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Dokumentační centrum českého hermetismu – projekt k uchování 
českého esoterního odkazu
Je tomu již 18 let, co se na scéně naší národní historiogra ie objevilo Dokumentační centrum čes-
kého hermetismu (DCČH). Jeho založení inicioval proslulý hermetik Josef Veselý, který také sesta-
vil první tiskové prohlášení o programové náplni této organizace, jež vyšlo v časopisu Svět magie 
č. 9 (3/2001). Dále pod ním byli podepsáni šéfredaktor Světa magie Aleš Česal a bibliotékář Ná-
rodního muzea Petr Kalač. V průběhu času v projektu zůstal jen posledně jmenovaný člen, který 
roku 2004 sepsal (na popud největšího znalce sféry novodobého českého hemetismu, profesora 
Milana Nakonečného) chybějící doplňkovou studii: Stručná historie české esoterické scény od 
konce 19. století do roku 1989. Dík ní Petr Kalač navázal řadu kontaktů s dožívajícími pamětníky českého undergroundové-
ho duchaborectví a získal mnoho unikátních svědectví o této zajímavé oblasti lidského snažení. Své znalosti později doplnil 
průzkumem archivních dokumentů řady českých i zahraničních institucí, ve spolupráci s nemnoha badateli této doposud 
málo prozkoumané oblasti české historie. 
 DCČH následně vstoupilo do světa internetu (2006), což vzbudilo zájem široké veřejnosti doma i v zahraničí (Japonsko, 
Německo, Polsko, Slovensko, USA). V této době vzniklo také logo DCČH, které gra icky ztvárnila Markéta Anna Kolářová. O vý-
sledky bádání tohoto „institutu“ časem projevila zájem řada periodik (Dingir, Logos, Re lex, Tvar, Záhady života atd.), nakla-
datelství (Epika, M. Jůna, Trigon, Vodnář), universitních pracovišť (HTF UK, ETF UK, FHS UK, FF MU) a dalších organisací 
(Lectorium Rosicrucianum, Národní muzeum, Unitaria, VSBO), včetně těch zahraničních (IAPSOP). Vrcholem tohoto snažení 
bylo proniknutí do veřejnoprávních a dalších médií (ČT-1, Prima ZOOM, Radio Wawe, iDNES.cz, Wikipedia atp.). Naše texty 
jsou ve valné většině přeloženy do angličtiny. Díky nim se snažíme expandovat do celého světa. 
 Vedle veřejného angažmá DCČH probíhá řada soukromých osvětových aktivit, jimiž se snažíme uspokojit veškeré objed-
návky, které k nám přicházejí. Týkají se zejména přednáškových, konzultačních a rešeršních služeb, na jejichž základě pak 
vznikají např. bakalářské, diplomové a rigorósní práce. V neposlední řadě umožňujeme studium obrovského množství uni-
kátních archivních materiálů, které se DCČH podařilo shromáždit, a které jsou dnes zaneseny v obsáhlých databázích. Jejich 
správu obhospodařuje řada dobrovolných spolupracovníků, kteří se podílejí i na dalším chodu naší organizace. Samostatnou 
kapitolou jsou pak naši (často anonymní) přispěvatelé, od kterých získáváme řadu darů (např. z hermetických pozůstalostí). 
Všem výše zmíněným dobrodincům patří náš veliký dík. 
 V nejbližší budoucnosti připravujeme soupis českého esoterního samizdatu a obsáhlý citační heslář českých esoteriků (in 
memoriam). Chystají se také další literární práce v součinnosti s vybranými jednotlivci a institucemi. A snad i celovečerní ilm!
 

Prezentace: www.dcch.grimoar.cz; e-mail: dcch@centrum.cz. Petr Kalač
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