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Kristýna Bernardová. Nacismus a okultismus 
v protektorátu: osudy Jiřího Arvéda Smíchovského  

a Jana Kefera. Praha: Academia, 2021. 225 s.,  
28 nečíslovaných stran obrazových příloh. 

Akademickému studiu okultn�ho 
milieu v�českých zem�ch od�konce 
19. stolet� do�n�stupu socialismu 
byla věnov�na zat�m jen okrajov� 
pozornost. �růlomov� je samoz�ej-
mě prvn� pr�ce na�tomto poli Novo�
dobý český hermetismus (1995, 2009) 
od� �ilana �akonečného. �nihy 
Kabalistická theurgie (2009) od��ar-
ka Dluhoše a�Akulturace hinduismu 
a formování moderní religiozity (2010) 
od��ilana �ujdy, jež reflektuj� adap-
taci indických tradic českými okul-
tisty, jsou doposud jedinými od-
bornými monografiemi k�českému 
okultismu, pomineme-li několik 
magisterských, bakal��ských anebo 
doktorských prac�. Velké množstv� 
čl�nků k�tématu publikoval �etr �a- k�tématu publikoval �etr �a- �etr �a-
lač z�Dokumentačn�ho centra čes-
kého hermetismu a�důležit� je i�edi-
torsk� činnost �artina Jůny, který 
vyd�v� v�nových edic�ch původn� 
prvorepublikové pr�ce českých okul-
tistů. Jůna mimo jiné napsal kratš� 
pr�ci o�Janu �eferovi (Epika, 2013). 
�a�pr�ci zejména �ilana �akoneč-
ného, ale č�stečně i��arka Dluhoše 
navazuje p�edkl�dan� kniha �ris-
týny Bernardové o�osudech dvou 
výrazných postav československé 
meziv�lečné okultn� scény – Jana 
�efera (1906–1941) a�Ji��ho Arvéda 
Sm�chovského (1897–1951). Jan �e-
fer byl p�edsedou Společnosti českých 

hermetiků Universalia, což byla nej-
větš� a�nejzn�mějš� okultn� skupina 
v� meziv�lečném Československu 
s�velkým ve�ejným dosahem. �efer 
byl knihovn�kem v��nihovně ��-
rodn�ho muzea a�čten��e Českého 
lidu jistě pobav� skutečnost, že �e-
ferovým poručn�kem během nezleti-
losti byl Čeněk Z�brt, který mu poz-
ději nab�dl pr�vě pr�ci knihovn�ka 
v�muzeu. Ji�� Arvéd Sm�chovský byl 
během svého života spolupracovn�- spolupracovn�-
kem několika tajných služeb, včetně 
nacistické, a�sklony k�nacismu proje-
voval ještě p�ed protektor�tn� érou. 
Oba muže pojilo členstv� ve�společ-
nosti Universalia, d�le jejich z�jem 
o�magii a�okultismus, ale t�eba i�to, 
že Sm�chovský nep��mo �efera udal 
nacistům. Zat�mco Sm�chovský se 
ještě několik let p�ed svou smrt� 
ve�vězen� pokoušel magicky vyvo-
l�vat ď�bla, spolupracoval s�nacisty 
(pokoušel se z�skat na�svou stranu 
i�socialistický režim), „nen�viděl vše 
české“ a�za�své činy si vysloužil p�e-
zd�vku „malostranský ď�bel“ (s. 56), 
�efer byl naproti tomu silně vě��c�m 
katol�kem a�velkým vlastencem, kte-
rý chtěl za�pomoc� magie a�okultis-
mu pozvednout český n�rod.

�niha je p�epracovanou verz� 
magisterské pr�ce autorky a�je posta-
vena na�analýze archivn�ch materi�-
lů. �a�necelých dvou stech stran�ch 
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Bernardov� popisuje do� velkých 
detailů, které bylo možné dohledat 
v�archivech, jednotliv� úskal� živo-� úskal� živo- úskal� živo-
tů obou mužů. Velmi stručný úvod 
i�z�věr je doplněný pětistr�nkovou 
kapitolou p�edstavuj�c� české okult-
n� milieu a�vymezuj�c� terminologii. 
Dalš�, sedmistr�nkov� kapitola vy-
světluje p��stup nacistů k�okultismu 
– od�prvn� inspirace okultn�mi myš-
lenkami, jako byla ariosofie apod., 
až k� perzekuci okultn�ch hnut� 
od�roku 1941. �niha jen stručně re- �niha jen stručně re-
feruje k�dnes již p�ekonané, t�ebaže 
průkopnické, pr�ci �ikolase Good-
ricka-Clarka Okultní kořeny nacismu 
(1985, česky 1998) a�opom�j� jakéko-
li dalš� pr�ce v�tomto poli – nap��-�-
klad ned�vno publikovanou pr�ci 
od�Erica �urlandera Hitlerova mon�
stra (2017, česky 2021) a�celou �adu 
starš�ch dalš�ch – nap��klad Between 
occultism and Nazism (2014) od��ete-
ra Staudenmaiera, The stepchildren of 
science (2009) od�Heather Wolframo-
vé. Co se týk� francouzského okul-
tismu, důležité pr�ce z�posledn�ch 
let jsou Laboratories of faith: Mesme�
rism, spiritism, and occultism in modern 
France (2009) od�Johna W. �onro-
eho nebo Sozialismus, Katholizismus 
und Okkultismus im Frankreich des  
19. Jahrhunderts (2016) od�Juliana 
Strubeho. T�et� kapitola p�edsta-
vuje dopady nacistického z�tahu 
na� okultn� skupiny v� r�mci celé 
nacistické ��še: v�r�mci tzv. „akce 
Hess“ bylo v�protektor�tu Čechy 
a� �orava zatčeno asi 250 osob, 
později byla velk� č�st z�nich pro-
puštěna, do�vězen� a�koncentračn�ch 

t�borů se dostalo celkem 25 osob  
(s. 36). Z�sadn� č�st� knihy jsou sa- Z�sadn� č�st� knihy jsou sa-� knihy jsou sa- knihy jsou sa-
moz�ejmě dvě kapitoly pojedn�vaj�c� 
o�životech Sm�chovského a��efera. 
Zhruba devades�tistr�nkov� kapi-
tola o�Sm�chovském čerp� p�ev�ž-
ně z�archivu bezpečnostn�ch složek 
a�výpověd� různých aktérů u�pov�-
lečného �imo��dného lidového sou-
du, které se dochovaly v�pražském 
okresn�m archivu. �apitola o��efe-. �apitola o��efe-
rovi je vzhledem k�větš� nedostup-�větš� nedostup-nedostup-
nosti materi�lů zhruba o�polovinu 
kratš� (46 stran). Bernardové se po-
vedlo poskl�dat spletité životn� cesty 
obou mužů velmi detailně (někdy až 
p�esp��liš). U�Sm�chovského stoj� 
za�zm�nku t�eba to, že se velkou mě- t�eba to, že se velkou mě- to, že se velkou mě-
rou pod�lel na�vzniku nacistického 
propagandistického spisku Golem… 
metla Čechů spojuj�c�ho židy a�zedn�-
�e, které obviňuje z�úpadku českého 
n�roda. Autorem spisku byl vedouc� 
kancel��e nacistické zpravodajské 
služby Sicherheitsdienst v� �raze 
Walter Jacobi. Sm�chovský ke�spis-
ku p�ipravoval podklady a�z�ejmě jej 
i�p�eložil do�češtiny (s. 84–89). Zaj�-
mavé jsou i�detaily ze Sm�chovské-
ho vězněn� během v�lky a�po�v�lce  
(s. 107–138). �niha p�in�š� i�zaj�ma-
vé detaily z��eferova života – na-
p��klad o�jeho angažm� v�politice, 
konkrétně v���rodn� straně lidové, 
kterou pom�hal zakl�dat a� kter� 
po�propadu ve�volb�ch v�roce 1938 
ukončila činnost, či o�jeho publikač-či o�jeho publikač-�jeho publikač-
n� činnosti ve�stranickém časopise 
Sociální boj (s. 151–154).

Autorka si kladla za�c�l zejména 
popsat či zrekonstruovat životy 
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dvou českých okultistů za�protekto-
r�tu (s. 10) a�uvést na�pravou m�ru 
některé d��ve publikované a�zav�dě-
j�c� informace o�českém okultismu  
(s. 195). To se j� do�velké m�ry po-
vedlo, ale je to i�č�stečnou slabinou 
knihy. �a�jednu stranu jsou prvn� 
t�i kontextové kapitoly poměrně 
kr�tké, nepracuj� ani s�ž�dnou teori� 
(kniha tuto ambici nem�), ani nena-
vazuj� na�ž�dnou zahraničn� literatu-
ru nebo vědeckou diskusi, což kni-
hu limituje a�omezuje jen na�českou 
provenienci. T�ebaže kniha mapuje 
českou scénu, pr�vě konceptualizace 
okultismu v�celoevropském�r�mci by 

knize pomohla propojit lok�ln� a�za-
t�m sp�še neprob�danou oblast čes-
koslovenského okultismu se širš�m 
evropským kontextem. �a�druhou 
stranu, jak již bylo �ečeno, kniha 
p�in�š� velké množstv� nového ar-
chivn�ho materi�lu a�je velmi zaj�-
mavým čten�m zejména pro znalce 
dějin (českého) okultismu. �ochvalu 
si autorka zaslouž� za�mravenč� pr�-
ci v�archivu a�uk�zkově odcitované 
zdroje. �niha doplňuje b�d�n� 
o�okultismu v�českém kontextu a�je 
vhodn� pro všechny z�jemce o�da-
nou problematiku.

Pavel Horák (EÚ AV ČR, v. v. i., Praha)

Lívia Šavelková – Jana Jetmarová – Tomáš Boukal (eds.). 
Původní obyvatelé a globalizace. Červený Kostelec: 

Nakladatelství Pavel Mervart, 2021. 728 s.  
ISBN 978-80-7465-487-9

Recenze na�kolektivn� monogra-
fie s�deklarovaným autorstv�m jed-
notlivých kapitol se nep�š� snadno. 
�ažd� kapitola by si totiž zaslouži-
la samostatnou recenzi ct�c� svým 
detailem a� rozsahem úsil�, které 
autor či auto�i psan� své kapitoly 
věnovali. O�to těžš� je to u�recenzo-
vané knihy Původní obyvatelé a glo�
balizace, kter� m� 14 samostatných 
kapitol, 12 různých autorů a�v�ce 
jak sedm set stran hutného textu. 
V�n�sleduj�c�ch ��dc�ch se proto 
soust�ed�m na� obecné post�ehy 
s�občasnými odkazy na�vybrané 

kapitoly ilustruj�c� ten který aspekt 
složitého vztahu mezi „původnos-
t�“ a�„globalizac�“.

Celkový dojem z�knihy je roz-
hodně výborný. Jedn� se o�unik�tn� 
počin nejen v�českém prost�ed�. 
Jednotlivé kapitoly jsou ps�ny vy-
nikaj�c�mi odborn�ky na�danou ob-
last či téma a�z�jejich textů je zn�t 
hlubok� znalost kontextu i�osobn� 
výzkumné zkušenosti z�popisova-
ného územ�. �o�odborné str�nce 
nelze textům nic moc vytýkat a�je 
radost se do�nich zač�st. �ěkteré 
kapitoly vedou m�rou svého z�běru 


