VELIKÉ TAJEMSTVÍ
čili

ODHALENÝ OKULTISMUS

z francouzského originálu „Le Grand Arcane ou l’Occultisme dévoilé”(1898), přeložil A. Miřička
s přispěním E. Haunera, vydala Svatá Mahatma (Brno 1992) podle původního vydání z roku 1922.

KNIHA II.

Královské mysterium
čili
umění přimět mocnosti, aby nám sloužily

Kapitola I.
MAGNETIZMUS.
Magnetizmus je síla obdobná síle magnetu; je rozšířena v celé přírodě. Jeho význačné vlastnosti
jsou: přilažlivost, odpudivost a vyrovnaná polarizace.
Věda zjišťuje úkazy magnetu astrálního a magnetu nerostného. Živočišný magnet se denně
projevuje fakty, jenž věda pozoruje s nedůvěrou, jenž však již nemůže popírat, třeba že rozumně
vyčkává, aby je připustila a tak ukončila analýzu nepopíratelnou syntézou.
Je známo, že zmagnetování, způsobené živočišným magnetizmem, vyvolává mimořádný spánek,
v němž se duše magnetizovaného stává odvislou od magnetizéra, což je zvláštní tím, že uspaná osoba
zdánlivě ponechává v nečinnosti vlastní osobitý život, aby projevila jedině úkazy života všeobecného.
V ní se zrcadlí myšlenky ostatních, ona vidí jinak, než očima, činí se všudypřítomnou, při čemž
pojem vzdálenosti je jí neznámý, vnímá tvary lépe, než barvy, nečiní časových rozdílů nebo je
směšuje, mluví o budoucím, jako o minulém, a o minulém jako by mělo nastat, vykládá
magnetizérovi jeho vlastní i v nejtajnějších záhybech jeho svědomí skrylé myšlenky, vyvolává
vzpomínky na osoby, na něž on myslí, a popisuje je co nejpřesněji, aniž je vůbec somnambul neb
somnambula kdy viděla, hovoří vědecky s učencem a obraznou mluvou s básníkem, rozpoznává
nemoci a uhaduje proti nim léky, dává často moudré rady, trpí s trpícím a často napřed bolestně
sténá, oznamující vám bouře, jenž vás teprve stihnou.
Tyto podivné, avšak nepopíratelné fakty nás nutně přivádějí k úsudku, že nějaký život je všem
duším společný, nebo alespoň jakási společná odrazná plocha všech imaginací a všech vzpomínek,
v níž se můžeme navzájem vidět, jako když dav přechází před zrcadlem. Tato odrazná plocha je
odické světlo pana z Reichenbachu, je to naše astrální světlo, je to veliký činitel života, nazývaný
Hebrei od, ob a aur. magnetizmus, řízený vůlí působce, je Od, trpný somnambulismus je Ob;
starověké Pythonisy byly somnambuly opilé pasivním astrálním světlem. Toto světlo se nazývá
v našich posvátných knihách Pythonův duch, poněvadž v řecké mytologii had Python je jeho
alegorický obraz.
Jeho dvojí činnost je představována též hadem kaduceu; had na pravo je Od, had na levo Ob a
uprostřed na vrcholku hermetické hole skví se zIatá koule, která představuje aur čili vyrovnané
světlo.
Od představuje život svobodně řízený, Ob představuje život osudový. Právě proto praví
hebrejský zákonodárce: Běda těm, kteří věstí pomocí Obu, neboť vyzývají osud a to je zločinný útok
na božskou prozřetelnost a na lidskou svobodu.
Je zajisté velký rozdíl mezi hadem Pythonem, který se plazil v bahně potopy světa a kterého
slunce probodlo svými šípy, tvrdím, velký rozdíl mezi oním hadem a hadem, který se ovíjí kolem
Eskulapovy hole, právě tak jako had pokušitel z Edenu se liší od měděného hada, který uzdravoval
nemocné na poušti. Tito dva rozdílní hadové zobrazují vskutku protivné síly, které lze združit, které
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však nikdy nesmějí být ztotožňovány. Hermovo žezlo tím, že je rozděluje, je vyrovnává a jaksi
spojuje; a právě tak pro vše pronikající zrak vědy je harmonický soulad výsledkem analogie protiv.
Nutnost a Svoboda jsou dva veliké životní zákony; tyto dva zákony tvoří pouze jediný, neboť
jsou si navzájem nezbytné.
Nutnost bez svobody by byla osudná, právě jako svoboda zbavená nutné uzdy byla by šílenstvím.
Právo bez povinnosti toť šílenství. Povinnost bez práva, toť otroctví.
Celé tajemství magnetizmu záleží v tomhle: inteligencí ovládat osudovost obu a moc odu,
abychom stvořili dokonalou rovnováhu auru. Chce-li magnetizér, nemaje dost vyrovnanosti a svými
vášněmi podléhaje osudovosti, vnutit svou činnost osudnému světlu, podobá se člověku, který by se
zavázanýma očima vsedl na slepého koně a pobízel jej ostruhami uprostřed lesa plného pahorků a
propastí.
Věštci, vykladači karet a somnambulové vesměs jsou halucinované osoby, které věští pomocí obu.
Sklenice vody v hydromancii, karty Etteilovy, čáry na dlani atd. vyvolávají u vidoucího jakýsi druh
hypnotismu. Vidí tedy svého tazatele v odlescích svých nesmyslných přání nebo své dychtivé
obrazotvornosti a sám nemaje vznešenosti ducha a ušlechtilosti vůle věští bláznovství a ještě větší
sugeruje, což ostatně je pro něho podmínkou úspěchu.
Vykladač karet, který by doporučoval počestnost a dobré mravy, ztratil by záhy zákaznictví u
vydržovaných žen a hysterických starých panen.
Obě magnetická světla mohla by se nazývat jednak živé světlo, jednak mrtvé světlo, nebo astrální
fluid a spektrální fosfor, nebo pochodeň slova a dým snu.
Kdo chce bez nebezpečí magnetizovat, má mít v sobě světlo života, to je má být moudrý a
spravedlivý. Člověk, který je otrokem vášní, nemagnetizuje, nýbrž fascinuje; avšak vyzařování jeho
vlastní fascinace zvětšuje kolem něho kruh jeho šílenství; on zmnožuje svá kouzla a seslabuje čím dál
více svou vůli. Podobá se pavouku, který se vyčerpává a na konec stane se zajatcem vlastních sítí.
Lidé doposud nepoznali nadvládu rozumu, oni zaň zaměňují vlastní rozumování, jenž je téměř u
všech klamné. Přece i sám pan de la Palice by jim řekl, že kdo se oklamává, nemá rozum, neboť je
pravý opak našich omylů.
Jedinci a davy, jenž neřídí rozum, jsou zotročeni osudovostí a ta je to, jenž dělá veřejné mínění, a
veřejné mínění je vládce světa. Lidé chtějí být ovládáni, ohlušováni, uchvacováni. Veliké vášně zdají
se jim krásnější než ctnosti a ti, které nazývají velikými lidmi, jsou často velcí blázni. Diogenův
cynismus se jim líbí právě jako Empedoklovo šarlatánství.
Nikoho neobdivují tak, jako Ajaxe a Kapaneu, kdyby Polyeux nebyl býval ještě šílenějším.
Pyramos a Thisbe, kteří se zabili, jsou vzory milencům. Autor nějakého paradoxu může vždy být jist,
že získá jméno. Oni marně se pokoušejí ze zlosti a závisti uvést v zapomenutí jméno Herostratovo,
jenž se honosí šílenou odvahou, tak že převyšuje jejich zlobu a věčně zůstává vtištěno do jejich
paměti.
Blázni jsou tedy magnetizéry či spíše fascinátory a tím právě je šílenství nakažlivé. Odhadujeme-li
vznešené svým nedostatečným věděním, snadno se dáme vznítit neobyčejnými věcmi.
Děti, které ještě neumějí chodit, potřebují, aby byly nošeny a převinovány. Nikdo nemiluje tolik
neklid, jako lidé neschopní. Je to neschopnosl radovat se, jenž z lidí činí Tiberie a Messaliny. Pařížský
uličník, potloukající se rájem okružních tříd, chlěl by být Cartouchem a upřímně se směje, vidí-li, je
jak zesměšňován Telemach.
Nemají všichni lidé zálibu v opíjení se alkoholem a opiem, ale skoro všichni lidé chtějí se opíjet
duchovně a velice rádi se oddávají citovému blouznění.
Když se křesťanství vnucovalo světu fascinací mučednictví, vyjádřil veliký spisovalel oné doby
smýšlení všech volaje: „Věřím, poněvadž je to nesmyslné!”.
Šílenství Kříže, jak sám sv. Pavel to nazývá, tehdy nepřemožitelně uchvacovalo. Knihy mudrců
byly páleny a sv. Pavel v Efesu sehrál předehru k hrdinským činům Omarovým. Bořeny chrámy, jenž
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byly divy světa, a ničeny modly, jež byly mistrovskými díly umění. Každý měl zálibu v smrti a přál si
pozemské bytí zbavit vší nádhery a tak odloučil se od dočasného života.
Nechuť ke skutečnosti provází vždy lásku ke snění: „Quam sordet tellus dum coelum aspicio!”
pravil kterýsi slavný mystik; doslovně: „Jak nečistá přihadá mi země, hledíme-li na nebe!” Kdepak!
tvé oko bloudící vesmírem znečišťuje zem, tvou živitelku! Cožpak není země nebeskou hvězdou? Či
snad proto, že tě unáší prostorem, se znečistila? Kdybys však byl přenesen na slunce a tvá nechuť by
záhy znečistila i slunce! Bylo by pak nebe čistší, kdyby bylo zbaveno slunce? A není snad
obdivuhodné pozorovat, že ve dne osvětluje zem a v noci, že skví se nespočetným množstvím zemí
a sluncí? Jakže, nádherná země, země s nesmírnými oceány, země plná květin a stromů zmčnila se ti
v kal proto, že se ti zachtělo vzlétnout v prázdnotu? Na mou tě, nenamáhej se proto, abys změnil
pobyt, vždyť prázdnota je ve tvém duchu a ve tvém srdci.
Právě láska ke snům dodává tolik bolu snům o lásce. Láska, jak nám ji nabízí příroda, je lahodná
skutečnost, avšak naše chorobná pýcha si žádá něco lepšího, než co příroda dává. V tom má právě
původ hysterické šílenství nepochopených.
Myšlenka na Charlottu se přemění v hlavě Wertherově nezbytně v osudnou myšlenku a vezme na
sebe násilnou podobu koule z pistole. Nesmyslná láska končí sebevraždou.
Láska skutečná, láska přirozená je zázrak magnetizmu. Je to spleť obou hadů kaduceu; zdá se, že
se rodí osudově, ona však vzniká z nejvyššího rozumu, jenžji činí poslušnou zákonů přírody. Bajka
vypravuje, že Teirésias, odděliv dva hady, kteří se pářili, uvalil na sebe hněv Venuše, a byl změněn
v androgyna; to zničilo jeho pohlavní schopnost, i ranila ho rozhněvaná bohyně slepotou, poněvadž
ukládal ženě to, co přísluší zásadně muži. Teitésias byl věštec, jenž prorokoval pomocí mrtvého
světla. Však také jeho předpovědi oznamovaly nebo naznačovaly neštěstí. Tato alegorie obsahuje a
zahrnuje celou filosofii magnetizmu, kterou právě odhalujeme.

Kapitola II.
ZLO.
Zlo, vyskytující se kdekoliv, ve skutečnosti svědčí o zmatku. Tedy vůči věčnému pořádku je
zmatek v podstatě pomíjející. Vůči absolutnímu pořádku, který je vůlí Boží, je zmatek pouze
relativní. Absolutní klad zmatku a zla je tedy v podstatě lež.
Zlo filosoficky hodnoceno je popření rozumu. Hodnoceno sociálně znamená popření povinnosti.
Hodnoceno fyzicky znamená odpor proti neporušitelným přírodním zákonům. Utrpení není zlo,
je jen následek zla a skoro vždy lék proti němu. Nemělo by být považováno za zlo to, co je přirozeně
nevyhnutelné. Zima, noc a smrt nejsou zla. Jsou to přirozené přechody ze dne na den, z podzimu do
jara, z života do života.
Proudhon pravil: Bůh je zlo, jakoby řekl: Bůh je ďábel, neboť ďábel je všeobecně uznáván za
génia zla. Obrátíme-li toto návěští, dostaneme tento paradoxní výrok: Ďábel je Bůh, nebo jinými
slovy: Zlo je Bůh. Dozajista však mluvě takto, nezamýšlel král logiků označit jménem Bůh
hypotetické zosobnění dobra. Měl na mysli absurdního Boha, jak si ho představují lidé, a my takto
vysvětlujíce jeho myšlenku řekneme, že měl pravdu, neboť ďábel je karikatura Boha a to, co
nazýváme zlem, je nesprávně vymezené a nesprávně pochopené dobro.
Nedovedeme milovat zlo pro zlo, zmatek pro zmatek. Přestupování zákonů se nám líbí, poněvadž
nás zdánlivě staví nad zákony. Lidé nejsou stvořeni pro zákon, avšak zákon byl stvořen pro lidi,
pravil Kristus; toť odvážné slovo, jenž asi tehdejší kněží považovali za podvratné a bezbožné a jehož
může lidská pýcha hrozně zneužít. Říká se, že Bůh má pouze práva a žádné povinnosti, poněvadž je
nejmocnější, a toť právě bezbožné slovo. Odvažují se dodat, že Bohu jsme povinni vším, Bůh však

3

nám není povinen ničím. Právě opak je pravda. Bůh, který nekonečně převyšuje tím, že vysílá nás na
svět, přijímá nesmírný závazek. On vyhloubil propast lidské slabosti, na něm je, aby ji zasypal.
Nesmyslná podlost tyranie starého světa nám odkázala přízrak absurdního a podlého boha, jenž
činí věčný zázrak, aby přinutil konečnou bytost k tomu, aby byla nekonečná i v utrpení.
Předpokládejme na okamžik, že někdo z nás dovedl stvořit jepici a že jí pravil, aniž mu rozuměla:
„Mé stvoření, budeš se mi klanit!” Ubohé zvířátko bezmyšlenkovitě poletovalo, zahynulo na sklonku
dne a nějaký černokněžník poradil člověku, že by bylo možné jepici vzkřísit, kdyby na ni ukápnul
vlastní krve.
Člověk se bodne - učinil bych totéž na jeho místě; - a hle jepice oživla. Co učiní člověk potom?
Řeknu vám, co učiní, zvolá fanaticky věřící. Poněvadž jepice v dřívějším životu neměla dosti vtipu či
hlouposti, aby ho zbožňovala, zapálí děsivou výheň a uvrhne do ni jepici, bude pouze litovat, že ji
nedovede v plamenech zázračně udržet při životu, aby se upalovala věčně! Ne, řeknou si všichni lidé,
takového zuřivého blázna, který by byl tak zbabělý a tak zločinný, jako tento vůbec není. Promiňte
mi, prostí křesťané, souhlasím s vámi; člověk, o jakém jsme mluvili, je vůbec nemožný, přece však
žije, řekněme to hned, že pouze ve vaší představě, jenže krutější a zbabělejší. Je to váš Bůh, takový,
jak vy mu rozumíte, a právě proto měl Proudhon pravdu pravdoucí, když řekl:
V tomto smyslu by bylo zlo lživým potvrzením zlého boha a právě tento bůh by byl ďáblem nebo
jeho kmotrem. Náboženství, které by přinášelo takové dogma, jako balsám na rány lidského
pokolení, spíše by je otravovalo, než léčilo. Výsledek toho by bylo sesurovění ducha a zvrhlost
svědomí; a kdyby se něco hlásalo ve jménu takového Boha, bylo by možné to nazvat magnetizmem
zla. Výsledkem lži je nespravedlnost. Z nespravedlnosti povstává nepravost, jenž plodí anarchii ve
státech a v jednotlivcích nepořádek a smrt.
Lež by neměla trvání, kdyby nevyvolávala v mrtvém světle jakousi vizi pravdy a všichni popírači
života klamou v prvé řadě sami sebe, považujíce noc za den. Anarchista se domnívá být svoboden,
zloděj se domnívá, že je dovedný, zhýralec se domnívá, že se baví, samovládce myslí, že utiskovat je
totéž jako vládnout. Čeho by bylo zapotřebí k vyhubení zla na zemi? Zdánlivě velice jednoduché
věci: vyvést z klamu hlupáky a zločince. Zde však každá dobrá vůle ztroskotává a každá moc selhává;
zločinci a hlupáci si nepřejí být vyvedeni z klamu. Tím docházíme k oné tajné zvrhlosti, jenž se jeví
kořenem zla, totiž k zálibě v nepořádku a náklonnosti k bludu. Pokud se nás týče, přejeme si, aby
tato zvrhlost neměla základ aspoň v dobrovolném souhlasu a rozhodnutí lidí. Vždyť je to jen
otravování vůle smrtonosnou silou bludu.
Jak známo, skládá se dýchatelný vzduch z vodíku, kyslíku a dusíku. Kyslík a vodík je shodný se
světlem života, dusík s mrtvým světlem. Člověk obklopený dusíkem, nemohl by ani dýchat ani žít,
rovněž člověk uvedený ve ztrnulost spektrálním světlem, není s to vykonat čin z vlastní vůle. Veliký
úkaz světla netvoří se rozhodně v ovzduší, nýbrž v očích, uzpůsobených k vidění. Kdysi jistý filosof
pozitivistické školy, nemýlím-li se p. Littré pravil, že nekonečnost je jen nekonečná noc tu i tam
naznačená body několika hvězd. Kdosi mu odpověděl, to že je správné, ovšem jen pro naše oči,
které nejsou ustrojeny pro vnímání jiného jasu než slunečního světla. Cožpak nemáme představu
světla i ve snu, když nastane noc na zemi a naše oči jsou zavřeny? Jaký je vlastně den duší? Jak lze
vidět myšlenkou? Byla by noc našich očí nocí pro oči jinak uzpůsobené? A kdybychom neměli oči,
dovedli bychom si uvědomit noc? Pro slepce není hvězd ani slunce; a zavážeme-li si oči, jsme
dobrovolně slepí. Perverzita nejen smyslů, ale i duševních schopností vzniká z nehody nebo i
z jediného prohřešení se na přírodních zákonech; nastává pak nutně a jaksi osudově. Co lze učinit
pro slepce? Vezmeme je za ruku a vedeme je. Když se však nedají vést? Je nutné postavit zábradlí. A
když je vyvrátí? Pak to již nejsou slepci, nýbrž nebezpeční pomatenci a není-li možné je někam
zavřít, pak ať si zahynou.
Edgar Allan Poe vypravuje rozmarnou povídku o blázinci, kde se nemocným podařilo zmocnit
ošetřovatelů a strážců a zavřít je do svých vlastních cel, když je před tím ustrojili za divoká zvířata.
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Pak slaví vítězství v síních svých lékařů; pijí ústavní víno a blahopřejí si navzájem k úspěchům
v léčení. Zatím co hodují, zpřetrhají uvěznění pouta a překvapí je velikým výpraskem. Rozzuřili se na
ubohé blázny a nesmyslně zlým zacházením je jaksi odsoudili.
Hle, to je historie moderních revolucí. Blázni, vítězící svým velikým počtem, který je základem
toho, co se nazývá většinou, vězní mudrce a přitom je vylíčí jako dravce. Brzy se však žaláře
opotřebují a prolomí a ti, kteří včera byli mudrci, šílení utrpením pak unikají s řevem a šíří děs. Měl
jim být vnucen nepravý hůh a oni hlomozí, že Boha není. Tehdy nerozhodní, jimž strach dodal
odvahy, se spolčí, aby potlačili zuřící blázny a ustaví vládu pitomců. Měli jsme již příležitost to vidět.
Který myslitel odvážil by se říci, do jaké míry jsou lidé zodpovědni za takové otřesy a úzkosti, jenž
jsou příčinou tolika zločinů? Marat byl zatracován a Pius V. byl vyhlášen za svatého.
Je ovšem pravda, že hrozný Ghisleri nestínal své protivníky, neboť je upaloval. Pius V. byl tvrdý
člověk a přesvědčený katolík. Marat dovedl být nezištný až k ochuzení.
Oba byli počestní lidé, byli to však vraždící blázni a nebyli při tom vyslovenými zuřivci.
Nuže, když zločinné šílenství se setká s účastí národa, nabude toto šílenství téměř děsivé
rozumnosti, a když dav, nikoliv vyvedený z bludu, nýbrž klamaný opačným způsobem, zříká se a
opouští svého reka, pak tento přemožený se stává obětním kozlem a mučedníkem. Smrt
Robespiérova je stejně krásná, jako smrt Ludvíka XVI.
Upřímně obdivuji onoho ohavného inkvisitora, který skolen Albigenskými, napsal dříve než
vydechl na zem svou krví: Credo in unum Deum.
Je válka zlo? Ovšem bez pochyby, neboť je hrozná. - Je však absolutním zlem? - Válka je
obrodnou prací národů a civilisací. Kdo je zodpověden za válku? Lidé?
Nikoliv, neboť ti jsou její oběti. Kdo tedy? - Odvážil by se někdo říci, že Bůh? Tažte se hraběte
Josefa de Maistre. Vysvětlil vám, proč kněžstvo světilo vždy meč a proč je cosi posvátného v krvavé
službě katově. Zlo je stín, je to odpuzovač dobra. Jděme až do krajnosti a mějme odvahu říci, že je to
záporné dobro. Zlo je odpor jenž posiluje úsilí dobra; a právě proto se Kristus neobával říci:
Pohoršení je nutné.
Jako v krásné knize bývají chyby tisku, tak i v přírodě se vyskylují nestvůry. Čeho je to důkaz? Že i
příroda i tiskařský lis jsou slepé nástroje, jenž řídí inteligence; namítnete mi však, že dobrý faktor
opravuje chyby. Zajisté, a v přírodě slouží tomuto účelu pokrok. Bůh, bude-li mi dovoleno toto
přirovnání, je ředitelem tiskárny a člověk je faktorem Boha.
Kněží vždy prohlašovali, že pohromy jsou zaviněny lidskými hříchy a je to pravda, poněvadž věda
byla dána lidem, aby pohromy předvídali a předcházeli jim. Jestliže, jak se tvrdilo, cholera povstává
hnitím mrtvol nahromaděných v ústí Gangu, vzniká-li hlad z lichvářství, je-li příčinou moru
nečistota, bývají-li války zaviněny tak často hloupou pýchou králů a divokostí národů, což pak
skutečně to není špatnost, či spíše hloupost lidí, jenž je příčinou těchto pohrom? Říká se, že
myšlenky jsou ve vzduchu a opravdu lze říci, že neřesti jsou tam také. V každé mršině vzniká hnití a
každé hnití má svůj zvláštní zápach. Ovzduší, jenž obkličuje nemocné, je choroboplodné a mravní
mor má taktéž své ovzduší, ovšem zcela jinak nakažlivé. Počestná mysl má zalíbení ve společnosti
dobrých lidí. Je stísněna, trpí a dusí se mezi hříšnými bytostmi.

Kapitola III.
SOLIDARITA VE ZLU.
Veliký rabbin Isaak Loria praví ve své knize o věčném pohybu duší, že je nutno velmi obezřele
ztrávit hodinu před spánkem. Ve spánku duše ztrácí na čas individuální život tím, že se ponoří ve
všeobecné světlo, jenž, jak již bylo řečeno, projevuje se dvěma opačnými proudy. Usínající bytost je
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vydána buď objetí Eskulapova hada, životodárného a obrozujícího, nebo se dává spoutat otrávenými
závity hnusného Pythona. Spánek je buď lázeň ve světle života nebo v přísvitu smrti. Kdo usíná se
spravedlivými myšlenkami, koupá se v zásluhách spravedlivých; kdo se však oddává spánku
s myšlenkami nenávisti nebo lži, koupe se v mrtvém moři, z něhož vylévá se nákaza zločinnosti.
Noc je jako zima, která líhne a připravuje zárodky. Jestliže jsme nasili koukole, nesklidíme pšenici.
Kdo usne bezbožně, neprobudí se s božím požehnáním. Říká se, že noc přináší radu. Ovšem, není
pochyby o tom. Dobrou radu spravedlivému a neblahý podnět špatnému. To jsou nauky rabbi Isaaka
Lorie.
Nevíme, do jaké míry lze připustit tento vzájemný vliv bytostí, ponořených ve spánek, řízený
neúmyslnou přitažlivostí tak, že dobří zlepšují dobré a že špatní pohoršují sobě podobné. Bylo by
potěšitelnější domnívat se, že laskavost spravedlivých září na zločince, aby je uklidnila, a že
pobouřená mysl zločinců nic nezmůže proti duši spravedlivých. Jisté je, že špatné myšlenky spánek
rozrušují a činí jej následkem toho nezdravým, a že dobré svědomí podivuhodně osvěžuje a
uklidňuje krev ve spánku. Je přece velice pravděpodobné, že magnetické záření, určené za dne zvyky
a vůlí, neustává ani v noci. Důkazem toho jsou sny, v nichž se nám často zdá, že jednáme podle
svých nejtajnějších přání. Jedině ten, praví sv. Augustin, získá ctnost čistoty, jenž ukládá umravněnost
i svým snům. Všechny hvězdy jsou zmagnetovány a všechny nebeské magnety se přitahují a odpuzují
navzájem v planetárním systému a ve vesmírných skupinách i v celé nekonečnosti! Právě tak je tomu
u živoucích bytostí na zemi.
Povaha a síla magnetu je určena vzájemným vlivem tvarů na sílu a síly na tvary. To by mělo být
vážně zkoumáno a uvažováno. Krása, jenž je soulad tvarů, je vždy provázena velkou přitažlivostí;
jsou však krásy, jenž je nutné zkoumat, a krásy odbyté.
Jsou krásy konvenční, jenž se shodují s určitým vkusem a s určitými zálibami. Na dvoře Ludvíka
XV. bylo zjištěno, že Venuše Miloská je přliš silná v pase a že má velké nohy. V Orientu jsou
sultánovy milostnice tělnaté a v siamském království kupují se ženy na váhu.
Nicméně lidé jsou nakloněni, aby bláznili za skutečnou nebo imaginární krásou, jenž je
podmaňuje. Jsou tedy tvary, jenž nás opíjí a které ovládají náš rozum osudnou silou. Dokud jsou naše
záliby zvrhlé, vzněcujeme se jistými krásami imaginárními, které jsou ve skutečnosti ohyzdnostmi.
Římanům se v době úpadku líbilo nízké čelo a žabí oči Messaliny. Každý si tvoří zde na zemi ráj
svým způsobem. Avšak tu počíná spravedlnost. Ráj zkažených bytostí je vždy a nutně peklo.
Právě náklonnosti vůle tvoří hodnotu jednání, neboť právě vůle určuje vytčený cíl a právě
vytoužený a dosažený cíl tvoří vždy podstatu skutků. Dle skutků bude nás Bůh soudit, jak dí
Evangelium, a nikoliv dle našeho jednání. Jednání připravuje, počíná, provází a ukončuje naše
skutky. Je dobré, jestliže je skutek dobrý. Jestliže je tomu naopak, je špatné. Nechceme zde tím říci,
že účel světí prostředky, že však čestný konečný cíl nutně vyžaduje čestných prostředků a dává i
jednáním v podstatě lhostejným význam zásluhy.
Čiňte to, co schvalujete, nebo dejte to vykonat, povzbuzujíce k tomu jiné. Jeslliže je naše zásada
špatná a váš cíl nespravedlivý, všichni, kteří smýšlejí jako vy, budou jednat tak, jak byste jednali na
jejich míslě; a budou-li mít úspěch, pomyslíte si, že jednali dobře. Zdá-li se, že jednáte jako počestný
muž, ačkoliv váš cíl je hoden zločince, i vaše činy budou špatné. Modlitby pokrytcovy jsou
bezbožnější, než nevěrcovo rouhání. Zkrátka, cokoliv konáme nespravedlivě, je nespravedlivé, a
cokoliv konáme spravedlivě, je spravedlivé a dobré.
Pravili jsme, že lidské bytosli jsou magnety, které na sebe vzájemně působí. Toto magnetické
působení zprvu přirozené a později ve své podstatě určené návyky vůle seskupuje lidské bytosti
v šiky a řady, možná, že jinak, než předpokládal Fourier. Lze tedy pravdivě tvrdit spolu s ním, že
jejich vzájemná přitažlivost je úměrná jejich životnímu určení, avšak mýlil se, že nečinil rozdílu mezi
příbuznostmi osudovými a příbuznostmi umělými. Domníval se též, že zločinci jsou lidé
nepochopení společností, ačkoliv naopak právě oni společnost nechápou a pochopit nechtějí. Co by
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si byl počal ve svém falansteriu s lidmi, jichž přitažlivost podle něho byla úměrna jejich ručení a jenž
by byla rozrušila a zničila falansterium?
V naší knize nazvané „La Science des Esprits” (Věda duchů) podali jsme roztřidění dobrých a
zlých duchů dle kabbalistických tradicí. Někteří povrchní čtenáři snad řeknou: Proč právě tato jména
a nikoliv jiná? Který duch sestoupivší z nebe nebo která duše vystoupivší z propasti by takto mohla
odhalit hierarchická tajemství jiných světů? To vše je pouze bujná fantasie a tvrdíce to čtenáři byli by
na omylu. Toto roztřídění není libovolné a předpokládáme-li jsoucnost těch či oněch duchů v jiném
světě, značí to, že tam zcela určitě jsou. Anarchie, předsudek, tmářství, podvod, nepravost a nenávist
jsou opak moudrosti, autority, inleligence, počestnosti, dobrotivosti a spravedlnosti. Hebrejská jména
Kether, Chokmah, Binah, Thamiel, Sathaniel atd. oproti Hajoth, Hakkadoš, Aralim a Ophanim značí
totéž.
Tak je tomu se všemi zvučnými slovy a se všemi temnými výrazy starých i moderních dogmat; při
konečném rozboru najdeme v nich vždy principy věčného a neporušitelného rozumu. Je zřejmé a
jistě, že davy nejsou ještě zralé pro vládu rozumu a že největší blázni a podvodníci uvádějí je čas od
času v blud slepými vírami. A pro dovršení pošetilosti shledávám více, skutečného socialismu u
Loyoly než u Proudhona.
Proudhon tvrdí, že atheismus je víra, věru nejhorší ze všech, a právě proto ji přijal za vlastní.
Tvrdí, že Bůh je zlo, že sociální řád je anarchie, že majetek je krádež! Která společnost může trvat
s takovými zásadami? Tovaryšstvo Ježíšovo je založeno na opačných zásadách, či snad na opačných
omylech, a trvá již několik století a je dosud dosti silné, aby ještě dlouho vzdorovalo přívržencům
anarchie.
Tovaryšstvo ovšem samo rovnováhu netvoří, ale dosud dovede vhodit na váhu závaží těžší než je
závaží našeho přítele Proudhona.
Lidé jsou solidárnější ve zlu než se domnívají. Proudhonové tvoří Veuilloty. Ti, kdož zapálili
hranici v Kostnici, se zodpovídali před Bohem za krveprolití Jana Žižky. Protestanté jsou
zodpovědni za krveprolití Bartolomějské noci, poněvadž povraždili katolíky. Ve skutečnosti snad do
byl Marat, který zabil Robespierrea, právě tak, jako Charlotta Cordayová zavinila popravu svých
přátel Girondinů. Paní Dubarry, vlečenou na národní jatky jako hlava bučícího a vzpouzejícího se
dobytka, bezpochyby ani nenapadlo, že tím má usmířit popravu Ludvíka XVI. Vždyť často naše
největší viny jsou ty, jenž nechápeme. Když Marat říkával, že je povinností lidstva prolít trochu krve,
aby se zabránilo ještě většímu krveprolití, vypůjčil si tuto průpovídku, hádejte od koho? - Od
jemného a zbožného Fénelona.
Nedávno byly vydány dosud neuveřejněné Alžbětiny dopisy a v jednom z těchto dopisů
prohlašuje tato andělská princezna, že vše je ztraceno, nebude-li mít král odvahu, aby dal srazit tři
hlavy. Které? To ona nepíše; snad hlavu Filipa Orleánského, Lafayettovu a Mirabeauovu, tedy prince
z vlastní rodiny, počestného člověka a vynikajícího muže. Málo na tom záleží, čí tři hlavy to byly,
jenž si jemná princezna vyžadovala. Později si jich Marat vyžádal tři sta tisíc; mezi andělem a
démonem byl rozdíl pouze několika nul.

Kapitola IV.
DVOJITÝ ŘETĚZ.
Pohyb hadů kolem kaducea naznačuje útvar řetězu. Tento řetěz má dvojí tvar: tvar pravý a tvar
kruhovitý. Vycházeje z téhož středu opisuje nesčíslnými paprsky nesčíslné kružnice. Řetěz pravý je
řetěz sdělný. Řetěz kruhovitý je řetěz součinnosti rozšiřování se, pospolitosti a náboženství. Tak se
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tvoří toto kolo, složené z několika kol, která se točí jedno v druhém, jenž vidíme planout ve vidění
Ezechielově. Řetěz sdělný zakládá solidaritu pokolení, jenž po sobě následují.
Střed je z jedné strany bílý a z druhé černý.
K černé straně se připojuje černý had, k bílé straně bílý had. Střed představuje prvopočátečné
svobodné rozhodování a na jeho černé straně počíná prvotní hřích.
Na černé straně počíná osudný proud a k bílé straně se připojuje volný pohyb. Střed lze alegoricky
znázornit měsícem a obě síly dvěma ženami, bílou a černou.
Černá žena je padlá Eva, toť pasivní forma, podsvětná Hekate na čele má srpek měsíce.
Bílá žena je Maia či Maria, jenž šlape svou nohou zároveň měsíční srpek a hlavu černého hada.
Nedovedeme se jasněji vyjádřit, vždyť jsme tu u samé kolébky všech dogmat. Náš zrak vidí jen a
jen děti a bojíme se jim ublížit.
Dogma prvotního hříchu, ať je jakkoliv vykládáno, předpokládá praexistenci našich duší, ne-li
v životě zvláštním, tedy aspoň v životě všeobecném.
Nuže, lze-li hřešit nevědomě, je nutno, aby spása nastala tímtéž způsobem; to však je velké
arkanum.
Pravý řetěz, paprsek kola, řetěz sdělný je příčinou vzájemné solidarity pokolení a způsobuje, že
otcové jsou trestáni ve svých dětech, aby utrpením svých dětí byli otcové spaseni.
Právě proto, jak vypravuje dogmatická legenda, sestoupil Kristus do pekel a vyvrátiv tam železné
závory a měděné brány vystoupil vzhůru na nebe, odnášeje sebou pouta zajetí.
A všechen život volal: Hossanah! Neboť on ulomil osten smrti!
Co to znamená? Kdo se odváží to vysvětlit? Kdo to uhodne nebo pochopí?
Staří řečtí hierofantové znázorňovali obě síly, zobrazené dvěma hady, také zápasícími dvěma
dětmi a svírajícími nohama a koleny kouli.
Tyto dvě děti byli Eros a Anteros, Kupido a Hermes, šílená láska moudrá láska. A jejich věčný
zápas tvořil rovnováhu světa.
Nepřipustíme-li, že jsme osobně žili na zemi před svým narozením, je nutno považovat prvotní
hřích za úmyslné zkažení lidského magnetizmu našimi prarodiči, kteří porušili rovnováhu řetězu tím,
že připustili neblahou převahu černého hada, to je astrálního proudu mrtvého života, a my snášíme
následky toho jako děti, jenž se narodily rachitické následkem neřestí svých otců a jsou trestány za
hříchy, jenž samy nespáchaly.
Ohromná muka Ježíše a mučedníků a nadměrná pokání světců měla za účel vyvážit nerovnováhu,
jenž jinak by se nedala napravit a byla by způsobila na konec záhubu světa. Vykoupení přinese bílý
had v podobě holubice a beránka, astrální to proud života přeplněný zásluhami vykupitele a světců.
Ďábel či pokušitel je astrální proud smrti, černý had poskvrněný všemi lidskými zločiny, pokrytý
šupinami jejich špatných myšlenek, prosáklý jedem všech jejich zlých přání, toť zkrátka magnetizmus
zla.
Nuže, mezi dobrem a zlem je věčný boj. Jsou navždy nesmiřitelny. Zlo je tedy navždy zatraceno,
je navždy odsouzeno k mukám, jenž provázejí nepořádek, a přece od našeho dětství nás neustále
svádí a přitahuje. Vše, co dogmatické básnictví tvrdí o vládci Satanovi, lze úplně vysvětlit tímto
hrozným magnetizmem, jenž je tím strašnější, čím je osudnější, jehož ctnosti se není zapotřebí bát,
poněvadž ji nemůže zasáhnout a poněvadž s milostí boží mu ona dovede bezpečně vzdorovat.
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Kapitola V.
TEMNOSTI ZEVNITŘNÍ.
Pravili jsme, že zjev fysického světla nastává a uskutečňuje se jedině v očích, které je vidí, t.j. že by
pro nás nebylo viditelné bez schopností vidění.
Podobně je tomu u intelektuálního světa, jenž existuje pouze pro inteligence, které je vidí. Je to
vnitřní světlo, vně něhož jsou pouze zevnitřní temnosti, v nichž podle slov Kristových je a bude
vždy pláč a skřípění zubů.
Nepřátelé pravdy se podobají vzdorovitým dětem, jenž zvrátily a uhasily všechny pochodně, aby
se jim lépe křičelo a plakalo v tmách. Pravda je tak neodlučitelná od dobra, že každý zlý čin
svobodně uvážený a vykonaný, při němž se svědomí neozvalo, uhasíná světlo naší duše a vrhá nás do
zevnitřních temnot.
To právě tvoří podstatu smrtelného hříchu. Hříšník je zobrazen v antické báji Oidipem, který
když zabil otce a zneuctil matku konečně si vypíchal oči.
Otec lidské inteligence je vědění a její matka je víra.
V Edenu byly dva stromy, strom vědění a strom života.
Vědění musí a může oplodnit víru; bez něho se víra vysiluje rodíc zrůdy a vytváří pouze přeludy.
Víra má být odměnou vědění a cílem jeho úsilí; vědění bez víry končí pochybováním o sobě a
propadá úplně malomyslnosti, jenž se pak brzo mění v beznaděj.
Tak zjedné strany věřící pohrdající vědou a neuznávající přírodu a z druhé strany učenci, kteří
tupí, zamítají a snaží se zničit víru, jsou společní nepřátelé světla a ti i oni se vrhají o závod do
vnitřních temnot, kde je slyšet hlas Proudhona a Veuillota, smutnější pláče, a skřípajíce zuby konají
svou pouť.
Pravá víra by nikdy neměla odporovat pravé vědě. Rovněž každý výklad dogmatu, jehož
nepravost věda dokázala, by měl být zavržen vírou. Dnes již nejsme v době, kdy se říkávalo: Věřím,
poněvadž je to nesmyslné. Nyní je nám říci: Věřím, poněvadž by bylo nesmyslno nevěřit. Credo quia
absurdum non credere.
Věda a víra nejsou již dva válečné stroje, připravené k boji, nýbrž jsou to dva sloupy určené, aby
podporovaly klenbu chrámu míru. Je nutno čistit zlato svatyně tak často znečištěné kněžskou
struskou.
Kristus pravil: Slova dogmatu jsou duch a život, kdežto hmota v nich není k ničemu. Pravil též:
Nesuďte, obáváte-li se, že budete souzeni, neboť rozsudek, který pronesete, bude použit na vás a
bude vám měřeno mírou, jakou jste sami měřili. Jaké to skvělé velebení moudré pochybovačnosti! a
prohlášení svobody svědomí. Vskutku, nějaká věc je samozřejmá pro každého, jenž dává přednost
zdravému smyslu, to je, kdyby byl nějaký přísný zákon, platný pro všechny lidi, jenž, kdyby nebyl
zachováván, nebylo by spásy, bylo by nutno, aby tento zákon byl vyhlášen takovým způsobem, aby
nikdo nemohl pochybovat o jeho vyhlášení. V takovém případě pouhé pochybování je výslovné
popření a nedbá-li jen jediný člověk jsoucnosti nějakého zákona, znamená to, že tento zákon není
božský.
Žádnému člověku nelze být počestným člověkem dvojakým způsobem. Je snad náboženství méně
důležité než počestnost? Jistě ne, a právě proto bylo na světě vždy jen jedno náboženství.
Rozkolnictví je jen zdánlivé. Ale fanatizmus nevědomců, navzájem se zatracujících, byl přičinou, že
vždy bvli nezbožníci a ukrutníci.
Pravé náboženství je náboženství všeobecné, a právě proto náboženství, jenž se nazývá katolické,
samojediné označuje svým jménem pravdu. Ostatně toto náboženství má a zachovává ortodoxii
dogmat, hierarchii mocností, působivý kult a skutečnou magii obřadů. Je to tedy typické a normální
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náboženství, matka náboženství, k němuž právem přísluší tradice Mojžíšovy a antické věštby
Hermovy.
Tvrdíce toto, třeba i proti papežovi, budeme, ukáže-li se toho potřeba, katoličtější než papež a
protestantštější než Luther.
Pravé náboženství je především vnitřní světlo a v zevnitřních temnolách se náboženské útvary
často množí a rozjasňují jeho spektrálním odleskem. Je však nutné, abych měl i ohled na jeho formu
u duší, které nechápou jeho ducha. Věda nemůže a nesmí používat donucovacích prostředků proti
nevědomosti.
Fanatizmus neví, proč víra má pravdu, a rozum, plně uznávaje nutnost náboženství, ví dokonale,
v čem a proč pověra pravdu nemá.
Celé křesťanské a katolické náboženství je založeno na dogmatu o milosti, čili darování. Darmo
jste přijali, darmo dávejte, praví sv. Pavel. Náboženství v podstatě je dobročinný ústav. Církev je
útulkem pro vyděděnce filosofie. Lze se bez ní obejít, avšak není potřebí na ni útočit. Ubožáci, kteří
se odhodlali utéci se k veřejné pomoci, nemají proto práva ji hanobit. Člověk žijící počestně bez
náboženství, zbavuje sám sebe značné podpory, ale nekřivdí tím nikterak Bohu. Odmítnuté dary
nejsou zaměňovány tresty a Bůh není lichvář, jenž by nutil lidi k placení úroků, když si nic
nevypůjčili. Lidé potřebují náboženství, avšak náboženství nepotřebuje lidí. Kdo neuznává zákon,
praví sv. Pavel, bude souzen mimo zákon. Nemluví tu ovšem o přirozeném zákonu, nýbrž o zákonu
náboženském, čili, abychom se jasněji vyjádřili, o kněžských předpisech.
Za těmito, tak sladkými a tak čistými pravdami, jsou jen zevnitřní temnoty, v nichž pláčí ti, jenž
nedovedlo potěšit nepochopené náboženství, a v nichž sektáři, kteří považují nenávist za lásku, na
sebe skřípají zuby.
Svatá Terezie měla kdysi hrozné vidění. Zdálo se jí, že byla v pekle a že byla zazděna mezi dvěma
živými zdmi, které se stále úžily, aniž ji mohly zadusit. Tyto zdi byly hmatatelné zdi a nám při tom
přišla na mysl výhrůžná slova Kristova: „Zevnitřní temnosti”. Představme si duši, která z nenávisti
k světlu se oslepila, jako Oedipus; odporovala všem půvabům života a život ji všude odpuzuje tak,
jako světlo. Konečně se zbavila přitažlivosti světů a jasnosti sluncí. Je sama v černé nesmírnosti, jenž
pro ni je navždy jedinou skutečností, pro ni a pro dobrovolné slepce, kteří se jí podobají. Je nehybná
ve stínu a trpí věčným dušením v této noci. Zdá se jí, že vše je zničeno, kromě jejího utrpení, které je
s to naplnit nekonečnost. Jaká bolest! zatvrdit se v hlouposti nesmyslné víry, ačkoliv naskytovala se
možnost pochopení! Mít schřadlé srdce, ač naskytla se možnost milovat. Oh! Jedinou hodinu nebo
aspoň minutu, pouhou minutu pranepatrné radosti a nejprchavější lásky! Trochu vzduchu!
Trochu slunce! nebo aspoň zář měsíce a louku k tančení! Kapku života, nebo méně než kapku,
jedinou slzu! A nesmiřitelná věčnost jí odpovídá: Proč mluvíš o slzách, vždyť již nedovedeš plakati!
Pláč je rosa života a výron mízy lásky; šla jsi do vyhnanství egoismu a zazdila ses ve smrti!
Ah! Chtěli jste být světější Boha! Ah! Plili jste ve tvář své paní matce, cudné a božské přírodě! Ah!
Proklínali jste vědu, inteligenci a pokrok! Ah! Domnívali jste se, že je zapotřebí podobat se mrtvole a
seschnout jako mumie, máme-li žit věčně! Ejhle, máte, co jste si způsobili, užívejte jen v pokoji
věčnosti, jakou jste si zvolili! Však nikoliv, ubozí lidé, ti, které jste nazývali hříšníky a proklatci,
přijdou vás spasit. Nahromadíme světlo, prokopáme vaše hradby a vyrveme vás z vaší nehybnosti.
Roj lásek nebo, chcete-li, zástup andělů (jsou stvoření stejným způsobem) vás obklopí a uchvátí
pletenci květů a budete se marně vzpírat jako Mefistofeles v nádherném filosofickém dramatu
Goetheově. Proti své vůli, navzdor svým naukám a bledým obličejům obživnete, budete milovat,
budete vědět, prohlédnete a na troskách posledního kláštera budete s námi tančit podsvětné kolo
Faustovo!
Šťastni ti, kteří za časů Kristových plakali. Štastni za našich dob ti, kteří se dovedou smát,
poněvadž smích je vlastnictví člověka, jak pravil veliký prorok Rabelais, mesiáš renesance. Smích, toť
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odpuštění, smích, toť filosofie. Nebe se usmiřuje, když se směje, a Veliké Arkanum božské
všemohoucnosti je jen věčný úsměv!

Kapitola VI.
VELIKÉ TAJEMSTVÍ.
Moudrost, mravnost, ctnost: to jsou úctyhodná, avšak nejasná slova, o něž se vedou hádky po
staletí, aniž jim bylo porozuměno.
Chci být moudrý, ale budu si jist svou moudrostí, pokud budu se domnívat, že blázni jsou
šťastnější nebo i veselejší než já?
Je nám zapotřebí mravného chování, my však jsme všichni tak trochu děti; mravná naučení nás
uspávají. Příčina toho je v tom, že se pro nás tvoří hloupá naučení, jenž se nehodí pro naši povahu.
Mluví se nám o tom, co se nás netýká, a my při tom myslíme na něco jiného.
Ctnost je velká věc: její jméno vyjadřuje sílu, moc. Svět trvá ctností Boha. V čem pozůstává ctnost
pro nás? Je ctností postit se proto, aby nám seslábla hlava a vyhubla tvář? Nazveme ctností prostotu
počestného člověka, jenž dá se olupovat podvodníky? Je to ctností, je-li někdo zdrženlivý z bázně,
aby někoho nesvedl ke hříchu? Co bychom si myslili o člověku, který by nechodil ze strachu, aby si
nezlomil nohu? Ctnost ve všem všudy je opak nicotnosti, malátnosti a bezmocnosti.
Ctnost předpokládá činnost; neboť považuje-li se obyčejně ctnost za opak vášní, činí se tak jen
proto, aby bylo dáno na srozuměnou, že ctnost není nikdy trapná.
Ctnost není pouhá síla, nýbrž je řídící příčinou síly. Ona je vyvažující mocí života.
Veliká tajemství ctnosti, výkonnosti a života buď časného nebo věčného lze vyjádřit takto:
Umění udržovat v rovnováze síly, aby bylo docíleno vyrovnání pohybu. Rovnováha, které je
nutno doclit, nezpůsobuje nehybnost, nýbrž upravuje pohyb. Neboť nehybnost je smrt a pohyb je
život.
Tato hybná rovnováha je rovnováha samé přírody. Příroda uvádějící do rovnováhy osudné síly,
způsobuje fysické zlo nebo též zdánlivou záhubu člověku nevyrovnanému. Člověk se zbavuje
přirozeného zla, dovede-li se podřídit osudovosti sil tím, že moudře užívá své svobody. Používáme
zde slova osudovost, poněvadž síly, jenž nevyrovnaný člověk netuší a nechápe, jeví se mu nutně jako
osudné síly.
Příroda se postarala o zachování živočichů, obdařivší je pudem, avšak zařídila to také tak, aby
neprozřetelný člověk zahynul.
Živočichové žijí takřka sami sebou a bez námahy. Jedině člověku se musí učit žít. Tedy věda
života je věda mravní rovnováhy.
Smír vědeckého poznání s náboženstvím, rozumu s citem, energie s mírností, hle, to je podstata
této rovnováhy.
Skutečně nepřemožitelná síla není násilná. Lidé násilní jsou slabí, neprozřetelní a jejich úsili vždy
bývá marné.
Prudká vášeň se podobá nenávisti a skoro odporu.
Prudký hněv způsobuje, že se vydáváme slepě svým nepřátelům. Hrdinové Homérovi, když spolu
bojují, se zasypávají urážkami, aby navzájem roznítili svou zuřivost, vědouce dobře ze zkušenosti, že
zuřivější bude přemožen.
Prchlivý Achilles byl předurčen k nešťastné záhubě. Je nejodvážnější a nejchrabřejší z Řeků a
způsobuje svým spoluobčanům jen pohromy.
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Dobytí Tróje uskutečnil onen obezřelý a trpělivý Ulyxes, jenž se stále má na pozoru a útočí jen,
má-li jistou ránu. Achilles je vášeň a Ulyxes ctnost; a pouze dle této základní myšlenky je nutné
chápat vysokou morální a filosofickou hodnotu Homérových básní.
Autor těchto básní byl bezpochyby zasvěcenec prvého řádu a veliké arkanum vysoké praktické
magie je v celé své úplnosti obsaženo v Odyssei.
Veliké arkanum magie, jediné a nesdělitelné, má za účel uvésti nějakým způsobem božskou moc
do služeb lidské vůle.
Má-li se dospět k uskutečnění tohoto arkana je zapotřebí VĚDĚT, co má činit, CHTÍT, čeho je
zapotřebí, ODVÁŽIT SE, k čemu je zavázán a rozvážně MLČET.
Homérovu Odysseovi jsou nepříznivě nakloněni bohové, živly, kyklopové, sirény, Circe atd.; je
vydán všeni nesnázím a nebezpečím života.
Jeho palác obsazen, jeho žena sužována, jeho statky jsou pleněny, o jeho smrti je již rozhodnuto,
ztrácí své druhy, jeho lodi ztroskotaly; konečně je úplně sám a zápasí s nocí a mořem. A osamocen
obměkčuje bohy, uniká moři, oslepuje kyklopa, obelstí sirény, překoná Cirku, zmocní se opět svého
paláce, osvobodí svou ženu a zabije ty, kteří usilovali o jeho smrt, poněvadž chtěl opět uzřít Ithaku a
Penelopu, poněvadž vždy věděl, jak uniknout nebezpečí, poněvadž v pravý čas se odvážil a
poněvadž vždy mlčel, když nebylo radno mluvit.
Ale to nemá co činit s magií, řeknou zklamaní milovníci báchorek. Což není na světě talismanů,
bylin, kořenů, s nimiž se provozují kouzla? Což není tajemných zaklínání, jenž otvírají zavřené dveře
a vyvolávají zjevení duchů? Vypravujte nám o tom a odložte napříště své poznámky k Odyssei.
Vy víte, děti, neboť zajisté dětem je mi odpovídat, vy víte, jestliže jste četli moje dřívější díla, že
uznávám poměrnou účinnost zaklínání, bylin a talismanů. To však jsou jen malé pomůcky, jenž
odnášejí se k malým mysteriím. Nyní vám vypravuji o velikých mravních silách a nikoliv o hmotných
nástrojích. Zaklínací formule náleží k zasvěcovacím obřadům, talismany jsou magnetické pomůcky,
kořeny a byliny patří do oboru okultního lékařství a sám Homér je nepodceňuje. Moly, lotus a
nepenthes mají svůj význam v těchto básních, jsou však to zcela podružné příkrasy. Číše Cirky
ničeho nezmůže proti Odysseovi, jenž zná její zhoubné účinky a odmítne napít se z ní. Zasvěcenec
vysoké vědy mágů se nemusí bát čarodějů.
Lidé, kteří vyhledávají pomoc v magii obřadné a chodí na radu k věštcům, podobají se těm, kteří
rozmnožují nábožné úkony a chtějí či domnívají se, že tím doplňují pravé náboženství. Nikdy je
neuspokojíte, i když jim budete moudře radit.
Všichni skrývají před vámi tajemství, které lze velice snadno uhodnout a jenž zní: Mám vášeň,
kterou rozum odsuzuje a jíž dávám přednost před rozumem; proto se přicházím poradit s věštbou
nerozumu, jenž by mi řekla, že mohu doufat, jenž by mi pomohla oklamat mé svědomí a jenž by
upokojila moje srdce.
Takto se přicházejí napít z klamného zdroje, jenž ani dost málo neuhasí jejich žízeň, spíš jim
způsobuje větší. Šarlatán prodává jen temné věštby, v nichž lidé najdou, co kdo chce, a opět se
k němu vracejí pro vysvětlení. Vracejí se k němu zítra, pozítří, vracejí se stále a tak vykladačky karet
získávají jmění.
Baziliáni tvrdili, že Sofia, přirozená moudrost člověka, zamilovaného sama do sebe, jako Narciss
ve známé bajce, odvrátila zraky od svého původu a opustila kruh vytýčený božským světlem, jenž
nazývali pleroma. Tehdy osamocena v temnotách se pokoušela svatokrádežně zplodit světlo. A jako
v evangeliu žena stižená krvotokem, i ona ztrácela svou krev, jenž se měnila v hrozné obludy. Ze
všech šílenství nejnebezpečnější je zrůdná moudrost.
Zkažená srdce otravují celou povahu. Zář krásných dnů je pro ně jen oslňující nuda a všechny
radosti života, mrtvé pro tyto mrtvé duše, zjevují se jim, aby je proklínaly, hovoříce k nim jako
přízraky Richarda III.: „Zoufej a zemři.” Ušlechtilé nadšení je dráždí k smíchu a po lásce a kráse jako
ze msty metají drzým opovržením Stenia a Rollona. Nesluší se složit ruce v klín a obviňovat osud,
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nýbrž je nutno s ním bojovat a zvítězit nad ním. Ti, kteří podléhají v tomto boji, neuměli nebo
nechtěli zvítězit. „Neumět” je výmluva, to však neospravedlňuje, poněvadž každý se může učit.
„Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí,” pravil umírající Kristus. Kdyby bylo dovoleno být
nevědomý, nebyla by modlitba Páně správná a Bůh-otec nemohl by nic odpustit. Kdo je nevědomý,
potřebuje se učit. Pokud je někdo nevědomý a odvažuje se něčeho, je pošetilý; proto je vždy správné
mlčet.

Kapitola VII.
MOC, JEŽ TVOŘÍ A PŘEMĚŇUJE.
Vůle ve své podstatě vše uskutečňuje, my pak zmůžeme vše, jsme-li důvodně přesvědčeni, že to
zmůžeme.
V oblasti svého působení rozhoduje člověk o všemohoucnosti Boha; může tvořit a přeměňovat.
Tuto moc musí nejprve vykonávat na sobě samém. Při jeho příchodu na svět jsou jeho schopnosti
neuspořádány, temnoty inteligence zahalují propast jeho srdce a jeho duch je zmítán nejistotou, jako
na vlnách. Tehdy se mu dostává rozumu, ale tento rozum je ještě trpný a na člověku je, aby jej uvedl
v činnost; na člověku je, aby v onom vlnobití jeho čelo zazářilo a aby zvolal: budiž světlo!
Vytvoří si rozum, vytvoří si svědomí, vytvoří si srdce. Božský zákon bude pro něj takový, jak si jej
vytvoří, a celá příroda se mu stane tím, čím bude chtít.
Věčnost vstoupí a udrží se v jeho paměti. Řekne duchu: buď hmotou, a hmotě: buď duchem, a
hmota i duch ho uposlechnou.
Každá látka se mění činností, veškerá činnost je řízena duchem, každý duch se řídí vůlí a každá
vůle je určována rozumem.
Realita věcí spočívá v příčině jejich bytí. Tato příčina věcí je původ toho, co je.
Vše je jen síla a hmota, tvrdí atheisté.
Jako kdyby někdo tvrdil, že knihy jsou pouhý papír a čerň.
Hmota je pomocník ducha; bez ducha neměla by pohnutky svého bytí a nebylo by jí.
Hmota se mění v ducha prostřednictvím našich smyslů a tato přeměna, patrná pouze našim duším
je, co nazýváme radostí.
Radost je pocit božské činnosti. Vyživovat se značí tvořiti život a přeměňovat
nejpodivuhodnějším způsobem látky mrtvé v látky živé.
Proč příroda strhuje k sobě navzájem pohlaví s takovým nadšením a opojením? Poněvadž je
vybízí k svrchovaně vznešenému dílu, k dílu věčné plodnosti.
Co se nám toho namluví o radostech těla. Tělo nemá ani zármutky ani radosti: je to trpný nástroj.
Naše nervy jsou struny houslí, pomocí nich nám příroda dává slyšet a pociťovat hudbu rozkoše a
všechny i nejnejasnější radosti života jsou výlučným údělem duše.
Zdali není krása otisk ducha ve hmotě? Je zapotřebí, aby miloská Venuše měla tělo z masa, aby
okouzlovala náš zrak a uváděla v nadšení naši mysl? Krása ženy je hymnou mateřství; sladký a něžný
tvar jejích ňader nám stále připomíná první žíznivost našich rtů; přáli bychom si, abychom jí mohli
vrátit věčnými polibky, co nám poskytla svými líbeznými výrony. Pak snad je příčina, že jsme se
zamilovali, v kuse masa? Oloupeného dokonce o milostnou poesii, kterou nám vnukly tyto pružné a
žlázovité chomáče pokryté bud snědou, nebo bílou, či růžovou koží? A co by se stalo z našich
nejrozkošnějších vzrušení, kdyby ruka milencova bez zachvění se ozbrojila lupou přírodozpytce nebo
pitevním nožíkem anatoma?
Apuleius vypravuje ve vtipné bajce, že neobratný experimentátor, který svedl služku, jenž mu
opatřila mast připravenou čarodějkou, svou paní, pokouší se proměnit v ptáka, ale promění se jen
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v osla. Bylo mu řečeno, že k nabytí své dřívější podoby stačí jíst růže, a on se z počátku domnívá, že
je to zcela snadné. Zpozoruje však velice brzo, že růže nebyly stvořeny pro osly. Jakmile se přiblíží
k růžovému keři, zahánějí ho ranami holí, zakouší přemnohá neštěstí a je konečně vysvobozen pouze
přímým zakročením božství.
Apuleius byl podezříván z křesťanství a mělo se za to, že v této legendě o oslu byla zahalena
kritika křesťanských mysterií. Křesťané, žádostivi dostat se do nebe, zneuznávali vědu a upadli pod
jho této slepé víry, jenž způsobila, že byli v prvních stoletích obviňováni, že se klaní oslí hlavě.
Zotročeni osudnou kajícností, nedovedli se již přiblížit k oněm přirozeným krásám, jenž jsou
zobrazeny růžemi. Radost, krása, ba i příroda a život byly dány do klatby těmito drsnými a
nevědomými popoháněči ubohého betlémského osla. Tehdy snil středověk svůj román o růži. Tehdy
zasvěcenci starověkých věd, žárliví, že opět našli růži, aniž se museli zříci kříže, spojili oba obrazy a
přijali jméno Rosekruciánů, aby se růže též stala křížem a kříž pak učinil růži nesmrtelnou.
Pravá radost, pravá krása a skutečná láska je jen pro mudrce, kteří jsou vpravdě tvůrci vlastního
blaha. Zdržují se, aby se naučili dobře užívat a odříkají-li se, tedy proto, aby získali štěstí.
Jaká bída je politováníhodnější než duševní a jak je nutno litovat těch, kteří ochudili své srdce!
Porovnejte chudobu Homérovu s bohatstvím Trimalchiona a řekněte, který z obou je ubohý. Jaké
pak jsou to statky, když nás pohoršují a když je nikdy nevlastníme jinak, než abychom je pokaždé
ztráceli nebo zanechali jiným? K čemu jsou, nejsou-li v našich rukách nástroji moudrosti?
K rozmnožování potřeb živočišného života a k otupení z přesycení. To snad je cíl lidského bytí? To
snad je klad života? Není to naopak nejklamnější a nejzvrhlejší ideál? Používat duše k vykrmení těla
bylo by již dost velké bláznovství; avšak zabíjet zároveň duši i tělo, abychom jednoho dne zanechali
veliký majetek mladému blbci, jenž jej plnýma rukama nahází do vyšeptalého klína kurtisány, jenž mu
prvně přišla do cesty, není-li to vrchol bláznovství? A vizme jen, co činí někteří vážní lidé, kteří
nadávají filosofům a básníkům snílků.
Shledáván žádoucím, říkával Curius, nemít bohatství, ale velet těm, kteří je mají, a sv. Vincenc de
Paula objevil v Curiově zásadě, aniž mu snad napadla, celou její velikost ve prospěch dobročinnosti.
Který vladař mohl kdy založit tolik chudobinců a vydržovat tolik útulků? Který Rotschild shledal pro
to sdostatek milionů? Chudý kněz Vincenc de Paula to chtěl, mluvil o tom a bohatství ho uposlechlo.
To je, měl moc, jenž tvoří a přeměňuje vytrvalou a moudrou vůli, opírající se o nejsvětější zákony
přírody. Učte se chtít, co chce Bůh, a vše, co budete chtít, se určitě vyplní.
Vězte též, že opak se uskutečňuje opakem; hrabivost je vždy chudá, nezištnost je vždy bohatá.
Pýcha vyvolává pohrdání, skromnost získává pochvalu, prostopášnost zabíjí radost, mírnost
očišťuje a obnovuje požitek. Dostane se vám vždy stonásobně toho, čeho si nespravedlivě přejete a
vždy stonásobně se shledáte s tím, co obětujete spravedlnosti. Chcete-li tedy sklízet nalevo, sejte
napravo; a uvažujte o této radě, jenž se zdá být paradoxem a dává vám tušit jedno z největších
tajemství okultní filosofie.
Chcete-li tedy získat, vyprazdňujte. Zdaří se vám to mocí fysického zákona, analogického zákonu
mravnímu. Prudké proudy vyhledávají nesmírné hlubiny. Vody jsou dcery oblaků a hor a vyhledávají
vždy údolí. Pravé požitky přicházejí shůry, jak již bylo řečeno: touha je vábí a touha je propast.
Nicota přitahuje vše a právě proto bytosti nejméně hodné lásky bývají někdy nejvíce milovány.
Plnost vyhledává prázdnotu a prázdnota saje plnost. Zvířata a kojné to dobře vědí.
Pindar nikdy nemiloval Sapho, a Sapho musila odevzdaně snášet všechno opovržení Phaonovo.
Geniální muž a geniální žena jsou bratr a sestra; jejich soulož byla by krvesmilstvem a muž, který je
jedině mužem, nebude nikdy milovat vousatou ženu.
Zdá se, že Rousseau to vycítí oženiv se se služkou, tupou a chtivou mužatkou. Nedocílil však
nikdy, aby jeho Tereza pochopila jeho intelektuelní převahu a pro ni patrně v její hrubé pozemskosti
byl bezvýznamný. V domácnosti byla Tereza mužem a Rousseau ženou. Rousseau byl však příliš
hrdý, než aby se spokojil s takovým postavením. Ohražoval se proti takové domácnosti tím, že dával
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přednost nalezencům před dětmi své Terezy. Takto postavil přírodu mezi sebe a ji a vystavil se tím
pomstě matčině.
Geniální muži, neploďte dětí! Vaše jediné legitimní děti jsou vaše knihy, a nežeňte se nikdy; choť,
jenž se k vám hodí, je sláva! Uchovejte si pro ni svoje mužství, a kdybyste i vy našli svou Heloisu,
nevydávejte se pro ženu osudu Abailardovu.

Kapitola VIII.
ASTRÁLNÍ EMANACE A MAGNETICKÉ PROJEKCE
Vesmír je skupina zmagnetovaných nebeských těles, která se navzájem přitahují a odpuzují.
Bytosti stvořené rozličnými nebeskými tělesy sdílejí jejich zvláštní zmagnetování vyrovnávané
zmagnetováním všeobecným.
Lidé vysunutí z rovnováhy jsou nepořádné nebo výstřední magnety, jenž příroda navzájem
vyvažuje, dokud částečná porucha rovnováhy nepřivodí zkázu.
Spektrální analýza Bunsenova přivedla vědu k tomu, aby rozlišovala zvláštnosti magnetů a dala tak
vědecké odůvodnění dávným názorům hvězdopravectví. Různé planety naší sluneční soustavy
působí zajisté magneticky na naši zeměkouli a na rozličná ústrojí živoucích bytostí, které ji obývají.
Pijeme všichni nebeské vůně, smíšené s duchem země a jsouce zrozeni pod vlivem různých hvězd
máme náklonost každý k nějaké síle určitého tvaru, k nějakému nadání a k nějaké barvě.
Delfská věštkyně, sedíc na trojnožce nad zemskou trhlinou vdechovala astrální fluidum
pohlavními částmi svého těla, upadla v třeštění nebo somnabulismus a pronášela nesouvislá slova,
která někdy byla věštbami. Všechny nervózní povahy oddané zmatku svých vášní se podobají delfské
Pythonce a vdechují Pythona, t.j. zlého a osudného ducha země, pak vysílají vší silou fluidum,jenž je
pronikne, vdechují pak se stejnou silou životní fluidum jiných bytostí, aby jej vstřebaly, vykonávajíce
tak střídavě zhoubné působení jettatora a upíra.
Domnívají-li se nemocní, stižení tímto zhoubným vdechováním a vydechováním, že jsou nadáni
nějakou mocí a přejí si rozhojnit její vzrůst a vysílání, pak projevují svá přání obřady, jenž se nazývají
vyvolávání a udělání, a stávají se z nich, jak se druhdy říkalo, černokněžníci a čarodějové.
Vůbec přivolávání neznámé a podivné inteligence, jejíž jsoucnost není prokázána a jejíž vedení
má nahradit náš rozum a naši svobodnou vůli, lze považovat za intelektuální sebevraždu, poněvadž
je to vyvolávání šílenství.
Vše, co vydává naši vůli v šanc tajemným silám, vše, co působí, aby v nás mluvil jiný hlas než hlas
svědomí a rozumu, lze přičíst na vrub šílenství. Blázni jsou statičtí visionáři. Jakmile se jasnovidnost
probudí, znamená to nával šílenství. Evokační umění je umění způsobit umělé šílenství, jehož
záchvaty si sami způsobujeme.
Každá vidina je v podstatě sen. Je to myšlenka naší šílenosti. Je to mrak našich bezuzdných
imaginací, promítnutý do astrálního světla. Jsme to my sami, kteří se zjevujeme sami sobě, přestrojeni
ve fantómy, v mrtvoly nebo démony.
Zdá se, že blázni v okruhu své magnetické přitažlivosti a projekce nutí přírodu k výstřednostem:
nábytek praská a přemísťuje se, lehká tělesa jsou na vzdálenost přitahována nebo vrhána.
Nepříčetným je to dobře známo, ale obávají se to doznat, poněvadž oficiální věda ještě nepřipustila,
že lidské bytosti jsou magnety a že tyto magnety lze uvést v nepořádek a porušit. Abbé Vianney, farář
v Arsu, se domníval, že si ho neustále dobírá nějaký démon; Berbiguier z Terre-neuve-du-Thym se
ozbrojoval dlouhými špendlíky, aby napichoval šotky.
Nuže, opora je v překážkách, jenž jim v cestu staví neukázněný pokrok. V demokracii
znemožňuje organizaci vojska to, že každý voják chce být generálem. Pouze jezuité mají generála.
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Poslušnost je tělocvik svobody a abychom mohli konat, co chceme, je nutno učit se konat často,
co bychom nechtěli dělat. Líbí se nám být ve službách fantazie, neboť konat to, k čemu musíme
napnout vůli, znamená cvičit se a zároveň pomáhat k vítězství rozumu a vůli.
Protivy se utvrzují a potvrzují protivami. Hledíme-li nalevo, chceme-li jít napravo, je to i přetvářka
i obezřelost, avšak přidáváme-li závaží na levou misku vah, přejeme-li si, aby vystoupila do výše
pravá miska, znamená, že známe zákony dynamiky a rovnováhy.
V dynamice odpor určuje množství síly, avšak není odporu, jenž by nebyl překonán vytrvalým
úsilím a pohybem; je tomu tak, jako když myš přehryzává lano a kapka vody proráží skálu.
Úsilí, každodenně obnovované, zvětšuje a zachovává sílu, byť jí bylo použito k něčemu zcela
lhostejnému, nebo nerozumnému a směšnému. Je to na pohled bezvýznamné zaměstnání propouštět
mezi prsty zrnka růžence a opakovat při tom dvě stě nebo třistakrát: Zdrávas Maria! Budiž! Nechť si
jde nějaká řeholnice spát, aniž se pomodlila růžence, probudí se druhého dne zoufalá, neodváží se
vykonat svou ranní modlitbu a bude roztržitá při officiu. Také její představení jí neustále a důvodně
opakují, aby nezanedbávala maličkostí.
Grimoáry a magické obřadné předpisy obsahují plno podrobných a na pohled směšných předpisů:
Jíst po deset nebo dvacet dní nesolená jídla, spát opřeni o loket, obětovat o půlnoci černého
kohouta na lesní křižovatce, jít na hřbitov a vzít tam hrst hlíny z čerstvého hrobu zemřelého atd., pak
se obléci do určitých bizardních oděvů a pronášet dlouhá a nudná zaklínání. Chtěli se snad
spisovatelé těchto knih posmívat svým čtenářům? Odhalovali jim skutečná tajemství? Nikoliv,
nevysmívali se jim a jejich poučení byla vážná. Účelem bylo rozohnit obrazotvornost svých žáků a
poskytnout jim vědomí náhradní síly, jenž tu je, jakmile se v ni věří a jenž se stále zvětšuje vytrvalým
úsilím. Pouze se může přihodit, že při dotěrném vzývání Boha dle zákona zpětného působení protiv
vyvoláme ďábla, a že po zaklínání ďábla uslyšíme pláč andělů. Celé peklo zvučelo rolničkami, když se
sv. Antoním modlil žalmy, a zdálo se, že se ráj otvírá při zaklínání velkého Alberta nebo Merlina.
To znamená, že obřady samy o sobě nic neznamenají a že vše závisí na vdechování a
vydechování. Zaklínací formule, posvěcené dlouhým používáním, uvádí ve spojení s živými i
mrtvými, a naše vůle, která takto vniká do velikých proudů, může se vyzbrojit všemi jich výrony.
Děvečka, jenž dovede jednat, je s to, aby v dané chvíli vládla veškerou i světskou mocí církve,
podporované zbraněmi Francie, jak se ukázalo v době křtu a únosu žida Mortary. Celá evropská
civilizace devatenáctého století protestovala proti tomuto činu a učinila tak proto, že se toho odvážila
pobožná služka. Ale země poslala této dívce na pomoc spektrální výrony století sv. Dominika a
Torquemady. Sv. Ghisleri za ni orodoval. Stín velikého krále, jenž odvolal edikt Nantský, jí dal
znamení svého souhlasu a celý klerikální svět jí nabízel podporu.
Jeanne de Arc, která byla upálena jako čarodějnice, upoutala na sebe vskutku ducha hrdinské
Francie, a šířila ho zázračným způsobem, takže rozohnila naše vojska a obracela Angličany na útěk.
Jistý papež ji ospravedlnil; to je příliš málo, bylo nutné ji prohlásit za svatou. Nebyla-li tato
dívotvorkyně čarodějka, byla tedy patrně svatá. Co je tedy čarodějník? Je to divotvorce, kterého
papež nepotvrdí.
Zázraky jsou, je-li mi dovoleno použít tohoto výrazu, výstřednosti přírody, vytvořené exaltací
člověka. Vznikají vždy působením těchže zákonů. Každá všeobecně slavená osobnost vskutku
vykoná zázraky často aniž tomu chce. V době, kdy Francie zbožňovala své krále, léčili francouzští
králové krtice, a za našich časů veliká oblíbenost oněch malebných a divokých vojáků, zvaných
zuavy, vyvinula u jistého zuava, jménem Jacob, schopnost léčit hlasem a pohledem. Vypravuje se, že
onen zuav opustil svůj vojenský sbor a přestoupil ke granátníkům, a jsme přesvědčeni, že granátník
Jacob nadále neměl schopnost, která náležela výlučně zuavovi.
Za časů druidů byly v Gallii divotvorné ženy, jenž lidé nazývali elfy a víly. Druidům byly svaté,
pro křesťany jsou to čarodějky. Josef Balsamo, kterého jeho žáci nazývali božským Cagliostrem, byl
odsouzen v Římě jako kacíř a čarodějník, poněvadž předpovídal a konal zázraky nemaje k tomu
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povolení od církevního úřadu. Pokud se toho týče měli ovšem inkvisitoři pravdu, neboť jedině
římská církev má monopol Vysoké Magie a účinných obřadů. Vodou a solí zažehnává démony,
chlebem a vínem vyvolává Boha a donucuje ho, aby se učinil viditelný a hmatatelný na zemi; olejem
uzdravuje a odpouští.
Ona činí mnohem více: ustanovuje kněze a krále.
Ona jediná chápe a pomáhá chápat, proč králové trojího magického království, svatí tři králové
jsouce vedeni planoucí hvězdou přišli, aby nabídli Ježíši Kristu, ležícímu v kolébce, zlato, jenž vábí
oči a vítězí ve všech srdcích, kadidlo, které vnáší asketismus do mozku, a myrhu, která chrání
mrtvoly před zkázou a dává takřka nahmatat dogma o nesmrtelnosli ukazujíc, že ve smrti není
porušení a zkázy.

Kapitola IX.
MAGICKÁ OBĚŤ.
Mluvme nejprve o oběti všeobecně.
Co je oběť? Oběť je uskutečnění oddanosti.
Je to nahrazení vinníka nevinným v dobrovolném díle usmíření.
Je to náhrada, kterou dává (přijímaje na sebe velkomyslně nespravedlnost) spravedlivý člověk,
jenž podstupuje trest za zbabělou nespravedlivost člověka odbojného, který si přivlastnil radost.
Je to umírněnost mudrce, jenž tvoří protiváhu v univerzálním životě proti orgiím nerozumných
lidí.
Taková je oběť ve skutečnosti a taková především má být. Ve starověku byla oběť zřídka
dobrovolná. Viník obětoval za trest, co považoval za svůj zisk nebo majetek.
Nuže, černá magieje utajené pokračovaní zavržených obřadů starého světa. Krvavá oběť je
podklad nigromantických mysterií a očarování je magická oběť, při níž magnetizmus zla je
nahrazován ohnivou hranicí a nožem. V náboženství víra přináší spásu; v černé magii víra zabíjí.
Umožnili jsme již pochopení, že černá magie je náboženství smrti.
Zemřít za jiného, jak vznešená to oběť. Zabít jiného, abychom sami nezemřeli, je oběť bezbožná.
Souhlasit s vraždou nevinného člověka, abychom si zajistili beztrestnost svých vin, by byla krajní a
nejméně odpustitelná zbabělost, kdyby nabízená oběť nebyla dobrovolná a kdyby tato oběť neměla
práva obětovat se proto, že má větší cenu než my, a kdyby naprosto sama o sobě nerozhodovala.
Proto se právě vycítilo, že je toho zapotřebí k vykoupení lidí.
Mluvíme zde o důvěře posvěcené úctou četných století a vírou mnoha milionů lidí a jestliže jsme
pravili, že hromadné a vytrvalé tvrzení tvoří co vyjadřuje, můžeme říci, že tomu tak je.
Nuže, oběť na kříži se obnovuje a neustále udržuje v oběti oltářní. A tam snad pro věřícího je
daleko hroznější. Bůh-oběť je skutečně v ní nemaje ani lidské podoby; je němý a trpný, vydán
každému na pospas a nemůže se vzepřít žádnému, jenž se ho odvažuje potupit. Je to bílá a křehká
hostie. Přichází na zavolání nehodného kněze a neohražuje se ani, má-li být zavlečen do nejnečistších
obřadů. Před dobou křesťanství pojídaly strygy maso podřezaných nemluvňat; nyní se spokojují
posvěcenými hostiemi.
Nemáme ani tušení, jakou zlou nadlidskou moc čerpají zlé pobožnůstkářky ze zneužitých svátostí.
Nic neotravuje tak, jako když hanopisec přijímá. O opilci, který v opilosti bije svou ženu, se říkává,
že se napil špatného vína. Kdysi jsem slyšel jakéhosi tak zvaného katolíka, jenž tvrdil, že se na něho
dobrý Bůh hněval.
Zdá se, že v ústech jistých lidí přijímajících svátost oltářní nastává nové přepodstatnění. Vložili
jim na jazyk Boha, ale pozřeli ďábla.
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Katolická hostie je něco skutečně děsného. Obsahuje celé nebe a celé peklo, poněvadž je
zmagnetována magnetizmem století a davů, jednak magnetizmem dobra, přibližujeme-li se k ní
s pravou vírou, jednak soustředěným magnetizmem zla, přijímáme-li ji nehodně. Žádná věc není tolik
hledána a považována za stejně účinnou k čarování, jako hostie posvěcené řádně ustanovenými
kněžími, kteří však byli odvráceni od svého zbožného určení svatokrádežným rouháním.
Zde se noříme až ke dnu hrůz černé magie, a nikdo nechť se nedomnívá, že bychom chtěli,
odhalujíceje, někoho nabádat k těmto hnusným praktikám. Gilles de Laval, pán z Reiz, dával tajně
kapli svého zámku Machecoul sloužit černou mši dominikánem odpadlíkem. Při pozdvihování bylo
podřezáno malé dítě a maršálek přijímal zlomek hostie smočené v krvi oběti.
Spisovatel Honoriova grimoáru praví, že osoba, jenž koná díla černé magie, má být kněz. Dle
tohoto spisovatele k vyvolávání ďábla se nejlépe hodí obřady katolické bohoslužby, a skutečně, dle
vlastního přiznání otce Venury, ďábel se zrodil z těchto bohoslužebných výkonů. V dopisu zaslaném
p.Gougenotovi Desmousseaux, který jej uveřejnil v čele svého nejdůležitějšího spisu, neostýchá se
učený theatinský mnich tvrdit, že ďábel je bláznivě zamilován do katolického náboženství (do
takového snad, jaké si představoval otec Ventura). Zde, hle, jsou jeho vlastní slova:
„Satan, pravil Voltaire, toť křesťanství; ani Satan, ani křesťanství.”
„Lze tedy říci, že Satanovi se podařil mistrovský kus tím, že docílil, aby byl popírán.”
„Důkaz o jsoucnosti Satana znamená obnovení jednoho z hlavních dogmat, jenž jsou podkladem
křesťanství a bez něhož toto je jen prázdné slovo.” (Dopis otce Ventury rytíři Gougenotovi
Desmousseaux v čele spisu „La Magie au XVX siécle”.)
Potom tedy, když se Proudhon nebál říci, že Bůh je zlo, doplnil kněz, považovaný za znalce,
myšlenku atheisty řka: křesťanství je Satan. A praví to upřímně, domnívaje se, že hájí náboženství,
jenž však tím děsněji tupí, jelikož svatokupectví a hmotné zájmy uvrhly některé členy kněžského
stavu do černého křesťanství Gilles de Lavalova a grimoáru Honoriova. A přece to byl týž otec
Ventura, jenž pravil papeži: Pro kousek země nevydávejme v šanc království nebeské. Otec Ventura
byl osobně počestný člověk a často v něm převládal opravdový křesťan nad mnichem a knězem.
Soustředí-li se na určitém místě a připutají-li se k určitému znamení všechny tužby po dobru,
znamená to, že je tu dost víry, aby byl v tomto znamení uskutečněn Bůh. To je onen neustálý zázrak,
který se denně uskutečňuje na oltářích pravého křesťanství.
Totéž znamení, znesvěcené a zasvěcené zlu, má uskutečnit zlo tímtéž způsobem, a lze-li
spravedlivému po přijímání říci: Nejsem to já, jenž žiji, nýbrž Ježíš Kristus, jenž žije ve mně, nebo
jinými slovy: Nejsem již já, jsem Ježíš Kristus, jsem Bůh; - tedy i ten, jenž přijímá nehodně, může říci
s nemenší jistotou a pravdivostí: Nejsem již já, jsem Satan.
Tvořit Satana a učinit se Satanem je veliké arkanum černé magie a čarodějní spoluviníci Gillesa de
Laval se domnívali, že to pro něho konají, a sloužením ďábelské mše skutečně to do jislé míry
vykonávali. Odvážil by se člověk vytvořit ďábla, kdyby nechtěl pošetile vytvořit Boha tím, že mu
dával tělo? Což neřekli jsme, že tělesný Bůh nutně vrhá stín a že tento stín je Satan? Ano, řekli jsme
to, a nebudeme nikdy tvrdit opak. Je-li však tělo Boha smyšlené, jeho stín nemůže být skutečný.
Božské tělo je pouhé zdání, závoj, oblak: Ježíš je uskutečnil vírou. Klaníme se světlu a
nepřisuzujeme skutečnost stínu, poněvadž není předmětem naší víry! Příroda chtěla a chce vždy, aby
bylo náboženství na zemi. Náboženství klíčí, rozkvétá a vyvinuje se v člověku, ono je plod jeho snah
a tužeb; má být řízeno svrchovaným rozumem. Avšak snaha člověka po nekonečnu, jeho touhy po
věčném dobru a hlavně jeho rozum jsou od Boha!
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Kapitola X.
EVOKACE.
Jedině rozum dává právo na svobodu. Svoboda a rozum, tyto dvě veliké a podstatné výsady
člověka, jsou tak těsně spojeny, že nelze vzdát se jedné, abychom se zároveň nezřekli užívání druhé.
Svoboda žádá, aby zvítězil rozum a rozum velitelsky požaduje panství svobody. Rozum a svoboda
jsou pro člověka více než život. Je krásné zemřít za svobodu, je vznešené být mučedníkem pravdy,
poněvadž rozum a svoboda jsou právě podstatou nesmrtelnosti duše.
Bůh sám je svobodný rozum všeho, co je.
Ďábel je naopak neblahý nerozum.
Zříci se rozumu a svobody, znamená popřít Boha. Odvolávat se k nerozumu nebo k osudovosti,
znamená vyvolávat ďábla. Pravili jsme, že ďábel existuje, a že je mnohem hroznější a neúprosnější,
než jak jej líčí i nejponurejší legendy. Pro nás a pro rozum nemohl to být ani spanilý padlý anděl
Miltonův, ani blesky metající Lucifer, vlekoucí v temnotách svou hvězdnou aureolu, zasaženou
bleskem. Tyto titanské bajky jsou bezbožné. Pravý ďábel se úplně shoduje s ďáblem, jenž je vytesán
na našich katedrálách a vymalován neumělými malíři v našich gotických knihách. Jeho podstatně
hybridní podoba je sestavena ze všelikých děsivých vidin; je ohyzdný, nestvůrný a groteskní. Je
spoután a spoutává. Oči má všude, jen ne na hlavě; obličeje má na břiše, na kolenech a na zadní části
svého nečistého těla. Je všude, kam si šílenost může zjednat přístup a všude vleče za sebou pekelná
muka.
On sám nemluví, dává však promlouvat všem našim neřestem; on je břichomluvec žroutů,
Pythonem padlých žen. Jeho hlas je brzy prudký jako vichřice, brzy lichotný jako jemný šepot. Vniká
svým dvojklaným jazykem do našich uší, aby mluvil k našim zmateným mozkům, a šlehá svým
ocasem jako šípem, aby rozpoutal naše srdce. V naší hlavě zabíjí rozum, v našem srdci otravuje
svobodu a činí to bez ustání a bez milosrdenství, neboť není osoba, nýbrž slepá síla; je proklet, ale
s námi; hřeší, ale v nás. Jedině my sami jsme zodpovědni za zlo, k němuž nás popouzí, neboť nemá
ani svobody ani rozumu.
Ďábel je zvíře. Svatý Jan to dostatečně opakuje ve svém podivuhodném zjevení; ale jak lze
pochopit apokalypsu, není-li klíčů ke svaté Kabbale? Vyvolávání je tedy výzva ke zvířeti a pouze
zvíře může na ni odpovědět.
Dodejme, že je zapotřebí v sobě samém zvíře utvořit a pak ze sebe vyslat, má-li se nám zjevit. To
je tajemství všech čarodějných knih, bylo však starověkými mistry jen velmi zahaleně vyjádřeno.
Abychom uviděli ďábla, je nutno ďábelsky se šklebit a pak se shlížet v zrcadle; ejhle, arkanum
zcela jednoduché, že je lze říci i dítěti. Pro dospělé muže dodávám, že v čarodějném mysteriu se
vtiskuje ďábelský škleb do duše prostřednictvím astrálu a zrcadlo jsou temnoty oživené závratí.
Veškeré vyvolávání by bylo marné, kdyby se čarodějník neodhodlal vydat svoji duši zatracení tím,
že na vždycky obětuje svoji svobodu a rozum. To snadno pochopíme. Abychom stvořili v sobě
zvíře, nutno zabít člověka a to bylo znázorňováno předběžným obětováním dítěte a ještě lépe
zneuctěním hostie. Člověk, který se odhodlá k vyvolávání, je ubožák, jemuž je rozum na obtíž a jenž
v sobě samém chce zvětšit zvířecí pudy, aby tak vytvořil magnetické ohnisko, nadané neblahým
vlivem. Přeje si, aby byl sám nerozum a neštěstí; přeje si, aby byl neřádný a špatný magnet a tak
přitahoval nepravosti a zlato, jenž nepravosti živí. To je znásilnění přírody. To je urážka, učiněná
přímo a s jistotou božství samému; však na štěstí je to dílo děsně nesnadné a většina těch, kteří se o
ně pokusili, ztroskotala při jeho provádění. Kdyby nějaký člověk, dosti silný a dosti zvrhlý, vyvolal
ďábla za zmíněných podmínek, byl by tu ďábel skutečný. Bůh by byl ohrožován a zděšená příroda
by podlehla krutovládě zla.
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Vypravuje se, že kterýsi člověk podnikl kdysi toto ohavné dílo a stal se papežem. Vypravuje se
také, že na smrtelném loži učinil doznání, že celou církev ovinul sítěmi černé magie. Je jisté, že tento
papež měl znalosti jako Faust, a praví se o něm, že je původce několika podivuhodných objevů. Psali
jsme již o něm v jednom našem díle. Co však dle legendy samé je důkazem, že nikdy nevyvolával
ďábla, že totiž sám nebyl ďáblem, je to, že činil pokání. Ďábel se nikdy nekaje.
Příčina, proč je většina lidí nerozhodná, je v tom, že se nikdy v ničem nezdokonalují. Počestní lidé
někdy konají zlo a zločinci někdy unikají trestu a zapomínají se tak, že chtějí a konají dobro. Tedy
hříchy proti Bohu zeslabují v člověku sílu Boha a hříchy proti ďáblu, míním dobré úmysly a dobré
skutky, oslabují sílu ďáblovu. K vykonávání určité výjimečné moci buď směrem nahoru, nebo dolů,
či napravo, nebo nalevo, je zapotřebí celého člověka.
Bázeň výčitky svědomí zločinců mají původ v dobru a právě jimi se prozrazují. Aby bylo docíleno
úspěchu ve zlu, je nutno být absolutně zlým. Vypravuje se také, že Mandrin zpovídal své lupiče a za
pokání jim ukládal vraždu dítěte nebo ženy, když doznali, že pocítili trochu lítosti. V Neronovi bylo
něco dobra, byl totiž umělec, a to ho zahubilo. Odešel do ústraní a zabil v rozhořčení zneuznaného
umělce. Kdyby byl pouze císařem, spíše by spálil Řím po druhé, než aby ustoupil senátu a Vindexovi,
a národ by se rozhodl pro něho; dal by pršet zlatu a praetoriáni by ho znovu jásavě vítali.
Samovražda Neronova byla projev samolibosti umělcovy.
K úplnému vítězství lidské zvrhlosti nepostačí učinit z človčka satana, nemá-li zároveň úspěch,
aby jej učinila nesmrtelným. Prometheus je marně mučen na své skále, vždyť ví, že jednoho dne
budou jeho pouta zlomena a že svrhne Jupitera s trůnu; ale Prometheem může být jen ten, kdo
uloupil nebeský oheň, kdežto my jsme až dosud dosáhli pouze pekelného ohně!
Nikoliv, sen o Satanovi není snem o Prometheovi. Kdyby někdy nějaký odbojný anděl mohl
uloupit nebeský oheň, to je božské tajemství života, učinil by se Bohem. Avšak pouhý člověk je dost
nerozumný a dost omezený, než aby věřil v možnost rozluštění takovéhoto theorematu: způsobit,
aby něco zároveň bylo a nebylo, aby stín byl světlo, aby smrt byla život, aby lež byla pravda a nic
bylo vše. Také zuřivý blázen, jenž by chtěl uskutečnit absolutno ve zlu, docílil by nakonec, jako
neopatrný alchymista, hrozného výbuchu, jenž by ho pohřbil v troskách jeho bláznovské laboratoře.
Náhlá a hrozná smrt by byla výsledkem vyvolávání ďábla a je nutné doznat, že by byla jen zcela
zasloužená. Nelze beztrestně jít až k nejzazším hranicím šlenství. Jsou určité výstřednosti, jež příroda
nestrpí. Ano, časem spatříme, jak umírají somnambuly náhle probuzené, ba i určitý stupeň opilosti
způsobuje smrt... Někdo však řekne, k čemu jsou tyto pohrůžky z minulosti? Kdo pak v našem
století pomyslí, aby prováděl evokace dle obřadů čarodějné knihy? K této otázce nemáme odpověď.
Neboť kdybychom řekli, co o tom víme, snad by se nám nevěřilo. Ostatně vyvolává se magnetizmus
zla ještě jiným způsobem, než starověkými obřady. V předcházející kapitole jsme pravili, že mše
znesvěcená zločinnými úmysly se stává urážkou Boha a zločinným útokem člověka na jeho vlastní
svědomí. Věštby vyžádané buď od osoby zachvácené halucinací, nebo od trhavých pohybů
bezvládných předmětů náhodně magnetizovaných, jsou také pekelné evokace, neboť takové činy
mají za účel podřídit svobodu a rozum osudovosti. Je pravda, že pachatelé těchto úkonů černé magie
jsou pro svou nevědomost skoro vždy nevinni. Je pravda, že vyzývají zvíře, ale zvíře, jenž chtějí
podrobit své žádostivosti, není zvíře dravé. Žádají od hloupého zvířete pouze několik rad, aby jimi
podepřeli svoji vlastní hloupost.
V magii světla je věda o evokacích umění magnetizovat proudy astrálního světla a řídit je vůlí. To
byla věda Zoroastrova, krále Šalamouna, lze-li věřit starověkým tradicím; abychom však dokázali, co
dokázal Zoroastr a Šalamoun, bylo by nám zapotřebí Šalamounovy moudrosti a Zoroastrovy vědy.
Abychom dovedli řídit a ovládat magnetizmus dobra, musili bychom být nejlepšími lidmi. Kdo by
chtěl uvést v činnost a rozpoutat vír zla, musil by býi nejšpatnější člověk. Upřímní katolíci
nepochybují, že modlitby ubohé klášternice jsou s to, aby změnily smýšlení králů a udržovaly
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v rovnováze osudy říší. Ani zdaleka nepohrdáme tímto přesvědčením my, kteří připouštíme
kolektivní život, magnetické proudy a poměrnou všemohoucnost vůle.
Dříve než věda učinila své nedávné objevy, byly úkazy elektřiny a magnelizmu připisovány
duchům rozptýleným v ovzduší a adept, který dovedl působit na magnetické proudy, se domníval, že
poroučí duchům. Jelikož však magnetické proudy jsou nebezpečné síly, je zapotřebí, aby člověk, jenž
je řídí a udržuje v rovnováze, byl sám střediskem dokonalé rovnováhy a to právě chybělo většině
nerozvážných zaklínačů.
Často byli sraženi nezvažitelným fluidem, které násilně přitahovali, aniž je dovedli učinit
neškodné. Seznali též, že k naprostému ovládání duchů jim chyběla nezbytná věc: Šalarnounův
prsten.
Avšak legenda vypravuje, že Šalamounův prsten je dosud na prstu tohoto vládce a že jeho tělo je
uravřeno v balvanu, který pukne až v den posledního soudu.
Tato legenda je pravdivá, jako téměř všechny legendy; je zapotřebí pouze ji pochopit.
Co představuje vlastně prsten. - Prsten je konečný článek řetězu a je to i kroužek, k němuž lze
připojit jiné kroužky.
Velekněží nosili vždy prsteny na znamení vlády nad kruhem a nad řetězem věřících.
Ještě za našich dnů se dává prelátům prsten při uvádění v úřad a při svatebním obřadu dává
manžel manželce prsten požehnaný a posvěcený církví, aby ji učinil paní a ředitelkou svého domu a
kruhu svých služebníků.
Prsten velekněžský a prsten svatební, hierarchicky posvěcené a udělené, představují tedy a
uskutečňují určitou moc.
Avšak jiná je moc veřejná a sociální a jiná moc filosofická, sympatická a okultní.
Šalamoun byl považován za nejvyššího velekněze náboženství mudrců a pro tuto hodnost prý měl
nejyšší moc okkultního kněžství, neboť, jak se vypravuje, znal všeobecnou vědu a v něm jediném se
uskutečnil slib velikého hada: Budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
Praví se, že Šalamoun napsal svoje nejlepší dílo, knihu Kazatel po vzývání Astarty a Chamose,
božstev bezbožných žen. Tak prý doplnil svoji vědu a před smrtí vynašel magickou moc svého
prstenu. Vzal ho sebou skutečně do hrobu? Jiná legenda připouští, abychom o tom pochybovali.
Vypravuje se, že sábská královna, pozorujíc bedlivě tento prsten, dala tajně udělat jiný zcela podobný
a že se jí podařilo pokradmu zaměnit prsteny když ležla vedle spícího krále. Pravý prsten Šalamounův
odnesla k Sabeům a tento prsten byl prý později zase nalezen Zoroastrem.
Tento prsten byl zhotoven pod vlivem souhvězdí a sestával ze sedmi hlavních kovů, byla na něm
znamení sedmi geniů, byl v něm zasazen inkarnátový magnetovec, v němž byl vyryt na jedné straně
obrazec obyčejné pečetě Šalamounovy a na druhé jeho magická pečeť. Čtenáři našich spisů pochopí
tuto alegorii.

Kapitola XI.
ARKÁNA ŠALAMOUNOVA PRSTENU.
Nehledejte v hrobě Šalamounově, to je ve slujích okultní filosofie jeho prsten, nýbrž jeho vědu.
S pomocí vědy a vytrvalé vůle nabudete nejvyššího arkána moudrosti, totiž neomezené vlády nad
vyrovnaným pohybem. Můžete si ovšem opatřit prsten, dáte-li si jej zhotovit zlatníkem, jemuž
nepotřebujete svěřit tajemství, neboť sám nevěda co vlastně zhotovuje, nebude moci odhalit jeho
tajemství jiným.
Zde je předpis pro prsten:
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Vezměte malý díl zlata a dva díly stříbra a směste je v hodině slunce a měsíce, přidejte k nim tři
stejné díly zcela čisté mědi, čtyři díly cínu, pět dílů železa, šest dílů rtuti a sedm dílů olova. Směste je
všechny dohromady v hodinách, jenž se hodí pro jednotlivé kovy, a ze všeho zhotovte prsten, jehož
povrch budiž sploštělý a dosti široký, aby se něm daly vyrýt značky.
Připevněte na tento prsten čtyřhrannou pánvičku, v níž je červený magnetovec, zasazený do
dvojitého zlatého kroužku.
Vyryjte do kamene, svrchu a vespod obě Šalamounovy pečeti. Vyryjte do prstenu okultní znaky
sedmi planet, jak jsou zobrazeny v magických archidoksech Paracelsových nebo v okultní filosofii
Agrippově, silně prsten magnetisujte tím, že jej budete posvěcovat denně celý týden obřady,
uvedenými v našem rituálu, při čemž nezanedbávejte ani barvy oděvů, ani zvláštních vůní, ani
přítomnosti sympatických živočichů, ani zvláštních zaklínání, jimž vždy má předcházet zaklínání čtyř,
uvedené v našem rituálu.
Prsten pak zabalte do hedvábné látky a když jste jej okouřili vůněmi, můžete jej nosit u sebe.
Okrouhlý kousek kovu nebo talisman, zhotovený tímto způsobem, stejně by působil jako prsten.
Takto připravený předmět je jakási nádržka vůle. Je to magnetický vyzařovač, který může být
velmi užitečný, kterého však není nezbytně zapotřebí.
Pravili jsme ostatně, že starověké obřady pozbyly účinnosti od té doby, kdy se křesťanství
objevilo ve světě.
Křesťanské a katolické náboženství je vskutku legitimní dítko Ježíše Krista, krále mágů.
Jeho kult je vysoká magie, podrobená zákonům hierarchie, jenž nemůže postrádat, má-li mít smysl
a účinek.
Jednoduchý škapulíř, nosí-li jej opravdu křesťanská osoba, je talisman nezdolatelnější než prsten a
pantakl Šalamounův.
Vyslovil to Ježíš Kristus, onen pokorný člověk-Bůh, mluvě sám o sobě: Sábská královna přišla
z dálného Východu, aby uviděla a uslyšela Šalamouna a zde je více než Šalamoun.
Mše je podivu nejhodnější evokace.
Černokněžníci vyvolávají mrtvé, čaroděj vyvolává ďábla a chvěje se hrůzou, ale katolický kněz se
nechvěje děsem vyvolávaje živoucího Boha.
Čím jsou všechny talismany antické vědy proti posvěcené hostii?
Přejte odpočinutí v kamenné hrobce Šalamounově kostře i jeho prstenu, jenž má snad na svém
bezmasém prstu. Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije. Kupte si některý ze stříbrných prstenů, jenž se
prodávají u chrámových vrat a na nichž je obraz ukřižovaného s deseti zrnky růžence. Jste-li hodni,
abyste jej nosili, bude na vaší ruce mnohem účinější, než pravý prsten Šalamounův.
Magické obřady a malicherné bohoslužebné úkony jsou vesměs pro nevědomé a pověrčivé lidi a
připomínají nám bezděky velice známou historku, o níž se zde zmíníme, poněvadž se sem hodí.
Dva mnichové vstoupili do chaty, ponechané dohledu dvou dětí. Žádali o poskytnutí odpočinku a
lze-li i nějakého pokrmu. Děti jim odvětily, že ničeho nemají a že ničeho nemohou dát. Dobrá, praví
jeden z mnichů, zde je oheň; půjčte nám jen hrnec a trochu vody, my si již uvaříme sami polévku. Z čeho? - Z oblázku, praví šibal mnich, a jde zvednout kousek křemene. Což nevíte, milé dítky, že
žáci svatého Františka znají tajemství, jak vařit polévku z oblázku?
- Polévka z oblázku! Jaký do div pro děti! Je jim slíbeno, že ji budou moci ochutnat a budou vidět,
jak je výborná. Hned je tu hrnec i s vodou, rozdělán oheň a oblázek opatrně vložen do vody.
Znamenitě, pochvalují si mniši. Ješté trochu soli a něco zeleniny; podívejte se, co je jí ve vaší zahradě.
A kousek slaniny byste nepřidali? Polévka z ní bude lepší. Děti sedící na bobku před ohništěm hledí
s olevřenými ústy. V hrnci klokotá. Jděte nakrájet chléb a přineste sem tamtu mísu. Nu, ta voní!
Připravte na stůl a nalámejte do ní chléb. A oblázek pečlivě schovejte, ponecháme vám jej za vaši
námahu, ten se nikdy nevypotřebuje a lze ho vždy zase použít. A nyní ochutnejte polévku! Nuže,
jaká pak je? - Oh, je výborná, praví malí venkované tleskajíce rukama. Byla to vskutku dobrá polévka
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ze zelí a ze slaniny, jaké by děti svým hostům nikdy nebyly předložily, kdyby nebylo zázraku
s oblázkem.
Magické obřady a náboženské úkony jsou tak trochu mnišské oblázky. Jsou záminkou a
příležitostí k uplatnění ctností, jichž je nezbytně zapotřebí k mravnímu životu člověka. Nebýt
oblázku, nebyli by dobří mnichové obědvali. Měl tedy oblázek skutečně nějakou moc? - Ovšem,
v dětské obrazotvornosti, dovedně roznícené dobrými otci.
V tomlo vypravování není úmysl někoho zlehčovat nebo urážet. Mnichové byli sice vtipní, ne
však lstiví. Umožnili dětem vykonat dobrý skutek, naplnili je úžasem a rozdělili se s nimi o dobrou
polévku; doporučujeme zejména těm, kdo mají hlad a nedovedou si uvařit zelnou polévku, aby si
prostě uvařili polévku z oblázku.
Budiž nám dobře porozuměno. Netvrdíme, že značky a obřady jsou velikou mystifikací. Bylo by
tomu tak, kdyby je lidé neměli zapotřebí. Je však nutné dbát té nepopiratelné skutečnosti, že všechny
inteligence nejsou stejné. Vždy byly dětem vypravovány pohádky a budou se jim vypravovat, pokud
budou na světě chůvy a matky. Děti věří a to je zachraňuje. Představte si sedmileté dítě, které by
říkalo: Nepřipustím ničeho, co nechápu. Čemu lze naučit takového tvorečka? - Nejprve uvěř slovům
svých učitelů, dobrý člověče, pak studuj, a nejsi-li hlupák, pochopíš.
Dětem je zapotřebí pohádek, lidu bájí a obřadů; nutno pomoci lidské slahosti. Šťasten by byl,
komu by se dostalo Šalamounova prstenu, štastnější však, kdo by se vyrovnal nebo i předčil
Šalamouna vědou a moudrostí a nepotřeboval jeho prsten!

Kapitola XII.
DĚSNÉ TAJEMSTVÍ.
Jsou pravdy, které by měly být navždy utajeny lidem chabého ducha a hlupákům. A tyto pravdy
jim lze říci bez obav. Vždyť, buďme si jisti, nikdy je nepochopí.
Kdo je hlupák? - Toť něco nesmyslnějšího než zvíře. Je to člověk, který by rád někam došel, aniž
učinil jediného kroku. Je to člověk, jenž se domnívá, že je pánem všeho, poněvadž něčeho nabyl. Je
to matematik, jenž podceňuje poesii. Je to básník, jenž se ohražuje proti matematikům. Je to malíř,
který tvrdí, že teologie a kabbala jsou pitomosti, poněvadž ničemu nerozumí ani z kabbaly ani
z teologie. Je to nevědomec, který popírá vědu, aniž se namáhá, aby ji studoval. Je to člověk, který
mluví, ačkoliv ničemu nerozumí, a něco tvrdí, nejsa si tím jist. Právě hlupáci zabíjí geniální lidi.
Galileo nebyl odsouzen církví, nýbrž hlupáky, kteří na neštěstí náleželi církvi. Hloupost je divoké
zvíře, klidné jako neviňátko; vraždí s klidným svědomím. Hlupák, to je medvěd z Lafontainovy
bajky; chytaje mouchu, roztříští hlavu svému příteli dlažebním kamenem; hrozí-li vám však neštěstí,
nenamáhejle se přimět ho k doznání, že se mýlil. Hloupost je neúprosná a nesmyslná jako peklo a
osudnost, neboť je vždy řízena magnetizmem zla.
Zvíře není nikdy hloupé, pokud jedná svobodně a přirozeně jako zvíře; ale člověk učí hlouposti
psy a učené osly. Hlupák je zvíře, jenž pohrdá pudem a předstírá inteligenci.
Pro zvíře; platí pokrok; lze je skrotit, ochočit a vycvičit; pro hlupáka však pokroku není. Hlupák se
totiž domnívá, že se nepotřebuje nic učit. Právě on chce jiné poučovat a opravovat a hovoříce s ním,
nikdy nebudete mít pravdu. Vysměje se vám do tváře a řekne, že co on nechápe, je vůbec
nepochopilelné. Proč bych to vskutku mohl pochopit, řekne vám s obdivuhodnou jistotou. A vy mu
na to nemůžete odpovědět. Říci mu, že je hlupák, byla by naprosto urážka. Všichni lidé to jasně vidí,
ale on si to neuvědomí nikdy.
Tu máme již jedno z hrozných arkán, nepochopitelných většině lidí. Tajemství, jenž nikdy
nerozluští a jenž bychom jim marně vykládali: Tajemství jich vlastní hlouposti.
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Sokrates musel vypít bolehlav, Aristides byl dán do klalby, Kristus byl ukřižován, Aristofanes se
posmívá Sokratovi a vystavuje jej posměchu atenských hlupáků, jakýsi venkovan je rozmrzen, slyší-li,
že Aristida nazývali Spravedlivým a Renan popisuje život Ježíšův pro obveselení hlupáků. Téměř
nekonečnému množství hlupáků je a vždy bude politika vědou přetvářky a lži. Macchiaveli se to
odvážil říci a byl proto právem odsuzován, neboť pod záminkou, že poučuje knížata, je vesměs
zrazoval a vydaval nedůvěře davů. Ty, jenž je nutné klamat, není zapotřebí varoval.
Vzhledem k podlým a hloupým davům řekl Ježíš svým učedníkům: Neházejte perel sviním, neboť
je pošlapou a obrátíce se proti vám, roztrhají vás. Vy tedy, kteří toužíte prací získat moc, nevyzraďte
nikdy nikomu své nejskrytější myšlenky. Ani o nich nikdy nemluvte a troufáme si říci, zatajte je
hlavně před ženou: vzpomeňte si na příběh Samsona a Dalily. Jakmile se žena přesvědčí, že veskrz
poznala manžela, přestane ho milovat. Chce ho ovládat a vést. Vzpírá-li se, nenávidí ho; ustupuje-li,
pohrdá jím. Hledá jiného muže, kterého by prohlédla. Žena má vždy potřebuje neznámo a tajemství
a její láska často bývá pouze nenasytná zvědavost.
Proč zpovědníci všemožně ovládají duši a skoro vždy i srdce žen? Poněvadž znají veškerá jejich
tajemství, kdežto ženy neznají vůbec tajemství zpovědníků.
Moc svobodného zednářství spočívá v jeho obávaném tajemství, jenž je tak podivuhodně
chráněno, že je neznají ani zasvěcenci nejvyšších stupňů.
Katolické náboženství vzbuzuje úctu v davech tajemstvím, které nezná ani sám papež. Toto
tajemství je tajemství mysterií. Starověcí gnostikové je znali, jak naznačuje jich pojmenování, avšak
nedovedli mlčet. Chtěli gnosi sevšeobecněti; z toho vznikly směšné nauky, které církev právem
zatratila. Avšak na neštěstí zároveň s nimi byla zatracena i brána k okultní svatyni a klíče byly
vhozeny do propasti.
Johanité a Templáři odvážili se zmocnit této brány i za cenu věčného zatracení. Zasluhovali proto,
aby byli zatraceni i na onom světě? Nám je pouze známo, kdy na tomto světě Templáři byli upáleni.
Tajná nauka Ježíšova byla tato:
Lidé považovali Boha za pána a knížetem tohoto světa bylo zlo; já, který jsem syn Boha, pravím
vám: Nehledejme Boha v dáli, on je v našem svědomí a v našich srdcích. Já a otec jedno jsme a přeji
si, abyste vy a já jedno byli. Milujme se vespolek jako bratři. Buďme všichni jednoho srdce a jedné
duše. Náboženské přikázání bylo stvořeno pro člověka, ale člověk nebyl stvořen pro přikázání.
Předpisy zákonů jsou podrobeny svobodnému rozhodování našeho rozumu, spojeného s vírou.
Věřte v dobro a zlo bude proti vám bezmocné. Když budete shromážděni ve jménu mém, můj duch
bude s vámi. Nikdo z vás nepovažuj se za pána oslatních, ale všichni mějte v úctě rozhodnutí
shromáždění. Každý člověk budiž souzen dle svých skutků a měřen měrou, kterou si určil. Svědomí
každého člověka je základ jeho víry a lidská víra je právé boží moc v člověku. Toho, kdo je pánem
sebe sama, bude příroda poslouchat a ten bude ovládat ostatní. Víra spravedlivých je pevnější, než
brány pekelné, a jejich naděje nebude nikdy zklamána.
Já jsem vy a vy jste já v duchu lásky, jenž je i naším duchem a jenž je Bůh. Věřte v to a vaše slovo
bude stvořitelem. Věřte v to a budete činit zázraky.
Svěl vás bude pronásledovat a vy dobudete světa.
Dobří jsou ti, kdož konají skutky lásky a pomáhají nešťastným; zlí mají tvrdá srdce a budou na
věky zavrženi lidstvem a rozumem.
Staré společnosti založené na lži zaniknou; nastane den, kdy syn člověka usedne na trůn nad
temnými mraky na nebi, kleré jsou temnotami modloslužebnictví a vynese konečný rozsudek nad
živými i mrtvými. Žádejte si světla, neboť ono se rozbřeskne. Dychtěte po spravedlnosti, neboť ona
nastane. Nevyhledávejte vítězství meče, neboť vražda vyvolává vraždu. Pouze trpělivostí a mírností
stanete se vládci sebe sama a svěla.
Vydejte nyní tulo obdivuhodnou nauku na pospas výkladům úpadkových sofislů a středověkých
hádavců a uvidíte, co z toho vzejde. Byl-li Kristus syn Boží, jak ho Bůh zplodil? Je téže podstaty
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nebo jiné podstaty než Bůh? Podslata Boha! Jaký to předmět věčných hádek domýšlivé nevědomosti.
Byl osobou božskou nebo osobou lidskou? Měl dvě přirozenosti a dvě vůle? Jsou to strašlivé otázky,
jenž mají velkou zásluhu, že lidé byli vyobcováni a popravováni! Jedni praví, že Ježíš měl jednu
jedinou přirozenost a dvě vůle, vy však jim nevěřte, jsou to kacíři; měl tedy dvě přirozenosti a jednu
vůli? Nikoliv, dvě vůle! Tedy odporoval sám sobě? Nikoliv, neboť tyto dvě vůle byly vlastně jediná,
jenž se nazývá teandrická. Nu ovšem, před tímto slovem umlkneme nadobro a pak přece nutno
poslouchat katolické církve, z níž stalo se něco zcela jiného, než bylo prvotní shromáždění věřících.
Zákon byl učiněn pro člověka, praví Ježíš, avšak člověk byl učiněn pro církev, praví církev, a právě
ona předpisuje zákony. Bůh schválil všechna církevní ustanovení a zatratí vás všechny, rozhodne-li
církev, že jste všichni nebo skoro všichni zatraceni. Ježíš pravil, že je nutno odvolat se ke
shromáždění a církev je přece neomylná, tedy je Bohem, rozhodne-li tedy, že dvě a dvě je pět, tedy
dvě a dvě bude pět. Tvrdí-li , že země je nehybná a slunce kolem ní se otáčí, zakazuje zemi, aby se
otáčela. Řekla vám, že Bůh spasí svoje vyvolené tím, že jim uděluje milost účinnou a že ostatní
budou zatraceni, poněvadž se jim dostalo pouze milosti postačitelné, jenž stačila zásadně v příčině
prvotního hříchu, ve skutečnosti však nedostačí: řekla, že papež může spasit a zatratit kohokoliv dle
své libosti, protože má klíče k nebi i peklu. Pak přicházejí kasuisté se svými svazky klíčů, které
neotvírají, ale naopak zamykají na dva a tři západy komnaty, umístěné v babylonské věži. Ó,
Rabelaisi, můj učiteli, ty jediný můžeš dát vhodný všelék na celé šílenství. Slyším, jak propuká
v bezmezný smích! Řekni nám přece o tom rozhodné slovo a pouč nás konečně, zda chiméra, jenž
hlučně puká v prázdnotě, se znovu může nažrat a nacpat si panděro, bude-li vstřebávat bytostnou a
divotvornou látku našich skrytých úmyslů.
Utrum chimaera in vacuum bombinans possit concidere secundum intentiones.
Jiní hlupáci, jiné výklady. Tuhle přicházejí odpůrci církve a praví nám: Bůh je v člověku, což
znamená, že není jiného Boha kromě lidské inteligence. Stojí-li člověk nad náboženským zákonem a
překáží-li člověku tento zákon, proč jej nezruší? Jestliže Bůh jsme my a jsme-li všichni bratři, nemá-li
nikdo práva zvát se naším pánem, proč bychom vůbec poslouchali? Víra nahrazuje slabomyslným
rozum. Nevěřme v nic a nepodrobujme se nikomu!!
To se mi líbí! Hleďme, hrdiny! Ale pak je zapotřebí boje všech proti všem a jednotlivce proti
jednotlivci. Hleďme, to je zápas bohů a vyhubení lidstva. Běda, běda! Jaká to ubohost a pitomost.
Opakuji zase a na novo, pitomost, pitomost a ubohost!
Otče odpusť jim, pravil Ježíš, neboť nevědí, co činí. A já dodávám, lidé zdravého rozumu, ať jste
kde jste, neposlouchejte jich, neboť nevědí, co mluví.
Ale pak jsou nevinní, volá nějaký prostořeký člověk. - Mlč; nemoudrý. Ve jménu nebes, mlč, nebo
veškerá morálka je ztracena. Ostatně nemáte pravdu. Kdyby byli nevinní, bylo by dovoleno, abyste
jednali jako oni, a chtěli byste je napodobovat? Věřit všemu, je hloupost; je-li někdo hloupý, není
přece nevinný. Jedině Bůh dovede rozeznat, jsou-li tu nějaké polehčující okolnosti.
Naše pokolení má zřejmé nedostatky a mohlo by se zdát, že slyšíme mluvit a vidíme jednat
většinu lidí nedosti rozumných, než aby měli vážnou zodpovědnost. Poslechněte si jen ve sněmovně
řeči lidí, které Francie (nepřednější země na světě) poctila důvěrou. Zde vidíte oposičního řečníka,
tam opět zastánce ministerstva. Oba vítězoslavně dokazují, že žádný z nich nerozumí ani za mák
státním záležitostem. A dokazuje, že B je blbec. B dokazuje, že A je dryáčník. Komu máme věřit?
Jste-li bílý, uvěříte A, jste-li červený, uvěříte B. Ale já chci pravdu, pro Bůh, pravdu! - Pravda je, že A
i B, oba dva jsou šarlatáni a lháři. Jelikož bychom mohli být v rozpacích, zda ten či onen, si tedy
dokázali navzájem, že oba nestojí za nic. Obdivuji se těm důkazům a obdivuji je oba v tomto
vzájemném ničení. V knihách najdeme vše, nač pomyslíme, jen to často ne, co tam chtěl spisovatel
napsat. Lidé se vysmívají náboženství jako pokrytectví a přece posílají děti do koslela. Staví na odiv
cynismus a přece jsou pověrčiví. Čeho se nejvíce bojí, je zdravý smysl, pravda a rozum.
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Dětinská ješitnost a špinavé zájmy vodí smrtelníky za nos až do smrti, jenž je konečným
zapomenutím a jenž se směje naposled. Základ většiny duší je ješitnost. Co je tedy ješitnost? Toť
prázdnota. Násobte nulu kolikrát chcete, bude to vždy jen nula, hromaďte nic na nic a nedojdete
k ničemu, ničemu, ničemu. Nic je program většiny lidí.
A ti tam jsou nesmrtelní; a tyto duše tak směšně klamající a tak směšně klamané jsou nepomíjející!
Pro všechny tyto ztřeštěnce je život poslední léčkou skrývající peklo! Oh, tam dole jistě je hrozné
tajemství: tajemství zodpovědnosti. Otec se zodpovídá za své děti, pán za své služebníky, inteligentní
člověk za neinteligentní dav. Vykoupení se uskutečňuje všemi vyššími lidmi, hloupost trpí, avšak
pouze duch pyká. Bolest rozšlapaného červa a roztržené ústřice není pokání.
Věz tedy, ó ty, jenž chceš být zasvěcen do velikých mysterií, že uzavíráš smlouvu s bolestí a že
vzdoruješ peklu. Prométeovský sup tě pozoruje a Fůrie vedené Merkurem chystají dřevěné kůly a
hřeby. Tvoje zasvěcení znamená ortel smrti. Lidstvu je zapotřebí muk.
Kristus zemřel na kříži mlád a všichni, kleré zasvětil, byli mučedníci. Apollonius z Tyany zemřel
podlehnuv mukám, jenž vytrpěl v římských žalářích. Paracelsus a Agrippa vedli tulácký život a bídně
zemřeli. Guillaume Postel zemřel ve vězení. Saint-Germain a Cagliostro skončili tajemně a
pravděpodobně tragicky. Dříve nebo později je nutné dostát smlouvě buď formálně nebo mlčky. Je
nutno zaplatit pokutu uloženou každému lupiči ovoce se stromu poznání. Je nutno zaplatit daň,
kterou příroda uložila na zázraky. Je nutné dát se v konečný boj s ďáblem dříve, než nám bude
dovoleno být Bohem.

Eritis sicut dii scientes bonum et malum.
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KNIHA III.

Kněžské mysterium
čili
umění přimět duchy, aby nám sloužili.

Kapitola I.
TĚKAVÉ SÍLY.
Nejasný pocit, který by se dal nazvat vědomím nekonečna, znepokojuje a mučí člověka. Člověk
pocituje v sobě nevyužité síly, zdá se mu, že se kolem něho hemží nehmotní nepřátelé nebo neznámí
pomocníci. Časlo je nutkán věřit v nesmysly a pokoušet se o nemožnosti; či spíše cítí se nemocen a
pokleslý, nic se mu nedaří, a přál by si převrátit beznaděj v novou naději. Láska ho zklamala,
přátelství ho opustilo a rozum mu nestačí. Filosof ho zasmuší; magik ho ustraší; tehdy je mu tedy
zapotřebí kněze!
Kněz je krotitelem koníčků imaginace a výbuchů fantasie. Nabírá sílu z našich nedostatků a
z našich chimér sestavuje něco skutečného; je to homeopatický lékař lidského šílenství. Není-li
ostatně něco více než člověk? Zda-li se mu nedostalo zákonitého poslání, jehož vznešený původ sahá
až na Kalvarii a na Sinai? Mluvím zde o katolickém knězi, a vskutku pouze tento jím je. Židé mají
rabbíny, moslimové imamy, Indové brahmíny, Číňané bonzy, protestanté kazatele. Jedině katolíci
mají kněze, poněvadž pouze oni mají oltář a oběť, t.j. úplné náboženství.
Zabývat se vysokou magií znamená konkurovat s kalolickým kněžstvím a být rozkolnickým
knězem. Řím jsou veliké Théby nového zasvěcení. On vzbouřil kdysi pozůstatky svých mučedníků,
aby bojovali proti bohům, jež vyvolal císař Julián. Jeho katakomby mu slouží za hrobky, jeho růžence
a medaile jsou mu talismany, jeho kongregace tvoří magické řetězy, jeho konventy jsou magnetická
ohniska, jeho zpovědnice jsou přitažlivá střediska, jeho kazatelny, knihtiskárny a pastýřské listy jeho
biskupů mu pomáhají šířit se; konečně má též svého papeže, člověka-Boha, jenž se stal viditelný a
trvale pobývá na zemi, svého papeže, který může být hlupákem, jako jsou více méně všichni
fanatikové, nebo zločincem, jako byl papež Alexandr VI., který však přes to bude určovat řád
lidských duchů, bude rozhodovat o svědomí a v celém křesťanském světě zákonně dávat rozhřešení
a odpuštění.
Namítnete, že je to nesmysl. Ano, je to skoro nesmyslné, děje-li se to z velikášství. Je to skoro
směšné, přehání-li se tím vznešenost. Vyskytla se vůbec podobná moc na zemi? A kdybyjí nebylo,
kdo by se ji odvážil vynalézt. Jak mohlo vzniknout něco tak úžasného? Odkud se k nám dostal tento
zázrak, jenž domněle uskutečňuje nemožnost? - Zhuštěním těkavých sil, sdružením a nacílením
neujasněných pudů, konvenčním tvořením absolutna v naději a víře.
Horlete si teď proti netvoru, filosofové osmnáctého století! Netvor je silnější než vy a přemůže
vás. Říkejte jen, že je nutno zničit tuto nestoudnici, ó žáci Voltairovi; myslíte, že nestoudnici?
Nestoudnici, jež nadchla Vincence z Pauly a Fénélona, která sugeruje ušlechtilým milosrdným
sestrám tolik obětavosti, chudým a cudným misionářům tolik pokory! Nestoudnici, zakladatelku
tolika chudobinců, tolika útulků pro kajícníky a tolika útočišť pro nevinné. Jestliže je to nestoudnost,
pak by byly vaše urážky a pomluvy ctí, a já objímám s láskou ten pranýř a pohrdám vaší ctí.
Vy jste však chtěli říci něco jiného a já vás nechci tupit. Duchu Voltairův, tebe bych rád nazval
svatou duší, neboť tys dával přednost pravdě a spravedlnosti před vším; tobě byl zdravý rozum
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Bohem a hloupost ti byla ďáblem. Tys viděl pouze duši v betlémských jesličkách. Viděl jsi vítězný
vjezd Kristův do Jerusaléma a smál jsi se oslím uším. To pohněvalo Frérona. Ah, kdybys byl znal
Veuillota! Mluvme však vážně, neboť se zde jedná o vážné věci.
„Duch křesťanství” dal odpověď na sarkasmy Voltairovy, nebo Chateaubriand spíše doplnil
Voltaira, vždyť tito dva velicí lidé jsou stejně povzneseni nad kněžský katolicismus.
Oslí uši budou tak dlouho nepostradatelné, dokud budou na světě osli a oslů je na světě zapotřebí,
poněvadž je stvořila příroda, zplozená Bohem.
Ježíš Kristus si přál jet na oslu a proto svatý otec jezdí na mule. Také jeho střevíc se nazývá mula,
aby tím bylo naznačeno, že dobrý papež musí být umíněný od hlavy až k patě. Non possumus,
říkával náš svatý otec papež Pius IX., žádali-li se na něm ústupky a reformy. Papež nikdy neříká
possumus, „můžeme”, neboť to je veliké arkanum kněžství; všichni kněží je velice dobře znají, ale
ono zůstane jen potud zachováno, pokud je nikdo z nich nevysloví.
Moc, jenž je založena na tajemstvích, musí být tajemná, jinak by přestala být mocí.
Věřím, že tento člověk něco zmůže, co nedovedu určit na základě něčeho jiného, co nechápu ani
já ani on. Musím ho tedy uposlechnout, poněvadž nevím proč bych ho neposlechl, jelikož nejsem
s to, abych popřel jsoucnost toho, co nevím, což ostatně on tvrdí zcela rozumně také. Cítím ovšem,
že to není rozumné, a velice mne těší, že mi mnohdy říká, že je nutné nespoléhat na rozum. Pozoruji
jen, že mi prospívá a uklidňuje mne, myslím-li takto.
Vy máte pravdu, tatíku.
Nešťastné nebo zklamané lásky, odmítnutá ctižádost: bezmocný vztek, vydrážděná
pomstychtivost, pýcha, jenž se kloní k pádu, duševní lenost obtěžovaná pochybnostmi, rozběhy
nevědomosti k nekonečnu a zvláště k zázračnému, nejasná bázeň před smrtí, muka zlého svědomí,
potřeba odpočinku, jehož se nám stále nedostává, chmurné a velkolepé sny umělců, děsivá vidění
věčnosti. To jsou těkavé síly, jenž náboženství shromažďuje a z nichž vytváří nejnepřemožitelnější a
nejděsnčjší vášeň: Zbožnost.
Tato vášeň je bezuzdná, neboť ji nic nemůže zadržet nebo omezit; honosí se svými výstřednostmi
a domnívá se, že je počátkem věčné blaženosti; pohlcuje ostatní city, činí člověka necitelným ke
všemu, co není ona sama a horlivost v rozšiřování žene až k nejvražednějšímu despotismu a
k nejnesmiřitelnější zuřivosti. Za takové byli uznáni veškerou církví sv. Dominik a sv. Pius V. a ti
nemohou být zapřeni žádným oddaným a pravověrným katolíkem.
Pochopíme zajisté, jak mocnou pákou se může stát zbožnost v ruce vrchnosti, jenž se prohlásila
za neomylnou. Dejte mně mimo zem opěrný bod, pravil Archimedes, a já ji přemístím. Kněží nalezli
opěrný bod mimo osobní rozum a přemístili rozum lidstva:
„Vidouce, že lidé nedospěli k poznání Boha vědou a rozumem, uzdálo se nám, pravil kníže
apoštolů, spasit věřící absurdností víry.”
Protivníci církve, co na to odpovíte? Svatý Pavel mluví takřka plnými ústy a nemá v úmyslu
někoho klamat.
Náboženská síla dogmatu spočívá v jeho nejasnosti, jež zřejmě ukazuje jeho nesmyslnost.
Vysvětlené dogma není již dogma; toť filosofická poučka nebo aspoň postulát. Lidé stále zaměňují
náboženství a filosofi a nechápou, že je naprosto nutné je od sebe odloučit a rozlišit je, neřku-li
postavit proti sobě, aby rozum byl protiváhou.
Hvězdáři se domnívají, že komety jsou bludice jen vzhledem k naší sluneční soustavě, že však
mají pravidelný oběh přecházejíce z jedné soustavy do druhé a opisujíce elipsu, jejímiž ohnisky jsou
dvě slunce.
Právě tak je tomu s těkavými lidskými silami. Jediné světlo jim nepostačuje a aby vyrovnaly svůj
rozlet, je jim zapotřebí dvou středisek a dvou ohnisek: jedním je rozum a druhým víra.
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Kapitola II.
PLNOMOCENSTVÍ KNĚŽÍ.
Aby kněz byl mocný, je zapotřebí, aby věděl a věřil. Usmíření vědy s vírou je úkolem velkého
hierofanta.
Je-li kněz vědoucí a nevěří-li, může být buď poctivý nebo též nepoctivý člověk. Je-li poctivý
člověk, využije víry ostatních ve prospěch rozumu a spravedlnosti. Je-li nepoctivý, využije víry ve
prospěch svých žádostí, pak ale není kněz, nýbrž nejpodlejší zločinec.
Věří-li bez vědění, je pošetilec, s nímž je nutné mít shovívavost, jenž je však nebezpečný, jehož by
se měli muži vědy zmocnit a hlídat jej. Kněžská a královská hodnost je v křesťanství jen svěřená
moc. My všichni jsme kněží a králové; jelikož však kněžské a královské úkony vyžadují, aby jediný
člověk působil na množství, svěřujeme svoji moc ve světském řádu králi a v řádu duchovním knězi.
Křesťanský král je kněz, jako my všichni, jenže nevykonává kněžský úřad. Křesťanský kněz je
král, jako my všichni, jenže mu nepřísluší vykonávat královského úřadu.
Kněz má krále vést a král kněze chránit. Kněz drží kliče a král třímá meč.
Knězem prvotního křesťanství byl sv. Petr a králem sv. Pavel.
Král a kněz mají svou moc od lidu, jenž byl pomázán na krále a kněze při křtu svatým olejem na
místo božskou krví Ježíše Krista.
Každá společnost je udržována rovnováhou těchto dvou mocností.
Kdyby zítra nebylo papeže, pozítří by již nebylo králů a nebylo by již nikoho, kdo by vládl, i
v řádu světském i v řádu duchovním, poněvadž by již nikdo neposlouchal: pak by nebylo společnosti
a lidé by se navzájem vyvraždili.
Papež je kněz a kněz je papež, neboť se navzájem zastupují. Autorita papežova pochází od kněží
a autorita kněží vychází z papeže. Nad nimi je pouze Bůh. Kněží tomu tak alespoň věří.
Kněz tedy rozhoduje za ty, kdož důvěřují v jeho božskou moc. Odvážím se říci, že jeho moc se
zdá být více než božská, neboť on rozkazuje samému Bohu, aby přišel, a Bůh přichází. On koná
ještě více, tvoří Boha pouhým slovem! Kouzlem, jímž je jeho osoba obklopena, zbavuje muže pýchy
a ženy stydlivosti. Donucuje je, aby přišly a vypravovaly mu hanebnosti, pro něž by je muži bili,
kdyby se ukázalo, že jsou z nich podezřívány a jejichž pojmenování si ženy nepřejí slyšet jinde než ve
zpovědnici. Ale ony tam chodí zpravidla s těmito malými nestoudnostmi, které šeptem vypravují a
kněz jim dá rozhřešení a uloží jim za pokání, aby odříkaly několik modliteb a vykonaly nějaké to
umrtvování, ony pak s útěchou odcházejí. Nestojí to tedy přliš mnoho vykoupit si mír srdce za cenu
trocha ponížení.
Náboženství, jenž je lékem duší, ukládá jisté ponížení se, jako lékař svým nemocným předpisuje
léky a nařizuje životosprávu. Nikdo nemůže důvodně popírat užitečnost lékařství, k tomu však je jen
zapotřebí, aby se lékaři snažili mít zdravé lidi k tomu, aby sami na sebe dbali a se vyčišťovali.
Byla by to veselá podívaná na presidenta lékařské akademie, jak vysílá encykliky proti těm, kteří
neužívají rebarbory, a jak dává do společenské klatby ty, kteří tvrdí, že s čistotou a tělocvikem se
obejdou bez lékaře.
Ale žertovný výjev by se změnil na tragický, kdyby vláda podporujíc presidentovy úmysly dala
odbojníkům na vybranou, buď Purgonův klystýr nebo Chassepotovu pušku. Svoboda životosprávy
je stejně nedotknutelná, jako svoboda svědomí. Namítnete snad, že nikdo se neradí s blázny dříve,
než je postaví pod sprchu. Souhlasím s vámi; ale mějte se na pozoru, aby se to na vás neobrátilo.
Blázni jsou v rozporu s obyčejným rozumem. Mají vyjimečné a výstřední nápady, jež chtějí vnucovat
a jež z nich činí zuřivce. Nechtějte, abychom si myslili, že je zapotřebí odpovídat obráncům syllabu
předepsanými sprchami.
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Moc kněžská je zcela mravní a neměla by se vnucovat násilím. Avšak naopak, a uvážíme-li to
správně, násilí jí nemůže uškodit. Zabijete-li kněze, uděláte z něho mučedníka; dělat z někoho
mučedníka znamená položit základní kámen pro nový oltář, a každý oltář dává vznik kněžským
seminářům. Rozbořte jeden oltář a z jeho rozmetaných kamenů bude jich vybudováno dvacet, jež
nerozboříte. Náboženství nebylo vynalezeno lidmi, ono je dáno osudem, t.j. prozřetelností, vzniklo
samo sebou, aby vyhovělo lidské potřebě a takové si Bůh přál a takové zjevil.
Obecný lid v ně věří, poněvadž je nechápe a poněvadž se zdá, že je dost absurdní, aby si jej
podrobilo a jemu se líbilo; já pak v ně věřím, poněvadž je chápu a poněvadž bych se považoval za
zpozdilého, kdybych v ně nevěřil.
- Já jsem to, nebojte se, pravil Kristus, kráčeje v bouři po vlnách.
- Pane, jsi-li to ty, řekl svatý Petr, rozkaž, abych šel k tobě taktéž po vlnách.
- Pojď, odpověděl Spasitel, a svatý Petr kráčel po moři. Pojednou zuřivěji zadul vítr, vlny se
vzdouvaly a člověk se bál; v tu chvíli počal tonouti, a Ježíš, zachytiv a drže ho rukou, mu řekl:
„Člověče malé víry, proč jsi pochyboval?”

Kapitola III.
SPOUTÁNÍ ĎÁBLA.
Radost je nepřítel, jehož je nutné si osudově podrobit, nebo nás ovládne. Chceme-li ji mít, je
nutné, abychom s ní zápasili, a chceme-li jí užít, je nutné, abychom ji přemohli.
Radost je rozkošný otrok, ale nelítostný a vražedný pán. Ty, jenž má ve své moci, unavuje,
vyčerpává, zabíjí, když dříve zklamala všechna jejich přání a zradila všechny jejich naděje. Otročení
radosti se nazývá vášní. Ovládání radosti lze nazvat mocí.
Příroda postavila radost vedle povinnosti; odloučíme-li ji od povinnusti, kazí se a otravuje nás.
Přilneme-li k povinnosti, radost se již od ní neodloučí, bude s námi všude a bude nám odměnou.
Radost nelze odloučit od dobra.
Dobrý člověk může ovšem trpět, ale z bolesti vyvstává pro něho nesmírná radost. Job na svém
hnojišti přijímá návštěvu Boha, který ho utěšuje a dodává mu odvahy, kdežto Nabuchodonosor na
svém trůnu se hroutí pod osudnou rukou, která mu odnímá rozum a mění ho ve zvíře. Ježíš umíraje
na kříži volá vítězoslavně, jako v předtuše nastávajícího vzkříšení, kdežto Tiberius na Capri jsa
obklopen zločinnými rozkošemi prozrazuje svoje duševní úzkosti a vyznává v dopisu senátu, že mu
denně připadá, jako by umíral.
Zlo působí na nás jen pomocí našich neřestí a strachem, který nám nahání. Ďábel pronásleduje ty,
kteří mají z něho strach a prchá před těmi, kteří jím pohrdají. Konat dobro a ničeho se nebát je
umění, jímž spoutáme zlého ducha.
Ale my zde nepíšeme mravní pojednání. Odhalujeme tajemství magické vědy, užité k léčení
duchů. Je tedy nutno se zmínit o posedlosti a o exorcismech.
My všichni máme v sobě pocit dvojího života. Zápasy ducha se svědomím, nízké touhy
s ušlechtilými city, zkrátka zvířete s inteligentním tvorem, slabosti vůle uchvácené mnohdy vášní,
výčitky, které si sami činíme, nedůvěra k sobě, sny pronásledující nás v bdělém stavu: to vše, zdá se,
nám odhaluje jsoucnost dvou bytostí rozdílné povahy, z nichž jedna nás vybízí k dobru a druhá by
nás chtěla strhnout ke zlu.
Z těchto úzkostí, vrozených naší dvojí přirozenosti, se usuzovalo na přítomnost dvou andělů,
přidělených každému z nás, dobrého a zlého, jednoho po pravici, druhého po levici. To je nutné brát
jen a jen symbolicky, ale pravili jsme a je to i arkánum vědy, že lidská obrazotvornost je dosti mocná,
aby dala přechodně skutečné tvary bytostem, které potvrzuje svým slovem. Nejedna jeptiška viděla a
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dotýkala se svého anděla strážce; nejeden asketa, jako muž proti muži, skutečně zápasil se svým
ochranným duchem.
Ve viděních, která jsme sami vyvolali, nebo jež vznikají z chorobného stavu, zjevujeme se sami
sobě v podobách, jež propůjčuje magnetická projekce naší vydřážděné obrazotvornosti. A někdy
také určití nemocní a maniakové mohou vyslat síly, které magnetisují předměty podléhají jejich vlivu,
takže tyto předměty se zdánlivě přemísťují a pohybují samy sebou.
Toto tvoření obrazů a sil, které není v obvyklém přírodním řádu, vzniká vždy z nějakého
chorobného stavu, jenž může být rázem nakažlivý následkem úžasu, hrůzy, nebo nějaké jiné zlé
náklonnosti. Zázraky se pak množí a zdá se, že všechno je zachváceno závratným šílenstvím.
Podobné jevy zřejmě působí zmatek a vznikají z magnetismu zla, a kdyby byla připuštěna definice,
kterou jsem stanovil, měl by obecný lid pravdu, že je připisuje zlému duchu.
Tak vznikly zázraky svatomedardských konvulsionistů, třesavců z Cévennes a mnohých jiných.
Takto vznikají zvláštnosti spiritismu; ve všech těch kroužcích a v čele všech těchto proudů byli lidé
výstřední a nemocní. Následkem působení proudu a nátlakem kroužků bývají nemocní nevyléčitelní
a z výstředních se stávají blázni. Přejde-li magnetická porucha a visonářská exaltace u nemocného
v chronický stav, je dle vážnosti případu buď pokoušen nebo posedlý.
Osoba v tomto stavu je stižena jakýmsi druhem nakažlivého somnambulismu a sní v úplně
bdělém stavu, věří a vytváří do jisté míry kolem sebe absurdnosti, fascinuje zrak a klame smysly
přítomných vnímavých lidí. Tehdy vítězí pověrčivost a působení ďáblovo bývá patrné. Je to ovšem
patrno, ale ďábel je něco jiného, než se myslí. Šlo by lze vymezit magii jako vědu o všeobecném
magnetismu, ale tím bychom dosadili účinek na místo příčiny. Příčina, jak jsme již pravili, je světlo,
jehož původ je v odu, obu a auru Hebréů. Vraťme se však k magnetismu, jehož veliká tajemství
nejsou dosud známa a odhalme příští poučky:
I.
Všechny bytosti žijící v nějaké podobě jsou polarisovány k vdechování a vydechování
všeobecného života.
II.
Magnetické síly ve třech říších jsou tu proto, aby udržovaly rovnováhu působením protiv.
III.
Elektřina je jen zvláštní teplo, které působí koloběh magnetismu.
IV.
Léky nehojí choroby vlastním působením své substance, nýbrž svými magnetickými vlastnostmi.
V.
Ta která rostlina je buď sympatická některému zvířeti nebo antipatická zvířeti, jenž se s ní
neshoduje. Ten který živočich je některému člověku sympatický nebo jinému antipatický. Přítomnost
některého zvířete může změnit povahu některé choroby.
Nejedna stará panna by zešílela, kdyby neměla kočky, a bude zcela moudré, bude-li mít vedle
kočky také psa.
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VI.
Není rostliny, ani hmyzu, ani kaménku, jenž by neměl magnetické moci a jenž by nepodporoval
dobrý nebo špatný vliv lidské vůle.
VII.
Člověk má přirozenou moc pomáhat svým bližním vůlí, slovy, pohledem a znamením. Abychom
mohli vykonávat tuto moc, je nutné ji znát a v ni věřit.
VIII.
Každá vůle, jenž se neprojevuje znamením, je vůle nečinná. Jsou znamení přímá a nepřímá. Přímé
znamení je účinnější, poněvadž je účelnější; avšak nepřímé znamení je vždy znamení nebo činnost,
jenž se shoduje s ideou, a tak může uskutečnit vůli. Avšak nepřímé znamení nemá účinku, dokud
nelze dát přímé znamení.
IX.
Každé odhodlání k činnosti je magnetickou projekcí. Každé přivolení k činnosti přitahuje
magnetismus. Každý čin, s nímž souhlasíme, znamená smlouvu. Každá smlouva je zprvu
dobrovolným, potom osudným závazkem.
X.
Abychom působili na ostatní a sami sebe nezavazovali, bylo by třeba tak dokonalé nezávislosti,
jaká přísluší samému Bohu. Může být člověk Bohem?
Ano, svým spolupůsobením!
XI.
Vykonávat velikou moc, aniž bychom byli úplně svobodni, znamená oddat se velikému určení.
Právě proto čarodějník nemůže činit pokání a je nevyhnutelně zatracen.
XII.
Mágova moc se rovná moci čarodějově; jenže mág se drží stromu, když uřezává větev, kdežto
čaroděj visí na větvi, kterou chce uříznout.
XIII.
Vládnout vyjímečnými přírodními silami znamená stavět se mimo zákon. To pak znamená, že se
vydáváme v utrpení, jsme-li spravedliví, ale propadáme trestu, jestliže spravedliví nejsme.
XIV.
De par le roi défense à Dieu De faire miracle en ce lieu.
Z rozkazu králova nesmí Bůh na tomto místě dělat zázraky.
Tento nápis je protimyslný zevně. Bezpečnostní řád toho kterého místa je vyhražen králi a dokud
je král králem, Bůh nemůže přestupovat jeho bezpečnostní řády. Bůh může vyhodit na hnojiště
špatné papeže nebo špatné krále, nemůže se však protivit panujícím zákonům. Tedy zázrak, který se
stal buď proti duchovní a zákonité moci papežově nebo proti světské a zákonité moci králově,
nepochází od Boha, nýbrž od ďábla.
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Bůh ve světě značí pořádek a vládní moc; Satan nepořádek a bezvládí. Proč je nejen dovoleno ale
i chvályhodno stavět se na odpor krutovládci? Poněvadž tyran je anarchista, jenž uchvátil moc.
Chcete tedy vítězně bojovat se zlem? Buďte zosobněním dobra. Chcete přemoci anarchii? Buďte
ramenem vládní moci. Chcete spoutat Satana? Buďte mocí Boha.
Tedy boží moc se v lidstvu projevuje dvěma silami: společnou vírou a nepopiratelným rozumem.
Jsou tedy dva druhy osvědčených exorcismů, totiž rozum a víra. Víra rozkazuje přízrakům,
kterých je královnou, poněvadž je jejich matkou, a ony se na chvíli vzdalují. Rozum dechne na ně ve
jménu vědy a ony mizí navždy.

Kapitola IV.
NADPŘIROZENÉ A BOŽSKÉ.
To, co se obecnému lidu jeví jako nepřirozené, nazývá nadpřirozeným. Boj proti přírodě je šílený
sen asketů; jakoby příroda nebyla sám boží zákon.
Chtíčem nazvali oprávněné přírodní sklony. Bojovali proti spánku, proti hladu a žízni, proti
touhám lásky. Bojovali nejen za vítězství vyšších náklonností, nýbrž bojovali též v domnění, že
příroda je zkažena a že pohlavní ukojení je zlem. Z toho vznikla podivná poblouznění. Nespavost
způsobila třeštění, půst vyhlodal mozky a naplnil je přízraky, nucený celibát dal ožít ohavným
necudnostem.
Inkubové a sukkubové znepokojovali kláštery. Priapismus a hysterie utvořily z toho života pro
nepovolané mnichy a domýšlivé jeptišky peklo. Svatý Antonín a svatá Terezie bojovali proti
chlípným přízrakům a ve své obrazotvornosti byli přítomni orgiím, o nichž se starověkému Babylonu
ani nezdálo.
Marie Alacoque a Messalina prožívaly tatáž muka nad přirozenost vybičované žádosti, kterou je
nemožné ukojit.
Nicméně byl mezi nimi ten rozdíl, že Messalina, kdyby byla s to předvídat něco o Marii
Alacoqueové, byla by na ni žárlila. Shrnout všechny muže v jednoho jedince, jak si to přál učinit
Caligula ve své krvežíznivosti, a viděli, jak si tento muž mužů rozdírá hruď a podává jí své srdce
zkrvavělé a zbožňováním horoucí a jak ji zbožňuje proto, aby jí dal útěchu, že nikdy nebude láskou
nasycena, - jaký to sen, hodný Messaliny.
Lásku, jenž je vítězstvím přírody, nelze přírodě uloupit, aniž by tím byla pobouřena. Láska, jenž se
domnívá, že je nadpřirozenou, stává se nepřirozenou, a nejohavnější necudností je ona láska, jenž
profanuje a prostituuje jakýmkoliv způsobem ideu Boha. Ixion dotírající na Junonu a vyčerpávající
svou mužnou sílu ve mstícím se mraku byl ve vysoké symbolické filosofii starověku obrazem této
svatokrádežné vášně, ztrestané v podsvětí chomáčem hadů, kteří ho poutali na kolo, jenž závratně
otáčeli po celou věčnost. Erotická vášeň, odvrácená od svého pravého účelu a vystupňovaná až
k šílené touze jaksi do nekonečna znásilňovat, je nejzuřivějším poblouzněním duše a jako šílenství
markýza de Sade i ona žízní pouze po mukách a krvi. Dívka rozdírá svoje lůno železným tkanivem,
muž, vyčerpaný a blouznící z postů a bdění, oddá se cele zvrhlým rozkošem flagellace, plné
neznámých pocitů, načež následkem únavy se dostaví hodiny spánku, plného vysilujících snů.
Z těchto výstředností vzniknou nemoci, nad nimiž bude věda bezradná. Všechny smysly
pozbudou své přirozené zvyklosti, aby napomáhaly lživým pocitům a stigmatům hroznějším než
syfilis; na rukou, na nohou a na hlavě vzniknou velice bolestné a špatně se hnojící rány. V krátké
době ztratí ubohá obět zrak i sluch, nepřijme potravu a propadne úplnému zblbnutí, z něhož ji
vysvobodí pouze smrt, nenastane-li ovšem hrozná reakce a nepřipojí-li se k tomu hysterie a
priapismus, jenž se přičítají přímému působení zlého ducha.
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Neštastný Urban Grandier a Gaufridy! Běsnění bakchantek, jenž rozsápaly Orfea, bylo jen
nevinnou hrou v porovnání se zuřením nábožných „holubiček Páně”, oddavších se běsnění lásky.
Kdo vypoví nevyjádřitelné romány klášterní kobky nebo malého osamělého lůžka, kde zdánlivě
spí zbožná klášternice. Žárlivosti božského chotě, jeho netečnost, jenž ji přivádí v šílenství, jeho
laskání, které vzbuzuje žíznění po lásce. Vzpírání se sukuba, ověnčeného hvězdami! Opovržení
Panny, královny andělů, zalíbení Ježíše Krista!
Ach, rty, jenž se jedenkrát napily z této osudné číše, nepřestanou žíznit a po ní bažit. Srdcím
zažehnutým jedenkrát tímto třeštěním budou připadat skutečné zdroje lásky vyschlé a nechutné. Čím
je vskutku muž ženě, která snila o Bohu? Čím je žena muži, jehož srdce žilo pro věčnou krásu? Ach,
ubozí blázni, pro vás to ovšem není nic a přece všecko; neboť je to skutečnost, rozum, život.
Vaše sny jsou pouhé sny, vaše přízraky jsou pouhé přízraky. Bůh, živoucí to zákon, Bůh nejvyšší
moudrost, není ani spoluvinníkem vašeho šílení, ani předmětem vašich bezútěšných vášní; chloupek,
jenž vypadl z mužova vousu, jediný vlas, jejž ztratila skutečná a živá žena, je něco mnohem lepšího a
skutečnějšího než vaše hltavé chiméry. Milujte se navzájem a klaňte Bohu.
Pravé klanění se Bohu neznamená ponížení člověka v slepotu a blouznění; naopak je to smírné
jeho povznesení do světla rozumu. Pravá láska k Bohu není noční můrou, jenž tlačila svatého
Antonína; je to naopak hluboký mír, onen pokoj, který vzniká z dokonalého pořádku. Vše, o čem se
člověk domnívá, že v jeho vlastním životě je nadpřirozené, je nepřirozené, uráží Boha. Tohle, má
dobře vědět pravý mudrc.
Nic není nadpřirozené, ani sám Bůh, neboť příroda to dokazuje. Příroda je jeho zákon, jeho
myšlenka; příroda je on sám; kdyby ji mohl usvědčit ze lži, dopustil by se vražedného útoku na svoji
vlastní jsoucnost. Kdyby nějaký domněle božský zázrak měl vznik ve věčném řádu, byl by
sebevraždou Boha.
Člověk může přirozeně léčit ostatní, jelikož Ježíš Kristus, svatí magnetizéři to činili a stále ještě tak
činí. Člověk se může pozvednout nad zem, chodit po vodě atd.; dovede vše, co dovedl Kristus,
neboť on sám pravil: „Kdožkoli uvěří, bude činit, co já činím, a ještě větší věci.”
Ježíš křísil mrtvé, nikdy však nevyvolával duše. Vzkřísit člověka znamená vyléčit ho z letargie,
která obyčejně předchází smrti. Vyvolávat člověka po smrti, znamená vnucovat životu zpětný pohyb,
čili znásilňovat přírodu a to Ježíš nedovedl.
Božský zázrak znamená, že příroda je zdánlivě v nepořádku a je poslušna šílenství. Pravým
zázrakem lidského života je zdravá mysl, je trpělivý a klidný rozum, je moudrost, která je s to věřit
bez nebezpečí proto, že umí pochybovat bez hořkosti a bez hněvu, je jím dobrá a vytrvalá vůle, jenž
hledá, učí se a čeká. Je to právě Rabelais, jenž velebí víno a pije hodně vody, koná všechny
povinnosti dobrého faráře a píše svého Pantagruela. Když si jednou Jean de la Fontaine oblékl
punčochy na ruby, otázal se zcela vážně, zdali svatý Augustin byl tak duchaplný jako Rabelais.
Obraťte si své punčochy, milý La Fontaine, a střezte se napříště klást takové otázky; snad pan de
Fontenelle je dost chytrý, aby vás pochopil, zajisté však není dost odvážný, aby vám odpověděl.
Není vše Bůh, co se za Boha považuje a není vše ďábel, co se považuje za ďábla.
To, co je božské, uniká odhadu člověka a obzvláště prostého člověka. Krásné je vždy prosté,
pravdivé je zdánlivě všední a spravedlivý člověk kráčí nepozorován, poněvadž se nikomu neprotiví.
Pořádek není nikdy pozorovatelný; je to nepořádek, který vábí naši pozornost, poněvadž překáží a
přímo křičí. Děti většinou nemají smyslu pro soulad a mají raději shon a hřmot; právě tak v životě
mnoho lidí vyhledává drama a romány. Oni pohrdají krásou slunce a sní o nádheře blesků a
představují si ctnost pouze ve spojení s číší bolehlavu a míní, že Kato žil svobodně; kdyby však byli
pravými mudrci, byl by je svět znal?
Saint-Martin tomu nevěřil, on, jenž zasvěcencům pravé moudrosti dal jméno neznámých filosofů.
Mlčet je jeden z velikých zákonů okkultismu. Nuže, mlčet znamená skrývat se. Bůh je
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všemohoucnost, jenž se skrývá, a Satan je chlubná nemohoucnost, jenž se snaží, aby se stále
ukazovala.

Kapitola V.
POSVÁTNÉ A PROKLATÉ OBŘADY.
V bibli se vypravuje, že dva kněží vložili neposvěcený oheň do svých kadidelnic a byli pohlceni
před oltářem žárlivým výbuchem posvátného ohně. Tento příběh je výstražnou alegorií.
Obřady nejsou vskutku ani lhostejné, ani libovolné. Účinnými jsou obřady posvěcené zákonitou
autoritou a znesvěcené obřady vyvolávají vždy opačný účinek, než jaký si představoval pošetilý
vykonavatel.
Obřady starověkých náboženství, překonané a zrušené křesťanstvím, jsou obřady profanními a
prokletými pro každého, kdo vážně nevěří v pravdivost těchto náboženství nyní zavržených.
Ani židovství ani ostatní veliké východní kulty dosud nevyřkly své poslední slovo. Jsou sice
zavrženy, nejsou však dosud odsouzeny, a až do rozsudku lze jejich protest považovat za oprávněný.
Obřady, jenž náboženský pokrok postupně opustil, jsou právě tím již znesvěceny a jaksi
zatraceny. Později bude lze pochopit dosud neznámou vznešenost židovského dogmatu, ale
křesťanský svět se proto nevrátí k obřízce.
Také ze samařského rozkolu, jenž byl jaksi návratem k symbolismu Egypta, nic nezbylo a deset
národních kmenů zmizelo smíšením s národy, jimiž byly pohlceny.
Obřady hebrejských grimoárů, zavržené již zákonem Mojžíšovým, náležejí kultu patriarchů, kteří
obětovali krvavé oběti na horách vyvolávajíce tak vidění. Bylo by zločinem chtít opakovat
Abrahamovu oběť.
Jedině katoličtí a pravověrní křesťané stanovili dogma a založili kult; kacíři a sektáři uměli pouze
popírat, potírat a ničit. Oni nás přivádějí k nejasnému deismu a k popření veškerého zjeveného
náboženství, čímž zapuzují Boha do tak hluboké temnoty, takže lidé již nemají zájem vědět, je-li
vůbec.
Vyjma učitelské a rozhodné výroky Mojžíšovy a Kristovy o Božství, vše ostatní jsou pouhé
pochyby, domněnky a fantasie.
Starověkým národům, které Židy nenáviděly a jimiž Židé pohrdali, byl Bůh pouze géniem přírody,
půvabným jako jaro, děsným jako bouře, a tisíceré obměny tohoto protea naplnily velikým
množstvím bohů rozličné pantheony světa.
Ale nad tím vším vládlo určení, t.j. osudovost. Starověcí bohové byli pouze přírodními silami.
Sama příroda byla velikým všebožstvem (pantheem). Osudnými důsledky takového dogmatu byl
nutně materialismus a otroctví.
Bůh Mojžíšův a Kristův je jeden. Je duchem; je věčný, nezávislý, neměnitelný a nekonečný; zmůže
vše, stvořil všechny věci a vládne jimi. Učinil člověka k obrazu svému a sobě podobného. Je naším
jediným otcem a jediným pánem. Důsledky tohoto dogmatu jsou spiritualismus a svoboda.
Z těchto odporujících si ideí se neprávem usuzovalo na protivy ve věci samé. Ze všebožství
(pantheos) byl učiněn nepřítel Boha, jakoby všebožství (pantheos) bylo skutečně jinde, než v říši
samého Boha. Z přírody byla učiněna vzbouřivší se mocnost; láska byla nazvána Satanem; hmotě byl
dán duch, jejž nemohla mít, a osudným zákonem rovnováhy vzniklo z toho zhmotnění
náboženských dogmat. Z tohoto střetnutí vzešel nesmysl či snad ohromné nedorozumění, že totiž
byla požadována svoboda člověka, ve jménu osudovosti, jež ho poutá, a zotročení Boha, který jedině
může a chce ho osvobodit. Důsledek tohoto zvráceného mínění je neuvěřitelná nesnáz a jakési
mravní ochromení, poněvadž se všude vidí úskalí.
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Přiznávám se, že mně samému ani nenapadne rozhodnout se buď pro Proudhona nebo pro
Veuillota.
Mrtvá náboženství nikdy neobživnou a mladé víno, jak pravil Kristus, se nenalévá do starých
nádob. Když přestanou působit obřady, zmizí i kněžství. Ale přes všechny náboženské přeměny se
udržely tajné obřady všeobecného náboženství a správnost a cena těchto obřadů je příčinou, že
veliké tajemství svobodného zednářství doposud trvá.
Zednářské symboly tvoří vskutku ve svém celku náboženskou syntézu, která chybí římskokatolickému kněžstvu. Hrabě Josef de Maistre to instinktivně vycítil; a když v obavě, že by svět zůstal
bez náboženství, toužil po brzkém sloučení vědy a víry, obracel bezděky zrak k pootevřeným branám
okultismu.
V nynější době není již zednářského okultismu a brány zasvěcení jsou dokořán otevřeny. Vše bylo
rozhlášeno, vše bylo napsáno „Tuileur” a zednářské rituály se prodávají každému, kdo si je chce
koupit. Veliký Orient již nemá tajemství, či spíše nemá jich již ani pro nezasvěcené ani pro
zasvěcence; avšak zednářské obřady znepokojují dosud římskou kurii, poněvadž cítí, že je v nich
moc, která se jí vymyká.
Tato moc je svoboda lidského svědomí, je to pravá mravnost, nezávislá od každého kultu. Je to
právo nebýt ani proklet ani vydán věčné smrti, poněvadž není zapotřebí zprostředkování kněží, jehož
je nutné potřebí pouze těm, kteří cítí, že ho potřebují, jehož si všichni váží, když se nabízí aniž se
vnucuje, jehož se hrozí, když je zneužíváno.
Právě klatbou poskytuje církev katolická moc svým nepřátelům. Nespravedlivé vyobcování
z církve je jakýsi druh posvěcení. Jakub de Molay byl na své hranici soudcem papeže i krále.
Savonarola, upálený papežem Alexandrem VI., byl tehdy ctihodným vikářem a představitelem Ježíše
Krista, a když byly odpírány svátosti domnělým jansenistům, konal jáhen Paris zázraky.
Dva druhy obřadů mohou tedy být účinné v magii: obřady posvátné a obřady prokleté, neboť
prokletí je negativní posvěcení. Exorcismus způsobuje posedlost a neomylná církev tvoří jaksi ďábla
tím, že se ho pokouší zahánět.
Římsko-katolická církev podává velice přesně obraz Boha tak, jak geniálně nám ho vylíčili
spisovatelé Sifry Dzeniutty, kterou vyložil rabbi Šimeon a jeho žáci. Má dvojí tvářnost; jednu světlou
a druhou stinnou a soulad pro ni vyplývá z analogie protiv. Tvářnost světlá je líbezná a úsměvná
podoba Marie. Tvářnost stinná je škleb démona. Odvažuji se otevřeně říci démonovi, co si myslím o
jeho úšklebku a jsem přesvědčen, že tím nikterak neurážím svou matku církev. Jestliže ona přes to
odsoudí mou odvážlivost a jestliže rozhodnutí některého budoucího koncilu potvrdí, že ďábel
existuje osobně, podrobím se právě v důsledku svých zásad. Pravil jsem, že slovo tvoří to, co tvrdí;
nuže církev je držitelkou moci slova; kdykoli potvrdí, že ďábel existuje nejen skutečně, nýbrž i
osobně, bude ďábel osobně existovat, neboť katolická církev jej stvoří.
Zázračné madony jsou celé černé, poněvadž dav rád pozoruje náboženství z jeho temné stránky.
Dogmata jsou jako obrazy prudce osvětlené: zmírníte-li stíny, zeslabíte též světla.
Hierarchii světel je nutno znovu dosadit v církvi namísto hierarchie světských vlivů. Kéž se znovu
dostane kněžstvu vědy, kéž prohloubené studium přírody na správnou cestu uvede a řídí exegisi.
Nechť jsou kněží zralí a životním bojem zkušení muži. Nechť biskupové vynikají nad kněze
moudrostí a ctností. Papež nechť je nejmoudřejším a nejučenějším z biskupů, nechť kněží jsou
voleni lidem, biskupové kněžími a papež biskupy. Pro kněžský úřad budiž zavedeno postupné
zasvěcení. Okultní vědy buďtež studovány uchazeči tohoto posvátného úřadu, hlavně však ona
vznešená židovská Kabala, jenž je klíčem ke všem symbolům. Pouze tak bude zjeveno pravé
všeobecné náboženství a katolicita všech věků a všech národů nahradí nesmyslný a nenávistný
katolicismus, který je nepřítelem pokroku a svobody, jenž dosud ve světě bojuje proti pravdě a
spravedlnosti, jehož panství však již navždy pominulo.
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V nynější církvi, právě jako v židovství doby Kristovy, je dobré zrno promíšeno plevelem, a nikdo
se neodváží dotknout plevele ze strachu, aby nevytrhal pšenici. Církev odpykává své vlastní klatby, je
prokleta, poněvadž proklínala. Meč, jejž tasila, obrátil se proti ní, jak to předpověděl mistr.
Proklínání přísluší peklu a klatby jsou skutky papežství Satanova. Nutno je odkázat zpět do
Honoriova grimoáru. Pravá církev Boží se modlí za hříšníky a vyhýbá se, aby je proklínala.
Jsou činěny výtky otcům, kteří prokleli své děti, ale nikdy nebylo možno připustit, aby je proklela
matka. Obřady při vyobcování, obvyklé v barbarských dobách, rovnaly se obřadům při učarování a
obřadům černé magie, čemu nasvědčuje, že byly zahalovány posvátné předměty a že byla zhasínána
všechna světla, jako by měla být vzdána pocta temnotám. Tehdy byli štváni národové k odboji proti
králům, bylo hlásáno vyhubení a nenávist, na říše býval uvalen interdikt a všemi možnými prostředky
byl rozmnožován magnetický proud zla. Z tohoto proudu se však stala smršť, jež otřásá stolcem
Petrovým, ale církev zvítězí shovívavostí a odpuštěním. Nastane den, kdy poslední klatby některého
ekumenického koncilu budou znít takto: Prokleto budiž prokletí, anathema na všechny klatby a
požehnání všem lidem. A tehdy již nebude stát církev a lidstvo proti sobě, neboť církev pojme
lidstvo ve svou náruč a kdokoliv bude v lidstvu, nebude moci být mimo církev.
Rozkolná dogmata budou pokládána za nevědomost. Láska bude činit mírné násilí nenávisti a
zůstaneme spojeni city upřímného bratrství i s těmi, kdo se budou chtít od nás odloučit. Náboženství
tehdy dobude světa a Židé, naši otcové a bratři, pozdraví s námi duchovní vládu mesiášovu. Takový
bude druhý příchod Spasitele na zemi, nyní tak truchlivé a neštastné, jenž bude projevem vznešené
katolicity a vítězstvím mesianismu, naší naděje a víry!

Kapitola VI.
O HADAČSTVÍ.
Lze hádat dvojím způsobem: buď důvtipem nebo pomocí druhého zraku. Důvtip je správné
pozorování událostí, z něhož právem se odvozují účinky a příčiny.
Druhý zrak je zvláštní intuice, jež se podobá intuici jasnovidných somnambulů, kteří čtou
minulost, přítomnost a budoucnost v univerzálním světle. Edgar Poe, který se uváděl do
jasnovidného somnambulismu opilstvím, vypravuje ve svých povídkách o jakémsi Augustovi
Dupinovi, který hádal myšlenky a odkrýval tajemství nejspletitějších záležitostí zcela zvláštní
soustavou pozorování a odvozování.
Bylo by žádoucí, aby páni vyšetřující soudci byli úplně zasvěceni do soustavy Augusta Dupina.
Často určité příznaky, pokládané za bezvýznamné, by vedly k odhalení pravdy, kdyby jich bylo
dbáno. Tato pravda byla mnohdy podivná, neočekávaná a nepravděpodobná, jako v povídce Edgara
Poea, nazvané: Vražda v ulici Morgue. Co bychom tomu na příklad řekli, kdybychom se pojednou
dověděli, že nelze nikoho obvinit z otrávení pana Lafargea, že pachatel tohoto zločinu byl
somnambulní a že zastižena neurčitými obavami (byla-li to žena), ve klamivé jasnovidnosti svého
spánku tajně přidala, přimísila do krabičky Marie Capelleové arsenik, dvojuhličitan sodnatý a
klovatinový prášek, věříc ve snu, že znemožňuje toto otrávení, jehož se snad obávala u svého syna.
Zajisté zde tvoříme hypotézu nepřípustnou, jež by si však zasluhovala, aby byla pečlivě zkoumána
před rozsudkem na základě těchto předpokladů:
1. Že matka pana Lafargea mluvila neustále o otrávení a že nedůvěřovala své snaše, která se
chlubila ve svém nešťastném dopise, že má arsenik;
2. Že táž paní nikdy se nesvlékala a že i ve spaní měla na sobě svůj šál;
3. Že v noci bylo slyšet v onom starém obydlí v Glandieru neobyčejný hřmot;

37

4. Že arsenik byl rozsypán všude po domě, po nábytku, v zásuvkách na látkách, a to způsobem,
který vylučoval veškerou inteligenci a rozum;
5. Že arsenik byl přimíšen i ke gumovému prášku v krabičce, kterou vrátila sama Marie
Capelleová své mladé přítelkyni Emmě Pontierové, jakoby krabička obsahovala gumu, kterou
používala sama a kterou obyčejně přidávala do nápojů pana Lafargea.
Tyto tak zvláštní okolnosti zajisté podnítily důvtip Augusta Dupina a Zadigův, ale neučinily asi
žádného dojmu na porotce a na soudce, kteří byli proti obviněné na smrt zaujati pro vyloženou
krádež diamantů. Byla tedy odsouzena, a to právem, protože spravedlnost má vždy pravdu. Je však
známo, jak houževnatě se nešťastnice vzpírala a jak vřelou účastí byla zahrnována až do své poslední
chvíle.
Jiný odsouzenec, ovšem méně uchvacující, protestoval podobně před tváří náboženství a lidské
společnosti v hrozném okamžiku smrti; byl to něštastný Léotade, podezřívaný a usvědčený z vraždy
a zneuctění dítěte. Edgar Poe byl by mohl vytvořit z tohoto tragického příběhu svoji děsivou
povídku; byl by pouze změnil jména osob a děj umístil kdesi v Anglii nebo v Americe a Augusta
Dupina by nechal vypravovat asi toto:
Dítě vstoupilo do vychovávacího ústavu a od té chvle je již nikdo nespatřil, vrátný, který obyčejně
zavíral domovní dveře na klíč, se na okamžik vzdálil. Po jeho návratu nebylo dítě již v domě, nechalo
však domovní dveře pootevřené.
Nešťastná dívka byla nalezena druhého dne na hřbitově, nalézajícím se za zahradní zdí
pensionátu. Byla mrtva a pravděpodobně zabita ranami pěstí, měla natržené uši a zřejmé známky
abnormálního znásilnění: tržné rány byly děsné na pohled, ale mimo to nebylo zvláštních stop, jenž
by tam zanechalo znásilnění nějakým mužem.
Zdá se, že ostatně nepodlehla na tom místě, nýbrž, že tam byla položena. Její šaty byly složeny
pod ní. Byly suché, ačkoliv celou noc pršelo; byla tam asi k ránu donesena v pytli, buď dveřmi nebo
průlomem ve hřbitovní zdi. Její oděv byl potřísněn výkaly, v nichž byla patrně válena. Hleďme, jak se
to asi přihodilo. Dívka, vstoupila do hovorny, pocítila náhle tělesnou potřebu. Vyklouzla
pootevřenými domovními dveřmi, nikdo ji na neštěstí nezpozoroval.
Vyhledala poblíž hřbitova ústraní a tam byla překvapena nějakou ničemnou ženou, které možná
někdo často znečištoval vrata a jenž tam byla na číhané, zařeknuvši se, že něco provede chlapci neb
děvčeti, jež tam přistihne.
Otevře náhle vrata, vrhne se na dítě ranami pěstí, rozbije mu obličej, utrhne mu napolo uši, válí je
v jeho výkalech, zpozoruje pak, že nešťastnice již nejeví známky života. Chtěla jí pouze natlouci a
zabila ji.
Co učiní s mrtvolou, či s domnělou mrtvolou, neboť ubohé dítě snad jen omdlelo? Schová ji tedy
do pytle, a když odchází, slyší vyprávět, že hledají mladou žačku, která vstoupila do pensionátu a
kterou odtud nikdo nespatřil vyjít.
Zmocní se jí děsná myšlenka, nutno za každou cenu odvrátit podezření, oběť musí být nalezena u
zdi pensionátu a předstírané znásilnění znemožní domněnku, aby zločin byl uvalen na ženu.
Znásilnění je napodobeno pomocí hole a možná, že následkem těchto krutých bolestí ubohá
omdlelá zemře.
Když nastala noc, donese babizna pytel na hřbitov, jehož ne pevně zavřená vrata dovede otevřít
tím způsobem, že odstrčí závoru čepelí nože. Odcházející po zpátku zahladí opatrně stopy svých
kroků a uzavře opět pečlivě vrata.
Tato hypotéza, pokračoval by Dupin, vysvětlí jedině všechny na pohled nevysvětlitelné okolnosti
této děsné události.
Vskutku, kdyby správce pensionátu znásilnil děvčátko, byl by se snažil utlumit jeho výkřiky, ne je
vyvolat tím, že ji násilím rval uši a ubíjel ranami. Kdyby byla křičela, její křik by bylo slyšet, vždyť
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špýchar, jenž byl jediným místem v domě, kde se zločin mohl stát, má světlíky, jež vedou na dvůr
kasáren, hemžící se vojáky, a jenž jsou ve stejné výši strážní budky vojenské hlídky.
Obžalovaný byl ostatně po celý den viděn, jak klidně vykonává úkoly svého úřadu. Jeho alibi
v hodinu zločinu bylo dosvědčeno též jeho spolupracovníky; avšak následkem několika omylů a
vytáček jsou i oni obviněni ze spoluviny nebo aspoň z vědomí o vině, takže pravděpodobně bude
soudním dvorem ve Filadelfii uznám vinným.
Tohle by řekl Dupin v povídce nevydané Edgarem Poem, kterou, nebudiž nám zazlíváno, jsme
vybájili, abychom vyložili svoji hypotézu, při čemž nám nechybí povinná úcta k soudnímu rozsudku.
Je známo, jak Šalamoun uměl neomylně uhodnout, která z dvou matek, které se přely o jedno
dítě, je jeho pravou matkou.
Pozorování výrazu obličeje, chůze a zvyků vede taktéž určitým způsohem k uhádnutí tajných
myšlenek a povahy člověka. Z tvarů hlavy a ruky můžeme nabýt cenných závěrů; avšak je nutné
vždy brát v úvahu svobodnou vůli člověka a úsilí, které může úspěšně vynaložit k napravení špatných
sklonů své přirozenosti.
Také je nutné vědět, že dobrá přirozenost se může zkazit, a že často nejlepší lidé se stávají
nejhoršími, když se z vlastní vůle pohoršili a zkazili. Znalost velikých a neomylných zákonů
rovnováhy nám může taktéž dopomoci k předpovídání lidských osudů. Bezvýznamný nebo
prostřední člověk může dosáhnout všeho a přece nebude nikdy ničím. Vášnivý člověk, který se vrhá
do výstředností, zahyne právě těmito výstřednostmi, anebo bude osudně vehnán do výstředností
opačných. Křesťanství asketů a poustevníků prý vzniklo po prostopášnostech Tiberia a Heliogabala.
V době jansenismu totéž děsné křesťanství je šílenstvím, jež uráží přírodu a jež připravuje orgie doby
Vladařství (Vladařství vévody orleánského r. 1713 - 1721 - pozn. překlad.) a Direktoria. Výstřednosti
svobody v roce 1793 vyvolaly krutovládu. Přepínání některé síly se vždy obrací ve prospěch síly
opačné.
Podobně ve filosofii a v náboženství se přemrštěné pravdy stávají nejnebezpečnějšími lžemi. Když
na příklad Ježíš Kristus pravil apoštolům: „Kdo vás poslouchá, mne poslouchá, a kdo mne
poslouchá, poslouchá toho, jenž mne posílá,” zřizoval tím hierarchii kázně a jednotu učení a uděloval
tudíž touto božskou metodou, jež proto právě je přirozená, poměrnou neomylnost tomu, čemu sám
učil, avšak nedával tím žádnému církevnímu tribunálu práva odsuzovat objevy Galileovy. Přepínání
dogmatické a kázeňské zásady neomylnosti způsobilo onu nesmírnou pohromu, že katolická církev
byla jaksi přistižena při pronásledování pravdy. Paradoxy byly tehdy odpovědí na paradoxy. Zdálo se,
že církev neuznává práva rozumu a byla tedy zneuznána práva víry. Lidský duch je neduživcem, jenž
chodí o dvou berlích, vědy a náboženství. Nepravá filosofie mu vzala náboženství a fanatismus mu
odnímá vědu. Co se s ním stane? Bez opory klesne a dá s sebou vláčet jako beznohý mrzák mezi
Proudhonovým rouháním a odpornostmi syllabu.
Zuřivost nevěry nelze ani porovnat s běsněním fanatismu, poněvadž je směšná. Fanatismus je
přehnané tvrzení a nevěra je stejně přehnané popírání, jenže velice směšné. Co je to vlastně přehnaný
zápor? Méně než nic! Nestojí přece za námahu, aby proto někdo lámal kopí.
Jednak z nemohoucnosti a malomyslnosti, jednak pro vytrvalé útočení klesáme pod mocným
tlakem slepé víry a zájmů, které ji vykořistují. Starý svět, o němž se myslelo, že je mrtvý, se před námi
znovu vztyčuje a revoluce propuká znovu.
Předpovídání tohoto velikého hnutí není věštěním budoucnosti, neboť již nastala a účinky se již
projevují v příčinách. Denně nové objevy objasňují temné texty Genese a dávají za pravdu starým
kabbalistickým Otcům. Camille Flammarion nám již ukázal Boha ve vesmíru; již dávno byly umlčeny
hlasy, které odsoudily Galilea, tak dlouho hanobená příroda se ospravedlňuje tím, že se nám dává
lépe poznat, Vaniniovo stéblo slámy ví více o Bohu než všichni školští doktoři, a rouhači včerejška
jsou proroky zítřka.
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Že před naším stvořením byli jiní tvorové, že dny Genese byla roční období nebo i staletí, že
slunce, jenž zastavil Josue, je básnický obraz orientální vzletné mluvy, že věci zřejmě historicky
nesmyslné lze vysvětlit alegoriemi, to vše nijak neubírá bibli velebnosti a nijak neodporuje její
autoritě.
Vše, co v této posvátné knize je dogmatem nebo morálkou, náleží do pravomoci církve, ale vše,
co náleží k archeologii, chronologii, fyzice, dějinám atd., přísluší výlučně vědě, jejíž autorita v těchto
oborech je rozhodně odlišná, ne-li nezávislá na autoritě víry.
To uznávají již nejosvícenější kněží, aniž se to odvažují jasně říci; a mají pravdu, že mlčí. Nelze
žádat, aby vůdci karavany šli rychleji než malé děti a starci. Ti kteří příliš pospíchají napřed, jsou brzo
samotni a mohou v poušti zahynout, jak se to přihodilo Lamennaisovi a mnohým jiným. Je nutné,
abychom dobře znali cestu do tábora a byli vždy připraveni okamžitě se do něho vrátit při
nejmenším poplachu, když se jako přední hlídky odvážíme příliš kupředu.
Až nadejde doba mesiášova, to je, až se říše Kristova uskuteční na zemi, nebudou již války,
poněvadž politika nebude již podvodnictvím nejchytřejších nebo surovostí nejsilnějších lidí. Nastane
pak skutečně mezinárodní právo, poněvadž bude všemi prohlášena a uznána mezinárodní povinnost,
a teprve tehdy, dle Kristovy předpovědi, bude jen jedno stádo a jeden pastýř.
Kdyby všechny protestantské sekty přistoupily na sjednocení a připojení k řeckému pravoslaví,
uznávajíce za papeže duchovního náčelníka, jehož sídlem by byl Cařihrad, byly by na světě dvě
církve římsko-katolické, neboť Cařihrad byl a opět by se stal novým Římem. Rozkol by byl jen
přechodný. Jakýsi opravdu ekumenický koncil, sestávající z poslanců celého křesťanstva, by ukončil
rozepře, jak to učinil již v době koncilu kostnického. A svět by užasl, že je celý katolický; avšak
tentokrát, maje svobodu svědomí, vydobytou protestanty, a právo na nezávislou morálku, jíž se
znovu chopila filosofie, a nikdo by již nebyl vázán zákonitými tresty, aby k nápravě užíval
náboženských prostředků, a nikdo by již neměl ani pravý důvod, aby popíral vznešenost víry nebo
útočil na vědu, jenž je základem filosofie.
Hle, jaký jasný pohled do budoucnosti nám dopřává filosofie důvtipu, o níž mluví Paracelsus; a
k této věštbě dojdeme bez námahy řadou úsudků, jenž vznikají ze samotných událostí, jež se dějí
před naším zrakem.
Tyto věci nastanou dříve nebo později a bude to vítězství pořádku; ale postup událostí, které jej
zavedou, bude moci být brzděn krvavými katastrofami, které neustále připravuje a podněcuje duch
převratu, nadchnutý často žhavou dychtivostí po spravedlnosti, schopný jakéhokoliv hrdinství a
jakékoliv oběti; ale vždy klamaný, poškozovaný a strhovaný magnetismem zla.
Ostatně, sluší-li se věřit prorockému podání, nenastane na světě dokonalý pořádek přede dnem
posledního soudu, to je dříve než se naše oběžnice přetvoří a obnoví. Nedokonalí a padlí lidé jsou
většinou nepřátelé pravdy a neschopni jiného smýšlení. Marnivosti a žádostivosti je rozdělují a budou
je vždy rozdělovat; a spravedlnost, dle výroku vidoucích od apoštolských až do nynějších časů,
nebude dokonale vládnout na zemi, dokud zlí se buď neobrátí, nebo nebudou potlačeni a Kristus
v průvodu andělů a svatých nesestoupí z nebe, aby vládl.
Jsou věci, jenž lidský důvtip nedovede předvídat a jež způsobují ohromné události.
Vynález nové pušky mění rovnováhu Evropy a pan Thiers, schopný muž bez zásad, jenž se
domnívá, že politika je tím, čím jsou falešné kostky v hazardní hře, zapřahuje se vedle Veuillota do
Džaggernatova vozu, tím míním světské papežství. Předvídal to vše Kristus? Snad ano, ve smrtelném
zápase na hoře Olivetské, a zcela určitě, když potom učinil svatému Petrovi tuto děsnou předpověď:
Všichni, kteříž meč berou, od meče zahynou.
Aby opravdu křesťanské papežství bylo znovu dosazeno k oprávněnému vykonávání své dvojité
moci, bylo by k tomu zapotřebí papeže mučedníka. Odsouzenec pokorně prosí, pravil hrabě Josef de
Maistre, a kdykoliv země je vyprahlá suchým vanutím bezbožnosti, žádá si deště krve.

40

Krev viníka je zbavena viny, jakmile je prolita, neboť Kristus, tím, že se dal ukřižovat, posvětil
všechny nástroje mučení; jedině krev spravedlivého však má smírnou moc.
Krev Ludvíka XVI. a Alžběty se již předem přimlouvala, aby svrchovaná spravedlnost neopovrhla
krví Robespierrovou.
Věštění budoucnosti důvtipem a usuzováním lze nazvat předvídáním. Věštění, jež se děje druhým
zrakem nebo magnetickou intuicí, je pouze předtuchou.
Předtuchovou schopnost lze vystupňovat tím, že vyvoláváme sami v sobě jakousi hypnózu
pomocí některých smluvených nebo samovolných znamení, které ponoří mysl do polospánku. Tato
znamení bývají volena náhodně, poněvadž se požadují věštby spíše od osudovosti než od rozumu. Je
to dovolávání se stínu, toť výzva k šílenství, je to obětování jasné myšlenky bezejmenné věci, jež za
noci sem tam těká.
Divinace, jak samo její jméno naznačuje, je dílem božským (božský = divinus) a dokonalé
předvídání lze připisovat pouze Bohu. Proto jsou lidé boží přirozeně proroky. Spravedlivý a dobrý
člověk myslí a jedná ve spojení s božstvím, jež přebývá v nás všech a neustále k nám mluví, ale bouře
vášní nám brání slyšet jeho hlas.
Spravedliví, uklidnivše svou duši, slyší neustále tento svrchovaný a mírumilovný hlas, jejich
myšlenky jsou jako čistá a tichá hladina, v níž se zrcadlí božské slunce v celém svém lesku.
Duše světců jsou jako citlivky čistoty; chvějí se při nejmenším profáním doteku a s děsem se
odvracejí od všeho nečistého. Mají zvláštní bystrost, která jim umožňuje rozeznávat a rozebírat
výrony svědomí. Pociťují nevolnost v přítomnosti zlomyslných a smutek mezi bezbožnými. U zlých
lidí vidí černou aureolu, jež je odpuzuje, a dobří lidé mají světlozář, jež vábí jejich srdce. Sv. German
z Auxerre rozpoznal tak sv. Genovevu. Postel takto nalezl nové mládí v rozhovorech s matkou
Johanou. Fénelon takto pochopil a miloval něžnou a trpělivou paní Guyon.
Ctihodný M. Vianney, farář v Arsu, prohlédal utrpení těch, kteří k němu přicházeli pro radu, a
bylo nemožné ho obelhat. Je známo, jak přísně vyslýchal salettské pasáky, takže se přiznali, že
neviděli nic zvláštního a z pouhé zábavy dosvědčovali a zveličovali obyčejný sen. Je také jakýsi druh
divinace, kterou dlužno přičíst entusiasmu a vystupňování velikých vášní.
Tyto duševní mohutnosti tvoří to, co ohlašují. K nim přísluší účinnost modlitby; ony praví: Amen!
staniž se a stane se, co chtějí.

Kapitola VII.
TĚŽIŠTĚ.
Veškerá magická moc spočívá v ústředním bodu všeobecné rovnováhy. Moudrost, jež drží
rovnováhu, lze vyjádřit těmito čtyřmi slovy: vědět pravdu, chtít dobro, milovat krásno, činit co je
spravedlivé, poněvadž pravda, dobro, krásno a spravedlivo jsou nerozlučny tak, že ten, kdo zná
pravdu, nemůže zabránit, aby nechtěl dobro, aby je nemiloval, poněvadž je krásné, aby je nekonal,
proto, že je spravedlivé.
Střediskem intelektuálního a morálního řádu je právě spojení vědy s vírou. V lidské přirozenosti je
tímto střediskem prostředí, v němž se spojuje duše s tělem, aby uvedly ve shodu svoji činnost.
V řádu fyzickém je jím výslednice protisil navzájem dosazených. Pochopte toto spojení, zmocněte
se tohoto prostředí, účinkujte na tuto výslednici.
Et eritis sicut dii scientes bonum et malum.
Těžištěm života a smrti je veliké tajemství nesmrtelnosti.
Těžištěm dne a noci je veliká síla, hýbající světy.
Těžištěm vědy a víry je veliké tajemství filosofie.
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Těžištěm pořádku a svobody je veliké tajemství politiky.
Těžištěm muže a ženy je veliké tajemství lásky.
Těžištěm vůle a vášně, činnosti a zvratu je veliké tajemství moci.
Veliké tajemství vysoké magie, tajemství nevyslovitelné a nesdělitelné, není nic jiného, než těžiště
relativna a absolutna. Toť nekonečno konečna a konečno nekonečna. Toť poměrná všemohoucnost
člověka, je74ž vyvažuje nemožnost boží.
Zde ti, kteří vědí, porozumějí a ostatní se budou snažit, aby uhodli.
Qui autem divinabunt, divini erunt.
Těžištěm je základní monada, jenž tvoří božství v Bohu, svobodu nebo individualitu v člověku a
soulad v přírodě.
V nauce o silách je jím věčný pohyb; v měřictví je jím kvadratura kruhu; v chemii je jím
uskutečnění velikého díla.
Dospěv k tomuto bodu anděl létá, aniž potřebuje křídla a člověk dělá to, co smí rozumně chtít.
Pravili jsme, že lze k tomu dospět moudrostí, jenž drží rovnováhu a již lze shrnout do čtyř slov:
vědět, chtít, milovat a konat pravdu, dobré, krásné a spravedlivé.
Každý člověk je povolán k této moudrosti, neboť Bůh dal všem inteligenci, aby věděli, vůli, aby
chtěli, srdce, aby milovali, a moc, aby jednali.
Užívání inteligence, směřující k pravdě, vede k vědě.
Užívání inteligence, směřující k dobru, dává pocit krásna, které vzbuzuje víru.
Co je špatné, kazí vědění; co je zlé kazí vůli; co je ohyzdné, kazí lásku; co je nespravedlivé, ničí a
převrací činnost. Co je pravdivé, je nutně krásné. Co je krásné, nutně je pravdivé a co je dobré, je
vždy spravedlivé. Zlo, špatnost, ohyzdnost a nespravedlivost se nesnáší s pravdou. Věřím
v náboženství, poněvadž je krásné a poněvadž učí dobru.
Shledávám, že je spravedlivé v ně věřit, a nevěřím v ďábla, poněvadž je ohyzdný a poněvadž nás
svádí ke zlu v nás tím, že nás učí lži.
Vykládá-li se mně o Bohu, který nechává bloudit naši inteligenci, potlačuje náš rozum a jenž chce
věčně mučit svoje tvory, třeba i hříšné, shledávám, že tento ideál je ohyzdný, že tato smyšlenka je
špatná a že tento všemocný mučitel je svrchovaně nespravedlivý; a usuzuji z toho nezvratně, že vše
to je nepravé, že tento domnělý Bůh byl utvořen k obrazu a podobě ďábla, a nechci v něho věřit,
poněvadž nevěřím v Satana.
Zde se však přistihuji ve zjevném rozporu sám se sebou. Co prohlašuji za nespravedlivost, za
ohyzdnost a následkem toho za nepravost, vyplývá z nauk kterési církve, které jsem přislíbil, že
uznám její dogmata a budu ctít její symboly.
Ano, není pochybnosti, že to vyplývá z nauk, nesprávně pochopených, a právě proto se
odvracíme ze stínu ke světlu; od litery k duchu, od teologů ke koncilům, od vykladačů k posvátným
písmům, jsouce ostatně připraveni podrobit se zákonnému prokletí, jestliže jsme vyřkli, co dlužno
bylo zamlčet. Budiž přijato k vědomí, že nepíšeme pro nezasvěcené množství, nýbrž pro učence dob,
jež přijdou po nás, a pro velekněze budoucnosti.
Ti, kdož se učiní schopnými poznat pravdu, odváží se také chtít dobro; budou pak milovat krásno
a nebudou již uznávat Veuillota za představitele svého ideálu a svých myšlenek. Jakmile některý
papež, nadaný těmito vlastnostmi, pocítí sílu, aby konal pouze co je spravedlivé, nebude již nucen
říkat non possumus, jelikož bude moci vše, co bude chtít, a stane se opět zákonitým vládcem, nejen
Říma, nýbrž i světa.
Co na tom, že Petrova lodička je zmítána bouří, což neukázal Ježíš Kristus knížeti apoštolů, jak se
chodí po vlnách? Topí-li se, tedy proto, že se bojí, a bojí-li se, tedy proto, že pochyboval o svém
božském učiteli. Ruka Spasitele se k němu vztáhne, uchopí ho a povede ke břehu. Člověče malé víry,
proč jsi pochyboval?
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Znamená to pro pravého věřícího, že Církev může být někdy v nebezpečí? Ohrožena není
budova, nýbrž zrůdné stavby, jež na ní vztyčila nevědomost věků.
Jakýsi dobrý kněz nám jednou vyprávěl, že při návštěvě v kterémsi klášteře karmelitek mu bylo
dovoleno spatřit starý plášť, který prý náležel svaté zakladatelce řádu; a když se divil, jak je špinavý,
tu řeholnice, jež mu jej ukazovala, zvolala spínajíc ruce: „To je přece špína naší svaté matky!” Kněz si
pomyslil a my s ním, že by bylo uctivější, plášť vyprat. Není možné, aby špína byla považována za
relikvie, jinak by bylo nutné jít ještě dále a záhy by křesťané při svém uctívání hnoje nemohli nic
vyčítat fetišistům Velikého Lamy.
Co není krásné, není dobré, co není dobré, není spravedlivé, co není spravedlivé, není pravdivé.
Kdykoli Voltaire, tento příliš vášnivý přítel spravedlnosti, opakoval svůj válečný pokřik: Zničte
ohavu, domníváte se, že tím mínil evangelium nebo jeho zbožňovaného původce? Zamýšlel tím snad
útočit na náboženství sv. Vincence de Paula a Fénelona? Zajisté, že nikoliv, ale byl spravedlivě
rozhořčen pošetilostmi, nezřízenými hrubostmi a bezbožným pronásledováním, jimiž rozepře
Jansenismu a Molinismu za jeho věku naplňovaly katolickou církev. Ohavností pro něho i pro nás
byla bezbožnost a ze všech nejhorší bezbožností bylo znetvořené náboženství.
Když také vykonal své dílo a revoluce prohlásila dle evangelia a proti zůčastněným společenským
třídám: Svobodu svědomí, rovnost před zákonem a bratrství lidí, znenadání se objevil Chateaubriand,
který ukázal, jak krásné je náboženství v očích génia, a Voltaireův svět, opravený revolucí, byl
pojednou ochoten zase znovu uznat, že náboženství bylo pravdivé.
Ano, krásné náboženství je pravdivé a šeredné náboženství je nepravdivé. Ano, je pravdivé
náboženství Krista utěšitele, dobrého pastýře, nesoucího na svých ramenech zbloudilou ovečku,
náboženství neposkvrněné panny, ošetřovatelky chorých a vykupitelky hříšníků; je pravdivé
náboženství, které se ujímá sirotků, které s láskou objímá odsouzence pod samým popravištěm, které
ke stolu Páně připouští chudého stejně jako bohatého, služebníka vedle pána, člověka barevného
vedle bělocha. Je pravdivé náboženství, jenž rozkazuje nejvyššímu veleknězi, aby byl služebníkem
služebníků Božích, a biskupům, aby myli nohy žebrákům! Avšak náboženství prodavačů ze svatyně,
ono náboženství, které nutí nástupce Petrovy zabíjet, aby mohli jíst, nenávistné a sprosté náboženství
Veuillotovo, náboženství nepřátel vědy a pokroku, takové náboženství je nepravdivé, poněvadž je
ohyzdné, protože se protiví dobru a poněvadž nadržuje nespravedlnosti. A ať nám nikdo neříká, že
tato dvě protichůdná náboženství jsou jedno a totéž. Stejnou cenu by mělo tvrzení, že rez je totéž co
leštěná ocel, že struska je stříbro nebo zlato a že rakovina je totéž co lidské tělo.
Potřeba náboženství je v člověku; to je nepopíratelná skutečnost, kterou je nucena i věda uznat;
s touto potřebou se shoduje zvláštní vnitřní smysl: smysl pro věčnost a nekonečno. Jsou pohnutí, na
něž nikdy nezapomínáme, když jsme je jedenkráte zažili; jsou to emoce zbožnosti.
Brahman je zakouší, když se sám sobě ztrácí při nazírání Išvaty. Izraelita je proniknut tímto
pohnutím za přítomnosti Adonaie, horlivá katolická řeholnice je projevuje slzami lásky, jež prolévá
na nohy svého ukřižovaného, a nepokoušejte se jim říci, že jsou to iluze a lži; usmívali by se útrpně a
měli by pravdu. Úplně proniknuti zářením věčné myšlenky, vidí ji a pocit, který asi zakoušejí,
v přítomnosti těch, kteří ji popírají, rovná se pocitu vidoucích před slepcem který by popíral
jsoucnost Slunce.
Tak tedy má víra svou jistotu a tuto pravdu, musíme nezbytně znát; člověk, jenž nevěří, je neúplný
a nedostává se mu předního z vnitřních smyslů. Mravouka bude pro něho nezbytně omezena a stačí
na zcela malý obor. Mravouka může být nezávislá na té nebo oné dogmatické formuli, je nezávislá na
předpisech toho nebo onoho kněze, ale nemůže být bez náboženského cítění, poněvadž bez tohoto
cítění lze o lidské důstojnosti pochybovat a ji popírat.
Čím je i nejlepší, nejvíce milující a nejvěrnější člověk bez Boha a bez nesmrtelnosti duše? Je to
mluvicí pes; a mnozí seznají, že morálka vlka je méně závislá a odvážnější než morálka psa. Vizte
Lafontaineovu bajku.
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Pravá nezávislá mravouka je mravouka milosrdného Samaritána, jenž obvazuje rány žida nedbaje
nenávisti mezi Jerusalémem a Samaří, k níž záminkou bylo náboženství; je to mravouka Abd-elKadera, vydávajícího svůj život v nebezpečí, aby zachránil křesťany v Damašku. Běda, ctihodný Pie
IX., že vám nebylo dopřáno, nejsvětějšímu Otci, vydat svůj život v nebezpcčí, abyste zachránil životy
křesťanů z Perusie, Castelfidarda a Mentany!!!
Kristus mluvě o kněžích své doby říkával: Čiňte to, co říkají, nečiňte však toho, co činí. Tehdy
kněží pravili, že je nutno Krista ukřižovat a Kristus byl ukřižován. Kněží, budící pohoršení svými
díly, nemohou být neomylní ve svých slovech.
Neléčil-li ostatně tentýž Ježíš Kristus nemocné v den Sabbatu k velikému pohoršení farisejů a
učitelů?
Pravá nezávislá mravouka je ta, jež je vnuknuta nezávislým náboženstvím.
Nuže, nezávislé
náboženství budiž náboženstvím mužů; každé jiné je utvořeno pro děti.
Nemůžeme mít v náboženství dokonalejšího vzoru než Ježíše Krista. Ježíš žil podle náboženství
Mojžíšova, ale nedal se jím vázat. Pravil, že zákon byl učiněn pro člověka, ne však člověk pro zákon,
byl zavržen synagogou a nenavštěvoval proto vůbec chrám, ve všem všudy postavil ducha proti liteře
a doporučoval svým učedníkům pouze lásku k bližnímu. Zemřel odpouštěje kajícímu hříšníku,
poroučeje svou matku svému učedníkovi miláčkovi a kněží byli přítomni jeho poslední hodině, jen
aby ho prokleli.
Těžištěm náboženství je naprosto neomezená svoboda svědomí a dobrovolná poslušnost autority,
která řídí veřejné vyučování, kázeň a kult.
V politice je jím neoblomná vláda zákona, jenž zaručuje svobodu všech v nejdokonalejším
hierarchickém pořádku.
V dynamice je jím střed váhy.
V kabbale je jím sňatek Elohim.
V magii je jím střední bod mezi odporem a činností, je jím současné použití obu a odu, aby
vytvořen byl aur.
V hermetismu je jím nerozlučitelné sloučení Rtuti a Síry.
Ve všech věcech je jím spojení pravdy dobra, krásna a spravedliva.
Toť vzájemný poměr bytosti k životu, toť věčnost v čase a ve věčnosti je to tvůrčí moc času.
Toť něco ze všeho a všechno z něčeho.
Toť idealismus člověka, jenž se utkává s realismem Boha.
Toť vzájemné spojení počátku s koncem, jenž naznačuje omega alfy a alfa omegy.
Toť konečně, co velicí zasvěcenci označili tajemným jménem Azoth.

Kapitola VIII.
KRAJNÍ BODY.
Síla magnetů je na obou jejich krajních pólech a jejich těžiště je uprostřed obou pólů.
Činnost jednoho pólu je vyvažována činností pólu opačného, jako u kyvadlového pohybu:
úchylka od středu nalevo je úměrná úchylce napravo. Tento zákon fyzické rovnováhy je také
zákonem mravní rovnováhy, síly jsou na koncích a sbíhají se ve středu, mezi konci a středem
najdeme jen nemohoucnost.
Kdo se dává unášet hnutím jiných a sám je neschopen takového hnutí, je zbabělec a obojetník.
Krajnosti jsou si navzájem podobné a stýkají se dle zákona obdoby protiv.
Tvoří bojovné mocnosti, poněvadž nejsou s to se sloučit. Když na příklad se počíná chlad a
teplota mísit, mizí jejich zvláštnost chladu a tepla a vzniká vlažnost.
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Co mohu pro tebe učinit? pravil Alexander k Diogenovi. Jdi mi ze slunce, odpověděl cynik. Tu
dobyvatel zvolal: Kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych být Diogenem! Hle, dvojí pýcha, jež si
rozumí a stýká se, ač obě jsou umístěny na obou krajnostech společenské stupnice.
Proč Ježíš vyhledal Samaritánku, když bylo tolik počestných žen v Judei? Proč přijímal laskání a
slzy Magdaleny, jež byla veřejnou hříšnicí? Proč? Praví vám to sám, poněvadž mnoho milovala. On
neskrývá své zalíbení v lidech špatné pověsti, jako v publikánech a marnotratných synech. Z jeho
rozhovorů vyciťujeme, že jediná slza Kainova byla mu dražší, než všechna krev Abelova.
Svatí měli ve zvyku říkat, že se cítí být rovni nejhroznějším zločincům, a měli pravdu. Zločinci a
svatí jsou si rovni, jako obě protilehlé misky téže váhy.
Jedni i druzí se opírají o krajní body a je právě tak daleko od zločince k mudrci jako od mudrce
k zločinci.
Tyto přepjatosti života právě tím, že se navzájem potírají, dávají vznik vyrovnanému pohybu
života. Kdyby v projevu sil nebylo soupeřství, vše by se zastavilo v nehybné rovnováze a to by byla
všeobecná smrt. Kdyby byli všichni lidé moudří, nebylo by bohatých ani chudých, služebníků ani
králů, ani poddaných, záhy by nebylo lidské společnosti. Tento svět je blázincem, v němž mudrci
jsou ošetřovateli, nemocnice však je vždy jen pro nemocné. Je přípravnou školou pro život věčný;
nuže, škole je především zapotřebí žáků. Moudrost je cíl, jehož je nutné dosáhnout, toť cena určená
pro soutěž. Bůh ji dává tomu, kdo si ji zaslouží a nikdo ji nemá od narození. Síla, jež působí
rovnováhu, je uprostřed, kdežto síla hybná se vždy jeví jen na kraji. Blázni počínají revoluce a mudrci
je ukončují.
V politických revolucích, říkal Danton, vláda přínáleží vždy největšímu zločinci. V náboženských
revolucích největší fanatikové nutně strhují ostatní.
Všichni velcí světci a velicí zločinci jsou stejně mocnými magnetiséry proto, že jejich vůle jsou
vybičovány obvyklými nepřirozenými skutky. Marat fascinoval Národní Shromáždění, ačkoliv ho tam
všichni nenáviděli a s proklínáním ho poslouchali. Mandrin se odvažoval za jasného dne procházet
městy a vydírat je a nikdo se neodvážil ho pronásledovat. Domnívali se, že je kouzelníkem. Všichni
byli přesvědčeni, že veden na šibenici by učinil totéž, co Polichinelle (Kašpárek) a sám by oběsil kata:
neboť možná, že by to byl učinil, kdyby nebyl dal v sázku svoji prestiž v zamilovaném dobrodružství
a nebyl se dal přistihnout jako nějaký Samson v objetí Dalily.
Láska žen je vítězství přírody. Ona je slávou mudrců, ale pro lupiče a pro svaté je nejzáhubnějším
úskalím.
Lupiči měli by být zamilováni pouze do guillotiny, kterou Lacenaire nazýval svojí krásnou
nevěstou, a svatí by měli líbat pouze lebky mrtvých.
Zločinci a svatí jsou lidé stejně výstřední a nepřátelští přírodě. Také lidová pověst je často zdánlivě
zaměňuje připisujíc svatým skutky ohavné krutosti a slavným lupičům činy lidumilné.
Svatý Šimon Stylites stál na svém sloupu a byl navštíven svou matkou, jež ho chtěla obejmout
před svou smrtí. Tento křesťanský fakir, nejen že nesestoupil, nýbrž zakryl si oči, aby jí neviděl.
Ubohá žena umírala se slzami v očích volajíc svého syna a světec nedbal její smrti. Kdyby nám někdo
vypravoval něco takového o Cartoucheovi nebo o Schinderhannesovi, pomyslili bychom si, že pro
zábavu přehání líčení jejich zločinů. Je pravda, že Cartouche a Schinderhannes nebyli světci; byli
obyčejní lupiči.
Ó, lidská hlouposti, hlouposti!
Nepořádky řádu mravního dávají vznik nepořádkům řádu fysického a právě to nazývá obecný lid
zázraky. Kdo by chtěl slyšet mluvící oslici, musel by být Balaamem; obrazotvornost hlupáků je
živitelkou divů. Když se někdo přes míru napil, domnívá se, že se ostatní lidé potácejí a že příroda je
v nepořádku, nechá-li ho běžet.
Vy tedy, kteří směřujete k podivuhodným věcem, vy, kteří si přejete konat divy, buďte výstřední.
Moudrost nikdy nebudí pozornost, poněvadž vždy dbá pořádku, klidu, souladu a míru.
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Všechny neřesti mají své „nesmrtelné”, kteří svou výstředností proslavili jejich ohavnost. Pýcha,
toť Alexander, když ne zrovna Diogenes nebo Herostrates; hněv, toť Achilles; závist, totě Kain
nebo Thersites; chlípnost, Messalina; labužnictví, Vittellius; lenost, Sardanapal; lakomství, král Midas.
Postavte proti těmto směšným rekům jiné hrdiny, kteří opačnými prostředky docházejí k stejným
cílům, jako svatý František, křesťanský to Diogenes, jenž pro svou pokoru byl na roveň stavěn
s Ježíšem Kristem; svatý Řehoř VII., jehož prchlivost rozvracela Evropu a uváděla do rozpaků
papežství; svatý Bernard, bledý pronásledovatel Abailarda, jenž zastiňoval jeho slávu svojí; svatý
Antonín, jehož nečistá obrazotvornost převyšovala Tiberiovy a Trimalchyonovy orgie; vyhladovělí
lidé z pouští, neustále se oddávající nenasytným snům Tantalovým, a oni chudí mniši, vždy tolik
žádostiví peněz. Krajnosti se stýkají, jak jsme již pravili, a co není moudrostí, nemůže být ctností.
Krajní body jsou ohniska šlenství a přes všechny sny asketismu a vůně svatosti, šílenství konec konců
pracuje vždy na prospěch neřesti.
Zaklínání ať dobrovolné nebo nedobrovolné je zločin. Lidé, jež znepokojuje magnetismus zla a
jimž se zjevuje ve viditelných podobách, pykají za urážky, jež způsobili přírodě. Hysterická řeholnice
je stejně nečistá jako nějaká běhna; ona žije v hrobě a tato v hampejzu; často však žena z onoho
hrobu má hampejz ve svém srdci a žena z hampejzu skrývá ve své hrudi hrob.
Když nešťastný Urban Grandier, krutě pykaje za nesprávnost svých pošetilých přání, proklet jako
domnělý čarodějník a nepochopen jako svobodomyslný kněz, kráčel na smrt s odevzdaností mudrce
a s trpělivostí mučedníka, tu zbožné loudunské Uršulinky, svíjejíce se jako bakchantky a umísťujíce
krucifix mezi svýma nohama, dopouštěly se nejsvatokrádežnějších a nejoplzlejších skutků. Litovalo
se těchto nevinných obětí! A Grandier, zlomený mučením a řetězy připoutaný ke kůlu, na němž ho
ponenáhlu zasahovaly plameny, aniž jediné zasténání uniklo z jeho hrdla, byl považován za jejich
kata.
Neuvěřitelná věc: byly to řeholnice, jenž představovaly prvek zla, ony je uskutečňovaly, ony je
ztělesňovaly v sobě samých; ony se totiž rouhaly, klely, obviňovaly a on, předmět jejich
svatokrádežné vášně, byl vydán na smrt! Ony a jejich exorcisté vyvolaly celé peklo a Grandier, který
nebyl s to je umlčet, byl odsouzen k smrti jako čarodějník a jako pán zlých duchů.
Slavný farář z Arsu, učený p. Viannay, byl trápen, jak vypravují jeho životopisci, zlým duchem,
jenž s ním žil v jakémsi důvěrném společenství. Dobrý ten farář byl tedy čarodějníkem, aniž to věděl,
a konal bezděčné evokace. Jak to? Vysvětlí nám to výrok, který se mu připisuje. Pravil prý, mluvě
sám o sobě: „Znám kohosi, jenž by byl velice zklamán, kdyby nebylo věčné odplaty!” Jakže? Byl by
ustal v konání dobra, kdyby již nedoufal v odplatu? Stěžovala si snad příroda v hloubi jeho svědomí‘?
Cítil, že se proti ní provinil?
Nepřináší snad život pravého mudrce odměnu sám sebou? Nenastává snad blažená věčnost pro
něho již na zemi? Cožpak je pravá moudrost někdy úlohou pro hlupáka? Statečný muži, jestliže jste
to pravil, tedy proto jen, že jste pocítil přepínání své horlivosti; proto, že vaše srdce litovalo
ztracených počestných radostí. To proto, že matka příroda na vás naříkala jako na nevděčného syna.
Šťastná srdce, jimž příroda nic nevyčítá! Šťastné oči , které všude hledají krásu! Šťastné ruce, jenž
dovedou vždy prokazovat i dobrodiní i něhu! Šťastní lidé, kteří mají volit z dvojího vína, dají-li
přednost vínu lepšímu, jsou často velmi šťastni, nabízejí-li je jiným, místo, aby je sami pili! Šťastné
líbezné tváře, jejichž rty jsou plny úsměvů a polibků! Ti nebudou nikdy zklamáni, neboť nejlepší věcí
ne světě vedle naděje, že budeme milovat, je vzpomínka, že jsme milovali; a jedině to, co ve
vzpomínce je s to způsobit vždy štěstí, zasluhuje, aby bylo nesmrtelné!
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Kapitola IX.
NEUSTÁLÝ POHYB.
Neustálý pohyb je věčný zákon života.
Všude se projevuje přitažlivostí a odpudivostí, jako u člověka dýchání. Každé působení podněcuje
zpětné působení a zpětné působení je úměrné působnosti.
Souladné působení vytváří jiné působení harmonicky shodné. Působení, jež není sladěno,
vynucuje zpětné působení na pohled neuspořádané, ve skutečnosti však udržující rovnováhu.
Položíte-li násilí proti násilí, budete v násilí pokračovat, položíte-li však proti násilí sílu laskavosti,
způsobíte, že laskavost zvítězí, a zlomíte násilí.
Jsou pravdy, jež si zdánlivě odporují, poněvadž neustálý pohyb dopouští, aby střídavě vítězily.
Máme den a máme noc, máme je současně, ne však na téže polokouli. Ve dne máme stíny a za
noci záblesky; a za dne působí stín, že den je jasnější, tak jako za noci záblesky působí, že noc
připadá nám mnohem černější.
Den a noc je tedy viditelna pouze našim očím. Věčné světlo je neviditelné smrtelným očím a
naplňuje nekonečnost.
Dnem duší je pravda a lež je pro ně nocí.
Pravda vůbec předpokládá a podmiňuje lež z důvodu omezenosti tvarů a každá lež předpokládá a
podmiňuje nějakou pravdu vzhledem k tomu, že konečné je upravováno nekonečnem.
Každá lež obsahuje určitou pravdu, jež je přesným vyjádřením tvaru, a každá pravda je nám
zahalena určitou lží, jež je omezením její zjevnosti.
Je tedy pravdivé nebo aspoň pravděpodobné, že je nějaké nesmírné individuum, či tři individua,
jež tvoří pouze jedno, jež je neviditelné a odměňuje ty, kteří mu slouží, tím že se jim dává spatřit; jež
je všude přítomné, ba i v pekle, v němž mučí proklatce tím, že jim odnímá svou přítomnost; jež si
přeje spásy všech, ale uděluje účinnou milost pouze nepatrnému hloučku; jež všem předpisuje děsný
zákon a zároveň připouští vše, co je s to, aby překáželo jeho promulgaci: je vůbec takový Bůh? Ne,
ne, jistě ne! Kdo by tvrdil, že Bůh existuje v této podobě, zahaloval by pravdu a obklopoval ji zcela
lží.
Či snadje nutné uznat, že vše bylo a bude, že věčná podstata dostačuje sama sobě, jsouc tvarově
vymezena neustálým pohybem, tak že všechno je síla a hmota, že není duše, jelikož myšlenka je
pouze mozkovým výkonem a že Bůh mohl by být jen neštěstím bytosti? Jistě ne, neboť tento
naprostý zápor by zavrhoval i pud zvířat. Je samozřejmé, že opačné tvrzení činí nutnou víru v Boha.
Což projevil se tento Bůh nepřirozeným způsobem a samotným lidem vnukl myšlenky, odporující
přírodě nebo rozumu?
Zajisté nikoliv, neboť skutečnost tohoto zjevení, kdyby ho vůbec bylo, byla by zřejmá všem; a
nad to i kdyby událost zevního projevu, pocházejíc od nějaké neznámé bytosti, byla nepopíratelně
skutečná, a kdyby se ukázalo, že tato bytost je v odporu s rozumem a přírodou, jejichž původ je
v Bohu, nemohla by být Bohem. Mojžíš, Mohamed, papež a veliký láma praví, že Bůh mluvil výlučně
jen s nimi a každému z nich řekl, že ostatní jsou lháři. Ale pak jsou všichni lháři?
Nikoliv, mýlí se, když nejsou za jedno a mluví pravdu, jakmile se shodnou.
Mluvil tedy s nimi Bůh, či nemluvil? Bůh nemá ani ústa ani jazyk, aby mluvil lidským způsobem.
Když mluví, tedy jenom v našem svědomí a všichni jsme s to, slyšet jeho hlas.
Svědomí právě, je-li čisté, schvaluje v našich srdcích slova Ježíšova, je-li však široké, schvaluje
výroky Mohamedovy. Bůh není daleko od nás, praví sv. Pavel, poněvadž právě v něm žijeme,
pohybujeme se a jsme.
Šťastná jsou čistá srdce, praví Kristus, neboť ona uzří Boha. Nuže, vidět Boha, jenž je
neviditelný, znamená pociťovat ho ve svědomí, znamená naslouchat mu v srdci.
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Bůh Hermův, Pythagorův, Orfeův, Sokratův, Mojžíšův a Ježíše Krista je jen jeden a týž Bůh, a on
mluvil k nim ke všem. Cleanthes byl inspirován stejně jako David a legenda o Krišnovi je stejně
krásná jako evangelium sv. Matouše.
Jsou obdivuhodné stránky v koránu, ale vyskytují se nejen hloupé, ale i ohyzdné věci v teologii
všech náboženských vyznání.
Bůh Kabbaly, Mojžíše a Joba, Bůh Ježíše Krista, Origena a Synesia nemůže být Bohem
inkvizičních soudů.
Mysteria křesťanství, tak, jak je pojímají sv. Jan Evangelista a učení církevní otcové, jsou
vznešená; ale tatáž mysteria, jež Garassové, Escobarové a Veuillotové vysvětlili či spíše
k nevysvětlení zatemnili, jsou směšná a nečistá. Katolická bohopocta je buď nádherná nebo ubohá,
podle toho, jací jsou kněží a chrámy.
Tak lze stejně pravdivě říci, že dogma je pravé a že je nepravé, že Bůh mluví a že vůbec nemluvil,
že církev je neomylná a že se mýlí, že ničí otroctví a že strojí úklady svobodě, že člověka vychovává a
že ho ohlupuje.
Mezi těmi, jež církev nazývá ateisty, najdeme obdivuhodné věřící a mezi těmi, kteří se vydávají za
věřící, jsou též ateisté. Jak se jen dostaneme z těchto zjevných rozporů. Tím, že si připomeneme stín
za denního světla a záblesky za noci; tím, že neopomeneme vyhledávat dobro, jenž často najdeme ve
zlu, a tím, že se budeme střežit zla, jenž může být smíšeno s dobrem.
Papež Pius IX. vydal pod názvem Syllabus řadu propozicí, jež zavrhuje a jež se většinou zdají být
nepopíratelně pravdivé z hlediska vědy a rozumu.
Každá z těchto propozic přes to obsahuje a skrývá nepravý názor, jejž je nutné zavrhnout. Měli
bychom se snad proto zříci pravého a přirozeného názoru, jejž nám na prvý pohled podávají? Hrajeli si aulorita na schovávanou, nechť hledá ji, komu libo, nám však postačí, že ji uznáme, jakmile se
objeví.
Inteligentní biskup orleánský, bojovný pán Dupanloup, ukázav, jak si papež odporuje, dokázal, že
syllabus neznamená a znamenat nemůže, co zdánlivě vyslovuje. Je-li to tedy hádanka, zanechme ji
my, kteří nejsme zasvěceni do tajů římské kurie.
Kolik velikých pravd je skryto v dogmatických výrocích zdánlivě nejasných, ba i dokonce
směšných? Libo-li, několik příkladů: Kdyby někdo vypravoval čínskému filosofovi, že Evropané se
klaní židovi, jenž zemřel potupnou smrtí, jako svrchovanému Bohu vesmíru a domnívají se, že tento
žid, jehož tělo pojídají v podobě malého chleba, každodenně vstává z mrtvých, zdaž nebylo by
Konfuciovu žáku za těžko uvěřit, že takových nehorázností jsou schopni národy, kteří ovšem vjeho
očích jsou barbaři, ale konec konců nejsou docela divochy; a kdyby někdo dodal, že tento žid se
zrodil inkubací nějakého ducha, jenž má podobu holuba a který je stejně Bohem jako onen žid,
z ženy, jež před porodem a při porodu zůstala materielně i fyzicky pannou, myslíte, že by se jeho
úžas a pohrdání nestupňovalo v ošklivost? Kdybyste však, držíce ho za rukáv, křičeli mu do uší, že
žid-Bůh přišel na svět, aby zemřel v mukách, aby usmířil svého otce, Boha židů, který seznal, že onen
není dost židovský a který pro smrt svého syna zahubil židovstvo, jemuž on sám přísahal věčné
trvání - zda nepropukl by čínský filosof v oprávněný hněv?
Každé dogma, má-li být pravé, musí zahalovat záhadnou formulí svrchovaně rozumný smysl.
Musí mít dvojí tvář, jako ji má božská hlava Zoharu, tvář světla a tvář stínu.
Kdyby křesťanské dogma, vysvětlené podle svého ducha, nebylo přijatelné zbožnému a
osvícenému izraelitovi, bylo by nutné říci, že toto dogma je nepravé a že jeho význam je ubohý, což
znamená, že v době, kdy vzniklo ve světě křesťanství, bylo židovství pravým náboženstvím a že sám
Bůh zamítal, musil zamítal a vždy musí zamítat, co toto náhoženství nepřipouštělo. Je tedy nemožné,
abychom se klaněli člověku nebo nějaké věci.
Především se musíme držet čistého teismu a Mojžíšova spiritualismu. Hovoříme-li různými jazyky,
neznamená to zmatek v přírodě, vždyť se klaníme Bohu v Ježíši Kristu, ne však Ježíši Kristu místo
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Bohu. Věříme, že Bůh se projevuje v lidstvu samém, že je v nás všech skrze ducha Spasitele je
duchem lásky, duchem zbožnosti, duchem inteligence, duchem vědy a dobré rady, a v tom všem
nevidím nic, co by se podobalo slepému fanatismu. Naše dogmata o vtělení, o trojici a vykoupení
jsou stará jako svět a mají původ v onom skrytém učení, jež mosaismus vyhradil pro své učilele a
kněze. Strom Sefirotů je podivuhodným výkladem tajémství Trojice. Pád velikého Adama, toto
obrovské pojetí celého padlého lidstva, vyžaduje napravitele neméně nesmírného, jako příští Mesiáš,
který však ukáže se být laskavým jako dítě hrající si se lvy a vábící k sobě holoubátka. Správně
pochopené křesťanství je nejdokonalejším židovstvím, zbaveným obřízky a rabínských služebností,
rozmnoženým však podivuhodným spojením víry, naděje a lásky.
Pro vzdělané lidi je za dnešních dob úplně dokázáno, že egyptští mudrci se neklaněli ani psům, ani
kočkám. Tajné dogma zasvěcenců se přesně shodovalo s dogmatem Mojžíšovým i Orfeovýmy:
Jediný vesmírný Bůh, neměnitelný jako zákon, plodný jako život, projevený v celé přírodě, myslící ve
všech inteligencích, milující ve všech srdcích, příčina a počátek bytí a bylostí, s nimi se nesměšující,
nevidilelný, nepochopitelný, avšak určitě jsoucí, poněvadž by nic bez něho nemohlo být.
Nemohouce ho vidět, lidé si ho vysnili a různost bohů je pouze růzností jejich snů.
Nezdá-li se tobě totéž co mně, budeš na věky zatracen, říkají si navzájem kněží rozličných
náboženských vyznání. Neuvažujme jako oni; očekávejme hodinu probuzení.
Pod názvem, který již Michelet hodil na veřejnost, dala by se napsat objemná kniha. Byla by to
kondordance Bible, Puran, Véd, knih Hermových, zpěvů Homérových, pravidel Konfuciových,
Koránu Mohamedova ba i Eddy Skandinavců. Tato snůška, jejíž výslednice by byla určitě katolická,
mohla by se právem nazývat Biblí Lidstva; místo, aby vykonal tuto práci, onen příliš zdvořilý a příliš
květnatý stařec ji pouze naznačil a zlehka k ní načrtl úvod.
Náboženství se ve své podstatě nikdy neměnilo, ale každý věk, právě tak jako každý národ, má své
předsudky a své omyly. V prvních stoletích křesťanství se věřilo, že nastal konec světa a pohrdalo se
vším, co činilo život krásným. Vědy, umění, vlastenectví, láska k rodině, vůbec vše, upadalo
v zapomenutí před sny o nebi. Jedni šli na mučení, druzí na poušť, a říše se rozpadala v trosky. Pak
nastalo šílenství teologických hádek a křesťané se navzájem zabíjeli pro slova, jimž nerozuměli. Ve
středověku prostota evangelií ustoupila školskému mudrování a rozmohly se pověry. V době
renesance se opět objevil materialismus, veliký princip jednoty byl zneuznán a protestantismus
rozséval po světě umělé církve. Katolíci byli nemilosrdní a protestanté nesmiřitelní.
Pak přišel chmurný Jansenismus se svými ohavnými dogmaty a jeho Bůh, jenž dává spásu nebo
zatracení z pouhého rozmaru, náboženství smutku a smrti. Revoluce pak vnutila svobodu svojí
hrůzovládou, rovnost ranami sekery a bratrství, proléváním krve. Po ní následovala zbabělá a
proradná reakce. Ohrožené zájmy si nasadily masku náboženství a peněžní žok se spolčil s křížem.
Tak tomu je dodnes. Strážní andělé Svatyně jsou nahrazeni zuavy a království Boží, jenž trpí násilí na
nebi, odporuje násilí na zemi, již nikoliv odříkáním se a modlitbami, nýbrž penězi a bodáky. Židé a
protestanté rozhojňují petrský halíř. Náboženství nemá již co činit s vírou, ono je záležitostí
stranickou.
Je zřejmé, že křesťanství ještě nebylo pochopeno a že se zkrátka domáhá svého místa; a proto
zcela upadá a zcela upadne, dokud nebude zavedeno v úplné pravdivosti a v plné mohutnosti, aby
ustálilo rovnováhu světa.
Otřesy, které prožíváme, nemohou nás tedy znepokojovat, neboť jsou výsledkem neustálého
pohybu, který převrací vše, co lidé chtějí postavit proti zákonům jeho věčného vyvažování.
Zákony, jež vládnou světu, řídí též osudy všech lidských jedinců: člověk se narodil pro klid,
nikoliv však pro zahálku. Klid pro něho je vědomí jeho vlastní rovnováhy, nemůže však se zříci
neustálého pohybu, poněvadž pohyb je život. Buď mu podlehne, nebo ho ovládne. Podlehnete-li
mu, rozdrtí vás, ovládnete-li ho, obrodí vás. Je nutné, abyste vyvážili ducha a tělo, ne však z nich
učinili protivníky. Nenasytné duševní touhy jsou stejně zhoubné jako nezřízené žádosti těla.
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Neukojený chtíč se rozdražduje nesmyslným potlačováním. Tělesná utrpení činí duši smutnou a
bezmocnou a ona není skutečnou královnou, dokud ústrojí jí poddaná nejsou dokonale volna a
uklidněna.
Milost a příroda se navzájem vyvažují, ale neodporují si, poněvadž milost je správa, které se jí
dostalo nad přírodou. Jen milostí Nejvyššího rozkvétají jara, léta přinášejí klasy a podzimy hrozny.
Proč bychom tedy pohrdali květy, jež blaží naše smysly, chlebem, který nás živí a vínem, které nás
posiluje? Kristus nás učí, abychom žádali od Boha chléb vezdejší. Žádejme od něho vždy na jaře též
růže a každé léto stinná loubí. Žádejme od něho pro každé srdce nejméně jedno pravé přátelství a
pro každý život počestnou a upřímnou lásku.
Mezi mužem a ženou je rovnováha a nikdy nemá být mezi nimi rozpor. Zákonem jejich spojení je
vzájemná oddanost. Žena má zaujmout muže půvabem a muž má osvobodit ženu inteligencí. Toť
inteligentní rovnováha, bez níž upadáme v osudné sobectví.
S ponížením ženy mužem souvisí znehodnocení muže ženou. Činíte z ženy věc, již lze koupit, ona
se však předraží a přivede vás na mizinu. Činíte z ní stvoření chtíčů a nečistoty, ona však vás nakazí a
znečistí. Mezi pořádkem a svobodou, mezi poslušností a lidskou důstojností je rovnováha a nemělo
by být skutečného rozporu.
Nikdo nemá právo, aby vládnul násilnicky a libovolně. Nikdo, ani sám Bůh. Nikdo není
naprostým pánem jiných. Tedy ani pastýř není pánem svého psa. Zákonem inteligentního světa je
ochrana; ti, kteří jsou povinní poslouchat, poslouchají pouze pro své dobro; jejich vůle je řízena, není
však ujařmována; lze svoji vůli dát do nájmu, nelze ji však nikdy zcizit.
Být králem znamená být ochráncem královských práv vůči právům lidu a čím je král mocnější, tím
je národ opravdu svobodnější. Neboť svoboda bez kázně a ochrany je nejhorším otroctvím. Pak
přechází v anarchii, jež znamená krutovládu tam, kde strany vešly do boje. Pravá sociální svoboda je
absolutismus spravedlnosti.
Život člověka je střídavý; postupně bdí a spí, ponořen spánkem do hromadného a všeobecného
života; on sní svoji osobní jsoucnost, nemaje vědomí času a prostoru. Navrácen životu osobitému a
zodpovědnému, totiž bdělému stavu, sní svoji jsoucnost hromadnou a věčnou. Sen to je záblesk
v noci. Víra v náboženská tajemství je stín, jenž se objeví za bílého dne.
Věčnost člověka je pravděpodobně střídavá jako jeho život a nejspíše se skládá z bdění a spánku.
Člověk sní, když se domnívá, že žije v říši smrti, a bdí, když nepřestávaje být nesmrtelný se
rozpomíná na své sny. Genese praví, že Bůh seslal spánek na Adama a zatím co spal, vyňal z něho
Chavah, aby mu dal pomocnici, jemu podobnou - a Adam zvolal: Toto je tělo z těla mého a kost
z kostí mých.
Nezapomeňme, že v předcházející kapitole spisovatel posvátné knihy prohlašuje, že Adam byl
stvořen mužem i ženou, což vyjadřuje dost jasně, že Adam není pouhý jedinec, nýbrž že zastupuje
celé lidstvo. Co je tedy tato Chavah nebo Héva, která z něho vyšla, když spal, aby mu byla
pomocnicí, a jenž byla určena, aby ho později zasvětila smrti. Je snad ona něco jiného než Maya
Indů, totiž tělesný přijímač, pozemský tvar, jenž je pomocnicí a jaksi útvarem ducha, jenž se však od
něho odlučuje, když se probudí, což nazýváme smrtí?
Když duch po dni všeobecného života usne, tu vydá ze sebe sama svoji chavah; ona omotává
kolem něho svou kuklu a jeho životy v čase mu jsou pouhými sny, které ho osvěžují po pracích jeho
věčnosti.
Stoupá takto po žebříku světů pouze ve spánku, maje prospěch za své věčnosti ze všeho, co nabyl
na vědomostech a na nové síle za svých spojení s Mayou, kterou si musí podrobit, aby se nestal jejím
otrokem. Neboť vítězná Maya hodila by na jeho duši závoj, který by neprotrhlo žádné probuzení, a
vydal by se v nebezpečí, probudit se jako šílenec proto, že se laskal s přízrakem; a to je opravdové
tajemství věčného života.
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Některé bytosti zasluhují více politování než šílenci a při tom většinou nepociťují své strašného
neštěstí. Svedenborg se odvážil vyslovit něco, co třeba že je nebezpečné, zdá se, že je neméně
dojemné. Praví, že zatracenci považují pekelné hrůzy za krásu, svoje temnoty za světlo a svá muka za
rozkoše. Podobají se odsouzencům v Orientu, kteří jsou opíjeni omamujícími prostředky dříve, než
jsou vydáni katovi.
Bůh nemůže zabránit trestu, jenž stíhá rušitele jeho zákona, ale seznává, že věčná smrt je dosti
velikým trestem a nechce k ní přidat bolesti. Poněvadž není s to, aby odvrátil šlehy furií, činí
necitelné ty neštastníky, jež ony bičují.
Nemůžeme připustit tuto představu Svedenborgovu, poněvadž věříme pouze v život věčný.
Připadá nám, že tito zavržení nevědomci a zaslepenci, libující si v hnilobném přítmí a sbírající
jedovaté houby, jež považují za květiny, jsou zbytečně trestáni, poněvadž si nejsou vědomi svého
trestu. Toto peklo, které bude nemocnicí znečišťujícich se neduživců, není tak krásné jako peklo
Danteovo, kruhovitá propast, jenž se zužuje, čím hlouběji do ní sestupujeme, a končí za třemi
hlavami symbolického hada úzkou stezkou, jež sotva stačí, abychom se obrátili a opět vystoupili na
světlo.
Věčný život je neustálý pohyb a pro nás věčnost může být jen nekonečností času.
Dejme tomu, že celá nebeská blaženost záleží v tom, že se říká alleluja, při tom se drží v ruce
palma a na hlavě leží věnec; a vždy po pěti stech milionech alleluja se začne znovu (to je strašné
štěstí), konečně však za každým alleluja lze připsat jedno číslo; z toho bude nějaké napřed a nějaké
potom; bude tu posloupnost, trvání, bude to konečně čas, ano, čas, poněvadž bude mít počátek.
Věčnost nemá počátku ani konce.
Jedno je jisté, že naprosto nic nevíme o tajemstvích života za hrobem; jisté však také je, že nikdo
z nás se nepamatuje, kdy počal, a pomyšlení, že přestaneme být, vzbuzuje v nás odpor nejen citový,
ale i rozumový.
Ježíš Kristus řekl, že spravedliví přijdou do nebe, a nazývá nebe domem svého otce; ubezpečuje,
že v tomto domě jsou nesčetné příbytky a tyto příbytky jsou zřejmě hvězdy. Myšlenka, či chceme-li
domněnka, že naše životy se obnovují na hvězdách, není vzdálena nauky Ježíše Krista. Život snů se
podstatně liší od skutečného života, má svoje krajiny, přátele a vzpomínky, jsou nám v něm dány
schopnosti, jež nepochybně příslušejí jiným útvarům a světům.
Shledáme se tam s milovanými bytostmi, které jsme kdysi znali na této zemi; najdeme tam živé,
kteří zemřeli, vznášíme se ve vzduchu, kráčíme po vodě jako by to bylo někde, kde váha těles je
menší; mluvíme tam neznámými jazyky a setkáváme se tam s bytostmi podivných tvarů; je tam plno
vzpomínek, jež se nevztahují k tomuto světu; nejsou to snad nejasné vzpomínky na naše dřívější
životy?
Či snad pouze mozek vytváří sny; jestliže je však vytváří, kdo je vynalézá? Často nás děsí a
unavují. Který to Callot nebo Goya komponuje přízraky? Často se nám ve snu zdá, že se dopouštíme
zločinu, a jsme šťastni, že si nemusíme nic vyčítat, když nastane chvíle probuzení. Bylo by tomu snad
též tak s našimi životy, jež jsou pro náš spánek zahaleny tělesným obalem? Mohl snad Nero,
probudiv se náhle, zvolat: Chvála Bohu! nedal jsem zavraždit svou matku!?
A viděl ji před sebou na živu a usmívající se, připravenou, že mu bude vypravovat sama svoje
vybájené zločiny a zlé sny.
Přítomný život se nám často jeví jako hrozný sen a není o nic rozumnější než vidiny spánku; často
v něm vidíme, co by nemělo být, a co by mělo být, se v něm neděje. Někdy se nám zdá, že příroda
blouzní a že rozum hledí uniknout hrozné můře. To, co se děje v tomto životě přeludů a marných
nadějí, je zajisté stejně nesmyslné v porovnání se životem věčným, takže vidiny spánku lze přirovnat
ke skutečnostem tohoto života.
Probudivše se nevyčítáme si hříchy, jichž jsme se dopustili ve snu, a jsou-li to zločiny, tedy lidská
společnost nevolá nás k zodpovědnosti, leda že jsme se jich skutečně dopustili ve stavu
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somnambulním, jako kdyby na příklad nějaký somnambul, jenž sní, že zabíjí svou ženu, skutečně jí
zasadil smrtelnou ránu. Tímto způsobem mohou mít naše pozemské omyly ohlas v nebi následkem
zvláštního vzrušení, jenž připouští, aby člověk žil ve věčnosti, dříve než opustil zem. Jsou skutky,
které jsou s to uvést ve zmatek kraje věčného klidu. Jsou hříchy, které, jak se obecně říká rozpláčou
anděly. Jsou to nepravosti světců, jsou to urážky, které vysílají až k nejvyšší Bytosti, když ho líčí jako
rozmarného krutovládce duchů a jako nekonečného mučitele duší. Když svatý Dominik a svatý Pius
V. posílali rozkolné křesťany na smrt, tu tito křesťané, z nichž se stali mučedníci a kteří vstoupili
právem prolité krve do veliké pospolitosti nebeské, byli nepochybně přijati do řad blahoslavených
duchů s výkřiky úžasu a soucitu; kdežto děsným náměsíčníkům inkvzice se nedalo prominout, když
se před nejvyšším Soudcem vymlouvali poblouzněním svého spánku.
Klamat lidské svědomí, mořit ducha a urážet rozum, pronásledovat mudrce, vzpírat se pokroku
vědy, to jsou opravdu smrtelné hříchy, hříchy proti Duchu Svatému, hříchy, jež nemohou být
odpuštěny ani na tomto ani na onom světě.

Kapitola X.
MAGNETISMUS ZLA.
Jediný duch naplňuje nesmírnost. Je to duch Boha, jejž nic neomezuje ani nerozděluje, jenž je
všude a není nikde uzavřen. Stvoření duchové mohou žít pouze v obalech, přiměřených jejich
prostředí, a tyto obaly uskutečňují jejich činnost tím, že ji omezují a že jim brání, aby nebyli vstřebáni
do nekonečna. Vlejete-li kapku sladké vody do moře, zmizí v něm, leda že by byla chráněna
neproniknutelným obalem. Není tedy duchů bez obalu nebo bez tvaru; tyto tvary jsou úměrny
prostředí, v němž žijí, a v našem ovzduší na příklad nemohou přebývat jiní duchové, než duchové
lidí s těly, jenž na nich vidíme, a duchové živočichů, jejichž určení a přirozenost dosud neznáme.
Mají hvězdy duše? Má země, již obýváme, vědomí a myšlenku, která by jí byla vlastní? Nevíme to;
nelze však usvědčit z omylu ty, jimž se zachtělo to předpokládat.
Tak byly vysvětlovány jisté výjimečné jevy samovolnými projevy duše země a poněvadž byl často
pozorován jakýsi rozpor v těchto projevech, bylo z toho usouzeno, že duše země je mnohonásobná,
že se projevuje čtyřmi základními silami, které lze shrnout ve dvě a které udržují rovnováhu třemi,
což je jedním z rozluštění velké Záhady Sfingy.
Dle starověkých hierofantů je hmota jenom substratum stvořených duchů. Bůh ji nestvořil
bezprostředně. Z Boha vyplývají mocnosti, Elohim, které utvářejí nebe a zem a dle jejich nauky je
nutné rozumět první větě Genese takto: Berešit hlava nebo první počátek, Bara stvořil, Elohim
mocnosti, uar haarez, které jsou nebo které činí (rozumí se) nebe i zemi. Přiznáváme, že tento
překlad zdá se nám logičtější než překlad, jenž by vyplynul z jednotného čísla slovesa Bara vzhledem
k první osobě množného čísla slova Elohim.
Tito Elohim nebo tyto mocnostijsou prý veliké duše světů, jejichž tvary jsou podstatou,
vyjádřenou jejich základními vlastnostmi. Bůh, aby stvořil svět, spoutal prý čtyři duchy, kteří
potírajíce se, zplodili prý nejprve chaos a přinuceni, aby si po zápase odpočinuli, utvořili soulad živlů;
tak země uvěznila oheň a nadmula se, aby unikla vnikání vody. Vzduch unikl z dutin a obalil zem a
vodu, ale oheň zápasí neustále se zemí a hlodá ji, voda vniká zase do země a v oblacích vystupuje
k nebi; vzduch je tím drážděn, a tvoří větry a bouře, aby zahnal mraky; veliký zákon rovnováhy, jenž
je vůlí Boží, zamezuje, aby tyto srážky nezničily světy dříve než nastane doba, ustanovená k jejich
proměně.
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Světy, jako Elohim, jsou navzájem spoutány magnetickými řetězy, jež jejich odboj usiluje
zpřetrhat. Slunce jsou soupeři sluncí a oběžnice působí na sebe navzájem tím, že proti poutům
přitažlivosti staví stejné působení odpudivosti, aby se ubránily pohlcení a uchovaly svoji jsoucnost.
Tyto obrovité síly přijaly občas nějakou postavu a objevily se v podobě obrů: Jsou to Eggregorové
knihy Henochovy; děsní to tvorové, pro něž jsme my, čím jsou pro nás nálevníci nebo drobnohledný
hmyz, jenž se hemží mezi našimi zuby a na naší pokožce. Eggregorové nás drtí bez milosti,
poněvadž o nás nevědí; jsou příliš velicí, než aby nás viděli, a příliš omezení, než aby nás tušili.
Tak se vysvětlují planetární záchvaty, které pohlcují zástupy lidu. Víme až příliš dobře, že Bůh
nezachraňuje nevinnou mouchu, jíž kruté a tupé dítě vytrhává nohy a křídla, a že prozřetelnost
nezakročí ve prospěch mraveniště, jehož stavbu ničí a rozmetává chodec svými kroky.
Poněvadž ústrojí roztoče unikají lidskému rozboru, osobuje si člověk právo předpokládat, že vůči
věčné přírodě je mu jeho jsoucnost mnohem cennější než jsoucnost nějakého roztoče! Běda,
Camoens měl pravděpodobně více nadání než eggregor Adamastor; mohl však obr Adamastor,
ověnčený oblaky, opásaný vinami a oděný pláštěm vichřice, jen tušit Camoensovo básnické umění?
Víme, že ústřice je chutná a předpokládáme, že nemá vědomí, že tedy netrpí, a pojídáme ji
nelítostně za živa. Házíme živé raky, humry a langusty do vřelé vody, poněvadž, vaříme-li je tímto
způsobem, mají jadrnější maso a lahodnější chuť.
Dle kterého děsného zákona Bůh vydává slabého na pospas silnému, malého velikému, a sám, jsa
lidožroutem, nemá snad ani ponětí o mukách, která způsobuje ubohé bytosti, již požírá?
A kdo nám zaručuje, že někdo se bude nás zastávat proti bytostem silnějším a právě tak hltavým
jako jsme my? Hvězdy působí na sebe vzájemně; jejich rovnováha je utvořena pouty lásky a činy
nenávisti. Občas ochabne odpor některé hvězdy a ona je přitažena některým sluncem, které ji pohltí;
někdy jiná z hvězd pocítí, že její přitažlivost mizí a tu bývá vyvržena všeobecným vírem ze své dráhy.
Hvězdy zamilované do sebe se přibližují a plodí nové hvězdy. Nekonečný prostor je velikou obcí
sluncí; radí se vespolek a posílají si navzájem světelné telegramy. Jsou hvězdy sesterské a jiné soupeří.
Duše hvězd, spoutané nutností svých pravidelných oběhů, mohou uplatňovat svou svobodu tím, že
střídají své výrony. Když je země zlobná, činí lidi zuřivými a rozpoutává na svém povrchu pohromy;
tu vysílá k oběžnicím, které nemiluje, nakažený magnetismus, ony se však mstí vypovídajíce jí válku.
Venuše ji zasypává jedem zkažených mravů; Jupiter popuzuje krále proti sobě; Merkur rozpoutává
proti lidem hady svého kaduceu; měsíc činí lidi šílenými a Saturn je vrhá v zoufalství. Tyto lásky a
hněvy hvězd jsou základem celé astrologie, jíž se nyní snad až přliš pohrdá. Či nedokázala v poslední
době spektrální analýza Bunsenova, že každá hvězda má magnetičnost, určenou kovovou zásadou
určitého druhu, a že ve vesmíru jsou stupnice přitažlivosti jako je stupnice barvy? Je tedy možné že
jsou a jistě že jsou mezi nebeskými tělesy magnetické vlivy, jenž jsou snad podrobeny vůli těchto
těles, předpokládáme-li, že jsou nadána inteligencí nebo ovládána vůdčími duchy, jež staří nazývali
hlídači nebes nebo Eggregory.
Podle této nauky se hvězdy nestarají o cizopasníky, kteří se hemží po jejich pokožce, a starají se
asi jedině o svoje nenávisti a lásky. Naše slunce, jehož skvrny jsou počátkem vychládání, je pozvolna
ale osudně vlečeno k souhvězdí Herkula. Jednoho dne nebude světlo a teplo, vždyť hvězdy stárnou a
zemřou jako my. Tehdy nebude mít síly, aby odpuzovalo oběžnice, jež se budou prudce o ně tříštit; a
to bude konec našeho vesmíru. Ale z jeho trosek utvoří se nový vesmír. Nová tvorba vzejde ze
zmatku a my se zrodíme znovu v nové podobě, vhodnější k úspěšnějšímu zápasu s tupou velikostí
eggregorů, a tak tomu bude stále, dokud nebude obnoven veliký Adam, tento duch duchů, tvar tvarů,
hromadný obr, jenž v sobě zahrnuje veškerou tvorbu; tento Adam, jenž podle kabalistů zakrývá
slunce svou patou a skrývá hvězdy v chomáčcích svých vousů, jenž kráčí-li, dotýká se jednou nohou
východu a druhou nohou západu.
Eggregorové jsou bibličtí Enacim či spíše podle knihy Henochovy jsou jejich otcové. Oni jsou
bájeslovní Titanové a najdeme je ve všech náboženských podáních.
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Oni bojujíce vespolek vrhají povětroně do světového prostoru, jezdí na vlasaticích jako na koních
a způsobují déšť létavic a ohnivých kamenů. Vzduch se kazí, vody hnijí, země se chvěje a sopky
prudce vybuchují, jsou-li pohněváni nebo nezdraví. Často zpozdivší se obyvatelé jižních údolí vídají
za letních nocí poděšeni obrovskou postavu nehybného člověka, sedícího na horských hřbetech a
koupajícího si nohy v některém osamělém jezeru; spěchají křižujíce se a domnívají se, že viděli
Satana, kdežto se střetli jenom s dumavým stínem některého eggregora.
Studiem přírody můžeme zjistit rozpory, jež nás uvádějí v úžas. Všude se setkáváme s důkazy
nekonečné inteligence, ale často též musíme doznat působení zcela slepých sil. Pohromy jsou
nepořádky, které nelze přičítat principu věčného pořádku. Mory, povodně a hlad nejsou řádem
božím. Přičítat je ďáblu, t.j. prokletému anděli, jemuž Bůh dovoluje konat zlo, by znamenalo
předpokládat, že Bůh je pokrytcem, skrývajícím se za zkaženého zodpovědného činitele proto, aby
mohl konat zlo. Odkud tedy pocházejí tyto nepořádky? Z omylů druhořadých příčin. Jsou-li však
tyto druhořadé příčiny s to se mýlit, znamená to, že jsou inteligentní a samosprávné a tu, hle, jsme již
plně v nauce o eggregorech.
Tito eggregorové, kdybychom připustili jejich jsoucnost, byli by tvárnými činiteli božími, živým
soukolím tvůrčího stroje, mnohotvární jako Proteus, avšak vždy připoutáni ke své elementární
hmotě. Znali by tajemství, jež nám odpírá nesmírnost, avšak nevěděli by o věcech, které známe my.
Na ně by se vztahovalo zaklínání starověké magie a podivná jména, jimiž je obdařila starověká Persie
a Chaldea a která se dosud zachovala ve starobylých grimoárech.
Arabové, básničtí uchovávatelé prvotních tradicí Východu, věří až dosud v tyto obrovské duchy.
Jsou bílí a černí; černí jsou škodliví a nazývají se Afritové. Mohamed přijal do svého učení tyto duchy
a udělal z nich anděle tak ohromné, že vítr jejich křídel víří světy v prostoru. Přiznáváme se, že nám
není milé toto nekonečné množství bytostí-prostředníků, kteří nám zakrývají Boha a zdá se, že ho
činí zbytečným. Jestliže se řetěz duchů zatahuje blíže k Bohu, tu nevidíme důvody, proč by někde
končil neboť bude pokračovat stále do nekonečna, aniž ho někdy dostihne. Museli bychom překonat
miliardy bohů nebo se jim podrobit, a nikdy bychom nedosáhli svobody a míru. Proto rozhodně a
naprosto zavrhujeme báje o eggregorech.
Tu si oddechneme zhluboka a protíráme si oči jako člověk, který se probudí z nepříjemného snu.
Hledíme na nebe plné hvězd, ale zbavené přízraků a s nevýslovně lehkým srdcem opakujeme hlasitě
první slova nicejského symbolu: Credo in unum Deum.
Padaje zároveň s eggregory a s Afrity, Satan zaplane na okamžik na nebi a zmizí jako blesk.
Videbam Satanam sicut fulgures de coelo cadentem. Bibličtí obři byli pohřbeni potopou. Bájeslovní
Titani byli rozdrceni horami, které nakupili. Jupiter je nyní pouhou hvězdou a obrovská mátoha
starověku je jen ohromným výbuchem smíchu, který se nazývá u Rabelaisa Gargantuou.
Sám Bůh si již nepřeje, aby byl představován v podobě obludného všebožství. On je otcem
souměrnosti a souladu a odmítá výstřednosti. Jeho oblíbené hieroglyfy jsou bílé a líbezné podoby
beránka a holubice a ukazuje se nám v náručí matky v podobě děťátka. Jak úctyhodný je katolický
symbolismus a kolik hanebných kněží jej nedovedlo ocenit.
Představte si holubici ducha lásky, vznášející se nad hustým kouřem hranic a panenskou matku
pohlížející na upalování židů! Vizte mladíky, klesající koulemi vojáků vedených dítětem Ježíšem a
namířená děla kolkolem pokladnic odpuštění! Kdo však může probádat tajemství prozřetelnosti?
Možná, že tímto poblouzněním vojenské moci se dostane rozhřešení jinověrcům a že hřích pastýřův
se změní v nevinnost světa.
Není-li ostatně papež svatým knězem a nevěří snad, že koná svou povinnost s upřímným srdcem.
Kdo je tedy viníkem? Viníkem je duch rozporu a bludu, je jím duch lži, který vraždil lidi od počátku,
je jím pokušitel, je jím ďábel, je jím magnetismus zla.
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Magnetismus zla je osudný proud zvrácených zvyků, je to zvrhlá sloučenina všech lstivých a
žravých pudů, jenž člověk přejímá od nejškodlivějších zvířat a právě v tomto filosofickém významu
zosobňoval středověký symbolismus zlého ducha.
Má kozlí nebo býčí rohy, soví oči, nos jako supí zobák, tygří tlamu, netopýří křídla, pařáty harpye
a hroší břicho. Jaká to postava pro anděla třebas padlého a jak je vzdálena od postavy vznešeného
krále pekel, vysněného geniem Miltonovým!
Miltonův satan však představuje jen revolučního ducha Angličanů za doby Cromvellovy, kdežto
pravým ďáblem je vždy jen ďábel katedrál a legend. Je hbitý jako opice, vtíravý jako plaz, lstivý jako
liška, hravý jako kotě, zbabělý jako vlk nebo šakal.
Je podlézavý a lichotný jako sluha, nevděčný jako král a mstivý jako špatný kněz, nesvědomitý a
proradný jako záletná žena.
Staré grimoáry tvrdí, že je proteem, který na sebe bere všechny podohy, vyjma podobu holubice a
beránka. Hned je malým čtveračivým panošem, jenž nosí vlečku vznešené dámy; hned je teologem
olemovaným hermelínem neho rytířem v železném brnění. Tento zIý rádce se vplíží všude a skrývá
se i v lůně růží. Někdy, pod pláštíkem kostelního zpěváka nebo biskupa vodí na procházku svůj
špatně skrývaný ocas po kostelní dlažbě, zachycuje se na provázcích důtek jeptišek a zploštuje se
mezi stránkami brevířů. Řve v prázdné peněžence chuďasa a klíčovou dírkou pokladen potichu vábí
zloděje. Jeho základní a nezmarná povaha je povaha bytosti vždy sméšné, neboť v mravním řádu je
zvířetem a navždy zůstane blbostí. Marné úskoky, marné úvahy, výpočty a zločiny; schází duch.
Zvykem ďábla, tvrdí čarodějníci, je vždy něco požadovat; avšak spokojuje se s kusem hadru,
obnošeným střevícem nebo stéblem slámy. Kdo by nechápal tuto alegorii? Zda ten, kdo napomáhá
zlu, se s ním nespolčuje? Zda ten, kdo ho volá, třeba jen ze zvědavosti, mu nevydává svou duši?
Veškerá tato ďábelská mytologie legend má v sobě mnoho filosofie a pravdy. Pýcha, lakota a závist
nejsou samy o sobě žádnými osobnostmi; ony se však zosobňují často v lidech a ti, kdo dospějí
k tomu, že spatří ďábla, shlížejí se ve vlastní šerednosti.
Ďábel nikdy nebyl krásný; není padlým andělem, on je zatracen od svého zrození, a Bůh mu nikdy
neodpustí, neboť pro Boha neexistuje. Jeho jsoucnost je v našich vadách, on je hřích, nemoc, strach,
šílenství a lež a je horečka chorobinců, v nichž hynou choré duše. Nikdy nevkročil do šťastných
krajů nebes a proto nikdy z nich nebyl svržen.
Pryč s bezbožným dualismem manichejským, pryč se soupeřem Boha, vždy mocným, třebaže
svrženým a jenž mu upírá vládu nad světem. Ustup, sluho, svádějící dítky svého pána, jenž jsi donutil
samotného Boha, aby podstoupil smrt a vykoupil lidi, jež jsi ty, odbojný anděl, zotročil a jemuž Bůh
přes to ještě zůstavuje na pospas většinu těch, jež chtěl vykoupit onou nepochopitelnou obětí. Pryč
s posledním a nejohavnějším eggregorem! Sláva a věčné vítězství jedině Bohu!
Budiž věčná čest též vznešenému dogmatu o vykoupení; úcta všem tradicím všeobecné církve; ať
žije antický symbolismus! Ale Bůh nám brání, abychom jej zhmotňovali, tím, že bychom považovali
metafyzické bytosti za skutečné osobnosti a allegorie za skutečné události.
Děti rády věří ve vlkodlaky a víly; i davy potřebují lži; že tomu tak je, mi potvrdí chůvy a kněží. Já
však píši knihu o okultní filosofii, která není určena za četbu ani dětem, ani lidem slabého ducha.
Jsou lidé, kterým by se svět zdál prázdný, kdyby nebyl naplněn přízraky. Nesmírnost nebes by je
nudila, kdyby nebyla zalidněna šotky a démony. Tyto velké děti nám připomínají bájku dobrého
Lafontainea, který se domníval, že vidí na měsíci nějakého netvora a pozoroval myš, skrytou
v sklíčkách brýlí. My všichni máme v sobě svého pokušitele nebo ďábla, který se rodí z naší povahy a
z našich nálad. Pro jedny je jím krocan, jenž se nadýmá; pro ostatní je jím opice skřípající zuby. Je to
zvířecí stránka našeho lidství, toť temná protiva naší duše, to jsou zuřivé živočišné pudy, vznícené
plaností omezených a klamných myšlenek, je to konečně láska ke lži u duchů, kteří ze zbabělosti
nebo lhostejnosti zoufají nad pravdou.
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Zlým duchem posedlí jsou tak četní, že tvoří, jak Kristus to nazýval, svět, a tudíž říkával svým
apoštolům: „Svět vás vydá na smrt.” Ďábel zabíjí ty, kteří mu odporují a kdo zasvětí svůj život
vítězství pravdy a spravedlnosti, obětuje svůj vlastní život. V obci zločinců vládne pouze hřích a
panují tam pouze zájmy hříchu. Spravedlivý je odsouzen již předem, není zapotřebí vůbec ho soudit;
ale život věčný náleží statečným lidem, kteří dovedou trpět a umírat. Kristus, jenž šel světem konaje
dobro, věděl, že jde na smrt a pravil svým přátelům: „Hle, jdu do Jerusaléma, kde syn člověka má být
vydán na smrt. Konám smírnou oběť svého života; nikdo mi jej nebere; dávám jej, aby byl znovu
získán. Chce-li mne kdo následovati, nechť přijme nejprve kříž zločinců a kráčí za mnou. Vy všichni,
kteří mne nyní vidíte, za krátko neuzříte mne.” Chce se tedy zabít, říkali židé slyšíce ho takto mluvit.
Avšak dát se zabít od jiných, není totéž, jako zabít sebe sám. Hrdinové thermopylští věděli dobře, že
tam všichni do jednoho zemřou a jejich slavný boj zajisté nebyl sebevraždou.
Sebeobětování nikdy není samovraždou; Curtius, není-li příběh o něm vybájen, není samovrahem.
Či snad Regulus, vraceje se do Karthaga, spáchal sebevraždu? Či snad ji spáchal Sokrates, když
odmítl uprchnout z vězení po svém odsouzení k smrti? Cato, jenž si rozpáral útroby raději, než aby
podlehl pokušení stát se Césarem, je vznešeným republikánem. Raněný vojín, který klesl na bojišti
maje pouze svůj bajonet jako jedinou zbraň, a když mu někdo řekne, aby vydal zbraň, vrazí si tento
bajonet do srdce se slovy: „Vezmi si ho”, není samovrah, nýbrž hrdina, věrný své přísaze, že zvítězí
nebo zemře. Pan de Beaurepaire, jenž raději si prostřelil mozek, než aby podepsal potupnou
kapitulaci, nespáchal sebevraždu; on přinesl oběť cti.
Jestliže jsme neujednali smlouvu se zlem, nemusíme se bát; nebojíme-li se však zla, netřeba se
nám bát smrti; její hrůzné panství je jen ve zlu. Černá a hnusná smrt, smrt plná úzkostí a hrůz je
dcerou ďábla. Jsou zaslíbeni společné smrti; poněvadž však jsou lháři, prohlašují si navzájem, že jsou
věčni.
Právě jsme pravili, že ďábel je směšný a řekli jsme ve svých Dějinách magie, že nám nedává
popud ke smíchu; a vskutku neposmíváme se směšnosti, je-li odporná, a milujeme-li dobro, nelze se
smát zlu. Fluidický astrální nositel, znázorněný ve všech mytologiích hadem, to je přirozeným
pokušitelem Chavahy čili hmotného tvaru, tento had byl nevinný jako všechny bytosti dříve než
zhřešili Eva a Adam. Ďábel se zrodil z první neposlušnosti a stal se hlavou hada, kterou rozdrtí noha
ženy.
Had, symbol velikého fluidického působce, může být posvátným znamením, když představuje
magnetismus dobra, jako např. měděný had Mojžíšův. Na Hermově kaduceu jsou dva hadi.
Magnetické fluidum je podřízeno vůli duchů, kteří je mohou přitahovat nebo vysílat více méně
silně dle toho, jaké je jejich vzrušení nebo rovnováha.
Byl nazýván světlonoš nebo Lucifer, poněvadž je působcem, jenž rozdává a specializuje astrální
světlo.
Bývá též zván andělem temnot, poněvadž je poslem myšlenek temných právě jako myšlenek
světlých, a Hebreové, kteří jej nazývají Samael, praví, že je dvojí, že je Samael bílý a Samael černý,
Samael izraelský a Samael neobřezaný.
Tento jinotaj je zřejmý. My zajisté jako křesťané věříme v nesmrtelnost duše. Jako všechny
civilizované národy věříme i my v tresty a odměny, úměrné naším skutkům. Věříme, že duchové
mohou být nešťastní a mučeni v onom životě, připouštíme tedy možnost, že jsou i zatracenci.
Věříme, že pouta sympatie nejsou smrtí zpřetrhána, ale naopak utužena. To však platí pouze pro
spravedlivé. Zlí se mohou stýkat pouze pomocí výronů nenávisti.
Magnetismus zla může tedy přijímat též záhrobní vlivy, jedině však pomocí zvrhlých snah žijících
lidí, neboť mrtví, které Bůh trestá, nemají ani moci ani účinné vůle konat zlo. Pod mocí boží
spravedlnosti nikdo více nehřeší, nýbrž pyká.
My popíráme jen jsoucnost nějakého mocného ducha, jakéhosi černého Boha, jakéhosi temného
vládce, jenž má moc konat zlo i potom, když ho Bůh zatralil. Král Satan je nám bezbožnou

56

smyšlenkou i přes veškeruu poesii a vznešenost, s níž se nám představuje v Miltonově básni.
Nejhříšnější z padlých duchů nutně klesnul hlouběji než ostatní a pevněji než ostatní byl spoután
boží spravedlností. I žaláře mají své krále, kteří mají nějaký vliv na svět zločinců; to však závisí pouze
na nedostatečných prostředcích dozoru nebo přísnosti, jichž užívá lidská spravedlnost, ale
spravedlnost boží nelze oklamat.
V Henochově apokryfní knize čteme, že se tito černí eggregorové vtělili, aby svedli dcery země a
zplodili s nimi obry. Skutečnými eggregory, tj. nočními strážci, v něž rádi věříme, jsou nebeské
hvězdy se stále zářícíma očima. Jsou to andělé, kteří vládnou hvězdám a jsou jakoby pastýři duší, jež
na nich přebývají. Líbí se nám též myšlenka, že každý národ má svého anděla strážce nebo genia,
který může být geniem některé planety naší sluneční soustavy. Tak dle básnického podání
kabbalistického je Michael, anděl slunce, andělem Božího národa. Gabriel, anděl měsíce, ochrání
národy Východu, kteří mají na praporech půlměsíc. Mars a Venuše společně řídí Francii. Merkur je
geniem Holandska a Anglie. Saturn je geniem Ruska. To vše je možné, ačkoliv pochybné, a může
sloužit astrologickým domněnkám nebo básnickým smyšlenkám.
Království Boží je podivuhodně řízeno, v něm se vše udržuje hierarchií a v něm anarchie ničí
sama sebe. Jsou-li v jeho říši vězení pro provinilé duchy, pak jedině Bůh je jejich správcem a
bezpochyby dává správu nad nimi přísným a dobrým andělům. Odsouzencům není dovoleno, aby se
v nich navzájem mučili. Jinak by byl Bůh méně moudrý a méně dobrý než lidé. Co bychom řekli o
pozemském vládci, kdyby si vybral za ředitele svých vězení lupiče nejhoršího druhu a zároveň mu
dovolil velice často vycházet, aby prováděl dále zločiny a dával počestným lidem špatný příklad a
nebezpečné rady.

Kapitola XI.
OSUDNÁ LÁSKA.
Zvířata jsou podrobena Přírodou fenomenálnímu stavu, který je nepřemožitelně pudí k množení
se a jenž nazýváme říje. Jedině člověk je schopen vznešeného citu, jenž ho nutká, aby si volil svoji
družku, a jenž mírní chtivost touhy hlubokou oddaností. Tento cit se nazývá láska. U zvířat se vrhá
samec bez rozdílu na všechny samice a samice se poddávají všem samcům. Muž je stvořen k tomu,
aby miloval jedinou ženu, a žena hodná úcty se uchovává pro jediného muže.
U muže právě jako u ženy smyslné uchvácení nezasluhuje názvu lásky; je to něco podobného říji
zvířat. Zhýralí muži i ženy jsou dobytek. Láska dává lidské duši nahlédnout do absolutna, poněvadž
sama je buď absolutní, nebo není. Láska, jež se probouzí ve veliké duši, je věčnost, jenž se zjevuje.
Muž vidí a zbožňuje v ženě, kterou miluje, mateřské božství a dává navždy své srdce panně,
kterou touží ozdobit mateřskou důstojností.
Žena zbožňuje v muži, jehož miluje, zůrodňující božství, které má v ní stvořit předmět všech
jejích tužeb, cíl jejího života, korunu jejího veškerého snažení: dítě!
Tyto dvě duše tvoří pak jen jedinou duši, kterou je nutné doplnit třetí. Je to jediný člověk ve třech
láskách, jako je Bůh ve třech osobách.
Naše inteligence je stvořena pro pravdu a naše srdce pro lásku. Z toho důvodu praví sv. Augustin
správně, obraceje se k Bohu: „Stvořil jsi nás pro sebe, Hospodine, a naše srdce je neklidné, dokud
nenašlo odpočinku v tobě.” Vždyť člověk nemůže milovat Boha, jenž je nekonečný, než
prostředečně. Bůh dopouští, aby byl milován mužem v ženě a ženou v muži.
Proto čest a štěstí být milován nám dodává božskou velikost a dobrotu.
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Milovat znamená vnímat nekonečno v konečnu. Značí to, že jsme nalezli Boha ve stvoření. Být
milován značí zastupovat Boha, být jeho plnomocníkem pro některou duši, abychom jí poskytli ráj
na zemi.
Duše žijí z pravdy a z lásky a bez pravdy trpí a hynou jako těla zbavená světla a tepla.
Co je pravda? Pohrdlivě se otázal Ježíše Krista Tiberiův náměstek a sám Tiberius se mohl otázat
s pohrdáním ještě drzejším a s ještě trpčejší ironií: Co je láska?
Vztek, že nemohou nic pochopit a v nic věřit, a zuřivost, že nejsou s to milovat, toť ono pravé
peklo, a kolik mužů a kolik žen je v tomto živolě vydáno na pospas mukám tohoto děsného
zatracení.
Tam je původ rozvášnění, jež je zamilováno do lži, tam je původ klamů lásky, které vrhají duši
v neštěstí šílenství. Toť nedostatek poznání, jež je vždy uvádéno v zoufalství neznámem, toť
nedostatek lásky, jenž se vždy dožívá zklamání nemohoucností svého srdce.
Don Juan, jenž se honí za láskou, kupí zločin na zločin a končí smrtí udušením v objetí
kamenného strašidla. Faust zoufající nad nicotností vědění, zbaveného víry, vyhledává zábavy a najde
jen výčitky svědomí, když před tím ztratil příliš důvěřivou Markétku; Markétka ho však přece
zachrání, neboť ona, ubohé nevinné dítě, vskutku milovala a Bůh nemůže chtít, aby byla navždy
odloučena od toho, koho zbožňuje.
Chcete proniknout tajemství lásky? Studujte tajemství žárlivosti. Žárlivost nelze odloučit od lásky,
poněvadž láska je absolutní záliba, která vyžaduje vzájemnost, nemůže však trvat bez naprosté
důvěry, kterou se všední žárlivost přirozeně snaží zničit. Právě proto všední žárlivost je sobecký cit,
jehož nejobvyklejší následek je přeměna něhy v nenávist. Toť tajná pomluva milované osoby, toť
pochybnost, která ji zneuctívá, toť často i zuřivost, která svádí, aby ji trýznila a zničila.
Posuzujte také lásku dle jejích skutků; povznáší-li duši, vnuká obětavost a hrdinské činy, dychtí-li
pouze po dokonalosti a štěsti milované bytosti, je-li schopna obětovat se pro čest a klid toho, koho
miluje, pak je to cit nesmrtelný a vznešený; ničí-li však odvahu, vyčerpává-li vůli, odvrací-li od
povinnosti, snižuje-li úmysly, pak je zhoubnou vášní a je nutné ji buď přemoci nebo zahynout.
Je-li láska čistá, dokonalá, božská, vznešená, je sama o sobě nejsvětější ze všech povinností.
Obdivujeme Romea a Julii přes všechny předsudky a zběsilosti Capuletů a Monteků a domníváme se,
že by Piramos a Thisbe měli být navždy odloučeni vzájemnou nenávistí jejich rodin. Avšak
obdivujeme též Chimenu. Rodiny neměly právo navždy odloučit od sebe Pirama a Thisbu.
Obdivujeme se však také Chiméně, jenž usilovala o smrt Cidovu, aby pomstila smrt svého otce,
neboť Chiména přinášejíc obět lásce, stává se hodna lásky samy, cítí dobře, že Rodriguez by si jí
přestal vážit, kdyby se dopustila zrady na své povinnosti. Hrdinka nemohla být v rozpacích, má-li se
rozhodnouti buď pro smrt svého milence nebo pro zneucténí své lásky a ospravedlňuje tím onen
vznešený výrok Šalomounův, že láska je nezdolnější než peklo.
Pravá láska je zářivým zjevením nesmrtelnosti duše; ideálem lásky pro muže je neposkvrněná
čistota a pro ženu neochablá ušlechtilost; pravá láska je žárlivá na neporušenost tohoto ideálu a tuto
tak vznešenou žárlivost dlužno nazývat zelotypií čili vzorem horlivosti. Věčným snem lásky je
neposkvrněná matka a dogma nedávno vymezené církví, převzaté z Písně písní, bylo zjeveno jedině
láskou.
Necudnost je směsí žádostí; muž, jenž dychtí po všech ženách, a žena, jenž miluje chlíče všech
mužů, nezná lásku a oba nejsou hodni, aby ji poznali. Koketerie je výstřednost ženské marnivosti; její
jméno je převzato z něčeho zvířeckého a připomíná nám vyzývavé nadbíhání slepic, usilujících
přivábit k sobě pozornost kohoutovu. Ženě je dovoleno, aby se líbila, avšak nemá být žádostiva, aby
se líbila, leda tomu, koho miluje nebo koho bude moci někdy milovati.
Ideálem mužů je obzvláště neporušenost ženina studu a toje právě předmět jejich oprávněné
žárlivosti. Obzvláštním snem ženy je mužova velkodušnost a jemnocit a právě tento ideál podněcuje
nebo činí beznadějnou její lásku.
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Sňatek je zákonitá láska. Konvenční sňatek je beznadějný sňatek. Samec a samice lidského druhu
se shodnou, že pod záštitou zákona budou mít mláďata. Jestliže žádný z nich dosud nemiloval, lze
doufat, že se láska dostaví důvěrným stykem a s rodinou, ale láska se neřídí vždy společenskou
dohodou a kdo vstupuje do manželství bez lásky, vyžení často pravděpodobně cizoložníka.
Žena, jenž miluje a provdá se za muže, jejž nemiluje, dopouští se nemravnosti. Julii de Volmar
nelze omluvit a její manžel je i v románě nemožná osoba; Saint-Preux prý pohrdal touto nemožnou
dvojicí. Dívka, která se někomu vzdala a bere si jiného, zneuctívá svou první lásku; mlčky se o ní ví,
že dala závdavek na cizoložství. Bytost, před níž žena hodná tohoto názvu, by se vždy měla zardít, je
muž, jehož uznala za hodna své první lásky.
Chápeme, ožení-li se dobrosrdečný muž s počestnou dívkou, která byla svedena a opuštěna, a tím
ji očistí, vzdá-li se však dívka, když je již zadána a to pod záminkou, že baron d’Etange jí hrozí
zabitím, nebo spíše proto, že jeho dcera předstírá, že její otec zemře, nepoddá-li se mu ona, pak
prohlašujeme, že se na tomto případě nepočestnost srdce špatně ospravedlňuje zbabělostí nebo
hloupou citlivostí. Otec, jenž mluví o tom, že zabije svou dceru nebo že zemře, bude-li jednat jak se
jemu hodí čili šlechetně, není již otcem, nýbrž egoistou zuřícím ve svém despotismu, jejž lze právem
pokárat. Krátce, Rousseauova Julie je domněle počestnou dívkou, která klame současně dva muže.
Její otec je kuplíř, který zneuctívá zároveň dceru i přítele; Volmar je zbabělec a Saint-Preux je hlupák.
Když věděl, že Julie byla provdána, neměl právo ji znovu ani spatřit.
Oženit se s ženou, která se oddala jinému a jejž dosud neopustila, znamená, oženit se s ženou
jiného a toje přirozeně vzhledem k lidské důstojnosti sňatek neplatný. To právě Rousseau
nepochopil. Připouštím dobrodružnésňatky hrdinek Jindřicha Murgera, které dělají ze živola jakousi
masopustní frašku. Neuznávám Juliin sňatek, která rozhlašuje předstírajíc, že chápe lásku vážně.
Být či nebýt, to je otázka, jak pravil Hamlet; nuže působivost lidské bytosti záleží v její myšlence a
v její lásce.
Veřejné zřeknutí se vlastní myšlenky bez přesvědčení, že je klamná, toť duchovní odpadlictví.
Zřeknutí se lásky, když cítíme, že dosud trvá, je odpadlictví srdce.
Měnlivé lásky jsou pomíjivé vrtochy; a takové lásky, za něž je nutné se stydět, jsou neštěstí, jejichž
jho nutno setřást.
Odysseus, jejž nám ukazuje Homér jako vítěze nad léčkami Kalypsy a Cirky, jenž se dal přivázat
ke stožáru své lodi, aby naslouchal rozkošnému zpěvu sirén a nepodlehl mu, je pravý vzor mudrce,
jenž uniká klamům osudné lásky.
Odysseus je oddán úplně Penelopě, jenž se uchovává pro Odyssea, a svatební lůžko ithackého
krále, jehož sloupy jsou věkovité stromy, jenž tkví v zemi mocnými kořeny, je v prostopášném
starověku symbolickým pomníkem úctyhodné a cudné lásky.
Pravá láska je nepřemožitelná vášeň, odůvodněná zodpovědným citem a nikdy nemůže být
v rozporu s povinností, poněvadž se stává sama sobě povinností nejsvrchovanější, kdežto
nezodpovědná vášeň utváří osudnou lásku a právě jí je nutné se vzpírat i kdybychom tím trpěli a pro
to zemřeli.
Dalo by se říci, že osudná láska je knížetem zlých duchů, neboť ona je magnetismus zla,
vyzbrojený veškerou svou mocí a nic nemůže omezit nebo odzbrojit jeho zuřivost. Toť horečka, toť
šílenství, toť zběsilost. Lidé jí zachvácení, pociťte, jak jste ponenáhlu spalováni, jako pochodeň
Atheova, a nikdo nemá s vámi smilování. Vzpomínky vás mučí, zklamané touhy vás uvádějí
v zoufalství, pociťujete smrt a často raději byste trpěli a milovali, než zemřeli. Jaký je lék proti této
chorobě? Jak vyléčit poranění způsobené tímto otráveným šípem?
Kdo nás vyvede ze zcestí tohoto šílenství?
Abychom se uzdravili z osudné lásky, je nutné přerušit magnetický řetěz tím, že se vrhneme do
jiného proudu a zneutralizujeme jednu elektřinu elektřinou opačnou.
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Vzdalujte se od milované osoby; neuschovávejte nic, co vám ji připomíná; odložte i oděv, podle
něhož by vás poznala. Zaměstnejte se úmornou a prací, nikdy nezahálejte ani nedumejte; dejte se
zmořit za dne námahou, abyste v noci tvrdě spali; vyhledejte si nějaký úkol nebo zájem, jejž byste
splnili, a abyste je našli, povzneste se nad svou lásku. Tak docílíte klidu, ne-li zapomnění.
Hlavně se musíme vyvarovat samoty, živitelky to dojetí a snění, a tím spíše tehdy, když
pociťujeme, že zbožnost se nás zmocňuje, jako Louisy de la Valliére a pana de Rancé, a
nevyhledávejme v dobrovolném tělesném utrpení zmírnění duševních muk.
Především je nutné si myslit, že absolutno v lidských citech je ideálem, který se zde na zemi nikdy
neuskutečňuje, neboť veškerá krása se znetvořuje, veškerý život zaniká, že vše rychle pomíjí, co je
půvabné; že z krásné Heleny se stala bezzubá babička, pak trochu prachu a potom nic.
Každá láska, kterou nelze nebo není dovoleno vyznat, je nešťastná láska. Za hranicemi přírodních
a společenských zákonů nemají vášně nijakého oprávnění a je nutné odsoudit je k zániku hned, jak se
zrodily, tím, že je tlumíme dle této zásady: To, co nemá být, není. Nikdo nikdy neomluví ani
pokrevní smilstvo ani cizoložství. Jsou to hanebnosti, jejichž názvu se štítí cudný sluch a jimž čisté a
prosté duše ani nedovolí, aby vůbec byly. Skutky, které rozum neospravedlňuje, nejsou lidské skutky,
nýbrž mají svůj původ ve zvířeckosti a šílenství. Jsou to pády, po nichž je nutné se opět pozvednout
a očistit se, aby na nás nezůstalo poskvrnění; jsou to hanebnosti, které musí slušnost skrývat a které
by mravnost, očištěná magnetickým dýcháním, ani nedovolila trestat. Vizte Ježíše v přítomnosti ženy,
přistižené při cizoložství; on neslyší ty, kteří ji obviňují, on se na ni nedívá, aby neviděl jejího zardění,
a když je obtěžován nátlakem, aby ji soudil, kárá ji těmito vzrušenými slovy, která by byla potlačením
všech trestních výroků, jenž pronesla lidská spravedlnost, kdyby neznamenala, že jisté skutky mají
zůstat neznámy jakoby nemožny před stydlivostí zákona: Vstaň a hleď, abys znovu nepadla.
Hle, co ráčil říci vznešený mistr nešťastnici, jejíž žalobce odmítl vyslechnout.
Ježíš neschvaluje cizoložství; nazývá je smilstvem a dovoluje muži jediný způsob trestu, aby
zapudil tu, jež byla jeho ženou.
Žena, pokud jí se týče, má právo opustit muže, který ji podvádí. Tehdy, nemá-li děti, nabývá
znovu vůči přírodě svobody. Je-li však matkou, a pozbyla-li zcela studu, ztrácí práva na děti svého
manžela. Zřeknuvši se manžela, zříká se i svých dětí; a necítí-li dosti žalostné odvahy, aby je opustila
a tím se zhanobila před nimi, je nutné, aby se odhodlala k hrdinství mateřského sebeobětování tím,
že zůstane vdovou v manželství a uklidní utrpení ženy mateřskou oddaností.
Samičky ptáků nikdy neopouštějí svá hnízda, dokud mláďata neumějí létat; proč by ženy měly být
méně dobré matky než samičky ptáků?
Ideál dokonalosti v lásce zbožňuje jaksi lidské pokolení a tento ideál vyžaduje sjednocení lásky.
Tento krásný sen křesťanství je skutečností vznešených duší a právě proto, aby někdy se
neposkvrnila v kalu starého světa, odešla tak mnohá milující srdce do klášterů, aby tam odumřela a
žila ve věčné touze. Omyl mnohdy vznešený, vždy však politováníhodný; máme snad zříci se života
proto, že nejsme nesmrtelní? Nemáme snad jíst proto, že potrava duše je přednější než potrava
tělesná, a nechodit proto, že nemáme křídla?
Šťasten je hidalgo Don Quichotte, jenž se domnívá, že zbožňuje Dulcineu, zatim co objímá tlusté
a nedbale obuté nohy toboské selky!
Rousseauova Héloisa, kterou jsme právě tak přísně kritizovali z hlediska absolutna v lásce, není
proto méně rozkošným stvořením, čím pravdivější je to, že má své vady a představuje nám
v opravdu lidském románu všechny rozpory a všechny slabosti, které učinily z Rousseaua,
připomínajícího nám bývalého lokaje, Dona Quichotta ctnosti. Když se dříve nadarmo pokusil
připoutat k sobě paní de Warens, které předstíral žárlivost, když pak na ni zapomněl u paní de
Larnage, když se kořil paní de Houdelot, jež milovala jiného, oženil se filosoficky se svou služkou
Terezií, a je-li pravda, že tento ubohý muž zemřel ze zármutku, který mu způsobilo odhalení
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Tereziny nevěry, sluší se, abychom ho obdivovali a litovali, neboť jeho srdce bylo stvořeno
k milování.
Pro srdce, které je hodno lásky, je na světě jen jedna žena, ale žena, toto pozemské božství,
zjevuje se někdy ve více osobách, jako nebeské božství, a jeho vtělení jsou často četnější než avatary
Višnua. Šťasten, kdo věří a nikdy neztrácí odvahu, kdo v zimě srdce očekává návrat vlaštovek.
Slunce se třpytí ve vodní kapce, toť démant, toť celý svět; šťasten, kdo se nedomnívá, když vodní
kapka vyschne, že s ní zaniká i slunce. Všechny krásy, jež pomíjejí, jsou pouze prchavé odlesky věčné
Krásy, kterou jedině máme milovat. Přál bych si mít orlí zrak a vznést se k slunci, přijde-li však
slunce ke mně, rozdílejíc svou zář rosným kapkám, vzdám dík za to Přírodě a nermoutím se příliš,
když démant zmizí. Běda, že ono těkavé stvoření mne nemiluje; jeho srdci, jež žízní po ideálu, i já byl
kapkou vody; smím je obviňovat a proklínat proto, že v jeho očích jsem se stal rozmáčknutou slzou,
v níž již nevidí slunce?

Kapitola XII.
TVURČÍ VŠEMOHOUCNOST.
Vznešená stránka, jíž počíná Kniha Stvoření, není vylíčením události, jež se kdysi stala, ona je
zjevením tvůrčích zákonů a postupného rozvíjení se Bytosti.
Šest dnů Mojžíšových je šest světel, jež jejich zář doplňuje na sedm. Toť rodopis ideí, které
přecházejí ve tvary podle symbolických věčných čísel. Prvního dne se projevuje jednotná pralátka, jež
je světlo a život a vyvěrá z temna neznáma.
Druhého dne se zjevují dvě síly, které jsou klenba nebeská či upevnění hvězd.
Třetího dne, rozlišení a spojení protivných živlů dalo vzniknout plodnosti na zemi.
Čtvrtého dne spojuje Mojžíš čtveřici, naznačenou na nebi čtyřmi hlavními body, kruhovým
pohybem země a hvězd.
Pátého dne se objevuje to, co má poroučet živlům, to je živoucí duše. Šestý den vidí zrození
člověka a jeho pomocníků, zvířat.
Sedmého dne je vše v činnosti; člověk jedná a Bůh zdánlivě odpočívá. Takzvané dny Mojžíšovy
jsou postupné poznatky, jimiž kabbalistická čísla osvětlují veliké zákony Přírody, kdežto počet dnů je
pouze počet projevů. To je spíše genese vědy než genese světa. Ona se opakuje v duchu každého
člověka, jenž hledá a myslí; ona počíná potvrzením viditelné bytosti a pak, když vědy byly brány
postupně na radu končí odpočinkem ducha, jímž je víra.
Vezměte člověka, jenž vězí v nicotném skepticismu nebo dokonce člověka, jenž se soustavně
zapracoval do Descartesovy domněnky.
Myslím, tedy jsem, praví po Descartesovi. Nepostupujme tak rychle a otažme se ho: Cítíte, že jste?
Věřím, že jsem, odpoví skeptik a tak první jeho slovo je slovo víry. Věřím, že jsem, neboť se mi
zdá, že myslím.
Věříte-li v něco a poněvadž se vám něco zdá, znamená to, že jste. Něco tedy tu je, bytost tu je,
pro vás však je vše zmatek, dosud nic se neprojevilo v souladu a váš duch se vznáší v pochybnosti
jako nad vodami.
Zdá se vám, že myslíte. Odvažte se tvrdit to jasně a směle. Chcete-li, odvážíte se toho, vždyť
myšlenka je světlo duší; nebraňte se božskému úkazu, který se ve vás dokonává, otevřte svůj vnitřní
zrak, rcete, aby bylo světlo a ono pro vás nastane. Naprosté pochybování činí myšlenku nemožnou a
připouštíte-li myšlenku, připouštíte pravdu. Ostatně nezbude vám než ji připustit, poněvadž
nemůžete popřít, že je. Pravda je tvrzení toho, co je, a bude zapotřebí, abyste proti své vůli dobře
rozlišovali pravdu od tvrzení toho, co není, čili od záporu toho, co je; obojí vyjadřuje omyl.
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Zmlkněme nyní a soustředme mysl v temnotách, které nám tu zbyly. Vaše intelektuální stvoření
dokončuje právě svůj první den. Vzchopme se nyní! Hle, nová jitřenka. Bytost je a bytost myslí.
Pravda je tu, skutečnost se potvrzuje, soudnost se sama vnucuje, rozum se utváří a spravedlnost je
nezbytná.
Nyní připusťte, že v bytosti je život. K tomu nepotřebujete důkazy. Uposlechněte svůj vnitřní cit
a rozkažte svým sofismatům řkouce: Přeji si, aby tomu tak bylo pro mne, a bude tomu tak i pro vás,
neboť bez ohledu na vás musí tomu tak být a je tomu tak. Život zajisté je dokázán pohybem, pohyb
se děje a uchovává rovnováhou, rovnováha v pohybu to je účast a poměrná rovnoměrnost ve
střídavých a protivných popudech síly; v síle je tedy protivné a střídavé účastenství a směrování; látka
je taková, jak vám ji zjevil první den, síla je dvojí, jak vám ji odhaluje den druhý a tato síla,
rozdvojená ve svých vzájemných a střídavých popudech tvoří nebeské klenutí čili všeobecné
upevnění všeho, co se pohybuje dle zákonů všeobecné rovnováhy. Můžete pozorovat, jak tyto dvě
síly účinkují v celé Přírodě. Promítají a přitahují, sestupují a rozptylují. Pociťujete je v sobě, neboť
cítíte potřebu přitahovat a vyzařovat, uchovávat a šířit. Ve vás jsou slepé pudy vyvažovány
předvídáním inteligence; nemůžete popřít, že tomu tak je, odvažte se tedy tvrdit, že tomu tak je a
řekněte: Chci, aby nastala ve mně rovnováha a rovnováha nastane a to hle je váš druhý den, toť
zjevení dvojnosti.
Nyní odlište tyto mohutnosti od sebe, abyste je lépe spojili, aby se navzájem oplodnily! Svlažte
vyprahlé krajiny vědění živými vodami lásky; země je vědění, které lze zpracovat i změřit, víra je
nesmírná jako moře. Proti jeho záplavám postavte hráze, ale nezabraňujte mu, aby nevystupovalo
v podobě mraků a deštěm nesvlažovalo zem. Tehdy bude země zúrodněna a vyprahlé vědění se
zazelená a rozkvete. Běda těm, kdož se bojí nebeské vody a snaží se zem zakrýt kovovým příkrovem.
Nechť vzklíčí věčné naděje, nechť rozkvetou prosté víry, nechť vzrostou vysoké stromy. Symboly
zmohutní jako cedry, zesílí jako duby a ponesou sémě, které je zmnoží. Láska se projevila v přírodě
souladem, posvátný trojúhelník vyzařuje své světlo, číslo tři doplňuje božství buď ve tvém ideálu
nebo ve tvém transcedentním poznání sebe sama. Tvá inteligence se stala matkou, poněvadž byla
oplodněna duchem víry. Zde se zastavme, neboť tento zázrak světla postačuje pro slávu třetího dne.
Pozvedni nyní svůj zrak a pozoruj nebe. Viz lesk a spořádanost hvězd. Chop se hvězdářova
kompasu a dalekohledu a sleduj zázrak na zázrak, vypočítávej návrat vlasatic a vzdálenost sluncí; vše
se pohybuje dle zákonů obdivuhodné hierarchie. Veškerá ta nesmírnost plná světů pohlcuje a
převyšuje všechno úsilí lidské inteligence. Je tedy inteligentní? Je jisto, že slunce nejdou tam, kam
chtějí, a že oběžnice nevystupují ze své dráhy. Nebe je nesmírný stroj, jenž snad nemyslí, jenž však
určitě projevuje a vyjadřuje myšlenku. Čtyři hlavní strany nebeské, rovnodennost a slunovrat, východ
a západ, zenit a nadir, jsou na svých stanovištích, jako hlídky, a předkládají nám k rozluštění záhadu;
písmena to jména Jehova čili čtyři základní a symbolické tvary staré thébské sfingy. Dříve než se
naučíš číst, odvaž se věřit a prohlásit, že je nějaký skrytý smysl v písmu nebes. Kéž ti pořádek odhalí
jakousi moudrou vůli a nepřipadá-li ti ještě příroda jako bezmocný stroj, jenž nemůže pohybovat sám
sebou, máš-li pochybnosti o samostatném hýbači, zavři oči a odpočiň si z námah svého čtvrtého dne.
Zítra zjevíme ti zázraky samosprávy.
Moucha, která bzučí, poletuje a usedne, kde ji napadne, červ, jenž se plazí dle libosti po vlhkých
březích, jsou pro nás jaksi větším překvapením než slunce, neboť jsou samostatní a nepohybují se
jako kola osudového mechanismu. Ryba je volná a raduje se ze života ve vodách a vystupuje
k hladině, aby si tam hledala potravu. Nějaký hřmot ji poděsí a prchá ke dnu úderem do pěnící se
vody; pták brázdí vzduch a směřuje, kam se mu zlíbí, zvolí si strom nebo zeď a uhnízdí se tam; pak
se uklidní a zpívá, potom jde sbírat suché listí a byliny a spěchá s líhnutím mláďat. Myslí on nebo
myslí někdo za něho? Ty, jenž jsi pochyboval o inteligenci světů, budeš pochybovat i o inteligenci
ptáků? Jsou-li ptáci svobodni pod otrockým nebem koho tedy poslouchá nebe, ne-li toho, jenž dává
svobodu ptákům, ale nebe není zotročeno, ono je podřízeno podivuhodným zákonům, jež ty můžeš
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chápat a jichž poslušna jsou slunce, aniž potřebují je znát. Máš inteligenci nebes a z toho důvodu jsi
nesmírnější než nebesa sama. Jsi snad tvůrcem a ředitelem světů? Nikoliv; tím tvůrcem je
nepochybně někdo jiný, ty však jsi jeho důvěrníkem a jaksi pomocníkem. Nepopírej svého pána,
neboť by to znamenalo, že popíráš sama sebe, potomku Koperníkův a Galileův. Ty můžeš s nimi
stvořit nebesa vědy; dítě neznámého stvořitele, pohleď na ty tisíce vesmírů, které žijí v nesmírném
prostoru a skloň se před svrchovanou inteligencí svého Otce.
Hvězda velitelské inteligence sil, hvězda s pěti hroty, pentagram kabbalistů, mikrokosmos
pythagorejců se zjevuje pátého dne. Nyní víš, že hmota by se nepohybovala, kdyby ji duch neřídil, a
ty si přeješ, aby pohyb byl uspořádán; chápeš člověka a pomůžeš ho stvořit.
Hle, zde se objevují tvary všech přírodních sil, které jsou nutkány nejvyšší samosprávou, aby samy
byly samosprávné a živoucí. Všechny tyto síly ti budou podřízeny a všechny shodnuvše se s tebou
jsou podobami tvé myšlenky. Poslyš řev lva a zaslechneš ohlas svého hněvu, mastodont a slon
uvádějí v posměch nadutost tvé pýchy; chceš se jim podobat, ty, jejich pán? Nikoliv, je nutno je
zkrotit a podrobit je, aby ti sloužili; chceš-li však podrobit je své moci, je nejprve nutné, abys zkrotil
v sobě samém neřesti, z nichž přemnohým jsi uvykl.
Jsi-li žravý jako vepř, chlípný jako kozel, divoký jako vlk nebo lstivý jako liška, tedy jsi pouhé zvíře
v lidské podobě. Vládče zvířat, pozvedni se ve své důstojnosti a z tvé důstojnosti utvoříme člověka;
řekni: chci být člověkem, a budeš, čím být chceš, neboť Bůh chce, abys byl člověkem, on však
očekává tvůj souhlas, poněvadž tě stvořil svobodným. A proč? Protože každý vládce má být vyvolen
a prohlášen od těch, kteří jsou mu rovni, protože jedině svoboda může pochopít a ctít božskou moc;
protože Bohu je zapotřebí oné veliké důstojnosti člověka, aby se člověk mohl právem klanět Bohu.
Boha je nutné skrývat stejně jako vědu, neboť kdyby se Bůh zjevil všem lidem zřejmým a
nepopíratelným způsobem, zavládlo by dogma o věčném pekle v celé hrůze. Zločiny lidí by pak
neměly polehčující okolnosti. Lidé by byli nutkáni konat dobro nebo navždy zajít, a to Bůh chtít
nemůže a také nechce; je nutné, aby dogma zůstalo neporušeno a milosrdenství podrželo
neomezenou svobodu.
Bůh (je-li nám dovoleno dle vzoru velikých kabbalistů a spisovatelů inspirovaných biblí propůjčit
mu lidskou podobu) má dvě ruce; jednou, aby trestal, druhou, aby pomáhal a žehnal.
Prvá je poutána lidskou nevědomostí a slabostí; druhá chce být vždy volná a to proto; že Bůh,
jenž nikdy nevynucuje naši víru, dbá naší svobody. Pokles lidského ducha, odpoutaného od Boha, je
prudký. Kulty, zbavené autority, upadají do filosofie, jež se sama vrhá do materialismu. Jediné trvalé
náboženství, jež dovede říci non possumus, může a vždy něco zmůže, poněvadž má pouta nauky,
skutečně účinné svátosti, magii obřadů, hierarchickou oprávněnost a zázračnou moc slova. Nechť se
tedy neznepokojuje, množí-li se ateismus a materialismus. To jsou dva hlídací psi, odvázaní proto,
aby hlídali jeho bránu a oni pohltí všechny jeho nepřátele.
Domnívám se, že značný počet mých čtenářů mne bude vinit z toho, že si odporuji; nechápou, že
jednou rukou podpírám oltáře katolického křesťanstva a druhou že nemilosrdně potírám všechny
bludy a zlořády, jež vznikly a dosud vznikají ve jménu a pod záštitou katolictví. Slepí katolíci se děsí
mých smělých výkladů a tak zvaní volní myslitelé se pohoršují nad tím, co u mne nazývají zaujatostí
pro ono náboženství, o němž se domnívají, že jím každý pohrdá, proto že je opustili. Křesťané
druhu Veuillotova jsou se mnou stejně nespokojeni jako filosofové druhu Proudhonova. To mne
nedovede ohromit, vždyť jsem to očekával, nermoutím se proto, neřku-li, že se tím chlubím. Milejší
by mi bylo, kdybych uspokojil všechny, poněvadž miluji upřímně všechny lidi; kdybych však měl
volit mezi pravdou a úctou kohokoliv, třeba mých nejdražších přátel, rozhodnu se vždy pro pravdu.
Církev římská je prý již pouhý stín, to je přízrak, jenž pohlíží do minulosti a postupuje pouze
nazad. A přece den co den naříká se na její šíření. Ona se zmocňuje dítek a žen, pohlcuje jmění, činí
nesnáze králům, překáží pokroku národů a donucuje i zlato židovských peněžníků a voltairiánskou
krev Francie, aby jí sloužily.
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Tato nemocná, odsouzená k smrti tolika lékaři, vysmívá se pilulkám Sganareilovým a brání se
smrti. Na vzdory velikým myslitelům,a krasořečníkům ona má klíče věčného života. Máme pocit, že
Bůh, jakmile ona zhyne, navždy nám unikne a nesmrtelnost duše s ním zmizí.
Je to cosi hluboce pravdivého, ačkoliv se to bude zdát paradoxní, že všechny rozkolné křesťanské
kulty žijí pouze ze vznešeného vzdoru radikálního katolictví. Prosím vás, proti komu by se ohražoval
Luther a Kalvín, kdyby papež povolil a dal se na pospas lutheránům nebo kalvinistům. Připustí-li
papež zásadně svobodu svědomí, prohlásí tím že sám o své pravdivosti pochybuje. Nuže, pravdivost
pro něho není pravdivostí nějaké soustavy, není pravdivostí nějaké sekty, není pravdivostí
náboženské fantasie, toť pravdivost věřícího lidstva, pravdivost Hermova a Mojžíšova, pravdivost
Ježíše Krista, sv. Pavla, sv. Augustina, Fénelona a Bossueta, všech myslitelů a lidí větších než
Proudhon, než doktor Garnier, skeptik Girardin a nihilisté Tartempion nebo Jean Bonhomme.
Rozumíte? ... Chápete?
Papež nesmí říci, že si v náboženství můžeme svobodně myslit, co uznáme za dobré. To bychom
podivně rozuměli svobodě, kdybychom chtěli nejvyšší hlavu neodvislé církve nutit, aby byl
snášenlivým, když je samozřejmé, že by snášenlivost byla sebevraždou jeho duchovní autority.
Shovívavostí a nikoliv snášenlivostí je povinen představitel Ježíše Krista lidem a jejich bludům.
Církev je láska; vše, co je proti lásce je proti ní. Ona se udržuje a neustále trvá pouze láskou. Jenom
neustálými zázraky svých dobrých skutků je povinna dokázat svou božskost ve světě.
Aby zajistila své panování na zemi, nemá zapotřebí, aby najímala žoldnéře, vždyť může tvořit
světce. Není možné, aby někdy zapomenula na onen vznešenývýrok mistrův: Hledejte nejprve
království Boží a jeho spravedlnost a vše ostatní bude vám přidáno.

Kapitola XIII.
FASCINACE.
Církev zatracuje a je povinna zatracovat magii, poněvadž si na ni vyhradila právo. Ona je povinna
užívat okultních sil, jichž používali starověcí mágové ke klamání a zotročení davů, aby jimi
osvěcovala lidské duchy a pomáhala osvobozovat duše s pomocí hierarchie a mravnosti.
K tomu je ona povinna pod trestem smrti, my jsme však již pravili, že je nesmrtelná a že její
viditelná smrt může pro ni znamenat pouze obrození a proměnění.
K silám, jimiž ona může volně nakládat a jichž může používat buď k dobru nebo ke zlu, je nutno
připočíst v první řadě moc fascinace.
Způsobit, abychom věřili v nemožné, způsobit, abychom viděli neviditelné, způsobit, abychom
hmatali nehmatatelné tím, že je vzněcována obrazotvornost a smysly jsou oblouzeny, zmocnit se tak
intelektuální svobody těch, kdož jsou libovolně poutáni nebo uvolňováni, to se nazývá fascinováním.
Fascinace je vždy výsledkem nějakého kouzla.
Kouzlo nastává, uvedeme-li v dění nějakou účinnou moc, jež nemá nic společného se lží.
Vizte Mojžíše, když má v úmyslu veřejně prohlásit desatero, jak si zvolí nejpříkřejší horu v pustině
a obklíčí ji hradbou, kterou nikdo nemůže prolomit, aby ho nestihla smrt! Vystoupí na ni za třeskotu
trub, aby hovořil tváří v tvář s Adonaiem, a když nadejde večer, celá hora kouří, hřmí a osvětluje se
děsivým ohňostrojem. Lid se chvěje a padá na tvář, domnívá se, že země se chvěje, zdá se mu, že
skály poskakují jako berani a že pahorky se vlní jako stáda; když pak soptící hora pohasla, když ustalo
hřmění a divotvorce se neobjevuje, dav se bouří a žádá vší silou, aby mu byl dán jeho Bůh. Adonai
neučinil nijakého dojmu, byl vypískán, jemu na vzdor staví zlaté tele. Flétny a tamburíny posměšně
napodobují trouby a hřmění a národ vida, že hory již netančí, dá se do tance sám. Mojžíš rozhněván
rozbije desky zákona a místo této podívané způsobí děsné krveprolití. Slavnost je zalita krví, a podlý
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dav, vida bleskot meče, vrací se k víře v blesky, neodvažuje se již pozvednout hlavy, aby pohleděl na
Mojžíše; hrozný zákonodárce sám metá blesky jako Adonai, má rohy jako Bakchus a jako Jupiter
Ammon a od té doby objevuje se pouze zahalen závojem, aby hrůza byla trvalá a fascinace
neochabovala. Od té chvíle nikdo nestaví se beztrestně na odpor tomuto muži, jehož hněv běsní jako
samum a jenž zná tajemství ohromujících zemětřesení a neuhasitelných plamenů. Egyptští kněží měli
nepochybně přírodní znalosti, jež naši kněží nenabyli ani mnohem později. Pravili jsme, že assyrští
mágové znali elektřinu a uměli napodobovat hřmění.
Mojžíš měl tytéž názory jako Marat, ovšem s tím rozdílem, jaký je mezi Jupiterem a Thersitem.
Myslil si, že pro blaho národa, určeného, aby se stal světlem světa, nesmí budoucí velekněz dát se
odstrašit ani proudy krve. Co chybělo Maratovi, aby se stal Mojžíšem Francie? Dvě veliké věci:
geniálnost a úspěch. Ostatně Marat byl pitvorný trpaslík a Mojžíš byl obr, lze-li věřit božské intuici
Michelangela.
Kdo se odváží říci, že zákonodárce Hebreů byl podvodníkem? Kdo se něčemu zasvětí, nikdy není
podvodníkem. Tento mistr, jenž se odvážil zahrát takovouto píseň o všemohoucnosti na děsném
nástroji smrti, se sám vydal klatbě, aby usmířil prolitou krev; on vedl svůj lid do zaslíbené země
dobře věda, že sám do ní nevkročí. Zmizel jednoho dne kdesi v jeskyních a propastech, jako
Oedipus v bouři, a obdivovatelům jeho ducha se nikdy nepodařilo najít jeho pozůstatky.
Mudrci starého světa přesvědčeni o nezbytnosti okultismu, skrývali pečlivě vědy, jež z nich činily
do jisté míry pány přírody, a používali je pouze, aby dodali svému učení kouzla božského
spolupůsobení. Proč jim to bylo vytýkáno? Či není mudrc zplnomocněncem Boha u lidí? A kdykoliv
mu Bůh dovoluje, aby utišil nebo rozpoutal jeho blesky, zdaž to není stále on sám, jenž hřmí
prostřednictvím svého vyslance?
Bylo by nutné, aby do Charentonu byl dán člověk, jenž má šílenou odvahu říci: Poznal jsem v té
oné vědě, že Bůh je; ale mnohem větší blázen by byl ten, jenž by se odvážil říci: Vím, že Boha néní.
Já však věřím v Boha, ale nevím, čím je. Přes to však jsou zde tisíce mužů, žen a dětí, jež vám
řeknou: Viděl jsem ho, dotýkal jsem se ho, ba co více, jedl jsem ho a cítil jsem ho živého v sobě. Jak
podivná fascinace nesmyslným slovem, bylo-li vůbec nesmyslné a tudíž i vítězně přesvědčující; vždyť
dovede výborně zatlačit rozum a uchvátit nadšení:
Toto je tělo mé, toto je krev má!
Toto pravil on, Bůh, který šel na smrt, aby obživl ve všech lidech. Lidé víry, jedině vy chápete,
proč sám Bůh musel zemřít, abychom pochopili tajemství smrti.
Bůh se stal člověkem, aby učinil z lidí Boha. Vtělený Bůh je zbožněné lidstvo. Chcete-li vidět
Boha, pohleďte na své bratry. Chcete-li milovat Boha, milujte se navzájem. Jak vznešená a vítězná je
víra, která zahajuje vládu vesmírného souručenství a lásky vysoko povznesené nad uctívání neštěstí!
Cokoliv učiníte nejmenšímu, to je nejnevědomějšímu, největšímu vinníkovi ze svých bratří, to činíte
mně a Bohu. Chápete to, bídní inkvisitoři, kteří jste mučili Ježíše Krista a upalovali Boha.
Básnictví je zajisté vznešenější než věda, avšak víra je velkolepá a velebná, když ovládá a
podrobuje si rozum. Obětování se spravedlivého za viníka je nerozumné, ale i nejsobečtější rozum je
nucen se mu obdivovat. V tom spočívá ohromná fascinace Evangelia a přiznávám se, že měl bych
být považován tak trochu za blázna, já, nepřítel snění, protivník imaginací, které se snaží vnucovat se
vědění, já jsem a přeji si být fascinován, já se klaním a zavírám oči, abych neviděl nepřátelské jiskry,
poněvadž se nedovedu ubránit víře v nesmírné světlo, jež je dosud zahaleno vírou v nekonečnou
lásku, poněvadž cítím, jak se rozněcuje v mém srdci.
Všechny vznešené city jsou fascinace a všichni skutečně velicí lidé jsou fascinátory davu. Magister
dixit. Pán to pravil. Toť vznešený důvod pro ty, kteří se zrodili, aby byli věčně učedníky. Amicus
Plato, sed magis amica veritas, miluji Platona, dávám však přednost pravdě; to je heslo člověka, jenž
cítí, že je roven Platonovi a je tudíž mistrem, má-li jako Platon nebo Aristoteles dar fascinovat a
utvořit školu.
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Ježíš mluvě o lidech davu pravil: Přeji si, aby dívajíce se neviděli a slyšíce nerozuměli, neboť
pochybuji o jejich obrácení a bojím se jejich uzdraveni. Při čtení těchto děsných slov toho, jenž se
obětoval lásce k člověčenstvu, myslím na Crispina, o němž Juvenal praví:
At vitiis aeger solaque libidine fortis.
Vyčerpanému všemi neřestmi zbývá pouze trochu sil pro horečku z výstřednosti. Který útrpný
lékař byl by chtěl léčit.horečku Crispinovu? Vyléčit by znamenalo ho usmrtit.
Běda nezasvěceným davům, které již nejsou fascinovány velmocným ideálem! Běda hlupci, který
zůstávaje hlupákem, nevěří již v božské poslání kněze ani v prozřetelnostní kouzlo královo! Neboť je
mu zapotřebí nějaké fascinace i podlehne fascinaci zlata a surových požitků a bude k své vlastní
záhubě vržen mimo spravedlnost a pravdu.
Sama příroda, jedná-li se o donucení bytostí, aby splnily její veliká tajemství, si počíná jako
svrchovaná kněžka a fascinuje zároveň smysly, rozum i srdce. Dva magnetické osudy, které se setkají,
tvoří nepřemožitelnou prozřetelnost, kterou nazýváme láska. Tehdy se přetvoří žena a bude z ní
sylfida, péri, víla, anděl. Z muže bude hrdina a skoro Bůh. Jsou přece dosti oklamáni tito ubozí
nevědomci, kteří se navzájem zbožňují, a jaké zklamání sobě připraví ještě až se nasytí a procitnou.
Oddalovat tuto chvíli je veliké tajemství manželství. Je nutné za každou cenu prodloužit poblouzení,
živit šílenství, zvěčnit nepochopený klam, aby se pak život stal komedií, v níž manžel musí být
velikým umělcem, jenž dlí neustále na jevišti, nechce-li být zesměšněn jako Pantaléon z italské frašky;
nebo musí žena v této komedii zevrubně studovat úlohu veliké kokety a věčně skrývat své
nejoprávněnější tužby, nechce-li, aby muž přestal po ní toužit. Řádná domácnost je každodenní
skrytý boj, prostředek sice unavující a nesnadný, ale, bohužel, jediný, abychom se vyhnuli zjevné
válce.
V lidstvu jsou dvě veliké mohutnosti: génius, jenž fascinuje, a nadšení, jenž vzniká z fascinace.
Pohleďte na onoho nepatrného bledého muže, který kráčí v čele ohromného množství vojínů; kdyby
se ho někdo otázal: kam je vedete? možná, že by nějaký chodec, nemající o tom iluzí, odpověděl: Na
smrt! K slávě! rozkřikli by se kroutíce si kníry a chřestíce puškami. Všichni tito staří bručouni jsou
věřící jako Polyeuktes; podléhají fascinaci šedého redingotu a malého klobouku. Kudy také jdou,
králové je zdraví snímajíce koruny a když se na ně valí záhuba u Waterloo, klejí na déšť střel, jako by
šlo o pouhé špatné počasí a padají jeden po druhém posmívajíce se vesele ústy Cambronneovými.
Existuje živočišný magnetismus, kterýje čistě fyzický; ale výše je nutné klást magnetismus lidský,
což je pravý mravní magnetismus. Duše jsou polarizovány právě jako těla a magnetismus duchovní je
onen, jenž nazýváme fascinační silou.
Vyzařování nějaké vznešené myšlenky nebo nějaké mocné imaginace z člověka vytváří přitažlivý
vír, který záhy získává oběžnice intelektuálnímu slunci, a oběžnicím souputníky. Veliký člověk na
nebi myšlenky je ohniskem jakéhosi vesmíru.
Nedokonalé bytosti, které nemají štěstí, aby podlehli inteligentní fascinaci, podléhají vládě
neblahých fascinací; tak vzníkají závratné vášně a halucinace sebelásky u lidí hloupých a u bláznů.
Jsou fascinace světlé a fascinace temné. Indičtí Thugové jsou zamilováni do smrti. Marat a
Lacenaire byli zaslepenci. Pravili jsme již, že ďábel je; karikaturou Boha.
Vymezme tedy nyní fascinaci. Fascinace je magnetismus imaginace a myšlenky. Je to nadvláda
silné vůle nad vůlí slabou, takže vytváří přehnané imaginární představy a působí na soudnost bytostí,
které dosud nenabyly rovnováhy rozumu.
Vyrovnaný člověk je ten, jenž může říci: znám to, co je, věřím v to, co být má, a nepopírám nic,
co být může. Člověk fascinovaný řekne: Věřím to, co osoby, v něž věřím, mně řekly, abych věřil;
jinými slovy, věřím, poněvadž se mi zachtělo tomu věřit. Věřím, poněvadž miluji určité osoby a
určité věci (sem spadají určité, vždy dojímavé fráze a fráze, které nikdy nic nedokazují. Víra předků!
Matčin křížek!) Jinými slovy, onen může říci, věřím rozumem a tento, věřím fascinací.
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Lze připustit, aby někdo věřil ve víru jiných a to je nutné doporučit dětem. Řeknete-li mi, že
Bossuet, Pascal a Fénelon byli velcí lidé a že věřili ve zřejmé nesmysly, odpovím vám, že ztěží to
připustím, kdyby to však byla i pravda, dokazovalo by to pouze, že v tomto případě jednali jako děti.
Pascal prý stále věřil, že vidí zející propast před sebou. Domnívám se, že bez újmy pro genialitu
Pascalovu netřeba věřit v jeho propast, neboť fascinovaný člověk ztrácí svobodu vůle a úplně
podléhá vládě fascinátora. Příčetnost, kterou si dovede zcela uchovat pro určité lhostejné věci, mění
se docela v šílenství, jakmile se pokusíte poučit ho o věcech, které mu jsou sugerovány, nevidí,
neslyší, leda očima a ušima těch, kteří ho ovládají; ať se jen dotkne pravdy a bude vám tvrdit, že to,
čeho se dotýká, vůbec není. Naopak věří, že vidí a dotýká se nemožnosti, o které ho jiní ujišťují.
Svatý Ignác sestavil duchovní cvičení za účelem pěstování tohoto druhu fascinace u svých žáků.
Žádá, aby novic Tovaryšstva Ježíšova každodenně v tichu a v temnotě cvičil svou obrazotvornost ve
vytváření viditelné podoby těch tajemství, která snaží se spatřit a která vskutku vidí v dobrovolném
snu a když se probudí, aby jeho oslabený mozek mohl dát veškerým přízrakům sv. Antonína a všem
hrůzám pekla děsivou skutečnost. Takovýmto cvičením srdce se zatvrzuje a odumírá hrůzou, rozum
kolísá a mizí. Ignác zničil člověka, ale stvořil jezuitu, a celý svět nemá takové síly jako onen strašný
android.
Nic není tak nesmiřitelné jako stroj; jakmile je uveden v pohyb, nezastaví se více, leda bychom jej
zničili.
Tisíce strojů, jenž lze uvést v pohyb slovem a jenž jdou světem, aby uskutečnily všemi možnými
prostředky myšlenku strojníkovu - hle, toť dílo Loyolovo. Je nutno přiznat, že jeho vynález je zcela
jinak veliký, než Pascalův matematický stroj.
Je však toto dílo morální? Ano, jistě v mysli jeho původce a v mysli všech lidí dostatečně mu
oddaných tak, že považují za správné, aby z nich byla slepá kolečka a automaty bez sebevlády. Nikdy
nezaujme zlo lidi do takové míry, nikdy ani sám rozum ani prostý zdravý cit neuvede lidi do
takového vzrušení.
Filosofie nikdy nebude mít takových vojínů. Demokracie získá přívržence a učedníky, nikdy však
nebude mít pravé apoštoly, schopné obětovat pro ni svou sebelásku a celou svou osobnost. Znal
jsem a znám dosud poctivé demokraty. Každý z nich představuje přesně sílu osamoceného jedince.
Jezuita, toť zástup. Proč je člověk tak chladný, když jedná z rozumu, a proč se rozohní, když bojuje
pro nějakou chiméru? To proto, že člověk přes veškeru svou pýchu je bytost nedokonalá, proto, že
nemiluje upřímně pravdu, proto, že naopak zbožňuje iluze a lži. Vidouce, že lidé jsou blázni, pravil
sv. Pavel, chtěli jsme je zachránit taktéž šílenstvím, vnukajíce jim dobro na zaslepení jejich víry. Hle,
toť veliké tajemství katolictví sv. Pavla, vštípené křesťanství Ježíšovu a dovršené jezuitstvím sv.
Ignáce z Loyoly. Dav potřebuje nesmysly. Lidská společnost se skládá z malého počtu mudrců a
z nesmírného davu bláznů. Je tedy žádoucí, aby blázni byli řízeni moudrými.
Jak toho dosáhnout? Jakmile mudrc ukáže, čím je, zapudí ho, pomlouvají, vypovídají a křižují ho.
Lidé si nepřejí být přesvědčeni, čekají, co jim bude vnuceno; je tedy nutné, aby se apoštol spokojil
zdánlivým klamem, aby zjevil, to je přetvořil pravdu ve světě tím, že jí dá nový závoj. Co je vlastně
objevitel? Toť nezištný podvodník, jenž klame podlý dav, aby jej nepozorovaně uvedl na správnou
cestu. Co je podlý dav? Toť nesmírné hejno hlupáků, pitomců a bláznů, nechť jsou jejich tituly,
hodnosti nebo bohatství jakékoliv.
Je mi známo, že se mnoho mluví o neomezeném pokroku, který bych spíše nazval
neomezitelným, neboť, i když se vědomosti v lidském pokolení zmnožují, rasa se patrně nezlepšuje.
Říká se též, že by všechny zločiny vymizely, kdyby bylo vyučování zákonem rozšířeno, jako by
vyučování nutně činilo lidi lepší, jako by Robespierrovi a Maratovi, oněm děsným žákům
Rousseauovým, nedostalo vyššího vzdělání než samému Rousseauovi. Abbé Coeur a Lacenaire byli
vychováni v témže ústavě. Pan de Praslin, doktor Castany a Lapommeraye požívali všech dobrodiní
moderní výchovy. Elicabide studoval v semináři. Vzdělaní zločinci jsou nejdokonalejší a nejstrašnější
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ze všech zločinců a vzdělání jim nikdy nebránilo konat zlo, kdežto vidíme, že lidé prostí a neučení
bez námahy žijí podivuhodně ctnostný život. Výchova vyvíjí schopnosti člověka a poskytuje mu
prostředky, aby vyhověl svým sklonům, ale nepřeměňuje ho. Učte hlupáka matematice a astronomii a
uděláte z něho snad Leverriera, nikdy však Galilea.
Nynější lidské pokolení se skládá z několika lidí a z ohromného počtu smíšených bytostí, kteří
mají něco z člověka a mnoho z orangutana nebo z gorily. Nicméně jsou mezi nimi takoví, které lze
připodobnit k opicím ne tak odporným a hezčím: to jsou ti pomilováníhodní větroplachové, kteří
dělají našim koroptvičkám samečky a hejly. Táži se sám sebe, má-li vůbec Bůh nějaký ráj pro tato
zvířata a měl-li by vůbec někdy odvahu odsoudit je do pekla.
Někdy, když jsou tato zvířátka na prahu smrti, probudí se jejich nepatrná lidská stránka a mučí je,
zavolají kněze, kněz přijde a proč by nepřišel? Láska si žádá, aby ani jiskra nebyla udušena; ale co jim
říci? Oni nepochopí nic rozumné, nutno je fascinovat znameními, mazáním olejem, žehnáním a
rozhřešením in extremis. A vyšívanou štolou a krásným zlaceným ciboriem. Říkají, co se jim
předříkává, nechají se sebou dělat, co kdo chce, a klidně umírají s církevním požehnáním. Či není
psáno v evangeliu, že Bůh spasí lidi i zvířata? Homines et jumenta salvabis Domine.
Výtvory Přírody následují dle posloupnosti druhů a odrůd, ale odrůdy a druhy rostou a upadají
jako říše a jedinci. Všechny národy, které vynikly, poznenáhlu zanikají a osud národů bude osudem
celého lidstva. Až lidé, polo zvířata, zmizí v příští potopě světa, není pochyby, že se objeví nová rasa
moudrých a silných bytostí, které budou vzhledem k našemu druhu tím, čím jsme my vzhledem
k opicím.
Tehdy budou pouze duše nesmrtelné, neboť budou hodny a schopny uchovat vzpomínku.
Zatím je jisté, že nynější lidské pokolení, místo aby pokračovalo, zrůdňuje. Děsivý jev se
uskutečňuje v duších, muži nemají již božskou mysl a ženy, jež přece nejsou stroji marnivosti a
chlípnosti, hledají ve víře, kterou si přejí mít nesmyslnou, jen útočiště před rozumem, který je nudí.
Poesie v srdcích odumřela. Naše mládež čte Viktora Huga, obdivuje však u tohoto velikého básníka
pouze silácké výroky a úryvky uvedené z paměti, vskutku však dává přednost Proudhonovi, najde
trochu přílišné citlivosti v Renanovi a za vážné muže považuje pana Tainea a doktory Gremiera a
Buchnera. V divadle tropí se až příliš posměch ze všech šlechetných citů bývalých dob; to není již
bujarý výbuch smíchu Rabelaisova, kárajícího hloupost lidskou, toť chechtot šaškovité sprostoty,
která uráží všechny ctnosti.
S láskou to je jako se ctí, je jako zapomenutý světec, jehož již nikdo neoslavuje. Jméno
nejvznešenějšího a nejkrásnějšího citu, jejž Příroda vůbec s to je vnuknout, nevyskytuje se již
v rozhovoru vybrané společnosti a dostane se snad záhy do slovníku necudností. Na to myslí
nejpočestnější a nejlépe hlídané dívky, na příklad ty, jež vychovávají v klášteře des Oiseaux nebo
Sacré-Coeur? Snad na slasli vzájemné náklonnosti? Co vás napadá, z toho bylo by nutno se zpovídat
a žádná by se neodvážila přiznat se k tomu svým družkám. Ony myslí pouze na nádheru bohatého
sňatku a sní o kočáru a zámku. K tomu všemu bude dobrý nějaký manžel, jemuž bude nutné se
přizpůsobit, jen když bude mít pěkné jméno; bude-li umět vystupovat a dobře si vázat nákrčník, pak
ji to nadmíru uspokojí.
Nejsem škarohlíd a píši zde satiru na svoje století, zjišťuji mravní pokles lidského pokolení a
docházím k závěru, že magismus je více než kdy jindy časový a že nutno fascinovat, abychom měli
úspěch u tak ubohých bytostí.
V evangeliu jsou přikázání, jejichž vznešenost druhdy plně byla vyciťována, která však v nynější
době by lidem připadala až směšná, poněvadž lidé jsou již jiní.
Usedni na posledním místě, praví Ježíš, a budeš pozván posadit se na místo první.
Sedneš-li si na poslední místo, zůstaneš tam a dobře ti tak, odpoví k tomu moderní svět.
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Chce-li někdo tvou suknici, dej mu též svůj plášť, praví evangelium. A až budeš zcela nahý,
Robert Macaire ti požehná a městský strážník tě odvede na strážnici pro přestupek proti
mravopočestnosti, odpoví neúprosný logik.
Nemyslete na zítřek, praví Spasitel. A až na vás zítra přikvačí bída, nikdo nebude na vás myslet,
odpovídá svět.
Hledejte království Boží a jeho spravedlnosti a vše ostatní bude vám přidáno.
Ovšem, až je najdete, ne však v době, kdy budete je hledat, a obávám se, že budete hledat dlouho.
Běda těm, kteří se smějí, neboť budou plakat; šťastni ti, kdo pláčí, neboť budou se smát.
S odpuštěním, milý Spasiteli, to nás houpáš, vždyť je to, jako bys řekl: šťastní nemocní, poněvadž
očekávají uzdravení, a nešťastní ti, jimž nic neschází, poněvadž očekávají nemoc. Jestliže ti, kdož se
smějí, jsou nešťastni a nemůžeš-li slíbit šťastným, kteří pláčí, nic než neštěstí smíchu až na ně dojde
řada, kdo bude tedy vskutku šťasten.
Neodporujte zlému a udeří-li vás někdo do tváře, nastavte mu i druhou. To je zcela nemravná
zásada. Neodporovat zlému, znamená být spoluviníkem. Nastavovat druhou tvář tomu, kdo vás
nespravedlivě bije, znamená schvalovat jeho útok a tím vyvolávat další; a když nastavíte druhou tvář
a dostanete druhý políček, k čemu rozhodnete se pak? Pustíte se do zápasu s útočmlcem? Proč si
tedy dáte líbit druhé pohanění? Obrátíte se k němu zády, abyste dostal kopanec trochu níže? To by
bylo sprosté a pitvorné.
To, by odpověděl duch našeho věku snad i k nejvznešenějším výrokům evangelia, kdyby byl dost
poctivý a dost odvážný, aby také svobodně mluvil. Je a musí být v naší době nesmírné nedorozumění
mezi Ježíšem Kristem a lidmi. Naše století nemá již smysl pro vznešenost a nechápe hrdiny.
Garibaldi je pro naše státníky málo zábavné znovuvtělení Dona Quichota.
Toť vážný kašpárek, jenž když spráskal několik komisařů a sám se dost napřevaloval v opatrných
tlapkách kočky, skončí jednoho dne tím, že ho vezme čert za ohromného smíchu diváků.
Svět je bez náboženství, pravil Josef de Maistre, a já dodávám, proto že potřebuje více než kdy
jindy kejklů a kejklířů.
Když již nikdo nevěří knězi, věří čarodějovi a psali jsme své knihy obzvláště k potřebě kněží, aby
se více nebáli neoprávněné soutěže čarodějů, jakmile se sami stanou skutečnými kouzelníky.
Spisovatel této knihy přísluší k veliké kněžské rodině a nikdy na ni nezapomněl.
Kéž jsou kněží opět učenými lidmi a kéž ohromí zrůdný svět vznešeností svého charakteru; kéž
povznesou se nad drobné zájmy a drobné vášně, kéž konají zázraky lidumilnosti a svět se před nimi
skloní; kéž konají i jiné zázraky, kéž léčí nemocné dotykem, dobře to uměl zuav Jacob; zkrátka kéž se
naučí fascinovat a naučí se i vládnout.
Fascinace má velikou úlohu v lékařství; znamenitá pověst některého doktora uzdravuje nemocné
předem. Neobratnost pana Nélatona (byl-li tento slavný praktik vůbec nějaké schopen) měla snad
větší úspěch než veškerá zručnost některého obyčejného chirurga. Vypravuje se, že jistý slavný lékař,
když napsal předpis k náplasti pro člověka, který trpěl prudkými bolestmi, pravil ošetřovatelce:
„Přiložte mu to ihned na prsa” a odevzdal jí předpis. Milá žena, která byla více než prostodušná,
vzala rozkaz tak, jak zněl, a přiložila za tepla papír s trochou lněného semínka svému nemocnému;
nemocný pocítil ihned úlevu a druhý den byl vyléčen.
Takto léčí velicí lékaři naše těla a takto docilují kněží důvěry požívající vyléčení našich duší.
Kdykoliv mluvím v této kapitole o počátku lidského úpadku, myslím tím jevy, které pozoruji, a
neusuzuji z oslabení jedné rasy na úpadek celého pokolení. Přes tolik smutných příznaků doufám
ještě v pokrok člověka, dříve než bude zničen, či spíše přeměněn. Věřím, že nejprve nastane
mesiášství a bude vládnout po dlouhá staletí. Doufám, že lidské pokolení řekne své poslední slovo
jinak, než civilizace ninivská, tyrská, babylonská, athénská, římská a pařížská. Raději se domnívám, že
to lze považovat za stařeckou ochablost, je to pouze dětská mdloba. Ale samo mesiášství není
naukou Věčnosti, nýbrž vznikne, jak praví sv. Jan, nové nebe a nová země. Nový Jerusalém nastane
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pomocí nových národů, povznešených nad lidi přítomnosti; pak nastanou další změny. Až naše
slunce bude tmavou oběžnicí, jejíž družicí budeme my, kdo ví, kde pak budeme a v jaké podobě
budeme žít. To je však jisté, že bytost je bytost, to je, že nevzniká z ničeho, jehož není a z něhož
tudíž nemůže nic vzniknout. To je, že neobrátí se v niveč, poněvadž není možno, aby z ničeho
vznikla. Vše, co je, bylo, je a bude. Ehieh ašer Ehieh.
Vraťme se však k fascinaci a k tomu, jak lze ji vyvodit. Prostředek k tomu zcela záleží v mocné
vůli, jež se bez odporu přepíná a zachovává klid.
Nebuďte pošetilý a dopracujte se k rozumné víře, že je ve vás něco velikého a silného; slabí a malí
vás pak nutně budou považovat za toho, kým se domníváte být. Je to věc pouze trpělivosti a času.
Pravili jsme, že je jistá fascinace, čistě fyzická, která přináleží k magnetismu; některé osoby jsou jí
nadány od přírody a schopnost vykonávat ji lze nabýt postupným přepínáním nervového ústrojí.
Slavný Home, jenž snad někdy využil kramářsky této vyjímečné schopnosti, má ji, aniž ví jak,
neboť má chápavost velice omezenou pokud se týče vědy. Zuav Jacob je prostomyslný fascinátor,
jenž věří ve spolupůsobení duchů. Dovedný kejklíř Robert Houdin připojuje fascinaci k obratnosti.
Jistý velmož, ho kdysi požádal, aby ho vyučoval bílé magii; Robert Houdin ho naučil některým
věcem, ponechal však pro sebe ostatní, o nichž prohlásil, že je nesmí sdělit; pravil: Jsou to věci
nevysvětlitelné mně samému, které přísluší mé vlastní přirozenosti, a kdybych vám je sdělil, nevěděl
byste zase nic.
Fascinace je umění čili schopnost, sypat prach do očí, abych se lidově vyjádřil.
Vidíme, že všechny magie mají svoje nevyslovitelná tajemství, ba i bílá magie Roberta Houdina.
Pravili jsme, že je to čin vyspělé lidumilnosti, fascinuje-li někdo pošetilce, aby jim vnutil pravdu,
jako se vnucuje lež, a spravedlnost, jako se vnucuje stranictví, a výsada na odstranění sobectví a
chtivosti tím, že dává naději těm, kteří se jí oddali, na nesmírné dědictví zde na zemi a výhradně na
nebi.
Jsme však také povinni říci, že všem těm, kdož se považují za hodny mít jméno člověk, je
zapotřebí, aby dbajíce chyb dětí a slabých využili veškerého úsilí svého rozumu a inteligence, aby
sami vyhnuli se fascinaci.
Je kruté být zbaven iluzí, když. za ně není náhrada a když zmizelé přeludy a uhaslé bludičky
ponechaly duši v temnotách.
Je cennější věřit v nesmysly, než nevěřit v nic, je mnohem cennější být hlupákem, než mrtvolou.
Ale moudrost se zakládá na dosti spolehlivé vědě a na dosti rozumné víře, aby bylo pochybování
vyloučeno. Pochybování je vskutku tápání nevědomosti. Mudrc zná určité věci; to, co ví, vede ho
k předpokladu o tom, co neví. Tento předpoklad je víra, která má nemenší jistotu než věda, pokud se
obírá domněnkami a nerozvážlivě nevymezuje to, co zbývá nevymezeno.
Člověk, opravdový člověk chápe kouzlo, aniž mu podléhá, věří v pravdu i bez hromu a trub a
nepotřebuje myslit na Boha kamenných desek nebo archy úmluvy, ani na Boha zlatého telete.
Nepotřebuje též pocitovat, že musí být spravedlivý, nepotřebuje, aby se mu vykládalo o velikém
odměňovateli nebo o věčném mstiteli. Je o tom dostatečně uvědoměn vlastním svědomím a
rozumem. Tvrdí-li se mu, že pod trestem věčných muk musí uznat, že tři rovnají se jedné, že člověk
nebo kousek chleba jsou Bohem, tedy ví dokonale, k čemu hrozbou je přidržován a střeží se
vysmívat se tajemství, dříve než studoval jeho původ a než zná jeho dosah; nevědomost, která něco
popírá, se mu zdá právě tak nerozvážnou, jako nevědomost, která něco tvrdí; ničemu se však nediví a
jde-li o nejasné otázky, nikdy se nerozhoduje přenáhleně.
Abychom unikli fascinaci věcí, není zapotřebí zneuznávat ani jejich přednosti ani jejich půvaby.
Sledujme v té věci poučení Homérova. Odysseus se nezbavuje příležitosti slyšet zpěv sirén, on
učiní jen nejúčinnější opatření, aby ho tato zábava nezdržela na jeho cestě a aby neztroskotal na
skaliscích. Vyleje číši Kirky a zastrašuje ji svým mečem, neodmítá však laskání, jenž mu vnucuje,
místo aby si je získal nebo jim podlehl. Zničit náboženství, poněvadž pozůstává z nebezpečných
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pověr, by znamenalo totéž jako zakázat víno, abychom unikli nebezpečí opilosti, nebo zříkat se štěstí
lásky, abychom se vystříhali poblouznění a běsnění.
Jak jsme již pravili, má dogma dvojí tvář: jasnou a stinnou; následujme vždy světlo a nesnažme se
zničit stín, neboť stín je nezbytný k projevu jasu. Ježíš pravil, že pohoršení jsou nutná, a kdyby se na
nás naléhalo, snad bychom řekli, že jsou nutné i pověry. Nelze přlišně trvat na této pravdě, až příliš
zneuznané za našich dnů, přes její nepopiratelnou samozřejmost, neboť, mají-li všichni lidé být stejní
před zákonem, jejich inteligence a jejich vůle nejsou stejné.
Dogma je velikou univerzální epopejí víry, naděje a lásky, je to básnictví národů, je to nesmrlelný
květ lidského ducha a je nutné je pěstovat a uchovávat neporušené. O dogmatu není třeba ztrácet
slova a není zapotřebí ubírat mu jediného symbolu, jediné záhady, ani jediného obrazu. Dítě, které by
bylo vyučováno bajkám Lafontainovým a které by prostomyslně věřilo až do věku sedmi let, že
mravenci mohou mluvit s cvrčky, mělo by snad roztrhat nebo vrhnout do ohně okouzlující knihu, již
mu dala jeho matka, když je konečně dost inteligentní, aby pochopilo, že nelze bez podvádění a bez
pošetilosti propůjčit bytostem, které nemluví a nemají rozum, schopnost rozumných rozhovorů?
K vážnosti dogmatu je nutno připojit vážnost autority, to je hierarchie, jíž je nutné se zevně
podřídit, když i ona je zevní, vnitřně však, je-li to hierarchie skutečná. Dala-li mi společnost nebo
církev za pána člověka, který zná méně než já, jsem povinen mlčet před ním a jednat dle vlastního
poznání; je-li však učenější a lepší než já, jsem povinen ho poslouchat a těžit z jeho rad.
Abychom unikli fascinaci mužů i žen, nepoutejme se celým srdcem na měnivé a pomíjející
individuality. Milujme ve smrtelných bytostech nesmrtelné ctnosti a vždy kvetoucí krásu. Uletí-li
pták, jehož milujeme, nehoršeme se proto na všechny ptáky a jestliže růže, které jsme natrhali a
jejichž vůni rádi vdechujeme, zvadnou v našich rukách, nedomnívejme se proto, že všechny růžové
keře zahynuly a že všechna jara odkvetla. Růžový květ hyne velmi rychle, růže však je věčná. Má se
hudebník zříci hudby, protože rozbil své housle? Jsou takoví ptáci, jejichž přirozená povaha nesnese
zimu; potřebují věčné jaro a pro ně jaro nikdy na zemi nekončí. Jsou to vlaštovky, a vy víte, co činí,
aby se tento div pro ně přirozeně uskutečňoval. Jakmile příznivé počasí končí, odlétají za novým
příznivým počasím, a když jaro minulo tam, kde jsou, odlétají tam, kde jaro je.

Kapitola XIV.
TEMNÁ INTELIGENCE.
Ti, jež zasvěcenci právem nazývají nezasvěcenci, nízký dav, to je zástup lidí chorobné a zvrhlé
inteligence a mysli, ti, kdo zbožňují boha stínu nebo kteří se domnívají, že vyznávají atheismus, ti
všichni vždy chápají nerozumějíce, poněvadž jsou domýšliví a nevěřící. Samo dogma, jenž se jim
předkládá v nesmyslné formě, aby se jim zalíbilo vždy pochopí mnohem nesmyslněji a velmi často
zcela opačně, než jak bylo vyjádřeno. Když tedy opakují jako stroj, že je jediný Bůh ve třech osobách,
dobře je zkoušejte a uvidíte, že tím rozumějí jedinou osobu ve třech bozích.
Slyšeli tvrdit a opakují, že Bůh, totiž princip nekonečně dobrý, je všude, ale připouštějí temné a
nesmírné prostory, kde Boha není, poněvadž tam někde trpí trestem prokletí, to je trestem odloučení
od Boha. Co byste činil, otázal se teolog Thauler ubožáka či spíše chuďasa, neboť onen ubožák byl
teolog, co byste činil, kdyby vás Bůh chtěl svrhnout do pekla? - Strhl bych ho s sebou, odvětil žebrák,
a peklo by se změnilo v nebe.
Teolog obdivoval tuto odpověď, ale jistě ji nepochopil.
Ovšem, řekne si učenec zákona, Bůh je v pekle, je tam však pouze jako mstitel.
Řekněte, jako kat, a odstraňme ďábla, kterého již nepotřebujete; bude to vždy totéž.
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Když mluví o vykoupení, rozumí tím, že Bůh, jenž v návalu zlosti (nikoliv bez příčiny, nýbrž pro
jablko) vydal všechny své dítky ďáblu, byl povinen, aby je opět vykoupil, sám vytrpět smrt, aniž pro
to přestal být nezmčnitelný a věčný.
Vypravujete-li jim o kabbale, domnívají se vždy, že se jedná o čarodějnické knize, psané tajným
písmem, jejíž pomocí se volá ďábel a ovládá se fantastický svět sylfů a gnómů, salamandrů a undin.
Jde-li o magii, hned myslí na kouzelný proutek a na číši Kirky, která přeměňuje lidi ve vepře; lehce se
vyznají v Zoroastrovi i Mohamedovi a o Hermovi Trismegistovi domnívají se, že je to jen podivné
jméno, jehož se užívá ke klamání nevědomců, asi tak, jako Mikulášem naháníme strach dětem.
Nevědomost stejně jako víra má svoji věrouku pro nepravé učence a jsme kacíři, známe-li něco, co
oni neznají. Poněvadž není nových pravd, podpírají mudrci tohoto světa svoji autoritu starým
bludem.
Ostatně je známo, že přijaté bludy skoro vždy podporují zaujatá stanoviska. Takovým způsobem
odpovídáš nejvyššímu veleknězi, rozkřiknul se nějaký sluha a políčkoval Ježíše, který právě mluvil
s tak úctyhodnou rozhodností. Jakže, nicotný člověče? Vždyť je to autorita, jenž dokazuje svou
nevědomost obviňujíc tě a ty osobuješ si vědět, co ona neví? Velekněz se mýlí a ty to pozoruješ? On
mluví nerozumně a ty si dovoluješ mít pravdu?
Napoleon První zatracoval blouznivce, poněvadž sám byl největším blouznivcem světa. Chtěl
vytvořit hybnou sílu bez odporu, ačkoliv sama síla odporu mu chyběla, když se pojednou útočná
hybná síla, kterou tak dlouho měl, obrátila proti němu.
Od počátka dějin vidíme, že vždy jenom lež panuje na zemi; ovšem také vidíme, že pravda vládne
velikými ranami pohrom a zkáz. Krutá a neúprosná pravda! Pak se divme, že ji lidé nemilují. Ona ničí
králům a národům iluzi za iluzí a má-li občas několik oddaných služebníků, vydává je na smrt
ukřižováním, upálením a stínáním: Nicméně šťastni ti, kdo pro ni umírají! Avšak moudřejší budou
vždy ti, kteří jí slouží tak obratně, aby zbytečně nezahynuli. Rabelais byl zajisté větší filosof než
Sokrates, vždyť skrývaje se za masku Aristofanovu dovedl uniknout nikdy nehynoucímu pokolení
Anita a Melita.
Galileus, jehož jméno vydává soudní stolice svaté inkvizice věčnému výsměchu, byl dosti
duchaplný muž, aby nevzdoroval mučení a žaláři. Zprávy z tehdejší doby nám ukazují, jak vězněn
v jednom paláci popíjel s inkvizitory a podepsal inter pocula své ironické odpřisáhnutí, dalek jsa
toho, aby dupaje a svíraje pěsti pronesl: „Pur si muove.” Vypravuje se, že k tomu dodal: Ano,
přísahám na vaše slova, že země je nehybná a připojím, přejete-li si, že nebesa jsou skleněná a dejž
Bůh, aby i vaše čela byla ze skla a propouštěla světlo; Rabelais by ukončil slovy: A pijme na novo!
Nebyla by to nejsměšnější sebevražda, kdybychom podstoupili smrt, abychom dokázali bláznům, že
dvě a dvě jsou čtyři? Odvoláváme-li dokázanou a tudíž nepopíratelnou poučku, přechází
matematická pravda v posměšek a pitvorný posuněk, jehož směšnost padá na ty, kteří toho vážně
vyžadují ve jménu nějaké autority domněle neomylné. Galileus, kdyby byl vystoupil na hranici, aby
protestoval proti církvi, by byl kacířem; Galileus, jenž jako katolík odvolal, co dokázal jako učenec,
zahubil středověký katolicismus.
Kdysi kdosi předložil spisovateli této knihy článek syllabu se slovy: „Pohleďte, zde je výslovné
odsouzení vašich nauk. Jste-li katolík, uznejte to a spalte své knihy; trváte-li však na tom, čemu jste
učil, nemluvte dále o svém katolictví.”
Onen článek syllabu je sedmý v druhém jeho díle a nauky, které odsuzuje, jsou tyto:
„Že proroctví a zázraky, vykládané a vypravované v Písmu svatém, jsou básnické smyšlenky a
tajemství křesťanské víry nástin filosofických bádání, že knihy obojího zákona obsahují mystické
výmysly a že sám Ježíš je bájí.”
Velmi jsem překvapil toho, jenž se domníval, že mne uvede v rozpaky, odpověděv mu, že moje
nauky nebyly toho druhu: Tomu, hle, odpověděl jsem mu, učím právě já, či lépe řečeno církev,
k tomu přiznává se věda i já:
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„Že proroctví a zázraky, vyložené a vypravované v Písmu, jsou jen básnickou formou, kterou si
osvojil duch východních národů. Že tajemství křesťanské víry jsou potvrzena a vysvětlena, pokud se
týče jejich vyjádření, filosofickým bádáním. Že knihy obojího zákona obsahují podobenství a že sám
Ježíš byl předmětem velikého počtu podobenství a legend.” Předkládám tato tvrzení bez obavy
papežovi a budoucímu církevnímu sněmu. Jsem si předem jist, že je nezatratí.
Co si katolická církev nepřeje a k čemu má tisíce důvodů si nepřát, je to, že jí rádi odporujeme, a
je zapotřebí, aby ona neomylnost, jenž je vskutku nezbytná k udržení míru v křesťanském světě, jí
byla zachována za každou cenu. Kdyby tedy tvrdila, že dvě a dvě jsou tři, střežil bych se věru doznat,
že se mýlí. Pátral bych, jak a kterým způsobem mohou dvě a dvě být tři, a buďte ujištěni, že bych
pátral, až bych na to přišel. Na příklad takto: Dvě jablka a dvě polovina jablka jsou tři jablka.
Kdykoliv se zdá, že církev vyhlašuje nějaký nesmysl, je to zcela jednoduše záhada, kterou předkládá,
aby vyzkoušela víru svých věřících.
Bude to zajisté veliká a dojemná podívaná na takový budoucí všeobecný církevní sněm, na němž
vládkyně starého světa, halíc se ve svůj roztrhaný purpur, utvrdí ve chvíli, když bude již již padat
z trůnu, svoji svrchovanost více než kdy dříve a prohlásí svá práva, rozmnožená novými nároky, vůči
hrozícímu olupování. Biskupové budou tak vznešení jako oni námořníci Mstitele, kteří na potápějící
se lodi raději se popuzovali, než aby se vzdali, a vystřelovali svou poslední dělovou ránu, bojujíce do
poslední chvíle na život a na smrt.
Oni ostatně dobře vědí, že nějaká dohoda by je navždy zničila a že oheň oltářů by uhasl právě v tu
chvíli, kdy by oltáře byly zbaveny záštity. Jakmile se chrámová opona roztrhne, bohové odcházejí, a
vracejí se zpět, když nové dogmatické krajkoví hustě pokrylo novou oponu.
Noc ustupuje neustále přede dnem, ale pouze proto, aby na opačné straně zeměkoule zahalila
krajiny, jež slunce opouští. Je zapotřebí temnot, je zapotřebí neproniknutelných tajemství oné temné
inteligenci, která věří nesmyslu, která vyvažuje krutovládu rozumu, tísněného nesmírnou smělostí
víry. Den jasně vyznačuje obzory a dovoluje shlédnout hranice světa; ale především noc, bezmezná
noc a její nesmírná mlhovina hvězd přibližuje našemu chápání pocit nekonečna.
Studujte dítě, toj e, užijeme-li výrazů Rousseauových, člověka vycházejícího z rukou přírody, a
všimněte si, jaké jsou sklony jeho ducha. Skutečnost je nudí, výmysly je uvádějí v nadšení, chápe vše
kromě počtářství a věří spíše bajkám než dějinám. To proto, že v prvním úsměvu jeho života se zračí
nekonečno, to proto, že budoucnost se nám jeví v rozpuku pozemského bytí tak zázračná, že
přirozeně sníme o obrech a vílách jsouce obklopeni tolika divy. To proto, že básnický smysl,
nejbožštější je smysl člověka, představuje mu hned z počátku svět jako nebeský oblak. Tento smysl je
sladké bláznovství, mnohdy moudřejší než rozum, je-li mi dovoleno takto mluvit, neboť náš rozum
v nás je vždy úzce ohraničován hradbami, jež věda pokouší se ponenáhlu rozšiřovat, kdežto poesie
se vrhá se zavřenýma očima do nekonečna a plnýma rukama tam rozhazuje všechny hvězdy našich
snů.
Úkolem církve je udržovat ve správných mezích domněnky dětského bláznovství. Blázni jsou
neukáznění věřící a věrní věřící jsou blázni, kteří uznávají autoritu moudrosti, představované
hierarchií.
Kéž hierarchie nabude opravdovosti, kéž vůdci slepců již nejsou sami slepci, pak církev zachrání
lidskou společnost tím, že se znovu chopí svých velikých ctností a své moci, aby je již nikdy více
neztratila. Sama věda má zapotřebí noci, aby pozorovala zástupy hvězd. Slunce nám zakrývá slunce,
noc nám je ukazuje a zdá se, že ona pučí na temném nebi jako nadlidská vnuknutí se zjevují
v temnotách víry. Křídla andělů se v noci bělají; ve dne jsou černá.
Dogma není nerozumné, ono se vymyká rozumu a převyšuje rozum a zahrnovalo vždy nejvyšší
tužby okultní filosofie. Čtěte dějiny církevních sněmů a uvidíte vždy v snahách kacířů zdánlivý
pokrok a rozum. Církev, zdá se, tvrdí vždy nesmysl a dopřává vítězství černé inteligenci. Tak na
příklad, když se Arius domníval, že zachraňuje božskou jedinost tím, že si vymyslil podstatu
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obdobnou, avšak vyšší než je podstata Boha (Podstatu Boha, jenž je nehmotný a nekonečný!), církev
prohlašuje v Nicei naproti tomu jednotu podstaty za obdobnou jedinosti Boha. Kdykoliv někdo
usiluje učinit z Ježíše Krista hybridní osobnost, sestávající z jedné osoby božské a jedné osoby lidské,
církev odmítá tuto směs konečna s nekonečnem a prohlašuje, že v Ježíši Kristu může být pouze
jediná osoba. Když Pelagius, přeháněje v člověku pýchu a závaznost svobodné vůle, obětoval peklu
nenapravitelným způsobem davy hříšníků, tu církev tvrdí, že milost způsobuje spásu nespravedlivých
a nahražuje lidské nedostatky ctnostmi vyvolenců. Přednosti, přisouzené panně, matce Boží,
pohoršují protestantské rozumáře, kteří nepozorují, že v této zbožňováníhodné personifikaci je
zosobněno právě lidstvo, jež bylo vyrváno z poskvrnění prvotního hříchu, a plození, jemuž se tím
dostává zadostiučinění. Tato žena, kterou vychvalujeme, je matka, již oslavujeme: Credo in unam
sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.
Katolické to je všeobecné dogma se podobá oblaku, který předcházel Izraelity na poušti, tmavý ve
dne a světlý v noci. Dogma je pohoršení pro nepravé mudrce a světlo pro nevědomé. Tento oblak,
praví Exodus, při přechodu Rudého moře postavil se mezi Hebrey a Egypťany, záře Izraeli a jsa
temný pro Egypt. Bylo tomu tak vždy s všeobecným dogmatem, jež je pochopitelné pouze
zasvěcencům. Ono je zároveň stínem a jasem. Abychom odstranili stín pyramid, bylo by nutné
pyramidy zbořit; právě tak je tomu s nejasnostmi věčného dogmatu. Stále se tvrdí a opakuje, že
smíření náboženství s vědou je nemožné. Je to omyl ve slovu, nejedná se o smíření, nýbrž o splynutí
či spíše o záměnu. Ukázalo-li se, že až do nynější doby věda a víra jsou nesmiřitelné, tedy proto, že
neustále byly konány marné pokusy je smísit navzájem a uvést ve zmatek. Je jediný prostředek jak je
smířit, totiž rozlišit je a výslovně a naprosto je oddělit od sebe. Dotazovat se papeže, jde-li o
dokázání nějaké poučky, nebo předkládat matematikovi nějaké teologické rozhodnutí, obojí by bylo
stejně nesmyslné. Neposkvrněné početí Panny není předmětem embryologie a logaritmické tabulky
nemají co činit s Desaterem. Věda musí uznat, coje dokázáno, a víra, je-li řízena autoritou, což je
rozumné a což nutno uznat, nemůže zamítat nic z toho, co je článkem víry. Věda nikdy nedokáže, že
není Boha a duše, a církev byla přinucena podvolit se důkazům soustavy Koperníkovy a Galileovy.
Dokazuje to snad, že se lze mýlit ve věcech víry? Nikoliv! Nýbrž to, že se má držet svého oboru.
Ona sama netvrdí, že jí Bůh zjevil poučky všeobecné vědy.
Jevy, jež vytváří víra, věda může učinit předmětem svého pozorování, a tehdy může podle slov
samého Ježíše Krista pronášet soud o stromu podle ovoce. Je jasno, že věrovyznání, jež lidi
nepolepšuje, jež nepovznáší jejich myšlení, jež nezvětšuje jejich vůli jedině k dobru, kráse a pravdě, je
špatné nebo zvrhlé věrovyznání. Mojžíšovo a biblické židovství vytvořilo veliký národ Šalomounův a
Makabejských. Židáctví rabbínů a posledního talmudu vytvořilo špinavé lichváře, kteří otravují
Ghetto.
Katolictví má též svůj zkažený talmud, totiž nesmyslné haraburdí teologů a kasuistů, právnictví
inkvizitorů, odporný mysticismus kapucínů a pobožnůstkářů. O tyto protikřesťanské a nečisté nauky
se opírají hmotné a mrzké zájmy. Právě tomu se musíme vzepřít všemi způsoby a nikoliv vznešeným
dogmatům.
Od prvních století, kdy náboženství bylo chráněno i poskvrněno císařstvím, křesťané, jež církev
nazývá svatými, s údivem vidí mezi sebou a oltáři pustinu. Oni je přes to milovali z celé duše, ale
chodili se modlit a plakat daleko od nich. Pisatel této knihy je katolík pouště.
Thebaida není sice nijak hrozivá, nicméně vždy dával přednost opatství thélémskému,
založenému Rabelaisem, před poustevnou sv. Antonína. Lidstvo nepotřebuje askety, nýbrž mudrce a
pracovníky, kteří žijí s ním a pro ně; v tom je spíše spása dneška.
V kabbale Rabbi Šimeona ben Jochai je jeden Bůh světlý a jeden Bůh temný, v přírodě jsou lidé
světlí a lidé tmaví a také v okultní filosofii je jedna inteligence světlá a jedna inteligence temná.
Máme-li dosáhnout světla vědy, je zapotřebí, abychom dovedli vypočítat intenzitu a směr stínu.
Nejdovednější malíři jsou ti, kteří rozumějí temnosvitu.
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Chceme-li dobře vyučovat, je zapotřebí, abychom dovedli zaujmout místo těch, kteří špatně
chápou.
Temná inteligence je hádání tajemství noci, je pociťování skutečnosti tvarů neviditelna.
Je to víra v neurčitou možnost. Je to světlo ve snu. V noci jsou všechny bytosti jako slepé kromě
těch, které jako sova, kočka a rys mají světélkující oči. Sova za noci požírá bezbranné ptáky; mějme
oči rysa, abychom vedli válku se sovami, nezapalujme však lesy pod záminkou, že posvítíme ptákům.
Mějme v úctě tajemství stínu, střežíce zároveň pilně světlo své svítilny, a naučme se též zahalovat
svoji svítilnu závojem, aby nepřilákala hmyz, jenž v noci rád saje lidskou krev.

Kapitola XV.
VELIKÉ TAJEMSTVÍ.
Veliké tajemství, tajemství nevýslovné, tajemství nebezpečné, tajemství nepochopitelné, lze na
konec vymezit takto: Je to božství člověka.
Je nevyslovitelné proto, že jakmile je chceme vyslovit, je jeho vyjádření lží, nejobludnější lží.
Ve skutečnosti člověk není Bohem. A přes to nejodvážnější, zároveň nejtemnější a nejskvělejší
z náboženství nám praví, abychom zbožňovali člověka-Boha.
Ježíš Kristus, jehož prohlašuje ono náboženství pravým člověkem, dokonalým člověkem, časným
člověkem, člověkem smrtelným, jak jsme my, je zároveň dokonalým Bohem a teologie se odvažuje
hlásat onu spojitost přívlastků, to je úctu, jenž je věnována tělesnosti. Toť potvrzení věčnosti pro
toho, jenž umírá, chladnokrevností pro toho, jenž trpí, nesmírností pro toho, jenž se proměňuje,
konečna, jež přijímá vlastnosti nekonečna, a konečně Boha-člověka, jenž nabízí všem lidem, že je
učiní Bohem.
Had pravil: Eritis sicut dii. Ježíš Kristus, potíraje hlavu hadovu půvabnou nohou své matky,
odvažuje se tvrdil: Eritis non sicut dii, non sicut Deus, sed eritis Deus!
Budete Bohem, neboť Bůh je můj otec, můj otec a já jedno jsme, a já si přeji, abychom vy a já
jedno byli: ut omnes unum sint sicut ego et pater unum sumus.
Zestárl a zešedivěl jsem nad nejneznámějšími a nejděsnějšími knihami okultismu, vlasy mi
vypadaly, vous mi narostl jako poustevníkům; hledal jsem ve slujích Manesových, vylákal jsem
tajemství Hermovo, zapomenuv při tom odhrnout cíp závoje, jenž věčně zakrývá veliké dílo; vím to,
co ví ohromná sfinga, která se ponenáhlu ponořila do písku pozorujíc pyramidy. Pronikl jsem záhady
brahmanů. Vím, která tajemství Šiméon ben Jochai pohřbil v písku, když pobýval dvanáct let
v poušti; ztracené Šalomounovy klíčky se mně zjevily záříce ve světle a četl jsem plynně v knihách,
které ani Mefistofeles nedovedl Faustovi přeložit. A nikde, ani v Persii, ani v Indii, ani
v palimpsestech starověkého Egypta, ani v prokletých grimoarech, odňatých plamenům
středověkých hranic, jsem nenašel knihy hlubší, více odhalující, zářivější ve svých tajemstvích,
děsivější svými skvělými zjeveními, určitější ve svých proroctvích, hlouběji zkoumající hlubiny
člověka a nesmírné temnoty Boha, knihy vznešenější, pravdivější, prostší, hroznější a sladší než
Evangelium Ježíše Krista.
Která kniha byla více čtena, více obdivována, více haněna, více překrucována, více oslavována,
více pronásledována a více neuznávána než tato. Ona je jako med v ústech mudrců a jako prudký jed
v útrobách světa: Revoluce, chtějíc ji potřít, přivedla ji ve skutečnost. Proudhon se svíjí, aby ji
vydávil; ona je nepřemožitelná jako pravda a nepochopitelná jako lež. Tvrdit, že Bůh je člověk, jaké
to rouhání, ó Izraeli, jaké to šílenství, ó křesťané. Tvrdit, že se člověk může učinit Bohem, jaký to
ohavný paradox! Na kříž se znesvěcovateli tajemství, na hranici se zasvěcovateli. Christianos ad
Leonem!
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Křesťané opotřebovali lvy a celý svět, jenž se tímto mučednictvím probil k temnotám velikého
tajemství, seznal, že tápe jako Oedipus před rozluštěním poslední záhady, totiž záhady člověka Boha.
Člověk Bůh tedy opravdu je, zvolal tehdy nějaký hlas, musí však být jediný na zemi jako na nebi.
Člověk Bůh, neomylný, všemocný je i papež; a pod tímto prohlášením, které bylo napsáno a
všemožně opakováno, lze číst jména, mezi nimiž najdeme též Alexandra Borgiu.
Člověk Bůh je člověk svobodný, pravila konečně reformace, jejíž výkřik, který chtěli utlumit na
rtech protestantů, dozněl řevem revoluce. Děsné slovo záhady bylo vysloveno, stalo se však záhadou
ještě hroznější. Co je pravda, pravil Pilát, když odsuzoval Ježíše Krista. Co je svoboda, praví moderní
Pilátové, myjíce si ruce v krvi národů.
Tažte se revolucionářů, počínajíce Mirabeauem a končíce Garibaldim, co je svoboda, a oni nikdy
nedojdou k dorozumění.
Robespierreovi a Maratovi je svoboda ostřím sekery, jenž srovnává vše na jednu úroveň,
Garibaldimu je červenou košilí a šavlí.
Ideologům je svoboda prohlášením práv člověka; o koho však se tu jedná; je utiskován člověk
zločinec tím, že lidská společnost jej drží v poutech vězení?
Má člověk práva prostě proto, že je člověk, nebo jedině, když je spravedlivý: Svoboda pro
obyčejný dav je naprostým potvrzením práva, práva, jež s sebou přináší omezování a otroctví.
Je-li svoboda pouze právo ke konání dobra, shoduje se s povinností a neodlišuje se ničím od
ctnosti.
Vše, co svět až do dnešní doby viděl a vyzkoušel, nedává nám rozluštění záhady, kterou nám
předložila magie a evangelium: totiž záhady velikého Tajemství člověka Boha.
Člověk Bůh nemá práva ani povinnosti, má poznání, vůli a moc.
Je více než svobodný, on je pánem, on neporoučí, on dává konat, on není nikomu podřízen,
poněvadž mu nikdo nemůže nic poručit. Co ostatní nazývají povinností, jmenuje on dobrou vůlí, on
koná dobro, poněvadž si ho přeje a nedovedl by si přát nic jiného, on se dobrovolně účastní konání
spravedlnosti a obětavost je mu přepychem mravního života a velkomyslností. Vůči zlu je
nesmiřitelný, poněvadž nemá nenávisti k zlovolnému člověku. Považuje trest, jímž lze někoho
napravit, za dobrodiní, a nemá pochopení pro pomstu.
Takový je člověk, jenž dovede dosáhnout středu rovnováhy, a lze ho bez rouhání a bez
poblouzení nazvat člověkem Bohem, poněvadž jeho duše se ztotožnila s věčným prvkem pravdy a
spravedlnosti.
Svoboda dokonalého člověkaje sám božský zákon; ona se vznáší nade všemi lidskými zákony a
nad všemi smluvenými závazky kultů. Zákon učiněn je pro člověka, pravil Kristus, a ne člověk pro
zákon. Syn člověka je pánem sabbatu; to znamená, že příkaz zachovávat sabbat, daný Mojžíšem pod
trestem smrti, zavazuje člověka pouze tehdy, když mu to může být užitečné, jelikož člověk je konec
konců svrchovaným pánem. Vše je mně dovoleno, pravil sv. Pavel, ale ne všechno je přípustno, což
znamená, že máme právo, abychom konali vše, co neškodí ani nám ani ostatním, a že naše svoboda
je omezena pouze výstrahami našeho svědomí a našeho rozumu.
Moudrého člověka nikdy neznepokojuje svědomí, jedná rozumně a koná vždy jen co chce, to
znamená, že v mezích své působnosti zmůže vše a nemůže hřešit. Qui natus est ex Deo non peccat,
praví sv. Pavel, poněvadž jeho chyby, jelikož jsou bezděčné, nelze mu je klást za hřích.
K této svrchované nezávislosti postupuje lidská duše přes nesnáze pokroku. V tom opravdu
spočívá veliké tajemství okultismu, neboť tímto způsobem se uskutečňuje ono tajemné zaslíbení
hadovo: budete jako bohové vědouce dobré i zlé.
Takto se had edenu proměňuje v měděného hada léčitele všech ran lidstva. Ježíš Kristus sám byl
přirovnáván církevními otci k tomuto hadu, neboť vzal prý na sebe hříšnou podobu, aby zaměnil
hojnost nepravosti nadbytkem spravedlnosti.
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Zde mluvíme nepokrytě a ukazujeme nezahalenou pravdu a přece se neobáváme, že budeme
důvodně obvinění, že jsme nerozvážně něco odhalili. Ti, kdož nemají pochopit tyto stránky, je
nepochopí, neboť pro příliš slabý zrak pravda, kterou ukazují nezahalenou, utvoří si závoj
z vlastního světla a skryje se v lesku vlastní záře.

Kapitola XVI.
ŠALOMOUNŮV SMRTELNÝ ZÁPAS.
Víra je silou mládí a pochybovačnost je přízrakem stařectví.
Mladý člověk, jenž nevěří v nic, se podobá zrůdě, jenž by měla vrásky a šedivé vlasy.
Jakmile duch zeslábne a srdce odumírá, vznikne pochybování o pravdě a lásce. Jakmile se zakalí
zrak, vznikne domněnka, že slunce již nesvítí, a nastane pochybování i o životě, poněvadž předem je
tu pocit mrazivého příchodu smrti.
Pohleďte na děti, jak jim září v očích, jaká to nesmírná víra v světlo, v štěstí, v neomylnost jejich
matky, ve výroky jejich chůvy! Jaké to bájesloví v jejich výmyslech! Jak oduševňují svoje hračky a
svoje loutky! Jaký to ráj vidí jejich pohled! Oh, milovaní andílkové! V očích dítek shlíží se Bůh na
zemi jako v zrcadle. Mladý muž věří v lásku, je ve věku písně písní; zralý muž věří v bohatství,
úspěchy a někdy i v moudrost. Šalomoun napsal svou knihu přísloví ve zralém věku.
Pak přestává být láskyhodným člověkem a prohlašuje pomíjivost lásky, otupí a nevěří již
v požitky, jež skýtá bohatství; omyly a žneužití slávy se mu znechucují i když má úspěch. Jeho
nadšení mizí, jeho šlechetnost se opotřebovala, je sobcem a nedůvěřivcem, tehdy Šamoloun
pochybuje i o vědě a moudrosti a píše svoji truchlivou knihu Kazatel.
Co zbylo tehdy z krásného mladíka, jenž kdysi napsal: Moje milá je jediná mezi kráskami, láska je
silnější než smrt; a ten, jenž by dal za trochu lásky celé svoje bohatství a celý život, by ji snad získal
ještě zadarmo? Běda! Čtěte nyní tyto řádky z Kazatele:
„Našel jsem z tisíce mužů jednoho a ze všech žen ani jednu. Prozkoumal jsem všechny chyby lidí
a seznal jsem, že žena je krutější než smrt. Její půvaby jsou sítě lovce a její slabá paže jsou okovy.” Šalomoune, zestárnuls.
Toto kníže předčilo svou vznešeností všechny panovníky Východu; vystavěl chrám, který byl
zázrakem světa a který měl se stát, jak Židé snili, středem asijské civilizace. Jeho koráby soutěžily
s lodmi Hirama, krále tyrského. Bohatství všech národů plynulo do Jerusaléma. Byl považován za
nejmoudřejšího z lidí a byl nejmocnější z králů. Zasvětil se vědě svatyň a shrnul ji v obšírnou
encyklopedii; četnými sňatky se spojil se všemi orientálními mocnostmi. Tehdy se domníval, že
nadešel čas, aby uskutečnil syntézu všech kultů. Chtěl seskupit kolem nepřístupného střediska,
v němž byla vzývána nepomyslná jedinost Jehovy, skvělá ztělesnění božství v číslech a tvarech. Přál
si, aby Judea nebyla již nepřístupna uměním a aby bylo dovoleno sochařovu dlátu vytvořit Bohy.
Chrám Jehovy byl jedinečný, jako slunce a Šalomoun si přál doplnit svůj vesmír tím, že by přidal
onomu slunci zástup oběžnic a družic; dal tedy stavět chrámy na horách obkličujících Jerusalém.
Bůh, projevivší se úkazy tehdejší doby, byl uctíván pod jménem Saturna či Molocha. Šalomoun
zachoval veškerý symbolismus tohoto vznešeného obrazu a odstranil jedině obětování dětí a lidských
žertev. U oltáře Venuše či Astarty zavedl slavnosti krásy, mládí a lásky, tohoto trojího úsměvu
Božího, jenž uklidňuje a utěšuje zem.
Kdyby sláva a moc Jerusaléma byla dosáhla zdaru, nebyla by se zrodila sláva a moc Říma, a
křesťanství nebylo by mělo důvod k bytí. Šalomoun byl by se stal mesiášem zaslíbeným Židům. Ale
rabínský fanatismus se vzbouřil. Staří mudrci, kteří obklopovali syna Bethsabe, byli podezřívaní
z odpadlictví. Mladým písařům a vzpurnému davu levitů podařilo se obelstít mládí Roboama, syna
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Šalomounova, a starý král pocítil jednoho dne s hrůzou, že jeho syn nebude pokračovat v jeho dílu.
Tu se jeho mysli zmocnila pochybnost a zároveň hluboká zoufalost. V této době napsal: Vykonal
jsem ohromné práce a zanechám vše dědici, který snad bude bláznem. Vše pod sluncem je pouhá
marnost a zdá se, že vše se točí v osudném kruhu; spravedlivý není na tomto světě šťastnější než
bezbožník a je bláhovostí věnovat se bádání, neboť tím, že zvětšujeme své vědění, rozmnožujeme
své soužení. Člověk umírá jako zvíře a nikdo neví, zda lidský duch vystupuje vzhůru či zda duch
zvířat sestupuje dolů. Člověk příliš moudrý upadá v tupost a nikdo neví, je-li hoden lásky nebo
nenávisti. Žijme tedy ze dne na den a čekejme co Bůh nám přisoudí. „Běda, praví dále mysle
s trpkostí na svého syna, běda národu, jehož kníže je pouhé dítě.” Tento bezmezný smutek vznešené
a na vrcholku slávy osamocené vznešené duše, která cítí, že je upoutána k zemi a že se jí nedostává
křídel, připomíná nářky Jobovy a výkřik Ježíšův na Kalvarii: Eli, eli, Lamma Sabchtani.
Šalomoun cítil, že jeho vlastní království bude násilně roztrháno, kdežto měla být utvořena
jednota světa s Jerusalémem jako střediskem. Lid se bouřil a žádal reformy, které mu byly již snad od
dávných dob slibovány, chrám byl dostavěn a mimořádné daně, určené za příčinou nebo za
záminkou vystavění chrámu, nebyly zmenšeny.
Buřič jménem Jeroboam utvořil si stranu v provinciích. Roboam, z něhož se stal slepý nástroj
domnělých obhájců, uvrhnul téměř veřejně do ohně filosofické knihy svého otce, jež po
Šalomounově smrti nebyly již nalezeny, a starý pán duchů, opuštěn všemi, jež miloval, se podobal
králi thulskému z německé balady, jenž tajně roní slzy do své číše a pije víno smíšené se slzami.
Tehdy proklíná radost, promlouvaje k ní: Proč jsi mne oklamala? Tehdy píše: Lépe je jít do domu
nářků, než do domu smíchu. - Avšak proč? To on nepraví. Později, moudrost větší než jeho, jež
přišla, aby vysušila všechny slzy, zvolala: šťastni, kteří pláčete, poněvadž jednoho dne se budete smát.
Tedy smích a štěstí přišel Ježíš slíbit lidem. Svatý Pavel, jeho apoštol, psal svým žákům, veselte se
stále: Semper gaudite!
Mudrc pláče, když je štasten a statečně se usmívá, když trpí. Starověcí církevní otcové potírali
osmý hlavní hřích a nazývali jej smutkem.
Praví se, že Šalomoun znal tajnou moc drahokamů a vlastnosti rostlin, ale jedno tajemství neznal,
poněvadž napsal knihu Kazatel, totiž tajemství štěstí a života, tajemství, jenž zahání nudu tím, že
zvěčňuje štěstí a naději: Tajemství nestárnout.
Je takové tajemství? Jsou lidé, kteří nikdy nestárnou? Je skutečností elixír Flamelův. A sluší se
věřit, jak vypravují příliš vášniví zbožňovatelé zázračností, že slavný alchymista z ulice spisovatelů
oklamal smrt a že pod jiným jménem posud žije se svou ženou Pernelle v bohatém ústraní nového
života.
Nikoliv, nevěříme v nesmrtelnost člověka na zemi. Věříme však a víme, že člověk se může
uchránit před stárnutím.
Můžeme zemřít, když jsme žili sto let nebo bezmála celé století; vždy pak je na čase, aby duše
vysvlékala svůj oděv, který již není v módě; je na čase, nikoliv abychom zemřeli, neboť jsme již řekli,
že nevěříme ve smrt, nýbrž abychom toužili po novém zrození a počali nový život.
Avšak až do posledního vydechnutí lze si zachovat prosté radosti dětství, poetické zanícení
mladíka a nadšení zralého věku. Až do konce lze se opájet květy, krásou a úsměvy, lze bez ustání se
zmocňovat toho, co minulo a vždy poznovu nacházet, co jsme ztratili. Lze nalézt skutečnou věčnost
v krásném snu života.
Co musíme dělat, abychom toho dosáhli? Zajisté se mne otážete. Čtěte pozorně a rozjímejte
vážně o tom, co vám řeknu:
Je nutné zapomenout sebe sama a žít jedině pro ostatní.
Když Ježíš pravil: Chce-li někdo přijít ke mně, zapřiž sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne.
Myslil snad tím, abychom zapadli do samoty, on, jenž žil neustále mezi lidmi, objímaje a žehnaje
dítky, povznášeje padlé ženy, jejichž lichotkami a slzami nepohrdal, on, který jedl a pil s parii
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farizejství, takže se o něm říkalo: Tento člověk, je žráč a pijan vína; on, jenž podpíral sv. Petra, léčil
nemocné a živil dav, jehož potravu rozmnožoval zázraky lásky. V čem se tento podobá život životu
nějakého trapisty nebo stylity a jak mohl spisovatel slavného pojednání, které velebí odloučenost od
světa a soustředění v sama sebe, se odvážit, nazvat takové pojednání následováním Ježíše Krista.
Žít v ostatních s ostatními a pro ostatní, hle, toť tajemství lásky a věčného života. To je též
tajemství věčného mládí. Nestanete-li se podobni dětem, pravil mistr, nevstoupíte do království
nebeského.
Milovat znamená žít v těch, jež milujeme, to znamená myslit jejich myšlenkami, uhadovat jejich
přání, sdílet jejich city; čím více milujeme, tím více rozmnožujeme vlastní život. Člověk, jehož miluje,
není již samoten, a jeho život se zmnohonásobňuje, on nazývá se rodina, vlast, lidstvo. On žvatlá a
hraje si s dětmi, rozohňuje se s mládím, uvažuje s lidmi zralého věku a nabízí ruku stáří.
Šalomoun již nemiloval, když napsal Kazatele, a oslepl na duchu sešlostí srdce. Tato kniha je
smrtelným zápasem vznešeného ducha, který uhasíná z nedostatku potravy lásky. Je smutný jako
samotářský genius Chateaubriandův, jako básnictví devatenáctého století. A přece devatenácté století
zplodilo Viktora Huga, jenž je živým důkazem věcí, jež právě tvrdí. Tento člověk, zprvu sobecký,
zestárnul v mládí, když pak jeho vlasy zbělely, pochopil lásku a znovu omládnul. Jak on zbožňuje
děti! Jak on dýchá veškerou svěžestí a všemi božskými pošetilostmi mládí! Jaký to veliký pantheismus
lásky jsou jeho poslední básně! Jak on pochopil smích a slzy! On má vesmírnou víru Goetheovu a
filosofickou nesmírnost Spinozovu. Je Rabelaisem a Shakespearem. Viktore Hugo, vy jste veliký
kouzelník, aniž víte, a vy jste našel tajemství věčného života spíše než ubohý Šalomoun.

Kapitola XVII.
MAGNETISMUS DOBRA.
Tvrdí se a opakuje den co den, že dobří lidé jsou na tomto světě nešťastni, kdežto zlým lidem se
daří dobře a jsou šťastni. To je ovšem hloupá a ohavná lež.
Tato lež vzniká z lidového omylu, který ztotožňuje bohatství a štěstí; jako by se dalo tvrdit, že
Tiberius, Caligula, Nero, Vitellius byli šťastni, vždyť byli bohatí a nad to byli pány světa, a přece
jejich srdce nemělo klid, jejich noci byly bez spánku a jejich svědomí bylo bičováno furiemi.
Stane se snad z vepře člověk, budou-li mu podávány lanýže ve zlatém korytu?
Štěstí je v nás, ne však v našich mísách, a Malfilatre umíraje hladem by si zasloužil svůj osud,
kdyby litoval, že není prasetem na krmníku.
Kdo je šťastnější, Sokrates či Trimalchyon. (Tato osoba u Petronia je karikaturou Claudia.)
Trimalchyon by zemřel následkem špatného trávení, kdyby nebyl otráven.
Nepopíráme, že jsou dobří lidé, kteří trpí chudobou, ba i bídou, ale často jsou tím sami vinni a
často také právě jejich chudoba jim zachovává poctivost. Bohatství by je snad zkazilo a zahubilo.
Není třeba považovat za skutečně dobré lidi ty, kteří příslušejí davu hlupáků, poloviční zbabělce a
slabochy, ty, kteří jsou poslušni zákonů z bázně nebo ze slabosti, a pobožnůstkáře, kteří se bojí
ďábla, a ubožáky, kteří se bojí Boha. Všichni tito lidé jsou hloupý dobytek a nedovedou těžit ani ze
zlata ani z bohatství, ani z bídy, ale mudrce, pravého mudrce, lze snad někdy vážně litovat a když mu
někdo ubližuje, nečiní to vždy jen ze závisti? Ale někteří moji čtenáři řeknou se zklamanou tváří:
Slibujete nám něco z magie a místo toho nám děláte mravní kázání.
Máme již dost té filosofie, mluvte nyní o skrytých silách. Budiž, vy, kteří jste četli mé knihy, víte,
co znamenají oba hadi kaduceu; jsou to dva protivné proudy všeobecného magnetismu. Had světla
tvořivého a uchovávajícího a had věčného ohně, který pohlcuje, aby obrozoval.

79

Dobří lidé jsou magnetováni, oživováni a udržováni světlem nepomíjejícím, zlí lidé jsou spalování
věčným ohněm.
Dítky světla jsou v magnetické a sympatické pospolitosti, jsou pohrouženy v jednom zdroji života;
jsou zcela šťastny společným štěstím.
Positivní magnetismus je síla, která shromažduje, a magnetismus negativní je síla, která rozptyluje.
Světlo přitahuje život a oheň přináší zkázu.
Magnetismus bílý je náklonnost a magnetismus černý je odpor.
Dobří lidé se navzájem milují, a zlí se navzájem nenávidí, poněvadž se znají.
Magnetismus
dobrých jim vše přitahuje, co je dobré; a nepřitahuje-li bohatství, tedy proto, že by jim škodilo.
Či nedrželi se hrdinové antické filosofie a prvotního křesťanství posvátné chudoby jako přísné
strážkyně práce a střídmosti?
Jsou ostatně dobří lidé někdy chudí? Nemají snad vždy dost nádherných věcí na rozdávání? Jsi-li
bohat, dávej; dáváš-li, shromažďuješ, vždyť věčné statky se tvoří jedině z toho, co dáváš.
Tedy vskutku a opravdu je jakési ovzduší dobra, jako je ovzduší zla. V prvém dýcháme věčný
život a v druhém věčnou smrt.
Symbolický kruh, jenž tvoří dobrý had, hryzající svůj ocas, pleroma gnostiků, svatozář světců ze
zlaté legendy; toť magnetismus dobra.
Každá svatá hlava září a záření světců se navzájem proplétá a tvoří tím pouta lásky.
K paprskům milosti pojí se paprsky slávy; jistota nebe oplodňuje dobré touhy pozemské.
Spravedliví, kteří zemřeli, neopustili nás, oni žijí v nás a námi, vnukají nám své myšlenky a radují se
z našich. Žijeme v nebi s nimi a oni bojují s námi na zemi, neboťjsme pravili a opakujeme to slavně
poznovu, symbolické nebe, nebe, jež náboženství slibují spravedlivému, není statek, nýbrž stav duší,
nebe je věčný a ušlechtilý soulad, a peklo, neodvratné peklo je nevyhnutelné střetnutí se nízkých
pudů.
Mohamed řídě se zvyklostmi orientálního slohu podal svým žákům podobenství, které považovali
za nesmyslnou povídku asi tak, jak to činí Voltaire s podobenstvími biblickými.
Je jistý, pravil, strom nazvaný Tuba, tak rozsáhlý a košatý, že kůň, uhánějící tryskem od paty
tohoto stromu, běžel by sto let, než by se dostal z jeho stínu. Kmen tohoto stromu je ze zlata a na
větvích místo listí jsou talismany z podivuhodných drahokamů, jež jakmile se jich dotkneme,
způsobí, že spadne, čehokoliv praví věřící si jen přejí, hned lahodná jídla, hned zas skvělé oděvy.
Tento strom je neviditelný pro bezbožné, ale do domu každého spravedlivého vypouští jednu ze
svých větví a každá větev má vlastnosti celého stromu. Tento alegorický strom je magnetismus
dobra. Je to, co křesťani nazývali milostí. Je to, co symbolismus Genese označuje jménem stromu
života. Mohamed uhodl tajemství vědy a mluví jako zasvěcenec, když vypravuje o krásách a divech
zlatého stromu, obrovského stromu Tuba.
Není dobré být člověku samotnému, pravila odvěká moudrost a tento výrok vyjadřuje jistý zákon.
Nikdy člověk není sám, ať v dobru, ať ve zlu. Jeho bytí a jeho dojmy jsou zároveň individuální i
kolektivní.
Veškeré světlo, jenž najdou nebo přitahují geniální lidé, září celému lidstvu. Vše, co spravedliví
konají dobrého, je současně ku prospěchu všem spravedlivým a zasluhuje díky za to, že působí lítost
lidem zlým. Srdce lidstva má žilky ve všech srdcích.
Vše, co je pravdivé, je krásné a pod sluncem je marný pouze omyl a lež. Ba i bolest a smrt je
krásná, poněvadž jsou prací, která očišťuje, a přeměnou, která osvobozuje. Přechodné tvary jsou
pravdivé, poněvadž jsou projevy věčné síly a krásy. Láska je pravdivá, žena je svatá a její početí je
neposkvrněné. Pravdivá věda nikdy neklame, rozumná víra není iluzí. Úsměv sympatické veselosti je
skutek víry, naděje a lásky. Báti se Boha znamená zapírat ho, je nutné bát se pouze omylu. Člověk
zmůže vše, co chce, chce-li pouze spravedlnost. Může také, chce-li, vrhnout se do nepravosti, ale
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zahubí se v ní. Bůh se člověku zjevuje v člověku a skrze člověka. Pravé ctění Boha je láska. Dogmata
a obřady se mění a střídají se, láska se nemění a její moc je věčná.
Je pouze jediná a skutečná moc na zemi jako na nebi, je to moc dobra. Spravedliví jsou jediní
vládci světa. Na světě jsou nepokoje, když oni trpí, a svět se přeměňuje, když oni umírají. Potlačení
spravedlnosti znamená zhuštění síly, ostatně hřoznější než síla třaskavin. Revoluce nedělají národy,
nýbrž králové. Spravedlivá osoba je nedotknutelná; běda tomu, koho se dotkne. Césarové se rozpadli
v prach, spáleni krví mučedníků. Co chce spravedlivý, Bůh schvaluje. Co spravedlivý napíše, Bůh
podepíše a je to věčné ustanovení.
Veliké slovo záhadné sfingy je Bůh v člověku a v přírodě. Ti, kdo odlučují člověka od Boha,
oddělují ho od přírody, poněvadž příroda je plna Boha a s hrůzou odmítá bezbožství. Ti, kdož
odlučují člověka od přírody, jsou jako synové, kteří by sťali svému otci hlavu za tím účelem, aby ho
uctili. Bůh je, abych tak řekl, hlava přírody, bez něho by jí nebylo, bez ní by se on neprojevoval.
Bůh je náš otec, příroda však je naše matka. Cti otce svého a matku svou, praví desatero, abys
dlouho živ byl na zemi. Emmanuel Bůh s námi, toť posvátné heslo zasvěcenců, známých pouze
jménem Bratří Růže-Kříže. Právě v tomto významu mohl Ježíš Kristus nazvat se, aniž se rouhal,
synem Božím a Bohem samým. V tomto smyslu si přeje, abychom s ním byli jedno, jako on jedno je
se svým otcem, a aby tímto způsobem obrozené lidstvo uskutečnilo na tomto světě veliké Tajemství
člověka Boha. Milujme Boha v sobě navzájem, neboť jiným způsobem Bůh se v nás nikdy neprojeví.
Vše, co je milováníhodné v nás, je Bůh, který je v nás, a lze milovat pouze Boha a je to vždy Bůh,
jehož milujeme, umíme-li vskutku milovat.
Bůh je světlo a on nemiluje temnoty. Chceme-li tedy pociťovat Boha v sobě, osvětleme naše duše.
Strom vědění je strom smrti pouze pro Satana a jeho apoštoly, je to houští pověr, pro nás však je to
strom života.
Vztáhněme ruce a vezměme si ovoce tohoto stromu a on nás vyléčí ze strachu před smrtí.
Pak již nebudeme tvrdit jako tupí otroci: Toto je dobré, poněvadž se nám to nařizuje se slibem
odměny, a ono je zlé, poněvadž se nám to zapovídá s pohrůžkou trestu.
My však řekneme: Čiňme toto, poněvadž víme, že je dobré, a nečiňme ono, o čem víme, že je zlé.
A tak bude uskutečněn slib symbolického hada:
Budete jako Bozi, vědouce dobré i zlé.
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