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1. OD PRVOPOČÁTKU K MODERNÍMU SVĚTU 

Pojem tradice dnes v běţné řeči získal význam obyčeje, zvyklosti 

či zvyku. Mluví-li se o tradici, míní se cosi, co patří dávné minu-

losti, jejíţ připomínka má nyní jen folklórní podobu. Příkladem 

jsou Vánoce, z nichţ zůstává pouze spotřební stránka, takţe pro 

většinu lidí ztratily posvátný význam, který původně měly. Tento 

pomíjivý smysl a hodnota se tradici v ţádném případě nesmějí 

přisuzovat, neboť v ní se slučují hodnoty věčné, posvátné a ne-

zničitelné. Přejdeme-li k průzkumu tradičního světa, rychle zjis-

tíme, ţe zná sjednocení, reálné spojení mezi boţskou a lidskou 

skutečností, mezi duchem a hmotou. Tato jednota nezná ani ne-

chápe rozpolcení mezi posvátným a světským, jaké je vlastní 

modernímu světu.
1
 Pro tradici je participace (=účast, podíl; filo-

zoficky jeden ze základních pojmů platonského učení o idejích 

k určení vztahu jednotlivých věcí k idejím) na posvátnu zákla-

dem celého ţivota, jednotlivce i pospolitosti, který se stává vytr-

valým hledáním a stoupáním k vrcholu. Sama příroda se svými 

rytmy a zákony je pojímána jako viditelný projev vyššího rytmu 

a řádu. Mezi nebem a zemí, bohem a člověkem, není ţádná odlu-

ka nebo oddělení, nýbrţ opravdová „podobnost“, která v druhém 

spatřuje odraz prvního. Fenomény (=vše, co se zjevuje ve smys-

lové zkušenosti, co je dáno v bezprostředním náhledu věcí, jevy; 

opak: noumenon) a síly přírody jsou tradiční doktrínou pokládá-

ny za výraz vyšší skutečnosti, poněvadţ vhodnými symboly roz-

víjejí nelidské vědomí. To předpokládá, ţe tradiční člověk na 

rozdíl od moderního nechápal přírodu ţivelně, ale naopak sym-

bolicky a duchovně. Porozumění skutečnému významu symbolů 

se tak stává oporou pro člověka, který by se dnes chtěl touto ces-

tou vzhůru dát. 

                                                           
1
 Tuto pravdu lze demonstrovat v kaţdodenním ţivotě. Jako tělo, které je ţiveno zdravými 

potravinami projevuje zdraví a duševně-tělesnou pohodu, tak stejným způsobem v sobě 

osoba, která se vyplňuje hodnotami tradičního řádu, musí zaznamenat usměrňující vliv 

jejich působení.  
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Místo materialistické a pokrokářské „evoluční“ utopie zná tra-

diční kultura opačnou pravdu: vizi (=vidění, nazírání smysly ne-

viditelného světa; odtud: světonázor) světa, který je cyklický a 

věčný. „Od vznešenosti prvopočátku“ dochází v průběhu času 

k involuci (=upadání). Od dokonalosti prvopočátku se fakticky 

děje pád zaviněný znehodnocováním člověka, který původně ne-

byl – jak by nám chtěla namluvit moderní evoluční teorie – zví-

řeckou bytostí, nýbrţ naopak bytostí vyšší neţ dnes: byl „víc neţ 

člověkem“, byl polobohem. Pro moderní vědu se tak lidé – podle 

subverzní teorie evoluce člověka – rozvíjeli z niţších stavů stále 

výš, zatímco pro tradiční kulturu z původně vyšších stavů upadali 

do stavů stále více podmíněných pozemskými a hmotnými činite-

li. Tento pád, zaviněný převahou lidského a smrtelného prvku, je 

v paměti různých národů znám jako „soumrak bohů“, |a| to zna-

mená ústup boţského vlivu a neschopnost ze strany člověka se k 

němu opět přiblíţit.  

Jsou proto dva způsoby jak chápat a vykládat dějiny. Na jedné 

straně moderní a pokrokářský, který čas povaţuje za sled po sobě 

jdoucích událostí, za měřitelnou kvantitu „předtím“ a „potom“ 

postupující podle numerického a chronologického rytmu. Na 

druhé straně je tradiční, cyklický a symbolický způsob, který sle-

duje růst a zánik kultur. Z Hésiodovy knihy Práce a dni můţeme 

vyvodit pojetí, podle něhoţ staří dělili dějiny do čtyř věků. Čas 

pro ně neplynul rovnoměrně a neomezeně, ale dělil se do cyklů či 

period, z nichţ kaţdá má vlastní význam a specifičnost. Kaţdý 

z těchto cyklů byl kvalitativně odlišný a společně tvořily celek 

času. Různá období byla symbolicky zpodobněna různými kovy 

– zlatem, stříbrem, bronzem a ţelezem – podle jejich vztahu 

k prvopočátku. Odlišné kovy symbolicky vyjadřují proces du-

chovního úpadku napříč čtyřmi cykly či pokoleními. Jak uţ bylo 

řečeno, podle tohoto světonázoru lidstvo na počátku znalo ţivot 

podobný bohům, který později upadal k formám společenských 

organizací ovládaných bezboţností, ţádostivostí, násilím a kla-

mem. Od dokonalosti prvopočátku prošel rozdělením válečnické 

a duchovní moci, aby skončil vládou kasty trhovců (burţoazie). 
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Tímto způsobem se jednota principu změnila a zplodila opravdo-

vou dekadenci.  

S touto pravdou se setkáváme v mnoha posvátných textech, kde 

se vzpomínka na prvopočátek uchovává jako na cosi zářivého a 

nesmrtelného. Hovoří o mytické rase, která ţila ve věčném svět-

le, v přímém vztahu s kosmickými a boţskými silami. Neznala 

námahu a bolest, země byla štědrá a plodila samovolně hojnost 

plodů, lidé neznali stáří ani smrt. Byli moudří a šťastní, byli „tě-

mi, kteří jsou a kteří mohou.“ Tak se vypráví o prvopočátečním 

čase, který byl pro své vlastnosti označován jako „cyklus probu-

dilých“. Jejich sídlo, umístěné na nejzazším severu, bylo nazývá-

no „věčně zelenou a zářící zemí probudilých“. To je vlast Hyper-

borejců, mytická Tula, Avalon, bílý kontinent, pozemský ráj ne-

boli zlatý věk, z jehoţ kořenů vykvetly všechny kultury. Byl to 

čas, v němţ se mohlo říci, ţe „lidé jsou smrtelnými bohy a bozi 

nesmrtelnými lidmi“. V této primordiální (=prvopočáteční) době 

ţili lidé a bozi zjevně v naprosté harmonii, v níţ byl styk s prav-

dou a spravedlnosti přirozený a absolutní. 

Hyperborejci, rasa prvopočátku, kteří se sami nazývali Árijci, 

Vznešení, ztělesňovali olympskou a královskou přirozenost. Ně-

které symboly a vlastnosti, jimiţ se tento věk vyznačuje, činí je-

ho hodnoty srozumitelnějšími: objevuje se v nich idea stability 

(tj. pevnosti, stálosti, neproměnlivosti, rovnováhy) a centrality, 

jejímiţ symboly jsou pól, základní kámen, střed, nedosaţitelné 

vrcholky, ţivot a nesmrtelnost, světlo, oheň a slunce. 

V určitém okamţiku se však jednota mezi boţským a lidským 

zeslabuje, člověk se následně stále více stává kořistí hmotných 

prvků. Zproštěn jakéhokoli vyššího vztahu se tváří v tvář všed-

nímu plynutí existence propadá do nejistoty a úzkosti. Počáteční 

harmonie a věrnost pozvolna mizí – aţ ke vzniku moderního svě-

ta. 

Historická paměť starých národů potvrzuje, ţe tento přechod od 

jedné doby k druhé se vyznačoval opravdovými kataklyzmaty. 

Nesporným příkladem je vychýlení zemské osy a následná změ-

na klimatu. Vzpomínka na tuto událost se uchovala v mnoha tra-
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dicích, které mluví o mytickém zledovatění, jeţ hyperborejské 

sídlo učinilo nehostinným a přimělo jeho obyvatele 

k vystěhování. Symbolicky vychýlení zemské osy představuje 

pád, duchovní změnu a následně ztrátu „centra“, to znamená pr-

vopočátku.
2
 Důsledkem tohoto pádu bylo zjevné zatemnění ob-

dobí a přechod od prvního, zlatého věku (arktický cyklus) 

k druhému, věku stříbrnému (atlantický cyklus). Ten je bezpo-

chyby méně královský neţ první, ale stále ještě je vznešený. 

V tomto věku, v reakci na ztrátu prvopočátečního stavu, vzniká 

náboţenství (z latinského re-ligio=znovu spojit, znovu svázat) ve 

svých panteistických, devótních a mystických formách. Příklad-

nými symboly tohoto období jsou měsíc, noc a had (plodnost), 

které všechny odkazují k ţenskému ţivlu. Ţena, jako matka, je 

povýšena na princip a podstatu fertility (=plození, plodnosti, 

rozmnoţování). Muţné boţství je naopak chápáno jako smrtelné. 

Společnost je nadto řízena kněţským principem a královská 

funkce omezena na moc čistě politickou. Tento věk znamená fak-

ticky počátek oddělení politické moci od duchovní autority. 

Avšak cyklus úpadku se ještě nezastavil, takţe namísto stříbrné-

ho věku nastupuje bronzový, neboli cyklus Titánů. Tato fáze je 

charakteristická úspěchem divoké a zhmotněné virility 

(=muţnosti, muţství, muţské síly), duchovní sloţka je teď seku-

larizována.
3
 Opravdová autorita jiţ neexistuje, jen prostá nadvlá-

da, která, aby se prosadila, musí uţívat hrubé síly. Je to věk násilí 

a bezpráví. Konečně nastává ţelezný věk neboli „temný cyklus“, 

odpovídající naší době, kde převládá nespravedlnost, smrt a bo-

lest. V této fázi je hospodářská moc „povýšena na krále“, člověk 

je zaneprázdněn výlučně honbou „za blahobytem za kaţdou ce-

nu“, zapomínaje na své spojení s boţským. Eskalací materialis-

mu získávají nízké síly převahu. Královská funkce, přítomná a 

samozřejmá ve zlatém věku, je nyní na ústupu a uţ se neprojevu-

je. Tomuto čtvrtému věku se po bok staví další, zvaný věk hrdinů 

                                                           
2
 Analogicky lze pozorovat, jak se sklon zemské osy shoduje se sklonem osy lidského srd-

ce. 

 
3 Sekularizace:institucionálně je to opatření, jímţ se klerik sniţuje do laického stavu. Dnes 

se „sekularizačním procesem“ míní mizení náboţenského prvku za ţivota jednotlivce a 

společnosti („zesvětštění“). Srv. saeculum=časnost, pozemskost; lidský věk. 
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neboli árijský cyklus: zakládá restauraci (=obnovu) zlatého věku. 

Tento cyklus je překonáním různých stavů úpadku, představuje 

rekonkvistu (=znovudobytí) zlatého věku, a tím znovuspojení 

s posvátností prvopočátku. Povinností člověka spjatého s tradicí 

je zasadit se, aby se v tomto období sešikovala tradiční fronta 

připravená čelit temnému nepříteli a dosáhnout vítězství. 

2. POSVÁTNO A TRADICE 

Pro současného člověka je normální povaţovat boţství za cosi 

abstraktního a vzdáleného, v kaţdodenním ţivotě jiţ nepřítom-

ného a nepůsobícího. Ţije totiţ v odposvátněném světě, kde je 

vše obětováno rytmu masové výroby a spotřeby, takţe je odstra-

něno jakékoli niterné napětí.  

Slovem „posvátný“ není označováno jen to, co přesahuje a pře-

konává člověka, čas a ţivot sám, nýbrţ také to, co ţije ve věč-

ném. Posvátné je tudíţ „to, co pozemský ţivot spojuje 

s neviditelnými silami nadpřírodního světa“. |b| Je to autentický 

(=pravý) řád ze zákonů, které se nacházejí nad člověkem a jsou 

orientovány (=směřovány) k boţskému. Etymologicky tradice 

pochází z latinského tradere, utvořeného z trans=přes a da-

re=dát; odkazuje na činnost přechodu, přesněji je třeba překládat 

ji jako „to, co se předává“. Tradice není konzervace, fixace 

(=přidrţování se) vnějších forem či věcí, jejichţ význam uţ není 

chápán, ale zprostředkování a předávání, které přímým a reálným 

způsobem odevzdává dědictví, jehoţ původ není lidský, ale esen-

ciálně duchovní. Tradiční činnost je činnost dynamická; její pře-

nesení jako základní podmínku uskutečnění předpokládá vztah 

mezi předávajícím a přijímajícím, přičemţ druhý má povinnost 

v ní pokračovat, aby oţivil dědictví otců. Toto dědictví se proje-

vuje, přes různé generace, ve formě usměrňující síly, která utváří 

veškerou skutečnost a překonává hmotné a biologické činitele 

samotného ţivota.  

Přesně vzato je třeba mluvit o „imanentní transcendenci“, o du-

chovní síle, která jako reálná, ţivoucí, dynamická a tvůrčí exis-

tence, působí prostřednictvím institucí, kultur, mravů, zákonů, 
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náboţenství a jiných struktur do té míry, ţe „duchovní a nadindi-

viduální hodnoty tvoří osu a nejvyšší vztaţný bod pro veškerou 

organizaci“.
4
 Tradice zajišťuje kontinuitu principů z jedné doby 

do druhé, aby byla všechna činnost zaměřena jednotným způso-

bem, podle ústřední ideje, která je směrována z vrcholu a k vr-

cholu.  

Převzít toto břímě je pro dnešního člověka spjatého s tradicí po-

vinností, aby svědectví, které přebírá, mohlo být předáno těm, 

kteří přijdou po nás. 

3. CO JE METAFYZIKA 

Metafyzika (z řeckého meta=za, mimo, a fysis=příroda) je to, co 

je nad lidským a viditelným, nad vším co podléhá vlivu smyslů, 

které jsou podmíněny pouty „času“, „prostoru“ a nestálé a pomí-

jivé přírody. 

Čas a prostor definují fyzický stav omezený podmínkami, které 

jsou utvořeny jen přírodou. Mimo smyslový svět nelze fakticky o 

čase, prostoru ani jiném podmínění mluvit. Pro tradiční doktrínu 

jsou hmota a dění to, co se mění a je totoţné s chaosem, mnoho-

tvárností a secesemi (=odštěpeními; odlučování od nějakého cel-

ku). To je svět, který je podroben cyklu zrození, růstu a smrti. 

Posvátné je naopak to, co se vztahuje k bytí, k tomu, co je, k řádu 

a harmonii. Posvátné je, pro toho, kdo je cítí a rozpozná, skuteč-

né v pravém slova smyslu, je to přímo od boţství, předků nebo 

od mytického hrdiny daný vzor a musí být akceptován a svědo-

mitě dodrţován. Je-li však posvátno nepřítomné, je na něj nahlí-

ţeno jako na cosi minulého, iluzorního a nevýznamného. 

Rozdílnost jazyka, zvyku, zákona nebo náboţenství jednotě tra-

dice neodporuje. To, co se mění, je způsob vyjádření pravdy, 

aniţ se tím způsobují změny podstaty, takţe kaţdá zvláštní forma 

je adaptací této primordiální tradice, z níţ jsou přímo odvozeny 

všechny další. Tato adaptace se uskutečňuje, aby tuto pravdu 

učinila dosaţitelnou národům, které ţijí v různých zeměpisných 

                                                           
4
 Julius Evola, L´arco e la clava, Ed. Mediterranee. 
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oblastech a svými při-rozenými vlastnostmi se jeden od druhého 

liší.  

Tradice nikdy neměla počátek ani nebude mít nikdy konec, po-

něvadţ vţdy byla, vţdy je a vţdy bude; uchovává si vlastní plat-

nost a legitimitu v kaţdé době a na kaţdém místě. To, co je věčné 

(mimo čas), nesmí být však zaměňováno s tím, co je nepomíjivé, 

(co trvá dlouho v čase); věčné je to, co se pozvedá nad čas a není 

podrobeno ţádnému vlivu či změně.  

4. STAVY BYTÍ: ARCHETYP – DUCH – DUŠE – TĚLO  

Pro tradici existuje všechno jsoucno, je-li určeno prvopočátečním 

a jednotným principem. Tento princip je znám a označován jako: 

archetyp (=pravzor), nejvyšší jsoucno, boţská vůle, nehybný hy-

batel atd. Nejvyšší princip je naprosto univerzální a neurčený, je 

to naprostá jednota za či nad kaţdým vymezením a rozlišením, 

společný první počátek hmoty a ducha. 

Metafyzický princip je jedním a vším současně: jedno je vše a 

vše je jedním. Rozpouštějí se v něm všechny protiklady, a poně-

vadţ je prvopočátkem, z něhoţ prvně přicházejí všechny věci, je 

v něm vyloučena jakákoli rozdílnost, je jednotou a syntézou pro-

tikladů: dobro – zlo; láska – nenávist; světlo – temnota; počátek – 

konec; plnost – prázdnota; vrchol – úpatí; atd. 

Nemůţe být chápán racionálně, neboť rozum je prvek časový- 

časný a proto nevhodný k uchopení prvku věčného. Přes všechny 

své snahy moderní vědci tváří v tvář harmonii veškerenstva a řá-

du vesmíru po staletí tápou v temnotě. Princip (archetyp) „je bez 

duality, nad něj není nic, ani projevující se ani neprojevující se“,
5
 

jeho totální nekonečnost zahrnuje zároveň bytí (nebo moţnost 

jeho projevení) a nebytí (nebo moţnost jeho neprojevení). Ve 

skutečnosti je nemoţné tento princip vypodobnit, neboť nemá 

jméno ani formu; ze své podstaty je nesdělitelný, neboť kaţdá 

definice (=vymezení, dosl. ukončení) principu by byla jeho urče-

                                                           
5
 René Guénon, L´uomo e il suo divenire secondo il Vedanta, Ed. Adelphi. (orig. L´homme 

et son devenir selon la Vedanta, Ed. Traditionelles.) 
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ním. Místo nesprávných a neúplných popisů je o prvopočátku 

všeho jsoucího správnější říci: „toto to není“. 

Je to rovina neviditelného, absolutního, které ve světě působí ja-

ko „vzor a boţská vůle“. Po tomto principu následuje druhá uni-

verzální rovina nadpřírodní podstaty: duchovní, která je nad kaţ-

dým individuálním jsoucnem a kaţdou pozemskou formou, 

hmotnou i duševní. I kdyţ sama není individualizovaná, patří uţ 

k individuálním jsoucnům v tom, ţe jim uděluje moţnost účasti 

na boţském, to znamená na původu samotného univerzálního 

bytí, principu kaţdé existence. Další dva principy či modality 

bytí patří k rovině individuální: jedno je duše, druhé tělo. 

Duše – psýché – je jemná směs netělesné ţivotní energie (=síly – 

Seele = duše) a obsahuje vzpomínky, podněty, pocity, dojmy, 

potěšení, bolest, strach, lásku, nenávist, zvyk, touhu, paměť, pud, 

smyslové jednání atd. Tělo – soma, fysis – je hmotná a hrubá 

substance, vnější schránka bytí spjatá s pozemskými a hmotnými 

formami. 

Pro člověka, který se zařadil do šiku před tradicí, představuje 

jsoucnost individua přechodný a nahodilý projev autentického 

bytí. Tento ţivot proto není ničím jiným neţ dílčím stavem mezi 

neurčeným mnoţstvím dalších stavů samotného bytí, naprosto 

nezávislého na všech svých projevech. 

Tělo a duše utvářejí ego, individualitu – kontingenční 

(=nahodilé) Já – představující horizontální projekci člověka. 

Duch zakládá osobnost, vyšší já=Já (=das Selbst), které předsta-

vuje metafyzické a věčné jádro člověka, jeho vertikální skuteč-

nost, jeho autentické (=pravé) a esenciální (=podstatné) bytí. Ta-

to tripartita lidské skutečnosti (duch, duše a tělo) ukazuje, jak 

nevědomý člověk, který se nechává ovládat vášněmi, zapomíná 

na svoji pravou přirozenost a tím, ţe se identifikuje s vlastním 

egem, zůstává otrokem a obětí svého tělesně-duševního komple-

xu (=souboru). 

Člověk tradice cítí potřebu niterného zformování (=utváření se). 

K jeho uskutečnění je nezbytná vytrvalá práce jednotlivce 

v rovinách těla a duše, která přesekává pouta vlastní smrtelnému 
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člověku. Je třeba konat askezi, odluku od všeho, co je hmota a 

smyslový vjem, pěstovat jasnost a kázeň, coţ jsou viditelné pro-

jevy nabytí niterného stylu a řádu. Je to práce jdoucí do detailu, 

která směřuje k překonání všech vad, jako například egoismu a 

utilitarismu, a jejich nahrazování přednostmi. Práce na individu-

ální úrovni těla a duše proto kaţdému člověku zaručuje dosaţení 

zformování v jemnější rovině: v rovině ducha.  

5. ESOTERISMUS A EXOTERISMUS 

Všechny tradiční systémy zahrnují dvě výrazové úrovně své dok-

tríny, populární (=obecně rozšířený), vnější aspekt (exoterismus), 

a druhý, vnitřní aspekt, symbolický a alegorický (esoterismus), 

který tvoří důleţitější a podstatnou část doktríny. Tato část se tý-

ká metafyzické výuky odhalované menšině, elitě, která musí být 

natolik schopná, aby byla s to jí porozumět. Elita zároveň meta-

fyzickou doktrínu a realizační techniky, které ji umoţňují účin-

ným způsobem dospět k duchovnímu uvědomění, uchovává a 

střeţí. 

Mezi esoterismem a exoterismem není rozpor ani protiklad, ne-

odporují si, jsou to dvě formy stejné doktríny. V symbolice kříţe 

představuje exoterické poučení horizontální osa, zatímco esote-

rické poučení osa vertikální. Obě odlišné formy a směry přispíva-

jí k vytvoření jediné pravdy. Exoterismus je náboţenskou rovi-

nou, rovinou dogmat, devoce (=oddané, pokorné, aţ upřílišněné 

úcty) a citu, která nepřesahuje panství individuality a zahrnuje to 

základní, co je dosaţitelné pro většinu lidí. A proto se kaţdé ná-

boţenství přizpůsobuje nahodilostem prostředí a lidem různých 

národů i dob. Proto je v exoterismu moţné srovnávat míru neto-

lerance mezi různými náboţenstvími, coţ je v esoterismu nemys-

litelné, poněvadţ esoterická nauka je jediná, univerzální a věčná. 

Potvrzuje-li exoterismus náboţenský fundamentalismus, esote-

rismus hledá a potvrzuje transcendentní jednotu náboţenství a 

tradičních forem. Symbol hory zde pomáhá, abychom tuto sku-

tečnost pochopili: „Mnohé stezky stoupají a vedou k témuţ cíli.“ 
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6
 Tato vize nesmí být zaměňována se synkretismem, 

7
 nebo – ješ-

tě hůř – s imitacemi (=napodobeninami „něčeho vzácnějšího“) 

posvátna, jak se je pokoušejí uskutečnit některá neospiritualistic-

ká hnutí jako teosofie, antroposofie, spiritismus, ufologie, okul-

tismus nebo parapsychologie. V synkretismu a neospiritualismu 

se v nejlepším případě uskutečňuje prosté navrstvení sloţek růz-

ného původu, které jsou sjednoceny zvnějšku jen lidským dílem. 

Tyto pseudocesty vyuţívají a deformují pravidla a symboly růz-

ných tradičních forem a v konečném výsledku vystavují své 

adepty váţnému nebezpečí. 

Drţet si odstup k náboţenským integristům, kteří podněcují bra-

trské války a k „do it yourself“ neospiritualistům je to nejlepší, co 

člověk respektující zvláštnosti můţe udělat, aby nepadl do pasti 

subverze. Ta se oběma těmito fenomény fakticky ţiví: konflik-

tem mezi příslušníky legitimních náboţenství a šířením nepra-

vých forem neospiritualismu. 

6. AUTORITA 

Tradice je synonymem pravdy a spravedlnosti, poněvadţ je vším, 

co utuţuje řád proti lţi a vzpouře, jeţ patří k modernímu náhledu 

na existenci.  

Další charakteristikou tradice je její bezprostřední vztah 

k autoritě (z indoevropského kořene aug=růst, sílit, z čehoţ po-

chází auctor=augusto, ten, jenţ je obdařen boţskou silou). Mlu-

víme-li o tradici, je běţné odvolávat se na autoritu, která je 

v přímém spojení s impériem (=říší): plností suverénní 

(=svrchované) a usměrňující síly. Říše je moc, která přichází 

přímo z boţství, vstupuje do vztahu s virtùs (=ctností, řád-ností, 

zmuţilostí, silou) a kvalitou krále, v jehoţ osobě se slévá s mocí 

                                                           
6 Různé cesty tradice nejsou ničím jiným neţ „mnohými stezkami“, jeţ člověku otevírají 

moţnost dospět k cíli, kterým je posvátno. 

 
7
 Synkretismus: z řeckého syn=s + kretizein=odvozeného z „Kréty“, původně označoval 

„koalici na krétský způsob“ s odkazem na situace, v nichţ se obyvatelé staré Kréty, mezi 

sebou obvykle nepřátelští, sjednocovali proti společnému nepříteli. V současnosti tento 

termín označuje činnost vyţadující smíření filozofických či náboţenských pozic, které jsou 

protichůdné, rozdílné a vzájemně neslučitelné. 
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politickou, vojenskou, zákonodárnou a náboţenskou. Příklad 

představuje aristokracie, to znamená takový řád, jenţ platí 

v pospolitosti, v níţ autorita plodí přirozené rozlišování mezi 

lidmi podle jejich hodnoty, funkce, dispozice a kvality. 

Z autority se odvozuje hierarchie (z řeckého ieros=posvátný a 

archè=princip, řád), to znamená uspořádání lidí, které staví lepší 

nad ostatní. Kaţdý člověk je malý vesmír a jako takový není 

ţádný stejný, proto hierarchie a výběr tuto rozdílnost měří a 

usměrňují. „V některých superiorních (=nadřazených) lidech 

opravdu ţije ve formě přítomnosti a skutečnosti to, co v ostatních 

existuje pouze jako zmatená aspirace, jako předtucha, sklon, pro-

to jsou tito druzí osudově přitahováni prvními a přirozeně se jim 

podřizují.“
8
 A niţší vskutku potřebuje vyšší.  

Hierarchie není byrokratická stupnice, v níţ se po mnoha letech 

sluţebního stáří stoupá, nebo čekárna. Vztahuje se k tradičním 

hodnotám.  

Na vrcholu stojí ten, který je lépe neţ ostatní schopen tyto hod-

noty ztělesnit, osvojit si je a úspěšně je ţít: nejlepší mezi nejlep-

šími, primus inter pares, to znamená první mezi rovnými, ten, 

který je vyzbrojen nejvyššími kvalitami. Proto se na jedné straně 

rýsuje menšina, elita určená kvalitou (=schopností, hodnotou), a 

na druhé straně většina určená kvantitou (=mnoţstvím). Čím je 

stupeň kvality vyšší, tím menší je počet osob, které tyto hodnoty 

vlastní. Prvním základem autority je posvátná a nikoli lidská kva-

lita, jejíţ legitimita pochází přímo od boha. Autorita je symbolem 

a výrazem řádu, míru a harmonie a je uskutečňována prostřednic-

tvím hierarchie, v níţ se kaţdý, znaje své místo, aktivně účastní 

na ţivotě státu z organického hlediska.  

Toto organické hledisko zajišťuje, ţe různé části (lidé – rodina) 

přispívají k vytvoření celku (pospolitost – stát) v obecném soula-

du, v němţ kaţdý člověk poţívá jemu příslušející nezávislost, 

nezbytnou pro rozvíjení vlastní zvláštnosti či přirozenosti. Nestr-

pěním jakéhokoli zneuţití z jedné či druhé strany nepřichází 

v úvahu rozpolcení či atomizace jednotlivce a kaţdý člověk je 

                                                           
8
 Julius Evola, Gerarchia e Democrazia, Ed. di Ar. 
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svobodný, aby se utvářel v jemu přiměřené oblasti podle své při-

rozenosti a pomocí vlastního nadání, takţe toto hledisko zajišťuje 

umocnění jednotlivce a ne jeho omezení. 

7. KASTA 

Organická idea tradičního státu je tvořena a uspořádána do čtyř 

kast: kněţí, válečníků, výrobců a sluhů. Symbolicky odpovídají 

částem lidského těla: hlava/mozek (kněţí); hruď/srdce (váleční-

ci); břicho/játra (výrobci); končetiny/ruce, nohy (sluhové). 

Tradiční řád není rozmar a kasta není plodem úmyslné lidské 

svévole. Zrození není určeno přirozeností, nýbrž přirozenost 

je určena zrozením a následně příslušnou kastou. Kasta je zá-

kon, řád, a lze ji pokládat za výchozí bod pro jakékoli duchovní 

povznesení. Vskutku kaţdý, kdo participuje na univerzálním řádu 

a nadpřírodním principu, zůstává věrný vlastní přirozenosti a jí 

odpovídající kastě. Přirozenost člověka umoţňuje hierarchické 

zařazení podle spravedlnosti v systému, který je orientován k vr-

cholu, kaţdá nerovnost mezi lidmi takto není ničím jiným neţ 

odrazem hlubší nerovnosti, v níţ kaţdý, nacházeje své místo, ctí 

staré pravidlo: „Kaţdému to, co si zaslouţí“. Ostatně kaţdá čin-

nost skýtá stejným způsobem moţnost duchovního povznesení a 

naplnit vlastní povinnost znamená přispět k uskutečnění řádu a 

touto cestou se podílet na metafyzickém principu. 

Politický a sociální odraz tohoto světonázoru lze rozpoznat 

v organizaci indoevropských národů, které pro hierarchizaci po-

spolitosti rozlišují tři hlavní funkce odpovídající třem aspektům 

bytí (duch, duše a tělo); poslední část, kterou tvoří sluhové, zo-

hledněna není. První funkce reprezentuje tajemnou správu uni-

verza (= veškerenstva), boţských zákonů a rituálů, je potvrzením 

všeobecného řádu vesmíru vůči světu lidí. To je povinností kněţí, 

stráţců posvátné vědy prvopočátku, těch, kteří prostřednictvím 

rituálu zpřítomňují posvátno. Knězi, nositelé techniky posvěcení 

a obětování, jsou prostředníky mezi nebem a zemí, mezi posvát-

nem a člověkem. 
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Druhá funkce představuje moc a rozkaz, sílu virility, hrdinství a 

moci, která zajišťuje „vítězství“, prostřednictvím něhoţ se děje 

obnova univerza. To je povinností kasty válečníků, kteří tvoří 

aristokracii, sílu a předsunutou energii k obraně pospolitosti. 

Třetí funkce je symbolem plodnosti a blahobytu, tato funkce je 

vykonávána většinou lidí: výrobci, sedláky a řemeslníky. Ti jsou 

zodpovědní za činnosti spojené s výrobou zboţí a se sluţba-

mi pro pospolitost nezbytnými. 

Nad kastami stojí král, syntéza jednoty, duchovní autority (kněţí) 

a politické moci (válečníků). Král je srdcem světa, ţivoucím od-

razem prvopočátku, prostředníkem mezi nebem a zemí, bytostí 

s dvojí přirozeností – lidskou a boţskou. Je vrcholem lidské hie-

rarchie a posledním stupněm hierarchie nebeské, viditelným po-

zemským ztělesněním vyššího řádu: pánem míru a spravedlnosti. 

V králi se tři funkce sjednocují: je suverénem, který uplatňuje 

zákony, válečníkem, který ochraňuje před viditelnými i nevidi-

telnými nepřáteli, oplodňovatelem, který zajišťuje mír a blaho-

byt. Řád, který král reprezentuje, se nemůţe plně uskutečnit, 

jestliţe král nenaplňuje svoji povinnost. Proto jsou pýcha, lţi a 

přepych krále mezi příčinami, které podmiňují počátek úpadku a 

lámou harmonickou rovnováhu. 

Jakmile úpadek začne, nastupují na místo krále kněţí a následnou 

odluku mezi duchovní autoritou a politicko-světskou mocí cha-

rakterizuje lunární duchovnost, v níţ virilní (=muţný) prvek pře-

jímá pasivní formu v čele se ţenou – Démétér.
9
 Tento úpadek 

umoţňuje, aby kněţí uchvátili moc, která uţ není královská ani 

duchovní, ale prostě hmotná a laická (=světská, profánní, znesvě-

cující). Tímto způsobem počíná na jedné straně náboţenský abs-

traktivismus (tzn. náboţenství ve významu něčeho neskutečného, 

neţivotného, od skutečnosti vzdáleného, neexistujícího) a na 

druhé sekularizace (=zesvětštění) moci: to bylo období válečníků 

                                                           
9
 Démétra: z mytologie, Démétér – matka země, byla jedním z největších boţstev řeckého 

světa. Je to zosobnění plodivé síly země. Původně měl její kult agrární (=zemědělský) cha-

rakter, pak Démétér získala hlubší význam ve smyslu znovuzrození přírodního světa. Mani-

festuje se v ní nástup ţenských kultů a boţstev, jimţ odpovídá devoce a sentiment 

(=citovost) v náboţenském prostředí. V římském panteonu přijala jméno Ceres. 
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a jejich titánské vzpoury,
10

 která uplatňuje princip války jako 

pouhé násilí. V klasickém světě zpodobňoval divoký prvek jed-

nak symbol Amazonky,
11

 to znamená neúspěšný pokus o démét-

rickou obnovu, a jednak symbol Titána, „nadčlověka“, zhmotně-

né virility a kořisti pýchy, násilí, zvrácenosti, vášní a pudu. Auto-

rita uţ neexistuje, nýbrţ jen moc, která, aby se prosadila, musí 

uţívat násilí. S nástupem trhovců vzniká utilitaristické (=na zisk 

zaměřené) pojetí hospodářství, které nakonec převládá ve všech 

aspektech ţivota, proto se ideálem stávají bohatství a zisk. Kla-

sické myšlení spojilo symboly milující Afrodity,
12

 která svou ná-

ruţivostí nahrazuje matku, a Dionýsa,
13

 jenţ představuje orgi-

astické odvázání, nestřídmost a primát pohlavního pudu-smrti 

jako symbolu bezuzdnosti. Vzmáhání se sluhů, temného prvku, 

určuje démoničnost kolektivismu, masy bez tváře, čistě beztvaré 

kvantity, znamení ztráty jakéhokoli kontaktu s nebem. Tváří 

v tvář tomuto procesu pádu existuje moţnost restaurace prvopo-

čátku na základě válečnického principu. Hrdinové mají moţnost 

znovudobýt primordiální stav a dobytím nesmrtelnosti dát ţivot 

novému „zlatému věku“. Předpokladem rekonkvisty duchovní 

virility je jak překonání materialistické virility – titána – tak 

démétericko-kněţské lunární duchovnosti. Heroická pospolitost 

proto není ničím jiným neţ obnovou světla prvopočátku. Titán je 

                                                           
10

 Titánské: v řecké mytologii je Titán obecným označením pro kaţdého ze šesti obrovitých 

synů Úrana (Nebesa) a Gaji (Země), kteří se pokusili zmocnit Olympu, ale byli poraţeni 

Diem. Titánským se označuje nesnášenlivý a buřičský postoj vůči boţskému řádu, který je 

zákonem a limitem (=krajní mezí). Hrdina, který bojuje a umírá za znovunastolení boţské-

ho řádu, stojí v oblasti válečnické cesty proti titánskému postoji, který neuznává hierarchii 

a chce dobýt nebe.  

11
 Amazonka: v řecké mytologii jméno ţen-válečnic sdruţených do pospolitosti, z níţ byli 

vyloučeni muţi. Podle tradice si uřezávaly pravý prs, aby mohly lépe napnout luk. Amazon 

je sloţeno z řeckého a = ne + mazon = prs. Amazonka je přezdívkou ţeny uzurpátorské 

(=uchvatitelské, pánovité), jeţ ztratila duchovní ţenství a proti své přirozenosti paroduje 

muţský virtùs. 

 
12

 Afrodíté, v řecké mytologii bohyně lásky a krásy. Byla uctívána s četnými aspekty, které 

připomínají semitskou bohyni Aštoret-Astarté. Kromě aspektu sexuální a profánní lásky 

byla původně uznávána jako mocné a telurické (=k Zemi se vztahující) boţstvo ţivotního 

pudu a plodivé síly divokého naturelu. Reprezentuje ţenský plodivý princip, který kromě 

hierarchického řádu umí ničit a podvracet. Připomeňme si, ţe později se stala protikladem 

Uránie, bohyně duševní a nebeské lásky.  

13
 Dionýsos: řecký bůh vína. Vztahuje se k němu dionýský prvek, který je charakterizován 

opojením a exaltací (=vzrušení, ale také: vyvýšení). F. W. Nietzsche v něm nalézá temnou a 

vášnivou sloţku řeckého ducha. Je protikladem ducha apolinského.  
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materia prima („výchozí hmota“) hrdiny, oba patří ke stejnému 

válečnickému stavu, ke stejnému transcendentnímu dobrodruţ-

ství, které v titánovi selhává a ve válečníkovi se uskutečňuje. 

Pro tradici není mezi duchovní autoritou a časovou-časnou (tj. 

světskou) mocí nikdy rozpor či rivalita, ale organický a hierar-

chický vztah. Vytvářející se protiklad, nebo hůře, rozpolcení me-

zi oběma funkcemi naopak znamená, ţe začal úpadek cyklu, kte-

rý skončí naprostým popřením jakékoli autority. 

8. KULTURA 

Kultura se rodí ze spojení boţského prvku s lidským; je to rov-

nováha mezi politickými a duchovními hodnotami, kde první 

jsou organizovány a hierarchicky podřízeny druhým. Také zde je 

vidět podstatný rozdíl mezi kulturou a moderní civilizací, neboť 

ta je dílem z prvků čistě lidských, pozemských, egoistických a 

utilitaristických. V ní se úpadek nevyhnutelně jeví jako smysl 

dějin na základě faktu, ţe tu vzniká málo hierarchií a rozdílů a 

všechno se spíše vyrovnává a splývá. Na druhé straně máme kul-

tury spjaté s tradicí, rozdílné ve formách, ale stejné v principu. 

Duchovní síly a hodnoty v nich tvoří osu a nejvyšší vztaţný bod 

pro veškerou organizaci. Síla prvopočátku v nich organizuje niţší 

síly a vštěpuje jim usměrňující a sjednocující energii. Kdyţ napě-

tí síly prvopočátku slábne, niţší síly se uvolňují, a postupně zís-

kávají převahu a dávají tak rozkladným jevům prostor, který ini-

ciuje úpadek.  

Kultura je největším výrazem všech duchovních sil, které se 

v pospolitosti prostřednictvím tradice uskutečňují pro virtùs poli-

tické organizace a pro rozvinutí dědičných sloţek. Ve všech tra-

dičních kulturách proto vláda státu přísluší nejlepšímu nebo nej-

lepším, jejichţ kvality zlepšují kontinuum (=časoprostor) podle 

tvaru pyramidy či stupnice hodnot, které odedávna představují 

hierarchické uspořádání. |c|  

V tradičním světě jsou politické a sociální síly v přímém vztahu s 

neviditelnými silami, takţe představují opravdové náboţenské 

instituce (=zřízení). Tímto způsobem se sociální (=společenský) 
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řád stává viditelným projevem řádu vyššího: řádu, v němţ stabili-

ta vzniká nezbytným odstupňováním práv a povinností 

v souvislosti s kvalitami a zodpovědností, jeţ naplňují jednotliv-

ce. Dnes, kdy uţ tyto přímé vztahy mezi společností a posvátným 

neexistují, převládá chaos. Elita, která ztělesňuje hodnoty a 

v kaţdodenním ţivotě je konkrétně zpřítomňuje, dává ţivot nové 

aristokracii (z řeckého aristos=nejlepší, nejschopnější; a ar-

chè=princip, rozkaz, řád), která se formuje z příslušnosti a 

z nesmiřitelné distance mezi tím, kdo je přítel a kdo nepřítel. Ta-

to aristokracie ztělesňuje hodnoty, které se mění v měřítko srov-

návání a střetnutí a stávají se tak platným nástrojem k jejich pro-

věrce na existenční rovině, v kaţdodenním ţivotě: způsobem po-

znávání, ţití, bytí. Tyto hodnoty přeţívají prostřednictvím orga-

nismů, s jejichţ pomocí se projevují, samy zůstávají beze změny 

jako dědictví příkladů a etických forem schopné tvořit nová na-

pětí, nové obsahy a nové příslušnosti. Nejvhodnějším prostřed-

kem pro přenesení tohoto stylu ţivota je jeho kaţdodenní důsled-

né ţití – duchovní hodnoty se tak stávají příkladem pro bliţní. 

Proto je odmítnutí kaţdé nespravedlivosti, kaţdého klamu a iluze 

demarkační linií, která určuje fronty příslušnosti. Je-li prostřed-

kem subverze leţ, vítězící zbraní tradice je pravda. Pravda není 

lidský výtvor, existuje nezávisle na lidech, kteří mají povinnost ji 

poznat a jednáním uskutečnit v kaţdodenním ţivotě. 

9. SVATÁ VÁLKA: VITA EST MILITIA SUPER TERRAM 

Základní je porozumět, ţe bytí (das Sein: to, co je) stojí proti dě-

ní (das Werden: to, co se mění, vzniká, nastává); světlo v temno-

tě; vědomí v nevědomosti; ţivot ve smrti; spravedlnost ve zvůli a 

v násilí; láska v nenávisti; řád v nepořádku; virtùs cti a věrnost ve 

zbabělosti a proradnosti. Tyto protiklady proto jako odraz před-

stavují formy a kvalitu dvou antagonistických (=nesmiřitelně 

protichůdných) front, mezi tradicí a subverzí, ve věčném střetnutí 

o vlastní panství nad světem: „Existuje fyzický řád a metafyzický 

řád. Existuje smrtelná přirozenost-podstata a přirozenost-podstata 

nesmrtelného. Existuje vyšší sféra bytí a niţší sféra dění-

nastávání. Ještě obecněji: existuje viditelné a hmatatelné, a – 
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před, za ním a mimo něj – existuje neviditelné a nehmatatelné 

jako nadsvět, princip a opravdový ţivot.“
14

  

Lidé se tohoto střetnutí účastní tím, ţe se postaví na jednu z obou 

front. Na jedné straně jsou sešikováni lidé vznešení a čestní: svě-

tec, hrdina, řemeslník-umělec, pán nad sebou samým, ten, jenţ 

usiluje o duchovní vítězství; na druhé jsou: chytráci, zbabělci, 

uboţáci, poraţenci, ti, kteří nejsou niterného vítězství schopni. 

Tradice člověku umoţňuje znovu najít pravé vědomí a důstoj-

nost, dosáhnout probuzení své metafyzické podstaty a dovoluje 

jedinci naplnit vlastní transcendentní poslání kaţdodenním jed-

náním. Proto je třeba síla k odporu vůči kaţdé lţi, neschopnost 

zradit a nadřazenost vůči všemu malichernému egoismu, stálé 

zachovávání povznesené důstojnosti, láska k absolutnímu a 

schopnost posvětit kaţdé jednání, které člověk koná. Tímto způ-

sobem je moţné znovu vybudovat mosty k posvátnu, jeţ byly 

zničeny pošetilostí moderního egoismu. Je tedy zapotřebí jednat 

za opětovné vítězství ducha a vést to, co se v tradici označuje ja-

ko Velká svatá válka. Tímto výrazem se myslí vnitřní boj proti 

nepříteli, který dlí v kaţdém člověku. Hluboký a nehmotný boj, 

který musí kaţdý jednotlivec vést proti sloţkám lidské přiroze-

nosti jako jsou chtivost, náruţivost, strach, zbabělost, a proti pu-

du. Ţivot se tímto způsobem stává věčným bojem mezi duchov-

ními silami a silami protikladného řádu: na jedné straně solární 

(=sluneční) síly, na druhé temné síly chaosu a hmoty. Je to boj 

mezi solárním principem, bytím, proti pouze lidskému prvku, 

slabému a podléhajícímu vášním, já, egu. Malá svatá válka je na-

proti tomu boj proti vnějším nepřátelům, barbarům, těm, kteří 

nepříslušejí k vlastní pospolitosti. Malá svatá válka má katarzní 

(=očišťující) funkci,
15

 podporuje totiţ objevení vnitřního nepříte-

le, takţe se dvě cesty stávají jednou. Ten, kdo v malé válce proţil 

velkou válku, překonal „krizi smrti“, osvobodil se od nepřítele, 

jenţ byl usazen v něm samém, a od svého pudu sebezáchovy. 

Strach, ţádostivost, neklid jsou aţ do úplného osvobození poro-

                                                           
14 Julius Evola, Rivolta contro il mondo moderno, Ed. Mediterranee. 

 
15

 „Katarze“: z řeckého katharsis-kataros – očištění, očista.  
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beny a ovládány všemi pudy a vášněmi. V jednom východním 

textu stojí: „… život jako luk, duše jako šíp, absolutní duch 

jako terč. Sjednoť se v tomto duchu jako vystřelený šíp, který 

zasáhne svůj terč.“
16

 Potvrzuje se tak podobnost mezi válečnic-

kým a asketickým ţivotem (z řeckého asceo=cvičení) s vnitřní 

kázní, sebeovládáním, utvářením a odalem (=drţbou) vlastního 

já. Válka pak není jen uţitím ničivé síly a násilí, ale s láskou a s 

odstupem prováděné jednání, jehoţ prostřednictvím se vášeň stá-

vá kázní a stylem se zřetelem k hodnotám pravdy a spravedlnosti, 

oddanosti, cti a věrnosti. 

„Vita est militia super terram“ (=ţivot je válkou na zemi) se stá-

vá pravidlem těch, kteří tradici přebírají jako vztaţný bod a 

uznávají prvenství zákona, řádu a hierarchie. Pro ty, kteří světí 

oproti zemi nebe, oproti noci den a proti bastardní promiskuitě 

(=pohlavní styky bez výběru; promíšenost) postavili rodinu a 

stát. Proti rovnosti původ a rasu. 

Tradice proto říká: aby se paměť a identita národa udrţely ţivé, 

musejí být stále obnovovány.
17

 

Subverze naopak znamená: zapomnění, ztrátu veškeré identity, 

popření veškeré kontinuity s minulostí i jakékoli budoucí per-

spektivy. 

Pro muţe tradice je obrana posvátného řádu vţdy aktuální a ţivá; 

a vší svou silou se angaţuje za boj proti chaosu a kaţdé nespra-

vedlnosti.  

                                                           
16

 Markandeya Purana, XLII, 7-8. 

17
 Popolo=národ, lid. Obvykle „národ“ označuje společenství lidí sdílejících jedno geogra-

fické či politické území, spjatých jazykem, zvyky, vírou a mravy. Naše pojetí národa se 

naopak od tohoto obvyklého přístupu odlišuje. Lid stejně jako národ získává význam, for-

mu a účast na vyšším stupni bytí jen v integrálním (=celistvém, sjednoceném, jednotném, 

totálním), hierarchickém státě. Pouze kdyţ stát přebírá fyziognomii tradičního řádu, 

pozdvihne se národ – fyzická a duchovní pospolitost, rozšíření rodu a rodiny – současně na 

vyšší biologickou a ţivotní entitu (=jsoucnost). V tomto smyslu platí slova Julia Evoly: „V 

ideji uznáváme naši pravou vlast. Nikoli existence stejné země nebo stejného jazyka, ale 

existence stejné ideje je to, co má význam. To je základ, výchozí bod. Proti kolektivistické 

jednotě národa… my v kaţdém případě stavíme něco jako řád – lidí věrných principům 

kontinuity vyšší autority a legitimity mající původ právě v ideji.“To je naše národní myš-

lenka. Národ lidí tradice. 
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10. ÚPADEK A SUBVERZE 

V Tao Te Ťing od Laoziho (Lao-c´), se tvrdí: „Ztratila-li se cesta 

(princip), pak přichází virtùs. Ztratil-li se virtùs, pak přichází 

morálka. Ztratila-li se morálka, pak přichází spravedlnost. Ztrati-

la-li se spravedlnost, pak přichází společenský zvyk (konformis-

mus). Zvyk, pouhé zdání ryzí formy (etika), je principem chao-

su.“ |d| Úpadek je degenerativní proces a souvisí s dějinným 

okamţikem,
18

 v němţ byly duchovní hodnoty zatlačeny ideolo-

gií, která svou podstatu čerpá výlučně ze společensko-

hospodářských mechanismů. Na jedné straně je legitimní moc, 

duchovní autorita, boţská přítomnost, která míří k vrcholu, tzn., 

ţe je to anagogická síla (z řeckého anagogia=zvedat se, doslova: 

zvednout kotvu). Na druhé straně síla, která tíhne k úpatí a je pří-

činou degenerace a zanikání kultury. Rozklad kultury proto po-

chází z převahy napětí, které jiţ nemá těţiště v řádu, ale tkví ve 

hmotě a chaosu. Poté, co bylo toto řečeno, je moţné tradici odli-

šit dvěma slovy, které tuto skutečnost vyjadřují lépe: být a mít. |e| 

Indové nazývají zlatý věk, který odpovídá prvopočátku,  satja-

juga (či krta-juga), to znamená věk bytí; jemu protikladnému vě-

ku je připisována nadvláda jmění, to znamená iluze.  Věk jmění 

je charakteristický převahou ekonomických a materiálních pro-

blémů. Tato pravda předpokládá, ţe mimo smyslovou a přírodní 

skutečnost nejen neexistuje rovina nadpřírodní, jejíţ směr je k 
                                                           
18

 V průběhu dějin lze rozpoznat řadu okamţiků, v nichţ se proces úpadku projevuje zře-

telněji. Jsou to fáze přelomu mezi jedním a druhým obdobím. V oblasti makrohistorie nám 

pomáhá – jak jiţ bylo nastíněno – doktrína čtyř věků, od zlatého aţ k současnému ţelezné-

mu. V tomto posledním věku se zesiluje, vzhledem ke ztrátě hodnot ze strany člověka, 

proces „materializace“, který je nyní zjevný. V rámci tohoto posledního cyklu je rovněţ 

moţné rozpoznat v evropském světě příslušné historické etapy. Pád římského impéria, 

rozpad Svaté říše římské a následná subverze (=zkáza, rozvrat, převrat) hodnot v prostředí 

humanismu a renesance končící osvíceneckou a pozitivistickou filozofií, jeţ se stala popu-

dem k největší pohromě padlé na lidstvo: francouzské revoluci. Po této revoluci, jeţ nastala 

i díky úpadku francouzské šlechty, došlo s nástupem demokracie, komunismu a kapitalismu 

k pokračujícímu zrychlení subverzních jevů, s jejichţ pomocí se skrytí organizátoři subver-

ze dostali k moci. Tím dospíváme k našim dnům, v nichţ dochází k tomu, ţe prvky satan-

ského řádu jako potrat, genové manipulace či rozkvět neospiritualistických sekt jsou pre-

zentovány jako normální. 
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vrcholu, ale také podpřírodní, která vede k úpatí, do niţších pá-

sem. 

Subverzní činnost přijímala v různých fázích různou podobu, 

vţdy je ale mezi nimi funkční souvislost, kaţdá je zprostředkující 

a průpravná pro fázi následující. Tímto způsobem bylo nejprve 

dosaţeno toho, ţe se tradice stala pouhým konformismem, spole-

čenskou konvencí, souhrnem schémat a institucí, napříště histo-

rických a bez jakékoli hodnoty. Následně se pro agenty subverze 

stalo snadným odmítnout validitu (=platnost) duchovních vlivů a 

tím zahradit směr k vrcholu. To je moţné především díky řadě 

kulturních a politických teorií, které svou počáteční taktiku na-

lezly v materialismu a ateismu. Neboť: racionalismus, egalita-

rismus, evolucionismus, utilitarismus, relativismus, individua-

lismus, ekonomismus nejsou ničím jiným neţ kamínky mozaiky 

jediného subverzního plánu, jehoţ základním cílem je znemoţnit 

jakoukoli přítomnost posvátna a přístup člověka k němu. Přeru-

šení veškerého spojení s nebem a vytvoření skutečného krunýře, 

který je pro jakýkoli boţský zásah neproniknutelný, určuje fázi, 

která se nazývá solidifikace.
19

 Jediný směr vzpoury, který zůstá-

vá otevřený, je směr k úpatí, do pásma iracionálna a niţších sil. 

Tato fáze, charakteristická nevázaností individua, je ještě nebez-

pečnější neţ předcházející. Ti, kteří ještě cítí potřebu „reakce“, 

v ní fakticky nabízejí surogáty (=náhraţky) duchovna, které se 

odvolávají na tradiční ideje, ale znamenají hlubokou subverzi 

naprosto zrazující všechny hodnoty. Moderní člověk, pro něhoţ 

jiţ není běţné směřování vycházející z posvátného zákona, je 

okouzlen neospiritualistickými hnutími a sektami, aniţ zpozoru-

je, ţe jsou napodobením a převrácením pravé duchovnosti. Tento 

útěk do iracionálna maří kaţdý pokus reagovat na krizi moderní-

ho světa a neutralizuje ty, kteří ještě cítí nutnost pěstovat „vnitřní 

dimenzi“. 

                                                           
19

 Solidifikace (=tuhnutí, tvrdnutí): je termín, jímţ René Guénon označuje materializaci 

(=zhmotňování) bytí. Guénon sám upřesňuje, ţe solidifikace nastává okamţikem, v němţ 

člověk přerušuje jakýkoli vztah s boţským, nahrazuje posvátné vidění existence viděním 

materiálním, které je kořistí niţších sil. 
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Skutečným cílem subverze je, ţe převrací legitimní duchovní 

zdroje, které se staví proti pokračujícímu zatemňování, např. ma-

terialismu, a tím uskutečňuje úplné svrţení boţského.  

Proto je nesmyslné poţadovat zlepšení sociálního 

(=společenského) ţivota a přitom zapomínat na integrální 

(=celkové, celistvé) utváření individua (tělo, duše a duch). Kaţdá 

pravá politická reforma nebo revoluce předpokládá ve své pod-

statě reformu a revoluci duchovní. 

11. INICIACE 

Slovo iniciace pochází z latinského: initium=začátek, in ire=jít 

dovnitř, a souvisí s Jánem, římským bohem, ochráncem začátku 

(Jánus). Etymologie odkazuje k latinskému ianua=vstupní dveře, 

coţ naznačuje počátek, východisko realizačního procesu, kterým 

se osvobozujeme z lidského postavení. Iniciovaný (=zasvěcený) 

je pontifex, ten kdo buduje most mezi nebem a zemí, ztělesňuje 

se v něm syntéza královských a kněţských sil.  Projevuje se v 

něm schopnost provádět rituály, které „podpírají“ kaţdou pospo-

litost a napomáhají spojení s boţským světem. Iniciovaný je král, 

prostředník mezi bohem a člověkem, stojící na vrcholu pozemské 

hierarchie a na úpatí hierarchie nebeské. Je „synem nebes“, jenţ 

vyzařuje světlo, styčným bodem mezi světem lidí a boţským. 

Mluví-li se o iniciaci, je nutné předpokládat, ţe bytí ve vztahu 

k člověku představuje různé vyšší a niţší stavy existence. Proto 

můţe osobnost vystoupat k nejvyššímu bytí, anebo degradovat, 

čili potupně sestoupit aţ k rovině podlidské a zvířecí. Co se nej-

vyššího existenčního stavu týče, je opravdovým znovuzrozením, 

které překračuje lidské postavení s jeho omezeními. Toto zno-

vuzrození determinuje (=vymezuje, určuje, popř. provádí) sku-

tečnou transformaci (=proměnu) celé existence tak, ţe způsobuje 

spojení s vyššími stavy. Je to radikální posun z jednoho stavu 

existence do jiného, kde se nabývá jiné vědomí a jiné cítění. Je 

přechodem z jedné cesty bytí na druhou, z temnoty do světla, a 

díky přenesení duchovního vlivu se dospívá k osvobození od ja-

kékoli potřeby-nutnosti. 
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Aby to bylo moţné, je nezbytný „vnější“ zásah, rituálně prove-

dené přenesení duchovního vlivu spjatého s řádnou a legitimní 

iniciační organizací, která musí být jednotná;  přímo či prostřed-

nictvím dalších center se spojuje s univerzálním nejvyšším Stře-

dem. Ten má za sebou nepřetrţitý řetěz přenesení sahající aţ 

k prvopočátku: primordiální tradici. Kaţdý, kdo o tuto cestu usi-

luje, musí mít pro ni vrozený sklon a přirozené nadání, bez nichţ 

bude kaţdý pokus marný. 

Pro započetí iniciační cesty je nepostradatelné mít tři základní 

dispozice: první je kvalifikace (=způsobilost), to znamená moc = 

schopnost jednat; druhou je přenesení, tzn. zprostředkování, pře-

nos virtùs = účinně vlastní moc uplatnit; za třetí je to schopnost 

vytrvalé vnitřní práce na sobě, aktualita (=časovost, skutečnost) 

čili být si vţdy jasně vědom vlastního jednání. |f| 

Iniciace tak nemá nic co do činění s egalitářskou a demokratic-

kou koncepcí, s morálkou nebo s náboţenstvím, neboť „cílem 

není být zproštěn hříchů, ale viditelné uskutečnění transcendentní 

síly“. V náboţenské rovině se ukazuje distance mezi stvořením 

a stvořitelem a dovolena je pouze závislost a devoce (=oddaná 

pokora) prvního vůči druhému. Iniciace tuto hranici odstraňuje: 

ideu spasení nebo vykoupení tak střídá idea probuzení. Ze světa 

těch, kteří věří, do světa těch, kteří jsou. Metafyzicky dobro nebo 

zlo neexistují, ale existuje to, co je skutečné a pravé, na rozdíl od 

toho, co je falešné a iluzivní. Skutečná je naopak zkušenost, kte-

rou duch můţe učinit ve znovusjednocení se sebou samým. „Ţi-

je-li“ ve stavu jistoty a plnosti, v němţ se jiţ na nic netáţe, je 

zbytečné se vzrušovat, spekulovat (=abstraktně uvaţovat). Bytí je 

věčné a vlastní jen samo sebe. Vyšší skutečnost nezná uspokojo-

vání tuţeb, pudu nebo citů, není svázána vnějšími či vnitřními 

pouty. Ignorujeme-li tuto skutečnost, spánek vnitřní síly determi-

nuje hmotu, která je z nečinnosti přitahována k úpatí. Hlavním 

smyslem kaţdé pravé askeze je ostatně rekonkvista toho, co je 

ztraceno, a rekonkvista prvopočátečního stavu, neutralizující zá-

porné vlivy pudové a iracionální části lidské bytosti a posilující 

vlastnosti typické pro olympskou přirozenost. Probuzený, inicio-

vaný, je ten, kdo nezná palčivou ţízeň, nemámí ho ţádná vášeň, 
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neláká ho ţádné vítězství, nedotkne se ho ţádné vzrušení. Nako-

nec osvobozen od kaţdé ţádostivosti dosahuje jiného vědomí. 

Náleţí vnitřně k jinému světu, k jinému stavu, v němţ uţ není 

rušen a nepodléhá potřebě, není uţ svázán s údělem smyslů, stá-

vá se nesmrtelným. Také na tomto území se vystavuje váţným 

nebezpečím. Vedle iniciace, která otvírá dveře do nebe, existuje 

kontrainiciace, a tudíţ deviace (=odchýlení se, odchylka, odklon, 

úchylka) kaţdé snahy po ryzí duchovnosti; matoucí pohled na 

pravdu, který falšuje hodnoty a podněcuje nadvládu niţších vli-

vů. 

12. KONTEMPLACE A AKCE 

Tradice zná dvě moţnosti nebo dvě cesty, jak iniciace dosáhnout.  

První je kontemplace, druhá je akce.  

Obě jsou chápány jako dva póly jedné duchovní skutečnosti, 

k níţ se vztahují ti, kteří se hodlají dát cestou vnitřní realizace. 

Kontemplace je uskutečnění pravdy, je pobídkou k Jednomu, 

nejvyššímu archetypu (=pravzoru), k němuţ se dospívá odstupem 

od smyslové skutečnosti. Je vědomím, které míří k nejvyšší sku-

tečnosti, jíţ se dosahuje překonáním smrti a lidského prvku. Vě-

domí postupuje na rovině překračující kaţdou lidskou moţnost: 

rozum, cit nebo afekt (=hnutí mysli, rozrušení, nálada), a realizu-

je se sebezapřením, zdrţenlivostí a rituální (=obřadní) čistotou, 

osvobozujícími z pout individuality. Kontemplace je participace 

na boţské skutečnosti, která překračuje kaţdou světskou hranici a 

podmínění a tvoří základ kněţské kasty. 

Druhá cesta schůdná k dosaţení iniciace je akce. Jedná se ve svě-

tě. Neustupuje se z panství cítění, konání a bojování. Člověk, kte-

rý se dá cestou akce, není tísněn cíli nebo plody akce samotné, 

přikládá stejnou hodnotu vítězství nebo poráţce, potěšení nebo 

bolesti, a nad lásku nebo nenávist klade samotnou akci. Ţivot 

schopný probudit ve vlastním nitru napětí přesahující vlastní já, 

aby dosáhl styku se stavem světla a moci, který přesahuje a ovlá-

dá vše, co je lidské a tělesné, se stává více neţ ţivotem. Tento 
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stav je základ, který charakterizuje účast na posvátné skutečnosti 

ve válečnické a heroické formě. 

Primordiální tradice je před a nad rozdělením těchto dvou cest, 

které znamenají přiblíţení se její jednotě. Z těchto dvou forem 

pochází královská a kněţská iniciace, lépe řečeno válečnická, 

heroická tradice a tradice kněţská. Kontemplace a akce vyţadují 

úplnou integraci (=scelení, sjednocení) lidských moţností. Kon-

templace se má k akci jako posvátné k lidskému, jako věčné 

k pomíjivému, jako duchovní autorita ke světské moci. 

Tradiční doktrína nezná mezi oběma cestami protiklad ani roz-

por, mezi oběma sice existuje rozdíl a tím rozdělení funkcí, 

v království a kněţství však rozpoznávají totoţnost svého zákla-

du. 

13. ZÁKON 

Tradice nemůţe být historizována s poukazem na měnící se mi-

nulost, ani nemůţe být pokládána za lidský vynález k libovolné 

manipulaci (=zpracovávání vědomí lidí). Není proto ideologií, 

filosofií, myšlenkovou konstrukcí nebo – hůř – lidskou svévolí. 

Není památkou nebo reminiscencí (=vzpomínkou), ale vůlí a 

tvůrčí silou, jejímţ zákonům se lidská přirozenost musí přizpůso-

bit, aby se tradice mohla stále znovu manifestovat (=projevovat) 

a vracet ţivá. Povinností člověka je přizpůsobit vlastní způsob 

chování a celou svou existenci tradičním principům. Tradice se 

proto stává dynamickým úsilím tvorby a výboje, napětím, které 

směřuje k dosaţení vyšších cílů a organizování (=pořádání) sku-

tečnosti ve sluţbě boţské vůle.  

Pro ty, kteří neumějí rozţhnout posvátný oheň, můţe tradice pla-

tit jako opora, jako zákon a jako věrnost. Tímto způsobem nabý-

vá tradice normativního významu posvátného zákona, který do-

voluje kaţdé osobě participovat podle své přirozenosti na vyšší 

skutečnosti. U indoevropských národů je to centrální (=ústřední) 

idea boţského řádu, která podpírá celé univerzum. Zákon byl bo-

hy předán lidem, aby ţili v souladu s principy a mohli se vystří-

hat kaţdé bezboţnosti a nespravedlnosti. Prvořadou povinností 
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právního uspořádání je vnést mezi lidi boţský řád a podporovat 

jejich znovuspojení se samotnou „silou z vrchu“. Lze pozorovat, 

ţe jednotlivec v tradiční společnosti proţíval vědomé a poslušné 

uznávání zákona jako opravdovou oporu, s níţ se kaţdý mohl 

podílet na univerzálním řádu. Rozdělení mezi lidskou a náboţen-

skou skutečností neexistovalo. Celý ţivot byl skandován |g| 

rytmy a zákony boţské povahy-přirozenosti. Proto neexistoval 

rozdíl mezi náboţenským a právním pravidlem, jehoţ legitimita 

spočívala v nezměnitelné jediné síle věčného a duchovního řádu. 

Neposlouchat zákon znamenalo stavět se proti tomu, co je po-

svátné. 

Člověk následující tradici zůstává věrný dědictví otců a vnímá 

boţskou přítomnost v kaţdém okamţiku svého ţivota, stává 

svědkem hodnot pravdy, spravedlnosti, loajality (=poctivosti, 

oddanosti), cti a věrnosti. Vnitřní poslušnost vůči principům se 

mění v reálné uvědomění, které ţivotu vrací formu a staví ho do 

proudu světla tak, ţe v něm ţivot dostává vyšší význam. 

14. RITUÁL 

Člověk má nástroje, aby vstoupil do styku s prvopočáteční tradicí 

a znovuoţivil posvátnou činnost, která je základem ţivota. 

Rituál, mýtus a symbol jsou tři skutečnosti, které mluví přímo 

k srdci a umoţňují znovuprobuzení vnitřních sil a energie. Tyto 

skutečnosti fakticky představují mosty nebo „pupeční šňůry“ me-

zi nebem a zemí, prostředky, které umoţňují aktualizaci 

(=zpřítomnění, ale také akci „přechodu bytí ze stavu pouhé moţ-

nosti do stavu skutečnosti“, tj. uskutečnění, realizace) posvátného 

řádu. Tímto způsobem je hmotný prvek, jako například krev a 

půda, ovlivňován vztahem s duchovním prvkem do té míry, ţe 

podporuje znovuoţivení a obnovení prvopočáteční síly. Tradiční 

vědomí jedná prostřednictvím jazyka-řeči rituálu, mýtu a symbo-

lu. 

Rituál etymologicky pochází ze sanskrtu: rta=řád. Je to činnost, 

která znovu stabilizuje styk s boţským světem prvopočátku a je-

dinci nebo celé pospolitosti umoţňuje účast na posvátném řádu. 
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Prostřednictvím rituálu se děje znovuspojení s archè=tvůrčím 

principem ţivota, v němţ se anuluje (=ruší, zneplatňuje) a přeru-

šuje posloupnost času, čímţ je re-evokován (=znovu vyvolán) 

prvopočáteční akt (=styk, ale také: čin). Takto je rituál aktuální a 

účinný v kaţdé době. Rituál je principiálně (=ve své podstatě) 

posvátná činnost (z latinského sacer facere, konat posvátno; sac-

ra facere, konat posvátnou věc, posvátný úkon, oběť) a 

v okamţiku, v němţ je prováděn se znovu uplatňuje mysterium 

(=nadrozumové zjevení pravdy) ţivota jako duchovního dědictví. 

Jeho smyslem je přímo spojit lidskou bytost s boţskou skuteč-

ností, která přesahuje kaţdou individualitu a sjednocuje členy 

stejné pospolitosti. Rituál je aplikace (=uţití, pouţití) nejvyššího 

zákona, který restauruje řád a uzavírá brány chaosu. Je to symbol 

věrnosti, prostředek účasti na nadpřírodním světě, a má moc vrá-

tit do kaţdodennosti viditelný vzor boţského řádu.  Rituál je zku-

šenost a účast člověka na boţské skutečnosti, která je radostí a 

láskou, okamţikem, v němţ se obnovuje prvopočáteční síla, která 

člověka sjednocuje s posvátnem. Proto se rituál prostřednictvím 

symbolického přemoţení smrti a znovuzaloţení ţivota stává 

tvůrčím principem ţivota samého. V tradiční pospolitosti, v níţ je 

vše osvíceno posvátnými pravidly, jsou vztahy mezi individuál-

ním a kolektivním ţivotem usměrňovány právem a zákonem, kte-

ré jsou v úzkém spojení s rituální činností. Účinnost rituálu je 

zajištěna pouze tím, ţe je vykonáván v souladu s pravidly, jeţ 

zabezpečují jeho platnost, kdyţ svědomitě ctí jak objektivní, tak 

subjektivní podmínky.  

Jestliţe se rituál změní a nemá uţ sílu aktualizovat 

(=zpřítomňovat, uskutečnit) prvopočáteční energii, stává se pou-

hou ceremonií (=společenskou formalitou, okázalou i neokáza-

lou), prostým lidským jednáním, odříznutým od jakéhokoli styku 

s vyšší skutečností. 

15. MÝTUS 

Mýtus etymologicky pochází z řeckého: mythos=slovo, sdělení, a 

z latinského: mutus=mlčící, němý, a ze slovesa musso, které má 
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význam zamlčet, skrýt, a naznačuje obtíţ samotnému mýtu poro-

zumět. 

Mýtus vyjadřuje absolutní (=nepodmíněnou, nezávislou, napros-

tou) pravdu, poněvadţ vypráví posvátnou událost, která se udála 

v primordiální době. Zakládající mýtus je výchozí prvek par ex-

cellence, původce prostých forem a norem (=pravidel), které se 

stávají pojivem politické pospolitosti. 

Mýtus člověku umoţňuje sjednotit s vesmírem (tj. boţským řá-

dem) ţivot a pravidla svého běţného chování: od stravy ke sňat-

ku, od práce k umění, v zemědělství, při lovu a v sexualitě atd. 

Člověk opakující ve svých kaţdodenních činnostech příklad my-

tického archetypu ruší profánní čas, aby ţil v čase magicko-

religiózním, ve věčné přítomnosti. Na rozdíl od chaotického dě-

jinného dění s jeho rozpory vytváří mýtus dimenzi (=rozměr) 

věčnosti, je modelem, který člověka provází a vede, poskytuje 

mu pevné orientační body. Mýtus je posvátné vyprávění, odlišné 

od profánních příběhů, vysvětluje pravdu v alegorické (=obrazně 

symbolické) podobě a obsahuje vše, co se rozumu vymyká, jako 

například původ ţivota, osud člověka, jeho kultury a příčiny 

úpadku. 

Mýtus je vyprávění o metahistorickém (=naddějinném) řádu. Ob-

sahuje tajemství síly, která za a v nitru člověka působí viditelné 

změny a odkrývá, jak všechny tyto nevysvětlitelné věci začaly. 

V mýtu jsou integrovány (=do funkčního celku sceleny) dějiny a 

naddějiny, proto je člověk prostřednictvím mýtu schopen najít 

správnou orientaci pro vlastní jednání a celý vlastní ţivot. Jestli-

ţe se hodnota mýtu ztrácí a člověk jeho pravý význam jiţ nezná, 

stává se mýtus pouhou mytologií (=bájeslovím), pohádkou, folk-

lórem, který v krystalické formě přetrvává ve fantasii národů.  

16. SYMBOL 

Symbol etymologicky pochází z řeckého: sin ballo=spojit, sloučit 

sjednotit; jeho protikladem je dia ballo=oddělit, odloučit, separo-

vat, z něhoţ pochází výraz „diabolický“ (=„ďábelský“, „zlý“). 
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Symbol je smyslový výraz nadsmyslové skutečnosti, je bezpro-

střední formou, v níţ se přenáší hluboké poselství pravdy. Po-

svátné vědomí mluví prostřednictvím symbolů, obrazů, aby vy-

volalo probuzení hluboké síly bytí a opravdovým skokem dosáh-

lo nadrozumové dimenze.  

Skutečnost se stává symbolem a symbol se stává skutečností. 

Symboly nejsou to samé, co představují, ale pomáhají pochopit 

duchovní skutečnost. Původ symbolu není lidský, je fixací rituál-

ního gesta, můţe mít vícevrstvé významy a výklady, které si ne-

odporují, nýbrţ se doplňují, všechny jsou pravdivé a skutečné, 

ale mají původ v různých hlediscích. 

Degenerací se mění v pouhé umělecké či filozofické výrazy, kte-

ré nejsou schopny podnítit vědomí, aby se prostřednictvím utvo-

řeného obrazu otevřelo. 

Mýtus, rituál a symbol jsou vzájemně spjatou skutečností. Rituál 

fakticky ve všech svých konstitutivních (=podstatných, základ-

ních) sloţkách nezbytně předpokládá symbolický smysl a kaţdý 

symbol je rituál mající nelidský původ. Mýtus je v některých pří-

padech dramatickým vyprávěním lidské zkušenosti a jejích vzta-

hů k hlubokým silám a slouţí jako „logická“ podpora jak rituá-

lům, tak symbolům. 

 

Posvátný vrchol 
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PŘÍLOHA 

I. Kříţ 

Rozumět symbolům tradice neznamená nic jiného neţ v sobě ob-

novit sílu prvopočátku a napomáhat obnově vlastního bytí, nasto-

luje opět řád a autoritu, které vyzařují jeho ducha. 

Kříţ je jedním z nejvýznamnějších symbolů, protoţe v jeho vý-

razu (tj. vnějším vzhledu, který odráţí vnitřní stav) je zachována 

hodnota prvopočáteční tradice, proto je symbolem jednoznačně 

univerzálním (=všeobecným, celosvětově rozšířeným; uni-versa= 

„jedna verze“). 

Kříţ představuje univerzálního člověka („všečlověka“), který 

zvítězil nad smrtí a čistě lidskou pudovou přirozeností, čímţ do-

spěl k totálnímu (=celkovému, naprostému, absolutnímu) usku-

tečnění. Vedle univerzálního člověka představuje kříţ strom ţi-

vota, který stojí v centru světa a který upomíná na ideu středu a 

prvopočáteční čistoty. V kříţi lze pozorovat dva směry, horizon-

tální (=vodorovný) a vertikální (=svislý), oba tyto směry mají 

různé významy a symboliku. 

V kříţi se smiřují protiklady, které náleţejí na rovinu projevu 

(horizontální osa) nebo na rovinu směřování k vrcholu (vertikální 

osa). Kříţ se proto stává symbolem jednoty, v níţ různé pravdy, 

odlišné, ale ne protikladné, participují organickým a komplemen-

tárním (=navzájem se doplňujícím) způsobem na jednotě. 

Z antropologického
20

 pohledu symbolizuje vertikální osa osob-

nost, velké Já, ducha, to znamená aktivní a věčnou sloţku kaţdé-

ho bytí. Vertikální směr je doménou posvátna, nemusí však vést 

jen k nebi, můţe také padat do propasti. Horizontální osa naopak 

představuje individualitu, malé já, tělo, duši, pasivní (=zvenku 

ovlivnitelnou) a smrtelnou sloţku kaţdého bytí. To je doména 

dějinného dění, v níţ se střetávají ideologie a lidské faktory. Obě 

osy dělí prostor a čas do čtyř stejných částí, kaţdá z nich vyjadřu-

                                                           
20

 Antropologie: z řeckého anthropos = člověk + logia, odvozeno z logein = říkat, studium 

podstatných rysů, které určují lidský ţivot a způsob chování. V tomto případě se odkazuje 

na analogii mezi člověkem a symbolem, na moţnost číst v kříţi reference na ţivot člověka.  
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je vnitřní a vnější odraz, který poukazuje na analogie s během 

lidského ţivota. Kaţdý kvadrant symbolizuje základní okamţik 

existence, času a prostoru. Rozdělení času a prostoru do čtyř částí 

je v povaze věcí, všímáme-li si toho, lze konstatovat, ţe jsou to 

čtyři hlavní body, které dělí prostor: sever, východ, jih a západ. 

Čtyři jsou prvky, z nichţ se skládá hmota: oheň, vzduch, země a 

voda; stejně jako jsou čtyři říše pozemské přírody: minerální, 

rostlinná, zvířecí a lidská. Také den se dělí na čtyři části: půlnoc, 

úsvit, poledne, západ slunce; a v roce jsou čtyři období. Toto dě-

lení se potvrzuje v jiných souvislostech: například v člověku jsou 

čtyři základní části, z nichţ se skládá organismus: hlava (mozek, 

bílá); hruď (srdce, rudá), břicho (játra, černá) a končetiny (nohy a 

ruce). Podle tohoto organického rozdělení člení indoevropské 

národy státní organizaci do čtyř kast: kněţí, válečníků, výrobců a 

sluhů; nad všemi je král. 

I ţivot člověka lze rozloţit do čtyř základních věků: prenatální 

období, zrození, zralost a nakonec smrt. 

II. Slunce 

Slunce je zářící hvězdou par excellence, její světlo a teplo podpo-

rují přírodní cyklus světa a umoţňují ţivot sám. 

Aţ do nedávna představovalo slunce hranici mezi dvěma skuteč-

nostmi: za prvé světelnou, která je symbolem duchovní existence 

(=to, co je, co trvá; věčná přítomnost) ve spojení s ţivotadárným 

principem, za druhé temnou přirozeností, která můţe být připo-

dobněna noci a smrti. 

Ve Rgvédu se tvrdí: „Uctíváme ve viditelném slunci ono (nevidi-

telné) slunce, které rozpaluje slunce a jiné hvězdy na nebi.“ Proto 

mají roční období nebo okamţiky dne vnější a vnitřní smysl, jeţ 

jsou opravdovými „analogiemi“ běhu lidského ţivota. 

Četné mýty popisují proces dekondiciování (=odpodmínění) člo-

věka od jeho vlastní animální (=zvířecké) přirozenosti jako 

dráhu, kterou duše prochází od země ke slunci a míjí přitom růz-

né planety či hvězdy. Cesta slunce během dne nebo roku se dále 
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dělí do čtyř základních fází, v nichţ světlo přijímá různé podoby 

a významy. Prvním okamţikem je úsvit označující místo a čas, 

v němţ začíná viditelné zrození slunce. Určuje, ţe slunce vychází 

na horizont (=část zemského povrchu viditelná z určitého stano-

viště, obzor) a ţe to, co předtím bylo skryto, je teď opět viditelné. 

Slunce se rodí na východě a v ročním cyklu to odpovídá jarní 

rovnodennosti. V tomto dni se ustavuje rovnováha mezi slun-

cem a nocí, jeţ mají stejné trvání, od tohoto okamţiku se temnota 

krátí a uvolňuje místo slunečnímu světlu. Příroda se probouzí a 

obnovuje se vše, co bylo skryto, rozkvétá a začíná nový ţivot. 

Pro člověka je to nejlepší chvíle, aby se projevil činem. Druhým 

okamţikem je poledne, to znamená, kdyţ sluneční světlo kulmi-

nuje ve svém jasu a síle. Slunce je v zenitu,
21

 na nejvyšším bodě, 

jehoţ na své cestě můţe dosáhnout. Geograficky je nejvyšší bod 

jih, jemuţ odpovídá letní slunovrat. To je nejdelší den roku, 

v němţ se slunce stává symbolem vítězství světla nad temnotou a 

představuje jas a sílu ducha. To je období, v němţ se sklízí, co 

předtím bylo zaseto, je proto symbolem plodnosti a hojnosti. 

Vnější a vnitřní, bytí a příroda, jsou v dokonalé vzájemné jednotě 

a souladu.   

Podle cyklického zákona můţe to, co dosáhlo maxima, uţ jen 

klesat, proto příroda pomalu zmírá a stahuje se, dny se krátí, tak 

začíná sestupná fáze. 

To je třetí okamţik dne, západ slunce, který označuje čas a místo, 

v němţ se slunce stahuje. Jako při úsvitu se slunce nachází na 

horizontu, ale tentokrát jsou jeho cesta a význam opačné, ţivot se 

stahuje do sebe sama. Slunce zapadá na západě a v ročním obdo-

bí tomu odpovídá zimní rovnodennost. Jako na jaře představuje 

rovnodennost rovnováhu mezi světlem a nocí, mají stejné trvání, 

ale od této chvíle se noc bude vzhledem ke dni stále více prodlu-

ţovat.  S krácením dne a letargií přírody se také stává znatelným, 

ţe světlo a ţivot ustupují. To, co bylo viditelné, vrací se do skry-

tosti, a postupně spěje do údobí temna a chladu. Nikoli náhodou 

se v tomto období slaví návrat mrtvých a svátky symbolizují viri-

                                                           
21 Zenit je bod na obloze kolmo nad pozorovatelem. 



33 
 

litu, čistotu a světlo (sv. Michael, sv. Martin, Immaculata 

/=svátek p. P. Marie, jeţ počala bez poskvrny prvotního hříchu/, 

sv. Lucie). Světlo bytí se stahuje z vnějšku, jako kdyby umíralo 

pomalou smrtí, která zahaluje celou přírodu. 

Čtvrtý a poslední okamţik dne je půlnoc, chvíle, v němţ není 

slunce viditelné a zima a temnota dominují (=převládají, převa-

ţují). Led a sníh odkazují na chladné oblasti poloţené na severu, 

tento okamţik odpovídá zimnímu slunovratu. To je nejdelší noc 

roku, slunce dosahuje nejniţšího bodu horizontu a světlo se zdá 

být temnotou poraţeno. Ale to, co dosáhlo nejniţšího bodu, můţe 

jít uţ jen nahoru a začít sílit, tak nanovo začíná fáze stoupání. 

Dny se prodluţují, světlo znovu získává převahu nad nocí a tem-

notou. Příroda se pozvolna probouzí a klima se znovu mírní. 

Znovu je vnější skryto v chladu a tichu a vnitřní ţije z vlastního 

světla. Zimní slunovrat je kritický bod, symbol zvláštní drama-

tičnosti. Značí počátek nového slunečního roku a nového ţivota 

(cyklu), který představuje věčné znovuzrození a vítězství, symbol 

síly ţivota, vítězícího nad smrtí.  

Jako slunce vítězně stoupá nad temnotu, tak musí člověk zvítězit 

nad svou smrtelnou a pudovou přirozeností. 

Poznámky DP 

a) Soumrak bohů (ragnarök), it. L´oscuramento degli Dei, něm. Götter-

dämmerung, autor se drţí zavedeného překladu na základě uţ středověké 

záměny slov (rökkr=soumrak za rök=osud, zánik), který podtrhuje představu 

zatmění doby oproti jasu a záři primordia. 

b) It. soprannaturale (něm. übernatürlich) překládáme nadpřírodní, nikoli 

nadpřirozené, poněvadţ moderní člověk chápe „při-rozenost“ úţeji neţ ar-

chaický. Archaický (=počáteční) člověk nazíral skutečnost přirozeně celost-

ně, svět prý viděl jako celek a rozdíly mezi jednotlivými oblastmi-„sférami“ 

skutečnosti pro něj nebyly podstatné: světy bohů, lidí a zvířat (ţivých jako 

mrtvých) i věcí (kámen, strom, nástroj-zbraň) se mu proto „přirozeně“ pro-

línaly, zatímco pro moderního člověka je kaţdé takové prolnutí „nadpřiro-

zené“. Více k tomu např. A. Merhautová – D. Třeštík, Románské umění 

v Čechách a na Moravě, Praha 1983, s. 25 a násl. (kap. Tradiční slovanská 

kultura). Srv. také Zrození umění z mýtu podle Richarda W. Eichlera:  
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http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wpcontent/uploads/2011/04/Dodat

ky.pdf  nebo http://slavonie.org/2009/10/28/jak-osedlat-tygra/. 

c) O působení elit z vrcholu na základnu pyramidy trefně William L. Pierce: 

„V celých dějinách lidstva je tomu skutečně tak, ţe jen malá část dané popu-

lace je buď dobrá, nebo špatná. Většina bývá morálně neutrální, neschopná 

se rozhodnout, co je správné a co nesprávné, a řídí se podle toho, kdo a co je 

momentálně v kurzu. Kdyţ řídí společnost dobří a spravedliví muţi (…) 

odrazí se to v celé společnosti (…) Kdyţ se k vládě dostanou zločinci (…) 

bude se většina obyvatelstva cítit spokojená a šťastná v nejhorších formách 

degenerace, a s pocitem správné věci bude ještě papouškovat kaţdou špina-

vou a destruktivní myšlenku, která se jí předhodí.“, v: Andrew Macdonald, 

Turnerovy deníky, samizdat bez uvedení místa a doby vydání i bez paginace. 

d) Citovaná pasáţ se nalézá v 38. kapitole. Srovnej s jinými překlady: 

http://home.pages.at/onkellotus/TTK/_IndexTTK.html.  

e) Sluší se tu zmínit slavnou kníţku ţidovského intelektuála Ericha From-

ma: Mít nebo být (Praha 1994, II. vyd.). Fromm v kritice „moderního světa“ 

primárně vychází z nauk svých soukmenovců, Marxe a Freuda, coţ ovšem 

neznamená, ţe by v ní „tradicionalista“ nemohl o moderním světě najít cen-

né kritické postřehy.  Viz např. kapitoly: Mít znalosti a znát, „Průmyslové“ 

náboţenství nebo Trţní charakter…K Frommovi dále stručně Milan Ma-

chovec, rovněţ s bohatou marxistickou minulostí, v: Indoevropané 

v pravlasti (Praha 2000): „Mít“ jako kompenzace nedostatečné schopnosti 

„být“, s. 100 aţ 103. 

f) Slovo aktualita (actualitas) v sobě nese významový základ čin (actus), 

rozlišuje se tudíţ skutečnost neměnného bytí od skutečnosti (aktuality) 

„uskutečňování se“, tj. bytí po způsobu činu. Jinak řečeno: Bytí je skuteč-

nost, aktualita její dílčí průběhový okamţik v jednání.  

g) Sloveso skandovat znamená „pronášet s rytmickým důrazem“. Jeho uţití 

zde souvisí s pradávným názorem, ţe slovo pronesené správným způsobem 

(„recitované“) a ve správném rituálním kontextu je nositelem síly. 

Z indoevropského skand=skok, coţ zřetelně odkazuje přinejmenším 

k rituálnímu pohybu; sanskrt. skandanti=skákat, spěchat; lat. scan-

do=stoupat, vystupovat (!).  
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