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spoločnú cestu životom a za jej lásku ku mne. Deň, keď sme sa stretli,
znamenal pre môj život požehnanie. Ľúbim Ťa, láska moja. A Isis
a Fénixovi, ktorí dávajú môjmu životu zmysel, venujem svoju neko-
nečnú lásku.

6

ŠALAMÚNOV KĽÚČ – SPRIEVODCA 

SAL KLUC  9.5.2006  22:53  Stránka 6



ÚVOD

CHÝBA LEN KĽÚČ,
NIČ INÉ

Keď v roku 2003 vydal Dan Brown svoj román Da Vinciho kód,
mohol len dúfať, že bude mať úspech. V roku 1996 sa Brown

odhodlal na najväčší risk svojho života, keď sa vzdal miesta učiteľa
angličtiny na prestížnej škole Phillips Exeter Academy, aby sa stal 
spisovateľom v slobodnom povolaní. Jeho prvý román, Digitálna pev-
nosť, sa zaoberal kontroverznou polemikou medzi záujmami národnej
bezpečnosti verzus súkromím občanov, a ako médium pritom využí-
val jeden z najobľúbenejších Brownových koníčkov: kryptografiu.
Napriek tomu, že sa Digitálna pevnosť stala najlepšie predávanou
elektronickou knihou v Spojených štátoch, v kníhkupectvách sa pre-
dávala len slabo.

Dva nasledujúce romány, Bod klamu a Anjeli a démoni, sa stretli
s podobnou odozvou, aj keď pri tom druhom Brown narazil na
účinný recept , ktorý by mohol doviesť jeho ďalšie dielo k úspechu.
V Anjeloch a démonoch sa prvý raz stretávame s teraz už známou
postavou Roberta Langdona, harvardského profesora náboženskej
symboliky, ktorého úrady prizvú, aby na základe svojich komplex-
ných vedomostí o symboloch a kódoch pomohol riešiť záhadné
zločiny.
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Podobne ako v Digitálnej pevnosti, kde boli vedľa seba postavené
otázky národnej bezpečnosti a súkromia občanov, aj dej Anjelov
a démonov bol postavený na dichotómii vedy a náboženstva – možno
to bol odraz vecí, ktoré vplývali na Browna, keďže bol synom profe-
sora matematiky – držiteľa ceny prezidenta – a profesionálnej cirkev-
nej hudobníčky. Príbeh, v ktorom vystupuje starodávna tajná spoloč-
nosť zapletená do stáročia trvajúceho boja s katolíckou cirkvou,
dovolil autorovi zahrnúť niekoľko zaujímavých, no nezlučiteľných
tém: najmodernejšiu vedu, konšpiračné teórie, náboženský symboliz-
mus a kryptografiu.

Aspekt „honby za pokladom“ je v románoch Dana Browna kľúčo-
vou zložkou a čerpá z jeho lásky ku kryptografii. V jeho detstve zvy-
kol otec matematik svojim deťom vymýšľať honby za pokladom,
ktoré sa zakladali na šifrách a kódoch. Brown neskôr vložil časť vlast-
ných zážitkov do životného príbehu Sophie Neveu v Da Vinciho kóde.
Je očividné, že kryptografické kódy a symbolizmus vtiahnu čitateľa
do osobnej roviny. Ako keby sa on sám pokúšal vyriešiť každý prob-
lém, zatiaľ čo ho aspekt „utajených dejín“ odmení pocitom odhale-
ných tajomstiev. John Chadwick, filológ a kryptológ, ktorý pomohol
rozlúštiť rané grécke „lineárne písmo typu B“, vo svojej knihe The Deci-
pherment of Linear B (Rozlúštenie lineárneho písma typu B) výstižne opí-
sal ľudskú náklonnosť k tajomstvám a hlavolamom:

Nutkanie objavovať tajomstvá je hlboko zakorenené v ľudskej
povahe; dokonca aj tú najmenej zvedavú myseľ vzruší prísľub
účasti na poznaní, ktoré bolo odopreté ostatným… väčšinu z nás
toto nutkanie núti lúštiť umelé hlavolamy vymyslené pre naše
pobavenie.1

Prelínanie žánru detektívneho trileru s témou tajných spoločností
a alternatívnych dejín sa ukázalo byť inšpirujúcou kombináciou v Brow-
novom ďalšom románe Da Vinciho kód, kde poukazuje na historickú
záhadu tajnej spoločnosti známej ako Priorstvo Sionu a legendy
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z dejín umenia zasadzuje do kryptografických hlavolamov. Brownovi
sa konečne podarilo uskutočniť svoj sen: napísať bestseller, a to s veľ-
kým úspechom.

Zriedkakedy sa románu podarí nasadiť latku tak vysoho. Od svoj-
ho vydania v roku 2003 Da Vinciho kód láme rekordy v predaji po
celom svete. Od marca 2005 bolo vydaných viac ako 25 miliónov
výtlačkov. Navyše úspech knihy spôsobil, že Brownove predchádza-
júce romány sú teraz taktiež bestsellermi. Začiatkom roka 2004 sa
všetky štyri Brownove romány umiestnili v rovnakom týždni na
zozname bestsellerov New York Times, čo je neuveriteľný úspech.
Nehovoriac už o tom, že filmová spoločnosť Columbia Pictures zakú-
pila filmové práva a film sa podujal režírovať Ron Howard. Roberta
Langdona si zahrá Tom Hanks.

Da Vinciho kód má taktiež obrovský sociologický vplyv. Dan Brown
načal kacírske témy, ako napríklad sobáš Ježiša s Máriou Magdalénou,
čo viedlo k všeobecným polemikám a množstvu diskusiám o „pravdi-
vých dejinách“ kresťanstva – a predovšetkým katolicizmu. V marci
2005 Vatikán reagoval tým, že začal ofenzívu voči Brownovmu bestsel-
leru nebývalou kritikou románu. Kardinál Tarcisio Bertone, janovský
arcibiskup, vyhlásil, že román je „plný lží a manipulácií“. Kardinál Ber-
tone opísal kacírsky dej v knihe Dana Browna ako „odsúdeniahodný“
a naliehavo vyzval katolícke kníhkupectvá, aby triler stiahli z predaja.

PRICHÁDZA ŠALAMÚNOV KĽÚČ

Namieste je otázka, či Dan Brown vo svoj úspech len dúfal alebo
ho plánoval. Vydanie Da Vinciho kódu sprevádzal vydavateľský ekviva-
lent čelného útoku. Brownovo vydavateľstvo Doubleday najprv rozo-
slalo vplyvným kritikom a hlavným kníhkupectvám okolo 10 000
výtlačkov knihy zdarma, čo bola v tom čase na priemerne úspešného
autora veľmi riskantná investícia. V skutočnosti bolo spomínané
množstvo asi polovicou množstva, v ktorom sa predali všetky tri
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Brownove romány dokopy. Odvážny krok sa však vyplatil a prvé
recenzie vyvolali ústne šírenú reklamu, ktorá románu zaručila obrov-
ský úspech.

Na dôvažok je teraz zrejmé, že Dan Brown plánoval Da Vinciho kód
ako prvú zo série kníh, ktoré by sa predávali spolu, keďže na prebale
knihy amerického vydania Da Vinciho kódu môžeme nájsť množstvo
šifier, odkazujúcich na tému nasledujúcej Brownovej knihy.

Keď čitatelia po prvýkrát objavili kódované odkazy, ich posolstvo
bolo mierne povedané dvojzmyselné a zavádzajúce. Dôvod, prečo sú
na obale, však začal byť jasný, keď Dan Brown počas jedného inter-
view oznámil, že záchytné body k jeho ďalšiemu románu možno nájsť
na prebale Da Vinciho kódu. Hneď nato Brownova oficiálna webová
stránka vyhlásila súťaž s názvom „Rozlúštite kód: Tajomstvo je ukryté
priamo pred vašimi očami.“

Internetová výzva s lákadlom výhry v podobe výletu do Paríža sa
začínala týmito slovami:

Vitaj, milý čitateľ Da Vinciho kódu.

Leonardo bol známy figliar, ktorý rád ukrýval tajomstvá tak, aby
boli bežnému oku neviditeľné… často zašifrované v jeho výtvarnom
diele. Sériu kódov ukrytých podobne, ako Leonardo ukrýval tajom-
stvá vo svojom umení, máš teraz pred sebou.

Na prebale Da Vinciho kódu je niekoľko zašifrovaných odkazov,
ktoré naznačujú tému ďalšieho Brownovho románu s Robertom
Langdonom.2

Umiestnenie kódov na prebal knihy bol zo strany Dana Browna
a jeho vydavateľa majstrovský ťah, ktorým ukázali obdivuhodnú
predvídavosť. Na webovej stránke Dana Browna sa odvtedy zúčastni-
li súťaže státisíce fanúšikov a internetové fóra obsahujú nekonečné
diskusie, v ktorých sa hovorí o riešeniach. Vytváraním atmosféry
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napätia tým, že pomaly odkrýva náznaky ďalšej knihy, Brown dokázal
vyvolať takmer hystériu. Až takú, že keď sa Brownov nakladateľ Ste-
phen Rubin preriekol ohľadom názvu budúceho románu, stačilo to na
uverejnenie článku v New York Times.3

V prípade, že o tom ešte neviete, titul ďalšej knihy bude znieť Šala-
múnov kľúč a predbežne je naplánovaný na začiatok roka 2006*.

VYLÚŠTI MI TOTO

Táto kniha je napísaná v duchu Brownovho prístupu k písaniu
a marketingu. Najprv sa pozrieme na jeho komentáre v médiách a na
webovú stránku, a budeme hľadať náznaky pravdepodobného námetu
jeho ďalšej knihy. Neskôr niektoré z tých myšlienok podporíme pre-
skúmaním kódov z obalu Da Vinciho kódu i zo súvisiacej internetovej
výzvy a pokúsime sa vysvetliť ich význam. Nakoniec preštudujeme
osobnú symboliku Dana Browna – jeho štýl písania a historické námety
– pokúsime sa predpovedať možné dejové línie a dejové zápletky
v Šalamúnovom kľúči, dokonca skôr, než sa kniha objaví na pultoch.

Keď už budeme mať jasno, čo Dana Browna ovplyvnilo a aké témy
si vyberá, podrobnejšie preskúmame odhalené námety. A hoci je zrej-
mé, že nemôžme predpovedať každý detail – a niet pochýb, že nie-
ktoré z našich predpovedí budú úplne nesprávne – môžete si byť istí,
že veľa z toho, čo odhalíme naším skúmaním, zohráva úlohu v Šala-
múnovom kľúči.

Tak teda začnime…
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KAPITOLA 1

PRVOTNÉ ÚDAJE

Začnime skúmaním slov samotného Dana Browna o pokračovaní
Da Vinciho kódu. Najprv sa však budeme musieť trochu zahĺbiť do

predpovedí a domnienok, aby sme si domysleli hlavný námet Šalamú-
novho kľúča. Odpoveď nám poskytne položka „Najčastejšie kladené
otázky“ (Frequently Asked Questions) na webovej stránke Dana Bro-
wna. Na otázku týkajúcu sa jeho posadnutosti tajnými spoločnosťami,
Brown odpovedá:

Môj záujem sa zrodil v čase, keď som dospieval v Novom Anglicku,
kde ma obklopovali tajné kluby univerzít Ivy League (skupina
ôsmich najvýznamnejších univerzít na východnom pobreží
USA, pozn. prekl.), slobodomurárske lóže našich otcov zaklada-
teľov a skryté chodníčky našej ranej vládnej moci… ďalší román
s Robertom Langdonom… je zasadený hlboko do najstaršieho brat-
stva v dejinách… záhadného bratstva slobodomurárov.4

V tomto úryvku nachádzame počiatočné potvrdenie, že Šalamúnov
kľúč sa bude týkať slobodomurárstva, tajnej spoločnosti, ktorú väčšina
ľudí hmlisto pozná, aj keď len podľa mena – tí, čo o nej skoro nič
nevedia, ju povrchne pokladajú buď za sieť čudáckych, ale nevinných
„starých mládencov“ alebo za machiavelistický nástroj podvratnej

12

SAL KLUC  9.5.2006  22:53  Stránka 12



sily. O slobodomurárstve existuje množstvo dostupnej, navzájom si
odporujúcej literatúry, a keď príde na históriu tejto záhadnej spoloč-
nosti, je často veľmi ťažké prísť na to, kde sa končia legendy a začína
sa pravda. Dan Brown bude nepochybne vychádzať z mnohých konš-
piračných prvkov z histórie slobodomurárstva, ale aké zdroje použije
v Šalamúnovom kľúči? Tejto téme sa budeme venovať neskôr trochu
väčšmi.

Čo je zaujímavé, Brown sa tiež v tomto úryvku mimochodom
zmieňuje o niekoľkých iných súvisiacich témach – o slobodomurár-
skych lóžach „otcov zakladateľov“, o „skrytých chodníčkoch“ moci
a tajomných bratstvách univerzít Ivy League. Aj keď nevyjadril otvo-
rene, že tieto námety budú súčasťou jeho novej knihy, zmienka
o troch tak úzko súvisiacich témach, si zaslúži našu pozornosť.

Je všeobecne známe, že niekoľkí z otcov zakladateľov Spojených
štátov boli slobodomurári. George Washington, Benjamin Franklin
a Paul Revere sú tiež známi tým, že boli zasvätení do slobodomurár-
stva. Niekoľko teórií o „utajených dejinách“ predpokladá, že založe-
nie Ameriky bolo slobodomurárskym projektom vytvoriť utopistickú
krajinu pozbavenú chýb „starého sveta“ a že toto „sprisahanie“
pokračuje dodnes. Zástancovia týchto teórií poukazujú na niekoľko
dôkazov, najmä na urbanizmus a architektúru hlavného mesta Spoje-
ných štátov, Washingtonu, D.C., a na zvláštnu symboliku vsadenú do
štátnej Veľkej pečate Spojených štátov. Taktiež obracajú našu pozor-
nosť na zoznam prezidentov, ktorí boli slobodomurári a na súčasné
významné postavenie tajnej spoločnosti Lebka a hnáty zo zoskupenia
univerzít Ivy League.

Môžeme predpokladať, že sa bude Dan Brown bude v Šalamúnovom
kľúči vychádzať sčasti z týchto utajených dejín? Zdá sa, že sme možno
narazili na ďalšiu časť hlavolamu, pretože v rozhovore s Ruth
Mariampolskou Browna citujú takto:

V súčasnej dobe píšem ďalší triler s Robertom Langdonom –
pokračovanie Da Vinciho kódu. Langdon sa prvý raz ocitne upro-
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stred záhady na americkej pôde. Tento román skúma utajené dejiny
nášho hlavného mesta.

Stojí za zmienku, že Dan Brown veľmi dobre pozná zvláštnu iko-
nografiu Veľkej pečate Spojených štátov, tak ako sa o tom zmieňoval
vo svojom prvom románe s Robertom Langdonom, Anjeli a démoni.
Keď sa ho spýtali, či si myslí, že tieto symboly majú niečo spoločné
so Spojenými štátmi, Brown odpovedal…

…absolútne nič, a to znamená, že ich prítomnosť na našich ban-
kovkách je pozoruhodná… oko vnútri trojuholníka je pohanský
symbol prevzatý iluminátmi, ktorí tak dávali najavo schopnosť
bratstva infiltrovať sa a všetko pozorovať.5

Nehovoriac už o tom, že na obale Da Vinciho kódu sa skutočne nachá-
dza motív „oka v trojuholníku“  – ale tomuto aspektu sa budeme veno-
vať v ďalšej časti. A preto, ak Dan Brown naozaj zahrnie symboliku
Veľkej pečate do Šalamúnovho kľúča, mali by sme očakávať, že bude
súvisieť s iluminátmi alebo aspoň s organizáciou s nimi spojenou.

Doteraz sme spomenuli niektoré dôležité záchytné body ako prav-
depodobné ústredné témy Šalamúnovho kľúča. Predtým než prejdeme
k skúmaniu záhadných šifier na obale Da Vinciho kódu a súvisiacim
internetovým hlavolamom, mali by sme narýchlo spomenúť ešte
jeden náznak zanechaný Danom Brownom. Poznámkou k tomu, ako
Robert Langdon rozoberá kabalistickú numerológiu v Da Vinciho kóde,
Brown uvádza, že…

…kniha tiež naznačuje identitu ďalšej ultratajnej numerologickej
spoločnosti, ktorá ma fascinuje, ale nemôžem teraz odhaliť jej meno
bez toho, aby som nepokazil prekvapenie z ďalšej knihy.

K tomuto náznaku mi neprichádza na um nijaká jasná odpoveď –
prieskum historických siekt so záujmom o numerológiu by určite sko-
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nčil dlhým zoznamom. Nateraz zanecháme túto tému a prejdeme na
„Da Vinciho výzvu“.

PRIAMO PRED VAŠIMI OČAMI

Ako sme sa zmienili v Úvode, prebal amerického vydania Da Vinci-
ho kódu obsahuje niekoľko šifier, ktoré odkazujú na námet Šalamúnovho
kľúča. Uzávierka internetovej súťaže bola vyhlásená na apríl 2004
a niektoré zo zavádzajúcich kódov pomohla priblížiť otázkami. Teraz
si prejdeme otázky a aj odpovede, aby sme sa pokúsili zistiť čo naj-
viac o Brownovej pripravovanej knihe.

Prvé tri otázky výzvy sú skôr testom, či ste čítali Da Vinciho kód a dá
sa na ne ľahko odpovedať, čím sa pripraví pôda pre výzvu samotnú.
Prvá skutočná otázka žiada čitateľa, aby si pozrel zadnú časť obalu Da
Vinciho kódu a pátral po zašifrovanom odkaze napísanom od konca.
Pozorné skúmanie – a zrkadlo – odhalia záhadný zemepisný údaj:
37° 57’ 6.5“ severne a 77° 8’ 44“ západne. Predtým než bola interne-
tová výzva sprístupnená, tí, čo našli tento kód, sa po vyhľadaní polo-
hy ocitli v slepej uličke. Prečo tomu tak bolo, vyšlo najavo, keď vyšla
na webovej stránke súvisiaca otázka:

Otázka 1. Aká záhadná plastika sa nachádza jeden stupeň severne 
od polohy naznačenej v kóde?

Pridanie stupňa k zemepisnej šírke dávalo zmysel, keďže poukazo-
valo na hlavné sídlo Ústrednej spravodajskej služby (C.I.A.) v Lan-
gley vo Virgínii. Väčšina ľudí so záujmom o kryptografiu veľmi dobre
pozná „záhadnú plastiku“ z Langley , keďže sa dnes radí medzi jeden
z mála nevyriešených hlavolamov na svete.

Odpoveď 1. Kryptos.
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Plastika s názvom „Kryptos“ je situovaná na nádvorí hlavného sídla
C.I.A. v Langley a jeho okolí. Kryptos, dielo amerického umelca
Jamesa Sanborna, je v skutočnosti súbor sôch, aj keď najznámejším
kusom je veľké vertikálne „S“ s vytesanými osemsto šesťdesiatimi pia-
timi znakmi, v ktorých sú zakódované štyri samostatné odkazy, každý
samostatnou šifrou. Sanborn prezradil, že je tam ukrytá ešte jedna
dodatočná hádanka, ktorú je možné vylúštiť iba v prípade, že sa roz-
lúštia štyri zakódované časti. Od jej odhalenia v roku 1990 tri zo šty-
roch kódov boli vylúštené, zatiaľ čo štvrtý ostáva nevyriešený.

Podľa všetkého sa Dan Brown, ktorý sám priznal, že je nadšeným
priaznivcom kryptografie, dlho zaujímal o Kryptos. V skutočnosti
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kolujú fámy, že úzko spolupracuje so Sanbornom na časti Šalamúnovho
kľúča.6 Je zaujímavé, že počiatočné správy tvrdili, že Kryptos bol
navrhnutý v spolupráci s „prominentným autorom románov“. I keď to
bolo oveľa skôr, predtým než sa Brown stal slávnym a Sanborn odvte-
dy spochybňuje toto tvrdenie, naznačujú tieto fámy, že mal Dan
Brown možno podiel na vytvorení Kryptosu? Mimochodom, v tele-
víznom rozhovore, keď sa ho spytovali na plastiku, odpovedal, že „je
to odkaz na pradávne záhady“. Záhadu Kryptosu preskúmame detail-
nejšie neskôr.

Keď odpovieme na internetovú výzvu slovom „Kryptos“, otvorí sa
nám nová stránka, ktorá nám poskytne niekoľko základných informá-
cií o Sanbornovej plastike Kryptos a odkazuje na jeden z rozlúšte-
ných kódov (druhý v poradí). V dešifrovanom odkaze stojí:

Použili magnetické pole Zeme. Informácie boli zhromaždené a prene-
sené podzemím na neznáme miesto. Vie o tom Langley? Mali by: je
to pochované niekde tam. Kto pozná presné miesto?

Webová stránka potom požaduje záverečnú časť tohto textu.

Otázka 2. Aké sú podľa Kryptosu iniciály osoby, ktorá „pozná
presné miesto“?

Odpoveď na túto otázku je dosť jednoduchá, ak poznáte príbeh
Kryptosu. Záverečná časť vety v rozšifrovanom odkaze z Kryptosu je
„Len WW ho pozná“:

Odpoveď 2. WW

Výzva na webovej stránke neponúka žiadne ďalšie komentáre
k tejto otázke. Väčšina ľudí predpokladá, že „WW“ sa vzťahuje na
Williama Webstera, toho času riaditeľa C.I.A. C.I.A. sa nepochybne
obávala nepríjemného odkazu, ktorý bol zašifrovaný umelcom, a tak
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naliehala, aby Sanborn dal Websterovi obálku s kódom a odkazom.
WW by mal teda určite poznať riešenie. Iní varovali pred tak nápad-
ne ľahkou odpoveďou a naďalej hľadajú iné možnosti – niektorí
dokonca poukázali na to, že WW obrátené hore nohami je MM, čo
sú iniciály Márie Magdalény. V každom prípade časť vety „Len WW
ho pozná“ môžeme taktiež nájsť oddelene ukrytú a prevrátenú hore
nohami na zadnej časti obalu Da Vinciho kódu.

Ďalšia otázka vo výzve mení tému a nasledujúca otázka má spoji-
tosť s odpoveďou. Navedie čitateľov, aby na záložke obalu hľadali
kódovaný odkaz:

Otázka 3. V týchto riadkoch (veľmi dobre ukrytá) sa ukrýva veta
z minulých vekov. Aby si záhadu rozlúštil… zbav sa strachu. Ak
budeš odvážny, písmo pravdy objaví sa.

Odkaz sa dá ľahko rozlúštiť vybraním tučných písmen zo zvyšku
textu. Odkrýva vetu, ktorá je na dlhú debatu:

Odpoveď 3. Či už niet pomoci pre dieťa vdovy?

Webová stránka potom na základe tejto vety kladie štvrtú otázku,
ktorá vzhľadom na začiatok našej kapitoly dáva úplný zmysel:

Otázka 4. Pre ktoré starodávne bratstvo (aktívne ešte dnes) má
táto veta zvláštny význam?

„Dieťa vdovy“ je v slobodomurárstve všeobecne známy termín a celá
veta „či už niet pomoci pre dieťa vdovy“ je v skutočnosti kódovaným
volaním o pomoc používaným bratmi pri hrozbe nebezpečenstva.
Niektorí bádatelia navrhujú, že veta o „dieťati vdovy“ by mohla byť šif-
rou pre syna Ježiša a Márie Magdalény – relevantná myšlienka, ak
berieme do úvahy námet v Da Vinciho kóde. Je tu aj ďalší možný význam
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tejto vety… ale táto téma bude musieť počkať, keďže sme už skoro na
konci webovej výzvy. Vyplňme odpoveď na štvrtý záchytný bod:

Odpoveď 4. Slobodomurári

Ak by sme ešte neboli dostatočne presvedčení, že v Šalamúnovom
kľúči bude vystupovať záhadné bratstvo, teraz to už určite môžeme
považovať za samozrejmosť. Výzva na webe ponúka istú pomôcku na
odpoveď tým, že opisuje slobodomurárstvo ako jedno z najstarších
existujúcich bratstiev, „systém morálky zahalený alegóriou a ilustro-
vaný symbolmi“. Aký iný námet väčšmi charakteristický pre triler
s Robertom Langdonom by tu mohol byť? Na začiatku roka 2005 sa
konečné potvrdenie tohto faktu vynorilo pri reklamnej kampani na
knihu: „dej sa krúti okolo vrážd niekoľkých súčasných politických
vodcov. Vrahom je niekto, kto má väzby na slobodomurárov, uzavre-
té bratstvo, ku ktorému patrili niektorí z otcov zakladateľov.“

Posledná otázka výzvy je oveľa záhadnejšia a vyžaduje si nielen
bystrý zrak, ale aj niekoľko poznatkov z kryptografie (alebo intuíciu).
Daný záchytný bod poukazuje na veľmi nezreteľnú pečať na zadnej
stránke obalu Da Vinciho kódu, na ktorej je niekoľko čísel oddelených
symbolom „oka v trojuholníku“. Nápoveď ďalej opisuje, ako vylúštiť
hádanku:

Každé číslo kapitoly ukáže ti cestu
Každá kapitola sa začína slovami odetými v svetlej šedi
Prvé písmeno je to, čo hľadáš
K trinástim z nich (i keď všetky vyzerajú grécke)
Pridaj tri vševidiace oči – a máš dokonalý štvorec
Začni s E a Cézar ťa tam povedie.

Pokyny sa končia otázkou:

Otázka 5. Aká známa veta je vytlačená okolo pečate?
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Použitím čísel a spätným porovnaním s každou kapitolou sme dali
dohromady trinásť písmen, ktoré v normálnom poradí nedávajú veľký
zmysel. Trinásť písmen a tri vševidiace oči dávajú šestnásť znakov, čo
je dokonalý štyri krát štyri štvorec, presne tak, ako hovorí nápoveď.
Ale ako vytvoríme tento štvorec s pomocou písmen a očí? Nápoveď
ukazuje cestu – „Cézar ťa tam povedie“. Aj keď Cézar používal niekoľ-
ko šifrovacích techník, jedna z nich sa obzvlášť hodí na použitie
štvorca, takzvaná „Cézarova šifra“. Uplatnením Cézarovej šifry je šif-
rovaný text rozložený do zvislých stĺpcov vo štvorci a kódovaný
odkaz sa tak číta horizontálne krížom cez rady. Použitím tejto metó-
dy a vševidiacich očí ako „medzier“ medzi slovami odhalíme veľmi
zaujímavú vetu:

Odpoveď 5. E Pluribus Unum

Po vpísaní tejto vety výzva vysvetľuje jej význam. Opisuje, že
„E Pluribus Unum“ je po latinsky „Z mnohých … jeden“ a že je na
štátnej Veľkej pečati Spojených štátov. Taktiež poznamenáva, že tieto
motívy môžeme nájsť na jednodolárovej bankovke a dodáva, že dis-
kusia o rozličných súvisiacich teóriách bude musieť byť odložená na
neskôr. Ale my v tomto predstihneme Dana Browna a urobíme tak
trochu neskôr, keď Veľkej pečati a jej podobe na mene Spojených štá-
tov bude venujeme celú stať.

Keď správne odpovieme na päť otázok, prejdeme na záverečnú
stránku, ktorá pozostáva z poslednej výzvy. Vraví sa v nej, že pre
dokončenie pátrania je potrebné kliknúť na „oeil droit“ Mony Lisy. To
je jednoduchá úloha, keďže „oeil droit“ je po francúzsky „pravé oko“.
Kliknutím na pravé oko Mony Lisy dokončíte výzvu. I keď by sme si
mali možno povšimnúť, že výber pravého oka je ďalším záchytným
bodom k obsahu Šalamúnovho kľúča?

Dan Brown nám pravidelne v Da Vinciho kóde, na jeho webovej
stránke a v rozhovoroch pripomína, že veľa z „tajomstiev“ v jeho
románoch je založených na myšlienke nadväznosti utajeného pozna-

20

ŠALAMÚNOV KĽÚČ – SPRIEVODCA 

SAL KLUC  9.5.2006  22:53  Stránka 20



nia z dávnych čias. Jednou z dávnych tradícií, z ktorej často čerpá
námety pre svoju „symboliku“, je veľkolepá egyptská kultúra, ktorá
existovala viac ako 3000 rokov pred začiatkom kresťanstva. A „pravé
oko“ malo pre starobylých Egypťanov zvláštny význam.

„Udjat“ alebo „Horovo oko“ bolo pre starobylých Egypťanov
obzvlášť mocným symbolom. Príklady tohto motívu môžeme nájsť na
stenách chrámov a vyryté na pyramídach, ale najčastejšie bol použí-
vaný ako amulet, ktorý nosili živí alebo ho vkladali do obväzov
múmií zosnulých. Má zaujímavý mytologický pôvod: vraví sa, že boh
Horus stratil svoje oko počas boja so svojím rivalom, bohom Sute-
chom (po egyptsky Seth), vrahom jeho otca Usira (po egyptsky Osi-
ris), (zaujímavé je, že týmto sa Horus stáva taktiež „dieťaťom vdovy“,
vdovou v otázke je bohyňa Isis):

Sutech roztrhal oko na kúsky. Thovtovi (po egyptsky Thoth) …sa
ich podarilo zozbierať… Thovt dal oko Horovi. Horus na to dal
oko svojmu zavraždenému otcovi Usirovi, čím mu prinavrátil
život.7

Symbol bol najčastejšie anatomicky opisovaný ako pravé oko, aj
keď obe, ľavé a aj pravé oko majú svoj vlastný význam. Pravé oko
Hora, tiež nazývané „okom boha Re (po egyptsky Ra)“, zodpovedá
slnku – a z hermetického hľadiska sa preto spája s mužstvom, racio-
nálnosťou a vedou. Ľavé oko sa spája s mesiacom – a preto sa mu
podľa hermetickej filozofie pripisuje ženstvo, intuícia a ezoterické
myslenie. Je zaujímavé, že slobodomurárska ikonografia často zobra-
zuje slnko aj mesiac spolu na jednom obraze.

Verilo sa, že Horovo oko v podobe amuletu má liečivú a ochrannú
moc, dokonca aj schopnosť vzkriesiť mŕtvych (ako to bolo v prípade
s Usirom). Ikona sa tiež používala ako matematická pomôcka s roz-
dielne veľkými „časťami“ roztrhnutého oka, kde každá časť predstavo-
vala zlomok celku. Mohol Dan Brown použiť tento fakt ako časť jed-
ného zo svojich kódov? Možno oveľa výstižnejšie, ako si niektorí
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myslia, oko Hora poslúžilo ako model pre vševidiace oko, ktoré sa
bežne spája s tajnými spoločnosťami vrátane iluminátov a slobodo-
murárov a ktoré predtým spomenul aj Brown. Môže sa to zakladať na
funkcii oka, ktorou je prijímať svetlo, čo naznačuje duševnú schopnosť
vnímať „vnútorné svetlo“.

I keď by sme mali mať na pamäti rozdelenie dvoch očí Hora, ktoré
naznačujú racionálnu a intuitívnu stránku ľudského vedomia. Ako sme
spomenuli v Úvode, dejové línie Dana Browna sa často krútia okolo
podobných dichotómií, ako je táto. V Anjeloch a démonoch bol boj
medzi iluminátmi a katolíckou cirkvou opísaný ako boj medzi vedou
a náboženstvom. Ironicky bola cirkev v Da Vinciho kóde opísaná ako
vláda mužstva a Priorstvo Sionu ako obrana „posvätného ženstva“. Pri
tajných spoločnostiach v každom prípade vykreslených na opačnom
konci hermetického spektra, môže byť ťažké usúdiť, kde v Šalamúno-
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vom kľúči Dan Brown umiestni slobodomurárstvo. Hoci ďalšie skúma-
nie možno osvetlí túto záležitosť (bez slovných hračiek), poznačíme
si to ako ďalší námet na hlbšiu analýzu.

SYMBOLIKA DANA BROWNA

Akú predstavu si môžeme urobiť z predchádzajúcich románov
Dana Browna o jeho spôsobe výskumu a písania, ktorá by nám po-
mohla získať nejaké údaje o Šalamúnovom kľúči? V skutočnosti je toho
pomerne veľa, keďže v Brownovom diele sa opakuje niekoľko tém,
ktoré by nám mali poskytnúť široké spektrum námetov, čo sa objavia
v jeho ďalšej knihe. Rovnako porovnaním jeho bežných dejových
zápletiek s možnosťami poskytnutými témou novej knihy možno
budeme taktiež schopní predpovedať niekoľko detailov zo Šalamúnov-
ho kľúča.

Aké sú spomínané rovnaké témy dvoch románov Dana Browna
s Robertom Langdonom? Kde začneme? Wikipedia, voľne dostupná inter-
netová encyklopédia, uvádza tieto podobnosti v dejových líniách8:

• Hlavná postava, Robert Langdon, sa vydáva po stopách
záhadných dávnych nápovedí, ktoré sa týkajú tajnej
spoločnosti v opozícii proti katolíckej cirkvi.

• Každý román sa začína úvodom, v ktorom je vrah
a miesto vraždy so záhadnými symbolmi. Zakaždým
Langdona zobudí telefonát, v ktorom ho žiadajú
o pomoc pri riešení prípadu.

• Deje oboch románov sa odohrávajú len v priebehu jed-
ného dňa a Langdona sprevádza krásna, inteligentná
žena, ktorá je blízkou príbuznou obete vraždy.
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• Vrah v každej knihe (Hassassin v Anjeloch a démonoch
a Silas v Da Vinciho kóde) má dojem, že koná v mene orga-
nizácie, ktorá je falošne obvinená z vrážd (ilumináti
a Opus Dei v tomto poradí).

• Hlavný iniciátor, ktorý je v každej knihe za vraždami, sa
ukáže ako postava, ktorá nemá motív na takéto konanie.

• Langdon a žena, čo ho sprevádza, zavŕšia príbeh roman-
ticky (a možno aj sexuálne).

I keď kritika, ktorej sa Brownovi dostalo, ho možno inšpirovala
zmeniť tento vzorec, predsa len môžeme očakávať, že sa niekoľko
prvkov z jeho štýlu opäť objaví, keďže tak veľmi prispeli k jeho
úspechu.

Utajené dejiny:

Oba romány Dana Browna s Robertom Langdonom vychádzajú
z alternatívnych historických zdrojov. Da Vinciho kód sa vo veľkej
miere spoliehal na mýtus obostierajúci Priorstvo Sionu, tajnej spoloč-
nosti, ktorá svoj pôvod datuje do čias križiackych výprav. Rodokmeň
Priorstva Sionu bol provizórne zostavený v roku 1981 v najpredáva-
nejšej knihe o alternatívnych dejinách Svätá krv a svätý grál. A vieme
s istotou, že Dan Brown má voči tejto knihe veľký rešpekt, keďže jej
vzdal česť tým, že skrášľovala policu Leigha Teabinga v Da Vinciho
kóde. V skutočnosti ju Teabing označuje ako „možno najznámejší zvä-
zok“ s tematikou Ježišovho rodokmeňa. Pozorný čitateľ si môže
dokonca povšimnúť žartík pre zasvätených, ktorý tam zanechal Dan
Brown: „Leigh Teabing“ je anagram zostavený z priezvisk dvoch 
spoluautorov Svätej krvi a svätého grálu – Richarda Leigha a Michaela
Baigenta (ďalší autor, ktorý sa na nej spolupodieľal, bol Henry Lin-
coln).
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Môžeme sa opýtať, prečo bolo meno Henryho Lincolna vyne-
chané z anagramu. Možno, že to bolo kvôli jednoduchosti vytvore-
nia dôveryhodného mena pre Teabinga? Hoci tu môže byť aj iný
dôvod. Po vydaní Svätej krvi a svätého grálu a jej „pokračovania“
Mesiášov odkaz Baigent a Leigh napísali niekoľko kníh bez Lincolna.
Jedna z týchto kníh sa konkrétne zaoberá dejinami slobodomurár-
stva. Chrám a Lóža, vydaná v roku 1989, pátra po možných súvis-
lostiach medzi zánikom legendárnych templárskych rytierov a vzni-
kom slobodomurárstva. Autori pri skúmaní zistili významné
súvislosti medzi slobodomurárstvom a Rosslynskou kaplnkou, histo-
rickou pamätihodnosťou, ktorú čitatelia Da Vinciho kódu okamžite
spoznajú. Okrem tejto myšlienky nám záver Chrámu a Lóže poskytu-
je záchytný bod k nášmu vlastnému pátraniu, keďže sa zaoberá slo-
bodomurárskymi vplyvmi týkajúcich sa vytvorenia Spojených štá-
tov. Je Dan fanúšikom tejto dvojice?

Inou knihou na Teabingovej polici je The Templar Revelation (Odhale-
nie templárov) od Lynn Picknettovej a Clivea Princea. Táto kniha tiež
hovorí v prospech súvislého rodokmeňa medzi templárskymi rytiermi
citujúc Chrám a Lóžu ako aj inú knihu, Zrodení v krvi od Johna Robinso-
na. Je takisto jednou z kľúčových kníh o „alternatívnych dejinách“,
ktorá podporuje myšlienku „kultu posvätného ženstva“.

Časť Da Vinciho kódu, ktorá sa týka Rosslynskej kaplnky, určite
vychádza čiastočne z oboch spomenutých kníh, ale zdá sa, že je tu
ešte prinajmenšom jedna súvisiaca kniha. Keď sa Robert a Sophie
dostanú k tejto nevšednej pamätihodnosti, Brown ju opisuje, že bola
navrhnutá templármi ako presná architektonická kópia originálneho
Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. Padne tam taktiež zmienka
o „Šalamúnovej pečati“, šesťcípej hviezde, ktorá spája kľúčové archi-
tektonické body chrámu. Obe tieto myšlienky boli prvý raz spo-
menuté v knihe s názvom Chíramov kľúč (všimnite si podobnosť
s Brownovým nasledujúcim titulom) od autorov Roberta Lomasa
a Christophera Knighta. Je zaujímavé, že aj Knight a Lomas sú slo-
bodomurári a niekoľko ich kníh sa zaoberá dejinami ich vlastného

25

1.  Prvotné  údaj e

SAL KLUC  9.5.2006  22:53  Stránka 25



rádu, odkrývajú nezvyčajné fakty a súvislosti mimo oficiálneho výkla-
du. Preto by sme mali venovať väčšiu pozornosť ich dielam.

Prečo Dan Brown stavia dejové línie svojich románov na týchto
často kontroverzných knihách? Možno kvôli tomu, že knihy o „alter-
natívnych dejinách“ ponúkajú čitateľovi vzrušenie z podvratného
odhalenia v štýle „toto nás v škole neučili“. Nádych „tajnej spoloč-
nosti“ v týchto príbehoch pridáva deju taktiež množstvo intríg
a ponúka nespočetné množstvo možných zápletiek. V Anjeloch a démo-
noch Brown predstavuje „iluminátov“ ako záhadnú organizáciu, ktorá
sa pohybuje mimo dosahu radaru oficiálneho výkladu. V Da Vinciho
kóde túto úlohu zohralo Priorstvo Sionu. V Šalamúnovom kľúči je dosť
pravdepodobné, že slobodomurári alebo aspoň nejaká časť z bratstva
bude použitá rovnakým spôsobom.

Takže aké iné knihy o „alternatívnych dejinách“ si možno stojí za
to pozrieť na základe toho, čo sme doteraz zistili o Šalamúnovom kľúči?
Ak sa bude týkať „tajnej histórie“ Washingtonu, D.C., tak potom by
sme si mali všimnúť knihu The Secret Architecture of Our Nation’s Capital:
The Masons and the Building of Washington, D.C. (Tajomná architektúra nášho
hlavného mesta: Slobodomurári a výstavba Washingtonu, D.C.) od Davida
Ovasona. Ovason nielenže pátra po tom, ako slobodomurárstvo
ovplyvnilo plán mesta, ale taktiež obhajuje vplyv súhvezdia Panny na
spomínaný plán – možno užitočné prepojenie s tajnou spoločnosťou,
ktorú Brown použil v Da Vinciho kóde a ktorá uctieva ženský aspekt
božskosti. Posvätné ženstvo sa stáva medzinárodnou záležitosťou!

Napokon by som mal spomenúť ešte jednu knihu, ktorá by mohla
zohrať istú rolu v našom pátraní. Legendárny ezoterický autor Manly
P. Hall je najviac známy svojím obsiahlym dielom o okultných tradí-
ciách, The Secret Teachings of All Ages (Tajné učenia vekov). Ďalšia z jeho
kníh, The Secret Destiny of America (Tajný osud Ameriky), si zaslúži osobit-
nú pozornosť v súvislosti so Šalamúnovým kľúčom. V tomto fascinujú-
com zväzku Hall tvrdí, že základy plánu založenia Ameriky „boli
položené tisíc rokov pred počiatkom éry kresťanstva.“ Vychádzajúc
z málo známych historických odkazov, The Secret Destiny of America
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skúma rolu, ktorú zohrala iná tajná spoločnosť, „rosenkruciáni“, pri
založení Ameriky.

Manly P. Hall sa domnieval, že významná historická postava, Sir
Francis Bacon, je možno kľúčom k „utajeným dejinám“ týkajúcich sa
založenia Spojených štátov. The Secret Destiny of America opisuje Baco-
novu vlastnú tajnú spoločnosť, ktorá zohrala dôležitú úlohu v založení
Ameriky ako slobodomurárskej republiky, oslobodenej od nátlaku
európskeho kresťanstva a autoritatívnych monarchií, ktorým v tom
čase vládli Francúzsko a Anglicko. Určite to takisto stojí za hlbšie
preskúmanie.

Hlavolamy:

Osobný záujem Dana Browna o kryptografiu sa v nemalej miere
dobre zaslúžil o úspech jeho kníh, nepochybne vďaka mnohým hlavo-
lamom a kódom, ktoré ponúka zvedavému čitateľovi. Postava Roberta
Langdona poskytuje jednoduchú metódu, ako do deja vložiť symbolic-
ké odkazy. Príchod kryptografičky Sophie Neveu do spleti v Da Vinci-
ho kóde dodal v tomto smere ešte ďalšiu možnosť. Mimochodom bude
zaujímavé pozorovať, či sa Sophie objaví v ďalšom románe, alebo zmiz-
ne rovnako ako Vittoria Vetra po Anjeloch a démonoch (alebo sa objavia
obe… ľúbostný trojuholník je vždy šikovnou dejovou zápletkou).

Podľa tohto bude Šalamúnov kľúč pravdepodobne veľmi podobný, čo
sa týka hlavolamov a výziev pre čitateľa. Preto by sme si mali všimnúť
organizácie a historické obdobia, ktoré budú obsiahnuté v románe,
a preskúmať kódy a šifry s nimi súvisiace, ktoré Dan Brown možno
použije. Napríklad, aké symboly a kódy používali slobodomurári
a templári? Boli niektoré historické postavy, o ktorých sa bude hovo-
riť, známe svojím záujmom o kódy? Ak berieme do úvahy nedávne
časy, mali by sme zjavne do našej analýzy zahrnúť Jamesa Sanborna
a plastiku Kryptos, keďže ich priamo spomína internetová výzva.
Nehovoriac o fakte, že plastika stojí v centrále C.I.A., v Langley,
neďaleko Washingtonu, D.C.
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Ďalší fakt o kryptografických hlavolamoch Dana Browna, ktorý
stojí za zmienku, je ten, že pravidelne zahŕňa do „hry“ známe pamä-
tihodnosti a umelecké diela. V Da Vinciho kóde Brown použil historic-
ké miesta, ako Louvre, kostol Saint Sulpice, Rosslynskú kaplnku, ako
aj slávne maľby a sochy. Vzhľadom na to, že sa už zmienil o tom, že
Šalamúnov kľúč sa bude týkať utajených dejín Washingtonu, D.C., mali
by sme možno vypátrať niektoré zo zaujímavejších pamätihodností
v jeho okolí a zaznamenať ich ako pravdepodobné scény, kde sa bude
odohrávať dej ďalšieho románu. Túto tému prediskutujeme podrobne-
jšie v jednej z nasledujúcich kapitol.

Posvätné ženstvo:

I keď myšlienka posvätného ženstva bola ťažiskom iba jedného
románu Dana Browna, sila myšlienky môže pretrvať aj v ďalšej knihe.
Mnoho ľudí pripisuje veľký podiel na úspechu knihy jej posolstvu
posilnenia postavenia žien z hľadiska väčšieho zviditeľnenia ženského
aspektu v náboženskej histórii. Toto je obzvlášť pôsobivý námet
v súčasnom období, vzhľadom k tomu, že žijeme v spoločnosti ovlá-
danej patriarchálnymi náboženstvami. Očakávajte, že Brown bude
pokračovať v tejto téme, i keď nebude hlavným ťažiskom románu.
V spojení s posvätným ženstvom je tu ešte niekoľko zaujímavých
detailov týkajúcich sa slobodomurárstva a Washingtonu, D.C.

Dichotómie:

Ako sme to už rozoberali, ďalším typickým znakom Dana Brow-
na je boj medzi dvoma protichodnými stranami. V Anjeloch a démo-
noch to boli o ilumináti, ktorí sa opierajú o vedu. Zápasia s katolíc-
kou cirkvou, ktorej východiskom je viera. V Da Vinciho kóde zostal
verný podobnému deju, tento raz proti sebe postavil cirkev –
v podobe Opus Dei – a prívržencov posvätného ženstva, tajnej spo-
ločnosti známej ako Priorstvo Sionu. Už poznáme jedného z dvoji-
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ce v Šalamúnovom kľúči, slobodomurárov. Akú organizáciu asi pravde-
podobne uvidíme postavenú proti slobodomurárom? Možno spoloč-
nosť, akou je Tovarišstvo Ježišovo, známejšia ako jezuiti, ktorí vedú
niekoľko storočí „neustály boj“ so slobodomurármi a podobnými
organizáciami?

Alebo možno s narážkou na Langleyho v internetovej výzve bude-
me pozorovať, ako sa do románu zaangažuje spravodajská agentúra.
Asi by sme to mali očakávať, keďže Dan Brown v rozhovore, ktorý
nasledoval po vydaní Anjelov a démonov spomenul, že „sa nedávno
dozvedel o ďalšej americkej spravodajskej agentúre, väčšmi tajnej ako
Národná agentúra pre bezpečnosť (National Security Agency)“9. Táto
agentúra bude vo veľkej miere vystupovať v jeho ďalšom románe.
Keďže sa podobná agentúra napokon v Da Vinciho kóde neobjavila,
bude viac ako možné, že si Brown túto skupinu nechal pre prvý
román s Robertom Langdonom, ktorý sa bude odohrávať na americ-
kej pôde: pre Šalamúnov kľúč.

OBRYSY SA VYNÁRAJÚ

Tak ako sa loď vynára z hmly, tak aj my teraz začíname rozoznávať
hrubé obrysy Šalamúnovho kľúča. Poznáme niektoré z kľúčových náme-
tov: slobodomurárstvo, utajené dejiny Washingtonu, D.C., štátnu
Veľkú pečať a možné sprisahanie iluminátov. Taktiež môžeme pred-
povedať, odkiaľ budú pochádzať niektoré detaily nášho návrhu. Poz-
náme aj autorov, o ktorých sa Brown už skôr zmieňoval a ktorí píšu
o niektorých z týchto samotných tém. A poznáme jeho štýl. Teraz
môžeme začať skladať pravdepodobné detaily jedného z najočakáva-
nejších románov tejto dekády. Začnime s tým, že sa oboznámime
s pozadím príbehu.
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KAPITOLA 2

ROSENKRUCIÁNSKY
VPLYV

Vdvoch doterajších Brownových románoch s Robertom Langdo-
nom boli tajné spoločnosti hlavnou témou. V Anjeloch a démonoch

to boli ilumináti, zatiaľ čo v Da Vinciho kóde to bolo Priorstvo Sionu.
Teraz môžeme predpokladať, že Šalamúnov kľúč sa bude zaoberať 
slobodomurárstvom. Aj keď existujú značné pochybnosti o pôvode
Priorstva Sionu, ilumináti a aj slobodomurári boli skutočné historické
spoločenstvá. Slobodomurárstvo prežilo až do súčasnosti, kým „ba-
vorskí ilumináti“ zdá sa existovali iba v 18. storočí, a to len necelé
desaťročie – aj keď mnohí konšpirační teoretici by povedali, že
potom jednoducho prešli „do ilegality“ a nielenže žijú dodnes, ale
majú dokonca veľký vplyv na svetové dianie.

Ilumináti a aj slobodomurári sú súčasťou tradície, ktorá sa zvykne
označovať ako „rosenkruciánska“. Do rosenkruciánskych spoločen-
stiev patrili ľudia rozličných presvedčení a politickej príslušnosti, ale
asi najviac ich spájala podobnosť ich úsilia. Aby sme pochopili vznik
týchto spoločenstiev, musíme sa vrátiť asi o päťsto rokov naspäť, pre-
skúmať politickú a náboženskú klímu vtedajšej Európy, ako aj počia-
tok vedy súvisiacej s obdobím „osvietenstva“. Táto rýchla prechádzka
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históriou sa ukáže byť ako nesmierne užitočnou, keď príde na pocho-
penie možných podnetov otcov zakladateľov Spojených štátov.

ROZDELENÁ EURÓPA

Nástup 16.storočia bol v Európe obdobím počiatku veľkých ne-
pokojov. Katolícka cirkev bola morálne a finančne skorumpovaná.
Európske monarchie začali uplatňovať vládu v drakonickom štýle
odstraňujúc ústavné obmedzenia vlastnej autority. Navyše ako násle-
dok stresu z rýchlych zmien, ku ktorým došlo v spoločnostiach na
kontinente, začali kvasiť nepokoje tesne pod povrchom každoden-
ného života. Prekvapivo by sa dalo povedať, že blesk doslova vznietil
peklo…

V roku 1505 sa istý mladý Nemec vracal zo školy, keď blízko neho
do zeme udrel blesk. V strachu okamžite vyslovil sľub na oplátku za
záchranu: „Pomôž mi, svätá Anna! Stanem sa mníchom.“ Len čo si
uvedomil, že zostal nažive, 21-ročný Martin Luther dodržal slovo,
odišiel z právnickej školy a vstúpil do kláštora. Napriek vrúcnej láske
ku kresťanstvu netrvalo dlho a mladý muž sa v cirkvi sklamal.

Lutherov odpor voči chamtivosti a korupcii v katolíckej cirkvi
vyvrcholil v roku 1517, kedy predniesol kázeň, v ktorej napadol prak-
tiky predávania odpustkov. Ako súčasť svojej kritiky priklincoval na
dvere hradnej kaplnky dokument na verejnú diskusiu. Lutherov doku-
ment odsúdil chamtivosť cirkvi a jej sekularizmus. Mladý katolík sa
evidentne dotkol citlivého bodu európskej spoločnosti – počas dvoch
týždňov sa Lutherove tézy rozšírili po celej Európe a o niečo neskôr
sa čítali a rozoberali po Európe. Reformácia sa začala a Európa bola
na sklonku rozdelenia sa na dva náboženské tábory – katolícky a pro-
testantský.

V Anglicku reformácia predznamenala novú éru s Henrichom
VIII., ktorý ju považoval za politický prostriedok na rozkol s Rímom.
Monarchia zhabala veľkú časť katolíckeho majetku a veľa z neho odo-
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vzdala do rúk šľachty. S takouto odmenou tým, čo podporovali refor-
máciu, bol výsledok zrejmý. Práve v tomto „novom“ Anglicku nachá-
dzame niektoré z kľúčových znakov počiatku rosenkruciánstva.

POSLEDNÝ MÁG

Legendárny alžbetínsky filozof John Dee (1527–1609) bol pravým
príkladom „renesančného muža“. Vážený matematik, astronóm a geo-
graf, ktorý bol aj astrológom kráľovnej Alžbety a so zanietením štu-
doval alchýmiu, kabalu a mágiu. Jeho znalosti z navigácie znamenali,
že vyučoval mnohých veľkých objaviteľov tých čias a jeho slovám
načúvala aj anglická kráľovná Alžbeta, ktorá si ho veľmi vážila.

Napriek tomu, že Dee bol zbožný kresťan, fascinovali ho aj okult-
né tendencie renesančného obdobia. Pre mnohých je známy zväčša
svojimi pokusmi o komunikáciu s anjelmi, praktikou, o ktorú sa stále
pokúšajú moderní okultisti pod názvom „enochiánska mágia“. I keď sa
nám jeho aktivity dnes môžu javiť ako kacírske a nezlučiteľné s jeho
kresťanskou vierou, náboženské zázemie bolo v tom čase odlišné.
Vážená vedkyňa Frances Yatesová poukazuje na to, že cirkev nevy-
stupovala voči renesančnému, hermetickému a kabalistickému učeniu,
a v pravda je, že kardináli boli známi tým, že „fušovali“ do niektorej
z týchto oblastí. Postavenie mágie bolo napriek tomu väčšmi neisté
pre obvinenia za svätokupectvo, ktoré boli vždy možné.

Dee sa však mohol nazdávať, že jeho mágia má kresťanskú tenden-
ciu, keďže sa pokúšal skontaktovať s anjelmi a nevyvolával démonov.
V skutočnosti bolo jeho hlavným cieľom pomôcť Európe zjednotiť sa
pomocou dávneho čistého náboženstva, teda zmieriť akékoľvek cir-
kevné rozkoly. Yatesová nachádza u Deeho počiatky toho, čo ona
sama nazvala „rosenkruciánske osvietenstvo“.10 Tým, že protestantstvo
bolo tolerantnejšie k okultným praktikám, počiatky vedy sa formovali
podobne ako u „mágov“, ktorí experimentovali v alchýmii a prírodnej
filozofii. I keď Yatesová tvrdí, že Deeho okultné tendencie z histórie
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odstránili ako zdroj inšpirácie pre modernú vedu a rosenkruciánstvo tí,
čo sa obávali následkov neskorších honieb na čarodejnice.

V Rosenkruciánskom osvietenstve Frances Yatesová opisuje Deea ako
„impozantnú osobnosť“, ktorá mala hlavný vplyv na pôvodné rosen-
kruciánske hnutie. A kľúčom k tomuto hnutiu bola filozofia inklúzie,
myšlienka, že humánnosť môže napredovať len vtedy, ak budeme
tolerantní ku všetkým náboženským postojom.

POKROK VO VEDE

Počiatok 17.storočia bol pozoruhodný novými objavmi. Kacírska
Kopernikova myšlienka, že Zem v skutočnosti obieha okolo Slnka,
začala získavať vážnu pozornosť. Galileo a Kepler svojimi myšlienka-
mi nesmierne ovplyvnili históriu. A anglický džentlmen menom Fran-
cis Bacon neoficiálne inauguroval jednu zo svetovo najvýznamnejších
vedeckých inštitúcií.

Sir Francis Bacon (1561–1626) bol najmladším z piatich synov Sira
Nicholasa Bacona, „strážcu Veľkej štátnej pečate“ kráľovnej Alžbety I.
Keďže Bacon bol mužom s nezvyčajnou inteligenciou, začal byť
nespokojný s metódami a výsledkami „vedy“ tých čias. Tak si teda na
seba vzal ťarchu založenia nového spôsobu učenia, súbežne so svojou
vplyvnou politickou právnickou kariérou počas vlády Alžbety I.
i Jakuba I. Vo svojej práci z roku 1605 O pokroku a dôstojnosti vied Bacon
vyslovil mnohé zo súčasného stavu vedomostí a označil ich za nedo-
stačujúce. Obhajoval bratstvo vied, pomocou ktorého si mohli učen-
ci vymieňať myšlienky nezávisle od ich viery a politickej príslušnosti.
Tu nachádzame zaujímavú ozvenu Deeho túžby po inklúzii, pansofii,
kde vedomosti patria všetkým ľuďom.

V jeho Novus Organum (Nový Organon) Bacon predkladá svoje vlast-
né myšlienky na tému, ako by mohlo byť získavanie vedomostí zdo-
konalené. Táto kniha, pôvodne zamýšľaná ako náhrada Aristotelovho
Organum, založila oveľa precíznejší vedecký postup, ktorý sa stal zná-
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mym ako baconovská metóda. Táto metóda skúmania berie do úvahy
mnohé možné experimentálne omyly, akými sú ľudská tendencia hľa-
dať podobu v nesúvislých systémoch, nesprávny postup a osobná
zaujatosť.

Bacon pokračoval v publikovaní svojich myšlienok o pokroku
vedomostí až do vlastnej bizarnej smrti v roku 1626. Inšpiroval sa
myšlienkou použitia snehu na uskladnenie mäsa a kúpil si kurča na
trhu. Ako pravý vedec mal v úmysle vlastnoručne si overiť svoju
hypotézu. Proces natláčania snehu do kurčaťa však jeho krehké zdra-
vie neznieslo. Nachladnutie u neho prešlo do ťažkého zápalu pľúc, na
následky ktorého zomrel. Neskôr po jeho smrti bola publikovaná ešte
jedna nesmierne významná esej s názvom Nová Atlantída, ktorú čosko-
ro rozoberieme.

PRÍCHOD ROSENKRUCIÁNOV

Počas Baconovho života náhle uzrelo svetlo sveta niekoľko nezvy-
čajných textov, ktoré aj napriek svojej obskúrnosti začali mať čosko-
ro v Európe dramatický vplyv. V rokoch 1614 a 1615 boli v nemec-
kom meste Kassel publikované dva záhadné rukopisy bez akéhokoľvek
náznaku autorstva. Ich podivuhodné názvy zneli Fama Fraternitatis
(Povesť bratstva) a Confessio Fraternitatis (Vyznanie bratstva).

Spisy spomínali Nemca menom Christian Rosenkreutz, ktorý sa
narodil v roku 1378 a vo veku šestnástich rokov cestoval do Svätej
zeme a na Blízky východ. Pri pobyte tam narazil na utopistickú
komunitu, ktorej vládli len „múdri a chápaví muži“. Rosenkreutz bol
taktiež počas svojej púte zasvätený do okultných mystérií a dávnej
„tajnej múdrosti“.

Texty ďalej spomínajú, že keď sa Rosenkreutz vrátil do Nemecka,
vytvoril spolu s niekoľkými rovnako zmýšľajúcimi jednotlivcami
v roku 1407 Bratstvo ružového kríža. Skupina si dala za úlohu cesto-
vať po svete, rozširovať dávne učenie a liečiť chorých.
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O Rosenkreutzovi sa traduje, že zomrel v roku 1484 v zrelom veku
106 rokov. Malá skupinka zasvätencov ďalej pokračovala v dôležitej
práci ich zakladateľa, až kým v roku 1604 jeden z bratov neodhalil
skryté dvere vedúce do hrobky ich majstra. Nad otvorenými dverami
bola vyrytá veštba „po sto dvadsiatich rokoch sa otvoríme“ a vo vnú-
tri objavili sedemstrannú kryptu plnú symbolov, kníh a iných podivu-
hodných predmetov. Jedným takým predmetom bola aj takzvaná
„Kniha M“, o ktorej sa hovorí, že bola napísaná Šalamúnom, a v kto-
rej zaznamenal „všetky veci minulé, prítomné i budúce“. Uprostred
krypty sa nachádzala truhla s dokonale zachovalým telom Christiana

35

2.  Rosenkruc iánsky vplyv

Sir Francis Bacon

SAL KLUC  9.5.2006  22:53  Stránka 35



Rosenkreutza. Chápalo sa to ako znamenie, že široká verejnosť by
mala vedieť o existencii Rádu a rovnako zmýšľajúci ľudia by mali byť
pozvaní, aby sa pridali k nim v ich hľadaní11.

Odhalenie, že táto tajná spoločnosť vychádza z tieňa, spôsobilo
nesmierny rozruch po celej Európe. Zmeny, ku ktorým dochádzalo
v tom čase v spoločnosti, znamenali, že mnoho ľudí by sa dokázalo
stotožniť s odkazom rosenkruciánstva, ktorý obsahoval opäť nastole-
nú dávnu múdrosť navádzajúcu ľudí smerom k novej Utópii. Slávni
vedci a filozofovia sa snažili vystopovať alebo skontaktovať rosenkru-
ciánske bratstvo, no bez úspechu. Panoval všeobecný názor, že Euró-
pa vstupuje do nového veku osvietenstva sprevádzaná „pravdou“ dáv-
nych vekov a smeruje k „rajskému stavu pred Pádom.“12

Kto boli tí anonymní bratia odhodlaní pretvoriť svet? Podrobný
výskum nedokázal odhaliť ani jedného zo skutočných členov pôvodnej
rosenkruciánskej spoločnosti a všetky dôkazy poukazujúce na doku-
menty (ako aj neskoršie vydanie Chymická svadba Christiana Rosen-
kreutza), sa pripisujú nemeckému teológovi s menom Johann Valentin
Andreae. Žiadne bratstvo nikdy neexistovalo – Andreae v skutočnosti
počas svojho života vynaložil nesmierne úsilie, aby napravil nedoro-
zumenie, že tieto dokumenty treba brať doslova.

Napriek tomu tento výmysel ovplyvnil realitu. Hoci to bola fikcia,
poskytla model, ktorý bol v materiálnom svete potrebný. Hlavná časť
Utópie, ktorú prorokovali rosenkruciáni, bola odporúčaním pre učen-
cov rôzneho pôvodu, aby spolupracovali pre dobro celého ľudstva.
Pozoruhodné na tom je, že sa aj tak čoskoro stalo v Anglicku.

INVISIBLE COLLEGE

V čase svojej smrti Sir Francis Bacon pracoval na svojom utopistic-
kom mýte Nová Atlantída. I keď nekompletná, bola aj tak vydaná
v roku 1627, rok po jeho smrti, a viac ako desaťročie po publikovaní
rosenkruciánskych dokumentov v Nemecku. V Novej Atlantíde Bacon
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vysvetlil svoj sen o dokonalej spoločnosti, kde náboženstvo a veda
navzájom existujú v harmónii. Uvádza sa v nej príbeh o moreplav-
coch, ktorí objavili novú zem, v ktorej našli túto dokonalú spoločno-
sť. V tejto kultúre je aj skupina kňazov-vedcov združených v akadé-
mii s názvom Šalamúnov dom, ktorej cieľom je pokrok ľudstva a úsilie
o získavanie vedomostí. Je tu naznačené potrebné prepojenie s dáv-
nou múdrosťou, keďže Bacon taktiež tvrdí, že Nová Atlantída vlastní
niektoré zo stratených spisov kráľa Šalamúna.

Zaujímavosťou na Novej Atlantíde je to, že aj keď na jej stránkach
nie sú žiadne zmienky o Bratstve ružového kríža, je viac ako zrejmé,
že je to rosenkruciánsky dokument. Frances Yatesová prišla so spoľa-
hlivým dôkazom, aby potvrdila toto tvrdenie, obzvlášť faktom, že
jeden z predstaviteľov utopistickej Atlantídy nosil biely turban
„s malým červeným krížom na vrchu.“13 V skutočnosti sa Šalamúnov
dom veľmi podobá rosenkruciánskemu bratstvu.

Yatesová poukazuje na ďalšieho autora menom John Heydon,
ktorý zaznamenal túto podobnosť o tri desaťročia neskôr vo svojom
Holy Guide (Svätý sprievodca). Táto kniha bola v podstate adaptáciou
Novej Atlantídy s tou výnimkou, že v Heydonovej verzii je „Šalamúnov
dom“ nahradený „múdrymi mužmi zo spoločnosti rosenkruciánov.“14

A k Baconovým „strateným Šalamúnovým spisom“ pridáva legendárnu
„Knihu M“, ktorú našli v hrobke Christiana Rosenkreutza.

Otázka, ktorá sa nám ponúka, je: bola Nová Atlantída inšpirovaná
rosenkruciánskymi manifestmi, alebo boli manifesty pôvodne napísa-
né ako odpoveď na Baconove skoršie práce a ako také sa zdali, že
predvídajú Baconovu utopistickú alegóriu? Tretia možnosť, ktorá sa
nám vynára, je tá, ktorú preskúmame hlbšie v ďalšej kapitole: že
Bacon a aj Andreae boli ovplyvnení skoršou tradíciou.

Vydanie Novej Atlantídy od Sira Francisa Bacona spolu s rosenkru-
ciánskymi manifestmi viedli skoro k horúčkovitému očakávaniu blíz-
kych veľkých zmien. Utopisti sa zhromažďovali v Anglicku, Bacono-
vej domovine. Utopista Samuel Hartlib napísal vlastnú fikciu Opis
slávneho kráľovstva Makárie, ktorú adresoval anglickému parlamentu, kde
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s istotou predpovedal, že „položia základný kameň svetového šťastia.“
Veľký učiteľ Komenský vyjadril želanie, aby sa hybné sily zmeny dali
do pohybu po celom známom svete a záhadne dodal, že títo ľudia
musia byť vedení poriadkom…

…tak aby každý z nich vedel, čo má robiť, pre koho, kedy a s koho
pomocou a vedel tak začať svoju činnosť spôsobom, ktorý bude na
prospech všetkým.15

I keď utopistický sen bol pozastavený, keď v roku 1642 v Anglicku
vypukla občianska vojna, ktorá viedla k zrušeniu monarchie a nasto-
leniu protektorátu Olivera Cromwella. Alebo sa prinajmenšom uto-
pisti stratili z očí verejnosti, keďže niekedy v tomto čase zaznamená-
vame prvé zmienky o „invisible college („neviditeľnej akadémii“,
neformálnej výmene poznatkov medzi významnými vedcami, pozn.
prekl.)“. Škótsky chemik Robert Boyle, ktorý pokračoval vo vyvíjaní
eponymického Boylovho zákona (objem plynu sa mení nepriamo
úmerne tlaku), spomína túto spoločnosť v liste z februára 1647:

Najlepšie na tom je, že základné kamene Neviditeľnej alebo (ako ju
sami nazývajú) Filozofickej akadémie konajú teraz a poctili ma 
svojou spoločnosťou… muži tak veľkého a prenikavého ducha…
osoby, ktoré sa usilujú odstrániť úzkoprsosť z bežného života skut-
kami tak rozsiahlej dobročinnosti, že má dosah na všetko ľudské
a nič ako len všeobecná dobrá vôľa ju môže uspokojiť… berúc si na
starosť celé ľudstvo.

Verí sa, že „invisible college“ je predchodcom oveľa slávnejšej
vedeckej inštitúcie s názvom Royal Society (Kráľovská spoločnosť pre
rozvoj vied, pozn. prekl.), ktorá sa mohla pochváliť niektorými z naj-
väčších mozgov minulých storočí (jeden z mnohých bol Isaac New-
ton). Bola založená v roku 1660 v čase reštaurácie anglického trónu.
Spoločnosť zahŕňala niekoľko poslancov parlamentu, ale aj monar-
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chistov, ktorých spojilo pátranie po vedomostiach. Frances Yatesová
poukazuje v tomto bode na to, že ciele organizácie, ako sa zdá, sa
zmenili prinajmenšom navonok:

…situácia bola zložitá. Existovalo mnoho tém, ktorým sa bolo
treba vyhýbať: utopistické plány na reformu patrili k revolučnej
minulosti, na ktorú bolo teraz lepšie zabudnúť… obavy z čarodej-
níctva ešte celkom neboli vecou minulosti.16

Dnes mnohí pokladajú Royal Society za inšpiráciu pre modernú
vedu. Veď mnohí jej členovia boli racionalisti, nasledovníci Francisa
Bacona. Ale taktiež tam boli zastúpení alchymisti, hermetici a kaba-
listi – sám Newton bol alchymistom, ktorý neveril v katolícku doktrí-
nu Svätej Trojice. A hneď pod povrchom Royal Society sa ukrývala
ďalšia tajná spoločnosť, ktorá nás vracia späť k ústrednej téme románu
Dana Browna Šalamúnov kľúč: slobodomurári.
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KAPITOLA 3

SLOBODOMURÁRSKE
BRATSTVO

Teraz už máme základné vedomosti o pozadí rosenkruciánskeho
hnutia a mali by sme lepšie porozumieť pôvodu slobodomurár-

stva. Slobodomurárstvo je často opisované ako „svojrázny systém
morálky zahalený alegóriou a ilustrovaný symbolmi“. Je to tajná spo-
ločnosť spájaná s kódovanými slovami a tajným podávaním rúk, ktorá
používa odstupňovaný systém iniciácie – tak si zachováva hierarchic-
ký systém jej členov, ktorým sú odhalené „závažnejšie mystériá“, ako
sa ďalej pohybujú hore po rebríčku. „Systém morálky“ používa ako
svoju metaforu námet murára, ktorý používa hrubý kameň a špeciálne
nástroje, aby tak vytvoril ideálny chrám v súvislosti s legendami,
ktoré majú svoj pôvod v židovskej tradícii.

Tieto legendy hovoria o stavbe Šalamúnovho chrámu, udalosti
spomínanej v židovských výkladoch, kresťanskom Starom zákone
ako aj v islamských zdrojoch. Keď Šalamún nastúpil na trón po svo-
jom otcovi Dávidovi, rozhodol sa vybudovať veľký chrám a získal na
pomoc kráľa z Týru, čo bola susedná krajina:
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Ty vieš, že Dávid, otec môj, nemohol postaviť domu mena Hospodi-
novho, Boha svojho, pre vojny, ktoré ho obkolesovali, až kým Hos-
podin nepodložil nepriateľov pod nohy jeho. Ale teraz Hospodin,
Boh môj, dal mi odpočinutie všade navôkol, nieto žiadneho protivní-
ka, ani útoku nebezpečného. Z tej príčiny, aj, úmysel mám postaviť
dom menu Hospodina, Boha svojho…17

Vo výklade Starého zákona môžeme nájsť prítomné dva elementy,
ktoré sa stanú dôležitými časťami slobodomurárskej ikonografie –
dvojicu stĺpov pomenovaných Jachín a Bóaz a označenie architek-
ta/staviteľa menom Chíram ako „dieťaťa vdovy“:

Kráľ Šalamún poslal po Chírama z Týru a dal ho priviesť. Ten bol
synom ženy vdovy z kmeňa Naftálí a jeho otec bol Týrčan. Bol
odborníkom v spracúvaní bronzu, plný múdrosti, dôvtipu a znalos-
ti pri zhotovovaní výrobkov z bronzu. Prišiel ku kráľovi Šalamúno-
vi a porobil mu všetky práce. Sformoval dva bronzové stĺpy…
A postavil stĺp na pravej strane, nazval meno jeho Jachín; a keď
postavil stĺp na ľavej strane, nazval meno jeho Bóaz.18

Legendy slobodomurárstva hovoria viac o spomínanom Chíramovi
ako je spomenuté vo výklade Biblie. Slobodomurárska mytológia ho
nazýva „Chíram Abiff“ a považuje ho za majstra architekta zbehlého
v geometrii a matematike. Chíram ako majster staviteľ dozeral
v Chráme na tri úrovne robotníkov – učňov, tovarišov a majstrov –
s príznačnými podaniami rúk a tajnými slovami, ktoré sa používali na
naznačenie každej úrovne murárov.

Slobodomurárske legendy spomínajú, že pred dokončením Šala-
múnovho chrámu sa Chíram osamote modlil, keď bol konfrontovaný
tromi „tovarišmi“, ktorí sa dožadovali „slova majstra“. Keď im Chíram
odmietol dať tajnú informáciu, táto trojica ho napadla. Legenda spo-
mína, že každý zo zlosynov zasadil Chíramovi konkrétnu ranu na
troch svetových stranách Chrámu (severnej, južnej a západnej): udre-
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li ho po hlave kladivom, ako aj na každú sluchu pravítkom a uholní-
kom. Chíram sa tacká k východu na východnej strane Chrámu, ale
skolabuje a zomiera.

Vrahovia sa usilujú ukryť Chíramovo telo a zakopú ho pod vetvič-
ku akácie. Ani nie do siedmich dní bola jeho mŕtvola nájdená, pri
tejto príležitosti exhumovaná a znovu pochovaná s náležitým obra-
dom. Na pohrebe majstri murári majú všetci biele rukavice a zástery,
symbolické gesto, aby tak ukázali, že nie sú pošpinení krvou vrahov.

I keď je pre nás ťažké pripísať tejto legende hlbší význam, niet
pochýb, že ide o „rúško“, ktoré maskuje nejaké tajomstvo. Možno je to
alegória týkajúca sa prírodných náboženstiev, alebo zašifrovaná naráž-
ka na archaické rituálne zabíjanie, ktoré sa používalo v staroveku na
posvätenie novej stavby. Nehľadiac na význam, legenda a mnohé zo
symbolov, ktoré sa s nimi spájajú (akácia, zástera, svetové strany
v Chráme), majú nesmierny význam pre podstatu slobodomurárstva.

Na margo je zaujímavé poznamenať, že Michael Baigent a Richard
Leigh v ich knihe Chrám a Lóža upozornili na možnosť, že Šalamúnov
chrám bol postavený na počesť fénickej bohyne matky Ištar –
„Kráľovnej nebies“.19

Uvádzajú dôkaz zo Starého zákona, ktorý sa jasne zmieňuje, že
Šalamún sa stal stúpencom Ištar. Taktiež sa hovorí, že dobre známa
„Pieseň Šalamúnova“ je v skutočnosti chválospevom na Ištar. Podľa
toho, ako Brown pristupuje k „posvätnému ženstvu“, je možné, že mu
bude v Šalamúnovom kľúči venovaná zvláštna pozornosť.

Moderné slobodomurárstvo sa stalo niečím, čo je podobné tajom-
stvu. Niektorí ho opisujú ako tajnú moc v pozadí svetových mocnos-
tí, iní ho naopak považujú jednoducho za staromódny „klub starých
mládencov“, ktorí vykonávajú rituály, o akých ich členovia nemajú
ani poňatia. Tvrdia, že ich rodokmeň siaha do starovekého Egypta
a k Šalamúnovmu chrámu, a predsa historické dôkazy naznačujú, že
ide o (relatívne) moderný vynález. Obhajujú rovnostársku teóriu
oslobodenú od predsudkov, a predsa si zachovávajú svoju tajnosť,
používajú vnútornú hierarchiu a obmedzujú sa na mužských záujem-
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cov. Tieto protichodné vlastnosti slobodomurárstva, hoci možno zve-
ličované, sú často hlavnými zdrojmi kritiky „murárstva“.

Ako by sa mohlo slobodomurárstvo hodiť do príbehu Dana Browna
o utajených dejinách Ameriky? Na to existuje jednoduchá odpoveď,
keďže niekoľko otcov zakladateľov Spojených štátov bolo buď slobo-
domurármi, alebo boli silno ovplyvnení organizáciou. A ak sa nemýlim
v mojich predpovediach v súvislosti so Šalamúnovým kľúčom, Dan Brown
rozvedie myšlienku, že otcovia zakladatelia boli hlboko ovplyvnení
rosenkruciánskym ideálom Utópie, kde sa ľudstvo spája v spoločnom
hľadaní osvietenia. Pozrime sa, či dokážeme pospájať záchytné body.

OFICIÁLNA HISTÓRIA

Oficiálna história slobodomurárstva začína uvedením Veľkej lóže
v Londýne v roku 1717. Veľká lóža slúžila ako riadiaci orgán pre
mnoho samostatných lóží a určovala štandardné praktiky, ktorým sa
ostatné lóže museli podriadiť. Spočiatku existovali dve úrovne iniciá-
cie: „Učeň“, po ktorom nasledoval „Tovariš“. Čoskoro sa pridal aj tretí
„stupeň“, a to „Majster“ (názov pre intenzívne dopytovanie sa, ktoré
sa vyskytuje počas obradu iniciácie, prenikol aj do anglického jazyka,
kde sa intenzívnemu vypytovaniu prenesene hovorí: „to be „given the
third degree“„, „dostať tretí stupeň“). Tieto tri štandardné stupne sa
bežne opisujú ako „modré“ murárstvo a sú založené na legende o Chí-
ramovi, ktorú sme už spomenuli.

Oficiálne hnutie sa čoskoro rozšírilo do Európy a francúzske vzde-
lané vrstvy prejavili osobitné sympatie tejto bratskej spoločnosti.
Prvá Veľká lóža vo Francúzsku bola založená v Paríži niekedy v trid-
siatych rokoch 18. storočia. Keď sa už murárstvo dostalo do Francúz-
ska, začalo sa vyvíjať na niečo s pridaním rytierskych tém a mystic-
kých elementov k murárskym mýtom. Z tohto vývoja vznikol nový
druh slobodomurárstva – „škótsky rítus“ – ktorý sa hlásil k tradícii
z čias templárov.
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Možno ste zvedaví, prečo sa francúzsky systém slobodomurárstva
stal známym ako škótsky rítus. Je to tak najmä kvôli škótskemu emig-
rantovi menom Andrew Michael Ramsay, ktorý vyhlásil vo svojej
úvodnej reči čerstvo zasväteným – nazývanej „ preslov“ – že murár-
stvo pochádza z križiackych výprav a templárskej organizácie a že
táto autentická tradícia bola zachovaná v škótskom murárstve.
K základnej murárskej iniciácii sa pridali nové ríty a stupne, ktoré sú
založené na mystickom príbehu týkajúceho sa postavenia Šalamú-
novho chrámu. V škótskom ríte je teraz 33 stupňov (32 z nich je
predmetom iniciácie, posledný stupeň sa udeľuje „zvrchovanému“).
Tieto pridané stupne sa nazývajú „červené“ murárstvo.

Ako sa murárstvo rozšírilo po Európe, do Nemecka, Pruska a do
iných krajín, vznikali ďalšie druhy murárstva. Nemecké murárstvo
bolo istý čas ovládané „Prísnym zachovávaním“, založeným v roku
1760, ktoré opäť raz zdôrazňovalo templársku tradíciu. Neskoršie
modifikácie zahŕňali „Yorský rítus“ a „Škótsky rítus opravený“ a nie-
ktoré lóže začali taktiež prijímať egyptské vplyvy.

Tajná spoločnosť, ktorej sa nepodarilo dodržiavať prísnu kresťan-
skú doktrínu, musela vyvolať u cirkvi podozrenie, ktoré sa zakladalo
na možnom sprisahaní ohrozujúcou jej autoritu. S istotou však pápež
Klement XII. v roku 1738 odsúdil slobodomurárstvo rovnako ako
pápež Benedikt XIV. v roku 1751. I keď tieto pápežské nariadenia
neboli miestnymi autoritami zrealizované, podozrenia voči murárstvu
naďalej jestvovali a v mnohých regiónoch lóže len sotva tolerovali.
Napriek tomu, že v priebehu dejín bolo slobodomurárstvo terčom
negatívnej kritiky, existuje dnes viac ako 10 000 murárskych lóží
prakticky vo všetkých kútoch sveta.

UTAJENÁ HISTÓRIA SLOBODOMURÁROV

Toľko k oficiálnemu pohľadu na murársku históriu. Prejdime teraz
k niektorým možným zdrojom Dana Browna v súvislosti s „alternatív-
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nymi dejinami“ bratstva, ktoré sa pravdepodobne objavia v Šalamúno-
vom kľúči. Základné zdroje, ktoré použijeme k tejto téme z dôvodov
spomenutých v predchádzajúcej kapitole, sú:

• Svätá krv a svätý grál od Michaela Baigenta, 
Richarda Leigha a Henryho Lincolna

• Chrám a Lóža od Michaela Baigenta a Richarda Leigha

• The Templar Revelation (Odhalenie templárov) od Lynn 
Picknettovej a Clivea Princea

• Chíramov kľúč od Roberta Lomasa a Chrisa Knighta

Každá z týchto kníh sa otvorene zaoberá teóriou, že slobodomu-
rárstvo vzniklo z templárskych tradícií.

Keď Andrew Ramsay vyslovil myšlienku prepojenia medzi murár-
stvom a templármi, určite to nebola módna záležitosť. Táto skupina
križiackych rytierov – s oficiálnym názvom „Chudobní rytieri Kristo-
vi a chrámu Šalamúnovho“ – sa rozpadla na začiatku 14.storočia pod
vplyvom obvinení zo zhýralosti a svätokrádeže.

V roku 1307 v piatok trinásteho októbra francúzsky kráľ Filip IV.
nariadil zatknutie všetkých templárov vo svojich dŕžavách. Tento
zásah sa odohral pod pozoruhodným rúškom tajomstva, kedy sa
zapečatené rozkazy otvorili len krátko pred zásahom, aby sa tak zmi-
nimalizovala možnosť informovanosti templárov o blížiacej sa katas-
trofe. Katolícka „inkvizícia“ začala tam, kde Filip skončil a templári
po celej Európe boli vypočúvaní, väznení a často popravovaní na
základe bizarných obvinení, ktoré proti nim vzniesli. Pápež v roku
1312 rozpustil rád templárov a v roku 1314 bol Jacques de Molay,
posledný veľmajster rytierov, upálený na hranici.20

Pri intenzívnych vypočúvaniach templári pripustili zvláštne sprá-
vanie, a tak sa začali šíriť klebety o skutočnej podstate tohto údajne
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„svätého“ rádu. Obvinenia voči nim zahŕňali pľutie na kríž a stúpanie
po ňom, obscénne bozky počas iniciácií a uctievanie diabla menom
„Baphomet“. Po všetkých tých storočiach je teraz naozaj ťažké posú-
diť, ktoré obvinenia boli opodstatnené. Tak ako Baigent, Leigh a Lin-
coln upozorňujú vo Svätej krvi a svätom gráli urobiť tak štúdiom zázna-
mov inkvizície je tak trochu, ako sa snažiť získať fakty o aktivitách
francúzskeho odporu počas 2.svetovej vojny študovaním záznamov
gestapa.21

A predsa sa len zdá, že niektoré obvinenia majú svoje opodstatne-
nie. Napríklad, uctievanie „Baphometa“ sa objavuje pričasto na to, aby
to bola náhoda. Dan Brown to spomína v Da Vinciho kóde, keď opisuje
Baphometa ako „pohanského boha plodnosti spájaného s tvorivými
silami rozmnožovania.“ Podľa neho templári uctievali Baphometa tak,
že stáli v kruhu okolo jeho kamennej hlavy s rohami a spievali mod-
litby. Brown taktiež nechá zašifrovať písmená slova „Baphomet“
pomocou šifry atbaš, ktorá ho premení na „Sophia“, čo po grécky
znamená „múdrosť“.

Napriek zjavnej dôvtipnosti Roberta Langdona a jeho spoločníkov
toto dešifrovanie bolo v skutočnosti najprv uverejnené Dr. Hughom
Schonfieldom v The Essene Odyssey (Esénská odysea). Vo svojej knihe
vydanej v roku 1985 Schonfield rozoberá židovskú rebelskú sektu
známu ako eséni, o ktorých sa hovorí, že vybudovali slávnu osadu pri
Mŕtvom mori a taktiež sú autormi nájdených starodávnych zvitkov.
Eséni v niektorých svojich spisoch využívali kódy a jedným z nich
bola aj šifra atbaš. Šifra je priamym nahradením medzi dvomi hebrej-
skými abecedami, jednou napísanou v bežnom poradí a druhou
v opačnom (nahradenie prvého písmena abecedy posledným, dru-
hého písmena predposledným atď.). Hugh Schonfield použil atbaš na
to, v čo veril, že je „falošné meno Baphomet“ a bol prekvapený odha-
lením, že ide o meno bohyne múdrosti. Hlbší zmysel Schonfieldovho
objavu je taký, že templári by mohli byť ochrancami esénských
tajomstiev a taktiež mohli mať v úcte staroveké bohyne.
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Táto možnosť templárskej fascinácie „posvätným ženstvom“ môže
byť podložená už vyššie spomenutým „preslovom“ Andrewa Ramsaya
z roku 1737, ktorý prepojil slobodomurárov s templármi. Keďže
v ňom hovorí:

Áno, páni, známe slávnosti bohyne Ceres v Eleusis, Isis v Egypte,
Minervy v Aténach, Uranie u Féničanov a Diany v Skýtii boli
spojené s našimi. Na týchto miestach sa oslavovali mystériá, ktoré
ukryli stopy po starodávnom náboženstve Noema a patriarchov.22

Aj keď odhalenie, že škótsky rítus sa stotožňuje so starovekými
školami mystérií posvätného ženstva je určite príjemným prekvape-
ním, treba poznamenať aj to, že Ramsay neprižmuruje oko nad prak-
tikami typu Hieros Gamos – v skutočnosti udáva takéto skazenosti
ako dôvod pre vylúčenie žien z murárstva:

Zdrojom týchto hanebností bol prístup k nočným zhromaždeniam oso-
bám oboch pohlaví v rozpore s ich prapôvodným použitím. Je v poriad-
ku zabrániť podobnému zneužitiu tým, že sú ženy vylúčené z nášho
rádu. Nie sme takí nespravodliví, aby sme pokladali nežné pohlavie za
neschopné uchovať tajomstvo. Ale jeho prítomnosť by mohla nebadane
narušiť čistotu našich mravných zásad a správania.23

Schonfieldov objav šifry atbaš taktiež vytvára prepojenie medzi
dvoma organizáciami oddelenými viac ako miléniom. Takže na akých
esénských tajomstvách sa mohli templári zúčastniť? V Chíramovom kľúči
Chris Knight a Robert Lomas tvrdia, že myšlienky, ktoré obsahujú
zvitky od Mŕtveho mora sú veľmi podobné tým, ktoré hlásalo slobo-
domurárstvo, a to potvrdzuje nadväznosť tradície od Esénu po slobo-
domurárstvo prostredníctvom templárov. Treba však spomenúť, že
v ďalšom zo „zdrojov“ Dana Browna The Templar Revelation (Odhalenie
templárov) autori Lynn Picknettová a Clive Prince s týmto bodom
nesúhlasia, lebo veria, že zvitky od Mŕtveho mora sú v skutočnosti
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súčasťou knižnice jeruzalemského chrámu, ktorý bol zničený Riman-
mi v roku 70 po Kr.

Je zaujímavé, že jeden zo zvitkov od Mŕtveho mora, známy ako
„Medený zvitok“, spomína dvadsaťštyri oddelených kôp pokladu
údajne tajne schovaných pod chrámom.24 Hovorí sa, že táto skrýša
by mala obsahovať poklady všetkého druhu – zlaté prúty, posvätné
predmety a taktiež niekoľko zvitkov. A templári na križiackych
výpravách vo Svätej zemi boli známi tým, že mali základňu v sused-
stve chrámovej hory. Boli tam, aby hľadali spomínaný poklad?

Zdá sa, že to bolo tak. V knihe Digging Up Jerusalem (Vykopávanie
Jeruzalema), ktorou autorkou je vážená archeologička Kathleen
Kenyonová, sa dozvedáme, že skupina kráľovských ženistov Britskej
armády preskúmala a urobila vykopávky na chrámovej hore na konci
19.storočia.25 A podľa svedectva Roberta Brydona, templárskeho
archivára pre Škótsko, tento kontingent Britskej armády odkryl tune-
ly, v ktorých našli časť templárskeho meča, zvyšky kopije a templár-
sky kríž. Nijaký poklad sa nenašiel. Našli ho templári ako prví?

Dan Brown v Da Vinciho kóde predpokladá, že niečo našli a v tomto
zmysle aj píše svoj román. Podľa jeho slov sa na mieste Šalamúnovho
chrámu našli „štyri truhlice plné dokumentov“, „dokumenty, ktoré sa
stali predmetom nekonečného hľadania grálu počas celých dejín“ –
možno vrátane textu napísaným samotným Ježišom a „zápisníkom“
Márie Magdalény, ktorý zaznamenával jej osobný vzťah s Ježišom. Sú
to Brownove „sangrealové“ dokumenty, ktoré tvoria časť Svätého
grálu spolu s telom Márie Magdalény.

Knight a Lomas ponúkajú dokonalé prepojenie medzi Da Vinciho
kódom a Šalamúnovým kľúčom, ak si to Dan Brown bude želať využiť.
V Druhom Mesiášovi opisujú alternatívne dejiny pomenovania Ameriky,
ktoré zahŕňajú esénov, templárov a slobodomurárov:

Josephus Flavius píše, ako eséni (a teda jeruzalemská cirkev) verili,
že dobré duše bývajú západne za oceánom, v kraji, ktorý neničia
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dažďové búrky, sneh či obrovské horúčavy, ale veje tam jemný
osviežujúci vánok.

Toto bol opis, ktorý poskytli Mandejci, ľudia žijúci v južnom Iraku.
Títo členovia židovskej gnostickej sekty v 1.storočí krátko po Ježišo-
vom ukrižovaní opustili Jeruzalem, aby sa vyhli Pavlovým čist-
kám. Podľa ich tradície prvým vodcom nazarejcov bol Ján Krstiteľ
a po ňom prišiel Ježiš, ktorý zradil isté tajomstvá, čo mu zverili.
Mandejci stále praktizujú krst v rieke, zvláštnym spôsobom si podá-
vajú ruky a ich rituály sa vôbec podobajú na obrady moderného
slobodomurárstva. Pre nich má táto nádherná zem za morom najčis-
tejšieho ducha, takého dokonalého, že ho ľudský zrak nemôže vidieť.
Toto nádherné miesto označuje hviezda Merika, ktorá je na oblohe
nad ním.

Predpokladáme, že templári poznali túto hviezdu a mýtickú krajinu
pod ňou zo zvitkov, ktoré objavili, a Meriku, alebo ako dnes vieme
Ameriku, začali hľadať hneď, len čo ich rád postavili mimo zákona.

V Svätej krvi a svätom gráli sú eséni opísaní ako mysticky orientovaná
židovská sekta s gréckymi a aj egyptskými vplyvmi. Tak ako rosen-
kruciáni, aj oni sa zaujímali o liečiteľstvo a ezoterické štúdium, ako
astrológiu a kabalu. Vzhľadom na narážku Dana Browna, že sa Šala-
múnov kľúč bude týkať „ultratajnej numerologickej sekty“, mali by sme
sa pozastaviť a všimnúť si, že sa o samotárskej esénskej komunite
hovorilo ako o horlivých nasledovníkoch učenia Pytagora s veľkým
zanietením pre numerológiu.26

Zdá sa, že za šifrou atbaš sa skrýva dôkaz, že sa templári zaoberali
alchýmiou, mysticizmom a kabalou oveľa viac ako eséni. Je zaujíma-
vé najmä z hľadiska nášho skúmania, že ich ideálom mohla byť mož-
nosť zjednotenia všetkých náboženstiev a národov. Vzhľadom na
tieto vlastnosti by sa zdalo, že templári boli veľmi podobní rosenkru-
ciánom. Fakt, že templári nosili červený kríž ako svoje insígnie, môže
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byť dôkazom toho, že sa autor rosenkruciánskych traktátov priamo
pokúšal prepojiť bratstvo s rytiermi Šalamúnovho chrámu. Najmä, ak
berieme do úvahy, že Sir Francis Bacon opísal kňazov svojho „Šala-
múnovho domu“ tak, že majú červený kríž na turbanoch. I keď, ako
vysvetlíme tie tri storočia medzi potlačením templárov a objavením
sa rosenkruciánskych manifestov?

TEMPLÁRI ZOSTÁVAJÚ ŽIVÍ

Napriek veľkým tajnostiam okolo Filipovho konania proti rádu by
sa zdalo, že templári – prinajmenšom do určitej miery – vedeli, čo sa
má stať. Jacques de Molay údajne zozbieral mnohé dokumenty rádu
tesne pred zatýkaním a spálil ich. Mladému rytierovi, ktorý opustil
rád v tom čase, povedali, že je to od neho nesmierne múdre, že tak
urobil, keďže katastrofa sa blíži.27

V Svätej krvi a svätom gráli autori tvrdia, že istá skupina rytierov –
všetci spojení s pokladom organizácie – zmizla pred „októbrovým
prekvapením“ a zobrala so sebou zvyšné dokumenty a poklad chrá-
mu. Povráva sa, že sa v La Rochelle nalodili na flotilu osemnástich
lodí a nikto o nich už nikdy nepočul.

Michael Baigent a Richard Leigh zachytili stopu týchto nezvest-
ných rytierov vo svojej knihe o slobodomurárstve, Chrám a Lóža. Tvr-
dia, že títo rytieri mohli utiecť do Škótska a postaviť sa po boku
Roberta Brucea v jeho boji proti Anglicku. Neboli prví, ktorí prišli
k takému záveru. Templárski historici 19. storočia prišli k veľmi
podobným záverom:

Templári… možno našli útočisko v malej armáde exkomunikova-
ného kráľa Roberta, ktorého obavy, že urazí francúzskeho monar-
chu, boli nepochybne prekonané jeho túžbou získať zopár schop-
ných ozbrojencov ako regrútov.28
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Murársky rítus Prísneho zachovávania, ktorý vytvoril Karl von
Hund na konci 18. storočia, taktiež tvrdí, že templári unikli do Škót-
ska. Baigent a Leigh predpokladali, že z templárskej tradície sa zrodili
počiatky slobodomurárstva. Svoje tvrdenie podporili odvolávaním sa
na architektonický skvost, akým je Rosslynská kaplnka vybudovaná
v období rokov 1440–1480. Táto neveľká kaplnka, ktorá má dôležité
miesto v príbehu Brownovho Da Vinciho kódu, je preplnená ezote-
rickými a pohanskými symbolmi vytesanými do každého voľného
miesta na stenách a strope. Je pozoruhodné, že sa tam tiež nachádza-
jú motívy poukazujúce na slobodomurárstvo. Napríklad, jedna
z troch hláv vytesaných do stropu s jasne viditeľnou poranenou hla-
vou je opisovaná ako „Dieťa vdovy“, čo je bežné murárske pomeno-
vanie, prvýkrát použité na majstra staviteľa Chírama. Dva krásne tesa-
né stĺpy v kaplnke, dvojičky Jachín a Bóaz, sú ďalším znakom
murárskeho symbolizmu, taktiež podľa Druhého Mesiáša – pokračo-
vania Chíramovho kľúča od Lomasa a Knighta – Rosslyn mal byť
v skutočnosti postavený ako kópia jeruzalemského chrámu.

V Druhom Mesiášovi Knight a Lomas taktiež narazili na ďalší pozo-
ruhodný objav. Po detailnom preskúmaní kamenárskej výzdoby
v Rosslyne prišli na niečo, čo úplne objasňuje určitý stupeň iniciač-
ného rítu na kandidáta v slobodomurárstve.29 Bolo to prekvapujúce
odhalenie, keďže to bol dôkaz murárskeho rítu dve storočia pred
prvou písomnou zmienkou o iniciácii. Oveľa prekvapujúcejší bol fakt,
že osoba, ktorá vykonávala iniciáciu, mala na prednej časti róby kríž
– bol to templár. Poskladaním faktov zo slobodomurárstva, templár-
skej a esénskej tradície Knight a Lomas dospeli k názoru, že Rosslyn-
ská kaplnka bola v skutočnosti vybudovaná na to, aby poskytla
prístrešie esénským zvitkom. Predpokladajú, že ich našli templári
v Jeruzaleme:

Pomaly nám začínalo svitať a obaja sme naraz pocítili, ako nám po
chrbte behajú zimomriavky. Rosslyn nebol obyčajnou kaplnkou.
Bola to posttemplárska svätyňa vybudovaná ako prístrešie pre zvit-
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ky, ktoré našiel Hugo de Payen so svojou družinou pod najsvätejším
zo svätých, posledným Chrámom v Jeruzaleme! Pod našimi nohami
bol najcennejší poklad v kresťanskom svete.30

Sú toho názoru, že William St Clair, staviteľ Rosslynskej kaplnky,
ukryl poklad a potom zanechal kódované inštrukcie v rituáli murár-
skeho stupňa svätého kráľovského oblúka. Zmienkou o možných
obrysoch Šalamúnovej pečate v pôdoryse kaplnky (ktoré využil Dan
Brown v Da Vinciho kóde) poukazujú na murársku definíciu tohto oka-
mžite spoznateľného tvaru hexagramu:

Klenot rytiera kráľovského oblúka je dvojitý trojuholník, niekedy
nazývaný Šalamúnova pečať, vo vnútri zlatého kruhu. Dolu je zvi-
tok nesúci slová Nil nisi clavis deest – Chýba len kľúč, nič iné31

Či mali Lomas a Knight pravdu, to dodnes nevieme. I keď Dan
Brown určite využil túto myšlienku vo svoj prospech v Da Vinciho kóde,
keď naznačil, že svätý grál bol ukrytý prostredníctvom Šalamúnovej
pečate na dlažbe Rosslynskej kaplnky. A berúc do úvahy vyššie uve-
dený citát by sme mohli predpokladať oblasť, ktorou sa bude zaobe-
rať Šalamúnov kľúč.

Dan Brown dokonca v Da Vinciho kóde cituje stupeň kráľovského
oblúka v časti, kde Langdon opisuje použitie „la clef de voūte“ (záve-
rového kameňa). Priamo čerpá z výskumu Knighta a Lomasa tým, že
opisuje tento kameň ako ústredný kameň v tvare klina, ktorý má
každá kamenná klenba navrchu a ktorý drží pohromade celú klenbu
a nesie celú váhu. A možno sprístupňuje tajomnú komnatu…

Baigent a Leigh tvrdia, že Rosslynská kaplnka je dôkazom toho, že
sa templári po represii francúzskeho kráľa Filipa IV., vo svojom „úto-
čisku“ v Škótsku zabývali prostredníctvom prechodu na tajné iniciá-
cie slobodomurárstva. Je zaujímavé si všimnúť ďalší dôkaz, že murár-
stvo už existovalo v tom čase. Napríklad, The Templar Revelation
(Odhalenie templárov) uvádza ako dôkaz alchymistický traktát z päťde-
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siatych rokov 15. storočia – z rovnakého časového obdobia ako
obdobie stavby Rosslynskej kaplnky – ktorý zreteľne používa termín
„slobodomurárstvo“.32 Baigent a Leigh sa tiež zmieňujú o rukopise
z roku 1410 ohľadom kamenárskeho cechu, v ktorom je zmienka
o „kráľovskom synovi z Týru“ a spája ho s pradávnou vedou spred Veľ-
kej potopy, ktorá sa zachovala v učení Pytagora a Hermesa.33

Podľa Chrámu a Lóže murárstvo vstúpilo do Anglicka v roku 1603,
keď bol škótsky kráľ Jakub VI. korunovaný za kráľa Anglicka a škót-
ski aristokrati – strážcovia murárstva – sa presunuli na juh aj s ich maj-
strom. Znovu je relevantné si povšimnúť chronológiu, keďže to bolo
presne vtedy, keď sa Francis Bacon aj rosenkruciánske manifesty zača-
li dostávať do povedomia.

OD ROSENKRUCIÁNOV K SLOBODOMURÁROM

Aké väzby môžeme nájsť medzi rosenkruciánskou filozofiou a slo-
bodomurárstvom? V prvom rade, tak ako aj v utopistickom sne
rosenkruciánov, aj murárstvo hlási učenie, že všetci ľudia sú bratmi,
ktorí by sa mali spojiť v náboženskej oddanosti k vyššej bytosti
nazvanej len ako „Veľký architekt všehomíru.“ V jednej z hlavných
kníh slobodomurárstva, Ústave, je toto spomenuté nasledujúcim spô-
sobom:

Murár jest viazaný svojím postavením, aby sa riadil morálnym
zákonom. A ak správne pochopí to Umenie, nikdy sa nestane hlú-
pym ateistom a ani bezbožným voľnomyšlienkárom… Takže sa
považuje za účelnejšie len vyjsť v ústrety… tomu náboženstvu,
v ktorom sú všetci ľudia si zajedno a svoje vlastné názory si pone-
chávajú pre seba. Toto znamená byť spravodlivým, poriadnym 
človekom, alebo človekom čestným a úprimným a nezáleží, či sa
odlišuje vierovyznaním a presvedčením.34
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Pravidlá murárskej lóže zakazujú diskusie o náboženstve a aj poli-
tike, aby tak napomohli dosiahnuť cieľ – a možno je to aj metóda
oslobodenia mysle od náboženských a svetských autorít. Napriek
tomuto zdanlivému vyhýbaniu sa politike slobodomurárstvo v priebe-
hu stáročí často hralo rolu v demokratických revolúciách a zásahoch
– napríklad, vo Francúzsku, Mexiku a Taliansku, a ako uvidíme, aj
v Spojených štátoch. To by sa mohlo vzťahovať k utopistickému žela-
niu hlásanému najprv rosenkruciánmi.

Oveľa konkrétnejším dôkazom, ktorý priamo spája obidve orga-
nizácie, je báseň publikovaná v Edinburghu v roku 1638. Majte na
pamäti, že je to len dve desaťročia po vydaní rosenkruciánskych trak-
tátov a osem rokov pred oficiálnym slávnostným otvorením Veľkej
lóže v Londýne. Autorom je Henry Adamson z Perthu a v básni stojí:

Predpovedáme veci, čo sa blížia,
keďže sme bratia Ruže, bratia Kríža,
slobodomurársky sľub a zmysel šiesty
nám sprostredkujú z budúcnosti zvesti.35

V roku 1824 v London Magazine vyšla esej s názvom „Historicko-
-kritické bádanie o pôvode rosenkruciánov a slobodomurárov“. Autor
Thomas de Quincey vysvetľuje svoje presvedčenie, že „z historických
záznamov nie je možné preukázať, že bolo založené nejaké spoločen-
stvo alebo lóža rosenkruciánskeho bratstva…“ I keď je presvedčený,
že vplyv rosenkruciánskych manifestov inšpiroval vznik tajných spo-
ločností, ako napríklad slobodomurárov:

Pôvodní slobodomurári boli spoločnosťou, ktorá vznikla z rosenkru-
ciánskej mánie určite v rozmedzí trinástich rokov od roku 1633 do
roku 1646 a možno medzi rokmi 1633 a 1640.36

Quincey a aj Adamson naznačujú časové rozpätie, ktorým sme sa
už zaoberali – desaťročie po vydaní Novej Atlantídy od Sira Francisa
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Bacona, kedy utopisti podali petíciu anglickému parlamentu. Ak 
sa na to pozrieme zblízka, možno zbadáme náznak, že muži ako
Samuel Hartlib sa už zaujímali o slobodomurárstvo. V roku 1640
napísal o svojom sne, že parlament „položí základný kameň sveto-
vého šťastia.“

Myšlienka základného kameňa, ktorá naznačuje počiatky novej
stavby, je silným symbolom v slobodomurárstve a Hartlibov výber
metafory by mohol byť tiež náznakom tajnej príslušnosti. Taktiež by
sme sa mohli opýtať na príslušnosť Roberta Boylea, keďže vo svojom
liste z roku 1647 o „invisible college“ poznamenáva, „že základné
kamene Neviditeľnej akadémie konajú teraz a poctili ma svojou spo-
ločnosťou.“

Ak áno, nebol by jediným členom „Neviditeľnej akadémie“, ktorý
bol typickým slobodomurárom. V Rosenkruciánskom osvietenstve Frances
Yatesová poukazuje na to, že dve z najstarších zaznamenaných ini-
ciácií do špekulatívneho slobodomurárstva pochádzajú tiež zo štyrid-
siatych rokov 17. storočia. Jednou z nich bola iniciácia Roberta
Moraya, ktorý patrí k hlavným iniciátorom založenia Royal Society
v roku 1660 a ktorý bol uvedený do edinburskej murárskej lóže v máji
v roku 1641. O päť rokov neskôr existuje záznam, že sa alchymista
a antikvár Elias Ashmole, ďalší zo zakladajúcich členov Royal Society,
stal slobodomurárom v lóži v Lancashire.37

Názov lóže v Lancashire, kam bol prijatý Ashmole, je prekvapujú-
ci: „Šalamúnov dom“.38 Tu nachádzame priamy dôkaz, že vtedajší slo-
bodomurári boli veľmi ovplyvnení utopistickým mýtom Sira Francisa
Bacona Nová Atlantída. Musíme mať na pamäti, že kňazi „Šalamúnov-
ho domu“ na utopistickom ostrove boli ekvivalentom rosenkruciánov.
A Baconova tajná spoločnosť sa môže priamo spájať s templármi.

Aj keď sa „anglický experiment“ nepodaril pre vznik občianskej
vojny, utopistický ideál bratstva spojeného v pátraní po osvietení
naďalej pokračoval prostredníctvom Royal Society a napokon slobo-
domurárstva. O storočie neskôr na druhej strane zemegule mohla
skupina slobodomurárov začať druhý experiment, ktorý zmení svet…
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KAPITOLA 4

SLOBODOMURÁRSKE
ZÁKLADY AMERIKY

Vroku 1897 dôstojník americkej armády Charles Totten napísal:
„Zrod tejto republiky je zahalený tajomstvami.“39 Totten skúmal

záhadnú ikonografiu štátnej Veľkej pečate Spojených štátov a nado-
budol presvedčenie, že zrod amerického štátu by sa mohol týkať vízie
Francisa Bacona v jeho Novej Atlantíde. Francis Bacon poskytol istú
finančnú pomoc ranej kolónii vo Virgínii. Na prekvapenie, Tottenova
poznámka je len zdržanlivým vyjadrením.

18. septembra 1793 sa americký prezident George Washington
zúčastnil na murárskej ceremónii na oslavu oficiálneho začiatku
výstavby Kapitolu vo Washingtone, D.C. Prvý prezident Spojených
štátov amerických s murárskou zásterou pochodoval k miestu s člen-
mi niekoľkých miestnych lóží. Potom zostúpil do jamy, v ktorej bol
umiestnený základný kameň budovy. Washington položil na základ-
ný kameň strieborný tanier a potom vykonal štandardnú murársku
obetu – kukuricu, víno a olej. Murárske nástroje, ktoré Washington
niesol v tento dôležitý deň, sú do dnešného dňa uložené v lóži v diš-
trikte Kolumbia.40
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Dnes sa mnohým z nás zdá byť zvláštne, že sa tak dôležitý deň
v histórii Spojených štátov amerických tak otvorene niesol v slobo-
domurárskom duchu. Akú úlohu zohralo slobodomurárstvo v založe-
ní Spojených štátov? To je otázka, ktorou sa bude Dan Brown prav-
depodobne zaoberať v Šalamúnovom kľúči – keďže sme už poukázali na
to, ako verejne vyhlásil, pripravovaný román s Robertom Langdonom
je na tému slobodomurárstva a „skúma utajené dejiny nášho hlavného
mesta.“

Myšlienka, že Spojené štáty by mohli byť založené ako „murárska
republika“, nie je nová. Už sme uviedli, že Charles Totten ju zvažoval
v roku 1897. Autor ezoterickej literatúry Manly P. Hall vo svojej
knihe The Secret Destiny of America (Tajný osud Ameriky) takisto tvrdí, že
sám Sir Francis Bacon usúdil, že utopický sen by sa mohol zrealizovať
v Severnej Amerike.41

Vo svojej knihe Talizman autori Robert Bauval a Graham Hancock
upozorňujú na výskum historika Rona Heislera, ktorý naznačuje
ďalšie prepojenie medzi utopistickými víziami v Európe a novou
kolóniou v Amerike. Heisler objavil, že nemecký okultista – a zarytý
rosenkrucián – Michael Maier bol v blízkom kontakte s niekoľkými
jednotlivcami spojenými s Virginia Company (Virgínskou spoločno-
sťou). Tejto skupine bohatých jednotlivcov udelil Jakub I. v roku
1606 kráľovskú chartu, ktorá im v podstate dávala neobmedzenú
vládu v kolónii. Koncept tejto charty nevypracoval nik iný ako…
Francis Bacon. Heisler je presvedčený, že Maierov alchymistický
traktát Atalanta Fugiens „mohol byť veľmi ovplyvnený utopistickou
víziou Ameriky.“

Americký vedec Donald R. Dickson poskytuje ďalšie prepojenie
medzi utopistickými idealistami a osadou vo Virgínii vo svojej knihe
The Tessera of Antilia (Kúsok z mozaiky Antílie). Dicksonovo skúmanie
odhalilo existenciu utopistickej spoločnosti známu ako „Antília“,
ktorá medzi svojich členov rátala rosenkruciánskeho iniciátora Valen-
tina Andreaea. Toto bratstvo inšpirované rosenkruciánskymi spismi,
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ako aj dielom Francisa Bacona malo v istej chvíli v úmysle emigrovať
en masse do Virgínie, aby tam založili svoju utopistickú spoločnosť.

Je zrejmé, že niektorí utopistickí myslitelia v Európe považovali
kolóniu vo Virgínii za ideálne miesto pre „nový začiatok“. Z hľadiska
nášho výskumu stojí za zmienku, že v Chráme a Lóži sa Michael Baigent
a Richard Leigh – autori, ktorí poskytli anagram pre meno postavy
Leigha Teabinga v Da Vinciho kóde – zmieňujú, že podľa niektorých
tradícií istá forma slobodomurárstva prišla do Nového sveta dokonca
dve desaťročia predtým, než Bacon publikoval Novú Atlantídu,
a aktívne pracovala na tom, aby propagovala utopistickú spoločnosť,
o ktorej snívali rosenkruciánski myslitelia.42

V každom prípade prvým zdokumentovaným slobodomurárom,
ktorý sa usadil v Spojených štátoch bol Škót menom John Skene.
Skene, ktorý bol iniciovaný do lóže v Aberdeene niekedy pred rokom
1671 a podarilo sa mu stať zástupcom guvernéra New Jersey. Napriek
tomu však neexistujú záznamy o lóži v Spojených štátoch pred
vytvorením Veľkej lóže v Londýne v roku 1717. Čo je aj tak zaujíma-
vé, je, že prvý zdokumentovaný dôkaz týkajúci sa slobodomurárstva
v Amerike publikoval v The Pennsylvania Gazette v roku 1730 – istý Ben-
jamin Franklin.

BENJAMIN FRANKLIN

Len málo ľudí môže vyhlásiť, že má talent, aký mal Dr. Benjamin
Franklin. Ako novinár a autor publikoval a písal počas prvej polovice
18. storočia pre svoje vlastné noviny The Pennsylvania Gazette. So sku-
pinou rovnako zmýšľajúcich ľudí taktiež založil prvú knižnicu v Pen-
sylvánii v roku 1732 a venoval sa šíreniu vedomostí a vzdelania.

Franklin je taktiež široko známy svojou vedeckou prácou
a vynálezmi, medzi ktoré sa radí aj jeho slávny experiment s púšťaním
šarkana počas búrky (aby tak dokázal, že blesk je formou elektriny),
ktorý sa stal súčasťou folklóru. Aby sme dovŕšili jeho povesť jedného
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z najväčších vedcov 18. storočia, musíme spomenúť, že vynašiel dve
rozšírené zariadenia, ktoré sa používajú dodnes – bleskozvod a bifo-
kálne okuliare.

Franklin bol takisto diplomat a silná, vplyvná osobnosť, ktorá hrala
významnú úlohu pri založení Spojených štátov. Jeho úloha v rokova-
niach medzi Anglickom a kolóniami ohľadom rôznych záležitostí
začala v päťdesiatych rokoch 18. storočia, kedy navrhol zjednotenie
kolónií už v roku 1754. V roku 1765, keď britský parlament schválil
neslávne známy Stamp Act (Zákon o kolkovnom – uloženie dane na
široké spektrum dokumentov v amerických kolóniách, čo sa stalo spúš-
ťacím mechanizmom pre separatistické hnutie, ktoré viedlo k americ-
kej revolúcii), proti ktorému Franklin aktívne vystupoval. V roku
1775 bol zvolený za člena Kontinentálneho kongresu a zohral kľúčovú
úlohu pri príprave Deklarácie nezávislosti napriek tomu, že osobne
dával prednosť uchovaniu spolunáležitosti k Britskému impériu.

Franklin bol vyslaný do Francúzska ako nový štátny diplomat
v roku 1776 a splnil svoju úlohu s veľkým úspechom. Bol užitočný
v zabezpečení vojenského spojenia s Francúzskom a dohovoril mier
s Veľkou Britániou prostredníctvom Treaty of Paris (Parížskeho
mieru) v roku 1783. Je jediným otcom zakladateľom, ktorý je signatá-
rom troch zakladajúcich dokumentov Spojených štátov: Deklarácie
nezávislosti, Parížskeho mieru a Ústavy Spojených štátov.

Benjamin Franklin bol takisto slobodomurárom a deistom. Bol ini-
ciovaný vo februári 1731 a do roku 1734 postúpil na hodnosť oblast-
ného veľmajstra Pensylvánie. Ako vydavateľ bol nesmierne užitočný
veci slobodomurárov v Novom svete. V roku 1734 vydal Andersono-
vu Ústavu, oficiálny murársky dokument. V roku 1756 bol uvedený do
Royal Society v Anglicku, ktorá bola, ako sme sa dozvedeli, svojou
podstatou veľmi blízka murárstvu a možno rosenkruciánstvu.43

A v roku 1778, keď bol vo Francúzsku, bol prijatý za člena veľmi
vplyvnej lóže „Neuf Soeurs“ („Deviatich sestier“) v Paríži, ktorá sa
mohla pochváliť menami takých členov, ako Voltaire, Lafayette,
Court de Gebelin a mnohými iniciátormi Francúzskej revolúcie.44 Bol
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aj priateľom Angličana Sira Francisa Dashwooda – zakladateľa Hellfire
Club (Klubu pekelného ohňa).

Manly P. Hall v The Secret Destiny of America (Tajnom osude Ameriky)
tvrdí, že Benjamin Franklin bol členom „Rádu hľadania“, tajného hnu-
tia na vybudovanie utopickej demokracie v Novom svete:

Muži viazaní tajnou prísahou pracovať v prospech svetovej demo-
kracie, sa rozhodli, že v amerických kolóniách zasadia korene
nového spôsobu života… Benjamin Franklin uplatnil obrovský
psychologický vplyv v politike kolónií tým, že bol menovaný za
hovorcu neznámych filozofov. Nevytváral zákony, ale jeho slová sa
stali zákonom.

Franklin bol slobodomurárom takmer päťdesiat rokov od času, keď
podpísal Deklaráciu nezávislosti. Aké iné murárske vplyvy možno
nájsť pri založení Spojených štátov?

GEORGE WASHINGTON

Ako sme už spomenuli, George Washington bol celkom určite slo-
bodomurárom. Hlavný veliteľ armády kolónií počas americkej revo-
lučnej vojny bol prijatý do lóže vo Fredericksburgu 4. novembra
1752. Len o rok neskôr bol „povýšený“ na majstra murára. V roku
1777 mu ponúkli pozíciu veľmajstra v plánovanej Veľkej lóži Spoje-
ných štátov, ale odmietol to (dosť ironicky) s tým, nie je dostatočne
kompetentný na tak vysoký úrad.45

Niet pochybností o tom, že Washington bol viac ako schopný na
obsadenie tejto pozície – jeho odmietnutie sa zakladalo na nefalšova-
nej skromnosti, ktorá sa prejavovala po celý jeho život. Odmietol,
aby mu platili za vojenskú službu, a opustil miestnosť, keď ho John
Adams odporúčal na pozíciu hlavného veliteľa kontinentálnej armá-
dy. Napriek tomu, že prijal tento post, Washington povedal konti-
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nentálnemu kongresu, že nie je hoden tejto pocty. Takisto zdráhavo
využíval svoju moc ako prezident Spojených štátov. Thomas Jeffer-
son o ňom napísal:

Sebaovládanie a cnosť tejto jedinej osobnosti nepochybne predišli
tomu, aby sa táto revolúcia neskončila tak, ako sa to stalo ostatným
– rozvrátením slobody, ktorú mala nastoliť.

V roku 1788, rok predtým, než sa stal prvým prezidentom Spoje-
ných štátov, sa Washington stal majstrom lóže v Alexandrii vo
Washingtone, D.C., dnes známej ako lóža číslo 22 Alexandria
Washington Lodge. V roku 1932 sa táto lóža stala miestom slobodo-
murárskeho pamätníka George Washington Memorial, ktorý je
obrovskou murárskou pamätihodnosťou podľa vzoru starovekého
majáka na ostrove Fáros v Alexandrii, v Egypte.46

Napriek tomu, že Washington spolu so svojou manželkou navšte-
voval bohoslužby, mal náboženské a filozofické názory, ktoré
naznačujú, že bol, podobne ako Franklin, deistom. Pravidelne opúšťal
bohoslužby pred prijímaním, zlozvyk, ktorý prinútil reverenda Dr.
Jamesa Abercrombieho napísať kázeň, v ktorej napomínal tých na
vysokých miestach, že dávajú zlý príklad svojou neúčasťou v kostole.
Washington odpovedal tým, že sa prestal objavovať vôbec. Keď sa
neskôr reverenda Abercrombieho opýtali na Washingtonove nábo-
ženské názory, jednoducho odpovedal: „Pane, Washington bol deista.“

THOMAS JEFFERSON

Všetky dostupné dôkazy naznačujú, že Thomas Jefferson nebol
slobodomurárom, hoci súhlasil s filozofiou slobodomurárstva a bol
presvedčeným deistom. Vytvoril si vlastnú osobnú Bibliu z Nového
zákona tým, že vynechal nadprirodzené časti a ponechal len filozo-
fické učenie. Táto unikátna kompilácia sa stala známou ako „Jefferso-
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nova Biblia“ – na začiatku 20.storočia sa z nej vytlačilo približne 2500
výtlačkov pre Kongres Spojených štátov.47

Hoci historici tvrdia, že neexistuje žiaden dôkaz, ktorý oficiálne
spája Thomasa Jeffersona s akoukoľvek murárskou organizáciou, je
skutočnosťou, že k nim prechovával veľké sympatie. V liste biskupo-
vi Jamesovi Madisonovi z roku 1800 Jefferson predkladá svoje názo-
ry na Adama Weishaupta a jeho iluminátov. V tom, čo sa rovná obha-
jobe murárstva a aj Weishauptových iluminátov proti konšpiračným
obvineniam z pera spisovateľov Barruela a Robisona, jasne vyjadruje
lojálnosť skôr k utopistickým a murárskym ideálom ako ku cirkvi
a štátu:

[Weishaupt] patrí k tým… ktorí veria v neobmedzenú danosť člove-
ka stať sa dokonalým. Myslí si, že sa môže časom stať takým doko-
nalým, že sa bude môcť ovládať za každých okolností, aby tak
nikoho nezranil a vykonal všetko dobro, akého je schopný, a aby
nenechal vláde žiadnu príležitosť, aby si na ňom uplatnila svoju
moc… Weishaupt verí, že o túto dokonalosť ľudského charakteru šlo
Ježišovi Kristovi. Že jeho zámerom bolo jednoducho znovu zaviesť
prírodné náboženstvo a šírením svetla svojej mravnosti nás naučiť
ovládať sa. Jeho zásadami boli láska k bohu a láska k našim blíž-
nym. A učením o čistote konania očakával, že privedie ľudí do ich
prirodzeného stavu slobody a rovnosti. Vraví, že nikto predtým
nepoložil pevnejšie základy slobody ako náš veľký majster Ježiš
Nazaretský. Verí, že slobodomurári pôvodne mali pravdivé kresťan-
ské princípy a ciele, a stále si niektoré z nich tradíciou zachovali, ale
veľa z nich sa zdeformovalo.

…A keďže Weishaupt žil v čase tyranie despotu a kňazov, vedel, že
opatrnosť je nevyhnutná aj pri šírení informácií a princípov pravej
morálky. Preto predložil návrh, že bude viesť slobodomurárov
k tomu, aby prijali tento zámer a urobili cieľom svojej inštitúcie šíre-
nie vedy a cnosti…
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To, čo dodalo nádych záhadnosti jeho názorom, bolo počiatkom
jeho vyhnanstva, rozvrátením murárskeho rádu a zapríčinilo
absurdné reči Robisona, Barruela a Morseho, ktorí sa v skutočnosti
obávajú, že by murárstvo mohlo znamenať ohrozenie šírenia infor-
mácií, zdravého rozumu a skutočnej morálky medzi ľuďmi… keby
bol Weishaupt napísal tu, kde nie je nevyhnutné uchovávať v taj-
nosti snahu učiniť ľudí múdrymi a cnostnými, nebol by ani pomys-
lel na nijakú tajnú mašinériu na tento účel.48

Jefferson bol hlavným autorom Deklarácie nezávislosti, tretím pre-
zidentom Spojených štátov a takisto vykonával úradné povinnosti
v rozličných obdobiach ako viceprezident, štátny sekretár a veľvysla-
nec vo Francúzsku. Počas svojich ciest do francúzska sprevádzal svoj-
ho dobrého priateľa Benjamina Franklina do murárskej lóže „Devia-
tich sestier“. Mnoho jeho najbližších spolupracovníkov a dôverných
priateľov bolo slobodomurármi.

THOMAS PAINE

Thomas Paine je ďalším otcom zakladateľom, ktorý mal silné deis-
tické názory. Paine sa narodil a bol vychovaný v Anglicku a do koló-
nií sa presťahoval až ako tridsaťročný, len niekoľko rokov pred Dekla-
ráciou nezávislosti. Emigroval na radu Benjamina Franklina, ktorého
stretol v Londýne. Sotva rok po príchode, 10. januára 1776, vydal
veľmi významný Common Sense (Zdravý rozum), o ktorom kolujú chýry,
že sa z neho predalo viac ako 600 000 výtlačkov medzi obyvateľstvom
v počte len troch miliónov. Jeho slová inšpirovali Georgea Washing-
tona hľadať cestu nezávislosti od Veľkej Británie a Thomas Jefferson na
nich čiastočne založil Deklaráciu nezávislosti. Paine mal tú česť byť
tým, kto navrhol názov Spojených štátov amerických.49

Tento revolučný mysliteľ bol vo Veľkej Británii odsúdený in absentia
za protištátnu činnosť a napriek jeho podpore Francúzskej revolúcie

64

ŠALAMÚNOV KĽÚČ – SPRIEVODCA 

SAL KLUC  9.5.2006  22:53  Stránka 64



vo svojich Právach človeka, revolucionári ho uväznili a odsúdili na smrť,
pretože nesúhlasil s popravou Ľudovíta XVI. Zázrakom bol jeho život
ušetrený, keď kat nesprávne označil jeho dvere.50

Veľa Američanov by bolo prekvapených, keby sa dozvedeli, že
muž, ktorý vymyslel názov Spojených štátov a mal tak hlboký vplyv
na nezávislosť, prechovával hlboké nesympatie ku kresťanstvu. Vo
svojom Age of Reason (Veku rozumu) napísal:

Názory, ktoré podporujem… sú následkom najzrejmejšieho a dlho-
dobého presvedčenia, že Biblia a Zákony sú bremenom pre svet a že
dedičný hriech človeka, opis Ježiša Krista ako Božieho Syna a jeho
smrť, aby utíšil rozhorčenie Boha a spasenie pomocou tých nezvy-
čajných prostriedkov sú všetko rozprávkové výmysly, pochybné
vzhľadom na múdrosť a moc Všemohúceho. A že jediným pravým
náboženstvom je deizmus, pod ktorým som myslel a myslím teraz
vieru v jediného Boha a napodobenie jeho morálneho charakteru,
alebo riadenie sa podľa toho, čo nazývame mravnými cnosťami.51

Neexistuje žiaden priamy dôkaz, že Paine bol slobodomurárom. I keď
po jeho smrti bola publikovaná esej, o ktorej sa vraví, že bola kapito-
lou z 3. časti Veku rozumu s názvom „Pôvod slobodomurárstva“. Aký-
koľvek bol jeho oficiálny status, Paine mal určite prístup k informá-
ciám o murárstve:

Prijatý učeň vie len málo o slobodomurárstve, pozná použitie sym-
bolov a znakov a určité kroky a slová, ktorými slobodomurári roz-
poznajú jeden druhého bez toho, aby na to prišla osoba, ktorá nie je
murárom. Tovariš nie je o nič lepšie poučený o murárstve ako učeň.
Len v lóži murárskeho majstra sú chránené a ukryté všetky poznat-
ky o slobodomurárstve.52
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Paine napriek tomu vynášal na svetlo rovnako kladné, ako aj zápor-
né stránky mýtu a nebál sa poukázať na to, čo sa mu javilo ako do oči
bijúci omyl v legende slobodomurárstva:

Pôvodná murárska inštitúcia spočívala v zriadení humanitných
vied a vedy, ale najmä geometrie, keďže pri stavbe Babylonskej veže
bolo po prvýkrát predstavené umenie a tajomstvo murárstva a odvte-
dy boli ďalej podávané Euklidom, egyptským ctihodným a vyni-
kajúcim matematikom. A zveril ich aj Chíramovi, murárskemu maj-
strovi, ktorý mal na starosti vybudovanie Šalamúnovho chrámu
v Jeruzaleme.

Okrem absurdnosti vyvodzovania slobodomurárstva zo stavby
Babylonskej veže, kde podľa príbehu pomätenie jazykov zabránilo
tomu, aby si stavitelia rozumeli, teda aj aby si navzájom vymenili
akékoľvek poznatky, ktoré mali, existuje tu nápadné protirečenie
v chronológii príbehu, ktorý podáva.

Šalamúnov chrám bol postavený a vysvätený 1004 rokov pred kre-
sťanskou érou a Euklides, ako môžeme vidieť v chronologických
tabuľkách, žil 277 rokov pred rovnakým obdobím. Preto nebolo
možné, aby Euklides zveril niečo Chíramovi, keďže Euklides žil až
700 rokov po Chíramovi.53

Paine veril, že murárstvo má iný pôvod, ako ten, ktorý je uvedený
v mýtoch o murárstve. Hlásal vlastný názor, že slobodomurárstvo je
odvodené zo zvyškov druidského náboženstva. Bolo časovo najbliž-
šou kultúrou, ktorá prechovávala postupnosť mystických vedomostí,
čo prešli rukami Rimanov, Grékov, Egypťanov a Chaldejcov. A napo-
kon podľa Painea bolo murárstvo založené na uctievaní nebies
a najmä Slnka.

Jeden z Painových priateľov, revolucionár Nicolas de Bonneville –
ktorý tiež patril k priateľom Benjamina Franklina – bol oveľa konkrét-
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nejší ohľadom egyptského pôvodu moderných náboženstiev a hnutí.
Vo svojej knihe De L’Esprit des Religion publikovanej v roku 1791 de
Bonneville tvrdí, že samotné kresťanstvo má korene v starovekom
kulte Isis.54 Často sa zdôrazňuje, že sochy Panny Márie s malým
Ježišom sa veľmi podobajú na egyptské sochy Isis a dieťaťa Hora. Dan
Brown by určite mohol vyťažiť z aspektu posvätného ženstva tejto
témy, i keď spojitosť je dosť nepriama vzhľadom na ústrednú tému
jeho knihy.

Paine tvrdil, že rúško tajomstva, pod ktorým murári pracovali,
malo zabrániť prenasledovaniu náboženstva, ktoré prevzalo uctieva-
nie Slnka – kresťanstvo:

Strach je prirodzeným zdrojom utajenia. Keď niektoré nové nábo-
ženstvo ovládne bývalé náboženstvo, vyznávači nového nábožen-
stva sa stávajú prenasledovateľmi toho starého. Pozorujeme to na
všetkých príkladoch, ktoré priniesla história pred nami… keď kre-
sťanské náboženstvo ovládlo náboženstvo druidov v Taliansku, sta-
rovekej Gálii, Británii a Írsku, druidi sa stali objektom prenasledo-
vania. Toto prirodzene a nevyhnutne prinútilo tých, ktorí ostali
naviazaní na pôvodné náboženstvo stretávať sa v tajnosti a pod
najvyšším príkazom utajenia… zo zvyškov náboženstva druidov,
napriek tomu zachovaným, vznikla nová inštitúcia, ktorá, aby sa
vyhla názvu druidov, si dala meno slobodomurári a pod svojím
novým menom vykonávali ríty a ceremónie druidov.55

Painovo nepriateľstvo voči kresťanstvu do veľkej miery znamenalo,
že jeho úloha v získaní nezávislosti Spojených štátov bola zamietnu-
tá pod príslovečný koberec. Theodore Roosevelt nesprávne nazýval
Paina „malým neslušným ateistom“ (Paine však veril v najvyššiu bytosť)
a v roku 1925 Thomas Edison pripustil, že „keby Paine prestal písať
po Právach človeka, bol by dnes oslavovaný ako jedna z dvoch alebo
troch významných postáv revolúcie… Vek rozumu mu priniesol slávu
vďaka jeho krajanom.“56
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ALEXANDER HAMILTON

Alexandrovi Hamiltonovi nebol určite v živote dopriaty ľahký
začiatok. Narodil sa na Antilách ako nemanželský syn živoriaceho
obchodníka zo Škótska, Jamesa Hamiltona, a Rachel Fawcett Lavie-
novej – ktorá bola v tom čase vydatá za iného muža. Otec ho opustil
a matka mu zomrela v rannej puberte. Napriek tomu mu jeho pred-
časne vyvinutý intelekt a nefalšovaná ctižiadosť vydláždili cestu
k raketovému vzostupu: na konci puberty bol Hamilton najspoľahli-
vejším pobočníkom aide-de-campe generála Georgea Washingtona
a populárnym pamfletistom na tému vláda a ekonómia.

Prezident George Washington menoval Hamiltona do funkcie
prvého ministra financií Spojených štátov. Na tomto poste zotrval od
roku 1789 do roku 1795. Jeho funkčné obdobie mu prinieslo povesť
jedného z najdôležitejších štátnikov a niektorí hovoria, že jeho finan-
čný a politický talent vydláždil cestu Spojeným štátom, aby sa stali
veľmocou, akou sú dnes.

Napriek skromným začiatkom Hamilton bol hlboko presvedčený,
že iba „zopár vyvolených“ je schopných vládnuť a že moc by mala byť
centralizovaná. Raz povedal: „staroveké demokracie, v ktorých ľudia
premýšľali a radili sa sami, nikdy nejavili známky dobrej vlády“. Jeho
vízia USA bola odobrať moc štátom a vložiť ju do rúk centrálnej
vlády. Takisto inicioval vytvorenie prvej národnej banky Spojených
štátov, napriek silnému odporu štátneho sekretára Thomasa Jefferso-
na. Ak Dan Brown vytvorí dejovú líniu, ktorá bude zahŕňať tajný spo-
lok vo vláde na štýl iluminátov, možno by mal upozorniť na jeden
z Hamiltonových neslávnych výrokov:

Všetky komunity sa delia na niekoľkých a mnohých. Tí prví sú
bohatí a urodzení, tí druhí sú masou ľudí… nepokojnou a premenli-
vou, zriedkakedy posudzujú a určujú, čo je správne. Preto dajte
prvej triede výsadný, trvalý podiel vo vláde. Nič iné ako trvalý
orgán nemôže kontrolovať nerozvážnosť demokracie.
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Existujú isté nejasnosti, či bol Hamilton slobodomurárom. Murár
33. stupňa Henry Clausen označuje vo svojej knihe Masons Who Hel-
ped Shape Our Nation (Murári, ktorí pomohli vytvoriť náš štát) Hamiltona za
„brata“, ako aj Gordon S. Wood v diele The Radicalism of the American
Revolution (Radikalizmus americkej revolúcie). Napriek tomu slobodomurár-
sky bádateľ Allen E. Roberts jasne vyhlasuje vo svojej uznávanej štú-
dii Freemasonry in American History (Slobodomurárstvo v americkej histórii), že
Hamilton nebol slobodomurárom. Aj tak netreba pripomínať, že Dan
Brown možno nebude venovať veľkú pozornosť detailom a mohol by
taktiež zahrnúť do svojej knihy Hamiltona ako slobodomurára.

Hamiltonov život skončil bizarne 12. júla 1804. Údajne mal v uza-
vretej spoločnosti poznámky spochybňujúce bezúhonnosť tretieho
viceprezidenta Spojených štátov, Aarona Burra. Burr trval na osprave-
dlnení, ale Hamilton odmietol so slovami, že si nespomína na nijaké
podobné poznámky. Aby vyriešili tento spor, bol dohovorený súboj,
v ktorom sa mali Burr a Hamilton zísť na skalnom previse vo Weehaw-
kene v New Jersey. New Jersey – na tom istom mieste, kde bol v dueli
zabitý Hamiltonov syn Phillip len tri roky predtým. Burr vystrelil
a smrteľne zranil Hamiltona, ktorý na druhý deň zomrel.

VŠADEPRÍTOMNÍ MURÁRI

Videli sme, že niekoľko otcov zakladateľov Spojených štátov malo
rozpoltený, ak nie priamo nepriateľský postoj ku kresťanstvu. Na pozí-
ciách vplyvných osobností zapojených do kauzy získania nezávislosti
Ameriky môžeme pozorovať silný leitmotív deizmu. Najsilnejšou však
predsa len ostáva prítomnosť slobodomurárstva. Nielenže boli mnohí
otcovia zakladatelia iniciovaní do murárstva, ale aj mnohí generáli
v kontinentálnej armáde, ako aj ďalší jednotlivci, napríklad aj Francúz
Gilbert Lafayette, sa vo veľkom pričinili o získanie nezávislosti.

Tento mladý idealistický francúzsky aristokrat nastúpil na post
generálmajora v kontinentálnej armáde v ambicióznom veku devät-
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nástich rokov s požiadavkou, aby mu za jeho službu neplatili. Jeho
príkladná služba pre začínajúce Spojené štáty mu vyslúžila rešpekt
Georgea Washingtona, ktorý sa potom stal jeho celoživotným pria-
teľom. Lafayette taktiež strávil istý čas s Benjaminom Franklinom
v Paríži, kde boli obaja členmi murárskej lóže „Deviatich sestier“ –
v skutočnosti obaja podopierali starnúceho Voltaira, keď bol sláv-
nostne uvedený do tejto vplyvnej organizácie. Lafayetteovo
významné postavenie v revolučnej vojne viedlo k tomu, že v Spoje-
ných štátov existuje približne štyristo verejných miest a ulíc pome-
novaných podľa neho.57 Vraví sa, že keď americké jednotky oslobodili
Paríž v 1. svetovej vojne, Colonel C. E. Stanton sa – v mene ame-
rického generála Johna Perchinga, slobodomurára 33. stupňa – posta-
vil pred Lafayetteovu hrobku 4. júla 1917 so zvolaním „Lafayette,
sme tu!“58

Jedným z legendárnych momentov v boji za nezávislosť bol
„bostonský čajový večierok“. V noci 16. decembra 1773 sa skupina
bostonských osadníkov na protest proti dovozu čaju bez cla z Výcho-
doindickej spoločnosti nalodila na obchodnú loď Dartmouth a nahá-
dzala celý náklad čaju do mora. Aj keď nedošlo ku krviprelievaniu,
táto udalosť znamenala začiatok revolúcie, keďže obmedzenia a požia-
davky parlamentu Veľkej Británie vyvolali v kolóniach pobúrenie. Čo
mnohí nevedia je, že prinajmenšom dvanásti členovia miestnej murár-
skej lóže sa zúčastnili na bostonskom čajovom večierku – vrátane pat-
riota Paula Revereho – a prinajmenšom ďalší dvanásti účastníci sa
k nim nasledovne pridali.

Ďalším významným účastníkom v úsilí o nezávislosť bol židovský
slobodomurár menom Haym Solomon, ktorý nahromadil majetok ako
bankár a obchodník vďaka svojim obchodom. Solomon bol hlboko
presvedčený, že Spojené štáty sa stanú žiarivým príkladom pre celý
svet, a tak obetoval nielen svoj vlastný majetok záležitostiam revolú-
cie, ale taktiež zohral veľmi významnú úlohu v zbierke peňazí zo
zahraničných zdrojov – k čomu dopomohlo aj to, že ovládal osem
jazykov.
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Haym Solomon dohodol vojenskú pomoc od Francúzska
a Holandska a vystupoval počas revolučnej vojny ako hlavný poklad-
ník francúzskych ozbrojených síl. Vraví sa, že začínajúcej vláde
požičal približne 600 000 dolárov, z ktorých mu prinajmenšom
400 000 dolárov nikdy nevrátili. Taktiež finančne pomáhal vzorom,
akými boli Jefferson, Madison a bol blízkym osobným priateľom
Georgea Washingtona.59

ZVLÁŠTNY PRÍBEH

Vo svojej knihe The Secret Destiny of America vážený ezoterik Manly
P. Hall opisuje v súvislosti so vznikom americkej zástavy zvláštny
ľudový príbeh  a stojí za to ho tu prerozprávať, keďže Dan Brown by
z neho mohol v Šalamúnovom kľúči taktiež čerpať.60 Hall spomína, že
prvýkrát na tento zvláštny príbeh narazil v knihe z roku 1890 Our
flag, or the Evolution of the Stars and Stripes (Naša vlajka alebo vývoj hviezd
a pruhov), ktorého autorom bol Robert Alan Campbell. Vraví sa
v ňom, ako v roku 1775 zasadol Kontinentálny kongres, aby predis-
kutoval vytvorenie koloniálnej vlajky. Benjamin Franklin a George
Washington boli dve z významných osobností, ktoré boli prítomné.

Campbell uvádza, že komisia, ktorá mala na starosti zástavu, sa
stretla v dome v Cambridge v štáte Massachusetts, blízko miesta, kde
bol utáborený generál Washington. V dome býval aj starý pán –
ktorý bol opisovaný len ako „profesor“ – a kvôli nedostatku miesta sa
Benjamin Franklin ponúkol, že sa o apartmán podelí s týmto záhad-
ným mužom. O tomto profesorovi sa vie iba málo, okrem toho, že
mal prinajmenšom 70 rokov a „nejedol mäso, ryby, ani hydinu a nija-
ké zelené potraviny a nepil tvrdý alkohol, víno, ani pivo“. Živil sa len
cereáliami, ovocím a čajom a väčšinu času trávil štúdiom starých kníh
a vzácnych rukopisov.

Keď bol profesor uvedený do Kontinentálneho kongresu, Benja-
min Franklin k nemu pristúpil a potriasol mu rukou. V tom okamihu,

71

4.  Slobodomurárske  základy Amer iky

SAL KLUC  9.5.2006  22:53  Stránka 71



opisuje Campbell, medzi týmito dvoma došlo k zjavnému a vzájom-
nému poznaniu – možno vďaka príznačnému murárskemu hmatu
alebo niečomu podobnému? V každom prípade si po večeri Franklin
vymenil zopár slov s Washingtonom a komisiou. A potom urobil
zvláštny krok, keď požiadal cudzinca, aby sa zúčastnil na stretnutí
týkajúcom sa zástavy.

Po prijatí pozvania profesor nestrácal čas a ihneď sa prejavil.
Odporučil, aby sa hostiteľka pripojila k spoločnosti vo funkcii sekre-
tárky komisie. Tým by počet členov vzrástol z nešťastného čísla šesť
na numerologicky významnejšie číslo sedem – bol to návrh, ktorý bol
komisiou jednohlasne prijatý.

Je absolútne jasné, že toto záhadné indivíduum malo dobré znalos-
ti z numerológie, ako aj z iných starodávnych a mystických vied, ako
napríklad astrológie. Campbell ho cituje, ako stojí pred komisiou
a prednáša túto reč:

Tak ako slnko povstáva zo svojho hrobu v súhvezdí Kozorožca,
stúpa k svojmu vzkrieseniu v súhvezdí Barana a napreduje nahor
k svojmu úžasnému vrcholu v súhvezdí Raka, tak aj naše štátne
slnko povstane a bude naberať na sile, svetle a sláve. A ani vysoko
postavené slnko leta sa nerozžhaví vo hviezdnom Levovi, kým sa
naše koloniálne slnko nebude v povznesenej eufórii dožadovať miesta
po jeho boku na nebeskej klenbe vlády, aby sa s ním zosúladilo
a nepodriadilo sa nehanebne akémukoľvek inému slnku akéhokoľvek
iného národa na zemi.61

Profesor potom odporučil svoj návrh zástavy, ktorý umožňoval
úpravy na základe budúceho vzostupu Spojených štátov. Campbell
hovorí, že komisia predložený návrh schválila a George Washington
zástavu ihneď prevzal ako vlajku pre koloniálnu armádu.
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VYTVORENIE ŠTÁTU

I keď sa často tvrdí, že nanajvýš 50 z 56 signatárov Deklarácie
nezávislosti bolo slobodomurárov, „oficiálne“ číslo sa pohybuje medzi
8 až 15. Aj keď sa možno zdá, že to vyvracia konšpiračné teórie, je to
stále značný počet, ak berieme do úvahy, že tak vplyvné osobnosti,
akými boli Franklin a Washington, boli dlhoročnými slobodomurár-
mi. Napriek súčasnému presvedčení mnohých ľudí, že národ Spoje-
ných štátov je vybudovaný na silných kresťanských základoch, je
pravdou, že jeho zakladatelia boli väčšinou nekresťania a zdá sa, že
mali hlbokú a trvalú túžbu vytvoriť novú zem, kde by diktatúra nábo-
ženstva a vlády – ako to bolo v Európe – boli do značnej miery držané
v šachu.

Vo svojej knihe The Secret Destiny of America Manly P. Hall tvrdí, že
vytvorenie Spojených štátov bolo hlavným cieľom „Rádu hľadania“,
tajnej spoločnosti zloženej z intelektuálov a filozofov, ktorá pretrvala
z dávnych čias. Hall hovorí, že vytvorenie Spojených štátov bolo
krokom ku konečnému cieľu, ktorým bola svetová demokracia:

Všetky spomínané skupiny [rytieri Svätého grálu, kresťanskí
a židovskí kabalisti, rosenkruciáni, ilumináti] patrili k niečomu, čo
nazývame Rád hľadania. Všetci hľadali jednu a totožnú vec pod
širokou paletou rituálov a symbolov. Touto vecou bol dokonalý spo-
ločenský poriadok. Platónovo spoločenstvo, vláda kráľa-filozofa.62

Nech je skutočnosť aká chce, Dan Brown má určite v Šalamúnovom
kľúči z čoho čerpať pre svoje aspekty utajených dejín. Je ťažké jedno-
značne určiť, či tajné spoločnosti doviedli koloniálnu Ameriku k jej
konečnému cieľu, alebo uplatňovali svoj vplyv len pomocou všeobec-
nej filozofie, ktorú mala každá z nich – ideál pôvodne vyslovený
Francisom Baconom v Novej Atlantíde. Je zaujímavé poznamenať, že
dátum Dňa nezávislosti, 4. júl, je významným dátumom pre templá-
rov. 4. júla 1187 v bitke pri prameni dediny Hattín Šalamúnovi rytieri
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utrpeli od moslimskej armády drvivú porážku, ktorá privodila stratu
Jeruzalema.63 Je pravdepodobné, že Dan Brown použije túto dôležitú
udalosť ako dôvod pre dátum nezávislosti – naznačujúc tým opätov-
né vytvorenie „Šalamúnovho domu“?

Akákoľvek je už pravda, slobodomurárstvo s najväčšou určitosťou
zohralo istú úlohu vo vytvorení novej republiky. Murársky historik
Ronald Heaton vraví, že murárstvo bolo pri zakladaní Spojených štá-
tov oveľa vplyvnejšie ako akákoľvek iná inštitúcia:

Ani bežní historici, ani členovia bratstva si od čias prvých ústavo-
darných zhromaždení neuvedomili, za čo všetko Spojené štáty
vďačia slobodomurárstvu, a akú veľkú úlohu zohralo pri zrode
národa a položení historických medzníkov tejto civilizácie.64

Mimochodom, Heatonova zmienka o položení historických
medzníkov nás privádza k ďalšiemu možnému námetu Brownovho
Šalamúnovho kľúča: murárskej architektúry Washingtonu, D.C.
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