
Slovníček některých pojmů 

Božské – poslední jednota (tajemství) bytí, chápaná (metafyzikou) jako zdroj všeho jsoucna. 

Bytí – bytostná struktura jsoucího; nejvšeobecnější pojem, který je běžnými logickými 

postupy neuchopitelný, nepostižitelný; skrze bytí naší existence však může být určitým 

způsobem poznáváno; z bytí povstávají všechna jsoucna. 

Celek, celistvost (totalita) – vždy je víc než sumou svých částí. 

Čas – v metafyzické tradici (z velmi omezeného hlediska „dějin filozofie“ je jejím počátkem 

Platón) základní protiklad bytí: má stejný ontologický statut jako vše empiricky smyslové, má 

tedy minimum bytí.  

Pro Heideggera je naopak bytí časové, je vlastně tímto časem samým. Tento názor je vyjádřen 

již ve spisech některých „předsokratiků“ a v jednom slavném hymnu z Rgvédu: Čas přivedl 

tvory (…) Čas zplodil ono nebe (…) Čas stvořil zem, v Čase žhne slunce (…) v Čase je vše, 

co ve světě vzniklo. V Čase je mysl, v Čase je dech (…) V Čase je tvůrčí vznícení (…) 

V Čase je brahma, Čas je pánem všeho: Pán tvorů jest jeho syn. Vesmír byl Časem uveden 

v pohyb, jím vznikl, na něm spočívá… (Védské hymny, Praha 1994, s. 60-61, přel. Oldřich 

Friš). 

Dění – pojem vyjadřující nepřetržitost pohybu. 

Hmota – podle materialismu podstata reality a všeho bytí, „objektivní realita“. 

Hodnota – to, co životu dává smysl. 

Homo divinus – člověk schopný proměny v člověka božského; malé já je podřízeno vyššímu, 

tzn., že se otevírá (ve svém rozšířeném vědomí) hlubší, resp. vyšší dimenzi bytí. 

Identita – výraz kontinuity (setrvalosti). 

Individualita – nerozdělitelnost, nedělitelnost. (Vylučuje ji moderní fluidní já nebo ne?) 

Iniciace – znovuzrození; přechod či skok od jednoho způsobu bytí k jinému; reálná změna 

stavu – nic „psychologického“(!); iniciací se z prostého homo (slovo etymologicky příznačně 

spřízněné s humo, tedy se zemí, s „humusem“) stává muž (a zpravidla obdrží i nové jméno): 

vir (srv: etymologie ind. virja s českými slovy vír a víra, germ. wera, lat. ver-itas aj.). 

Intuice – přímý vhled, zření. 

Jednota – nad vším rozlišením a mnohostí se ukazující celistvost (bytí). 

Jsoucno – vše, co je; každé j. má své konkrétní (parciální) bytí-bytnost. 

Logos – garant jednoty a integrity jsoucna, norma, zákon světa (Bráhma – Dharma). Základ 

dění. 

Metafyzika – nauka o poslední a absolutní podstatě všech jsoucen, o bytí. 

Moc – schopnost prosazovat autoritu, sílu, vůli. 

Mýtus – mýtem je člověk spjat se svými kořeny, vztahuje se k prazákladu, prvopočátku bytí. 

Nadčlověk – člověk, který nově zakládá bytí (M. Heidegger). 



Nazíravé poznání – intuitivně postihovat realitu v její původnosti-originalitě. 

Nesmrtelnost – horizont přesahující smrtelnost jedince. 

Obraz světa – všeobecná představa o světě jako celku a o místě člověka v něm. 

Okamžik – moment času. 

Pohyb – proces změny. 

Pojem – v pojmu se obráží skutečnost prostřednictvím myšlení. 

Pravda – v tradičním pojetí je třeba ji chápat ontologicky, ne „jen“ eticky. 

Příroda – zemský základ obklopující člověka, řecká fysis, v moderně se ztotožňuje se 

světem, s vesmírem. 

Rescendence – směřování k počátečnímu, elementárnímu; metafyzika v tomto zpětném 

směřování může dospět k novým počátkům (M. Heidegger). 

Řád – pojem vyjadřující pravidelnost (sjednocenost, zákonitost) v uspořádání a fungování 

částí nějakého celku, organismu; řecky logos, kosmos vládnoucí ve světě chaosu. 

Skok – náhlá kvalitativní změna vzhledem k pozvolnému vývoji; základní duchovní přerod 

(proměna) jedince; zároveň zde spolupůsobí přízeň bytí. Skokem člověk vrůstá do dimenze 

absolutna (transcendentna) a v něm tak nachází svůj základ. 

Slunce – Tradice rozeznává mezi hyperborejským Sluncem, symbolem suverénní, nadčasové, 

heroické, mužné duchovnosti, jejímž ztělesněním je Apollón, a životadárným Sluncem jako 

umírající a znovu povstávající hvězdou, která je podrobena času: zákonu cyklů dne a noci, 

roků (Hélios). 

Transcendence – překračování-přesahování věcí, dějů, situací smyslového světa; 

transcendentno je nad světem jevů; nejvyšší bytí (bůh, nekonečno, Sol invictus); věčný svět. 

Vztah – dění probíhající mezi jevy, jednotlivými jsoucny, jsoucnem a bytím. 

Ztemnění světa – zmasovění a bastardizace člověka spolu s nepřítomností posvátného a 

božského. 

Život – forma pohybu; vzniká za určitých podmínek dění bytí. 

 



Vybraná literatura k tématu Tradice 

Kromě knih Julia Evoly a René Guénona, které v uplynulých letech vyšly česky 

(Jezdit na tygru, Metafyzika sexu; Krize moderního světa, Král světa), je to 

především sborník:  

Člověk tradice 2: Perennialismus, tradicionalismus a Sofia, Malvern, Praha 

2011. 

http://clovektradice.cz/revue_clovek_tradice  

Spolu s většinou Eliadových titulů v souvislosti s Tradicí považujeme za zvlášť 

podnětné ještě tyto: 

Jaroslav Matoušek, Gnose, Herrmann a synové, Praha 1995. 

- pro pravověrného křesťana, resp. katolíka není tradicionalismus ničím jiným než další 

formou gnóze, proto je třeba se podrobněji s jejím původem a strukturou seznámit (především 

s. 8-10, 13-16, 19, 29, 36-37, 58-64).  

- z díla neognostika Otto Rahna (Kreuzzug gegen den Gral; Luzifers Hofgesind) nebylo žel do 

češtiny přeloženo dosud nic. 

Walter F. Otto, Mýtus a slovo, v: Mýtus, epos a logos, Oikoymenh, Praha 1991. 

- pravděpodobně nejdůležitější výklad obsahu slova mýtus, který byl přeložen do češtiny… 

Vladimír Podracký, Návrat k domovu – Manifest tradicionalismu, Votobia, 

Olomouc 2004. 

- tak říkajíc úplný průvodce pro „třetí kastu“, tedy početně podstatnou část národa: návrat 

k rodině, k občanské společnosti, k obci, k národu a ke státu; nadčasový humanismus, 

angažovaný konzervatismus… 

Robert Turcan, Mithra a mithraismus, Vyšehrad, Praha 2004. 

- s. 89-91 pro pojetí mithraismu jako „militantního esoterismu“ (mužná energie, důraz na 

tělesnou odolnost, disciplína a solidarita ve společenství, „sancta militia“, smysl pro službu, 

pojetí života jako boje, kosmický vitalismus „věčného návratu“, „sol invictus“, neignorování 

světské reality atd.). 

Z pramenné literatury upřednostňujeme: 

Bhagavadgíta neboli Zpěv vznešeného, Votobia, Praha 2000. 

- a to pouze v překladu Jana Filipského a Jaroslava Vacka, včetně jejich úvodu (např. s. 5, 7, 

13, 24-30).  

http://clovektradice.cz/revue_clovek_tradice


Prameny života, Vyšehrad, Praha 1982. 

- výbor z řady posvátných spisů s podtitulem „obraz člověka a světa ve starých kulturách“: 

Přední východ, Írán, Indie, Tibet, Dálný východ, Severní Amerika. 

Z dosud námi publikovaných rozsáhlejších textů jsou relevantní:  

Jean Haudry, Indoevropská tradice: kořeny naší identity, Délský potápěč, Praha 

2011. 

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/edice-fascikly/ 

Walther Wüst, Smrt a nesmrtelnost: kniha pohanská, Délský potápěč, Praha 

2010.  

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/edice-orientace/ 

- mj. obsahuje i náš výběr (III.) z některých klíčových pasáží z knížky Alaina de Benoista: 

Comment peut-on etre païen („Jak být pohanem“). 
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