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Grálová queste jako pouÈ. Od stﬁedovûku
po Ottu Rahna
David Zbíral*
Úvodní poznámky
Tato práce se zamûﬁuje na dva tematické okruhy: (1) na stﬁedovûké romance o hledání grálu jako na jev související s poutûmi za ostatky, se
vzestupem eucharistické úcty a s kﬁíÏov˘mi v˘pravami; (2) na díla nacistického esoterika Otty Rahna vûnovaná grálu, kontext jejich vzniku
a jejich vliv na pokraãovatele. Soubor pramenÛ k tûmto okruhÛm klade
religionistickému uchopení osobité metodologické pﬁekáÏky, av‰ak jedna
je obûma okruhÛm spoleãná: nepanuje shoda, zda mají nûco spoleãného
s náboÏenstvím, a tudíÏ zda náleÏí k mnoÏinû moÏn˘ch pﬁedmûtÛ religionistiky.
Meze pﬁevaÏujícího soudobého religionistického pojmu náboÏenství
nelze jistû oznaãit za jasnû formulované a ‰iroce sdílené. Pﬁesto je zcela
zﬁejmé, Ïe se tato práce bude nûkdy pohybovat na samotném okraji tohoto v˘znamového pole; prameny k uveden˘m okruhÛm nejsou posvátn˘mi
texty, a dokonce ani literaturou s pﬁevaÏujícím náboÏensk˘m zamûﬁením.
Daleko spí‰e je lze oznaãit za nenáboÏenskou literaturu s nûkter˘mi náboÏensk˘mi prvky, tedy za texty, jeÏ religionista nevykládá v jejich celku
jako náboÏenské, av‰ak má za to, Ïe obsahují motivy, které urãitá ãást
posluchaãÛ ãi ãtenáﬁÛ jako náboÏenské (náboÏenské z hlediska religionistova konceptu náboÏenství) pociÈuje. Cílem není prezentovat je jako náboÏenskou literaturu, n˘brÏ zjistit, co nám mohou prozradit o náboÏensk˘ch
pﬁedstavách sv˘ch tvÛrcÛ a svého publika.
Stﬁedovûké romance o grálu
Stﬁedovûké romance o grálu vznikaly od 2. poloviny 12. století. Jejich
mnoÏství a pestrost, ale zejména obsáhlá sekundární literatura, z nich ãiní
takﬁka nepﬁehlednou látku. Problémem, kter˘ badatele tradiãnû velmi zamûstnával, je pÛvod grálového symbolu. Zdroj tematiky se nejãastûji hle*

Text vznikl jako souãást projektu „Svat˘ grál: symbol a recepce“ podporovaného grantem Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol (G5b; ã. projektu 663). Rozsáhlej‰í verze studie je
zpﬁístupnûna na adrese http://www.phil.muni.cz/relig/gralrel.pdf.
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dá u KeltÛ,1 v hermetismu,2 ve vegetaãních rituálech a helénistick˘ch
mystériích3 ãi v katolickém ideálu kﬁiÏáka;4 obecnû kﬁesÈanské vlivy
(eucharistická úcta apod.) uznává vût‰ina badatelÛ, ale nûkteﬁí je vnímají
jako pozdûj‰í církevní pﬁetvoﬁení pÛvodních látek nebo pﬁímo jejich nepochopení.5 Jist˘ protûj‰ek této diskuse lze spatﬁovat v navazovatelství
moderních hnutí ãi jednotlivcÛ na vybrané roviny grálového symbolu (novokeltství; Hnutí Grálu; ‰irok˘ proud esoterismu pﬁedpokládající podobnû
jako Westonová dûdickou linii zahrnující nejrÛznûj‰í geograficky i ãasovû
vzdálené náboÏenské systémy; grálová poezie katolického knûze Franti‰ka StﬁíÏovského6 apod.).
Pojednání o pÛvodu grálového symbolu se ãasto stává jeho souhrnn˘m
v˘kladem. Pokus o souhrnn˘ v˘klad tato práce nenabídne; taková snaha
ostatnû moÏná pﬁíli‰ samozﬁejmû pﬁedpokládá, Ïe symbol grálu není jen
v˘razem badatelského jazyka, Ïe „skuteãnû existuje“ a Ïe má nûjak˘ celkov˘ v˘znam. Spí‰e pÛjde o poukazy na nûkterá pojítka pﬁíbûhÛ o grálu
a o jeho hledání s ostatky, náboÏensk˘mi poutûmi a kﬁíÏov˘mi v˘pravami.
Ve svém celku pﬁedstavují grálové romance 12. a 13. století zábavnou
literaturu pro rytíﬁské vrstvy. Jejich základními tématy jsou turnaje, souboje a milostná dobrodruÏství. Mnohé grálové romance se nebojí plynule
pﬁecházet od náboÏensk˘ch témat ke svûtsk˘m a jejich zboÏnost je nûkdy
v˘raznû neknûÏská.7 V romanci známé jako Gauvainovské pokraãování
(Continuation-Gauvain)8 napﬁíklad její autor zvolá:9 „Teì kaÏd˘ jeden
otãená‰ za mrtvé a pak dejte pﬁinést víno, nebo dál nevyprávím!“10 Vidût
za kaÏd˘m slovem grálov˘ch romancí skryt˘ náboÏensk˘ v˘znam jistû ne1 Roger Sherman Loomis, The Grail: From Celtic Myth to Christian Symbol, Princeton:
Princeton University Press 1991.
2 Henry Kahane – Renée Kahane, The Krater and the Grail: Hermetic Sources of the
Parzival, Urbana – Chicago: University of Illinois Press 21984.
3 Jessie Laidlay Weston, From Ritual to Romance, Cambridge: Cambridge University
Press 1920.
4 Helen Adolf, Visio Pacis, Holy City and Grail: An Attempt at an Inner History of the
Grail Legend, Philadelphia: Pennsylvania State University Press 1960.
5 Takto R. S. Loomis, The Grail..., 235, 243-244, 275 aj.
6 K Franti‰ku StﬁíÏovskému viz http://mujweb.cz/www/david.zbiral/strizovsky.htm.
7 Maurice Keen, Chivalry, New Haven – London: Yale University Press 1984, 61.
8 Ver‰ované starofrancouzské pokraãování navazující na první grálovou romanci
Perceval, sepsanou rovnûÏ ve staré francouz‰tinû kolem 1185 Chrétienem z Troyes.
Gauvainovské pokraãování vzniklo koncem 12. století, autor není znám; viz ColetteAnne Van Coolput-Storms, „Introduction“, in: William Roach (ed.) – Colette-Anne
Van Coolput-Storms (trans.), Première continuation de Perceval (ContinuationGauvain), Paris: Le livre de poche 1993, 11-13.
9 Jde o upomínku, Ïe artu‰ovské látky pÛvodnû básníci ‰íﬁili mezi ‰lechtick˘mi dvory
ústnû; zejména ty nejstar‰í ver‰ované romance si zachovávají mnohé rysy ústní slovesnosti.
10 W. Roach (ed.) – C.-A. Van Coolput-Storms (trans.), Première continuation..., 466-468.
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ní na místû. Pﬁesto obsahují – ve velmi nestejné míﬁe – jisté náboÏenské
prvky. A právû s tûmi zpracováními, kde vystupují v˘raznûji, se zde bude
pracovat pﬁedev‰ím (Perlesvaus, La Queste del Saint Graal, Le Roman de
l’Estoire dou Graal).
Oblíbenost grálové látky dobﬁe zapadá do trojího kontextu. Zaprvé souvisí s rozmachem kultu ostatkÛ, kter˘ v západní Evropû zapoãal koncem
10. století11 a mimo jiné se projevoval jejich vytváﬁením, nalézáním, vystavováním a pﬁemisÈováním, a také zhotovováním nov˘ch v˘stavn˘ch relikviáﬁÛ. Od 12. století rostl zejména zájem o Kristovy tûlesné a dotekové
ostatky,12 kter˘ se podílel na Ïivení duchovnosti kﬁíÏov˘ch v˘prav a sám
byl na oplátku pﬁiÏivován kﬁiÏáck˘mi nálezy, koupûmi, krádeÏemi ãi konfiskacemi a následn˘mi dovozy relikvií z V˘chodu. Navázal na vzepûtí
úcty k ostatkÛm svat˘ch a ponûkud je zastínil13 – úmûrnû náboÏenské
dÛleÏitosti Krista v porovnání se svat˘mi14 a náboÏensko-politické dÛleÏitosti poutí do Svaté zemû a kﬁíÏov˘ch v˘prav v porovnání s bûÏn˘mi poutûmi.15 Zadruhé zapadá grálová tématika do kontextu vzestupu eucharistické úcty.16 A koneãnû zatﬁetí do kontextu kﬁíÏov˘ch v˘prav a nového
zájmu o Svatou zemi a obracení pohanÛ.
Vût‰ina autorÛ chápala grál jako nádobu obsahující Kristovu krev.17
Slovo „grál“ bylo pÛvodnû obecn˘m oznaãením mísovité nádoby a u nûkter˘ch autorÛ jím i zÛstalo;18 oznaãení „svat˘ grál“ má zdÛraznit, Ïe
11
12
13
14
15

16
17
18

Guy Lobrichon, „Le culte des saints, le rire des hérétiques, le triomphe des savants“,
in: Edina Bozóky – Anne-Marie Helvétius (eds.), Les reliques: Objets, cultes, symboles, Turnhout: Brepols 1999, 96-97.
Nicholas Vincent, The Holy Blood: King Henry III and the Westminster Blood Relic,
Cambridge: Cambridge University Press 2001, 50.
G. Lobrichon, „Le culte des saints...“, 106.
Roku 1300 bylo jiÏ napﬁíklad jasnû patrné, Ïe Veroniãina rou‰ka nahradila tûlo sv.
Petra na pozici poutnicky nejdÛleÏitûj‰í ﬁímské relikvie (Jonathan Sumption,
Pilgrimage: An Image of Mediaeval Religion, London: Faber & Faber 1975, 239).
Zlat˘ vûk jeruzalémské pouti nastal ve 12. století (Étienne Delaruelle, „Paix de Dieu
et croisade dans la chrétienté du XIIe siècle“, in: kol., Paix de Dieu et guerre sainte en
Languedoc au XIIIe siècle [Cahiers de Fanjeaux 4], Toulouse: Privat 21996, 68;
Bernard Hamilton, „The Impact of Crusader Jerusalem on Western Christendom“, in:
B. Hamilton, Crusaders, Cathars and the Holy Places, Aldershot – Brookfield:
Ashgate 2000, odd. XV, s. 704-705).
Viz Godefridus Joachim Cornelius Snoek, Medieval Piety from Relics to the
Eucharist: A Process of Mutual Interaction, Leiden – New York – Köln: E. J. Brill
1995, 6, 38, 49, 69 aj.
U Wolframa z Eschenbachu jde ale o kámen (Parzival..., 168-169; toto stﬁedohornonûmecké dílo vzniklo kolem roku 1210).
Viz napﬁ. W. Roach (ed.) – C.-A. Van Coolput-Storms (trans.), Première continuation..., 288; Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal ou le roman de Perceval, ed. et trad.
Charles Méla, Paris: Le livre de poche 1990, 238.
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nejde o nádobu ledajakou, n˘brÏ vlastnû o relikviáﬁ, posvûcen˘ pﬁítomností drahocenného ostatku19 (relikviáﬁ se sám stával díky styku s ostatky
v nûm pﬁechovávan˘mi dotekovou relikvií).20
ByÈ jsou taková zobecnûní o‰emetná, lze za dílo, kde se kult ostatkÛ
projevuje z artu‰ovské literatury nejv˘raznûji, oznaãit anonymní starofrancouzskou prozaickou romanci Perlesvaus, která vznikla mezi lety
1191 a 1212 (pﬁiãemÏ nejpravdûpodobnûj‰í jsou první léta 13. století).21
V incipitu je dílo oznaãeno za „pﬁíbûhy o pﬁesvaté nádobû, která se naz˘vá Grál a do níÏ skanula drahocenná Spasitelova krev v den, kdy byl ukﬁiÏován, aby vykoupil lidi z pekla“; relikvii ochraÀoval Josef z Arimatie,
stejnû jako kopí, jímÏ byl proboden KristÛv bok.22
V Le Roman de l’Estoire dou Graal, jejÏ sestavil vzdûlanec a zﬁejmû
i klerik Robert de Boron kolem roku 1200,23 Kristus uvûznûnému Josefovi
z Arimatie pﬁedává nádobu, kam Josef pﬁi snímání z kﬁíÏe a om˘vání
Kristov˘ch ran zachytil svatou krev. JeÏí‰ Josefovi sdûluje, Ïe ti, kdo tuto
nádobu uvidí a budou pamatovat na to, na co mají, se budou tû‰it BoÏí milosti, nebudou moci b˘t u soudÛ nespravedlivû odsouzeni ani pﬁemoÏeni
v souboji a dojdou vûãné blaÏenosti.24
V Perlesvausovi jsou vedle svatého grálu pﬁedmûtem zájmu i dal‰í
ostatky: meã, jímÏ byl sÈat Jan Kﬁtitel, ‰tít, jejÏ Josef z Arimatie omoãil
v Kristovû krvi, ãi trnová koruna. Krále Chastel Mortel, kter˘ utiskuje
Perlesvausovu matku a sestru, není moÏné porazit bez plátna, jímÏ byl
Kristus pﬁikryt v hrobû; plátno získá Perlesvausova sestra. Perlesvaus
19

20

21
22
23
24

Kristova krev „z Palestiny“ (tj. pocházející z tûla „historického JeÏí‰e“, nikoli pﬁepodstatnûn˘ obûtní dar ãi krev kanoucí z hostie, ze zázraãn˘ch obrazÛ apod.) byla ve 12.13. století pokládána za jeden z nejvzácnûj‰ích ostatkÛ. Relikvie Umuãení se obecnû
cenily nade v‰echny ostatní (G. J. C. Snoek, Medieval Piety..., 26) a v soupisech ostatkÛ se uvádûly obvykle na prvním místû (Jean Michaud, „Culte des reliques et épigraphie: L’exemple des dédicaces et des consécrations d’autels“, in: Edina Bozóky –
Anne-Marie Helvétius [eds.], Les reliques: Objets, cultes, symboles, Turnhout:
Brepols 1999, 207).
Alain Dierkens, „Du bon (et du mauvais) usage des reliquaires au Moyen Âge“, in:
Edina Bozóky – Anne-Marie Helvétius (eds.), Les reliques: Objets, cultes, symboles,
Turnhout: Brepols 1999, 248-250; srov. Jean-Claude Schmitt, „Les reliques et les images“, in: Edina Bozóky – Anne-Marie Helvétius (eds.), Les reliques: Objets, cultes,
symboles, Turnhout: Brepols 1999, 153.
William A. Nitze et al. (eds.), Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus II: Commentary and
Notes, Chicago: University of Chicago Press 1937, 89 (argumenty s. 73-89).
William A. Nitze – Thomas Atkinson Jenkins (eds.), Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus
I: Text, Variants, and Glossary, Chicago: University of Chicago Press 1932, 23-24.
Alexandre Micha, „Introduction“, in: Robert de Boron, Le roman de l’histoire du Graal,
trad. Alexandre Micha, Paris: Honoré Champion 1995, 7-8; David A. Lawton, Joseph
of Arimathea: A Critical Edition, New York – London: Garland Publishing 1983, xxix.
Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire dou Graal, ed. William A. Nitze, Paris:
Honoré Champion 1927, 32 (Le roman de l’histoire du Graal..., 29).
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otevﬁe hrobku, v níÏ najde tûlo, zkrvavené kle‰tû a dopis odhalující, Ïe
mrtv˘ byl jedním z tûch, kdo vyjímali Pánu hﬁeby pﬁi snûtí z kﬁíÏe.25
I samotn˘ základní stﬁet se v Perlesvausovi zãásti t˘ká ostatkÛ: král
Chastel Mortel zaãal utiskovat Perlesvausovu matku a sestru a zahájil válku proti Králi Rybáﬁi, aby mu vyrval svat˘ grál a kopí.26 Po smrti Krále
Rybáﬁe se zmocnil jeho hradu; grál a dal‰í ostatky se skryly.27 Perlesvaus
se stﬁetl s rytíﬁem, kter˘ na ‰títu nesl ìábla v podobû draka chrlícího oheÀ.
Díky ostatkÛm ve ‰títu s rud˘m kﬁíÏem Perlesvausovi ìáblÛv oheÀ neublíÏil a Perlesvaus svého soupeﬁe porazil.28 Nakonec Perlesvaus dobyl
grálsk˘ hrad a BÛh sem skryté ostatky navrátil.29 Ostatky Perlesvaus pozdûji na BoÏí pokyn rozdal poustevníkÛm, kteﬁí pak postavili kostely
a klá‰tery, a sám kamsi odplul.30
V Perlesvausovi jasnû pﬁevaÏují Kristovy ostatky nad ostatky svat˘ch.
Relikvie se tu objevují ve vût‰inû sv˘ch dÛleÏit˘ch funkcí; nejenÏe pomáhají v boji a jsou uÏívány pﬁi svûcení kostelÛ, ale i zázraãnû léãí,31 jsou odmûnami za dobré sluÏby32 aj.
Le Roman de l’Estoire dou Graal uvádí na scénu Veroniãinu rou‰ku.
Robert pí‰e, Ïe rou‰ka zázraãnû vyléãila nemocného syna ﬁímského císaﬁe a nyní je v ¤ímû pﬁechovávána jako drahocenná relikvie.33
Ve starofrancouzské romanci La Queste del Saint Graal, sepsané zﬁejmû
kolem roku 1220,34 má grál zázraãné léãivé vlastnosti. Ve scénû zázraãného
vyléãení a následného provolání zázraku, jeÏ vyléãen˘ provede,35 je moÏné spatﬁovat protûj‰ek k vyléãením u schrán s ostatky svat˘ch.
Cestu za svat˘m grálem tak, jak ji podává Perlesvaus ãi Queste, lze
chápat jako pouÈ za ostatky. V Perlesvausovi BÛh po znovudobytí grálu
Perlesvausem poruãí králi Artu‰ovi, aby vzal své nejlep‰í rytíﬁe a vydal se
ke grálu, vÏdyÈ „není lep‰í pouti, jakou byste mohli vykonat“; král „pouÈ
k pﬁesvatému grálu“ neprodlenû podnikne.36
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

W. A. Nitze – T. A. Jenkins (eds.), Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus... I, 103, 252,
200, 223-224, 229 (nejdÛleÏitûj‰í pasáÏe o tûchto ostatcích, v uvedeném poﬁadí).
Ibid., 177, 179.
Ibid., 225.
Ibid., 252-253.
Ibid., 268-269.
Ibid., 407-408.
Viz ibid., 405.
Viz ibid., 103.
Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire dou Graal..., 58-61 (Le roman de l’histoire
du Graal..., 40-41).
Albert Pauphilet, „Introduction“, in: A. Pauphilet (ed.), La Queste del Saint Graal:
Roman du XIIIe siècle, Paris: Honoré Champion 1999, iii.
Viz A. Pauphilet (ed.), La Queste del Saint Graal..., 59.
W. A. Nitze – T. A. Jenkins (eds.), Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus... I, 270, 273,
srov. 74.
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Eucharistická úcta je dal‰ím dÛleÏit˘m tématem náboÏen‰tûji zamûﬁen˘ch romancí. Jejich hrdinové jsou nezﬁídka svûdky „transsubstanciaãního
zázraku“: uzﬁí v knûzovû ruce místo hostie dítû.37 Chrétien de Troyes
v Percevalovi hovoﬁí o poustevnickém králi, kter˘ je tak duchovnû zaloÏen,
Ïe nepotﬁebuje jíst nic neÏ „hostii, kterou mu nosí v grálu“ do jeho komnaty na grálském hradû.38 V Parzivalovi Wolframa z Eschenbachu (kolem
1210) pokaÏdé na Velk˘ pátek pﬁilétá z nebe holubice a pokládá na grál, jejÏ
Wolfram chápal jako kámen, hostii39 (a tím zﬁejmû obnovuje jeho zázraãné
síly).40 V Perlesvausovi se grál stává prototypem kalicha uÏívaného pﬁi
m‰i; pﬁedtím „v Artu‰ovû zemi Ïádn˘ kalich nebyl“.41 Josefa z Arimatie,
prvního stráÏce grálu, má Perlesvaus za „prvního knûze, kter˘ obûtoval tûlo na‰eho Pána“.42 Podobnû v Robertovû romanci se Kristus Josefu z Arimatie zjeví a vysvûtlí mu, Ïe pﬁi m‰i se bude napﬁí‰tû uÏívat nádoba zvaná
kalich a Ïe si lidé pﬁi kaÏdém slavení eucharistie na Josefa vzpomenou.43
Propojenost grálov˘ch romancí s ideologií kﬁíÏov˘ch v˘prav není zﬁejmá na první pohled. Vyjít mÛÏeme ze skuteãnosti, Ïe nûkteré romance byly sepsány pro kﬁiÏácké mecená‰e. Pﬁíslu‰ní autoﬁi tomu, jak se zdá, ãásteãnû pﬁizpÛsobili volbu témat. Chrétien vytvoﬁil Percevala pro flanderského
hrabûte Filipa (1142-1191), dokonce pr˘ na základû knihy, kterou mu hrabû svûﬁil.44 FilipÛv dvÛr platil za pﬁíkladn˘; pro‰la jím v mládí ﬁada evropsk˘ch ‰lechticÛ. Filip byl veteránem kﬁíÏov˘ch v˘prav a dÛleÏit˘m mecená‰em rytíﬁské literatury.45 Jeho otec Thierry Alsask˘ se úãastnil ãtyﬁ
kﬁíÏov˘ch taÏení a v polovinû 12. století si z jednoho údajnû dovezl drahocennou relikvii – fiólu s Kristovou krví, pro kterou mûl nechat vystavût
zvlá‰tní kapli.46 Tato skuteãnost mÛÏe b˘t zajímavá, nicménû se nezdá, Ïe
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ibid., 35-36, 119; A. Pauphilet (ed.), La Queste del Saint Graal..., 255; Thomas
Malory, Artu‰ova smrt III, pﬁel. Ivory Rodriguez, Brno: Jota 1998, 225-226 aj. K ãetn˘m v˘skytÛm pﬁíbûhu mimo grálovou literaturu viz Miri Rubin, Corpus Christi: The
Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge: Cambridge University Press 1991,
135-139; J. Sumption, Pilgrimage..., 44-45; G. J. C. Snoek, Medieval Piety from Relics
to the Eucharist..., 37.
Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal..., 450.
Wolfram von Eschenbach, Parzival..., 169.
Jindﬁich Pokorn˘, „Poznámky“, in: Wolfram von Eschenbach, Parzival, pﬁel. J. Pokorn˘, Praha: Aula 2000, 341.
W. A. Nitze – T. A. Jenkins (eds.), Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus... I, 304.
Ibid., 149.
Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire dou Graal..., 31-32 (Le roman de l’histoire
du Graal..., 29).
Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal..., 26, 30.
M. Keen, Chivalry..., 19-22.
J. Pokorn˘, „Evropsk˘ Parzival (doslov)“, in: Wolfram von Eschenbach, Parzival...,
419; viz téÏ H. Adolf, Visio Pacis..., 18-23.
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by Filip Flandersk˘ spojoval grál s tímto ostatkem, u Chrétiena totiÏ grál není nádobou obsahující Kristovu krev a krvácející kopí není kopím
Longinov˘m – to pﬁinesou aÏ pozdûj‰í romance (jedin˘mi spojnicemi pﬁicházejícími v úvahu je zmínka o hostii a oznaãení grálu za „svatou vûc“).47
Legenda o dovezení relikvie Thierrym je ostatnû pochybná; postrádáme
jak˘koli doklad pﬁítomnosti Svaté krve v Bruggách pﬁed polovinou 13. století a je dost moÏné, Ïe sem dorazila aÏ po dobytí Konstantinopole kﬁiÏáky.48
Robert de Boron sepsal svou romanci pro Gautiera de Montbéliard,49
jenÏ se vydal roku 1202 na kﬁíÏovou v˘pravu (z níÏ se jiÏ nevrátil).50
O Perlesvausovi (kde grál nádobou obsahující Svatou krev je) není známo, Ïe by byl sepsán pro kﬁiÏáka, ale víme, Ïe byl kﬁiÏákovi darován: jeden opis dal jist˘ pan Cambrin Jeanu de Nesle II., kastelánovi Brugg.51
Jean de Nesle byl jedním z dÛleÏit˘ch úãastníkÛ kﬁíÏové v˘pravy 12021204 a prosazoval, aby cílem v˘pravy zÛstalo osvobození Jeruzaléma od
SaracénÛ.52 AÈ uÏ v dobû darování Perlesvause Jeanu de Nesle v Bruggách
nádobka se Svatou krví byla ãi nikoli, dárce mohl v této romanci rozpoznat vhodn˘ dar pro kﬁiÏáka.53
Dokládají tyto údaje pouze podíl kﬁiÏákÛ v soudobé ‰lechtû, nebo se
duch kﬁíÏov˘ch v˘prav do grálov˘ch romancí promítl, tﬁeba i na pﬁím˘
mecená‰Ûv pokyn? Helen Adolfová se pou‰tí do velmi odváÏného, takﬁka
alegorického v˘kladu grálov˘ch romancí s cílem nalézt v nich odraz konkrétních událostí;54 vidí v romancích pokusy o podpoﬁení kﬁíÏov˘ch v˘prav a o vyrovnání se s jejich neúspûchy.55 Zde je na místû jistá opatrnost.
Míra spolehlivû rozpoznateln˘ch vlivÛ kﬁíÏov˘ch v˘prav je jednak omezená, jednak v jednotliv˘ch romancích velmi nestejná. Nejzﬁetelnûji vystupuje opût v Perlesvausovi.
Hlavním Perlesvausov˘m úkolem je navrátit zemi právo a spravedlnost
pﬁemoÏením krále Chastel Mortel, jenÏ odpadl od Boha a jeho Matky56
47 Viz Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal..., 450.
48 N. Vincent, The Holy Blood..., 73.
49 Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire dou Graal..., 121 (Le roman de l’histoire du
Graal..., 65).
50 R. S. Loomis, The Grail..., 228.
51 Udává to kolofon jednoho rukopisu Perlesvause; viz W. A. Nitze et al. (eds.), Le Haut
Livre du Graal, Perlesvaus... II, 73-75.
52 Ibid., 75-79.
53 Nicholas Vincent podot˘ká, Ïe Kristova krev byla jako symbol i jako reáln˘ pﬁedmût
pﬁímo spojena se Svatou zemí a kﬁíÏovou v˘pravou. KdyÏ jeruzalémsk˘ patriarcha roku 1247 poslal trochu Kristovy krve anglickému králi Jindﬁichu III., chtûl jej tím povzbudit ke kﬁíÏové v˘pravû; z patriarchova dopisu to vysvítá pomûrnû jasnû
(N. Vincent, The Holy Blood..., 23, 31, 81 aj., edice dopisu s. 202-204).
54 H. Adolf, Visio Pacis..., 11, 67, 75, 124, 173 aj.
55 Ibid., 16-17, 23-24 aj.
56 W. A. Nitze – T. A. Jenkins (eds.), Le Haut Livre du Graal, Perlesvaus... I, 262.
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a zaãal podporovat ty, kdo se „chtûjí drÏet Starého zákona a opustit Nov˘“.57 Na svûtû podle Perlesvause Ïijí tﬁi skupiny lidí: kﬁesÈané, Îidé a ti,
kdo uznávají „fale‰n˘ zákon SaracénÛ“.58 V Perlesvausovi je neustále
patrn˘ zájem o obracení pohanÛ, pﬁípadnû jejich pobití, pokud kﬁest nepﬁijmou.59 Pﬁed závûreãnou bitvou Perlesvause jist˘ poustevník, jeho
str˘c, vyz˘vá, aby nespoléhal jen na svou sílu, neboÈ bez BoÏí pomoci nad
tolika nepﬁáteli nedokáÏe zvítûzit, byÈ je nejlep‰ím rytíﬁem na svûtû.60
Skuteãnost, Ïe cestu za grálem nedovede do úspû‰ného konce Ïádn˘ rytíﬁ ve stavu hﬁíchu,61 pﬁipomíná pojetí neúspûchÛ kﬁíÏov˘ch v˘prav jako
dÛsledku hﬁí‰nosti kﬁiÏákÛ.62
KﬁíÏové v˘pravy byly vlastnû neobvykl˘m typem pouti – poutí, na níÏ
mohli rytíﬁi plnit svou obvyklou váleãnickou úlohu.63 Podobnû hledání
svatého grálu je v Perlesvausovi ãi Queste poutí za Kristov˘m ostatkem,
kterou vyplÀují ãetné bojové pﬁíhody.
Analogie není totoÏnost a v˘klad grálov˘ch romancí jako souãásti kﬁiÏácké propagandy ãi odrazu konkrétních politick˘ch událostí se nejeví jako nosn˘. Ale na mnoha místech náboÏen‰tûji zamûﬁen˘ch romancí probleskuje jistá obecná atmosféra kﬁíÏov˘ch v˘prav.
Otto Rahn, Rahnovi otcové, Rahnovy dûti
Nacistick˘ esoterik Otto Rahn je osobností pomûrnû málo známou,
zvlá‰È mimo Francii.64 Narodil se 18. února 1904 v nûmeckém Michelstadtu. Studoval na humanitních gymnáziích v Bingenu a Gießenu. Poté
se zapsal na romanistiku na univerzitách v Gießenu a Freiburgu. Po studiích se nûjakou dobu Ïivil v Îenevû jako profesor jazykÛ a tlumoãník.65
57
58
59
60
61
62
63

64

65

Ibid., 235.
Ibid., 109.
Ibid., 105, 254, 256-257, 330-331, 351, 373-375 aj.
Ibid., 261.
Ibid., 169; A. Pauphilet (ed.), La Queste del Saint Graal..., 19, 59; Thomas Malory,
Artu‰ova smrt... III, 109-112, 114.
H. Adolf, Visio Pacis..., 25.
Jonathan Riley-Smith, The Crusades: A Short History, New Haven – London: Yale
University Press 1987, 37. K oznaãení kﬁíÏové v˘pravy za pouÈ (peregrinatio) viz
Christopher Tyerman, The Invention of the Crusades, Houndmills – London:
Macmillan Press 1998, 49-52.
Jean-Marc Lafon, „Graal païen, Urvolk et croix gammées: quelques réflexions sur
l’œuvre d’Otto Rahn“, Heresis 2000, ã. 32, s. 74-75. Krátk˘ medailon, obsahující nûkolik vûcn˘ch chyb, vûnuje Rahnovi Nicholas Goodrick-Clarke v pﬁehledové práci
Okultní koﬁeny nacismu: Rakou‰tí a nûmeãtí ariosofisté 1890-1935 (Praha: Votobia
1998, 239-240).
RahnÛv struãn˘ vlastní Ïivotopis, pﬁel. Christian Bernadac, Montségur et le Graal: Le
mystère Otto Rhan [sic; Rahnovo jméno se takto nûkdy komolilo ãi zastíralo, ale zde
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Roku 1930 odcestoval do jiÏní Francie, kde pob˘val s pﬁestávkami asi tﬁi
léta,66 zkoumal ussatské jeskynû a Montségur, hovoﬁil s obyvateli a pﬁipravoval svou první knihu Kreuzzug gegen den Gral (KﬁíÏová v˘prava
proti grálu). Kniha vy‰la roku 1933 nûmecky67 a rok nato se doãkala francouzského pﬁekladu.68 Francesco Zambon ji v˘stiÏnû charakterizuje jako
zvlá‰tní smûs uãen˘ch blokÛ o katarství, trubadúrech a Okcitánii – opírajících se o na svou dobu pomûrnû rozsáhlou literaturu – s vûdecky neobhajiteln˘mi tezemi, lyrick˘mi popisy krajiny a tématy star‰í esoterické
literatury (Aroux, Péladan) o vztazích katarÛ, trubadúrÛ a románÛ o grálu.69

jde zﬁejmû o chybu tisku, ne o zámûr], Paris: France-Empire 31994, 24. Bernadacova
kniha, vydaná poprvé roku 1978, pﬁedstavuje zásadní dílo o Ottu Rahnovi. Je psána
novináﬁsk˘m stylem, citované materiály nûkdy opomíjí pﬁesnû datovat a nûkteré závûry jsou sporné, ale jde o nenahraditeln˘ svazek ãlánkÛ z dobového tisku, jinde v naprosté vût‰inû nevydan˘ch svûdectví pamûtníkÛ, archiválií SS atd. Bernadac – rodák
z jihofrancouzského Ussat-les-Bains, kde se Rahn pohyboval – pﬁi pﬁípravû knihy plnû vyuÏil své znalosti terénu i osob, které pﬁi‰ly s Rahnem do styku.
66 Viz Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 156.
67 Otto Rahn, Kreuzzug gegen den Gral, Freiburg: Urban-Verlag [1933]. Druhé, mírnû
zestruãnûné vydání: Kreuzzug gegen den Gral: Die Tragödie des Katharismus,
Stuttgart: Hans E. Günther 1964. Zkrácen˘m údajem bez místa a vroãení se dále odkazuje na pÛvodní vydání z roku 1933.
68 Otto Rahn, La croisade contre le Graal: Grandeur et chute des Albigeois, pﬁel. Robert
Pitrou, Paris: Stock 1934; dal‰í vydání pod t˘mÏ názvem Paris: Stock 1974, Puiseaux:
Pardès 1994 a Puiseaux: Pardès 1999 (zkrácen˘m bibliografick˘m údajem se dále odkazuje na poslední uvedené vydání). Kniha je ve francouzském pﬁekladu místy doplnûná, místy zkrácená a uspoﬁádání je zmûnûno; k úpravám do‰lo se souhlasem autora
a ve spolupráci s ním (viz RahnÛv dopis vydan˘ Ch. Bernadakem, Montségur et le
Graal..., 163). TéÏ v pﬁekladu Rahnovy druhé knihy Luzifers Hofgesind z pera René
Nelliho (La Cour de Lucifer, Paris: Tchou 1974) jsou doplnûny celé pasáÏe o katarství
a naopak vynechány mimo jiné nûkteré úryvky t˘kající se nordického náboÏenství
(Arnaud d’Apremont, „Otto Rahn, le porte-lumière“, in: Otto Rahn, La croisade contre le Graal: Grandeur et chute des Albigeois, Puiseaux: Pardès 1999, 12-13);
d’Apremont poﬁídil a poznámkami opatﬁil nov˘ pﬁeklad Luciferova dvoﬁanstva (Otto
Rahn, La Cour de Lucifer: Voyage au cœur de la plus haute spiritualité européenne,
pﬁel. Arnaud d’Apremont, Puisseaux: Pardès 1999; zkrácen˘m údajem se dále odkazuje právû na toto vydání). Zde se bude pracovat zejména s pÛvodním vydáním
Kreuzzug z roku 1933 a s nejnovûj‰ími vydáními francouzsk˘ch pﬁekladÛ obou
Rahnov˘ch textÛ.
69 Francesco Zambon, „Le catharisme et les mythes du Graal“, in: Jacques Berlioz –
Jean-Claude Hélas (eds.), Catharisme: l’édifice imaginaire. Actes du 7e colloque du
Centre d’Études Cathares / René Nelli, Carcassonne: Centre d’Études Cathares 1998,
233.
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Na jaﬁe 1936 byl Rahn jmenován dÛstojníkem SS,71 pﬁijat do ‰tábu
Reichsführera SS Heinricha Himmlera a zaﬁazen do oddûlení okultistického dÛstojníka Karla Marii
Wiliguta (Weisthora).72 Byl nejen
pﬁesvûdãen˘m nacistou, ale dokonce ãlenem Sturmabteilungu, uÏ
kdyÏ poprvé pﬁijel do Francie.73
Jeho jihofrancouzské aktivity lze
shrnout následovnû: (1) pﬁíleÏitostnû fotografoval mosty, továrny
a dal‰í strategické objekty;74 (2) pﬁijímal a ubytovával agenty, moÏná
slouÏil i jako spojka na hranici
·panûlska a Francie;75 (3) st˘kal se
s místními vlastenci a intelektuály,
zdÛrazÀoval dávnou nezávislost
„katarské“ Okcitánie na Francii i na
Vatikánu76 a mimo jiné s poukazem
na to, Ïe má zdej‰í obyvatelstvo „vizigótsk˘“ pÛvod, podporoval vûdomí nûmecko-okcitánského bratrPoslední známá fotografie
ství;77 (4) shromaÏìoval a dotváﬁel
70
Otty Rahna
materiál o katarech, prozkoumával
ussatské jeskynû, o nichÏ pﬁedpokládal, Ïe se po pádu Montséguru 1244
staly katarsk˘mi sídly a úkrytem grálu, a pracoval na KﬁíÏové v˘pravû.
Také si vedl deník, podle nûjÏ pozdûji sepsal otevﬁenûji angaÏovanou knihu Luzifers Hofgesind (Luciferovo dvoﬁanstvo), jak˘si „esoterick˘ cestopis“78 zaãínající cestou do jiÏní Francie a konãící v˘pravou na Island.79
70
71
72

73
74
75
76
77
78

Podle Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., neãíslovaná obrazová pﬁíloha po stranû
128.
Viz Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 242.
K Weisthorovi viz Stephen E. Flowers, „Introduction“, in: Stephen E. Flowers (trans.)
– Michael Moynihan (ed.), The Secret King: Karl Maria Wiligut, Himmler’s Lord of
the Runes, Waterbury – Smithville: Dominion – Rûna-Raven 2001, 15-47; N. Goodrick-Clarke, Okultní koﬁeny nacismu..., 225-242.
Viz RahnÛv dopis Antoninu Gadalovi z 20. prosince 1934 (vydal Ch. Bernadac,
Montségur et le Graal..., 173).
Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 71, 288-289, 387 aj.
Ibid., 108-109.
Srov. O. Rahn, Kreuzzug..., 52; La croisade..., 71.
Svûdectví Isabelle Sandyové, vydal Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 100.
Rozsah i dopad této Rahnovy snahy byl zﬁejmû dosti omezen˘.
S. E. Flowers, „Introduction...“, 30.
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Rahnovu smrt obestírá tajemství. Rahn nebyl schopen dodat poÏadované rasové osvûdãení;80 snad mûl po matce Ïidovsk˘ pÛvod.81 28. února
1939 poÏádal o okamÏité uvolnûní z SS; Ïádosti bylo vyhovûno. Podle
dosti podezﬁel˘ch dokladÛ o úmrtí zahynul ve snûhové bouﬁi v bﬁeznu
1939.82 Bernadac události rekonstruuje takto: k sepsání Ïádosti o propu‰tûní z SS byl Rahn vyzván, jistû v souvislosti s nedodáním rasového
osvûdãení, ale za zásluhy ãi pro zachování ãistého ‰títu SS mûl b˘t u‰etﬁen.83 Jeho dal‰í osud je takﬁka nesledovateln˘; Bernadac míní, Ïe byl se
zmûnûnou identitou pod jménem Rudolf Rahn jmenován diplomatem
v Libanonu a ke konci války velvyslancem v Itálii,84 coÏ je nejisté.85
S jak˘mi kruhy Rahn bûhem sv˘ch jihofrancouzsk˘ch pobytÛ mezi lety 1930 a 1933 pﬁi‰el do styku a jaké zásadní vlivy jej utváﬁely? Paul
Ladame uvádí, Ïe v PaﬁíÏi s Rahnem chodili k Maurici Magrovi.86 Expedice do „katarsk˘ch jeskyní“ kolem Ussat-les-Bains podnikala obvykle
skupinka zahrnující kromû Otty Rahna nûkteré z následujících osob: Paula
Ladama, Déodata Rochého,87 Antonina Gadala ãi Paula Bernadaka.
79
80
81

82
83
84
85
86

87

Otto Rahn, Luzifers Hofgesind: Eine Reise zu Europas guten Geistern, Leipzig:
Schwarzhäupter [1937]; Struckum: Verlag für Ganzheitliche Forschung und Kultur
2
1985.
Viz Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 239.
Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 341-347; Arnaud d’Apremont, „Otto Rahn, un
hérétique rêveur européen au XXème siècle“, in: O. Rahn, La Cour de Lucifer: Voyage
au cœur de la plus haute spiritualité européenne, pﬁel. Arnaud d’Apremont, Puisseaux:
Pardès 1999, 30.
Pﬁeklady obou pramenÛ Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 242-243; faksimile
v neãíslované obrazové pﬁíloze po stranû 264.
Viz Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 321-324, 328-330, 332-334, 337, 347.
Viz ibid., 348-351, 355, 359-360.
A. d’Apremont, „Otto Rahn, un hérétique rêveur...“, 32, pozn. 56.
Autor románÛ s tematikou magie, v˘chodních náboÏenství a katarství, ovlivnûn˘ teosofií. Mûl za to, Ïe kataﬁi pﬁechovávali grál s Kristovou krví a prvopis nûjakého díla
od Máního. Spolu s anglick˘m hermetikem Francisem Roltem-Wheelerem zaloÏil
Magre roku 1937 organizaci „Pﬁátelé Montséguru a Svatého grálu ze Sabarthès
a Okcitánie“ (Jean-Louis Biget, „Mytographie du catharisme“, in: kol., Historiographie du catharisme, Toulouse: Privat 1979, 307-310).
Antroposof, ãlen ãetn˘ch esoterick˘ch skupin a nûkdej‰í jáhen Gnostické církve, zaloÏené ve Francii koncem 19. století archiváﬁem Julesem Doinelem (k Doinelovû
Gnostické církvi a antroposofické skupince Déodata Rochého viz Suzanne Nelli,
Montségur: Mythe et histoire, Monaco: Le Rocher 1996, 143-153, 173-174). Roché
vytvoﬁil ãetná, religionistice vzdálená díla o katarství. Zab˘val se i grálem; chápal jej
jako duchovní symbol, ne pﬁedmût. O Rahnovi napsal: „Objevil jsem v nûm nad‰eného hledaãe grálu. Mínil, ostatnû právem, Ïe kataﬁi grál znali. ... S Gadalovou pomocí
pátral po známkách katarské pﬁítomnosti. Myslím, Ïe aÏ na nûkolik historick˘ch chyb,
jichÏ se dopustil, byl dobré víry [sic]. KdyÏ ale pod vlivem nacistÛ sepsal Luciferovo
dvoﬁanstvo a upﬁel katarÛm kﬁesÈanskost, museli jsme ho pokárat.“ (Dopis Déodata
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Nûkdy za‰li ke komtese Pujol-Muratové, nad‰ené pro katary, antroposofii
a okultismus. Nav‰tûvovali také katarologa Arthura Caussoua.88 Rahn se
setkal téÏ s Ing. Arnaudem z Bordeaux, kter˘ zrovna hledal v Montséguru
katarsk˘ poklad, hrobku katarské ‰lechtiãny Esclarmondy z Foix, ztracená Platónova díla a ﬁímskou církví nezfal‰ované evangelium podle Jana.
Arnaudovy v˘zkumy, jak se zdá, financovala Francouzská teosofická spoleãnost a není vylouãeno, Ïe byl pﬁímo jejím ãlenem.89
Urãující vliv mûl na Rahna penzionovan˘ uãitel Antonin Gadal (18771962). Gadalovo dílo je otevﬁenûji náboÏenské neÏ knihy Rahnovy; Rahn
ve své první knize zãásti dodrÏuje formální náleÏitosti vûdecké práce a na
laika by mohla pÛsobit jako vûdecká.90
Gadal na sebe pohlíÏel jako na stráÏce katarsk˘ch tradic. Sepsal nûkolik textÛ, vydávan˘ch dodnes mezinárodní organizací Lectorium Rosicrucianum, jeÏ pÛsobí i v âeské republice. Nejzákladnûj‰ím textem je Sur le
chemin du Saint Graal (Na cestû svatého grálu); kromû této knihy Gadalovi vy‰lo je‰tû nûkolik broÏurek.
Gadal vytvoﬁil svébytn˘ typ kﬁesÈanství. Velmi ãasto cituje Bibli. Byl
citliv˘ na tematiku Kristovy spásné obûti.91 Historickému katarství se

88
89

90

91

Rochého vydan˘ Ch. Bernadakem, Montségur et le Graal..., 99, pozn. 1.) Pokáráním
Roché míní, Ïe po vydání Luciferova dvoﬁanstva poslal Rahnovi dopis, kde mu vyãetl, Ïe zradil nejen své pyrenejské pﬁátele (coÏ není tak váÏné), ale i katary (coÏ je neodpustitelné).
K celému krouÏku viz svûdectví Paula Ladama z roku 1975, vydal Ch. Bernadac,
Montségur et le Graal..., 31-35. K hrabûnce Pujol-Muratové viz S. Nelli, Montségur:
Mythe et histoire..., 115; O. Rahn, La Cour..., 73-75, 182-185.
S. Nelli, Montségur: Mythe et histoire..., 55; interview s Arnaudem in: Ch. Bernadac,
Montségur et le Graal..., 41; poznámky Reného Nelliho citované Ch. Bernadakem,
ibid., 40 (podle Nelliho Arnaud vûﬁil, Ïe Montségur byl pﬁinejmen‰ím v minulosti
i úkrytem grálu); O. Rahn, La Cour..., 52, 61-62, 91, 184 (zmínky o Arnaudovi). Tento
krouÏek nelze pokládat za organizovanou skupinu; velmi pﬁípadné je Nelliho oznaãení „virtuální bratrstvo“ (cituje Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 47).
To je pﬁíznaãn˘ rys mnoha prací o grálu. Lze hovoﬁit o jak˘chsi „alternativních historiích“, zdÛrazÀujících ãasto pokrevenství nebo duchovní dûdictví pﬁedávané od zasvûcence k zasvûcenci v linii, kde obvykle nechybí gnostici, kataﬁi a templáﬁi (napﬁ.
Laurence Gardner, Svat˘ Grál, Praha: Volvox Globator 1999; Jean-Michel Angebert,
Hitler et la tradition cathare, Paris: Robert Laffont 1971; Joaquín Javaloys, El Grial
secreto de los cátaros: La historia oculta de un linaje, Madrid: Edaf 22002). Dal‰í práce se zamûﬁují víc na pátrání po úkrytech fyzicky existujících pﬁedmûtÛ neÏ na pﬁedávání nûjakého vûdûní, uãení ãi pokrevenství a jejich zajímavost pro religionistu je spí‰e zanedbatelná (napﬁ. Howard Buechner, Emerald Cup – Ark of Gold: The Quest of
SS Lt. Otto Rahn of the Third Reich, Metairie: Thunderbird Press 1993; Trevor
Ravenscroft, Kopí osudu: Okultní moc kopí, kter˘m byl JeÏí‰ bodnut do boku, Brno:
Books 1998; Johannes Fiebag – Peter Fiebag, Objevení Grálu, m˘tus nebo realita: Po
stopách stroje na manu, archy úmluvy a ﬁádu templáﬁÛ, Praha: ETC Publishing 1996).
„Obûtoval svou krev, prosil Otce, aby odpustil dokonce i tûm, kteﬁí jej ukﬁiÏovali ...
A ta vûãnû Ïivá krev ... dodávala kﬁídla a odvahu uãedníkÛm ... âist˘m, kteﬁí se umû-
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vzdálil. Ussatské jeskynû92 pokládal za místa, kam se kataﬁi uch˘lili po
dobytí Montséguru roku 1244 a kde se odehrávala katarská iniciace a styk
s V‰emohoucí Stvoﬁitelskou Esencí.93
Rámcem knihy Na cestû svatého grálu je tﬁíletá iniciace chlapce
Matûje, kter˘ se má stát katarsk˘m âist˘m. Matûj se rozjímáním, zasvûcováním a studiem (proãítá napﬁíklad egyptskou knihu mrtv˘ch) odpoutává od hmotného svûta. Vydává se po Cestû hvûzd – Cestû svatého grálu,
aby se jeho du‰e postupnû oãi‰Èovala, zdokonalovala, pﬁesouvala od hvûzdy k hvûzdû a spûla k ﬁí‰i svûtla.94 Matûjovi je odhalen esoterick˘ v˘klad
nástûnn˘ch rytin obsahující symboly AUM, Rámy, Orfea a dal‰ích.95 Nakonec je mu dovoleno uzﬁít nejvût‰í katarské mystérium, svat˘ grál.96 Grál
je jedním z Gadalov˘ch nejdÛleÏitûj‰ích témat, ale Gadal se v souvislosti
s ním omezuje spí‰e na náznaky. Jde o skuteãn˘ pﬁedmût ochraÀovan˘ katarskou církví, ale v˘znamná je i jeho symbolická rovina; grál tajemnû zastupuje katarskou dokonalost v Kristu, pravdu, prorocké poslání, BoÏí
lásku a obûÈ. Je téÏ „kalichem Nové smlouvy“, jejÏ Kristus pﬁedal své duchovní církvi a jejÏ Marie Magdalská dopravila do jeskyní jiÏní Francie.97
Gadal Rahna oãividnû povaÏoval za svého uãedníka, nástupce a duchovního syna.98 Poznámky Antonina Gadala a rozhovory s ním dodaly
Rahnovi ãetná dÛleÏitá témata pro KﬁíÏovou v˘pravu, aã tam Gadala uvádí jen jako prehistorika a speleologa.99
Rahn nebyl ãlenem Ïádné vyhranûné náboÏenské skupiny (to charakterizuje mnoho moderních esoterikÛ). Od protestantismu, v nûmÏ byl vychován,100 a od kﬁesÈanství vÛbec se zcela odklonil. Není známo, Ïe by na
Montséguru ãi v jeskyních Ussatu-Ornolaku vykonával jakékoli obﬁady ãi
Ïe by zde budoval vyznavaãské skupinky.
li stejnû jako on v Lásce obûtovat. Ach svat˘ grále!“ (Antonin Gadal, Sur le chemin du
Saint-Graal: Les Anciens Mystères Cathares, Haarlem: Rozekruis-Pers 1960, 12.)
92 Gadal si jeskynû na devadesát devût let pronajal a nûkter˘mi provádûl náv‰tûvníky
(Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 35).
93 A. Gadal, Sur le chemin du Saint-Graal..., 19, 27.
94 Ibid., 18, 45, 47, 51, 67-70, 75 aj.
95 Ibid., 72-74.
96 Ibid., 130-131.
97 Ibid., 45, 70, 90-93, 111; Rahn legendu s Marií Magdalskou odmítá (La Cour..., 106-107).
98 Viz napﬁ. GadalÛv text, kter˘ vydal Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 155-156.
V KﬁíÏové v˘pravû Rahn oznaãil Gadala za svého Trevrizenta (O. Rahn, Kreuzzug...,
251; La croisade..., 27; jde o poustevníka, kter˘ je v Parzivalovi rádcem hlavního hrdiny a objevitele grálu). Zajímavé stránky vûnované Gadalovi: http://www.gadal-catharisme.org.
9 9 O. Rahn, Kreuzzug..., 251-252; La croisade..., 27.
1 0 0 O. Rahn, La Cour..., 223.
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Rahnovy my‰lenky lze shrnout jako snahu (1) prokázat, Ïe kataﬁi byli
stráÏci grálu a své esoterické vûdûní prostﬁednictvím záhadného trubadúra
„Kyota“ pﬁedali Wolframovi z Eschenbachu;101 (2) podat je jako zastánce
árijského, íránsko-keltsko-vizigótského náboÏenství102 opro‰tûného od
Starého zákona a Ïidovského boha Jahva (ve své druhé knize Rahn katary pokládá pﬁímo za dvoﬁanstvo Lucifera);103 (3) oddûlit grálovou tematiku od ﬁímské církve104 a (4) tuto církev ukázat jako prohnilou a zloãinnou
a její nauku jako protiﬁeãící sobû samé;105 v Luciferovû dvoﬁanstvu Rahn
otevﬁenû odmítá kﬁesÈanství.106
Má Rahnovo dílo a jeho ãinnost v jiÏní Francii nûjakou spojitost s náboÏenstvím? Byly Rahnovy my‰lenky upﬁímné, nebo se jen snaÏil zavdûãit
tûm, kdo mu platili, ãi sepsat úspû‰nou knihu? Otázka upﬁímnosti Rahnovy víry v to, co psal, nepatﬁí k problémÛm snadno ﬁe‰iteln˘m. Metodologické obtíÏe, s nimiÏ by bylo vhodné se vyrovnat, jsou v pﬁípadû snahy
o religionistické uchopení Rahnov˘ch my‰lenek natolik ãetné, Ïe pﬁesahují
rozsahové moÏnosti této studie. AlespoÀ k Rahnovû padûlání jeskynních
rytin a jejich pﬁipisování katarÛm bude pﬁesto vhodné se vyjádﬁit.
Podle pamûtníkova svûdectví Rahn skuteãnû dodával na stûny jeskyní
padûlané rytiny, jeÏ posléze vykládal.107 Dotváﬁení dokladÛ není v˘sadou
Otty Rahna. Ke svépomocnému doplÀování archeologické evidence se
uchyloval i Gadal; roku 1939 napﬁíklad objevil a katarÛm pﬁisoudil dvû
egyptské so‰ky.108
Abychom pochopili, jak mnozí „padûlatelé“ tohoto druhu na svou ãinnost pohlíÏejí, vrátíme se do stﬁedovûku, kde mají tyto objevy jist˘ protûj‰ek v nálezech ostatkÛ svat˘ch. Ostatky se ve stﬁedovûku ãasto „‰Èastnou náhodou“ nacházely s knihou, svitkem, kﬁíÏem, destiãkou apod., kde
101 Viz zejm. O. Rahn, Kreuzzug..., 62-65, 74, 273-277; La croisade..., 84-92, 104, 165;
La Cour..., 80-82.
102 O. Rahn, Kreuzzug..., 95-98, 101, 105-107; La croisade..., 130-133, 136, 142-144; La
Cour..., 71, 73, 190-191.
103 Viz O. Rahn, La Cour..., 74, 84-85, 95, 186-187.
104 Viz O. Rahn, La croisade..., 99-100 (grál jako árijsk˘, „kristovsko-keltsk˘“ symbol;
paralelní místo v Kreuzzug tuto pasáÏ neobsahuje); La Cour..., 107, 120.
105 Viz napﬁ. O. Rahn, La Cour..., 62, 82, 146-147, 188, 218, 268 aj.; Kreuzzug..., 162,
164, 168, 171-172, 192; La croisade..., 230, 232, 236, 240-241, 261. Protikatolické zamûﬁení je patrné z celé KﬁíÏové v˘pravy i Luciferova dvoﬁanstva.
106 O. Rahn, La Cour..., 90, 98, 120-121, 132 aj.
107 Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 215-216, srov. J.-M. Lafon, „Graal païen...“,
80.
108 S. Nelli, Montségur: Mythe et histoire..., 120. Asi podobn˘m zpÛsobem Gadal nalezl
také tzv. „katarskou holubici z Ussatu“ (viz Anne Brenon, „Méreaux, colombes et pentacles. Une archéologie cathare de l’imaginaire“, in: Jacques Berlioz – Jean-Claude
Hélas [eds.], Catharisme: l’édifice imaginaire. Actes du 7e colloque du Centre
d’Études Cathares / René Nelli, Carcassonne: Centre d’Études Cathares 1998, 284).

177

Grálová queste jako pouÈ. Od stﬁedovûku po Ottu Rahna
bylo zapsáno jméno svatého a pﬁípadnû i okolnosti jeho pohﬁbení; tyto
pﬁedmûty, leckdy pﬁidané k ostatkÛm nedlouho pﬁed jejich plánovan˘m
nalezením ãi vynûtím z pÛvodní schrány, slouÏily jako záruka pravosti pﬁíslu‰n˘ch ostatkÛ.109 Jeden pﬁípad zniãení takovéhoto pﬁedmûtu nám pomÛÏe pochopit vytváﬁení dokladÛ, jeÏ provádûli Rahn a Gadal. Dle Matûje
PaﬁíÏského se ve 12. století ostatky svatého Albana pﬁemisÈovaly do nové
schrány. Mni‰i shledali, Ïe se kolem svûtcovy lebky táhne zlat˘ krouÏek
s nápisem „toto je hlava svatého Albana, anglického prvomuãedníka“.
Jeden mnich krouÏek roztavil a zlato pouÏil ke zkrá‰lení nové schrány.
Opat se rozhnûval, ale nakonec se v‰e vyﬁe‰ilo zhotovením nového krouÏku. Monika Otterová pﬁipojuje k pﬁíbûhu zásadní komentáﬁ: z hlediska
moderních (vûdeck˘ch) standardÛ je nov˘ krouÏek zbyteãn˘: uÏ stejnû nesplÀuje náleÏitosti historického dokladu. Naopak pro Matûje a mnichy,
o nichÏ pí‰e, není roztavení pÛvodního krouÏku pochybením nenapraviteln˘m; pokud víme, Ïe „mluvíme pravdu“ a Ïe doklad v urãitém bodû
existoval,110 smíme doklad dotvoﬁit.111
Vykládání rytin na stûnách a archeologick˘ch nálezÛ, napﬁíklad údajn˘ch „katarsk˘ch holubic“,112 mûlo pro Rahna i Gadala zásadní dÛleÏitost.113
Gadalovy a Rahnovy objevy a teorie zanechaly nesmazatelnou stopu
v turistick˘ch prÛvodcích a duchovním místopise míst, které tito dva hledaãi spojovali s dûjinami grálu a katarÛ. Jeskynû Lombrives se napﬁíklad
oznaãuje v prÛvodcích za „katarskou katedrálu“.114 Vstup do dal‰í jeskynû, které Gadal ﬁíkal „Betlém“115 a kterou pokládal za katarskou iniciaãní
prostoru, oznaãuje dnes destiãka s pûticípou hvûzdou a nápisem „Betlém,
109 Anne-Marie Helvétius, „Les inventions de reliques en Gaule du Nord (IXe-XIIIe
siècle)“, in: Edina Bozóky – Anne-Marie Helvétius (eds.), Les reliques: Objets, cultes,
symboles, Turnhout: Brepols 1999, 304-306.
110 Napﬁ. dokud nebyl zniãen inkvizicí (viz O. Rahn, Kreuzzug..., 9-10; La croisade..., 30-31).
111 Monika Otter, Inventiones: Fiction and Referentiality in Twelfth-Century English
Historical Writing, Chapel Hill – London: University of North Carolina Press 1996,
55-56.
112 Viz Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 43; A. Brenon, „Méreaux, colombes et
pentacles...“, 282-284; O. Rahn, Kreuzzug..., 143; La croisade..., 209; La Cour..., 90.
113 Viz O. Rahn, La Cour..., 89-90, 243; A. Gadal, Sur le chemin du Saint-Graal..., 61, 7273. Podobnû v˘znamnou roli mûl v˘klad nástûnn˘ch maleb i pro Déodata Rochého,
viz F. Zambon, „Le catharisme et les mythes du Graal...“, 237-239. Sice hodnotící, ale
dÛleÏitou sondou do imaginární katarské archeologie je studie Anne Brenonové
„Méreaux, colombes et pentacles. Une archéologie cathare de l’imaginaire“, in:
Jacques Berlioz – Jean-Claude Hélas (eds.), Catharisme: l’édifice imaginaire. Actes du
7e colloque du Centre d’Études Cathares / René Nelli, Carcassonne: Centre d’Études
Cathares 1998, 269-307.
114 Viz citaci in: Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 113.
115 Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 150.
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katarská svatynû“.116 Lze s jistou nadsázkou ﬁíci, Ïe Gadalovy a Rahnovy
objevy a v˘klady pﬁedpokládan˘ch pozÛstatkÛ po katarech (vedle hledaãské a vykladaãské práce dal‰ích osob: Caussoua, Rochého aj.) mûly na vytvoﬁení katarského místopisu Ussatu-Ornolaku podobn˘ vliv jako ãinnost
Konstantina, ale i dal‰ích vládcÛ, a v neposlední ﬁadû místních mnichÛ
a samotn˘ch poutníkÛ pﬁi vytváﬁení kﬁesÈanského posvátného místopisu
Jeruzaléma, kde hrálo zásadní roli nalézání ostatkÛ a identifikace míst
spjat˘ch s posvátnou historií, provádûná na základû Bible, údajn˘ch místních tradic, ãir˘ch dohadÛ ãi zkusmého urãování v Bibli zmínûn˘ch pﬁírodních útvarÛ.117
Rahn v Luciferovû dvoﬁanstvu své pojetí posvátn˘ch míst a jejich energie teoreticky propracoval. Míní, Ïe hory a v˘‰iny pﬁedstavují „pﬁijímaãe
emanací planetárních ãi astrálních sil“ a Ïe jeskynû jsou zase „body sbíhání a vyzaﬁování sil zemsk˘ch“.118 Historii podle Rahna nepí‰í velké osobnosti, ba ani národy, n˘brÏ boÏské síly projevující se na velk˘ch kultovních
místech; právû tato místa a síly jsou tmelem tradiãních spoleãenství. Z velké ãásti vinou kﬁesÈanství se vazba ke kulti‰tím rozvolnila a pokrevenství
ztratilo svÛj duchovní v˘znam. Nastal soumrak bohÛ, av‰ak dnes je cesta
k vítûzství Svûtlono‰e nad mocnostmi smrti a nenávisti, které na staré bohy zaútoãily, otevﬁena a první pﬁedzvûsti zlomu jsou jiÏ patrné.119
Nûkteré roviny Rahnova vlastenectví lze vykládat jako náboÏenské.
Rahn vûﬁil, Ïe se pﬁipravuje celkov˘ pﬁerod a Ïe v nûm sám má také svou
drobnou úlohu.120 Podle svûdectví spisovatelky Isabelle Sandyové121 pronesl zhruba toto:
[Po Kristu] pﬁijdou dal‰í Poslové, ale nezapomínejme na prorocká slova mého krajana Novalise: „Ke tﬁetímu Vtûlení nedojde v jednom ãlovûku, n˘brÏ v celém národu...“ ... Mocnosti vãerej‰ka i zítﬁka, stejnû jako samotná má vlast, v tichosti pﬁipravují Budoucnost. ... Ach tihle Ariègeané, ve kter˘ch slovo grál, ten grál, kter˘ jim
chci navrátit, ani nevyvolá tﬁas! ... Mûl bych nalézt mír v my‰lence, Ïe nejsem nic ãi
jen málo, Ïe jsem pouh˘ pﬁedchÛdce, skromn˘ nositel grálu Poznání, Pﬁíslibu.122

116 Viz Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., neãíslovaná obrazová pﬁíloha po stranû 128.
117 Srov. Hagith S. Sivan, „Pilgrimage, Monasticism, and the Emergence of Christian Palestine in the 4th Century“, in: Robert Ousterhout (ed.), The Blessings of Pilgrimage,
Urbana – Chicago: University of Illinois Press 1990, 56.
118 O. Rahn, La Cour..., 304.
119 Ibid., 304-307, 311-313.
120 Rahn byl ve skuteãnosti se sv˘m dÛrazem na katary v nacistickém Nûmecku takﬁka
zcela osamocen a jeho dílo nemûlo ani ‰irok˘ ohlas, ani Ïádn˘ prokazateln˘ vliv na nacistickou ideologii.
121 Není jisté, zda se lze na svûdectví informátorky ve v‰em spolehnout. Svûdectví je zpracováno literárnû; není pochyb, Ïe místa, kde pamûÈ selhávala, Sandyová doplnila vlastním textem, aÈ uÏ zachovávajícím Rahnovy my‰lenky vûrnû, nebo jen volnû.
122 Vydal Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 95-96.
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Paul Ladame toto svûdectví zãásti potvrzuje:
Rahn ke mnû nad‰en˘m, exaltovan˘m, mystick˘m tónem ... hovoﬁíval o cíli sv˘ch
v˘zkumÛ ... Snil o objevení tajemství grálu, které podle nûj kataﬁi znali a které
„Kyot“ hermetick˘m jazykem pﬁedal Wolframovi z Eschenbachu ...
„Tady,“ ﬁíkával Rahn, „je samotn˘ klíã k západní civilizaci. Takhle pﬁedávané poselství mohlo123 navÏdy sjednotit Evropu v politické rovnosti v‰ech dílãích zájmÛ pod
vládou jediného, tolerantního, ekumenického náboÏenství zahrnujícího v‰echny
ostatní: katarského náboÏenství, to jest prapÛvodního kﬁesÈanství.“124

Rahn se zﬁejmû povaÏoval za nálezce grálu ãi pﬁinejmen‰ím za hledaãe
na cestû za grálem a za zvûstovatele jeho budoucího nalezení.125 Ve v˘‰e
uvedené citaci asi nemûl na mysli grál jako pﬁedmût,126 aã v jeho fyzickou
existenci zﬁejmû vûﬁil,127 n˘brÏ grál jako poznání, jeÏ chce pﬁedat
AriègeanÛm – spásné poselství o pangermánském a v‰epohanském, tedy
i okcitánsko-nûmeckém bratrství, jeÏ se uÏ kdysi projevilo tím, Ïe
Wolframa inspiroval k sepsání Parzivala legendární Kyot (Rahnem povaÏovan˘ za historického okcitánského trubadúra).128
Ve své druhé knize Rahn pﬁedstavil názor, Ïe kataﬁi uctívali Lucifera,
svûtelnou bytost, kterou proklíná Star˘ i Nov˘ zákon.129 Pí‰e, Ïe by si pﬁál,
aby se pod oznaãením Luciferovo dvoﬁanstvo „rozumûli od nynûj‰ka
v‰ichni ti, kdo hledajíce spravedlnost a právo nalezli svÛj smysl pro právo, svÛj smysl pro povinnost a smysl svého Ïivota vlastními silami a jinde neÏ ve dvanácti130 MojÏí‰ov˘ch pﬁikázáních; ti, kdo se nezávislí a hrdí,
aniÏ by [pro sebe] oãekávali jakoukoli pomoc od hory Sinaj, naopak sami
vydali – tﬁeba i nevûdomû – k ,Hoﬁe setkávání na nejzaz‰ím Severu‘,131
aby tam tuto pomoc objevili a pﬁinesli lidem své krve; ti, kdo nadﬁazují vû123 Takto Ladame, nicménû Rahn jednoznaãnû vûﬁil, Ïe i v budoucnu „mÛÏe“.
124 Svûdectví Paula Ladama z roku 1975 (vydal Ch. Bernadac, Montségur et le Graal...,
33); dal‰í svûdectví o Rahnovi viz http://mujweb.cz/www/david.zbiral/montsegur-preklady.htm. Rahn pí‰e, Ïe aã museli Árijci kvÛli klimatick˘m zmûnám opustit svou severskou pravlast a rozpt˘lit se do rÛzn˘ch oblastí, nadále tvoﬁí jediné spoleãenství,
spoleãenství Lásky ãi Vzpomínky, které pojí spoleãná krev a spoleãn˘ nepﬁítel –
augustinská BoÏí obec (O. Rahn, La Cour..., 206-207).
125 Míní, Ïe pokladem katarÛ mohl b˘t grál, a pﬁiznává, Ïe by grál (kámen spadl˘
z Luciferovy koruny) rád na‰el (O. Rahn, La Cour..., 90). Symbolické a fyzické chápání grálu se u Rahna nedá jasnû rozli‰it. Pí‰e napﬁíklad: „M˘m koneãn˘m cílem je najít kámen vypadl˘ z Luciferovy koruny, ne-li samotnou korunu. Hledám kámen mudrcÛ. UÏ léta. Kolik jich je‰tû bude tﬁeba?“ (Ibid., 214.)
126 Srov. O. Rahn, Kreuzzug..., 244; La croisade..., 315.
127 Viz O. Rahn, La Cour..., 90, 202, 261; Kreuzzug..., 197; La croisade..., 264.
128 O. Rahn, Kreuzzug..., 61-62; La croisade..., 83-84.
129 O. Rahn, La Cour..., 90-91.
130 Tak Rahn; jde zﬁejmû o omyl.
131 Iz 14,13.
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dûní nad víru a bytí nad zdání; a koneãnû ti, kdo pochopili, Ïe se Jahve nebude naprosto nikdy moci stát jejich Bohem ani JeÏí‰ z Nazareta jejich
Spasitelem. I v domû Luciferovû je mnoho pﬁíbytkÛ.132 Vede tam nejedna
cesta a nejeden most...“133 Tyto my‰lenky Rahn rozvíjí o nûco dál: „Luciferov˘m dvoﬁanstvem rozumím ty, kdo jsou severské krve a z vûrnosti této krvi si zvolili za cíl svého hledání boÏství ,Horu setkávání na nejzaz‰ím
Severu‘, a ne horu Sinaj ãi Sión na Blízkém V˘chodû. Luciferov˘m dvoﬁanstvem rozumím ty, kdo nepotﬁebují prostﬁedníky, aby se spojili se sv˘m
Bohem a hovoﬁili s ním, ale kdo ho spí‰e vlastními silami hledali a právû
jen z tohoto dÛvodu – jak vûﬁím – jím byli vysly‰eni. ... Luciferov˘m dvoﬁanstvem rozumím ty, kdo nebe o nic neprosí, n˘brÏ kdo se neohroÏenû
doÏadují vstupu, protoÏe uãinili v‰e, co bylo v lidsk˘ch silách, aby si zaslouÏili zboÏ‰tûní.“134 KatarÛm Rahn pﬁipsal citát o boÏskosti pﬁírody a jejích zákonÛ; ﬁíkali pr˘ dokonce, Ïe andûlé jsou ve skuteãnosti hvûzdy
a Slunce je neosobním boÏstvím, jejich otcem Svûtlono‰em-Luciferem.135
Katarství, pokládané Rahnem za obnovu prapÛvodního árijského náboÏenství, se v Luciferovû dvoﬁanstvu s pohanstvím uÏ zcela neoddûlitelnû
mísí.136
Tragická smrt Otty Rahna roku 1939 (dost moÏná zinscenovaná) se stala v˘chozím bodem hagiografick˘ch legend. Angebert míní, Ïe Rahn chtûl
z Nûmecka vytvoﬁit katarské spoleãenství âist˘ch, ãímÏ se dostal do rozporu s nacistickou politikou a zb˘valo mu jen podvolení nebo sebevraÏda.
Rozhodl se tedy pro enduru, (dle Angeberta) katarskou sebevraÏdu.137
Podobnû jeho smrt pojímají Karl Rittersbacher138 a Christiane Royová.139
Zevrubné rozpracování Rahnovy smrti najdeme v broÏurce Katharsis, kterou sepsal jist˘ Kadmon. Ten líãí svou v˘pravu do Kufsteinu a setkání se
star˘m ãlenem záchranné skupiny, jeÏ nalezla mrtvolu Otty Rahna.140
Staﬁec jej zavedl k místu, kde Rahna na‰li:
132 Srov. J 14,2.
133 O. Rahn, La Cour..., 84-85.
134 O. Rahn, La Cour..., 127. Dal‰í poznámky o Luciferovû dvoﬁanstvu, vãetnû jeho propojení s Góty: ibid., 98-99, 141-142, 183 aj.
135 O. Rahn, La Cour..., 96-97, 187.
136 Viz ibid., 100-101, 175, 186 aj.
137 J.-M. Angebert, Hitler et la tradition cathare..., 32.
138 Karl Rittersbacher, „Biographische Studie: Otto Rahn (1904-1939)“, in: Otto Rahn,
Kreuzzug gegen den Gral: Die Tragödie des Katharismus, Stuttgart: Hans E. Günther
1964, 305.
139 Christiane Roy, „Introduction de Mme Christiane Roy“, in: Otto Rahn, La croisade
contre le Graal: Grandeur et chute des Albigeois, pﬁel. Robert Pitrou, Puiseaux:
Pardès 1999, 19-20.
140 Mrtvola Otty Rahna zde nalezena nebyla (Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 336338) a neexistuje Ïádná stopa po smrti Otty Rahna v Kufsteinu. Nelze urãit, zda je sta-
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„Tady se to stalo. ... Bylo na nûm cosi posvátného: svatost poustevníka, mudrce. ...
Jeho tváﬁ vyzaﬁovala velik˘ mír a klid; nejevila Ïádné známky agónie. Dostal jsem
se k nûmu první a na chvíli jsem se domníval, Ïe se modlí. …“
„Vzali jste ho do Kufsteinu?“
Pﬁik˘vl. „Bylo mi to líto. KdyÏ jsme ho poloÏili na nosítka, zneuctili jsme jeho zboÏné zadumání, zniãili jeho rovnováhu. Byl bych ho tu radûji zanechal v jeho bílé samotû.“ ...141
1939. Katar sedûl ve snûhu. ... Tichounce a témûﬁ bez tíÏe padal sníh; cítil vloãky na
víãkách, podobné vzduchem poslan˘m polibkÛm, cítil, jak se snûÏn˘ spánek sná‰í na
jeho skránû, cítil, jak nad ním sníh rozprostírá svá bílá kﬁídla. ... Pomalu odcházel
a nakonec dorazil zpût domÛ, do svého útoãi‰tû v Pyrenejích. Pﬁed sebou spatﬁil
Montségur. Pevnost byla nepoboﬁená. Vy‰el poslední schody a pocítil, jak melancholie a tíÏe ztrácí v˘znam. V bránû stály jeho sestry a bratﬁi. âekali na nûj s otevﬁenou náruãí.142

Rahn v˘znamnû pﬁispûl k legendám opﬁádajícím Montségur a ussatské
jeskynû.143 Navázali na nûj ãetní pokraãovatele nejrÛznûj‰ího zamûﬁení.
Mezi ty literární patﬁí napﬁíklad Howard Buechner nebo Saint-Loup144
(pseudonym v˘raznû pravicového spisovatele Marka Augiera).145 SaintLoup doufal, Ïe objevení grálu (kter˘ vykládal jako starobylé árijské runové tabulky) a rozlu‰tûní jeho poselství povede k pﬁemoÏení komunismu
a kﬁesÈanství, mezi kter˘mi Evropa vrávorá a které pﬁedstavují ve skuteãnosti jen dvû tváﬁe téÏe lepry.146
Mnohé náv‰tûvníky Montséguru a Ussatu-Ornolaku sem pﬁivedlo právû zaujetí dílem Rahna ãi Gadala.147 S Gadalem se st˘kali rosikruciáni
z nizozemského spoleãenství tvoﬁícího souãást Lectoria Rosicruciana, vedení Janem van Rijckenborghem (jemuÏ vy‰lo nûkolik knih i ãesky; jde

141
142
143
144
145
146

147

r˘ muÏ imaginární postavou, nebo se s ním Kadmon skuteãnû setkal a sly‰el od nûj to,
co zapisuje. Staﬁí pamûtníci a stráÏci místních tradic a legend jsou dÛleÏit˘m tématem
i u dal‰ích autorÛ (napﬁ. H. Buechner, Emerald Cup – Ark of Gold..., 9), vãetnû Otty
Rahna (Kreuzzug..., 76; La croisade..., 106).
Kadmon pokraãuje líãením, jak na Rahnovu památku spálil slamûn˘ sluneãní symbol,
kter˘ si za tím úãelem pﬁinesl.
Kadmon, Katharsis: Auf den Spuren von Otto Rahn / Katharsis: On the Traces of Otto
Rahn, (Aorta 7), Wien 1991, s. [16, 23-24], o enduﬁe srov. téÏ s. [2, 8-9].
J.-M. Lafon, „Graal païen...“, 95.
Saint-Loup, Nouveaux cathares pour Montségur, Paris: Rivarol 1969 (nové vydání
Paris: Avalon 1986).
J.-M. Lafon, „Graal païen...“, 75.
Viz Marie-Claire Viguier, „Otto Rahn entre Wolfram d’Eschenbach et les néo-nazis“,
in: Jacques Berlioz – Jean-Claude Hélas (eds.), Catharisme: l’édifice imaginaire.
Actes du 7e colloque du Centre d’Études Cathares / René Nelli, Carcassonne: Centre
d’Études Cathares 1998, 181.
Jisté novovûké náboÏenské aktivity kolem Montséguru pﬁedcházejí Rahnovy knihy; ke
gnostick˘m obﬁadÛm podle liturgick˘ch smûrnic Julese Doinela a k poutím organizovan˘m novognostick˘m biskupem dr. Fugarionem viz S. Nelli, Montségur: Mythe et
histoire..., 152.
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o pseudonym Jana Leeneho). Pravdûpodobnû roku 1955 zaloÏili v Ussatles-Bains „Centrum Galaad“. Rijckenborgh se s Gadalem osobnû setkal.148 Oznaãoval jej za „dávného sluÏebníka Pﬁedchozího bratrstva“,
„stráÏce prastar˘ch svatyní Ussat-Ornolac“ a „zveﬁejÀovatele katarsk˘ch
tajemství“.149 Gadal v rosikruciánském centru zﬁídil katarské muzeum, jemuÏ poskytl své objevy. Centrum muselo b˘t z finanãních dÛvodÛ zru‰eno; rosikruciánskou pﬁítomnost pﬁipomíná památník s nápisem „Trojspojenectví svûtla: Grál, kataﬁi, rosikruciáni“. Bernadac uvádí, Ïe nejednou
potkal v Ussatu (pravdûpodobné) rosikruciány, jak s Gadalovou knihou
v ruce hledají rytiny, jeÏ Gadal popisuje a vykládá.150
Na Montségur proudí roãnû tisíce turistÛ. V tomto pestrém davu se samozﬁejmû najdou lidé s nejrÛznûj‰í motivací. Nûkteﬁí z nich s tímto místem jednoznaãnû spojují jisté duchovní ãi náboÏenské my‰lenky, byÈ není
snadné tyto my‰lenky religionisticky uchopit a spojit s nûjakou náboÏenskou skupinou. Angebert napﬁíklad pí‰e:
Montségure, citadelo Západu – nesmíme doufat, Ïe se v‰echna energie bezv˘hradnû
spojí, aby zachránila toto duchem prostoupené památné místo Okcitánie, katarské
zemû, vûãnû vysmívané a zraÀované? ...
Tu se mi zdá, Ïe na pozadí nebe, které najednou pﬁikryjí temná mraãna, zﬁím prÛvod
katarÛ, ozáﬁen˘ plameny hranice, jak se vzná‰í ke slunci... ... Ano, Montségure, citadelo vzkﬁí‰ení, tvÛj vavﬁín se opût zazelená!151

Profánní náv‰tûvníky má Angebert oãividnû za znesvûtitele; hovoﬁí
o „mraãnu turistÛ ze v‰ech zemí, pﬁitahovan˘ch svûtskou zvûdavostí ãi
chorobnou zálibou v senzaci a smrti“.152 Tato slova nejsou nepodobná
tûm, jimiÏ klerikové pozdní antiky a stﬁedovûku tepali ne‰vary na poutních místech a nedostateãnû zboÏné chování pﬁítomn˘ch davÛ.153
MoÏná je skuteãnû na místû oznaãit nûkteré z náv‰tûvníkÛ Montséguru
a Ussatu – a koneckoncÛ i dal‰ích míst pﬁitahujících esoteriky – za poutníky. Jejich pohnutky se neshodují s pﬁevaÏujícími pohnutkami poutníkÛ
stﬁedovûk˘ch: nevyhledávají tu tûlesné ostatky svat˘ch ani uzdravení.
Hledají známky po katarské pﬁítomnosti, hledají tajná poselství v rytinách,
148 S. Nelli, Montségur: Mythe et histoire..., 171-172.
149 Catharose de Petri – Jan van Rijckenborgh, „Avant-propos“, in: Antonin Gadal, Sur le
chemin du Saint-Graal: Les Anciens Mystères Cathares, Haarlem: Rozekruis-Pers
1960, vii.
150 Ch. Bernadac, Montségur et le Graal..., 72, 74, 246. Ke Gadalovu muzeu srov.
S. Nelli, Montségur: Mythe et histoire..., 120.
151 J.-M. Angebert, Hitler et la tradition cathare..., 322. Pﬁeklad del‰ího úryvku viz
http://mujweb.cz/www/david.zbiral/montsegur-preklady.htm.
152 J.-M. Angebert, Hitler et la tradition cathare..., 319.
153 Viz Norbert Ohler, NáboÏenské poutû ve stﬁedovûku a novovûku, Praha: Vy‰ehrad
2002, 41-42, 93-94.
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hledají energii místa,154 vzpomínají na upálené katarské muãedníky, kteﬁí
se odmítli vzdát své víry a zachránit si tak Ïivot, vzpomínají na to, jak katar Otto Rahn následoval jejich pﬁíkladu a radûji zvolil smrt umrznutím,
neÏ aby se zaprodal nacistickému reÏimu. Nûkteﬁí doufají v nalezení grálu, aÈ uÏ v podobû skuteãného pﬁedmûtu ãi v podobû duchovního grálu poznání, blízkého „pyrenejskému grálu“ Déodata Rochého. V‰ichni si pochopitelnû chtûjí prohlédnout zajímavé místo a poslechnout si vyprávûní
prÛvodcÛ o katarech.
V˘klad opatrnû pﬁibliÏující „katarsk˘ grál“ a památky na katarské muãedníky k ostatkÛm, zdÛrazÀování spojnic mezi nalézáním, respektive dotváﬁením tûchto památek a stﬁedovûk˘mi inventiones, poukazy na nûkteré
podobnosti náboÏensk˘ch poutí s esoterick˘m nav‰tûvováním míst povaÏovan˘ch za spjatá s dûjinami hnutí a skupin, jeÏ esoterikové vnímají jako pﬁedchÛdcovské, to v‰e nám snad mÛÏe ponûkud usnadnit propracovávání religionistick˘ch pohledÛ na západní esoterismy.

154 Kadmon mluví o tom, jak jej mocná energie Quéribusu, jiného katarského hradu, elektrizovala a jak pocítil jisté „romantické nad‰ení, jeÏ se ov‰em brzy vystupÀovalo v náboÏenskou fascinaci“. (Kadmon, Katharsis..., s. [1, 8].) Laurent Albaret zaznamenal
v 90. letech 20. století nárÛst objemu literatury zamûﬁující se na zkoumání tajemn˘ch
magnetick˘ch a kosmotelurick˘ch sil ussatsk˘ch jeskyní a Montséguru (Laurent
Albaret, „Les publications contemporaines à thème cathare: délire ésotérico-commercial et imaginaire catharophile“, in: Jacques Berlioz – Jean-Claude Hélas [eds.],
Catharisme: l’édifice imaginaire. Actes du 7e colloque du Centre d’Études Cathares /
René Nelli, Carcassonne: Centre d’Études Cathares 1998, 389). I toto zamûﬁení, zdá se,
vdûãí za ledacos Rahnovi; viz La Cour..., 304-305.
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RÉSUMÉ
La queste du Graal comme un pèlerinage. Du Moyen Âge à Otto Rahn
Vu sous son aspect de reliquaire, le Saint Graal entre dans un triple contexte : 1) le culte des reliques des saints et du Christ (les inventiones, les confiscations de reliques par les
croisés etc.) ; 2) la montée de la dévotion eucharistique ; 3) les croisades. Dans cette perspective, la quête du Graal devient un pèlerinage armé, une « croisade » vers une relique
précieuse. L’esprit des croisades se voit clairement, mais avec une intensité assez variable,
dans une bonne partie des romans arthuriens. C’est cet esprit général qu’il faut y chercher,
au lieu de suivre Helen Adolf en se livrant à une lecture qui prétend découvrir dans la littérature arthurienne des reflets des événements précis.
L’autre problème analysé ici est le cas de l’ésotériste nazi Otto Rahn qui, s’inspirant des
cercles catharisants ariégeois, s’adonnait à la recherche du Graal cathare. Rahn concevait le
Graal non seulement comme un objet réel, mais aussi comme la connaissance de la prétendue unité raciale et culturelle du Midi « wisigothique » avec l’Allemagne (cf. l’axe cathares-Kyot-Wolfram). Les descendants spirituels de Rahn, le présumé martyr cathare antinazi,
continuent à fréquenter Montségur et Ussat-Ornolac. Ils cherchent le Graal (physique ou
spirituel), les traces des cathares, l’énergie du lieu etc. Certains d’entre eux peuvent être
qualifiés de pèlerins.
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