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Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí duchovních tradic, které jsou dnes součástí celé řady náboženských
směrů, hnutí a tzv. sekt.
Západní esoterní tradice je historicky spjata s nejstaršími a mýtickými dějinami magie i alchymie, se staroegyptským a
helénistickým náboženstvím, středověkou renesanční filosofií i dějinami rosenkruciánství a svobodného zednářství.
Bude se jednat o zachycení jejího vzniku a vývoje od nejstarších dob (odkazy na její původ "před potopou světa",
Persie, Egypt, helénistické Řecko) až po novověk ( Velká Británie, Francie, Německo, USA). Student tím získá
dostatečný vhled do dané problematiky, aby později jasně chápal nejen myšlenky a vývoj západní esoterní tradice, ale i
její vliv na českou esoterní tradici, která je přednášena v následujícím semestru.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je vypracování eseje na téma spojené se zaměřením předmětu. Student v něm prokáže
schopnost práce s materiály a hlubší pochopení vybrané problematiky.
Na předmět navazuje: Česká esoterní tradice LREL88 (Absolvování jednoho předmětu není podmínkou pro splnění
druhého)
Zkouška se skládá ze dvou otázek z okruhů přednášené látky.
Předběžný rozvrh témat přednášek:
1. Západní esoterní tradice jako pojem a pokusy o její vymezení (vazby na dějiny magie a alchymie)
2. Předpotopní mýtické kontinenty a starověké kultury důležité pro západní esoterní tradici
3. Hermetismus, novoplatonismus, gnosticismus
4. Středověké čarodějnictví, magie a hereze významné pro západní esoterní tradici
5. Renesanční filosofie (magie, křesťanská kabala, astrologie, alchymie)
6. Rosenkruciánství a svobodné zednářství
7. Mesmerismus, spiritismus, mystika (Böhme, Swedenborg, Kerning)
8. Významní jedinci a uskupení - Francie, USA, Rusko
9. Významní jedinci a uskupení - Velká Británie
10. Významní jedinci a uskupení - Německo, Itálie
11. Západní esoterní tradice po II. světové válce
12. Soudobé západní esoterní směry, hnutí a tzv. sekty
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