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ÚVOD

Úvod

Co m li spole ného literát a tv rce postavy Sherlocka Holmese 
Arthur Conan Doyle, p írodov dec a spoluautor Darwinovy 
evolu ní teorie Alfred Russel Wallace, jeden ze zakladatel  mo-
derní psychologie William James, fyzik a pr kopník radiového 
vysílání Oliver Joseph Lodge, skotský antropolog a spisovatel 
Andrew Lang, chemik, fyzik a objevitel thalia William Crooke, 
francouzský astronom Camille Flammarion, n mecký astrofy-
zik Johann Karl Friedrich Zöllner, americký spisovatel a sati-
rik Mark Twain, podnikatel a utopický socialista Robert Owen, 
britský ministerský p edseda Arthur James Balfour a fran-
couzský básník a spisovatel Victor Hugo krom  nep ehlédnu-
telného p ísp vku sv tové v d , um ní a ve ejnému životu? 
Všechny zmín né osobnosti v ily v posmrtný život a existenci 
sv ta duch , s nimiž mohou za ur itých okolností nadaní 
a sensitivní jedinci komunikovat. Zárove  byli uvedení mysli-
telé p esv d eni o tom, že vytvo ení spole enství živých a mrt-
vých na základ  spiritualismu umožní smír v dy a náboženství 
a zahájí novou éru v d jinách lidstva. Nastal historický para-
dox, který Jason nanda Josephson vyjád il slovy: „Duchové se 
zjevili jako symboly sekulární modernity“ (2013, 314). „Od aro-
vání sv ta“ a nástup sekulárního v ku vyvolaly protireakci, 
která se snažila uchovat v podmínkách moderní doby legitimitu 
a autenticitu náboženské zkušenosti, a to i za cenu odstran ní 
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tradi ní institucionální religiozity. V roce 1848 se objevil spiri-
tualismus, kolem roku 1857 se zrodil spiritismus, v roce 1875 
byla založena Teoso  cká spole nost a roku 1887 vznikl Her-
metický ád Zlatého úsvitu. 

Období mezi lety 1848 až 1914 bylo ve znamení bezprece-
dentního vzestupu a prom ny západní civilizace zahrnující 
pr myslovou revoluci, urbanizaci, demokratizaci, sekularizaci 
a alfabetizaci. Tradi ní agrární zp sob života spjatý s nábožen-
skými formami, které stále t žily z odkazu antiky a prehistoric-
kého polyteismu, byl nahrazen m stskou existencí, moderní 
infrastrukturou a technologií, novým typem sekulární vzd la-
nosti, která se rozší ila mezi široké vrstvy, a civiliza ními aspi-
racemi, jež p esahovaly nejvypjat jší imaginaci p edchozích 
staletí a vyžadovaly p ehodnocení dosavadní religiozity. Max 
Weber hovo il v této souvislosti o racionalizaci jako jednom 
z nejcharakteristi t jších znak  modernity. Spiritualismus re-
prezentuje na první pohled paradoxní sou ást zmín né histo-
rické transformace. Je obtížné si p edstavit, že ve v ku Ediso-
na, Pasteura, Darwina nebo Tesly v novaly tisíce vzd laných 
a inteligentních jedinc  zna nou ást intelektuální energie po-
hybujícím se stolk m, „záhadným“ úder m, levitaci, ektoplaz-
matickým úkaz m ve tvaru lidských t l nebo duch m zem e-
lých promlouvajících prost ednictvím médií. Podle pr zkumu 
uskute n ného v roce 1899 p ibližn  jeden lov k z šestnácti 
zahlédl b hem života alespo  jednou „ducha“ i jinou „nad-
p irozenou bytost“ (Buckland 2005, 11). Na tvrtém psycholo-
gickém kongresu v Pa íži v roce 1900 ekl slavný psycholog 
Frederic William Henry Myers: „Tvrdím, že tato substituce osob-
nosti nebo posedlost nebo pneumatologie je normálním krokem 
vp ed v evoluci lidstva. V  lov ku existuje duch a je zdravé 
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a žádoucí, aby tento duch byl schopen se áste n  a do asn  
odd lit od organismu, pocítil rozší enou svobodu vid ní a umož-
nil n kterému ze zesnulých duch , aby využil opušt né t lo za 
ú elem komunikace s jinými duchy stále pobývajícími na zemi. 
Tímto zp sobem bylo získáno mnoho v d ní a více bude násle-
dovat“ (cit. dle Monroe 2008, 216). Je p ízna né, že Myersovy 
výroky nevyvolaly mezi p ítomnými odborníky žádné velké roz-
paky.

Ve svém lí ení d jin spiritualismu, který se ve druhé polovi-
n  devatenáctého a v prvních desetiletích dvacátého století 
rychle rozší il p edevším mezi vzd lanými vrstvami západní 
spole nosti, budu vycházet z aktérské perspektivy. Snažím se 
porozum t tomu, jak samotní stoupenci a odp rci zmín ného 
hnutí chápali spiritualismus a jakou historickou genealogii 
mu p isuzovali. Mám výhodu spo ívající ve skute nosti, že ve 
spiritualistických kruzích se pohybovala intelektuální elita své 
doby, jejíž sv dectví a výroky jsou obvykle velmi jednozna n  
a jasn  formulovány. Mnozí spiritualisté náleželi k  v dc m, 
jejichž invence a vynálezy stvo ily moderní éru. N kte í p ední 
spiritualisté, nap íklad Arthur Conan Doyle, pokládali zrod 
spiritualistického hnutí za nejvýznamn jší událost ve sv to-
vých d jinách od vystoupení Ježíše Krista (Doyle 1926, I, vii). 
Jiní, nap íklad Pierre Curie, nositel Nobelovy ceny za fyziku, 
soudili, že b hem spiritualistických seancí se projevuje dopo-
sud neznámá síla, která by m la být p edm tem v deckého 
výzkumu obdobn  jako nap íklad radioaktivita.

Historický p ehled vývoje spiritualismu je doveden do roku 
1930, kdy zem el jeden z jeho nejprestižn jších propagátor , 
Arthur Conan Doyle. To neznamená, že by tehdy d jiny spiri-
tualismu skon ily. V následujících dekádách m žeme sledovat 
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opakující se vlny zvýšeného zájmu o paranormální a parapsy-
chologické fenomény. Legendární kniha Jitro kouzelník : Úvod 
do fantastického realismu z roku 1960 Jacquese Bergiera 
a Louise Pauwelse, sugestivní polemika s triumfalismem scien-
tismu ve jménu okultní, hermetické a esoterické tradice zá-
padní vzd lanosti, m la zna ný ohlas a inspirovala množství 
epigon  v etn  Roberta Charrouxe, Ericha von Dänikena nebo 
Ludvíka Sou ka. D ležitou sou ástí západního intelektuální-
ho a duchovního života jsou r zné formy novopohanství, na-
p íklad hnutí Wicca, podnícené díly Geralda Gardnera, New 
Age, esoterismus, okultismus, m stský šamanismus a další 
podobné hybridní fenomény spojující reinterpretovanou ar-
chaickou tradici s možnostmi dnešní technologie. Brazilští spi-
ritualisté Chico Xavier nebo Divaldo Pereira Franco náleželi 
k národním ikonám a mezinárodním celebritám. tená  nalez-
ne více informací v knihách New Age and Neopagan Religions 
in America (2004) od Sarah Pikeové, New Age Religion and 
Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought 
(1998) od Woutera J. Hanegraaffa, The Channeling Zone: Ame-
rican Spirituality in an Anxious Age (1997) od Michaela F. Brow-
na nebo Des Hommes, des dieux et des extraterrestres: Ethno-
logie d’une croyance moderne (1999) od Wiktora Stoczkowského. 

Problematikou zm n ných stav  v domí, mimosmyslového 
vnímání, telekineze, telepatie a levitace se po druhé sv tové 
válce zabýval vynikající kosmopolitní literát Arthur Koestler. 
Na ad  prestižních univerzit existují odborná pracovišt  sys-
tematicky se v nující výzkumu výše zmín ných fenomén . 
Není mým úkolem a p áním hodnotit nebo komentovat význam 
a výsledky jejich práce. Myslím ale, že na p elomu dvacátých 
a t icátých let dvacátého století bylo z ejmé, že p vodní 
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aspirace spiritualist  spo ívající ve spojení sv ta lidí a duch  
za ú elem radikální rekonstrukce reality se nenaplnila. De  ni-
tivn  pominula pseudonáboženská a reformní o ekávání, jež 
se spiritualismem spojovali hlavní protagonisté. Spiritualis-
mus p inášel nad ji, p íslib a sen o lepší budoucnosti, který 
selhal. V tom se nelišil od jiných velkých utopických hnutí de-
vatenáctého a dvacátého století. Na rozdíl od politických ideo-
logií typu komunismu, nacismu nebo fašismu po sob  spiritua-
lismus nezanechal milióny mrtvých a zni ených život . 

Za po átek spiritualismu považovali n kte í jeho stoupenci 
31. b ezen 1848, kdy se poprvé projevily psychické schopnosti 
sester Foxových. N kte í auto i ale poukazovali na dlouhodo-
bou kontinuitu, která tento fenomén spojuje s p edchozí nábo-
ženskou zkušeností lidstva v r zných kulturách a civilizacích. 
Jedním z hlavních cíl  této knihy je nazna it, že spiritualis-
mus byl moderní manifestací archaických aktivit lidských ko-
munit, jež v konkrétních historických podmínkách reagovaly 
inovujícím zp sobem na zcela novou psychologickou pot ebu 
spole nosti nacházející se v p echodném stadiu modernizace. 
Epistemologickým východiskem je setkání antropologie zabý-
vající se konstantami lidské p irozenosti s nahodilou prom n-
livostí d jin. Toto protnutí antropologie a historie je podstatou 
v deckého studia kulturní evoluce lidstva. 

Pokusím se doložit, že spiritualismus byl výrazem psychické 
dispozice, která se projevovala v religiózním život  archaických 
populací a jejíž moderní úkazy pravd podobn  souvisejí s pro-
cesem sekularizace a zpochybn ním autority tradi ních mono-
teistických náboženství a jejich transcendentních vizí. Za tím-
to ú elem využiji teoretické p ístupy sou asné teorie kulturní 
evoluce, p edevším v podob  memetiky, k jejímž pr kopník m 
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náleží Richard Dawkins, Daniel Dennett, Kate Distinová nebo 
Susan Blackmoreová. Memetika jako v da o „sobeckých me-
mech“, to znamená o elementárních jednotkách kultury, proží-
vala nejv tší rozmach v devadesátých letech dvacátého a na po-
átku jednadvacátého století. Následovala ostrá kritika a ústup 

z výsluní, která podle mnohých badatel  p edznamenává de  -
nitivní diskreditaci a zánik zmín né disciplíny. Aplikace teorie 
mem  na fenomén spiritualismu by m la p isp t do diskuze, zda 
jde pouze o do asnou krizi a pomíjivý odliv zájmu o memetiku, 
který nap íklad p ed objevem genetiky na sklonku devatenác-
tého století potkal rovn ž darwinismus, nebo o spravedlivý 
soud nad intelektuální aspirací, jež byla zastín na so  stikova-
n jšími a v rohodn jšími výklady kulturní evoluce. 

Zasv cené pr vodce po sv t  spiritualismu devatenáctého 
století napsal Frank Podmore, jeden z p ímých ú astník  pát-
rání po povaze duchovních fenomén  (Modern Spiritualism, 
1902), a spiritualistka Emma Hardinge Brittenová (Nineteenth 
Century or, Spirits and their Work in Eve of the Earth, 1883). 

adu podrobných informací nalezne zájemce v detailních 
dvoudílných d jinách spiritualismu od Arthura Conana Doyla 
(The History of Spiritualism, 1926), i když si tená  musí být 
v dom skute nosti, že Arthur Conan Doyle náležel k horlivým 
stoupenc m zmín ného hnutí. Pohled skeptika tlumo í ve 
svých pam tech Harry Houdini (A Magician among the Spirits, 
1924). 

Zásadní odborné monogra  e zabývající se problematikou 
spiritualismu p edložili zejména Janet Oppenheimová (The 
Other World: Spiritualism and Psychological Research in England, 
1850–1914, 1985), Alan Gauld (The Founders of Psychical Re-
search, 1968), Brian Inglis (Natural and Supernatural: A History 
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of the Paranormal, 1977) a Cathy Gutierrezová (Plato’s Ghost: 
Spiritualism in the American Renaissance, 2009). Mimo ádn  
tivou formou p iblížila historii spiritualismu p edevším v ang-

losaském sv t  Deborah Blumová (Ghost Hunters: The Victo-
rians and the Hunt for Proof of Life after Death, 2007). Vzniku 
a vývoji francouzského spiritismu se v noval Jacques Lantier 
(Le Spiritualism ou l’aventure d’une croyance, 1971), Lynn L. 
Sharp (Secular Spirituality: Reincarnation and Spiritism in Nine-
teenth-Century France, 2006) a John Warne Monroe (Laborato-
ries of Faith: Mesmerism, Spiritism, and Occultism in Modern 
France, 2008). 

Množství encyklopedicky zpracovaných dat týkajících se spi-
ritualismu se nachází v publikacích Henriho E. Ellenbergera 
(À la découverte de l’inconscient: Histoire de la psychiatrie dy-
namique, 1970) a Raymonda Bucklanda (The Spirit Book: The 
Encyklopedia of Clairvoyance, Channeling, and Spirit Commu-
nication, 2005). Na díl í otázky spiritualistického hnutí se 
zam  ili Ann Braudeová (Radical Spirits: Spiritualism and Wo-
men’s Rights in Nineteenth-Century, 2001), Simone Nataleová 
(Supernatural Entertainments: Victorian Spiritualism and the 
Rise of Modern Media Culture, 2016) a Alex Owen (The Darke-
ned Room: Women, Power, and Spiritualism in Late Victorian 
England, 1989). 

V eském p ekladu jsou k dispozici Swedenborgova díla Nebe 
a peklo (2011), Nebeské m sto (2014) a Sná  (2014a), Výskum-
ný spiritismus: Kniha prost edník v (1997) od Allana Kardeca, 
„spiritualistický“ román Zem  mlhy (2011) od Arthura Conana 
Doyla, Viktoriánské ducha ské historky (2007), které uspo á-
dal Richard Dalby, a studie lov k a vesmír (1934), jejímž 
autorem byl Oliver Lodge. Kniha Temná múza: Vliv okultismu 
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na literaturu 18. až 20. století (2006) Garyho Lachmana se v -
nuje spiritualismu v širším intelektuálním a historickém kon-
textu. Jaromír Kozák uve ejnil záslužný a impozantní p ehled 
d jin eského spiritismu v díle Spiritismus: Zapomenutá kapito-
la eských d jin (2003). Lucie Hlavinková zpracovala pohnuté 
osudy sester Foxových v románové podob  (Sestry Foxovy: 
Skute ný p íb h zakladatelek spiritismu, 2017). 

spiritualismus.indd   16 01/02/2018   10:08:18



17

P EDCH DCI SPIRITUALISMU

1

P edch dci spiritualismu: 
Severský Buddha a rakouský mág

Pro západní intelektuální a duchovní život raného novov ku 
byla p ízna ná existence spolk , jejichž lenové zahalovali 
svoji innost do aury tajemství a prohlašovali se za nositele 
esoterických znalostí a dovedností. Výše zmín né komunity se 
objevovaly na evropském kontinentu od po átku sedmnáctého 
století. Z renesan ní tradice p evzaly symbolismus a rétoriku 
hermetismu, alchymie, kabaly a apokalyptických vizí, které 
spojovaly s blížící se všeobecnou obnovou sv ta. Základní pod-
mínkou univerzální regenerace byla restaurace starého a za-
pomenutého v d ní. Paracels v žák a alchymista Gerhard 
Dorn uvedl ve spise Congeries Paracelsicae chemiae (1581), že 
Adam, jenž byl napln n boží moudrostí, vymyslel veškerá um -
ní a v dy. Aby tyto znalosti byly zachovány pro budoucí gene-
race, Adamovi synové je zaznamenali v hieroglyfech na dv  ka-
menné tabule. Po Potop  sv ta je nalezl Noe na ho e Ararat. Od 
n ho se zmín né v domosti ší ily do Chaldeje, Persie a Egypta, 
kde je obnovil a shromáždil Hermes Trismegistos. Poté se v t-
šina z p vodního Adamova v d ní rozplynula a rozt íštila mezi 
r zné obory, astrologii, magii, kabalu nebo alchymii (Håkans-
son 2012, 508).

V roce 1614 bylo oznámeno založení rosekruciánského bra-
trstva. Podle prvního rosekruciánského manifestu n mecký 
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rytí  Christian Rosenkreutz cestoval po Orientu, odkud se vrá-
til obtížen tajným posvátným a mystickým v d ním. Jeho hrob 
byl odkryt po sto dvaceti letech. Bylo v n m nalezeno množství 
spis , které poslouží k ší ení Rosenkreutzových v domostí 
a radikální revitalizaci spole nosti. Autorem rosekruciánských 
provolání Fama fraternitatis roseae crucis a Confessio fraterni-
tatis roseae crucis byl student teologie na luteránské univerzit  
v Tübingenu Johann Valentin Andreae, jehož inspiroval Tobias 
Hess. Tento tübingenský právník, léka  a Paracels v žák p ed-
pov d l na rok 1604 konec papežství. Johann Valentin An-
dreae, který byl v roce 1613 vysv cen na kn ze, ve svém živo-
topise pozd ji p iznal, že vydal roku 1616 anonymn  Chemickou 
svatbu Christiana Rosenkreutze (Chymische Hochzeit Christia-
ni Rosencreutz anno 1459). Na titulní stránku zmín né knihy 
uvedl: „Tajemství se stanou levnými, jestliže se zve ejní, a pro-
fánní v ci ztratí svoji vznešenost. Proto neházejte perly sviním 
a nestelte oslovi l žko z r ží“ (Åkerman 2007, 164). Rosekruciá-
ni tak vznikli jako sm s imaginární hry a podvrhu. Zt les ovali 
ale natolik atraktivní a sugestivní  kci, že se asem stali reali-
tou. Mnozí západní vzd lanci se s idealistickým rosekrucián-
ským programem ztotožnili a sehráli d ležitou úlohu v evrop-
ském intelektuálním život  (Åkerman 2007, 158–159). Za 
esoterickou rétorikou rosekrucián  se skrývala výzva ke vše-
obecnému vzd lání a reform  za ú elem dosažení lidské doko-
nalosti v duchu hermetického u ení.

Záhy rosekruciánství p ekro ilo hranice N mecka. V roce 
1623 byl na Pont Neuf v Pa íži vyv šen anonymní rosekrucián-
ský manifest. Francouzský polyhistor a p edch dce encyklo-
pedist  Gabriel Naudé, autor spisu Instruction à la France sur 
la vérité de l’histoire des Frères de la Roze-Croix (1624) rozpo-
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znal v rosekruciánském u ení vliv kabaly a n meckých apoka-
lyptických vizí. V existenci rosekruciánského bratrstva uv il. 
V Anglii léka  Robert Fludd vydal pod pseudonymem Joachim 
Frizius publikaci Summum bonum: Quod est verum magiae, ca-
balae, alchymiae, Fratrem Rosea Crucis verorum verae su-
biectum (1629), ve které p edložil vlastní „rosekruciánský sys-
tém“. Atomista Pierre Gassendi a matematik a fyzik Marin 
Mersenne ozna ili roku 1639 Fluddovu aspiraci za nek es an-
skou a nev deckou a na kli Fludda ze snahy u init z alchymie 
jádro nového náboženství (Åkerman 2007, 159). Ve zmín né 
polemice m žeme rozpoznat po ínající rozšt pení novov ké 
v dy na scientismus, který od p elomu osmnáctého a devate-
náctého století opanoval západní myšlení, a hermetickou 
a okultní tradici, jež byla v moderním akademickém život  
marginalizována. 

Rosekruciánské hnutí zaujalo švédského královského archi-
vá e Johannese Burea, kterého významn  ovlivnil novoplato-
nismus, zejména Giovanni Pico della Mirandola. Burea, jenž 
studoval „mystický význam“ severských run, inspiroval spis 
anglického alchymisty Johna Deea Monas hieroglyphica pojed-
návající o esoterickém p vodu písma. V rukopise nazvaném 
Adulruna rediviva seu sapientia sveorum veterum (1616) Bu-
reus vyslovil mín ní, že runy jsou starším symbolickým systé-
mem než egyptské hieroglyfy nebo židovská kabala a že skrý-
vají moudrost starých Gót , nejušlechtilejšího plemene na 
zemi (Håkansson 2012, 502–503). Bureus, který v il v tajné 
rosekruciánské bratrstvo, vymezil na základ  rosekrucián-
ských podn t  t i data p edznamenávající apokalypsu: V roce 
1396 vystoupil Jan Hus, první evropský reformátor, a byzant-
ský u enec Manuel Chrysoloras zahájil ve Florencii výuku 
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