
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá

 v sobotu 20. 5. 2017 od 9:30 religionistickou konferenci:

Gnose a mystická cesta k Bohu
Seznam přednášejících s anotacemi příspěvků

Akademický blok:

doc. ThDr. Ivan O. Štampach (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice):

Analogie raného gnostického křesťanství v současné spiritualitě

Anotace:

Gnostické křesťanství je tradičně posuzováno podle fideistické polemiky s 
křesťanskými gnostiky 2. a 3. století. Prameny ke gnostickému křesťanství jsou 
ztraceny. Z nepatrných zmínek lze vyhodnotit rané gnostické křesťanství jako 
neautoritativní, nehierarchické. V oblasti dotyku hermetismu a křesťanství vznikají od 
počátku novověku směry navazující na historické gnostické křesťanství. Jako 
příklady mohou sloužit křesťanský hermetismus, Carl Gustav Jung, theosofické 
křesťanství, anthroposofie, osobní náboženství v pojetí Thomase Moora. Výzkumy 
vývojových trendů naznačují, že tyto podoby křesťanství vzkvétají, zatímco zavedené 
fideistické křesťanství je v hluboké krizi. Příspěvek poskytne přehled nových směrů 
navazujících na gnósi a vyhodnotí jejich roli v proměnách náboženské s spirituální 
scény současnosti. 

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (Husitská teologická fakulta UK):

Bůh a člověk v islámské mystice 

 Anotace:

Základní islámské dogma jedinosti/jedinečnosti Boží vyvolává dodnes polemické 
střety. Salafisté příkře odmítají bádavé koncepce súfíjů, v nichž Jedinost absorbuje 
univerzálně veškeré bytí a zcela prostupuje lidské myšlení, vůli, důvěru i konání. 
Člověk přestává být pouhým služebníkem svého Stvořitele a vzájemný vztah se 
stává oboustrannou láskou. Příspěvek krátce vylíčí myšlenkový rozlet a zároveň 
střet, které na tomto spirituálním poli prožívá již 14 století islám.



doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. (Husitská teologická fakulta UK):

Hesychasmus-jako tradiční pravoslavná spiritualita.

Anotace:
Praxis a theoria

Psychosomatická metoda
Cíl křesťanského života-pravoslavný pohled

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy):

Dinanduktův vzestup v mandejské tradici 

Anotace:

Jedním z ústředních témat mandejského náboženství je posmrtný vzestup 
mandejcovy duše (nišimta) k nejvyššímu božstvu skrze strážní domy (matarta). 
Tomuto vzestupu se mandejská literatura samozřejmě hojně věnuje. Její součástí je 
však i text, který také popisuje vzestup k těmto strážním domům odlišným způsobem. 
Nejedná se totiž o vzestup posmrtný, ale o vzestup ještě během života jedince 
jménem Dinanukt, který se z této cesty dokonce navrátí. Překladu a analýze toho 
textu se věnuje následující příspěvek. 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (Katolická teologická fakulta UK)
Gnostické motivy v karmelitánské mystice doby baroka

Anotace:

Příspěvek nám přiblíží gnostické motivy spojené s dobou baroka a karmelitánskou 
mystikou.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy):

Mystické aspekty katolického modernismu 

Anotace:

Příspěvek si klade otázku, do jaké míry ovlivňovalo anglické mystické hnutí 
reprezentované jmény George Tyrrell, Friedrich von Hügel a Evelyn Underhill hnutí 
české katolické moderny a počátky Církve československé. 



ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. (Husitská teologická fakulta UK):

Svěcení kněží u novodobých gnostiků jako otázka napojení na náboženské 
egregory

Anotace:

Otázka svěcení kněží je dodnes v křesťanských církvích aktuální. Přístup k významu 
přenosu této tradice od vybraných osob se však liší. Novodobí gnostikové zastávají 
myšlenku, že za náboženskými směry stojí i egregory. Jejich moc má být spojena s 
mocí kněze.

ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)
Vztah židovství a gnóze - několik krátkých úvah na vybrané motivy

Anotace: 

Autor se ponejprv povšechně zabývá recentními poznatky ohledně vztahu tradičního 
židovství a gnosticismu, načež tyto ilustruje konkrétními úvahami nad fenomény 
člověka (potažmo Člověka), Božího synovství, "femininní fazety" Boží a hieros 
gamos (respektive tikun).

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v 

Trnavě)

Spiritualita bez náboženstva - mystika Eckharta Tolleho

Anotace:
Eckhart Tolle patrí k mediálne najznámejším súčasným predstaviteľom populárneho 
trendu „spirituality bez náboženstva“. Hlavným cieľom príspevku je v kontexte tohto 
trendu predstaviť ideové konštanty Tolleho mystiky tak s ohľadom na jej teoretické 
východiská, ako aj praktické spirituálne aplikácie.

doc. Pavel Hošek, Th.D. (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Mystické motivy v myšlení a díle C S. Lewise

Anotace:

Britský spisovatel C. S. Lewis vycházel ve svém díle z celoživotní četby 
klasických autorů křesťanské mystiky. Zásadní vliv na jeho myšlení měli 
někteří stoupenci novoplatonismu a gnóse. V rozhovoru s nimi dospěl k 
osobité syntéze, která tvoří ideová východiska jeho literární tvorby. 



Bc. Olga Čejková (SocioFactor)

Opouštění asketické praxe a jeho motivace zachycené ve výpovědích 
současných jogínů a mystiků

Anotace:

Z askeze jsem sestoupil 10. 7. Sedím na zahradě v Londýně a kouřím vodní 
dýmku. Spadly ideály, spadlo všechno, jsem sám. Nepatřím nikomu a ničemu a 
nepatří mi nikdo a nic.

Co motivuje příznivce jógy a individuálních mystických směrů ke vstupu do askeze? 
A jaké faktory se naopak podílejí na důvodech, proč někteří z nich tuto praxi opouští 
a navrací se do běžného života? Možnou odpověď na tyto otázky se pokusí přinést 
konferenční příspěvek, jenž je založen na původním výzkumu autorky. Metodologicky 
je postaven na kvalitativní analýze dat získaných z polostrukturovaných rozhovorů s 
jóginy a mystiky žijícími v Brně, pořízených v období březen až duben 2017. Na 
základě porovnání výpovědí budou rovněž u zkoumaných případů formulovány 
logické modely opouštění asketické praxe.

Blok žité religiozity:

Petr Kalač (Dokumentační centrum českého hermetismu)

Mystická tvář českých hermetiků

Anotace:

Příspěvek Petra Kalače se zaměří na zmapování novodobé mystické tradice tak, jak 
se jí snažily chápat české hermetické kruhy.

Bc. Lukáš Loužecký:

Petr Klíma-Toušek a Česká škola gnostická

Anotace:

Cílem přednášky je upozornit odbornou veřejnost na neprávem zapomenutého 
českého mystika Petra Klímu-Touška (1901-1976), tentokrát v úloze překladatele a 



komentátora klasických hermetických a mystických spisů – od Tomášova evangelia 
po Jacoba Böhme.

JUDr. et Mgr. Ing. Jan Lípa, Ph.D. MBA

Fráňa Drtikol – Mystik nebo Patriarcha českého buddhismu?

Anotace:

Příspěvek obeznámí posluchače s životem, dílem a duchovní cestou Fráni Drtikola, 
jakož i s živým odkazem, dochovaným do současnosti skrze jeho žáky. Představí 
základy meditační praxe jeho učení. Neopomene uvést na pravou míru ani mylné 
mýty o něm rozšířené.

RNDr. Emil Páleš, CSc.
Archonti gnostiků ve světle hlubinné psychologie

Gnostickým motivem je představa, že sedm inteligencí nás drží v zajetí, protože jsme 
se zamilovali do křivých obrazů nebeských pravzorů ve hmotě, a poznání původních 
pravzorů je osvobozující. Tradiční angelologie a démonologie nabývá nový, 
empirický význam ve světle současného poznání o mozku, typologii osobnosti 
a cyklického střídání kulturních vzorců v dějinách.

Konference se koná na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v aule 
H109 na adrese Pacovská 350/4, Praha 4. Vstup volný.

Web: www.htf.cuni.cz/religionistika            Email: hermetismus@htf.cuni.cz


