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Povídání o esoterické literatuře (1. část)

Zuzana Hloušková

Esoterická literatura jako svébytný literární žánr se objevuje až v posledních letech a stále se vedou diskuse, zda 

se vůbec jedná o beletrii. Přesto si však našla cestu ke svému čtenáři a obrovská vlna obliby, která se u nás 

zvedla zejména po sametové revoluci, podnítila vznik řady nakladatelství orientovaných pouze na tento typ 

literatury. Vzhledem k rozkolísanosti obsahu pojmu dochází i k terminologickým třenicím. V západní kultuře se 

někdy místo o esoterické literatuře hovoří o okultní literatuře (z latinského occultus, tedy „skrytý“). Můžeme se 

setkat také s označením „hermetická“, což je odvozeno od vynálezce alchymie Herma Trismegista. Esoterická 

literatura má velmi široký záběr a obvykle do ní spadají díla, která se zabývají alchymií, magií, astrologií, 

spiritualitou, přírodní léčbou a zdravým životním stylem.

V názvu žánru se nachází slovo „esoterická“ a to nás odkazuje k původnímu významu, tj. „vnitřní“ či „uzavřená“ (z 

řeckého esoterikós). Původně se totiž tímto přívlastkem označovaly vědomosti určené výhradně pro úzký okruh 

zasvěcených. Esoterické vědomosti byly tedy utajovány před těmi, kterým nebyly určeny nebo kteří pro ně neměli 

dostatečnou intelektuální vyspělost, a představovaly jádro „tajných věd“ náboženského i nenáboženského 

charakteru. Typickým zástupcem takových tajných skupin jsou např. svobodní zednáři. Právě do řad zednářů se 

přidali i přední světoví spisovatelé, třeba Goethe, Lessing, Kipling, Scott, Wilde, Dumas. Členem zednářů měl být 

údajně i Verne a do svých románů ukrýt zprávu, kterou měli dekódovat jen zasvěcenci.

Je už úsilím řady badatelů dokázáno, že esoterismus sehrál ve vývoji myšlení západního světa mimořádně 

důležitou roli. Nesporný je zejména vliv na literaturu a další umělecká hnutí. Zasáhl především etapu literární 

moderny a není žádným tajemstvím, že jím byli ovlivněni takoví velikáni jako W. B. Yeats, T. S. Eliot nebo F. 

Pessoa. Esoterismu se dařilo zejména na italské půdě, kde se už dříve mimořádné přízni těšil spiritismus a ovlivnil 

celou řadu významných intelektuálů. Kouzlu okultismu podlehl třeba slavný Luigi Capuana nebo později i nositel 

Nobelovy ceny Luigi Pirandello. Vášní pro vše okultní se netajil esoterik a zednář Gabriele D’Annunzio, jenž je 

příkladem „básníka-věštce“ se zájmem o paranormální jevy.

Esoterismus se na přelomu 19. a 20. století lavinovitě šíří Evropou, navzdory vlně pozitivismu a racionalismu. 

Možná právě krize křesťanské tradice otevřela stavidla lidské touze po hlubším poznání tajemna. Nastala 

renesance hermetických nauk, zejména byl zájem o alchymii, astrologii a magii. Přísně tajné „umění“ se náhle 

měnilo v masově známé praktiky. Židovská kabala, vědění starého Egypta, orientální spiritismus – to vše se stalo 

námětem diskusí u nedělní kávy. Esoterická literatura paradoxně původní tajemství odkryla široké veřejnosti a 

přetvořila je v exoterické, tedy obecně známé vědění. Dnes jsou esoterické myšlenky předmětem vědeckého 

zkoumání, zřejmě i přičiněním francouzského vědce Antoina Faivra. V roce 1999 bylo v Amsterodamu založeno 

první výzkumné centrum zabývající se touto disciplínou, vznikají nové studijní obory na světových univerzitách.

Zatímco v jiných odvětvích kultury, zejména ve filmu, jsou esoterické prvky spíše komediální či hororovou 

rekvizitou, u čtenářů jednoznačně vedou. Třeba takový Lunární kalendář Krásné paní patří už opakovaně mezi 

nejprodávanější tituly dle statistik Svazu knihkupců a nakladatelů. Zatímco v jiných zemích je tomuto typu literatury 

vyhrazen prostor v malinkých zastrčených krámcích či speciálních e-shopech, na české čtenáře čekají velké 

kamenné prodejny, často i s vlastní čajovnou či obchůdkem s léčivy či talismany, nebo alespoň celá samostatná 

oddělení v knihkupectvích, obvykle narvaná tituly k prasknutí. Vzniklo na 115 nakladatelství, která chrlí stále nové 

a nové tituly třeba i v dvacetitisícovém nákladu. Jedním z prvních bylo nakladatelství Pragma, díky němuž se 

k nám dostaly knihy Louise L. Hayové a Roberta Kiyosakiho, patřící ke stálicím na trhu s esoterickou produkcí. 

Toto nakladatelství vydalo také slavné Čtyři dohody od Miguela Ruize, jehož divadelní podobu už několik let 

popularizuje herec Jaroslav Dušek. Knih se prodalo přes půl milionu výtisků (což je mimochodem více než všech 



Odstínů šedi dohromady). I taková infantilní novela Dalajlamova kočka a umění příst Davida Michie se stala 

okamžitě hitem a bez problémů se vyprodala.

Můžeme se samozřejmě ptát, co stojí za úspěchem esoterické literatury, který je u nás mimořádný. Možná jsou 

Češi opravdu ateistický národ a k duchovní „alternativě“ je to vždycky táhlo. Stačí se podívat do minulosti… Už 

v 90. letech 19. století rozdmýchal u nás zájem o hermetismus jihočeský rodák baron Leonhardi, který pořádal 

spiritistické seance a založil také slavnou theosofickou lóži, pokoušející se o syntézu východního a západního 

okultismu, často navštěvovanou Gustavem Meyrinkem. Zkoumání posmrtného života padlo na úrodnou půdu 

zejména ve spiritistickém Podkrkonoší, ale rozšířilo se i do velkých měst. Roku 1896 začal vycházet časopis Život 

– časopis pro spiritism, plný rad, jak pracovat na poli posmrtných fenoménů, a filozoficky zaměřených článků. O 

rok později ho následoval časopis Lotus, v jehož redakčním týmu byl např. Alois Koch a astrolog Jan Bedrníček. 

Pojednával nejen o okultismu, ale i o filozofii, józe, reinkarnaci a o tzv. martinismu podle Louise-Clauda de Saint 

Martina, podle nějž vznikl dokonce i martinistický řád s českou lóží s názvem U modré hvězdy, jejímž členem byl 

básník Julius Zeyer. Centrum martinistického hnutí se posléze přestěhovalo do Prahy a díky E. Haunerovi se 

pustilo do vydávání Sborníku pro filosofii, mystiku a okultismus. Vycházel dvakrát ročně a prezentoval i další méně 

známé esoterické směry, jako iluminátství a neognosticismus, a měl takový úspěch, že od roku 1989 vycházel 

dokonce s přílohami Sfinx a Gnosis. Hauner se později sblížil s katolickou mystickou literární společností Sursum 

a vydal Stručný nástin některých tajných společností a také Slovníček spiritualistický. Další z českých 

popularizátorů byl Karel Pavel Dražďák, který přispěl ke vzniku Moderní revue, jejíž významnou osobností byl 

martinista Jiří Karásek ze Lvovic. Ve stejné době začal fungovat pražský spolek okultistů Flammarion. Objevila se 

i další periodika, jako mystický časopis Pokoj Tobě nebo Hvězda záhrobní (později Nové slunce – časopis pro 

psychická studia a harmonický vývoj člověka). Jeho šéfredaktor Jaroslav Janeček v něm propagoval zejména 

učení švédského mystika Emanuela Swedenborga. Sám napsal dílko Před branou vyšších světů – psychické síly 

člověka. Na hermetické scéně se na počátku 20. století angažovala celá řada osobností, např. Jan Řebík, Karel 

Weinfurter a zejména Otakar Zachar, který se jako vydavatel přičinil o řadu alchymistických spisů. Stejně tak je 

nutné zmínit Miloše Maixnera, hermetika a odpůrce zednářství, jenž byl taktéž aktivní autor i vydavatel a založil 

časopis Kosmické rozhledy. Svou roli sehrál i Josef Maria Emanuel Lešetický z Lešehradu, básník, prozaik, 

dramatik, stoupenec rosekruciánství a zakladatel cenného literárního archivu Lešehradeum. Angažoval se i 

v Duševědné společnosti a v řádu Stříbrný kruh, který navazoval na českou mytologii a jehož členem byl např. i 

básník Otokar Březina. Nelze nezmínit také profesora Otokara Griese, který se mj. podílel na vzniku časopisu Isis

a také Ústředního nakladatelství okultních věd v Přerově.  Sám se věnoval hermetickému lékařství a napsal o tom 

řadu příruček. Z básníků zmiňme alespoň Josefa Šimánka, který přispíval do časopisu Proč žijeme.

Někdy je toto období nazýváno zlatým věkem českého hermetismu, jak zmiňuje ve své knize Novodobý český 

hermetismus i doc. Milan Nakonečný. V první polovině 20. století byl jedním z nejvýznamnějších hermetických 

aktivistů Petr Kohout alias Pierre de Lasenic, zakladatel slavné lóže Horev-klub a autor stěžejních hermetických 

spisů jako Universalismus, Sexuální magie, Tarot - klíč k iniciaci a dalších. Velmi plodným autorem byl také Fr. 

Jindřich Kabelák, který se věnoval kabalistické mystice, spagyrii, indické astrologii a psychurgii. V roce 1938 se 

v Čechách údajně vyskytovalo na 700 stoupenců hermetismu, jak uvádí Jan Kefer, aktivista a zakladatel časopisu 

Logos a edice přísně tajných tisků Eulis, v níž vyšel i překlad Tibetské knihy mrtvých. Sám Kefer vydal obsáhlou 

lístkovou Encyklopedii okultismu. Kvůli svému vlastenectví a magickým obřadům proti Hitlerovi se nakonec stal 

trnem v oku nacistům a byl deportován do koncentračního tábora Flossenbürg, odkud se už nevrátil. Podobně 

dopadl i kabalista a publicista Oldřich Eliáš. Za novodobého pražského Fausta je považován Jiří Arvéda 

Smíchovský, který sice nepřispěl žádným větším literárním dílem, ale sehrál v tvorbě jiných významnou roli. 

Přátelil se třeba s Pravoslavem Lexou, magikem a spisovatelem okultních románů (Černý mág, Ve spárech 

démonů, Cagliostro, Zahrada sfingy aj.).  Pod klíčovými díly hermetismu je podepsán Josef Louda řečený Abba. 

Věnoval se tarotu a řada děl zůstala v jeho rukopisné pozůstalosti. V zahraničí je za jednoho z nejvýznamnějších 

představitelů české moderní magie považován František Brandon, a to díky svým knihám Brána k opravdovému 

zasvěcení, Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kabale. Českými hermetiky však nebyl přijat, protože 

v něm viděli černého mága. Založil pak vlastní okultistický kroužek a napsal řadu učebních textů o magii a runách; 

údajně vlastnil i návod na výrobu kamene mudrců. Otevřel si dokonce vlastní spagyristickou léčitelskou praxi 

v Opavě, kam za ním mířily i významné osobnosti kulturního a společenského života. Jedním ze zakladatelů 

významného hermetického spolku Universalie byl Josef Štěpán Kmínek, zvaný Čaroděj, který měl údajně 

schopnost nahlížet do astrálu.  Později sympatizoval s křesťanskou mystikou a napsal v tomto směru i celou řadu 

děl (Cesta světla, Cesta lásky křesťanství, Universalismus jako náboženství budoucnosti). Bohatým, asi 

třicetisvazkovým dílem se může pochlubit mystik Petr Klíma-Toušek, který se nejprve věnoval evokační magii a 



józe, později ho zaujala mystická škola Maharišiho. Zajímavou osobností naší scény je také jasnovidka Marie 

Kubištová, známá spíše pod svým duchovním jménem Alma Excelsior, autorka knih tzv. třetí cesty, obsahující 

nauky pro šestou árijskou kulturu (= slovanskou). Svou nelehkou životní cestu popsala v autobiografii Cesta ohně. 

Vyznávala nauky tzv. zodiakální školy a napsala o ní celou řadu studií. Jejím žákem byl světoznámý fotograf 

František Drtikol, který přeložil několik stěžejních děl východní filozofie, ta se však šířila pouze samizdatem.

Vzhledem k rozsahu zpravodaje musel být článek rozdělen, další část Povídání o esoterické literatuře naleznete v 

příštím čísle.
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