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Mgr. Mauro Ruggiero předložil práci, v níž velice důkladně (260 stran) pojednal přítomnost 

esoterického a okultního myšlení v kulturních programech a literárních artefaktech na sklonku 

19. století a počátku století 20. Toto myšlení vymezuje velmi široce a na jednom místě cituje 

amsterodamského profesora W. J. Haneegraffa, podle něhož je esoterismus čtvrtým pilířem 

evropské kulturní identity, vedle židovsko-křesťanské náboženské tradice, filozofického 

racionalismu a novodobé vědy.  To je i pozice Ruggierova.  

 Pokud esoterické myšlení budeme evidovat od Pythagory a gnóze přes okultismus až 

k avantgardám, je to jistě legitimní pohled. Snadno nás ovšem napadne, že zajímavější by 

bylo otázat se, do jaké míry může být esoterické myšlení derivátem zbývající tří konceptů: 

mimo židovsko-křesťanskou religiozitu zpravidla nestojí, tam, kde je spekulativní, je také 

racionální, a propojenost s vědou lze dokazovat od Bruna k okultismu. Lze jen kvitovat, že 

v analytických kapitolách se Ruggiero táže právě takto. 

 Práce je artikulována do pěti rozsáhlých kapitol. První kapitola představuje 

prolegomena částí analytických. Je materiálově mimořádně bohatá a dotýká se všech 

zásadních otázek. Ruggiero začíná historií slov a jejich definicí (esoterismo, occultismo). Poté 

načrtává historii esoterických studií od sklonku 18. století do dnešních dnů a dokládá jak 

serioznost těchto výzkumů – již mimo jiné garantuje řada velkých jmen: Aby Warburg, 

Frances A. Yatesová, Carl Gustav Jung. Mircea Eliade, Gershom Scholem –, tak jejich 

postupnou institucionalizaci. V dalším oddíle resumuje historii průniku esoterických témat do 

literatury (od Apuleia přes Rabelaise k romantikům a symbolistům) a načrtává komentovanou 

bibliografii k této problematice. V závěrečném pododdíle pak referuje o italském odborném 

zájmu věnovaném esoterismu jako kulturnímu fenoménu (přičemž znovu padají velká jména 

(Kristeller, Garin…).  
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 Celou tuto partii je třeba jednoznačně ocenit: vyznačuje se dokonalou informovaností 

a důvěrnou znalostí i té nejaktuálnější literatury. Je to vstupní kapitola, jaká kdysi bývala 

závazná pro německé disertace („Einführung in“). 

 Druhá kapitola podává přehled esoterických inspirací v italské literatuře od 

ottocenteskního fin de siècle po avantgardy. Přesvědčivě je tu doložen „empirický“ a 

„materialistický“ charakter dobového okultismu, nikterak nepřátelský vůči pozitivistické úctě 

k faktům. Blavatské teosofie a Steinerova antroposofie jsou vyloženy jako paralely k 

obecnější filozofické reakci na pozitivismus (revalorizaci Schopenhauera, Nietzschemu atd.). 

K esoterickým systémům Ruggiero připojuje také spekulativní zednářství.  

 Plauzibilním důrazem je jeho konstatace, že právě literatura se podílela největší měrou 

na šíření těchto doktrín. Následují medailony nejvýznačnějších italských literátů příslušné 

chvíle, a je třeba uznat, že Ruggierovo hledisko je v lecčem produktivní. Capuanův živý 

zájem o okultismus se v jeho textech rozpouští v literární fantastice, tyto texty nicméně 

přinášejí také pozoruhodně výmluvný doklad toho, jak bylo možno spiritistickou komunikaci 

s dušemi zemřelých začlenit do pozitivistického – a veristického – kontextu. Pronikavé jsou 

analýzy textů Fogazzarových, kde Ruggiero konstatuje posun od veristického objektivismu 

k interiorizaci pohledu a v souvislosti s tím i nový typ esoterické inspirace (idea 

metempsychozy, jistý „misticismo“). Instruktivní jsou rovněž kapitoly o Seraové a 

Pirandellovi: rozumím-li dobře, Ruggiero netvrdí, že ti dva se „přihlásili“ k esoterickým 

vizím, ale dokládá, že ve značném rozsahu participovali na dobovém diskursu, který se okolo 

esoterismu točil, a že oba pro to měli své vlastní programové důvody. Tyto monografické 

kapitolky doplňují faktograficky objevné kapitoly o postavách, jež ilustrují vztahy umělecké a 

esoterické scény v období mezi symbolismem a avantgardami v různých regionálních 

kontextech (římský Julius Evola, florentská odnož futurismu aj.). 

 Výborný je oddíl o kulturních časopisech příslušného období, napsaný s vědomím, že 

tehdy právě „i fogli letterari divennero … i protagonisti assoluti della vita italiana“.  Ruggiero 

pročítá několik výrazných časopisů té chvíle (od Leonarda po L’Italia futurista) pod zorným 

úhlem, který si zvolil, a konstatuje ve všech případech silnou přítomnost esoterické tematiky. 

Vyhodnocuje tuto skutečnost znovu jako pandán k filozofickému obratu od pozitivismu k 

„filozofii duše“ a nietzscehovskému „nadčlověctví“. 

  Ve čtvrtém oddílu se Ruggiero obrací ke konkrétním textům. Věnuje se Pascolimu, 

D’Annunziovi,  krepuskolárním básníkům a zvláště pak básnické produkci tzv. „skupiny Ur“, 

z níž se jako nejvýznamnější člen vyděluje Arturo Onofri. Ruggiero tu znovu pročetl velice 

rozsáhlý korpus textů a pohybuje se v něm zcela suverénně. Za sebe mám jen několik 
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poznámek na okraj: V partiích o scapigliatuře mě překvapuje, že se nedostalo na Arriga Boita, 

u něhož je gnosticko-manichejská spekulace zcela průkazná. Pokud jde o Pascoliho, nechci 

popírat esoterické souvislosti v jeho symbologii, ale podle mne jde o symbolistní koiné, 

kterou netřeba vykládat koncepty z konce století, neboť má starší, totiž romantické kořeny. 

V případě D’Annunziově podle mne jde o značně povrchní, estetické použití esoterických 

motivů. Esoterická četba Corazziniho a Gozzana je zajímavá a koherentní (i když i v těchto 

případech se mi tyto důrazy zdají příliš silné, tzv. esoterické motivy tu často mají ještě další, 

často empirické motivace). Jednoznačně objevná je však analýza textů Skupiny Ur a 

připomínka několika básníků, o nichž se literární dějiny zpravidla nezmiňují. 

 Poslední kapitola má znovu spíše rekapitulační charakter a je přehlídkou italských 

literátů, kteří byli členy zednářských lóží, nebo u nichž lze konstatovat přítomnost 

zednářských ideálů. Nejsem si zcela jist, zda je tato kapitola zcela na svém místě; práce 

fakticky vrcholí kapitolou čtvrtou. Viděl bych tuto kapitolu spíše jako exkurs či apendix. 

 Úhrnem: 

Mauro Ruggiero napsal skutečně solidní práci na atraktivní téma, opřenou o mimořádně 

rozsáhlou textovou bázi. Výkladově je tento korpus zvládnut bezpečně, pouze ojediněle se 

některá fakta zbytečně vracejí. Autor má zralou stylistickou kulturu a dodržuje všechny 

technické standardy na tento typ práce kladené. Z těchto důvodů ji plně doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení „prospěl“. 

 

Praha, 25. 9. 2017  
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