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Zkoum�n� vz�jemných vazeb 
mezi nacismem a�okultismem bylo 
vděčným tématem v�historiografii 
a�religionistice v�posledn�ch několi-
ka desetilet�ch. �rvn� z�sadn� pr�ce, 
kter� zkoumala germ�nské völkisch 
hnut�, jeho inspiraci pohanstv�m 
a�formov�n� pangerm�nské nacistic-
ké politiky, byla The Crisis of German 
Ideology (1964) od�George �osse. 
O�dvě desetilet� později se do�hled�č-
ku badatelů dostal v�ce okultismus 
a�esoterika a��icolas Goodrick-Clark 
publikoval průlomovou pr�ci Okult�
ní kořeny nacismu (1985, česky 1998). 
Ta p�edstavovala milieu v�deňských 
okultistů a�pangerm�nských, völkisch 
ideologů Guida von Lista a�Lanze 
von Lienbenfelze p�elomu 19. stolet� 
a�20. stolet�. List a�Lienbenfelz měli 
největš� pod�l na�formov�n� germ�n-
ského (rakousko-německého) okul-
tismu, který syntetizovali do�učen� 
zvaného ariosofie. Ta v�sobě kombi-
novala romantický i�n�rodovecko-li-
dový (völkisch) pangerm�nský nacio- 
nalismus, okultn� učen� Teosofické 
společnosti o�spiritu�lně-materi�ln� 
evoluci lidských ras a�některé sou-
dobé vědecké objevy. �odle ariosofie 
byla pak duchovně nejdokonalejš� 
tzv. �rijsk� rasa, kter� měla ovl�dat 
ostatn�, nižš� rasy. Goodrick-Clar-
ke svou analýzu konč� p�ev�žně ve� 
30. letech 20. stolet� a�do�určité m�ry 
relativizuje vliv germ�nského okul-
tismu na��SDA� a�nacistický režim. 

�o�Goodrick-Clarkovi p�išlo několik 
dalš� badatelů a�badatelek jako na- jako na-
p��klad Corina Treitelov� (A Science 
for the Soul, 2004) nebo �arco �asi 
(The Modernity of Occultism, 2010), 
kte�� začali revizionisticky tvrdit, že 
germ�nský okultismus neobsahoval 
ž�dné implicitn�, proto-nacistické 
prvky či že vztah mezi nacismem 
a�okultismem byl sp�še nep��telský 
než podporuj�c�. �av�c, revizionisté 
se snažili obh�jit spojen� okultismu 
a�mainstreamové vědy anebo mu p�i- vědy anebo mu p�i-anebo mu p�i-
pisovali soci�lně progresivn� úlohu. 
�urlander toto ve�své knize (prvn� 
vyd�n� v�Yale University �ress, 2017) 
odm�t� a�snaž� se uk�zat nový pohled 
na�vztahy mezi nacismem a�okultis-
mem. �a�rozd�l od�velké většiny stu-
di� �urlanderova kniha pokrýv� celé 
časové obdob� od�formov�n� germ�n-
ského okultn�ho milieu v�posledn� 
t�etině 19. stolet� až do�konce druhé 
světové v�lky. �acistický režim v�ob-
rovské m��e čerpal z�germ�nského 
okultismu a�jeho symboliky a��ur-ismu a�jeho symboliky a��ur-
lander spr�vně tvrd�, že nen� možné 
porozumět nacismu bez toho, aniž 
bychom porozuměli pr�vě nadp�i-
rozeným p�edstav�m, na� kterých 
germ�nský okultismus st�l a�které 
nacisté adoptovali a�využ�vali.

Hlavn�m c�lem knihy je uk�zat 
detailn� spojen� mezi nacismem 
a�germ�nským okultismem, které 
�urlander zkoum� analýzou p�ed-
stav o�nadp�irozenu. Teoreticky se 
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hl�s� ke�konceptu „supranaturalis-
tické obrazivosti“, který č�stečně od-
vozuje od�Charlese Taylora a�jeho 
soci�ln� obrazivosti (Modern Social 
Imaginaries, 2004) – s�t�m rozd�lem, 
že podle �urlandera ono často sklo-
ňované odkouzlen� světa na�p�elomu 
19. a�20. stolet� neznamenalo úpadek 
n�boženstv�, ale sp�še „p�esun supra-
naturalistického myšlen� z�k�esťan-
stv� na�okultismus, hraničn� vědy 
a�alternativn� n�boženstv�“ (s. 28). 
Hraničn� vědy (Grenzwissenschaften) 
kombinovaly východiska ariosofie 
a�dalš�ch okultn�ch učen� s�r�doby vě-
deckými p��stupy do�nových výzkum-
ných oborů, jako byla parapsycholo-
gie, kosmobiologie, teorie světového 
ledu nebo už zmiňovan� �rijsk� ra-
sov� teorie. Supranaturalistick� ob-
razivost tak měla podle �urlandera 
(a�Tylora – pokud vezmeme v�potaz 
jeho soci�ln� obrazivost) nahradit 
do�té doby majoritně racion�ln� a�in-
strument�ln� vysvětlen� světa a�jevů 
v�něm, a�lidé tak měli m�t pocit, že „se 
dotýkaj� posv�tných hodnot“. �ur- �ur-
lander vysvětluje, že d�ky p�ebr�n� 
velkého množstv� různých p�edstav, 
idej� a�konceptů (i�protichůdných) 
do�svých politických aktivit ze supra-
naturalistické obrazivosti se nacistům 
mohlo povést vytvo�it takový prostor, 
ve�kterém mohly být existuj�c� n�zo-
ry a�hodnoty „vyvr�ceny, nahrazeny 
nebo ignorov�ny a� z�roveň mohl 
vzniknout pocit ideologické jedno-
ty i�tam, kde p�edt�m ž�dn� nebyla“ 
(s. 29).

�niha m� devět chronologicky 
�azených kapitol rozdělených do�t�� 

č�st�. �rvn� t�i kapitoly p�edstavuj� 
okultn� milieu mezi V�dn�, Berl�nem 
a��nichovem a�jeho hlavn� koncepty 
od�ariosofie až po�hraničn� vědy jako 
antroposofii nebo parapsychologii; 
kapitoly trasuj� genealogii okultn�ch 
skupin a�jejich zakladatelů od�von 
Lista až po�transformaci �ěmecké 
dělnické strany (DA�) do��SDA� 
a� ukazuj�, jak �SDA� využ�vala 
supranaturalistickou obrazivost 
k�posilov�n� své pozice a�prosazo-
v�n� své agendy. Druhou č�st knihy 
uv�d� kapitola o�domnělém obratu 
nacistů v�jejich vztahu k�okultismu, 
kterou někte�� badatelé interpreto-
vali pr�vě jako odm�t�n� okultismu. 
�acisté skutečně proti okultistům 
vyt�hli v�roce 1941 v�tzv. Akci Hess, 
jenže zejména proti těm „lidovým“ 
a�„komerčn�m“, jako byli různ� ha-
dači budoucnosti a� astrologové, 
kte�� mohli režimu věštit neúspěch 
ve�v�lce. �urlander naopak ukazuje, 
jak „vědečt� okultisté“ – tedy různ� 
hraničn� vědci – měli velkou pozor-
nost a�podporu režimu. �av�c, na-
cismus podle �urlandera svou ideo- 
logii stavěl na�supranaturalistické 
obrazivosti, a�proto nebylo možné 
odm�tnout okultismus per se. ���-
kladem byly hraničn� vědy či hra-či hra-hra-
ničně vědn� etnologick� Výzkumná 
společnost německého dědictví předků 
(Ahnenerbe), kter� p�trala nejen 
po�důkazech �rijského os�dlen� �ě-
mecka či Tibetu, ale reinterpretova-
la nap��klad st�edověké čarodějnice 
coby germ�nské pohany, které uct�-
valy prastarý �rijský kult slunce. �o-�rijský kult slunce. �o- kult slunce. �o-
sledn� č�st se zamě�uje na�využ�v�n� 
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hraničn�ch věd během v�lky, jako 
bylo využ�v�n� astrologie k�v�lečné 
propagandě, experimentov�n� na�li-, experimentov�n� na�li-
dech a�p�es�dlov�n� n�rodů. Tyto 
a�dalš� hraničně vědné aktivity byly 
všechny motivov�ny a�ospravedlňo-
v�ny kombinac� supernaturalistické 
obrazivosti, eugeniky, kolonialismu 
a�evolučn� teorie.

Rozsah knihy je výhodou i�ne-
výhodou. �a�jednu stranu kniha 
poskytuje skvělý úvod do� pro-
blematiky vztahů mezi nacismem 
a�okultismem d�ky obrovské his-
torické i�tematické š��ce a�detailn�-
mu zamě�en� se na�hraničn� vědy. 
�a�druhou stranu je škoda, že p�i 
tomto rozsahu autor opomněl uk�-
zat některé z�sadn� p�edpoklady, 
na�kterých ariosofie a�cel� nacistick� 

supernaturalistick� obrazivost st�la. 
�onkrétně formov�n� �rijské rasové 
teorie by si zasloužilo v�ce pozornos-�ce pozornos- pozornos-
ti. �dyby �urlander věnoval větš� 
pozornost roli biblického p��běhu 
o�stvo�en� světa a�formov�n� kom-kom-
parativn� lingvistiky a�mytologie, 
mohl by nově vysvětlit nap��klad 
koexistenci různých forem germ�n-
ského pohanstv� a��rijského „pseu-
dok�esťanstv�“ v�r�mci nacistické 
ideologie. Svůj vytyčený c�l však 
pr�ce splňuje. I�kdy ve�větš� m��e 
sp�še jen origin�lně shrnuje p�ed-
choz� b�d�n�, stav� č�stečně i�na�no-
vých archivn�ch materi�lech. To 
však nen� slabina, protože �urlan-
der skutečně dal dohromady knihu, 
kter� může být skvělým úvodem 
do�problematiky.
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Slovensk� etnologička �atar�na 
�opelkov� sa venuje výskumu vino-
hradn�ctva a�vinohradn�kov v�malo-
karpatských mest�ch takmer tridsať 
rokov. �onografia Vinohradnícke 
mesto v etnologickej perspektíve je preto 
logickým vyústen�m jej profesijného 
zamerania. 

Ústrednou témou knihy sú vino-
hradn�cke mest� �odra a��ezinok, 
kde m� vinohradn�ctvo dlhoročnú 

trad�ciu. Jej cieľom je „sledovať vý-
voj charakterist�k vinohradn�ckeho 
mesta, študovať procesy soci�lnych 
transform�ci� v�jeho prostred�, za-
chytiť ich nosné roviny, odhaliť mo-
menty a�aktérov ich dynamiky a�po-
chopiť soci�lnu logiku, ktor� môže 
ich priebeh ovplyvňovať“ (s. 9).

Už na� tomto mieste anticipu-
jem, že autorka nap�sala hodnotnú 
syntézu svojich poznatkov, pričom 


