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Hermetické společnosti První republiky a současnosti
Prvním pokusem o sjednocení roztříštěného hermetického hnutí v Československu byl vznik Volného sdružení pracovní-
ků okultních roku 1920. Jeho zakladatelem byl K. R. Mach a Pierre de Lasenic. Tento úspěch českých hermetiků dal později 
základ pro vznik nejúspěšnější hermetické společnosti – Universalie. Sdružení zaniklo roku 1939 a bylo obnoveno v roce 
2012 v Praze z iniciativy badatelů různých okultních skupin i nezávislých magiků. Dodnes funguje jako setkávání prakticky 
zaměřených hermetiků pod názvem Volné sdružení badatelů okultních. Ve stejné době (kolem roku 1939) se objevila 
v Praze i skupina obdobného jména, Volné sdružení okultistů, za níž stála Anthroposo ická společnost Studium a mystik 
Karel Weinfurter. Sdružení nemělo dlouhou existenci a zaniklo v polovině dvacátých let. Dalším neúspěchem pražských 
hermetiků se stalo založení Společnosti pro objektivní a experimentální okultismus. Společnost fungovala v letech 
1921–1923. Roku 1922 vznikla agitací Oldřicha Eliáše v Praze Čes koslovenská zednářská lóže XYZ, jejíž náplní mělo být 
propagování hermetismu. Také tato lóže však brzy po svém vzniku bez větších spěchů zanikla.
 Naopak velký úspěch zaznamenala Universalia. Existovala v letech 1927–1930 nejprve jako studijní kroužek a od roku 
1930 pak jako úředně ohlášená společnost. Byla úředně rozpuštěna roku 1941, obnovena pak byla roku 1990. Také Spo-
lečnost pro studium okultních nauk patřila k těm úspěšnějším a existovala v letech 1930–1939. V roce 1933 založil Pie-
rre de Lasenic, Jan Kefer a Jindřich Večerka hermetický spolek Eulis-klub. Společnost zanikla 30. 6. 1939 a opětovně byla 
obnovena po roce 1989 některými původními členy Universalie. Neúspěšným zůstal pokus o založení kritického hermetic-
kého Klubu nezištných přátel věd duchovních, který podnikli v roce 1935 Jaroslav Hojka a Vilém Strass. Stejného roku 
byla založena Okultní a astrologická společnost pro vědecká bádání a pro studia národohospodářská ve Stonavě. 
Byla rozpuštěna roku 1940.
 Dalším úspěchem českých hermetiků bylo založení Horev-klubu roku 1937. O iciálně byl rozpuštěn roku 1939, ale fak-
ticky pokračoval jako soukromý kroužek nadále ve své činnosti. Formálního obnovení se Horev dočkal až roku 1993 jako 
spolek při obnovené Universalii; později vznikl ještě druhý Horev, se kterým však kromě názvu a zájmy o hermetické vědy 
nemá původní Horev nic společného. Martin Jůna


