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Hermetické konference na Univerzitě Karlově
Novodobým českým hermetismem se dlouhodobě zabývá katedra religionistiky 
Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Již od roku 2006 se zde přednáší 
česká i západní esoterní tradice. Od roku 2014 se konají každoročně religionistické 
konference zaměřené na hermetismus a s ním spojené oblasti. Přednášky jsou roz-
děleny na část čistě akademickou a v druhé části je prostor vyhrazen pro představi-
tele různých oblastí spojených s českým hermetismem. Účastníci se tak v průběhu 
šesti let mohli seznámit jak s religionisty a jejich pohledem na danou problematiku 
(prof. Hoškem, doc. Štampachem, doc. Vojtíškem, doc. Chlupem, doc. Dojčárem, dr. 
Kozákem, dr. Kostićovou, dr. Noskem a dalšími), tak s představiteli dalších oborů 
s religionistikou příbuzných – např. theologie, judaistiky, psychologie (prof. Nako-
nečným, prof. Kropáčkem, doc. Vogelem, doc. Holubovou, doc. Vopatrným a další-
mi). Na druhé straně byla možnost vidět vedoucí představitele českých hermetic-
kých, astrologických, psychotronických a dalších s hermetismem spojených obo-
rů (přednášel nyní již zemřelý předseda Univerzalie František Pikard, Ing. Válek, 
Ing. Bohuslav, Pavel Turnovský, Petr Kalač, Pavel Jurkovič, Mgr. Šulcová a další). 
 Velká část akademických příspěvků prošla recenzním řízením a byla každoroč-
ně publikována v monotematicky zaměřených číslech časopisu Theologická revue. 
Plná velká fakultní aula vždy ukázala, že studium českého hermetismu má v naší 
společnosti i v 21. století své místo a celou řadu příznivců, kteří na konference ne-
váhají dojíždět nejen z celého Česka, ale i ze Slovenska.
 Konference se konaly s těmito tématy: 2014 Hermetické nauky v české spo-
lečnosti – 2015 Kabalistické tradice v dějinách Evropy – 2016 Andělé a démoni 
v 20. a 21. století – 2017 Gnose a mystická cesta k Bohu – 2018 Věda, theologie, 
magie – 2019 Osobnost kněze a mága v dějinách.
 Na sobotu 16. května 2020 je již naplánováno a schváleno konání další kon-
ference pod názvem „Náboženský a magický rituál jako cesta ke svobodě“. Účast 
přislíbil prof. Nakonečný (zde je třeba doufat v příznivý zdravotní stav). Násle-
dujícího dne, 17. května 2020, tomu bude 120 let od narození předního českého 
prvorepub likového hermetika Petra Kohouta (Pierre de Lasenic). Rozhodli jsme 
se proto pokusit se v den konference uspořádat i výstavu s tématem prvorepub-
likového českého hermetismu v budově HTF UK. Pokud by tento plán vyšel, byl 
by k vidění mimo jiné i odlitek Lasenicovy masky ze 30. let 20. století, replika ri-
tuálního svíc nu Horev klubu i zvětšená fotogra ie původního barevného tapisu – 
rituál ního koberce. Marek Dluhoš


