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Jan Křtitel Karel Dietrichstein-Proskau-Leslie a svobodné zednářství
Jan Křtitel Karel Dietrichstein-Proskau-Leslie, šestý kníže (od roku 1784) a držitel majorátu Mikulov (1728–1808), c. k. komoří, tajný rada a nejvyšší štolba, svoji politickou dráhu
nastoupil jako mimořádný vyslanec a zplnomocněný císařský ministr v Dánsku.1 Zde byl
v roce 1760 přijat do lóže Zu den drei brennenden Herzen v Kodani. Od roku 1777 byl velmistrem provinciální lóže rakouské, podřízené berlínské velkolóži, a v roce 1784 stanul
v čele samostatné rakouské velkolóže. Za jeho života se Mikulov stal jedním z center josefinského osvícenství. Z Mikulova pocházel „architekt“ josefinských reforem Josef Sonnenfels, přízni knížecího páru se těšil Jean Du Four, svobodný zednář, zprvu knížecí hofmistr,
později mikulovský probošt. V Mikulově působil i moravský historiograf František Schwoy,
uváděný v roce 1791 v seznamu brněnské lóže U opravdu sjednocených přátel.2
Prameny k dějinám svobodného zednářství v rakouských dědičných zemích jsou stále
ještě obtížně dostupné. Základní prací, ze které vycházejí všichni autoři, kteří o historii
zednářství v dědičných zemích píší, je rozsáhlá publikace „Die Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn“, kterou v letech 1890–1899 vydal Ludvík Aigner, zvaný Abafi
(1840–1909).3 Abafi, nakladatelský knihkupec, člen Petöfiho literární společnosti a známý entomolog, byl v roce 1870 přijat do lóže Matyáš Korvín v Budapešti a získal přístup
do archivu hrabat Festeticsů na zámku Dégh. Zde bylo uloženo zhruba na 10 000 archů
dokumentů k dějinám svobodného zednářství, které do Uher z Rakouska a Čech odvezl
František Xaver Adam von Aigner. Nemáme doloženo, zda tento kapitán rakouské infanterie, narozený roku 1751,
byl předkem výše zmíněného stejnojmenného, o sto let
mladšího historika svobodného zednářství.
František Xaver von Aigner byl cele oddán nejen svobodnému zednářství, ale v roce 1784 byl přijat i do řad
rosenkruciánů. V roce 1791
obdržel pověření od pražské
zednářské prefektury4 zřídit
v Uhrách zednářskou organizaci tzv. striktní observance
a se souhlasem císaře Leopolda II. založil v Pešti lóže
U sedmi hvězd a Jednota. Po
smrti císaře Leopolda II. a na
základě protizednářské kampaně v Rakousku, propuknuvší v souvislosti se vzplanutím
Velké francouzské revoluce,
odvezl Aigner do Uher v roce
1794 archiv pražských zednářských lóží, který mu předal hrabě Sweerts, aby ho
Jan Karel Dietrichstein (1728–1808)
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Seznam členů vídeňské lóže „Zur gekrönten Hofnung“ z 8. 2. 1783. Pod č. 9 je uveden Jan Křtitel hrabě Dietrichstein-Proskau
a pod č. 48 Nikolaus du Four, mikulovský probošt. (archiv Národního muzea v Praze)

uložil do bezpečí. Dokumenty, které obsahovaly vedle zednářských listin i doklady rosenkruciánů a asijských bratří, však v roce 1805 prodal za 300 zlatých osobní renty pro
svoji ženu a děti Antonínu hraběti Festeticzovi. Noví majitelé zpravidla bádání v tomto
archivu neumožňovali, výjimkou byl právě Abafiho téměř deset let trvající výzkum, během kterého prostudoval množství cenného materiálu, jenž je dnes patrně rozptýlen
v knihovnách v Budapešti a ve Vídni.5
V České republice představuje nejcennější příspěvek k uvedenému tématu rodinný
fond Salm-Reifferscheidů v Moravském zemském archivu, kde se nacházejí zápisy z jednání rakouské velkolóže, v jejímž čele Dietrichstein stál, a které dostával k dispozici František
Václav hrabě Salm-Reifferscheid (1747–1802), zvolený v roce 1782 deputovaným velmistrem provinciální lóže v Čechách. Z hlediska zájmu Jana Křtitele Karla Dietrichsteina o esoterní proudy ve svobodném zednářství je cenným dokumentem i korespondence Jeana
Baptisty Willermoze o řádu „Systém des Chevaliers bienfaisants“ s Karlem Josefem knížetem Salm-Reifferscheid (1750–1838), stoličním mistrem brněnské lóže U vycházejícího
slunce a hlavou rosenkruciánsky orientovaného zednářství na Moravě. Karel Josef kníže
Salm-Reifferscheid byl od roku 1782 členem vídeňské lóže Zur gekrönten Hoffnung
a v témže roce byl delegován vídeňskými lóžemi na zednářský konvent, který svolal vévoda Ferdinang von Braunschweig do Wilhelmsbadu.6
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Seznam členů rakouské provincie řádu asijských bratří z roku 1787. Na druhém listě jsou uvedeni např. hudební skladatel
Vranický, brněnský policejní ředitel Okáč a církevní prelát moravský historiograf Otto Steinbach z Kranichsteinu.
(Archiv Národního muzea v Praze)
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Na tomto konventu byla opuštěna legenda o templářském původu zednářství, zastávaná stoupenci tzv. striktní observance v čele s baronem Hundem7, a došlo k soupeření
o vliv na středoevropské svobodné zednářství mezi neorosenkruciány, řádem asijských
bratří a nastupujícími ilumináty. Prvé dva proudy představovaly esoterní větve zednářství,
opřené o alchymii a kabalu, proti kterým vystoupil radikálně osvícenský proud iluminátů.
Kníže Jan Křtitel Karel byl od roku 1780 činný ve vídeňském rosenkruciánství a vzhledem
ke svému vysokému společenskému postavení a blízkým vztahům k císaři Josefu II. byl považován za jeho hlavu. Neorosenkruciánské hnutí se podobně jako rosenkruciánské hnutí
na přelomu 16. a 17. století hlásilo k ideálu reformy světa.8 Nástrojem této reformy měl být
pruský korunní princ Fridrich Vilém II., který byl zcela pod vlivem neorosenkruciánů ze
zemské lóže v Berlíně. Obratem k alchymii, pojímané jako práce na zdokonalení hmoty,
která je nezbytnou součástí vlastní vnitřní duchovní transformace, měli zednáři pracovat
na svém sebezdokonalení, aby takto sami zdokonaleni zvelebili i společnost.
Duší neorosenkruciánského hnutí v Prusku byla jedna z nejvýznamnějších osobností
německého zednářství druhé poloviny 18. století Christoph Wöllner (1732–1800), kterému se postupně podařilo prosadit vliv neorosenkruciánů ve většině zednářských lóží
v Německu. Když konečně v roce 1786 nastoupil na trůn Bedřich Vilém II., nadešel vhodný čas i pro jeho rosenkruciánského zasvětitele Wöllnera. Panovník se měl stát nástrojem
reformy světa v duchu ušlechtilých rosenkruciánských idejí. Ty se ovšem v život dařilo uvádět jen ztěžka, ačkoli Wöllner jako nejbližší panovníkův ekonomický poradce k němu měl
prakticky každodenní přístup.9
Ještě radikálněji se k esoternímu chápání zednářství přikláněl tzv. řád asijských bratří.
Mezi četnými vídeňskými rosenkruciánsky orientovanými lóžemi nacházíme i lóži Zur
Beständigkeit, jejímž členem byl i Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen (1750–1790),
v jehož osobě patrně esoterní zednářství té doby dostupuje svého vrcholu. Autor knihy
Freymäurerische Versammlungsreden der Gold und Rosenkreutzer des alten Systems
byl členem zednářských lóží v Mannheimu, Darmstadtu a posléze ve Vídni. V roce 1776
založil pod názvem Fratres Rotae et aureae crucis novou větev rosenkruciánského řádu, jejímž hlavním programem, symbolicky vyjádřeno, byl „kříž vepsaný do kruhu“.
V roce 1781 byl Ecker jako hlava rosenkruciánského sdružení nucen opustit Mnichov
a prchl do Vídně, kde založil společnost Rytířů a bratří Světla a později vysoce esoterní
řád pod jménem Asijští rytíři a bratři Jana Evangelisty v Evropě. Symbolika rituálů, vycházejících z rosenkruciánství, byla obohacena prvky kabaly a asijští bratři na rozdíl od
zednářských lóží striktní observance mezi sebe ochotně přijímali Židy. Základem kabalistického učení, ze kterého řád vycházel, je učení o praideách Božího plánu tvoření – sefirotách. Tyto základní ontologické jednotky tvoří tzv. sefirotický strom, který lze chápat
jako neredukovatelný výkladový princip Universa, postihující všechny roviny jeho bytí
i všechny možné vztahy uvnitř světů. Podmínkou přijetí do prvního stupně řádu byla
předchozí řádná iniciace v lóži zednářské.
„Asijští bratři“ nebyli podle předního badatele historie rosenkruciánství Arnolda Marxe
„v podstatě ničím jiným nežli odnoží rosenkruciánů, z níž byl téměř zcela vypuštěn církevní, ba dokonce křesťanský prvek. Jejich založení připadá na rok 1780 či 1781 a lze s dostatečnou jistotou soudit, že svobodný pán von Ecker und Eckhoffen, aniž sám věřil nějakým ‚pravdám?, využil slabin, které si Zlatí a Růžoví křižáci způsobili svým obratem
k ortodoxii, aby uspokojil svou ctižádost, která ho už předtím přivedla do konfliktu s velmistry… Půdu pro své působení získal řád nejprve v Rakousku, zejména ve Vídni, ačkoliv
zde měl svého odpůrce hraběte Dietrichsteina, tehdy ještě horlivého rosenkruciána. Po
jeho odstoupení z místa vrchní direkce, které pozicí rosenkruciánů hluboce otřáslo, však
Asijští bratři zaznamenali ‚ohromný rozmach?, takže ke 22. březnu 1785 měla každá rakouská korunní země vlastní provinční administrativní kapitulu.“
Proč se Jan Křtitel Karel vzdal vedení rosenkruciánského hnutí v Rakousku, je obvykle
vysvětlováno tím, že „tajní představení řádu“ v Německu nedokázali uspokojivě odpovědět
na jeho otázky po rosenkruciánských tajemstvích. O jaká konkrétní tajemství šlo, na něž
26

Historie

vlivný aristokrat a přítel osvíceného císaře nedostal odpovědi, bohužel nevíme. Nabízí se
paralela, kterou uvádí Christopher McIntosh v souvislosti s Wöllnerem, o němž píše s ironií,
že „brzy se dostal až k osmému stupni, ale stěžoval si přátelům, že do nejvyšších mystérií jej
hlavní mág odmítl zasvětit... Wöllner pevně věřil, že adepti osmého stupně jsou schopni
nechat vylíhnout kuře z natvrdo uvařeného vejce. Nyní ke svému zármutku zjišťoval, že mu
tajemství sdělit nehodlají“. Že se ovšem na zámku v Mikulově věnovali alchymii, dosvědčují dodnes dochované alchymistické nádoby ve sbírkách Regionálního muzea.10
Rozmach těchto esoterních „bratrstev“, která svobodné zednářství považovalo jen za
jakousi „Kinderstube“ pro přípravu svých členů, budil nevoli v zednářských osvícensky
orientovaných lóžích. Vůdčí roli mezi nimi hrála ve Vídni lóže Zur wahren Eintracht, kterou v roce 1780 založil Ignác Antonín šlechtic Born.11 Podle Bornova životopisce Johanna
Pezzla byla Bornova lóže Zur wahren Eintracht „učenou společností, ve které působili
přední vídenští učenci, spisovatelé a přátelé literatury“. Lóže disponovala rozsáhlou
knihovnou a vybudovala kabinet přírodnin, podílela se na vzniku botanické a zoologické
zahrady v Schönbrunnu a členové lóže finančně podpořili vědecké výpravy do Afriky
a Ameriky. Z Bornova popudu a pod jeho vedením také vycházel v letech 1783–1788 ve
Vídni odborný zednářský časopis „Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde (der
Loge Zur wahren Eintracht) in Wien“. Členové lóže se hlásili k řádu iluminátů, který
v roce 1766 založil Adam Weishaupt, osmadvacetiletý profesor v Ingolstadtu. Jejich programem byla výchova mladých mužů, kteří by obětovali své úsilí výchově další generace. Rozhodný obrat v rozvoji řádu je spojen s příchodem barona Adolfa Kniggeho
(1752–1796) v roce 1780. Knigge, který koketoval i s rosenkruciánstvím, se na půdě tajného svazu iluminátů stal brzy jeho vůdčí osobností. Autor ve své době hojně čtených románů a dramat, hudební skladatel a vtipný a oblíbený společník dokázal do řad iluminátů přilákat schopné a podnikavé muže. V roce 1781 vydal Knigge pod pseudonymem
Aloysius Mayer spisek Ueber Jesuiten, Freymaurer und deutsches Rosenkreutzer, kde
říká, že nekritizuje rosenkruciánství, ale současná podvodná bratrstva, která klamou společnost a činí si nárok na monopol v šíření pravdy a štěstí.
Tajný svaz iluminátů pracoval konspirativně: každý člen řádu přijímal krycí řádové
jméno, zpravidla podle některé postavy z antického starověku, a „přejmenována“ byla
i místa působení řádu – Mnichov, kde bylo hnutí nejsilnější, byl označován jako Athény,
Vídeň jako Řím, Ingolstadt jako Eleusina. Řád měl několik stupňů a každému stupni byl
předepsán rozsah a směr studia a povinnosti, které měl člen plnit. Noviciát spočíval ve
studiu spisů anglického ekonoma Adama Smithe, v četbě Lessingova Nathana, jenž platil
za „knihu moudrosti“ svobodného zednářstva, četbě Goethova Egmonta a Wielandova
Agathona. Ve druhém stupni, zvaném minerval, prohlubovali ilumináti svoji znalost děl
antických autorů, především Seneky, Epiktéta, Plutarcha a Salustia. Ve třetím stupni měl
být iluminát seznamován se současnou francouzskou ateistickou a materialistickou literaturou četbou spisů Holbachových a Helvétiových. Teprve Areopagus, vysoce utajovaná
skupina řídících činovníků řádu, prováděla praktickou infiltraci myšlenek radikálního
osvícenství do společnosti prostřednictvím členů zaujímajících významné postavení ve
společenské hierarchii.
Činnost iluminátů byla trnem v oku především katolické církvi, která sehrála významnou roli v událostech, jež se odehrály v Bavorsku, kde řád vznikl a měl nejvíce členů.
Ilumináti byli obviněni z podvratných tendencí v souvislosti s plánem císaře Josefa II. vyměnit habsburské državy v Belgii za Bavorsko. Je pravděpodobné, že řada iluminátů z vídeňských zednářských lóží v čele s dvorním radou Josefem von Sonnenfelsem tento plán
podporovala. Z plánu nakonec pro odpor Pruska sešlo, výnosem z 2. března 1785 však
bylo všem bavorským iluminátům i svobodným zednářům zakázáno vyvíjet jakoukoli další
činnost. Proti pronásledování iluminátů v Bavorsku protestoval vůdčí duch vídeňského
osvícensky zaměřeného zednářství Ignác Born otevřenými dopisy adresovanými Akademii věd v Mnichově, jejímž byl členem, a který na své členství právě z důvodů pronásledování iluminátů rezignoval.12
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Hans Heinrich svobodný pán von Ecker und Eckhoffen: Freymäurerische Versammlungsreden der Gold- und Rosenkreutze des
alten Systems. Amsterdam /=Grau in Hof/, s.t./Vierling/, 1779.
Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen (1750–1790) založil esoterní řád Bratří sv. Jana Evangelisty z Asie, který působil i v českých zemích, kde v jeho čele stál Otto Steinbach z Kranichsteinu, církevní prelát a jeden ze zakladatelů moravské historiografie.
(Knihovna Národního muzea v Praze)

Rozhodující roli ve střetnutí dvou protichůdných myšlenkových proudů ve prospěch
osvícenských tendencí samozřejmě sehrál muž „nejosvícenější“ – císař Josef II. Zednářství
se v středoevropské části habsburské monarchie šířilo prostřednictvím berlínské velkolóže a pruské zednářství mělo od dob Bedřicha Velikého charakter státní organizace. V roce
1781 vyšlo císařské nařízení, které zakazovalo všem existujícím řádům a spolkům uznávat
zahraniční představené a platit jim dávky. Zednáři, kteří byli buď součástí francouzského
systému (pražská lóže U tří korunovaných hvězd) nebo systému pruského, se na základě
tohoto nařízení museli osamostatnit a založit si vlastní obedienci rakouskou. Stalo se tak
v roce 1784, kdy vznikla „Velká rakouská zemská lóže“, jež řídila lóže soustředěné v sedmi
provinciích. Prvním jejím velmistrem se stal Jan Křtitel Karel Dietrichstein-Proskau, jeho
tajemníkem Ignác Born. I když Josef II. narozdíl od Bedřicha Velikého nikdy svobodným
zednářem nebyl, rozhodl se svobodné zednářství, proti kterému neměl vcelku výhrady,
pokud sloužilo jeho vlastním reformním snahám, podřídit státnímu dohledu.
Především bylo třeba zpřehlednit poněkud „zednářskou scénu“. Tomu měl posloužit
císařův patent z 11. prosince 1785. Josef Volf našel před druhou světovou válkou v zámeckém archivu v Rychnově nad Kněžnou dokument, jenž se dotýká předhistorie tohoto císařova zednářského patentu, „který zvlášť osvětluje, jak se císař Josef II. díval na zednářstvo. Zachovaný dokument ukazuje, jak se nejvyšší hodnostáři zednářští chovali k úmyslům
císařovým a jak jim v prvé řadě šlo o to, aby i za cenu urážek získali si zákonné ochrany
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Frontispice časopisu Journal für Freymaurer. Als Ms. gedr. f. Brr. u. Mstr. des Ordens. Hrsg. von den Brüdern der /Loge/ zur
wahrhen Eintracht im Or. von Wien. /Red. von Aloys Blumauer./ Dritten Jahrgangs Erstes Vierteljahr, 5–240, /1/ Inhalt,
Wien 5786 /1786/.
Na levé straně je umístěna pečeť provinciální rakouské lóže. Kompletní řada Journalu z let 1784–1786 se nachází v zámecké
knihovně Dietrichsteinů v Lipníku nad Bečvou.
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Abbé Gabriel Louis Calabre Pérau: L´ordre des francs-macons trahi, et le secret des mopses revelé. Kniha patří k nejznámějším
tzv. „zrádcovským spisům“, tj. spisům, které publikovaly a vyzradily zednářská tajemství. Byla vydána v Amsterdamu v roce 1745.
(Dietrichsteinská zámecká knihovna v Lipníku nad Bečvou)

Josefovy“, praví Volf a pokračuje: „Zmíněný dokument je opis dopisu, který byl zaslán
z Vídně provinciálnímu mistrovi, který není jmenován. Byl vyvolán sdělením nejvyššího
kancléře českorakouské dvorní kanceláře Leopolda hraběte Kolowrata, jenž byl také zednářem. Dopis se týkal podmínek, za jakých by byl císař Josef ochoten uznati zednářskou organizaci. Kolowrat mluvil o tom s císařem, na kterého bylo na podnět známého Ignáce
Borna od zemského Velikého mistra knížete Dietrichsteina působeno, aby byla učiněna
přítrž činnosti různých tajných řádů, jako rosenkruciánů, asijských bratří, magických společností atd. A názory a přání císařovy v tomto směru sdělil Kolowrat patrně Dietrichsteinovi, jenž je šířil zase dále. Císař se vyjádřil vůči Kolowratovi, že by byl ochoten trpěti zednářský řád, jenž má lidstvo vzdělávati a státu prospívati, kdyby byl zaveden pořádek do
řádu, kdyby byli přijímáni do Lóží jen dobří státní občané a kdyby počet Lóží příliš nerostl.
Aby se těmto přáním vyhovělo, měly se policii označiti domy, v nichž se státem uznaní zednáři scházejí. Schůzky jiných tajných společností v jiných domech měly býti jakožto nezákonné policií pronásledovány, jakož prý by policie viděla ráda, kdyby jí ze řad zednářských
byly oznámeny pokoutní Lóže. Dále mají býti Lóže omezeny pouze na hlavní a velká města
a počet jejich nemá přespříliš růsti. Při výběru členů má se postupovati s velikou opatrností a má se dbáti, aby byli přijati jen tací mužové, jichž poctivost byla vyzkoušena. Styky
s cizinou musí přestati a peníze a taxy nesmějí býti do ciziny zasílány.
K těmto přáním císařovým připojil Dietrichstein několik poznámek pro provinciálního mistra. Zdůrazňuje opatrnost při přijímání nových členů a zákaz návštěv nepravých či
pokoutních Lóží, jež nejsou od provinciální nebo zemské Lóže jako zákonné uznány, ať již
pracují pouze ve třech stupních, či ať se vydávají za Lóže vysokých stupňů.“13
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Složená rytina z knihy L´ordre des francs-macons trahi, et le secret des mopses revelé s plánem lóže pro přijímání do třetího stupně.
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Dne 11. prosince 1785 vydal Josef II. kabinetní list (regulativ), který nařizoval, že od
1. ledna 1786 mohou působit v zemských hlavních městech pouze tři lóže. Podle nařízení
měl být guberniu každý rok poskytován seznam členů lóží a oznamováno jméno velmistra,
ohlašovat se měly i schůze lóží. Císař dal patentem rovněž najevo své zklamání ze zednářství – „Takzvané zednářské společnosti, jejichž tajemství jsou mně právě tak neznámá, jako
v nejmenším nejsem zvědav poznat jejich kejklířství, roztahující a rozšiřující se i do malých
měst. Tyto spolky, ponechány samy sobě bez náležitého dozoru, mohly by se snadno zvrhnout ve výstřednost, která se může stát nebezpečnou pro náboženství, pořádek a mravy.
Dříve byli zednáři trestáni a lóže jim byly zavírány, ježto nebylo známo, co zednáři vlastně
chtějí. Já sice tajnost lóží také neznám, ale stačí mně, když vím, že vykonali přece tu a tam
něco dobrého pro bližního, pro chudobu a vzdělanost, a proto povoluji, že v každé zemi
v hlavním městě, kde je zemská vláda, mohou existovat nejvýše jen tři lóže.“14
Pokus o státní reglementaci svobodného zednářství byl v zednářských kruzích přijímán rozporuplně, jak o tom svědčí četné polemické brožury, které na Josefův patent bezprostředně reagují. Klíčovým slovem polemiky se stalo slovo „kejklířství“, které císař o zednářství veřejně použil. Nebylo právě ze strany císaře příliš taktní prohlásit něco takového
o lidech, kteří kladli základy vědeckého života v zemi „osvíceného“ císaře. Rakouský historik Magenschab ve své knize „Josef II. – Revolucionář z boží milosti“ píše, že „neexistoval vzdělanec, který by císařovým reformám nepřisuzoval zásadní politický a morální
význam a který by nebyl příslušníkem nějaké lóže nebo alespoň nesympatizoval se svobodným zednářstvím“. V řadě brožur reagujících na císařův „zednářský patent“ však zednáři „jdou do sebe“ a soudí, že to byla právě „alchymie, magie a mystika“, tedy vlivy, které
pronikaly do některých lóží v souvislosti s rosenkruciánstvím, které zednářství v očích
veřejnosti – a jejího urozeného ochránce – značně uškodily.15
Jaký k této diskusi zaujal postoj kníže Jan Křtitel Karel, nám není známo. Dokladů jeho
zednářské činnosti jsme dosud mnoho nenalezli. Zatímco v řadě zámeckých knihoven nacházíme množství zednářské a rosenkruciánské literatury, v zámecké knihovně Mikulov
tomu tak není. I když dnešní knihovna je torzem knihovny původní, ochuzené dražbou,
kterou v letech 1933–1934 prováděli antikváři Gilhofer a Ranschburg v Luzernu a ve Vídni,
v dostupných aukčních katalozích jsme žádnou zednářskou literaturu nenalezli. Menší
množství zednářské literatury se však nachází v zámecké knihovně Lipník nad Bečvou,
která rovněž původně patřila Dietrichsteinům.16
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