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Marek Dluhoš
Český hermetik a doktor Univerzity Karlovy Jan Kefer napsal v roce 
1938 jen několik let před svou smrtí v koncentračním táboře, že český 
hermetismus se obnovuje a rozvíjí z iniciativy jedinců, kteří „považují 
vědu Hermovu za naplnění svého života“. Pak s nejodhodlanějšími členy 
Universalie provedl tři magické rituály k porážce Adolfa Hitlera. Předpo-
kládal, že ho to bude stát život, ale věřil a hlásal, že „Evropa bude zniče-
na,  nevyvstane-li zde velký duchovní proud, armáda lidí, kteří dělají víc, 
než je jejich povinnost. A kteří dávají oběť.“ Skutečnost, že se na něj a na 
učení prvorepublikových a dalších českých hermetiků (Grieseho, Kabe-
láka, Lasenica, Bardona atd.) navazuje i po roce 1989, odpovídá kladně 
na Keferovu otázku: „Nemyslíte, že tito lidé již dokáží, aby dějiny našeho 
národa byly zabarveny nesmrtelným odkazem této vědy?“
 V akademickém prostředí se stále řeší otázka, co přesně považovat 
za hermetismus. Podle některých má být tímto slovem označena jen 
recepce starověkých hermetických spisů shromážděných v díle Corpus 
Hermeticum, případně vše spojované s odkazem mudrce Herma Tris-
megista, někdy ztotožňovaného s egyptským bohem Thovtem. Pro další 
badatele je Hermes především průvodcem duší, které při jeho následo-
vání procházejí zvláštními cestami. Z hlediska tohoto čísla Dingiru bych 
poukázal na de inici v Keferově knize Syntetická magie: „Mluvíme-li tedy 
o jevech okultních, to jest skrytých, dosud všeobecně a o icielně nezná-
mých a neuznávaných, mluvíme o teoretické části věd hermetických.
Využití těchto jevů, shrnutých v nauku teoretickou, zvanou okultismus, 
na poli praktickém, nazýváme magií. Syntézu okultismu a magie, to jest 
teorie a praxe nazýváme hermetismem.“ Pod hermetismus lze pak řadit 
i celou řadu systémů vyvíjejících se mimo oblast tradičně spojovanou se 
západním esoterismem.
 Religionista Ivan O. Štampach uvede téma čísla článkem věnovaným 
„hermetickým řádům dnes“. Protože se hermetismus stal v 20. a 21. sto-
letí předmětem studia na předních univerzitách, přiblíží dějiny odborné 
práce na poli (západního) esoterismu religionista Pavel Horák, který se 
vrátil z hostování v Centru dějin hermetické iloso ie na Amsterodamské 
univerzitě v Nizozemí. Pavel Jurkovič jako ideový otec Lóže u Zeleného 
Slunce popíše její iniciační systém. Knihovník Národního muzea Petr 
Kalač je zakladatelem Dokumentačního centra českého hermetismu 
a představí nejen toto centrum, ale i fenomén českého tarotu. Velký zna-
lec martinismu Lukáš Loužecký poukáže na speci ika českého martini-
smu, religionistka Veronika Lukášová představí českou hermetickou 
lóži působící na základě učení Aleistra Crowleyho na Jižní Moravě. Čin-
nost hermetického spolku Universalie (Univerzalie) zpracoval absolvent 
Jihočeské univerzity Michal Plos. Na závěr jsme zařadili můj rozhovor 
s mistrem Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy Pavlem 
Brndiarem, který měl podrobněji zachytit především jejich magickou 
a mystickou stránku činnosti. K tématu dále patří rámeček Martina 
Jůny o hermetických spolcích v meziválečném období (některé mají své 
pokračování i v současnosti), recenze Matouše Mokrého a pojednání 
Petra Kohouta (Pierra de Lasenic) z prvorepublikového časopisu Logos. 
 Vedle tématu „Současnost hermetických řádů“ obsahuje toto číslo 
Dingiru i další články, které s tématem vesměs souzní a doplňují ho. Ne-
zbývá než popřát hezké čtení. 
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