
Abstract  CZE Práce si klade za cíl začlenit se do řady akademických studií o západním esoterismu, jež se pokoušejí osvětlit existující vztahy mezi tímto polem vědění a kulturou v obecném pojetí. V rámci tohoto pole bádání nás přednostně zajímá vliv, jejž měl esoterismus na moderní a současnou západní literaturu. Konkrétně chce předkládaná práce přispět k bádání orientovanému na významný vliv esoterických myšlenek na autory a díla italské literatury během časového oblouku, který lze vymezit závěrem 19. a počátkem 20. století. Na bázi konkrétních příkladů a doložitelných argumentů chce práce poukázat na nové aspekty, jež se při pokusu vydat se po originálních výrazových cestách a pátrat po poznání, jež by bylo s to překonat literární schémata své doby, projevily v dílech mnoha italských spisovatelů i v koncepcích celých kulturních proudů působících v námi vytyčeném období. Právě tyto tendence totiž nalezly v esoterické kultuře, okultních vědách a v dimenzi snu a nevědomí mimořádně plodnou půdu.  Práce je rozčleněna do pěti obsáhlých částí. V první se pokouší definovat termíny esoterismus a okultismus, jak s nimi bude dále pracováno, představuje současný stav akademického bádání zaměřeného na esoterickou kulturu a na její vztahy s moderní italskou literaturou. Druhá část důkladně rozebírá vztahy mezi esoterismem, vědou a kulturou v Itálii mezi obdobím fin de siècle a historickými avantgardami a zdůrazňuje nikterak zanedbatelný vliv, jejž měla esoterická kultura na společnost své doby, na vědění obecně a na literaturu konkrétně. Za tímto účelem byla analyzována díla Luigiho Capuany, Luigiho Pirandella, Antonia Fogazzara a Matilde Serao, autorů, u nichž lze doložit konkrétní důkazy o tom, že jejich tvorba byla esoterismem ovlivněna. Současně práce pátrá po příčinách, jež daly vzniknout fenoménu nazývanému „obroda duše“, jenž se zrodil jako výraz opozice vůči kultuře pozitivismu.  Za účelem hlubšího prozkoumání cest a způsobů, jimiž esoterické myšlení v reakci na krizi pozitivismu pronikalo do italské „oficiální kultury“, zkoumá třetí oddíl práce  zájem o esoterismus v prostředí italských vydavatelství a nakladatelství, zejména pak v redakcích literárních a kulturních časopisů vycházejících ve Florencii na počátku 20. století, kde lze nepochybně konstatovat nezanedbatelnou přítomnost výše uvedených vlivů. Náš hlavní zájem byl upřen na časopisy „Leonardo“, La voce“, „Lacerba“ a „L’Italia futurista“.   



Výrazného prostoru se esoterismu dostávalo i v oblasti italské poezie daného období, z toho důvodu se práce v samostatném oddílu zabývá zejména básníky Giovannim Pascolim, Gabrielem D’Annunziem a dále takzvanými „poeti crepuscolari“, básníky soumraku, přičemž zdůrazňuje důležité kontakty těchto autorů se světem esoterického myšlení. Detailní pozornost je pak upřena na tři básníky, kteří jsou vzájemně propojeni jak intelektuálními, tak i esoterickými vztahy. Jsou to členové „skupiny Ur“ Girolamo Comi, Arturo Onofri e Nicola Moscardelli, čelní představitelé esoterických kruhů v Itálii počátku 20. století. Kromě nich byli traktováni další autoři napojení na esoterické kruhy, jejichž básnická díla nesou nepopiratelné stopy tohoto vlivu: Raoul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini a Enrico Cardile.  Poslední oddíl práce je věnován vztahům mezi svobodným zednářstvím a italskou literaturou na přelomu 19. a 20. století a zkoumá přítomnost vlivu zednářských idejí a kultury lóží v dílech i životech autorů, kteří byli aktivními svobodnými zednáři v Itálii či v zahraničí anebo byli zednářství názorově blízcí a ve své tvorbě propagovali jeho ideály. Z celé řady jmen jsme se zaměřili na Giosua Carducciho, Giovanniho Pascoliho, Giuseppa Chiariniho, Salvatora Quasimoda e Ulissa Bacciho, jejichž iniciace je zdokumentována, ale zabývali jsme se i autory, u nichž sice nemáme přímé důkazy jejich příslušnosti k svobodným zednářům, ale v jejich dílech lze přesto dohledat prvky nesporné zednářské inspirace, což je případ Gabriela D’Annunzia, Carla Collodiho a Edmonda De Amicise. Podobný je případ římského nářečního básníka Carla Alberta Salustriho, píšící pod pseudonymem Trilussa, jenž ve svých básních Svobodné zednářství opakovaně a zcela explicitně cituje a jenž požádal krátce před svou smrtí o přijetí do zednářské lóže.  Mauro Ruggiero  


