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Předmluva.

Zvláštní příčina přiměla mne, abych se zabýval
studiem spiritismu. Přišel ke mně jeden z mých po
sluchačů — byl spiritistickým mediem. Pocházel
z krajiny, kde spiritismus značně se šířil mezi děl
nickým lidem. Chtěje se přesvědčiti o pravosti jeho,
zašel ke hlavnímu tehdy šířiteli spiritismu ve vý
chodních Cechách Karlu Sezemskému ve Hrabačově
u Jilemnice. Zúčastnil se též sezení v tamním spiri
tistickém spolku.

Před odchodem do Hrabačova zemřel v rodišti
jeho známý přítel. Pamatoval si zcela určitě poslední
jeho slova před smrtí pronesená. Ve spiritistickém
onom sezení tázal se media, může-li mu říci ona
slova, která přítel jeho před smrtí pronesl —- a me
dium ihned citovalo správně slova ta. Rodiště jeho
bylo mnoho hodin cesty od Hrabačova vzdáleno, a
o smrti přítele svého naprosto s nikým nemluvil.

Když se vracel na dráhu, zastavil se v Jilemnici
v hostinci. Usedl uprostřed místnosti ke stolu. Po
jednou cítí jakési škubání v pravé ruce. Vezme do
ruky tužku, a tužka začne psáti: V tu a v tu dobu
na ndaném místě potkáš člověka se svítilnou, ulekne
se tě a uteče. A skutečně prý se vše tak stalo. Od
té doby byl mediem. V jistých dobách byl ovládnut
podivnou jakousí mocí, pod jejímž vlivem psával
různá sdělení. Měl jich celou knížku, obsahem rovnaly
se sdělením, která shledáváme ve spiritistických kni
hách a časopisech. V některých výrocích jevil se duch
katolické moderny. Vyprávěl mi, že si je úplně vědom,
když abnormální onen stav u něho začíná a že vůlí
svojí může ho přemoci, nebo kdykoliv.chce přerušiti.
Byl píšícím mediem nazíravým. Vyprávěl mi též, že
vidívá přeludné postavy osob zemřelých, jako prý
před nedávnem postavu pana kardinála Schonborna.



Bylo na něm viděti, že je nervově velice roz
rušen. Byl poslán k lékaři, který konstatoval u něho
nervosu hraničící téměř s psychosou.

Než odejel na zotavenou, poděsil jednou v noci
všecky své spoluspící. Klečel na posteli opřen o pelest
a křičel tak strašně. že hrůza pojímala všecky a více
s ním spáti nochtěli. Bílá jakás postava byla prý u jeho
postele.. Potom odejel a do ústavu více se nevrátil

V téže době byl v úslavě ještě jiný, kterému se
přihodilo cosi podobného jako předcházejícímu. Eon
šel v rodišti svém do schůze spiritistické, Chtěl vy
vraceti spiritismus a před ním varovali awuvázl
v oněm sám.. Stal se rovněž mediem. ÚUpadal do
»transuc, t.j. do bezvědomého, spánku podobného
stavu, v němž ruka, jeho. psávala různé čáry. Byl
mediem mechanickým. Fantasit a nervy měl pobou
řeny jako první. Z ústavu odešel [6ž

Na těchto případech viděl jsem., jak zhoubný má
vliv spiritismus na zdraví i na náboženské smýšlení

člověka. Rozhodl jsem se, že., důkladně prohndujůcelý spiritismus, Opatřil jsem „stznačný počet SpIsu
pró 1 proli spirifismu jednajících, dotazoval jsem se
kněží působících v krajinách, kdespiritismus rozšířen,
pátral jsem v konsistorním archivu královéhradeckém,

<kde. jsem nalezl různá zajímavá podání duchovních

vpráv o šíření se a zhoubném působení spiritismu.
Výsledky studia uveřejňoval jsem vo»Ůasopiso Kalol.- Duchovenstva« v r. 1906, 1907. 1908. dyl jsem po
žádán, abych pojednání la vydal samostatně, Vyho
vuje přání onomu podávám v následujícím přehledněji
a úplněji práci v » Časopise Katol. Duch.« uveřejněnou.
Je v-ní podán věrný obraz celého spiritismu, zvláště
na základě spisů spiritistických vylíčeno učení a po
měr spiritismu ke křesťanství.

Kéž přispěje práce tato k poučení a k ochraně
mnohých přeď zhoubným vlivem spiritismu!

V Hradci Králové, dne 1. ledna 1909,

Spisovatel.
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Úvod.

Spiritismus, dle některých spiritualismus, má své
jméno od duchů (spiritus, slovo latinské —=duch),
kteří se prý stoupencům jeho zjevují, o rozličných
věcech je poučujíce, a to, jak praví, za tím účelem,
aby lidstvu nové, dokonalejší náboženství zjevil a
sociální poměry společnosti lidské opravili.

Stoupenci spiritismu nazývají se spiritisté, spiritualisté, spirité, mediáni, u nás též duchaři. -*Špi
ritismus moderní hned na počátku vystoupil v rouchu
náboženském. Duchové hlásali a hlásají nové učení,
které prý má býti jediným náboženstvím budoucnosti.
Media jsou jako kněží tohoto náboženství; v sezeních
vykonává se zvláštní kult, modlí a zpívá se. Spiriti
stické kroužky mají svůj katechismus, modlitby a
písně. :

Právě toto náboženské roucho, píše Dr. Schneid,
působilo nákažlivě na mnohé sekty v Severní Ame
rice, které očekávaly nové seslání Ducha svatého;
kazatelé jejich ve velkém počtu přestoupili ku spiri
tismu a část obcí svých pro něj získali. (Der neuere
Spiritismus, str. 61).

X tento nátěr náboženský působí, že i u nás
spiritismus tak značně se šíří. Přivrženců jeho čítá
se v Čechách již na dvakrát sto tisíc. Spiritisté pro
hlašují se za bezkonfessní, bez vyznání, ba někde
1za členy nové církve spiritistické. Aoitátoři prohlašují
na schůzích, že nová tato církev za nedlouho státem
bude uznána.

Spiritismus má prý očistiti a zdokonaliti nábo
ženství křesťanské. -První zjevení Boží stalo prý se
skrze Mojžíše, druhé skrze Ježíše Krista, třetí děje
se a fo nejdokonaleji skrze spiritismus. Spiritismus
prý způsobí »ůplný obrat ve smýšlení a jednání
hdstva«, je povolán »ku mravní a náboženské refor
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máci svěfa.«c IReformierendo Bkitter zur Bildung: relner Ethik, 1878, str. 7.
»Hodina -příští ducha, který oživuje,uhodila«

hlásají duchové. »Za vašich -dnů, kdy otvířá se nový
věk; smiloval se: Ježíš jako za času vezdejšího sešlání,
vida všechny národy sklíčeny neduhý a jako ovce
rozptýleny hez pastýře. . « my přicházíme ve jménu,
Krista a na rozkaz. Hospodina opěťováť vám ona
slova, která pravil -učedníkům svým: »Žeň je hojná,
ale dělníkův málo: proste tedy Pána žně,ahy seslaldělníky na žeň svou.«

Shromažďujte kolem sebe všechny lidi. dobré
vůle, kteří mohou kázati čistou mrav ouku, Jak ji hlásal
Kristus.

Jako bdělý pastýř potřebuje ještě ovčáků, aby
je rozeslal do všech dílů světa, aby přivedli jeho ovce.

Noví a věrní dělníci, praví spiriti, noví učedníci
Páně, vedení od duchů Hospodina, kteří přicházejí
zjevil se lidem, přinášejíce jim nové zjevení, kteří při
cházejí, ne aby zničili, nýbrž aby novým zjevením
naplnili jeho zákon - „jděte a vyučujte národy!

Vysvětlujtejim v duchu a dle pravdy zákon Páně —
toto nové zjevení, ponaučení od duchů Páně. Napomínejte
bratry své příkladem i slovem k výkonu ctnosti a
povinnosti práce, lásky a bratrství, v pořádku hmot
ném, morálním a vědeckém, a tím k výkonu lidu
milného, bratrství. — Přiveďte do ovčince zbloudilé
ovečky, které bloudí po neúrodné půdě bludu a lži,
jsouce obětí buď nesnášenlivosti, Lanatismu inábo
ženské vášně), pověry, náboženské krutovlády (despo
tismul. nebo nevěry, materialismu, a tímto usmreu
jícín vlivem -- obětí pýchy, sobectví, lakomství,
hrabivosti, nenávisti, žárlivosti. smyslnosti. nestříd
mosti. nádhery, zkrátka neřestí a zlých náruživostí,
kleré snižují vaše člověčenstvo.«c(Viz Roustaino: Křo
sťanský spiritism. neboli výklad čtvera evaneolií a
desatera přikázání. Medijně“napsali evaneelisté a apo
štolé. Přeložil Frant. Pavlíček, lin. komisař v. v., sešit
6. Výklad kap. IN. sv. Mal. v. 35-38, str. 136..



Bem

»Proto: přicházejí. duchovéé«,píše. Kardec,. »aby
lití poučili, na cestě k dobrému je chránili, v lásce
k Bohu a ve vykonávání dobrého je sjednotili. »Po+
nenáhlýmpolepšenímjednotlivcůnásledovati; bude.
časem zušlechtění máss a obnovení lidstva, a tak.bude.
dosaženo vlastního cíle spiritismu, který spočívá v.ton,
že bude základem blaha, podporou veřejného pořádku,
znamením nové Cry pro lidstvo.c (Das Buch. der Me..dien, str. 136).'

kterou nenávistí a svár odstraněn, pravé brzatrství -a
rovnost bude zavedena.«

»Nechée podporovali bludičku falešné -osvěty,

snahou jeho je »pýchu a sobectví, zášť a lakotu, ne
věru a nemravnost zničiti, veliké bratrství Jidstva na
této Zemi zavésti.« (Ref. BI, str. 115. Dr. Dippel: Der.
neuere SŠpiritismuš, Můnchén, 1897, str. 159).

Je spiritismus schopen dosíci tohoto vznešeného cíle,
kterým se chlubi? Je spiritismus skutečně zdokonalením
křesťanství, za které se vydává?

Rozviňeme zde obraz celého novodobého spiri
tismu, fen nejlépe nám ukáže podstatu a cíl spiritismu

nalením, nýbrž úplným podvrácením křesťanství a
celého stávajícího společenského řádu. © .

Za tím účelem pojednáme o původu moder ního
spiritismu: vysvětlíme, co je to medium a v čem.
spočívá medijní síla člověka: „podáme obraz spiriti

pokusech, jimiž snaží sč přemnozí vysvěthti příčinu
podivných oněch zjevů: uvedeme hlavní zásady učení
spiritistického a srovnáme je s hlavními zásadami
učení křesťanského. Budeme se při tom držeti hlav
ních spisovatelů spiritistických, jejich slova častěji
doslovně budeme uváděti, aby se snad neřeklo, že
líčíme spiritismus, jak ve skutečnosti neexistuje, že

"mu podkládáme zásady. kterých se nedrží a kterých
nehlásá.



Původ novodobého spirifismu.
Kolébkou nynějšího spiritismu je Severní Amo

rika; první jeho stupeň jsou tak zvané točící stoly.

V Jeně osadě Spojených Států severoamerických napočátku minulého století položili chlapci, kteří si hráli,
na stůl ruce a pocítili, že se stůl pohybuje, ač na
něm byly rozličné předměty dosti těžké. Pokusy ta
kové opakovaly se častěji a to nejen se stoly, nýbrž
1 jinými předměty, zvláště s deskami.

Brzy se však objevily stoly, které tepáním do
země na rozličné otázky odpovídaly.

Po nějaké době zavládl obyčej připevňovati na
jednu nohu stolu pisátko, tak zvaný psychoeraf, a stůl
prý na podloženém papíře psychogralem psal, odpo
vídaje na otázky.

Všecky tyto pokusy rozšířily sc z Ameriky do
Evropy, kde se velmi často opakov aly a dosud opa
kují. (Viz přednášky prof. Dr. Šulce v Hradci Králové
o spiritismu). W

Roku 1848 objevil se spiritismus <—a to opět
Americe — ve [ormě nové. V osadě Hydeswille

nedaleko Nov.-Yorku žila rodina Foxova, která nále
žela k sektě methodistů a sestávala z0 čtyř členů:
otce, matky a dvou dospělých dcer, Ley a Kateřiny.
Dcery slyšely jednoho večera v měsíci únoru uda
ného roku podivné klepání na zeď. Klepání opakovalo
se každý den a to víc a více. zvuky vycházely též
ze skříní, pohovek, dveří, hlavně stolů.

Jednoho večera, když klepání opět začalo, do
daly si dcery zmužilosti a vyzvaly neznámou příčinu
těchto zjevů, aby bylo zaklepáno v ustanoveném počtu.
Ihned začalo to klepati, a dcery slyšely zřetelně žá
daný počet úderů. Přiběhla matka a žádala, aby kle
páním bylo udáno stáří dcer. | toto přání bylo rychle
a správně vyplněno. Nyní dotazovaly se matka i dcery
o všech možných věcech, a tajemná síla ochotně od
povídala.

Brzo utvořila se řádná konversace; umluveno
s klepající silou, že jeden úder bude značiti »ne«.
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dva »snad«, tři »ano.« Užívalo se též abecedy, dle
toho, když při procházení jednotlivých písmen násle
dovalo »ano« nebo »ne«, podržela se písmena nebo
se přešla. Tak bylo lze tvořiti slova i věty. Pomocí
tohoto klíče podařilo se zvěděti, kdo je příčinou po
divného toho klepání. Na dotaz po jménu bytostr
klepající obdržely odpověď. že je to duch člověka,

který před pěti roky v domě tom byl zavražděn, a.
tělo jeho že pohřbeno ve sklepě. Kopalo se na uda
ném místě, a v hloubce asi šesti stop nalezeny zbytky
lidské mrtvoly.

Zavražděný byl podomním obchodníkem, jme
noval se Karel Rosna; přenocoval v domě tom, a od
té doby nebylo po něm stopy.

Pochopitelným způsobem působila tato věc ve
liký rozruch; vše hrnulo se do domu Foxových. Vše
obecný názor byl, že příčinou zjevů těch je podvod,
nebo že rodina Foxova je ve spojení se »silou ne
ČISto .«

Když klepání nepřestávalo, úřady co nejdůklad
něji celou věc vyšetřovaly. Tři vyšetřující komise pro
hlásily, že zvuky ty nemohou pocházeti od rodiny
Foxovy; kdo však by byl původcem jich, udati ne
mohly.

V dubnu téhož roku odstěhovali se Foxovi. do
Rochestru v naději, že zbaví se zjevů těch; avšak
zjevy nepřestávaly a projevovaly se silou ještě větší;
ke klepání přidružilo se pohybování a vznášení se
různých předmětů, zjevování a dotýkání se materia
hsovaných rukou atd. [ zde zkoumány zjevy tyto
zvláštní komisí, která též prohlásila, že podvodu ně
jakého odkrýti nemohou.

Pastor methodistů se nabídl, že zapudí zaklíná
ním zlé duchy, ale nemělo to výsledku. Lid jitřil se
proti Foxovým a chtěl zbořiti dům, kde se zdržovali;
církev methodistů vyloučila je ze svého středu.

Ctvrtý měsíc po příchodu do Rochestru dostá
vají Foxovi první sdělení pomocí abecedy, a sdělení
to znělo: Jste povinni, pravdu tuto oznámiti světu
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Noviditelní:činitelé žádají. aby zjevyty veřejně byly
prozkoumány.

Zajímavé je svědectví Levy Underhillové istarší
dcery Foxovyn jak pohlíželi ná zjevy ty: »Jsem nu
cena obrátiti zde pozornost na. ten fakt, že smýšlení
naší rodiny, nás všech. bylo jednomyslně namířeno
proti těmto podivným, ďábelským věcem. Dívali jsme
se na ně jako na veliké neštěstí, jako na zkoušku
na nás seslanou kým a proč nemohli jsme zvě
děti. Náhledy a názory našich okolních sousedů a
celého. okolí byly totožný s naším, vychováním vští
peným přesvědčením, ©že působí zde »síla nečistá.«
Trápila nás a uváděla ve zmatek, a její nepřirozenost
vrhala ná nás smutný stín. Protivili jsme se jí, bojo
vali s ní, stále a vřele jsme se modlili za vykoupení
1 v tu dobu. kdy jakési podivné okouzlení přizpůso
bovalo nás k těmto podivným zjevům -nám proti
vůli naší vnucovaným jakýmisi noviditelnými silní:
a činiteli, jimž nemohli jsme ani porozuměti, ani je
překonati. kdyby naše vůle, vřelé přání. a modlitby
byly nám mohly pomoci, kdyby byly vyslyšeny, celá
věc byla bý tehdáž přestala a nebyla by se rozšířila
za naše maličké okolí: svět neslvšel by nikdy »o ro
chosterském' klepání ao nešťastné rodině Foxově.«
(Axakov: Animišmus a spiritismus, str. 379).

V listopadu r. 1848 tajemné síly oznamují ro
dině Foxóvě, že věčně s ní zápasiti nemohou a že
budou nuceny je opustili, jelikož nedbají proseb jejich.
Na to odpověděno, že si ničeho jiného nepřejí.

Po dvánácte dnů nebylo také ničeho slyšeli,
nerozlehlo se'ani jediné zaklepání. Tu však nastal
obrat ve smýšlení. Foxových: začali toho litovati, a
když na prosbu zavítavšího k nim přítele klepání
opět se o%1"alo, bylo uvítáno s jásotem. »Bylo to pro
nás«. praví. Lea Underhillová, »jako návrat dlouho
nepřítomných přátel, jichž ceny, dokud byli s námi,

„jsme neznali.« Avšak klepání vrátilose jen, aby opa
kovalo: Vykonejte povinnost, oznamte tulo věc ve
řejnosti! (Capro, Modern. Spiritualismus, Boston. 1855,
str. 90).
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Noviditelní činitelové sami naznačil plán čin
nosti se všemi podrobnostmi: měli najati veliký, ve
řejný sál »korintský« zvaný; media (dcery Foxovy)
měly se posaditi na tribuně s některými ze svých
přátel: Capron měl míti přednášku o vzniku a roz
voji zjevů; komitét sestávající z 25 osob měl býti
zvolen obecenstvem. aby prozkoumal zjevy a podal
o nich zprávu při následující veřejné schůzi. Nevidi“
telní pořadatelé slíbili, že budou klepati tak silně,

žé to bude slyšeti po celém sále. — Požatlavek tento
„potkal se S rozhodným. odmítnutím. „»Ubezpečovali
-nás píše Caprou, »žeje to nejlepší. způsob -k vy
vrácení všelikých pomluv a k potvrzení pravdy, a že.
touto cestou hnutí spiritistické, V brzku „se.rozšíří.«
(Str. 90. a násl.)

Nikdo ze strachu neodhodlal se veřejně vyslou
pit. "Tunavrhli. »neviditelní pořadatelé«, aby se schůze

-pořádaly v soukromých. domech s velikými sály, kde

by bylo možno: přesvědčiti seo klépání, u přítomnostinejrůznějšíhoobecenstva..
-1 Čelý rok- uplynul © kolísání a "námitkách na

-straně jedné a ve slibech na sťřaně druhé. -Konečně
„byl pokus učiněn. Capron jal se pořádati schůze

v domech soukromých; sály byly vždý přeplněny, a
klepání. rozléhalo. se- hřmotně: a Jasně. Du- teprv se
„rozhodli ke, schůzi veřejné; veřejný mectine oznámen
na večer 14. listopadu r. 1849 v »koriniském« sálu
v Rochestru. Klepání ozývalo se opět, jak. předem

:slíbeno. Tři další. veřejné Schůze potkaly se s týmž
výsledkem, a spiritistické hnutí začalo. (Viz: Axakov,
v cit. díle str. 380 a násl.)

Lid hrnul se nyní do domu Foxových, aby ob
držel sdělení od duchů s onoho světa; z různých
měst přicházela vyzvání, aby tam konali sezení. Po
zvání takových bylo brzo. takové množství, že nebylo
možno vyhověti. Proto konali přemnozí pokusy, zdali
by se také jim »citování duchů«nezdařilo. A skutečně
brzo objevil se v Americe veliký počet lidí, v jejichž
přítomnosti podobné, ba i podivnější zjevy se dály
jako u Foxových.
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Z Ameriky přešel spiritismus v této formě do
Evropy a velmi se zde rozšířil a to nejen u lidí ne
vzdělaných, nýbrž i u vzdělaných.

Členové řodiny Foxovy byli první tak zvaná
Spiritistická media.

Co jsou media?

»Medium —- prostředník je osoba, která posky
tuje duchům k zjevení se potřebné množství nervo
aury«, tak Leopold von Schwerin ve spise: Christen
thum und Spiritismus und die Gleichartigkeit ihrer
Beweise, str. 15. |

Co je to nervoaura? Abychom odpověděli k této
otázce, je třeba znáti učení spiritistické o člověku.
Dle něho každý člověk sestává ze tří částí: ze vtěle
ného ducha — to je nejvznešenější část a princip
myslící v člověku, —-.z hmotného těla, které obklo
puje ducha jako hrubý obal, a z jemného, polohmot
ného obalu, který je pojítkem mezi duchem a hru
bým tělem; toho duch používá, aby mohl působiti
na hrubou hmotu. Tento polohmotný obal ducha na
zývá se perisprit, jinak též. aura, nervoaura, fluid, od,
nebo 1 duše animalní.

»Vnitřní podstaty perispritu (nervoaury) ne
známe«, píše Kardec, »představujeme si ho však jako
prchavé, páře podobné tělo, z elektrické nebo jiné

jemné látky utvořené; jako jemnou látku, která ve
všech metamorfosách řídí se vůlí toho, který ji ovládá.«
(Das Buch der Medien, str. 139).

Perispritu je podrobena nervová soustava se
všemi smyslnými dojmy, s celou krevní činností i

„svalstvem, pomo í něho dává duch tělu svému život;
proto se též nazývá »oživujícím fluidem« nebo »tvar
ným prostředníkem.« »Perisprit pro ducha je to, co
tělo pro člověka . . .; je zprostředkovatelem všech
pocitů, které duch přijímá, je také prostředkem, jímž
duch vůli svou zevně projevuje a na orgány působí.
je jednatelem, nástrojem jeho konání«, (tamtéž, str. 65,.
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91) a to nejen v těle lidském, nýbrž i po odloučení
od něho.

Při smrti opouští duch pouze hrubé, hmotné
tělo; nikoliv však polohmotný svůj obal, perisprit.
Perisprit zůstává s duchem spojen stále —-je inte
«rální jeho částí.

U některých lidí je spojení perispritu, nervo
nury, s tělemvolnější; perisprit jakoby vytékal z jejich
organismu — a to vlastně činí člověka medďiem.

Cím více nervoaury medium vyzařuje, a čím
lehčeji odděliti se dá, tím lepší je medium. Schwerin
tvrdí, že při silných mediích lze pozorovati, jak pe
risprit vytéká z konečků prstů, z hlavy nebo dutiny
břišní a fosforečně světelkuje; při méně nadaných
mediích vyzařování perispritu je jen jasnovidcům pa
trné. Z toho prý povstala svatozáře Kristova a jeho
učedníků. (Str. 16).

»Jen tací«, píše Langsdorf, »mají za media býti
vychováváni, kteří k tomu mají zřejmé vlohy, t. j.
kteří sensitivními jsou. Zdali je někdo sensitivním,
lze dle rozličných známek poznati, ku př. komu mnoho
se zdá, kdo má tušení © nastávajících událostech,
kdo v koncertech nebo v divadlech raději na kraji
sedává než uprostřed, kdo ve vlaku nebo ve voze
nemůže na zpět (po koni) jeti, komu při vý hodním
nebo severním větru i v uzavřeném prostoru bývá
nevolno, kdo nemůže viděti krve a při čtení románů
nebo při dojemné scéně na divadle slz potlačiti ne
může a podobně.« (Wie kann ich ein Medium wer
den?, str. 28). U takových osob nervoaura je volnější
a z těla lidského vyzařuje.

Schopnost tedy býti meďiem závisí hlavně na orga
nismu člověka.

Duch, který se chce zjeviti, používá vytékajícího
Auidu, perispritu media, se svým ho spojuje a tak
na orgány media nebo jiné předměty působí.

Aby spojení perispritů bylo možné, musí peri
sprit duchů-lidí a zjevujících se duchů býti stejno
rodý. »Nepostačí«, praví Kardec, »že duch zjeviti se
chce, a také to nestačí, že některá osoba viděti si ho
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přeje, obě fuida musejí se mocí spojiti: musí mozi
oběma býti příbuznost.c (Str. 139).

Nyní je Již patrno, co spiritisté slovem »me
dium« vyrozumívají: je to osoba, jejíž přítomností zjevení
a činnost duchů je podmíněna. »Medium je hytosle,
zjevuje duch »fEraste«, »která duchům slouží za spo
jovací pouto, aby se lidem -- vtěleným duchům —
lehce zjevovati mohli;důsledně není bez media žádného
vnitřního, písemného, lysickéha nebo,jakéhokoliv sdě
Jení.« (Kardec, Das Buch der Medien, str. 313).

Jaký je ledy poměr media k duchům, a jaká úloha
jňu připadá při zjevech. spiritistických?. Duch »Eraste«
nás o 'ťfom'poučuje:, Media Jako, media mají, jen se
kunderňí "vliv při zjevování duchů. Úloha. jejich je
úloha elektrického stroje, který. telegralické depeše
ku vzďálenémů bodu země.přenáší. (Chceme-li tedy

diktovati sdělení,působíme na medium jako telegrafníúředník "ha'svůj. přístroj,t. j. „klepání (elegrafutisíce
mil“daléko kreslí na proužku. papíru značky, jimiž
depeše *se reprodukuje: podobně., sdělujeme, nesmír
nýnil prostorami které. „viditelný svět od neviditeliého světa dělí, to, co vám říci chceme, pomocí me
dijního přístroje 1 „Jako vliv atmosféry.rušivě často
působí na, přenášení elektrického telegrafu, podobně
působí mravní vliv media a kalí mnohdy přenášení
našich depeší ze.světa záhrobního. .. Mnohdytento
vliv naší eriereií a naší vůlí se ruší, a nejeví se žádná
rušivá akče. V pravdě. zjevení největší filosolické dů
ležitosti. a projevy dokonalé morálky dávány někdy
mediémi, která pro takové vyšší učení málo způso
bilá jsou; (naopak, zase málo vzdělávající sdělení při
cházejí“často skrze media, která hanbiti se musejí,
že jim za tlumočníky sloužila. V.celku možno však
tvrditi, že štějného druhu duchové podobné zase
duchy: přitahují, a že vznešenější duchové zřídka se
sdělují špatným přístrojem, mají-li dobré medijní pří
stroje, ť. j. dobrá media po ruce. (Viz: Dr. Dippel, Der
neuere Spiritismus, str. 83). ,

- Lucian Pusch píše: »Chce-li. někdo dosíci něja
kého calvanického účinku, musí zinek a měď za
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jistých podmínek spojiti; tím Spojil negativ s posl
tivem —- a tím povstává účinek elektromagnetický.
Chce-li mesmerického účinku dosíci, musí rovněž po
sitiv (magnetiséra) s negativem (subjektem) spojiti,
aby utvořil jakousi batterii.

Při spiritistických sezeních jsou duchové magne
tiséry —- positivem, členové kroužku, zvláště me
dium, magnetisovaným— negativem.My jsme oproti
duchům negativním pólem; duchové oproti nám pólem
positivním; negativní pól přitahuje positivní a obrá
ceně positivní přitahuje negativní pól -——podobně jako
při magnetu nebo elektřině.« (Katechismus des reinen
Spiritualismus, str. 209). |

Dle toho je medium jakýmsi strojem, kterého
duchové používají, aby se lidem zjeviti mohli. »Me
dium je pro ducha co kolovrátek pro kolovrátkáře«,
píše Kardec (str. 298) —- passivním strojem, kterým
zjevení lidem zprostředkují. Duch zjevující se pod
jménem Kitty Kingová řekl ke svému mediu (Flo
rencii Cookové): »Ty jsi pouze mé médium a jako
také jen pouhý stroj.« (Perthy: Der jetzige Spiritismus,
str. 144).

Další úloha media při zjevech spiritistických je,
že dodává zjevujícímu se duchu potřebné množství.
perispritu, nervoaury, k fysickým zjevům a k mate
rialisaci. K vykonání zjevů fysických čerpají duchové
nutnou sílu ze svého perispritu, nedostačí-li, přibírají
perisprit media, někdy i nervové fluidum přítomných
členů kroužku; pomocí něho působí na mrtvou hmotu,
naplňují ji fluidickou essencí a paprsky svého pori
spritu řídíjejí pohyby, jistý umělý život jí tak udělujíče.

Podobně se to děje při materialisaci ducha; duch
z media jako ze pramene čerpá nutné fluidum, tím
naplňuje vlastní perisprit tak dlouho, až je dostatečně,
kondensován a lidskou podobu béře.

Media jsou tudíž duchůmjakousi zásobárnou etherické.
látky k fysickým zjevům potřebné.

V jistém smyslu je každý člověk více nebo méně
medijně nadán, jelikož v každém člověku perisprit —
nervoaura — se nalézá a z něho vyzařuje; u pře

2
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mnohých však v tak nepatrném stupni a tak těžko
se dá odděliti, že duchové ho použiti nemohou.

Není tedy člověka, jenž by neměl jistých vlast
ností, kteřé nazýváme »mediumitou«, a který by se
nemohl státi mediem.

»Medijní vlastnost«, píše Edmons, »je spíše vý
sledkem fysické než duševní nebo mravní disposice.
Nezávisí od stáří, ani rodu, ani od harvy pleti nebo
podnebí, ani od místa nebo stavu. Bohatí i chudí,
vysocí i nízcí, vzdělaní 1 nevzdělaní, provdaní i svo
bodní, mladí i staří, černí i bílí stejně za media se
vyvinují. Mediumita zdá se býti, podobně jako schopnost
čísti, psáti, počítati nebo malovati, částí naší přiroze
nosti a výchovou (cvikem) může se státi užitečnou.«
(Der amerikanische Spiritualismus, str. 118. Dr. Schnei
der: Der neuere Geisterelaube, str. 131).

Dr. Lanesdorf rozděluje lidstvo dle medijní síly
na tři třídy: na slabě nadaná, na povolaná a na vy
volená media (Missionsmedien), a dokládá: »Jako
z každého člověka lze výchovou udělati hudebníka
na klavír, kresliče nebo učence (-—ale jakého!), po
dobně lze z každého člověka časem a vytrvalostí vy
pěstovati medium |- ale jaké!

Mediumita je talent, od přírody udělené nadání,
dar božství, jako talent básnický. řečnický, pěvecký«
atd. (V cit. sp. str. 14). .

Spiritisté udávají různé způsoby, jak může člověk
vyvinouti medijní své vlohy.

Uvádíme některé z nich, ne snad z té příčiny,
aby čtenář zkoušel na sobě medijní své vlohy a me
diem se stal, předem pravíme, počínání takovéje nedo
volené, těžce hř lšné, od církve přísně zapovězené, nýbrž
proto, aby se poznalo, jaké ceny mají přemnohá sdě
lení od domnělých duchů ze světa záhrobního.

»Každá osoba«, píše překladatel spisu AI. Kar
deca: »Co je spiriftismus?«, může vyvinouti mediumitu
píšící, vidící, slyšící: ostatní stavy dají se vyvinouti
spíše v kroužku několika osob tímto způsobem:

Mediumita píšící. Volíme si den a hodinu, kdy
nejméně můžeme býti. vyrušováni: jednou nebo
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dvakráte v týdnu večer nebo časně z rána. Položíme
před sebe papír, jakobychom chtěli pravidelně psáti,
vezmeme do ruky tužku a držíme ji kolmo asi tak,
aby špička papíru se dotýkala. Mysl svou povznéseme
k Bohu s vroucí myšlenkou nebo přáním, aby nám
podány byly pokyny ze života záhrobního, a tak vy
trváme v klidném očekávání, až v ruce pocítíme
chvění nebo škubání, což se stává někdy hned při
prvém pokusu, jindy dlužno vytrvati až po dobu tří
i ví e roků. (!)

Čas zkracuje nebo urychluje se dle toho, v ja
kém- stavu je naše ústrojí a tvarný prostředník —
perisprit -—ku tvarnému prostředníku ducha, který
se chce zjeviti. Konečně počne ruka dělati buď rovné
čáry nebo různé křivky a- rychle se pohybovati po
papíře.

Je-li prostředník mechanický,píše během neurčité
doby ruka sama, jsouc vedena a řízena silou nevidi
telnou.

Je-li nazíravým, tu nutno, aby napsal první my
šlenku, ať jakoukoliv, která se mu v tom okamžiku
vnucuje. Takto postupně trvale pokračuje může každý

jednotlivec dosíci velice cenných (!) a zajímavýchsdělení písmem medijním ze života záhrobního. Pr:
cuje-li se ve velkém kroužku nebo v kruhu rodin
ném na vývoji mediumity píšící, mohou všecky osoby
pohodlně si sednouti a chovati se přesně tak, jako
jednotlivá osoba.

Kdo by si přál vyvinouti dar medďiumityvidící
viděti duchy), ten nechť volí sobě dobu nejpřísněj
šího klidu, kdy bude mu možno povznésti co nejvíce
vroucí přání své v říši duchů, nechť uzavře oči své
a bedlivě pozoruje, jaké v nitru jeho tvořiti se budou
představy. V prvé době jsou to jiskry, hvězdy, mlho
viny zcela bez ladu a skladu, až po delším cviku
nabývají určitých tvarů, což děje se velmi zvolna:
na mnoze zdá se nám, jakobychom -měli co činiti
s vlastní obrazotvorností. Pokračujeme-li však vytrvale
a s láskou, brzo nalezneme přesvědčujících důkazů,
že to není přelud, ale pravá skutečnost. Téhož pro
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středku možno použiti v kruhu rodinném 1ve velkény
s tou výhodou, že mohou sobě viděné představy na
vzájem sdíleti; jednotlivec je odkázán pouze sám na
sebe.

Slyšící media jsou četnější, než kterákoliv jiná,
jenže tento stav, ukryt v každém jednotlivci, není
všeobecně znám. Kdo by si přál zřetelně a jasně jej
vyvinouti, nechť učí se zpytovati vlastní své mnyšlenky.
Myšlenka vnuknutá duchem není nic jiného, leč jeho
mluvou; kdo bedlivý dá pozor, ten velmi brzo roz
pozná myšlenku duchem mu vnuknutou od té, která
v něm vznikla na základě dojmu některého snřyslu.
Někdy je vnuknutá myšlenka tak mocná, že se nám
zdá, jakoby přímo slovy byla vyjádřena: tu pravíme,
že duchové mluví. Při opatrném a vytrvalém vyvi
nování této vlastnosti možno docílitit takých úspěchů,
že dobře rozpoznáv áme každý zvuk článkované řeči,
ač duch skutečně jen pouhou vůlí svou spolupůsohil.c«(Str. 108)..

Z. těchto slov patrno, proč tolik subjektivního
názoru media nalézáme ve zjeveních duchů, proč ne
převyšují normální schopnosti media, a jaké víry za
sluhují takováto sdělení »s onoho světa.«

Ostatní druhy medijní vlohy lépe prý lze vy
pěstiti v kroužcích spiritistických, jest však třeba
dbáti určitých pravidel, kterých šelřiti třeba 1 při
jiných sezeních, kde nejde o vývoj media.

[ tato pravidla zde uvádíme, vynikne z nich
zároveň

Obraz kroužků spiritistických.

Společnost sestávej ze dvou až desíti osob; více
není radno. Čím méně osob, tím lépe, jelikož tím
větší harmonie je možná. Kardec radí, aby spolky,
kroužky spiritistické vždy s omezenějším počtem

členů se zakládaly. »Spiritistické spolky musejí se
snažiti menšími skupinami se rozšiřovati. Ve větších
shromážděních zračí se různost povah, ideí a názorů
jasněji, a zlým duchům dává se příležitost snadno
símě sporu mezi členy zasíti a tím rozpuštění spolku



přivoditi. Pád velké společnosti byl by zřejmou ztrátou
pro věc spiritismu, a nepřátelé neotáleli by se toho
zmocniti. Rozpuštění menší skupiny nikdo si nepo
všimne; rozpadne-li se jedna, utvoří se dvacet jiných
na jiném místě, a dvacet skupin 0 5 až 20 osobách
způsobí více, než shromáždění o 300 až 400 lidí.«

(Das Buch der Medien, str. 465 a násl.)
Langsdorf píše, že není sice naprosto nutno, aby.

při seanci byl stejný počet mužů a žen, ale že je to
prospěšnější. (Str. 15). Lucian Pusch naproti tomu
neradí, aby v sezení byla smíšená společnost. Dámy
prý jsou příliš smavé; mnohdy páni sami nebývají
dosti vážnými, přistoupí-li pak ještě dámy, je veta
po všem; vážnost a Jednomyslnost nelze udržeti. Páni
a dámy odděleně ať sezení pořádají. |(V cit. sp. str. 209).

Další podmínkou pro příznivý výsledek je, aby
se sezení konalo v určitý den a hodinu. »Dočasnost a
pravidelnost«, píše Pusch, »při sezeních, v nichž jde
o vývin media, jsou proto tak důležity, jelikož orga
nismus media se tím navykne v určitý čas nervové
Huidum oddělovati.« (Str. 310). Též ostatní seance mají
se v ustanovenou hodinu pravidelně začínati; duchové
se dle toho zařídí, aby zjeviti se mohli. »Nesmíme
si mysleti, že duchové ničeho jiného na práci nemají,
než aby nás slyšeli. Mají svá zaměstnání a mohou
býti v takových okolnostech, že nelze se jich dovo
lati.« (V. cit. sp. str. 456). |

Sezení častů a příliš dlouhá jsou škodlivá. »Varo
vati dlužno před příliš častým zasedáním v tom
domnění, že se media dříve vyvinou. Kdo příliš spěchá,
uvádí prostředníka v nebezpečenství choroby, jež
vzniknouti může z náhlé přeměny perispritualních
látek v těle lidském obsažených, a z mocných, rychle
za sebou následujících dojmů na jemné ústrojí mozko
vých blan. Jednou nebo nejvýše dvakráte v týdnu
úplně postačí.« (Co je spiritismus, str. 110).

Sezení má se konati ne proto, aby zvědavost.se
ukojila, nýbrž jako prostředek medijní schopnosti
media k nejvyššímu rozvoji přivésti sezení mají se
pojímati jako náboženství a ne jako zábava. (Pusch,



str. 209). Jinak vloudí se prý lživí, nižší duchové, kteří
mají z toho radost, mohou-li lehkověrné lidi klamati,
před nimi roli velikých duchů a svatých hráti.
»Š duchy nejvyšších slér nemůžeme obcovati«, píše
prof. Pusch, »ti již příliš od pozemského se očistili,
s námi v kontakt přijíh nemohou. Nejvyšší možná,
sléra, v níž skrze media obcovati můžeme, je sféra
čtvrtá, Nižší duchové jsou zemi nejbližší, proto me
diím nejpřístupnější. Jen konsekvence, vědecká váž
nost, počestnost přivádí nás s lepšími duchy do styku.
K tomu je především žádoucno, aby účastníci kroužku
čistou měli snahu medumitu zkoumati za účelem
zušlechtění a sbratření lidstva. Tato modlitba, na po
čátku každého sezení opakov aná, dá této naší snaze
nejlepší výraz: »Otče, dej nám ducha čtvrté slóry za.
řídiče našeho kroužku. aby se za jednotného vedení
systematicky a účelně k vysokému stupni mediumiťy
vyvinul, až k úplné materialisaci při plném světle,
až k přímému písmu duchovému, především až k dů-
kazům identity (ducha, k. důkazům nesmrtelnosti
naší duše.

Dej spiritistům nezištnost k boji proti pokrvtství,
dej, aby lidé poznali, že spiritismus je jejich největším
štěstím, jelikož sobectví na šlechetnější uvede dráhu
a zavede civilisaci; dej, aby lidé prostými, přímými,
nezištnými, moudrými se stali, aby se vespolek mi
lovali, abychom všecky milovali, a aby všichni milo
vali nás, dej nám harmonii v srdcích a. sympatii
k duchovnímu světu.« (Str. 410).

Členové kroužku stále mají míti na paměti, že
dobří duchové neobcují s lidmi povrchními, lehko
myslnými, nýbrž jen s takovými, kteří nehledají zá
bavy, kteří vědecky a mravně zdokonaliti se chtějí.

Další podmínkou zdárného výsledku je Jedno
myšlnost, tichost 'a sebranost myslí účastníků sezení. Duch
raději se zjeví ve shromáždění dobrých, stejně smý
šlejících lidí, než ve shromáždění, kde i odpůrcové
spiritismu jsou přítomni. Aby se zachovala harmonie
mezi členy kroužku, odporučují velikouopatrnost př
přijímání členů do spolku a účastenství při sezení.



Osoby cizí mohou jen s předcházejícím dovo
lením předsedovým k sezení býti připuštěny. () do
volení musí se žádati několik dní před sezením.
Jména žadatelů píší se na zvláštním k tomu urče
ném seznamu s udáním jejich adressy a osobv, která
je odporučila. Komu uděleno dovolení zúčastniti se
seance, obdrží vstupenku, muší se však zaručiti, že
se vystříhá všeho, co by sezení rušiti mohlo. Poruší-li
jakýmkoliv způsobem pořádek, je vyzván, aby seanci
opustil, a další přístup mu nedovolen. -© K sezením,
kde medium se vychovává, cizí vůhec nesmějí býti
připuštěni; jejich nervoaura není prý assimilována
s nervoaurou kroužku, seslabují medijní síly a zdržují
jeho rozvoj. Jen výminečně na žádost duchového
vůdce kroužku, je-li třeba sesíhti maenetický proud
media, mohou noví členové připuštění býti, ale jen
tací, které neviditelný řídiě kroužku připustí, a jen
tehdy, když se čestným slovem zaručí, že pravidelně
a v čas sezení budou navštěvovati, a že po nabytém
přesvědčení spiritismus ani tupiti, ani mu odpírati
nebudou. (Viz: Pusch, str. 211.

Při sezení nesmí se mluviti; jmenovitě o oby
čejných, denních otázkách rozhovor zapovězen. Aby
se zachovalo ticho, dvéře na počátku sezení se zaví
rají; přicházenía odcházení ruší. Aby sebranost myslí
se dostavila, na počátku sezení před modlitbou zpívá
se píseň, neho se hraje ma nějaký nástroj. »Hudba
podporuje harmonii kroužku, nutí myšlenky sledovati
tony; stejnoměrný pohyb molekul mozkových, kte
vého se tím. dociluje, usnadňuje magnetický výron
z nervů účastníků kroužku a media.« (Pusch, str. 210.

V kroužku, v němž medium již vyvinuto, na
počátku sezení po modlitbě klade se též otázka ně
jaká z morálky, nebo záhrohního života se týkající,
aby ji. duch pomocí media zodpověděl, a tím sebra
nost myslí se přivodila.

Sezení řídí předseda kroužku: otázky jem pro
střednictvím jeho duchům smějí se. klásti; odpovědi
píše zvláště k tomu ustanovená osoba. Kdo v otázkách
nebo v diskussi překročí meze slušnosti, je volán
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k pořádku. Každé napomenutí. zapisuje se do proto
kolu. Po třetím. napomenutí následuje vyloučení
z kroužku.

To jsou asi ©povšechná pravidla, která se při
každém sezení zachovávají.

kdo z účastníků kroužku má největší medijní
vlohy, lze dle prof. Pusche takto poznati: Všichni
účastníci seance utvoří magnetický řetěz tím, že po
loží ruce na desku kulatého třínohého stolku, tak,
aby malíky vespolek se dotýkaly. Stolek má býti dosti
velký. aby všichni pohodlně u něho seděti mohli;
deska stolu musí býti. tenká, stolek lehký: lépe je,
když žádného hřebíku ani kovu v něm není. Jakmile
pohyby stolku začnou, jeden po druhém drží ruce
na stolku, ostatní mají ruce zdviženy: při kterém so
stolek nejsilněji pohybuje. ten se zvolí k vývoji nro
dia a posadí se do tak zv. kabinetu do prostoru,
záclonou od ostatních odděleného. Medium v kabi
netě musí býti samo: účastníci kroužku utvoří před
záclonou magnetický polokruh tím, že podají si ruce
a trpělivě čekají, co se díti bude. Zjevy někdy nedo
stavují sc až po třicátém sození. Žádné sezení není
prý nadarmo, sílí medijní sílu awshromažďuje pro
činnost duchů nutnou nervoauru. (Viz: Pusch v cit.
sp., str. 223). .

„ „Při vývoji mluvícího media v rodinném nebo
větším kroužku sesednou se osoby střídavě, mužského
a ženského pohlaví, podají si ruce a utvoří magno
cký řetěz: tak se sedí klidně půl až celou hodinu;
nezdaří-li se výsledek poprvé, opakuje se v určitých
dnech totéž tak dlouho, až výsledky se dostavují,
které jsou: Osoby, jež se mají státi mediem, pocítí
brzy jakési mrazení, chvění a bezděčné škubání, jež
mnohdy otřásá mocně celým tělem, ponenáhlu dosta
vuje se únava, až na. konec ztrácejíce více méně
vědomí, přicházejí do úplného nebo částečného mag
netického spánku; v tomto stavu nechť jen klidně
připouštějí myšlenky, jež doléhají, třeba by se zdálo,
že jsou to myšlenky vlastní.
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Jde-li o vypěstování media způsobilého pro ma
torialsaci, nutno dbáti všech dříve uvedených pod
mínek, zvláště třeba zachovati největší ticho a klid,
jelhkož při těchto zjevech odlučuje se duše (tvarný
prostředník) úplně od těla, tak že osoba k těmto
zjevům určená ocitne se během určité doby ve stavu
zdánlivé zmrtvělosti. Zjevy neobjeví se náhle: duchové
nestanou se hned zcela viditelnými; S počátku bývají
zjevy jen jisté mlhoviny, svčtélkující páry, které teprv
během delší doby nabudou plné tvářnosti. Z té příčiny
je radno pokusy ty v 'temnu, prováděti.« (Co je spi
ritismus?, str. 109).

Dr. Lanesdorf udává. ještě jiné způsoby, jak vy
tvořiti medium. Maenetisováním lze prý urvchhiti ma
enetický spánek media. Po jedné hodině musí me
dium, neprocitne- ©samo, býti probuzeno. Teprve,
kdvž asi po třetí nastoupí spánek, kladou se otázky,
aby se poznalo, v jakém směru medium je nadáno,
zdali k léčení, k jasnozření, ke psaní, k mluvení,

k hudbě. jo tabulkové písmo, pro donášení květin
atd. (54. 15). ,

Také různých psvchovralů užívají při vývoji
media. Popis jich viz ve spise Dr. Dippla: »Dor neu
ere Spiritismus«, str. 49- 51 a ve spise: »Lehrbuch
zur Ausfůhrune spinitischor Experimente« von Dr.
(1. Sturm, str. 44- 47, kde některé též vyobrazeny.

když tím nebo oním způsobem. dospělo se
k obcování s duchy, vývoj media ponechává se zcela
duchům. Duchové prý udávají, kdy vrcholu vývoje
media dosaženo.

Někdy duch vybírá si sám jistou osobu a nutí
ji nehledě na její odpor, aby se podrobila jeho vlivu
činí z ní medium. Za příklad uvádí Axakov Dr. Dex
tera. který líčí boj svůj se silami, jež učinily z něho
medium, takto: »Uplynuly asi dva roky od té doby,
co spiritistické zjevy poprvé upoutaly moji pozornost;
má nedůvěra k nim byla tak veliká, že jsem je nazval
všecky největším šarlatánstvím naší doby. Přijav návrh
jistého přítele. abych s ním navštěvoval seance spi
vitistického kroužku, řídil jsem se dvojím: především
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přáním, ukojiti vlastní zvědavost, a za druhé předpo
kladem, že, nejsou-li zjevy podmíněny zúmyslným
podvodem, mohou býti důsledkem přirozeného zá
kona, a že se mi podaří odhaliti podvod, nebo nalézti
přirozenou příčinu těchto zjevů.

Ukojiv svou zvědavost každodenním pozorová
ním a přesvědčiv se, že nebylo žádného podvodu
ani při rozumných, ani ve fysických ozjevech, byl
jsem nucen doznati, že ani psychické ani [vsické dosud
známé zákony nepodávají nám náležitého vysvětlení.
Nicméně přes všecky důkazy choval jsem se k této
otázce skepticky nevěřil jsem. Nemohl jsem totiž
připustiti možnost, že hy duch neohmatatelný, ne
hmotný, etherický, jak jsem sioho vždy představoval,
mohl navázati styky s člověkem, a zvláště nověřil
jsem tomu, že by duch dle všeobecného pojmu 0 něm.,
nemající nic nahmatatelného, mohl pohybovati stoly,

Klepati do zdi, zvédati do vzduchu lidi, vůbec zjevo
vati se v tomto hmotném světě navždy jím opušlě
ném.

Bez předsudku porovnávaje [akt s faktom, důkaz
s důkazem, byl jsem nucen doznati, že v jakékoliv
jiné sporné otázce polovice všech projevených [aktů
by stačila, abych uvěřil. Já jsem však věděl, že to
možné není a proto jsem nevěřil.

Ani má vůle, ani přání nijak neúčinkovaly při
mém medijním rozvoji; ten dál se proti nim: když
jsem poprvé ucítil na sobě vliv, jehož projev vídal
jsem na jiných mediích, protivil jsem se mu všemi
silami těla i ducha.

Jednou pozdě večer seděl jsem sám v křesle
ve svém ordinačním pokoji, pravá ruka má spučívala
na opěradle. Myšlenky mé byly zaujaty tím, co jsem
právě četl. V celé ruce měl jsem podivný pocit, ja
koby ji objaly dvě ruce. Pokusil jsem ji zvednouti,
ale nemohl jsem; sotva že jsem se o to pokusil. prsty
mé byly přitisknuty k opěradlu křesla. Hned potom
ruka začala se třásti a cosi jí silně škubalo. V tom
jsem zaslechl dvojité zaklepání ve zdi; tu mi napadlo,
že noviditelná síla, jejíž projev tak často jsem pozoroval
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u jiných, chce působiti též u mne. »Je tomu tak %«,
tázal jsem se hlasitě. Ihned rozlehlo se trojí jasné
zaklepání. Vstal jsem, dal knihy své do-pořádku a
šel jsem spat. Zatím, co jsem dělal pořádek na stole,
podivný pocit v ruce mé přešel. Když jsem uléhl,
rozlehlo se klepání zase, a ruka má začala se chvěti,
já celou silou vůle protivil jsem se vlivu na-mne
působícímu.

Rád bych věděl, jakému působení přirozeného
zákona může býti připsán podobný zjev? Co se týče
mne, neměl jsem s tím co dělati. O spiritismu do
konce ani jsem nepřemýšlel a ještě méně jsem se
nadál, že budu podroben nějakému podobnému vlivu.
Proč rozlehlo se klepání v tomto okamžiku? Proč
přešlo i do ložnice? AŽ dosud měl jsem za to, že
všechno tak zvané spiritistické působení na [ysickou
přírodu medií vzniká z účinku jakési síly, vycházející
z těla nebo z ducha přítomných osob: musil jsem
též uznati, že rozum můj nezavinil pocitu, jehož
jsem. zakoušel ve vlastním. těle, a jelikož jsem byl
sám, nemohl jsem jej připsati rozumnému vlivu jiné
osoby. Věda, jak vší silou protivil jsem se těmto
vlivům, nemohu jinak vysvětliti podivný pocit v ruce,
nežli že jsem jej připsal působení neviditelné rozumné
síly, která zvolila si mne za svůj nástroj a skutečně
také úplně mne ovládla.

Vzhledem k patrnému úmyslu duchů přizpůso
biti můj organismus k jejich stykům s naším světem,
vzniká otázka: Vyžaduje-li se k ustanovení vlivu jedné
vůle na druhou úplná .passivnost subjektu, a je-li
elektrická nebo psychická „příbuznost osob kroužek
tvořících též nezbytnou k utvoření žádaného vzá
jemného poměru, pak jakým způsobem mohla má
ruka poddati se takovému vlivu, když, jak jsem se
již nejednou zmínil, byl jsem nevěřícím a myšlenkami
i vůlí jsem se protivil všemožným způsobům těchto
projevů? Zdálo by se aspoň pravděpodobným, že mé
nepřátelské chování se k této síle elektrické nebo
psychické činilo mne (fvsicky i psychicky jí nepří
stupným, když vzpíral jsem se jejímu půsohení.



Ponechávám rozřešení této otázky těm, kteří vysvět
lují tak zvané spiritistické zjevy působením fy
sických sil.

Po takovýchto pokusech ofládnouti mne, přestal
jsem navštěvovati seance a myslel jsem, že zbavím
se tak všelikých vlivů; ale stal se pravý opak. [ ve
spánku ruka má přicházela v pohyb a tím mne bu
dila. V té době, kdy vyhýbal jsem se schůzím spiri
tisttokým, dvakráte zvedli mne s postele a drželi ve

vzduchu. Poprvé se to stalo, když jsem se přestěhovalz dřívější ložnice do jiného pokoje: Ještě jsem nespal
a všecko jsem věděl, co se dálo kolem mne. Leže
na posteli s úmyslem. usnouti, zpozoroval jsem, že
celé mé tělo lehce se chvěje. Pokusil jsem se zved
nouti ruku, nemohl jsem však hnouti ani jediným
prstem: oči mé byly sevřeny a víčka se nepohybo
vala. Rozumná činnost byla v plné síle, a všecko; co
se dálo kolem mne, bylo mi jasnějším, než kdykoliv
jindy. Tělesná citlivosí též značně sosílila. když jsem
tak ležel. nemoha sebou pohnouti, ucítil jsem, jak
tělo mé bylo zdvihnuto a opatrně s pokrývkoui pro
stěradlem přistrčeno ke kraji postele, tam leželo asi
minutu, potom bylo úplně staženo s postele a ně
kolik vteřin bylo drženo. ve vzduchu. V okamžiku
tom rozlehlo se zvonění na poplach: tělo mé ihned
přeneseno na postel, na dřívější místo. při čemž ucítil
jsem drenutí, jakoby mne držící ruce pustily. Sohop
nost pohybu vrátila se v témž okamžiku. Vstal jsem
s postele, prohlédl jsem pokrývku i prostěradlo, byly
schouleny ke kraji, odkud jsem byl zdvihnut, a visely
na podlahu. Dříve se stávalo, že pouze jedna ruka
podléhala podivnému vlivu, nyní celé mé tělo. Tu
teprv přišlo mi do hlavy, že, když úplně se poddám
tomuto vlivu, jenž patrně mne chce učiniti mediem,
snad podaří se mi dopátrati se pravdy v této věci.
Tázal jsem se: »Jest zde někdo?« Trojí jasné zaklo
pání na znamení potvrzení; nezvratný důkaz, že ne
viditelné síly měly vliv na můj organismus.

Podobného cosi, jako svrchu udáno, opakovalo
se po druhé za doby pobytu mého na vesnici. Po



hybovali mým tělem, zvédali mne na posteli do výše
podobně jako dříve. Jako poprvé, tak i tentokráte
zakoušel jsem podivných pocitů, a všecko dálo se
tak neočekávaně, že zdálo se, jakoby neviditelní či
nitelé zúmyslně projevovali vliv svůj nade mnou,
kdy jsem se toho nejméně nadál. Tato možnost se
strany duchů, působiti na mne bez všeliké předběžné
přípravy z mé strany, odkryla mi existenci vnitřního
pouta mezi světem duchovým a světem naším, jakož.
i schopnost projevovati svůj vliv nezávisle od různých
podmínek a okolností.

Aby mi dali ještě lepší důkaz působení na mne,
ukázali, že mohou prostřednictvím mého organismu
působiti zjevy, které nutně předpokládají za příčinu
bytost myslící, rozumnou. Když jsem se přesvědčil
o fysické síle neviditelných činitelů při návštěvě
spiritistického kroužku, neviditelná síla chopila se mé
ruky a donutila ji psáti. S počátku byly fráze krátké
a vyjadřovaly úryvkovité myšlenky, -pak v poměru
s mým medijním rozvojem psány celé stránky na
různé otázky a themata.« (Animismus a spiritismus,
str. 371—376..

Všecka media nejsou pro všecky zjevy; jen zřídka
se stává, že některé medium je universálním. Spiri
tisté sami napomínají k opatrnosti, vydává-li se někdo
za universální medium; většina takovýchto medií byla
usvědčena z podvodu.

Dle stupně medijní síly a dle zjevů, ke kterým
spolupůsobí, rozeznávají se různé druhy medií. Kar
dec rozděluje media na dvě hlavní třídy: totiž na:
media pro zjevy fysické a pro zjevy intellektuelní.

Tyto hlavní dvě třídy dělí se na velké množství
mezitříd podle schopností medií; mnohá media mohou
míti jednu, dvě i více medijních vlastností.

Mezi mediemi pro zjevy fysické shledáváme
media pro klepání, media pro zvédání, pohybování,
přenášení předmětů, media pro zjevy akustické, pro
zjevy optické, media pneumatografičká, t. j. taková,
která přímé písmo od duchů dostávají, media noční,
která jen v temnu účinků dosahůjí, atd.
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Nejvyšší stupeň medijní síly mají tak zvaná
media materialisační, v jichž přítomnosti duchové se
materialisují, viditelnými stávají.

Mezi mediemi pro zjevy intellektuelní jsou me
dia vidící, slyšící, píšící, mluvící. media hudební, mo
dia kreslící, media náměsíční, inspirovaná, věštící atd.

Píšící media jsou buď mechanicky píšící, psy
-chografická, nebo intuitivní, pneumatoeralická.

Dle druhu sdělení rozeznávají se media vědecká,
náboženská, filosolická, morální, historická, poetická,
léčící, media pro zjevení nečistá a sprostá..

Dle mravní povahy dělí se media na ctižádo
stivá, pyšná, žárlivá, sobecká, lehkomyslná atd., nebo
na media dobrá, která prosta jsou těchto špatných
vlastností.

Dle fysických vlastností jsou media konvulsivní
nebo klidná.

V prvních hlavních dvou třídách medií shledá
vají se media mechanická a nazíravá.

Medium mechanické je jako passivní nástroj pů
sobícího ducha, neví ničeho o tom, co se s ním nebo
skrze ně děje. Kardec tvrdí, že při mechanických
mediích duše jejich při účinku ducha neviditelného
úplně opouští tělo své, ponechávajíc duchu plnou
moc, aby tělo dle své vůle ovládal.

Nazíravá media jsou více méně při vědomí; vědí,
co mluví, jsou-li mediemi mluvícími: vědí, co píší,
jsou-li píšícími. Duše jejich nevybavuje se z těla při
účinku ducha neviditelného, nýbrž přijímá od něho
vnuknutí a myšlenky, které sděluje s ostatními.

Bylo již řečeno, že každý "člověk bez rozdílu
má jisté medijní vlastnosti, a že tato medijní síla není
u všech lidí stejná. Ale ani u téhož media nezůstává
vždý stejně silnou. Cvikem, výchovou lze ji zvětšit;

astým používáním může také zcela vypotřebována
býti. Může též na čas nebo úplně medium medijní
vou schopnost ztratiti, zneužívá-li jí, nebo nedbá-li

napomenutí ducha skrze ně se zjevujícího. (Viz: Kar
dec, Das Buch der Medien, str. 26%.



— 31

Též atmosléra má vliv na medijní schopnost;
rovněž přítomnost antispiritistů rušivě. prý působí.

Stůjtež zde jako doplněk ještě jména některých
slavných medií, o nichž dosud často se mluví. První
media byly dvě sestry, Lea a Kateřina Foxovy, s nimiž
moderní spiritismus vlastně začal. Brzy objevil se

Americe i v jiných zemích veliký počet osob obo
jiho pohlaví, více nebo méně medijně nadaných.
V roce 1850, tedy po dvou letech. kdy spiritismus
v nové formě začal, čítalo se v severních státech
amerických na třicet tisíc medií. V jediném městě
Cincinnati bylo jich r. 1893 — 1200.

Mezi. mediemi zvláštními zjevy vynikli Home,
Dr. Slade, Englinton, Williams, Bastian, Herne, Tay
lor, Bouvier, bratří Devanporové, bratří kddysové,
Foster, Ostrodradský, Speer,. mrs. Guppyová dříve

miss. Nicholová, mrs. Manschosterová, Štewartová,
Lewisová, Julie z Gůldenstubbe, baronka Adelina

Vav a jiní.
S některými setkáme se v dalším pojednání,

o ostatních viz ve spise: »Der jetzige Spiritualismus«
od Dr. Maximil. Perthy, Lipsko. 1877. Str, 13—120.

Zjevy spiritistické.

Podáme postupně nejdůležitější zjevy spiriti
stické, aby bylo možno 'učiniti si jasnou představu
o širokém rozsahu těchto zjevů. Vybíráme pokud
možná jen ty, které úředně byly dosvědčeny, nebo
za které nám ručí vědecké autority nebo svědkové
věrohodní.

Nejjednodušší a nejčastější zjev v sezeních spiriti
stických je klepání, pohybovaní stolu neho jiných leh
kých nebo těžkých předmětů.

Klepání zvláštní slyšeti je na stropě nebo na
stěnách. dveřích nebo v nábytku pokoje. Údery jsou
někdy- slabé, někdy velmi mocně. Kardec tvrdí, že
toto spiritistické klepání lze snadno rozeznati od kle
pání přirozenou nějakou příčinou způsobeného, má
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zvláštní svou povahu, brzo je temné, slabé, brzo zase
jasné, mocné.

Tímto klepáním, jak jsme se již zmínili, vzal
spiritismus nynější v Americe svůj původ. Owen vv
pravuje ve svém spise »Das streitige Land« (str. 85),
jak často byl svědkem tohoto tajemného klepání,
které někdy bylo tak mocné jako rány hromové. Dne
22. února r. 1860 byl přítomen seanci dcer Foxových.
Několik světel objevilo se na podlaze pod stolem. Jedno
z nich, asi jako pěst veliké, zvedlose několikráte do výše
a spadlo zase na podlahu, při čemž ozvala se rána,
jakoby kladivem do podlahy bylo udeřeno. Owen tázal
se v duchu: Udeří' duch tímto světlem. třikráto?
A ihned se tak stalo. A jiný se tázal: Můžo úder
býti jemnější? Ihned zmírnilo se světlo a udeřilo
slabě do podlahy.

V sezení dne 25. října téhož roku rozlehlo se.
šest mocných ran, jakoby silný muž těžkou, železem

„kovanou holí, silou uhodil na stůl. Stůl prohlédnut,
nenalezeno však ani nejmenší stopy. (Viz: Perthy, Dor
jetzige Spiritualismus, str. 52).

-© Axakov ve spise »Animismus a. Spiritismuse«
(str. 384 a násl.) uvádí podivuhodný případ, V němž
setkáváme se se zjevy, o nichž jednáme. Udál se
v Rusku, v urálské oblasti, na osamělém statku ne
daleko lleckého městečka. Vasil Andrejevič sčapov,
majitel onoho statku, v němž zjevy ty se dály, takto
je popisuje: Dne 16. listopadu r. 1870 před večerem
vrátil jsem se ze sousedního městečka, vzdáleného
třicet verst od našeho. statku, kde před půldruhým

-rokem usadil jsem se s celou svou rodinou, která
sestávala tehdáž ze dvóu stařen — matky a tchýně,
obou šedesátiletých, mé manželky, které bylo tehdy
něco přes dvacet let, a dcery — nemluvněte. Hned
po prvních slovech na uvítanou pravila mi manželka,
že dvě noci ani oka nezamhouřily, stále prý se ozý
valo zvláštní klepání na půdě, na zdi, na oknech atd.,
v domě prý »se usadili čerti.« Hned po příjezdu byl
jsem svědkem záhadného klepání, které po pět nocí
rozléhajo se brzy na okně, brzy na zdi.



Dne 20. prosince klepání po několik dní zase
se opakovalo, a kromě toho začaly poletovati různé
předměty, při čemž měkká tělesa při dopadu vyvo
lávala zvuk tvrdého, těžkého tělesa.

V předvečer nového roku 1871 klepání začalo
zase; ti, kteří byli v pokoji, slyšeli, jakoby zvuk při
cházel z venku; venku stojícím zdálo se zase, jakoby
zvuk z vnitřku. vycházel. Dne 8. ledna v přítomnosti
mého přítele omdlela má manželka; spatřila podivnou
ohnivou kouli, která vyletěla pod její postelí; s-po
čátku byla maličká, pak se zvětšovala až do velikosti
poháru a podobala se naťouklému eumovému. mě
chýři červené barvy. Od té doby zjevy ty naplňovaly
nás strachem a to tím více, jelikož druhého: dne
(9. lednai proklaté ono klepání na okno ženiny ložnice
rozléhalo se již za dne o třetí hodině: odpolední,. kdy
chtěla si po obědě odpočinouti. Od té chvíle proná
sledovalo ji všude. Když tohoto dne o páté hodině
večerní seděla na pohovce při čaji, zabubnovalo to
vedle ní na opěradlo pohovky; když jsem se posadil
na její místo, zvuk přešel s.ní na "povlak pohovky a
chvílemi ozýval se v záhybech jejího šatu; přecházel
s ní do skříně, kam stavěla nádobí, provázel ji. do
komory atd. Obával jsem se špatných následků pro
zdraví své ženy, v jejíž přítomnosti zjevy se dály.
Tyrdila sice, že nepociťuje zvláštního strachu, že však
předce před počátkem zjevů cítí každodenně jakousi
podivnou slabost organismu, jakousi ospalost, což bylo
také vždy patrno; v tu dobu byla takřka bez vědomí.

Abychom se vyhnuli ještě většímu neštěstí, roz
hodli jsme se přestěhovati se do města a stráviti tam
delší dobu. Prvního dne po příjezdu do města setkali
jsme se se známým lékařem, -jemuž vše jsme vyprá-.
věli. Lékař rozhodně zavrhoval všelikou tajemnost a.
nadpřirozenost těchto zjevů. Vysvětloval je elektřinou
a magnetismem půdy pod naším domem a zvláštním
organismem mé manželky. Vysvětlení to zdálo se nám
býti dosti přesvědčujícím a dávalo nám naději, že:
zbavíme se tísnících nás zjevů. Ale jaké bylo naše:
zděšení, když dne 21. ledna, jakmile má žena ulehla:

3
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na lůžko, klepání a poletování různých předmětů i
v: novém domě znovu se .objevilo;, a vedle toho za
čaly létati předměty dosti nebezpečné, na př. dlouhý
nůž, ležící dosud na kamnech, prudce vletěl do
dveří. Tu začali jsme pečlivě uschovávati podobné
předměty, ale všecko nic nepomáhalo. Někdy zrovna
o půl noci najednou rozletěly se prudce po pokoji
všecky vidličky a nože ze skříně, která večer pevně
byla uzavřena. Za těchto okolností byl jsem rád, že
v této době mnozí naši známí nás navštěvovali a ze
„zvědavosti zůstali u nás. přes noc.

Dne 24. ledna ukázala se theorie lékařova o
elektřině úplně planou. Objevily se zjevy, které vy
žadovaly za příčinu rozumnou nějakou bytost. Večer
tohoto dne meškal u mne návštěvou přítel L. Alexejev;
seděl s manželkou mou v jednom pokoji, já pak
v druhém, vedlejším, chodil jsem s deeruškou svou
na ruce a zpíval si jakýsi kuplet. V tom slyším hlas
Alexejův a manželky, abych pokračoval v právě pře
rušeném motivu »Cikánky«; zpíval jsem dále; po chvíh
žádali mne, abych začal něco jiného; spustil jsem
»Wigurantku«. Když jsem k nim vešel, oznámili mi,
že v taktu s mým zpěvém rozléhalo se klepání ve
zdi vedle nich.

Zapěl jsem zase cosi, a' skutečně slyšel jsem,
jakoby nehty prstů na zdi naproti mně jasně vy
klepán byl každý takt písně. Přesvěděili jsme se,
že zvuky ty nepocházejí od nikoho v domě nebo
mimo dům. Přítel můj začal zpívati táhlou píseň U
zúmyslně ji přerušoval, nicméně rytmus zvuků přesně
následoval za každým taktem. Záčalijsme zpívati tiše,
až šeptem, pohybovali jsme pouze rty a na zkoušku
probírali jsme různé motivy v duchu, bez všelikých
zvuků, ale i tu doprovod byl úplně přesný. Bylo
zřejmo, že působící zde síla je obdařena sluchem i
rozumem a kromě toho schopností čísti myšlenky.

Carská zeměpisná společnost požádala mne pro
střednictvím správce Ileckých stanic, majora Pogori
lova, abych popsal důkladně všecky ony zjevy, zvláště
meteorologické, jak pojmenován byl ten zjev hořící
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koule, která byla příčinou omdlení mé ženy. Popsav
vše náležitě, poslal jsem po jednom exempláři spo
lečnosti a doktorovi Š. do Uralska s prosbou, aby
mně vysvětlili příčinu těchto zjevů. Sám jsem to

- otevřeně nazval »čertovinou«. Brzy k mé největší
radosti přijely z Uralska tři osoby, jichž bylo třeba
v tomto případě, vzdělané a všeobecně dobře známé.
Byl to inženýr-technolog,-jenž byl tehdy úředníkem
guberniální správy, kozácký rytmistr Alexandr Feog
nievič Akutin, pak redaktor »Uralských Vojkovských
Vědomostí«, literát a básník Nikita Fedorovič Savičev,
awkonečně týž doktor, jemuž poslal jsem obšírné po
psání oněch zjevů.

Kekli mi, že přijeli jako moji známí, o věc se
zajímající, studovati ony zjevy. Později vyšlo najevo,
že to byla úřední komise, vyslaná samým guberná
torem generálem Verevnikem. Vylíčiv jim znova vše
podrobně, nabídl jsem ochotně své služby ku prozkou
mání příčiny podivných těchto věcí. Především co
nejpřísněji prohlédnut dům. Hned prvního večera za
pobytu komise zjevy znovu se projevily jak klepáním
ve zdích, na tabulích oken, tak i poletováním před
mětů. Druhého dne postavili fysické přístroje, které
sebou přivezli, vytrhli k tomu i část podlahy v lož
nici mé manželky. Ale ani jediný z těchto přístrojů
nehodil se ani k jedinému pokusu, a pomocí jich
nedala se zjistiti ani nejmenší zpřízněnost zjevů
těchto s elektřinou a magnetismem. Zjevy každého
večera přesně se opakovaly a zapisovány v postupném
pořádku ve zvláštním žurnálu.

Prvním naším přáním bylo, podříditi zjevy ty
nějaké soustavě nebo pravidlu, ale jakoby schválně
dopadlo to vždy opačně.

Tak na př. hned na samém počátku, kdy seděli
jsme společně při čaji, pozorovali jsme lítání se stolu
různých předmětů: lžiček atd., a všecky tyto před
měty lítaly pravidelně od mé ženynastrany. To při
vedlo nás na myšlenku, že má v sobě odpudivou sílu,
podobnou zápornému proudu; tu však ihned objevil
se pravý opak: šla na př. ke skříni s nádobím a
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jakmile otevřela dvéře, ihned sypaly se na ni věci
odtud a letěly daleko za ní. Přiměli jsme ženu, aby
dotýkala se střídavě předmětů ve skříni; před našima

: očima zůstávaly úplně v klidu, potom najednou od
kudsi z kouta, do něhož v tom okamžiku nikdo z nás.
se nedíval, vyletěl nějaký předmět: svícen, džbán
a j. a letěl ze skříně jí naproti a přeletěv přes naše
hlavy, padal daleko stranou.

"Tu jsme byli nuceni přiznati u ní též sílu pří
tažlivou, a tak -ve všem a všude přicházeli jsme na
odpory, jež uváděly nás ve zmatek.

Nepamatuji se již, kolik dní společně pozorovali
a zapisovali jsme rozmanité zjevy, projevující se brzy
různými zvuky, brzy poletováním předmětů, a nepři
cházeli jsme k žádnému výsledku.

-Pojednou objevilo se cosi ještě mnohem záhad
nějšího. Akutin, sedě jednou na stráži vedle spícího
media, zděšeným šepotem volal nás z druhého po
koje a oznamoval, že slyšel chvílemi neurčitý šelest,
jakoby někdo na podušce nebo na pokrývce škrábal

nehtem, a ku svému podivení zaslechl rovněž takový
zvuk na témž místě, kde před tím sám ho vyvolal;
zval nás, abychom sami poslouchali, že sám sobě
nevěří. Skutečně také, jakmile škráhl nehtem na po
krývce, týž zvuk na témž místě jasně sám sebou se
opakoval. Škrábl dvakráte po podušce, a ihned týž
dvojitý zvuk se ozval. Začal zvuky střídati: na př.
škrábl dvakrát silněji a jednou slaběji, což opako
valo se v odpovědi s překvapující přesností. Ať od
početli jsme jakýkoliv počet zvuků na pokrývce,
podušce, pelesti nebo stolici — i daleko od nehybně
spící ženy — zvuky byly opakovány bez chyby
zrovna tolikráte, se stejnou silou a na témž místě,
kde byly provedeny. Tu Akutin začal se vyptávati:
z nás čtvř jeden vyvolal zvuk, Akutin vyvolával po
sobě jména, a pokaždé odpověď týmž šelestem roz
lehla se právě při jménu toho, jenž zvuk vyvolal.

Spící ženu pozorovali jsme mezitím všichni, le
žela úplně nehybně s hlavou obrácenou ke zdi, takže
nemohla nás nikterak viděti, i kdyby poněkud poo
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tevřela oči, což při dostatečném osvětlení v příto
mnosti všech ostatních bylo by také zpozorováno.

Akutin byl tím velice pobouřen a dlouho chodil
zamyšlen. Pak se zase posadil a začal se vyptávati
na různé události z oboru politiky, literatury a j.
př. na průběh tehdejší francouzsko-německé války —
a odpovědi ve zvucích byly tak věrné a přesné, že
jen ten, kdo stále a pilně četl noviny, mohl dávati
takové odpovědi, nikoliv však má manželka, která
novin skoro ani do ruky nebrala.

Ačkoliv všemožně jsme se namáhali, abychom
dostali zvuk na zúmyslně nesprávnou otázku — nikdy
nerozlehl se ani nejmenší šelest.

„Akutin kladl otázky též v cizích jazycích, fran
couzském, německém, ale výsledek byl týž: správnost
bez nejmenšího pochybení.

Ráno při čaji Akutin zůmyslně zavedl hovor 0
politice, obrátil se k mé manželce se-zcela obyčej
nými otázkami stran průběhu válečných událostí;
vyšlo na jevo, že nevěděla ničeho o podrobnostech
sdělených včera zvukovými odpovědmi.

Tu Akutin byl nucen přiznati, že nejsou to již
zjevy elektřiny a magnetismu, a prohlásil, že nespa
dají pod žádnou dosud známou a ve vědě přijatou
rubriku; jaká by to byla síla, neudal, nazval ji oje
lenismus«, podle jména mé manželky, »Jeleny«.

Aby se mohl ještě lépe přesvědčiti, žádal, aby
místo pozorování bylo přeneseno do Ileckého městečka,
kde jsme se ubytovali zase v dřívějším domě. Tam
opakovalo se skoro totéž, jen že ve slabší míře.

Počátkem března přestěhovali jsme se na statek;
hned po prvním kroku neznámá síla začala řáditi
znova. Ventokráte dály se zjevy i v nepřítomnosti
mé ženy. Tak jednou před večerem před mýma
očima začala tančiti na čtyrech nohách veliká, těžká

-pohovka a to ještě'v tu dobů, kdý ležela na ní axá
stařičká matka, která strašně se polekala,

Druhého dne večer, když seděli jsme ve velkém
Pokoji, najednou před našima očima pod umývadlem
vyletěla jiskra namodralé. fosforečné barvy směrem
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k ložnici mé manželky a v okamžiku tom vzplanulo
cosi v ložnici.. Vraziv tam, spatřil jsem, že hoří ne
došitý kartounový oblek na stolku. Udusiv oheň,
pátral jsem, zdali nebylo příčinou zapálení šatu něco
jiného než ona. jiskra, snad upadlá svíčka, sirka a
pod. Nic podobného nebylo na blízku; v pokoji cítiti
bylo ostrý zápach síry.

Ačkoliv bylo nebezpečno opouštěti v takové
době rodinu, přece za příčinou jisté neodkladné- věci
byl jsem nucen zajeti na jeden den do města, a aby
rodina sama se nebála, poprosil jsem jistého mladého
muže, souseda našeho, aby zůstal s ní. Když jsem se
vrátil z města, zastal jsem celou rodinu na odchodu
s naloženými již na vůz věcmi; pravili mně, že není
možné déle zde bydleti, samy od sebe začaly chytati
různé věci i šat-na mé manželce. Toto mi vyprávěl

soused náš, jehož ochraně svěřil jsem rodinu. Večer* den mého odjezdu kromě klepání objevily se ještě
svítící meteory před oknem vycházejícím do zevnější
chodby; bylo jich několik, velikosti vlašského ořechu:
tvarem byly kulaté, tmavočervenéa modře růžové.
Dlouho poletovaly před oknem, jako by chtěly vnik
nouti do domu. Druhého dne k večeru, sotva že vy
šll na verandu, spatřili oheň v pokoji, hořela postel.
Oheň -uhašen, vše prohlédnuto, nezůstala-li snad přece
někde hořící jiskra, vyšli ven a za krátkou dobu
opět- cítiti z pokoje kouř. Hořel jiný předmět v po
koji, dle názoru všech nemohlo se to- státi nikterak
nedostatečným uhašením prvního ohně. Všichni se
divili, jak oheň mohl vzniknouti; nikde nebylo svíčky,
ani snad zapálené cigarety nebo něčeho podobného.
co by oheň způsobilo. Tím. však nebylo vše skon
čeno; vše dovršeno ještě téhož vočera takovou kata
strofou, že rozhodnuto ihned opustiti dům a odstě
hovati se jinam.

Případ tento soused náš vylíčil mně takto:
»Sedím a hraji na kytaru. Jelena vyšla z pokoje:
sotva že zavřela dvéře, zaslechl jsem jakoby z dálky
přicházející: temný, táhlý a žalostný vzdech. Hlas zdál
se mi býti známý; zpamatovav se z leknutí, vyrazil
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jsem dveřmi — a v síni spatřuji ohnivý sloup, upro
střed něhož, plameny úplně obklopena, stojí Jelena.
Ihned jal jsem se rukama dusiti oheň, a přitom cítil
jsem takovou palčivost, jako bych sahal na hořicí
smolu. Podlaha silně se otřásala a kolíbala, a jakýsi
praskot vycházel z pod podlahy. V bezvědomía vo
hořelém šatu odnesli jsme nešťastnici do pokoje.«

Manželka vyprav ovala mi následující: Sotva že
vyšla ze dveří do síně, zatřásla se pojednou pod ní
celá podlaha, rozlehl se zvláštní rachot a z podlahy
vyletěla namodralá jiskra, jakou jsme viděli vyletěti
pod úmývadlem, a setva že vykřikla zděšením, ocitla
se celá v plamenech a ztratila vědomí.

Co jsme měli dále dělati? Nezbývalo nám nic
jiného, než prchnouti z tohoto místa. Učinili jsme
tak ještě téhož dne; přestěhovali jsme se do sousední
vesničky. Ani jediný zjev více se neopakoval a to
ani po návratu do starého domu, jejž jsme chtěli
ztrhnouti. Případ tento patří mezi zjevy, které
spiritisté nazývají »nečistými.« Příčinou jich jsou prý
duchové nižší, lehkomyslní, kteří přehazováním nebo

' shazováním rozličných: předmětů, hlukem, otvíráním
a zavíráním oken nebo dveří z lidí žerty si tropí a
baví se tím, jak lidé se strachují a bezúčelně příčinu
zjevů těch hledají. Někdy prý je to pomsta se strany
duchů.

Již v uvedeném případu setkali jsme se se zjevy
pohybování se předmětůi vznášení se jich bez do
teku lidského. ©Všeobecně známým zjevem tohoto
druhu je pomykání stolu. Několik osob postaví se
kolem stolu, položí naň ruce tak, aby malíčky rukou
se dotýkaly — tím utvoří se tak zvaný »řetěz«e- a
stůl za kratší nebo delší dobu začne se pohybovati.
Mnozí vysvětlují tento pohyb činností svalů osob
spolupůsobících. Spiritisté připisují to medijní síle.
»Může se státi«, píše Kardec (v cit. sp. str. 71.), »že
dvanáct osob není s to, hrací stolek přivésti do po
hybu, a zase naopak jediná osoba, ba i dítě může
stůl 100 kilogramů vážící v pohyb uvésti; závisí. to
na medijní schopnosti osoby.« A dále píše, »že není
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třeba vůbec žádného řetězu: stůl za jistých okolností
sám se pohybuje nebo vznáší. »Za jiných okolností
vznáší se stůl; postaví se brzo na jednu, brzo na
druhou nohu. Jindy opět vznese se od podlahy, drží
se v rovnováze ve vzduchu bez podpory: někdy
odnese se až ke stropu, že možno pod ním jíti: po
tom opět klesá pomalu dolů, kolébaje se jako proužek
papíru, nebo padá prudce a rozlamuje se, což jasně
dokazuje, že to není hra optického klamu« (str. 72.).

Členové dialektické společnosti v Londýně, kteří
po.několik let zkoumali zjevy Spiritistické, přesvěd
čili se též, že stůl bez doteku lidského se pohyboval.
Asi jedenáct osob usedlo kolem těžkého jídelního
stolu: zaurčitou dobu následovaly zvuky a pohyby
stolu. Potom vstali od stolu, stolice postavili asi
devět palců od stolu s lenochy k němu. obrá

„cenými, klekli na židle, ruce položili na lenochy.
Nohy byly, jak patrno, od stolu odvráceny. Asi po
jedné minutě stůl, aniž by.se ho kdo dotkl, pohy
boval se nejprve asi pět palců na. jednu a pak asi
dvanáct palců na druhou stranu; pak asi čtyry a pu
sléze šest palců. Potom postavili stolice ve vzdále
nosti dvanácti palců od stolu; klekli na ně jako dříve
a ruce sepjali na zádech; tělo bylo asi patnáct palců
od stolu vzdáleno, a lenoch židle mezi ním a stolem.
V této poloze dříve než v půl hodině pohyboval se
stůl bez doteku některé z přítomných osob dvanáct
krát a to různými směry i dle žádosti přítomných.
(Viz: Dr. Dippel v cit. sp. st“ 113.).

Ve spisku »Was ist Maenetismus, Hellsehen
und Befragen der Todten« istr. 15.) dočítáme se rov
něž o zjevu, kde stůl dle přání přítomných beze všeho
doteku.se pohyboval. Pastor jeden, když pokusy s kle
pajícími stolky v osadě jeho značně šířiti se počaly,
sám jal se je zkoumati. Uprostřed jídelny stál

stůl; pastor s paní i s dětmi svými postavil se do
kouta jídelny, několik stop byli od stolu vzdálení.
Tu pastor poručil stolu: »Jdi do druhého rohu!« Stůl
tak učinil. »Stůj na jedné noze!« Stalo se. »Shoď onu
knihu'« Kniha byla jako nějakou rukou vyhozena do
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výše. »(Odté doby«, pravil pastor spisovateli udaného
spisku, »byl jsem přesvědčen o skutečnosti těchto věcí,
jakož i o tom, že zlé jsou. Od toho času osadníky
vždy jsem před nimi varoval.« (Dr. Dippel, tamtéž).

Prof. Zóllner v Lipsku několikráte byl svědkem,
jak různé předměty samy ve vzduchu se vznášely.
V seanci dne 15. listopadu 1877 posadili se prof.
Braune, Fechner, Dr. Slade medium) a Zóollneru stolu
a utvořili »řetěz«. Ihned bylo slyšeti klepání na stole.
Zóllnerův zavřený nožík položen na tabulku, kterou
Zóllner sám před tím koupil: Slade podstrčil tabulku
poněkud pod desku stolu, a ihned vymrštěn nůž do
výše a dopadl na stůl ku podivu všech —- otevřřený.
Pokus tento opakován několikráte s týmž vý'sledkem.
Na důkaz, že nůž nebyl vyhozen do výše pohybem
tabulky, položil Slade s nožem na tabulku úlomek
kanénku a označil polohu jeho. Ihned, jak nůž vy
mrštěn, okázal tabulku, a kamének ležel na místě
označeném.

Podobně v sezení dne 11. prosince vznášel se
kapesní nůž Zóllnerův ve vzduchu a udeřil prol.
Scheibnera tak do čela, že ještě druhý den měl ránu
na čele.

V sezení dne 5. května 1878 žádal Slade, aby
mu byla dána nějaká kniha. Prof. Hoffmann podal
mu vázanou knihu oktávového formátu. Slade položil
ji na tabulku. tabulku držel s části pod okrajem
stolní desky, za okamžik vytáhl tabulku ven — knihy
na ní nebylo. Stůl, při němž sezení se dálo, pilně
prohlédnut, není-li v něm kniha uschována, podobně
1 celý pokoj; ale po knize nikde ani stopy — zmizela.

Zasedli opět ke stolu, aby zkoumali další zjevy.
Sotva usedli, -spadla kniha se stropu na stůl a zava
dila při tom prudce o pravé ucho Zóllnerovo. Zóllner
tvrdí, že Slade seděl před ním a obě-ruce klidně
držel na stole.

V sezení následujícího dne zmizel stůl a po ně
jaké době vznášel se od stropu nohama vzhůru obrá
cenýma. Prof. Zollner takto to popisuje: »V sezení dne
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6. května, dopoledne ve 1/,12, při jasném slunečním
světle zcela neočekávaně byl jsem svědkem ještě po
divuhodnějšího zjevu tohoto druhu.

Posadil jsem se jako obyčejně se Sladem u hra
cího stolku. Naproti mně stál, jak tomu častěji při ji
ných pokusech bývalo, nedaleko hracího stolku malý,
kulatý stůl. Byl: vysoký TT centimetrů, průměr stolní
desky 46 centimetrů; zhotoven byl ze dřeva březového.

Asi minuta uběhla od té doby, co Slade a já
jsme usedli a utvořili řetěz: tu kulatý stůl pomalu
se kolébal, což oba. zřetelně jsme pozorovali. Pohyby
brzo byly větší, celý stůl blížil se ke hracímu stolu a
položil se, tři nohy maje ke mně obráceny, pod hrací
stůl. Já, a jak se zdálo, ani Slade, nevěděli jsme, ja
kým způsobem zjevy dále se vyvinou: po nějakou
dobu nic se nepřihodilo. Slade chtěl právě vzíti na
pomoc tabulku s kaménkem., aby se otázal »duchů«,
přihodí-li se „nějaký zjev; v tom pohlédl jsem pod
stůl, "abych polohu ležícího stolu lépe prohlédl.
K svému a Sladeho velikému překvapení shledali
jsme prostor pod hracím stolem prázdný: stolu v celé
světnici nemohli jsme nalézti. Očekávajíce, že stůl
opět se objeví, posadili jsme se opět ke stolu; Slade
seděl těsně vedle mne. SŠeděli jsme asi pět minut

v napjatém očekávání; pojednou řekl Slade, že po
zoruje světelné zjevy ve vzduchu. Ačkoliv, jako oby
čejně, ani nejmenšího spatřiti jsem nemohl, přece
díval jsem se tím směrem, kam Slade zrak svůj obra
cel; ruce stále na stole na sobě ležely; pod stolem
dotýkala se levá noha má stále pravé nohy Sladeho...
Sleduje hlavou svou ustavičně zrak Sladeho... obrá
til jsem ji do zadu ke stropu pokoje, pojednou ve
výšce asi pěti stop spatřit jsem zmizelý stůl nohama
na horu obrácenýma rychle na desku hracího stolku
se vznášeti.« (Zóllner, Wiessenschaft. Abhandl. IL,
str. 961. Dr. Schneider, v cit. díle, str. 226.—7.).

Gůldenstubbe ve své »Pneumatologii« tvrdí též,
že se mu podařilostoly:bez doteku do pohybu uvésti
a je říditi jako živé bytosti (str. 102..
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Ale nejen' různé předměty hmotné vznášejí se
ve vzduchu, mezi zjevy spiritistickými shledáváme
též, že i že i bytosti lidské nad zemí se vznášely:

Zjev ten nejčastěji. pozorován u media Home.
Prof. Crookes píše o tom: »Nejpádnější případyvzná
šení se, jichž svědkem jsem byl, přiházely se u Ho
meho. Při třech zvláštních příležitostech viděl jsem
ho, jak -od podlahy pokoje se vznášel. Ponejprv seděl'
na pohovce, po druhé klečel na židli, po třetí na ní
stál. V každém případě měl jsem úplnou příležitost
děj pozorovati, když vznášení se dálo. Je. nejméně
sto případů, jež se vypravují o Homeovi, že vznášel
se od země u přítomnosti přemnohých osob... Za
vrhnouti, co smyslyo tomtozjevu. bylo pozorováno
a vypravováno, znamená zavrhnouti každé svědectví
lidské vůbec, neboť ani v posvátném -ani světském“
dějepise' není události, která by silnějšími svědec
tvími byla dotvrzena.« (Der Spiritualismus und: die
Wiessenschaft, str. 96. —- Deutsch von Dr. Wittig,
Leipzie, 1872). :

Lindsay vypravuje,- že byl svědkem, jak Home
jedním oknem vyletěl a druhým přiletěl zpět do po
koje, vznášel se ve výšce 85 stop nad zemí; mezi
okny nebylo balkonu. (Viz: Perthy, v uv. sp. str. 106.).

Alice Jones viděla Homeho, jak vznášel se jed
nou v zahradě ve výšce sto stop nad zemí, při čemž

tělo jeho bylo prodlouženo a světelné zjevy bylo pozorovati. (Tamtéž)
Též lord Lindsay dosvědčuje, že Home v transu

byl o 11 palců delším; měřil ho před i po transu;
v.transu, kdy vznášel se od země, svaly zdály se
býti nataženy.

Jindy zase délka těla u Homeho značně se zmen
šila. Jencken viděl, jak Home na pět stop se smrštil;
měřil: ruku a nohu jeho před i po transu u přítom
nosti nejméně padesáti osob. I váha těla značně se
někdy zmenšila. Crookes vypravuje.(v cit. díle str. 85.),
že -vážiljednou jen tři a půl libry; jindy zase pouhým

dotekem prstu způsobil tlak 400 až 700 Iber. (Viz:Dr. Schneider, str- 172).
-0
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Též o mediu Florenci Cookové se vypravuje,

„že vznášela se nad hlavami přítomných. odobnýzjev pozorován též u Sladeho. Roku 1878 od 14.
května dával Slade. sézení u továrníka Sohmita
v Annathalu v Čechách. Účetní této firmy Goszmann
v dopise prof. Zollnerovi podává zprávu o zjevech,
které se udály. Zpráva ta veřejná V. časopise» Wissenschaft. Abhandl.« III. str. 277.—83. Mezi ji
ným tam čteme: »Zajímavo takébylo, „.. jak Slade
vznesl se do výše a nad našimi hlavami nohama
vzhůru se obrátil.«

Ještě jeden příklad tohoto druhu budiž zde
připomenut: spiritisté uvádějí ho na důkaz medijní
síly u dětí. Axakov v cit. spise str. 440. takto ho
popisuje: »Když medijní zjevy počaly se značně šířiti
ve Waterfordu nedaleko New-Yorku, pastoři tohoto:
místa obrátili se s prosbou k generálu Bollardovi,
aby zjevy ty vyšetřil a pošetilosti té konec učinil.
Zvláštní komise odebrala se do domu p. Attwooda,
kde, jak se tvrdilo, dály se podivné věci prostřed
nietvím mediumismu jeho dítěte. CÚlenovékomise
byli vlídně přijati a odvedení do dětského pokoje,
kde -dítě se bavilo hračkami. Dítě posadili na vyso
kou stoličku u stolu. Brzy těžký stůl počal se hýbati:
hosté se svými stolicemi odstrčeni: hřmotné rány
rozléhaly se po celém pokoji..a». pomocí jich začala
se skládati různá sdělení jménem příbuzných přítom
ných skeptiků. Mezi jiným oznámil zesnulý bratr go
nerála Bollarda, že chce učiniti sdělení. Generál, chtěje
zjistiti pravost zjevu, řekl v duchu: »Je-li to skutečně
můj bratr, ať přistrčí ke mně toto dítě i se stolicí.«
Jaké bylo udivení jeho a všech přítomných, když
dítě sedící za velikým okrouhlým stolem naproti
oenerálovi bylo náhle i se svou stoličkou vyzdviženo
do vzduchu, neseno kolem stolu aopatrně spuštěnovedle -něho.« 

Se zjevy vznášení se předmětů, zmizení a ob
„jevení. se jich podobné jsou zjevy, které spiritisté
zahrnují pod slovem „přínos“. Různé předměty, nej
častěji květiny, přineseny neznámou silou do uza
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vřené místnosti, kde dříve podobných věcí nebylo,
i z míst někdy značně vzdálených. Zjevy ty předpo
kládají zjevy jiného druhu. jež známy jsou pod jmé
nem „pronikání hmoty“.

. Spiritisté tvrdí, že duchové mají moc nad hmo
tou, pomocí perispritu mohou ji dematerialisovati,
proniknutelnou učiniti, tak že jiná rovněž tak de
materialisovaná může jí projíti, načež obě hmoty
po proniknutí opět se materialisují tak, že není žádné

Colley vypravuje o dvou takovýchto zjevech.
Při jedné seanci s mediem Munkem držel pod stolem
břidlicovou tabulku s kouskem tužky (kaménka ne
měl), očekávaje bezprostřední písmo duchů. »Nepo
dařilo se mně to«, píše, »na tabulce objevily se pouze
klikyháky, jako důkaz, že tužka ku psaní se nehodí.
Samuel (neviditelný duch) prostřednictvím ©media.
v transu se nalézajícího tázal se potom, jako by se
hněval na nepotřebnou tužku: »Mám ji spáliti nebo
utopiti?« »Utop ji«, řekl jsem. »Přikryj rukou hrdlo
lahve a nyní dívej se pozorněl« Tužka ležela na
tabulce. Samuel odvedl medium do kouta pokoje,
napřáhl ruku jeho směrem k lahvi a řekl opět: »dej
pozor a dívej se dobře«. V tom maličká tužka pro
skočila skrze mou ruku do lahve a plovala po vodě.«

Druhý případ. »Při seanci s mediem Munkem
napsal jsem na břidlicovou tabulku: »Můžeš přenésti
tuto tabulku na pátý schod na chodbě ?« Položil jsem
tabulku na podlahu popsanou stranou dolů a hlasitě
jsem se tázal: »Napíšeš nám též něco na této ta
bulce?« Vrátil jsem se na své místo a ruce Mun
kovy vzal jsem do svých, v tom cosi odstrčilo nohy
mé stranou a proud světla daleko silnější než ode
dvou u nás hořících plamenů plynových výrazil pod
stolem směrem k uzavřeným dveřím; v témž oka
mžiku bylo slyšeti třesk, jakoby někdo tabulkou.
uhodil do dveří. Vše jsem prohlédl, tabulky v pokoji
nebylo. Otevřel jsem dveře — a tabulka ležela sku
tečně na pátém schodu. Zdvihl jsem ji a na ni na
psána odpověď na otázku mou: »Můžeš přenésti tuto
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tabulku na pátý stupeň schodů?« písmem duchů
o»Buď sám: zde jest. S Bohem!« Pokus ten opakován
ještě dvakráte v přítomností svědků; při posledním
tabulka v okamžiku přenesena do bytu jednoho z pří
tomných dvě míle od místa seance vzdáleného. (Dr.
Dippel.)

Professor Zčllner. v časopise »Wissenschalt.
Abh.« (II. str. 925.) popisuje zjevy pronikání hmoty,
jichž byl svědkem v sezeních s mediem dr. Sladem.
V sezení dne 3. května 1878 ležely na stole dvě Ia
stury. Zollner je koupil téhož dne na lipském trhu
od italského obchodníka. Větší měla otvor 43 milli
metry veliký, menší v celém svém rozsahu měla
objem 32 millimetrů. Zóllner — bez zvláštního
úmyslu — položil větší lasturu na menší, takže tato
úplně byla přikryta. Dr. Slade obvyklým způsobem držel
tabulku pod okrajem stolu, aby obdržel písmo duchů:
tu zarachotilo cosi na tabulce. Tabulka ihned vyta
žena: na tabulce ležela menší lastura, kterou Zóllner
chvíli před tím naznačeným způsobem přikryl. Zóllner
vzal lasturu do ruky, aby zkoumal, nestala-li se snad
s ní nějaká změna, málem byl by ji upustil, byla
jako žhavá. Podal ji prof. Hofflmannovi, který rovněž
nápadně vysokou teplotu lastury konstatoval. (Dr.
Dippel, v cit. sp. str. 143).

Jiný případ udál se v sezení dne 5. května 1878.
Zollner píše o něm“ »Voho dne o 4. hod. 25 minu
tách odpoledne usedli Slade, Hoffmann a já u stolu
v pokoji slunečním světlem ozářeném. Na stole bylo
několik tabulek, které sám jsem koupil, pak ještě
jiné různé předměty, mezi nimi též dvě malé ška
tulky, do kterých vložil jsem již v prosinci r. 1877,
kdy ponejprv Slade v Lipsku sezení konal. několik
penízků, a škatulky pevně proužky papíru jsem za
lepil. Již tehdy jsem doufal, že podaří se mi vyndati
uzavřené peníze bez porušení škatulek. Já a přátelé
moji byli jsme rozmanitými zjevy, které se při první
1 druhé návštěvě Sladeho v Lipsku přihodily, tak
překvapeni, že zmíněné pokusy jsem odložil a na
pozdější dobu ponechal.
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Jedna škatulka byla kulatá, v té byl větší peníz;
druhá byla čtyřhranná, podobná škatulkám na péra;
do té dal jsem dva menší peníze.

Jak svrchu vzpomenuto, zalepil jsem tyto ška
tulky již v prosinci r. 187%;ani cenu vložených peněz
ani rok ražení jsem nepamatoval; jen hrkáním ška
tulek mohl jsem konstatovati, že v kulaté nějaká
větší mince, v čtyřhranné pak dvě menší mince jsou
uloženy. Jsou-li to pfennigy, groše nebo pětigroše, po
půl roce od poslední návštěvy Sladeho v Lipsku
úplně jsem zapomněl.

Když v jmenovaný den u hracího stolu jsme
usedli, vzal jsem kulatou škatulku do ruky a hrká
ním jsem se přesvědčil, že je v ní uzavřený peníz.
Totéž učinil Hoffmann i Slade, který se tázal, za ja
kým účelem škatulka jest připravena. Několika slovy
vysvětlil jsem mu svůj úmysl a řekl jsem, že by to
bylo nejlepším dotvrzením existence čtvrté dimense,
kdyby se podařilo neviditelným bytostem peníz ze
škatulky bez otevření dostati.

Slade vzal jednu z připravených tabulek, položil
na ni kousek kaménku a držel ji pravicí pod stolem.
Bylo slyšeti psáti: tabulka vytažena, a na ní vyzvání,
aby byl ještě jeden kousek kaménku na tabulku po
ložen, což ihned učiněno. Slade držel tabulku s oběma
kaménky opět pod stolem; s napětím jsme očekávali,
co se stane. Obě zalepené škatulky ležely v tu dobu
asi uprostřed stolu. Pět minut uběhlo, a nic zvlášt
ního se nestalo. Tu zadíval se pojednou Slade upřeně
do rohu pokoje a překvapen vyslovoval pomalu za
sebou slova: Vidím 5 a 1876. Nevěděli jsme, co by
to mělo znamenati; v tom bylo slyšeti, jak na tabulku,
kterou Slade po celou tu dobu pravou rukou pod
stolem držel (levá ležela před námi na stole), upadl
nějaký tvrdý předmět. Tabulka ihned vytažena, a na
ní ležela pětimarka s letopočtem 1876. Hned jsem
sáhl po škatulce, která přede mnou ležela, —- nikdo
za celou tu dobu se ji ani nedotkl, — abych se
hrkáním přesvědčil, zmizel-li z ní peníz, který půl
roku v ní byl uložen — a škatulka byla prázdná.
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Radost naše z tak neočekávaně zdařeného po
kusu byla neobyčejná.. „ Tímto pokusem byl jsem
tak spokojen, že jsem měl v úmyslu přerušiti sezení
a další pokusy na dobu pozdější odložiti. Slade řekl,
že není nikterak: unaven. Proto zůstali jsme seděti
na svých místech a nenuceně se bavili. Přivedl jsem
hovor na sezení s velkoknížetem Konstantinem a
žádal jsem Sladeho, aby nám více pověděl o zjevech,
které se tam staly, než jak krátce v listech uvořej
něno. Slade vyprávěl, že mezi jinými zdařil se mu
též podivuhodný zjev při psaní na tabulce. Na tabulce
byly dva kousky kaménku; tabulku držel pod stolem:
bylo slyšeti psaní dvou kaménků zároveň; když ta
bulku vytáhl, shledáno, že jeden kaménck psal od
levé ku pravé a druhý současně od pravé ruky k levé.

Navrhl jsem, abychom to zkusili, nepodaří-li se
též nám tento zjev. Slade ihned vyhověl ochotně
mému přání; podržel tabulku s dvěma kaménky pod
deskou stolu, a ihned zcela jasně jsme slyšeli psáti
na tabulce. Tabulka vytažena a na ní anglicky na
psáno: 10 -- Pfennie 1876

2 Přennie 1875
To budiž vám důkazem jasnozření...
Obsah této zprávy ihned jsme potahovali na

peníze v neotevřené dosud škatulce. Již jsem ji chtěl
otevříti... pojednou změnil jsem úmysl svůj a po
ložil škatulku neporušenou do prostřed stolu; Holt
mann a také Slade řekli, že by snad obě mince mohly
z neotevřené škatulky propadnouti na tabulku,jak se
to stalo krátce před tím s pětimarkou. Slade podržel
prázdnou tabulku pod stolem pod škatulkou. Sotva
tak učinil, slyšeli jsme, že mince spadly na tabulku.
Vskutku bylo tomu tak. S velikou radostí sáhl jsem po:
škatulce s určitostí očekávaje, že bude jako první,
prázdná. Jaké bylo naše překvapení, když při hrkání
přece ozýval se rachot od dvou předmětů pocházející,
které však dle zvuku mincemi býti nemohly. Chtěl jsem
škatulku otevříti a přesvědčiti se, co vní jest; Slade dal
tuto otázku zodpověděti »duchům« pomocí tabulko
vého písma. Sotva že podržel tabulku s kaménkem
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pod stolem, slyšeli jsme psáti. Na hořejší straně ta
bulky bylo anglicky napsáno: »Oba kaménky jsou
ve škatulce.« Vskutku kaménků nebylo možno nikde
nalézti ... Když jsem nyní škatulku otevřel, byly
v ní oba kaménky. « (Wissensch. Abh. III. str. 334—9.)

, Ještě některý příklad o přenášení věcí. Prof.
Barret vypravuje o přenosu fotografie z Londýna do
Dewestoftu na vzdálenost 175 kilometrů. Důvěrný
jeho přítel, jenž byl toho svědkem, píše mu o tom:
»Roku 1868 měl jsem několik seancí ve svém domě
s některými přáteli, při nichž docilovali jsme ob
vyklých výsledků: pohybování a zvedání stolu, kle

pání atd. Abych zjevy spiritistické náležitě mohl
prozkoumati, uspořádal jsem celou řadu seancí s pro
fessionálními mediemi. Dály se v různých místnostech
a za různých podmínek. Byl jsem pevně přesvědčen,
že docílené výsledky dějí se bez všelikého bezpro
středního účastenství media. Nebyl jsem však pře
svědčen o nadpřirozeném charakteru těchto zjevů.
Poznal jsem, že konečného přesvědčení mohl jsem
docíliti jen ve vlastním kroužku bez professionálního
media za podmínek, jež vylučují všelikou možnost
podvodu. Příznivý k tomu okamžik naskytl se mi
r. 1876. V té době byl jsem na břehu mořském v De
westoftu se svou manželkou, známou mladou dámou
a jistým pánem, velmi důvěrným přítelem. Všichni,
zvláště moje manželka, nevěřili jsme v nadpřirozenost

„zjevů spiritictických a všemu tomu jsme se smáli.
Rozhodli jsme se přece, že zkusíme, čeho možno do
cíliti.

Seděli jsme v sále v' přízemí; dvéře byly uza
mčeny, klíč jsem měl v kapse. Zatáhli. jsme plyn, do
oken svítil plný měsíc; v pokoji bylo takové světlo,
že mohli jsme se viděti, jakož i vše, co v pokoji bylo.
Stůl byl těžký, ořechový, podlouhlý, čtyřhranný. Pří
tele svého označím písmenou F, mladou dámu
písmenou A.

Nyní. následuje popis několika seancí, při nichž
dály se různé zjevy fysického řádu, jako: pohybování
předmětů, doteky, objevení se světel, přínos květin.

4
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Tento poslední druh zjevů byl příčinou, že napadlo
nám žádati, aby přítomen byl některý známý, doma
zanechaný předmět. F. žádá, aby mu bylo přineseno
něco z jeho domu. Pojednou začíná to ním strkati
na všecky strany, upadá v trans, a na stole před
ním objevuje se jakási. fotografie. Žena moje ji bere,
a když F. po 15 minutách nabývá vědomí, uka
zuje mu ji. Schovává ji do kapsy a se slzami praví:
»Za nic na světě bych něco takového nechtěl.« —
Fotografie byla jediným exemplářem podobizny mladé
dívky, s níž byl zasnouben. Byla v albu v kufru,
zavřeném na dva zámky, v jeho domě v Londýně.
Když jsme se vrátili, podobizny v albu nebylo, a man
želka jeho, která vůbec nevěděla, že jsme se zabývali
seancemi, řekla nám, že v tu dobu rozlehl se ložnicí
hrozný třeskot, všichni v domě se sběhli, co se to
děje.« (Viz: Axakov, v cit. sp. str. 578—579).

Podobný případ uveřejněn ve Sspir. Časopise
»Light« (r. 1881, str. 416). Stal se prostřednictvím
paní Thayerové, známého media amerického. Hlavní
rys jejího mediumismu záležel v přínosu květin a
jiných věcí. Plukovník Olcott konal s ní pokusy vše
možných při tom užívaje prostředků proti možnému
snad podvodu. Jednou večer přišel náhodou na hřbi
tov Forest-Hill; tu mu napadlo „pokusit se o tento
důkaz. »Sel jsem oranžerií«, píše, »všiml jsem Si
zvláštní rostliny s dlouhými, 'úzkými, bílými a bledě
zeleně pruhovanými listy. Byla to dracaena regia. Ná
jednom listě nakreslil jsem kabalistickou značku —
do sebe splývající trojhrany. Večer v seanci žádal
jsem neviditelných, aby mi přinesli tento list do se
zení. Zúmyslně sedl jsem si v pravo paní Thayerové,
ruce její pevně jsem držel; pojednou jsem ucítil, jak
cosi studeného padlo mi na ruce. Když rozsvítili,
spatřil jsem označený list. Šel jsem do oranžerie a
přesvědčil jsem se, že lístek můj skuťečně byl utržen.«
(Axakov, str. 585).

Robert Cooper popisuje jiný zjev přínosu a pro
nikání hmoty u téhož media. »Byl jsem často příto
men na seancích paní Thayerové a mohl jsem se
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úplně přesvěděiti o pravosti zjevů, které prostřed
nictvím jejím se dály. Jednou mi napadlo: když tyto
síly mohou přenášeti květiny do uzavřeného pokoje,
snad je mohou přenésti též do zavřeného kufru. Tázal
jsem se paní Thayerové, eo o tom soudí, může-li se
to podařiti? Odpověděla, že neví, ale že to může
zkusiti. Koupil jsem si v obchodě obyčejný, dřevěný
kufřík něco přes stopu dlouhý, široký a hluboký.
Abych nemusel jej otvírati, vsadil jsem čtyřhranné
sklo do víka kufříku, a to tak, že, když je kufřík
zavřen, nikterak nelze sklo. vytáhnouti. Při seanci
bylo přítomno asi dvacet osob. Když kufřík bedlivě
prohlédli, uzavřel jsem ho visacím, patentovaným
zámkem; klíč jsem měl stále při sobě. Kolem kufříku
přilepil jsem ještě pruh papíru a oba konce připečetil.

Když světlo zhasnuto, řekla paní Thayerová, že
zapomněla kapesní svůj šátek, kterým obyčejně v době

-seance přikrývala si hlavu, aby se chránila, jak říká
vala, před účinkujícími elektrickými vlivy. Jeden
z přítomných vytáhl z cestovní brašny balíček čín
ských papírových ubrousků a nabízel jí jeden z nich.
Paní Thayerová pravila, že se jí nehodí, že není hed
vábný. Ubrousek zůstal na stole.

Zhasli světlo a začali jsme zpívati. Po malé
chvíli nám oznámeno, abychom se podívali do ku
fříku, nahlédli jsme sklem a spatřili jsme cosi, co
jsme považovali za květiny. Když jsme kufřík ote
vřeli, nalezen v něm onen ubrousek, jehož vzorek
považovali jsme omylem za 'květiny. — Za týden
sešli jsme se za týmž účelem k nové seanci; mezi
přítomnými byl také generál Roberts, vydavatel ča
sopisu »Mind and Matter.« Kufřík byl týmž způso
bem zadělán jako poprvé; všichni přítomní se pře
svěděčili,že v něm nebylo ničeho, kromě papírového
čínského ubrousku, jenž objevil se v něm při první
seanci. Světlo zhašeno, zpěv začal."Za deset minut
rozléhlo se v kufříku klepání. Tázal jsem se: »Máme
zpívati dále?« Tři údery. Pokračovali jsme a brzy
ucítili jsme v pokoji svěží vánek, jenž byl tím ořtel
nější, ježto večer byl neobyčejně parný. Pojednou
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„rozlehl se silný třeskot, jakoby kufřík byl rozbit na
třísky. Rozsvíceno. Kulřík úplně .neporušený, pečeti
nedotknuty; uvnitř však spatřili jsme několik kvítků
a věci, které později byly sepsány: byly to čtyři
tygrovité lilie, tři růže, mečík, list kapradí a několik
malých kvítečků;; pak jednočíslo časopisu »The Banner
of Light« a »The Voice of Angels« a fotografie.p.
Collyho. Květiny zdály se býti právě utrženy, a čísla
časopisu složena jako ku prodeji. Při obou seancích
byly sepsány protokoly a podepsány všemi pří
tomnými.« (Axakov, str. 586—8).

-Přínos květin dál se nejčastěji v seancích s me
diem Guppy, dříve Miss Nichol zvaným. Všech mož

„ných opatření použito, aby se předešlo podvodu, šaty
media důkladně prohlédnuty, při sezení ruce media
drženy — a celé spousty květin sypaly se na pří
tomné. Jednou veliký kus ledu spadl na stůl.

-Ve Florencii objevilo se pojednou na stole cu
-krové ovoce různých barev. Tázali se, rozeznávají-li
duchové barvy. Světlo zhašeno; zvláštní slyšeti hluk;
rozsvíceno — ovoce dle barvy seřaděno.v malých

„hromádkách. (Viz: Perthy v uv. spise, str. 77).
O jiných zjevech přínosu zjištěných prof. Croo

kesem viz u Axakova, str. 584 a násl.
Zjevy světelné. S optickými zjevy setkali jsme se

již několikráte v uvedených příkladech. Některé ještě
určitěji připomínáme. Owen dotvrzuje, že při poku
sech s dcerami Foxovými často tyto zjevy se obje
vovaly. V sezení s Leach Underhillovou (roz. Fo
xovou) dne 21. října 1860 objevilo se na podlaze sví

-tící těleso, vzneslo se do výše a vznášelo se v pokoji,
při čemž bylo slyšeti jako šustot hedvábného nebo

„jiného lehkého šatu. Pan Underhill řekl: »Nemůžeš
jíti k Mr. Owenovi? Zkus to'« [hned sneslo se zářící
těleso, podobu obličeje vytvořujíc, 5—6 palců před obli
čej Owenův. Zjev nabýval určitějšího obrysu ženské po
stavy; Owenrozeznávali pohyby rukou postavy vytvo
"řené.V pravé ruce držela cosi silně zářícího, podobného
průsvitné, čtyřhranné skřínce světlem naplněné. Ně
kolikráte zvédla to nad hlavu, jakoby tím obličej
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a hořejší část těla chtěla osvítiti; přes to zůstávaly
obličej i postava jako poloprůsvitným závojem za
střeny a bez určitých obrysů. Pak pocítil Owen, jako
by lidská ruka byla položena na jeho hlavu, potom
sklonila se postava k levému jeho rameni a Owen
pocítil, jakoby polibek byl vtisknut na rámě jeho.
Pak šla postava k oknu, otevřela okenici, matné
světlo z luceren padalo do vnitř. Do té doby postava
stávala se stále světlejší a pohybovala se viditelná

bylo však při tom slyšeti; po otevření okenice světlo
její znenáhla mizelo, a nebylo možno obrysy její více
rozeznati.c (Owen, Das streitige Land, I., str. 234).

Owen v témže spise (str. 244) vypravuje o po
dobném světelném zjevu a materialisaci ducha. Stalo
se to v seanci dne 26. října 1860 u přítomnosti. jeho,
Pana a paní Underhillových a malého jejich synovce.
Nejprve objevilo se svítící kulaté těleso, v průměru
mělo asi čtyři palce, znenáhlá vytvořovala se postava
ale ne tak jasně jako v sezení dřívějším. Blížila se
k chlapci, který rozčilen zvolal: »Jdi pryč, prosím tě.
nedělej to'« Chlapec tvrdil, že ruká nějaká častěji se
ho dotkla. Owen žádal, aby materialisovaná postava —
možno-li — mluvila; bylo viděti, jak několikráte se
namáhala, pronesla jen několikvelice slabých zvuků.
Klepáním žádáno, aby se zpívalo. Když se tak stalo,
slyšel Owen ve zpěvních přestávkách blízko u svého
ucha slova: »Bůh Ti žehnej'« Byl to hlas ženský,
velice slabý, s námahou pronešený jako od nemocného,
každé slovo přerývaně proneseno . . Paní Under
hillová řekla: »Ke mně nemůžeš přijíti ?«<Sotva to
dořekla, vykřikla hlasitě, ucítila polibek na čele. V tom
zjevy přestaly.

Edmons tvrdí, že. v kroužcích spiritistických
vycházejí z přítomných a z duchů světelné proudy,
ty prý se spojují a pak že začínají zjevy. (V cit. sp.
str. 126).

Dr. Spear vypravuje v časopise »Spirifualist«
ze dne 16. ledna 1874, jak jasné světlo v kroužku
jeho v pokoji a na stole sem tam se pohybovalo, na

?
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prosbu jeho vzhůru se vzneslo, třikráte stropu se
dotklo a trvalo po čtyřicet minut až do konce seance.
(Perthy, stř. 67).

Též v sezeních s Williamsem objevovala se

jedné seánci spojilo se několik světel v jedno světlo
velikosti slepičího vejce, stále se zveličovalo a vytvo

vousem a turbanu podobnou pokrývkou hlavy. Světlo

vily. Jedno světlo dáno do ruky jednomu z přítomných,
měl pocit jako od pevného, vlažného tělesa. Ku konci

Vám žehnej!« (Perthy, str. 111—112).
Astronom lord Lindsay vypravuje, že zmeškal

jednou vlak a přenocoval na pohovce v pokoji Ho
meově. Právě když usínal, byl probuzen klepáním a
cítil, jakoby ruka nějaká brala mu podušku pod
hlavou. Rozhlédl se a spatřil na konci pohovky žen
skou postavu s dlouhým, dolů splývajícím šatem.
Tázal se Homeho; kdo by to byl. »'Toje má paní«,
řekl, »přichází často ke mně.« Postava šla k Homemu
a zmizela jako sloup páry. Potom spatřil Lindsay na
koleně plamen asi devět palců vysoký; oči Homeovy,
které právě na něho obrátil, zářily jako oheň. Plamen
vznášel se po pokoji, prošel záclonami u postele, za
stavil se nad hlavou Homeovou a pak zmizel. (Perthy,
str. 105.

Prof. Crookes, jenž v domě svém po léta konal
pokusy se slečnou Foxovou, Homem a jinými me
-diemi, piše o zjevech světelných v časopise »Psy
chische Studien« z r. 1874 takto: »Viděl jsem svítící
jiskry lítati a na hlavy rozličných osob se usazovati;

otázky byly mi zodpovídány okamžitým vzplanutímjasného světla, kdykoliv jsem si toho přál. Za. nej
přísnějších podmínek zkušebních viděl jsem několi
kráte, jak svítící, pevné těleso vloženo do mé ruky
rukou, která žádné osobě v pokoji nepatřila. Při světle
jsem viděl, jak světelný oblak vznášel se nad kvě

„
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tinou na vedlejším stole, ulomil z ní ratolest a jedné
dámě ji přinesl.« (Dr.Dippel, str. 129).

Zjevy akustické a hudební. V seancích je. slyšeti
rozličné zvuky, tóny rozličných nástrojů, celé akkordy
a nápěvy; hudební nástroje bez doteku lidského ve
vzduchu se vznášejí a melodie hrají.

V sezení s mediem Williamsem v Amsterodámu
v srpnu r. 1874 konaném udály se zjevy tohoto druhu.
Osm osob bylo přítomno; všichni pochybovali o sku
tečnosti zjevů .spiritistických, užili všech opatření
proti podvodu, medium drželi za ruce i nohy, sami
vespolek podali si ruce, aby. nikdo něčeho nemohl
snad podniknouti — a nástroje na stole prý hrály a.
vznášely se ve vzduchu; národní anglická píseň bylá
zpívána a na harfu doprovázena. (Psych. Stud., 1876,
str. 24).

I v sezeních s Dr. Sladem pozorovány tyto zjevy.
Advokát Clark Irvene viděl, jak neviditelnou rukou
hráno na akkordion, který Slade v ruce držel. (Perthy,
str. 110).

Též prof. Zóllner byl svědkem těchto zjevů
u Sladeho. V sezení dne 11. prosince 1877 vzal do
ruky tahací harmoniku, držel ji za konec, kde nejsou
klapky, druhý visel volně dolů. Levá ruka Sladeho
ležela na stole, pravice s hořejší částí harmoniky *
byla nad stolem — a harmonika začala pojednou
hráti, a zvonek na podlaze mocně zvoniti. Slade dal
potom harmoniku prof. Scheibnerovi a žádal ho, aby
ji také tím způsobem držel, zdali by snad i v jeho
ruce nehrála. Sotva že vzal Scheibner harmoniku do
ruky, začala hráti jako dříve, a zvonek pod stolem
opět zvonil. Ruce Sladeho ležely při tom klidně na
stole, a nohy jeho bylo možno pozorovati. (Dr.Schneider,
str. 204).

"Totéž stalo se u media Home. Právník Cox
držel v rukou akkordion, který právě koupil, — a
akkordion sám od sebe hrál, zatím cooHome hrál na
piano. Home vzal potom akkordion do levé ruky a
pravou rukou hrál na piano, a akkordion doprovázel



správně hru pravéruky nejméně čtvrt hodiny. (Perthy
str. 103).

Benjamin Coleman byl přítomen seanci, kde
akkordion v rukou Homeho též hrál. Tázal se Ho
meho, zdali by akkordion i v jeho ruce hrál? Home
tázal se duchů: »Chcete hráti pro pana Colemana ?«
Odpověď byla trojím úderem: ano. Coleman chtěl
vzíti akkordion, Home mu řekl, že duchové sami mu
ho přinesou, a v malé chvíli měl jej na svých ko
Jenou a zahrál žádanou píseň. (Perthy; str. 104).

Home byl asi výborným hudebním mediem,
neboť velmi mnoho těchto zjevů při něm se vypra
vuje. V sezení u Dr. Gully žádalo několik osob, Ho
memu zcela neznámých, aby hrány byly určité melodie — a zahrány vskutku na tahací harmonice,
kterou Home pouze za kličku držel a jinak se jí ne
dotkl.

Jednou' položila jistá dáma papír a tužku na
stůl; když po desíti minutách na něj pohlédla, byl
na něm napsán celý koncertní program, který duchové
během večera provedli mistrně na violu, flétnu a jiné
nástroje, které ležely na stole. (Perthy, str. 104—5).

Prof. Crookes vypravuje, že nástroj uzavřený
v drátěné kleci hrál, kdykoliv do ní Home ruku
vložil, nástroje však se nedotekl, a nástroj při tom
volně v kleci se vznášel. (Perthy, str. 107).

»Případy, které nyní uvedu«, píše John Jones,
»přihodily se v mém domě; zprávu o nich dal jsem
vytisknouti a rozeslal jsem ji asi 5000 duchovním.
Bylo to v pátek večer dne 17. července 1868 asi
k desáté hodině. Představte si můj přijímací pokoj
16' široký a 34 dlouhý, těžký stůl, 41/;' v průměru,
kolem něho deset židlí; sedm z nich bylo obsazeno
panem Homem, mou 83letou matkou, třemi odrostlými
dcerami, mým synem a mnou. Ostatní tři zůstaly
prázdny pro zemřelou mou paní, pro zemřelou dceru
Marii a syna Waltra. Na židli své paní položil jsem
její poslední hedvábné šaty a klobouk, na židli své
dcery flanelový oblek, který den před smrtí nosila,
na židli synovu jeho nákrčník a Nový Zákon. První
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případ: Akkordion vydával zvuky, jež naznačovaly
známý nám chvalozpěv. Potom byl radostný, plesající
chvalozpěv tak brilantně hrán, že v nás podiv i radost
vzbudil. Nikdo klapek se nedotkl. Druhýpřípad: Brzo
potom, když akkordion na stůl položen, vznesl se £
do výše a vznášel se kolem stolu. Třetí případ: Ro
dina zpívala: »Kdo jsou tito bíle oblečení«, a má
matka vznesla se se židlí, na ktéré seděla, 'třikráte
do výše. Čtvrtý případ: Klobouk mé paní z prázdné

Židle zvednut do výše a nesen na protější stranu
k mé dceři Editě. Pátý případ: Židle mé zemřelé
paní se šaty zvedla se do vzduchu, naklonila se a
opřela o prsa mé matky; pak vrátila se opět na své
místo. Šestý případ: Nákrčník na židli počal se po
hybovati. Zvedl se přímo do výše a pohyboval se na
druhou stranu ke kolenům mé matky, pak šel na
židli Homeovu. Sedmý případ: Židle mé zemřelé dcery,
která poblíž mne stála, blížila se ke stolu; narazila
na mou židli, odstrčila ji a vřadila se mezi ostatní
židle.« (Viz: Dr. Schneider, str. 175).

Před komisí »Dialektické společnosti« londýnské
vypovídal Eyre, že v Buffalo, v domě jistého sou
kromníka, veliký klavír, od něhož všichni 15' byli
vzdáleni, nahoru a dolů se pohyboval; pak vznesl se.
do výše a spadl dolů s takovou. silou, že zdálo se,
Že se roztříští; při tom zavzněla z něho hudba, jako
kdyby. dovedný hudebník na něj hrál. (Perthy, stř. 56).

Cooper vypravuje (Rel.-Phil. Journal 1875), že
u přítomnosti medií bratří Eddyových objevovalo se
10 až 12 duchových postav, jednou 32 a množily se
až do 2000, mezi nimiž mnoho Indiánů. Duchové
dávali koncert, »bouři na moři« sehráli velmi dovedně.
Někteří deklamovali, měli přednášky a zpívali. Ele
'gantní děvče, »Honto« zvané, hrálo na kytaru a umělé
tančilo. (Perthy; str. 172).

Končíme tyto zjevy hudebním výkonem dítěte,
které hudbě nikdy se neučilo; svědkem toho je se
nátor Wisconsinu Tolmadye; mediem byla jeho dcera.
V předmluvě svého spisu (TheHealine of the nations,
by Linton, New-York 1858) píše: »V(červnu r. 1858,
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vrátiv se z New-Yořku, kde spatřil jsem různé me
dijní zjevy, zašel jsem k jistému píšícímu mediu, by
dlícímu v mém sousedství, a dostal jsem sdělení,
v němž mi raděno, abych sestavil doma kroužek, a
slíbili mi, že Se u mne vyvine medium, které překoná
všecka má očekávání. Tázal jsem se, kdo to bude?
Odpověděli mně, že má dcera. Tázal jsem se, která?
měl jsem čtyři. Odpověděno: Emilie a doložili, abych,
až kroužek bude sestaven, posadil Emilii k planu.
Tázal jsem se: »Budete jiučiti hráti?« »Všakuvidíte«,
zněla odpověď. Emilie byla má nejmladší dcera, bylo:
jí tehdy třinácte let. Třeba zde podotknouti, že za
celý svůj věk nepoznala ani jediné noty a nikdy ne
zahrála ani jediné melodie, nebot, když jsme se sem
přistěhovali, země byla dosud málo obydlena a nebylo
nikterak možno opatřiti jí učitele hudby. Ostatním
předmětům učil jsem ji sám, nebo některý z rodiny.

Brzo podařilo se mi sestaviti doma kroužek.
Emilii dal jsem papír a tužku. Ruka její začala pro
váděti rovné čáry. a načrtla konečně pět notových
čar. Napsala na nich noty. Potom odhodila tužku a
začala na stole bouchati tak, jakoby tloukla na klá
vesy. V tom jsem se upamatoval, že mi bylo řečeno,
abych ji posadil k pianu, k čemuž jsem ji také ihned
vyzval; poněkud váhala, uposlechla přec a posadila
se k pianu s klidem a sebevědomím zkušeného kon
certisty. Směle udeřila do klávesů a zahrála Beetho
venův valčík s takovou vervou, která by dělala čest
i dobrému hudebníkovi. Pak zahrála několik známých
melodií a na konec jakousi úplně novou arii a za
zpívala ji S improvisovanými slovy. (Viz: Axakov, str.
473 a násl.)

Písmo. duchů. Slyšeli jsme, že konversace s duchy
dála se nejprve klepáním v ustanoveném počtu. Kle
pání se ozývalo buď ve vzduchu, nebo v některých
předmětech. Nejčastěji užívali »duchové« stolu, který
údery do země v ustanoveném počtu na otázky od
povídal a sdělení duchů zprostředkoval.

Aby se korrespondence usnadnila, užívalo se
brzo tak zvaných psychografů. Nejprimitivnější byl



zase stůl. Na jednu jeho nohu upevnilo se pisátko,
pod které se podložil papír s abecedou. Pisátko ská
kalo po papíře ukazujíc písmena, která se skládala.
ve slova a věty.

Ku zjednodušení utvořily se zvláštní nástroje —
psychografy. Jeden vynalezl Pease (Perthy, str. 65). Je:
to kruh, na něm naznačena písmena abecedy. Nad
nimi pohybuje se ukazovátko, které nad. tím neb
oním písmenem se zastaví, a tak udává slova, ze kte
rých sdělení duchů se skládá. Někdy kruh se točí,
a ukazovátko je pevné. Mezi mediem a kruhem je
záclona, která kruh kryje. Jiná osoba písmena nazna
čená poznamenává. Vloží-li medium ruku na pákové:
zařízení, přichází v pohyb kruh nebo ukazovátko, a
označováním různých písmen, která ve věty se sklá-.
dají, odpovídá »duch« na otázky a přítomné tak po
učuje.

Při tomto způsobu korrespondence s duchy, bylo
třeba dávati dobrý pozor, aby se žádné písmeno ne
přehlédlo, a písmena aby se tak skládala, aby dala
smysl. To ovšem bylo zdlouhavé a obtížné. Účiněn
pokus, zdaž by stůl sám sdělení »s onoho světa«
nepsal — a pokus se zdařil. Pisátko na noze stolu
připevněné psalo samo na podloženém archu. Vyna
lezeny různé jednodušší přístroje, jimiž »duchové«
sdělení svá píší. Nejčastěji užívá se v kroužcích- spi
ritistických tak zvané planšetky. je to prkénko asl
6 palců dlouhé, které má na zadním, širším konci
dvě malá, na všecky strany. lehce se pohybující ko
lečka.U špičky má otvor pro pisátko, které skolečky
je ve stejné výši. Vloží-li medium ruce na planšetku,
píše tužka vlivem ducha na podloženém papíře..

Později se rozmluva s duchy ještě více. zjedno
dušila; dala se mediu do ruky tužka nebo péro, a.

přivolaný duch používal ruky media a psal rychle
odpověď na kladené otázky.

Dostalo se též přímé písmo duchové. Duchové
sami psali na papíře nebo na tabulce. ©

| Objevitelem přímého písma duchů je baron
Gůldenstubbe. Často pozoroval, že v uzavřeném pultě:
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na čistém, dříve nepopsaném papíře jsou různé tahy
a písmo — a stupňovalo se to tak, že neměl skoro
žádného papíru více; vše bylo neznámou rukou po
psáno.

Aby tento zjev věrohodně dokázal, konal pokusy
u přítomnosti mnohých svědků.Čistý papír s tužkou
položen do skříňky, tato uzavřena, klíč odevzdán hr.
d' Ourches. Dne 13. srpna 1856 dostal třicet přímých
písem duchových — a co zvláštního? — nebyla po
psána ta strana papíru, kde byla tužka, nýbrž opačná.
Následujícího dne nalezli v oné skříňce deset písem
duchových. Hr. d' Ourches se tím nespokojil, žádal
odpověď přímýmpísmem duchovýmna. otázku, kterou
napsal na lístku papíru; otázkou tou, znamením u Sv.
Jana udaným, chtěl zvěděti; je-li to dobrý nebo zlý
duch. Papír položen na malý skleněný stolek. Při
jasném světle svíčky spatřili, jak se tvoří na onom
papíru slova: -»Je confesse Jesus -en chair.« Podepsán
otec Gůldenstubbův, tahy synu dobře známými.

Toto písmo vyvolalo v Paříži velký rozruch.
Na různých místech, zvláště tam, kde duchové udá
vali, že se zdržují, písmo duchové přijímáno. Fran
tišek I. zdržoval se rád ve Fontainebleau, Ludvík XIV.
a Marie Antoineta vzahradách trianonských. Na hřbi
tovech pařížských, v královské hrobce, v parku ver
sailském, v britickém museu děly se pokusy S VÝ
sledkem. Na některá místa, zvláště do královské
hrobky, byl nával tak veliký, že Napoleon III. baronu
Gůldenstubbovi místa ta uzavřel. (Viz: Ohninger, Der
moderne Spiritismus, Augsburg 1880, str. 16 a násl.)

Během dvanácti let dostal prý Gůldenstubbe přes
2000 přímých písemných sdělení ve více než dva
ceti různých řečích.

I při jiných mediích, jako Kateřině Foxové, Ho
meovi, Williamsovi dostávalo se přímé písmo duchové.

"Zmínky zasluhuje písmo duchové,které dostával
Dr. Slade.z »říše duchů« na břidlicových tabulkách.

Prof. Zollner popisuje několik takových pokusů.
Sám tabulky koupil, očistil, kamének mezi ně vložil,
pevnězavázal.Tabulkypoloženy-nastůl, neboje
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' držel Slade zpola pod stolem, a po nějakém čase bylo
„slyšeti, jak kamének píše; když tabulky otevřeny,
shledáno na nich písmo, někdy i v různých jazycích.

Aspoň jeden případ zde uvedeme. Prof. Zóllner
takto ho popisuje: »Bylo to v sezení dne 9. května
1878 dopoledne od 11 do 11'/, hodiny. Posadil jsem
se se Sladem u hracího stolu a rozprávěl.s ním nej

„prve o schopnosti jeho neviditelných bytostí, s jakou
lehkostí hmotným tělesům vespolek pronikati dávají,
jakoby byla prostupná. Slade ujišťoval, že dosud nikdy
takového množství těchto zjevů v přítomnosti své
nepozoroval. Pak vzal levou rukou dvě stejně velké
tabulky, které jsem sám koupil a očistil. Podal mně

-je a vyzval mne, abych jednu tabulku k hořejší ploše
stolní desky, druhou pak k dolní ploše desky levou
rukou svou tiskl tak, aby palec mé levé ruky hořejší,

„ostatní čtyři prsty dolejší tabulku k desce tiskly. Pod
hořejší tabulku položen na stůl úlomek kaménku.

. Potom položil Slade ruce své doprostřed stolní desky
asi stopu od obou tabulek- a žádal mne, abych pravou
rukou přikryl ruce jeho. Sotva jsem tak učinil, slyšel
jsem jasně na jedné tabulce, které pevně ke stolu

-jsem tiskl, psáti. Když jako obyčejně trojím úderem
označeno, že psaní ukončeno, vzal jsem tabulky a
očekával, jak se samo sebou rozumí, že tabulka hořejší
bude popsána; kamének ležel nahoře na témž místě,
na kterém jsem jej chvilku před tím položil. Jaké
bylo však naše překvapení, když byla popsána tabulka

„dolejší na straně ke stolu obrácené, jakoby kamének
psal skrze dubovou desku */, palce silnou. (Wissensch.
Abh. III. str. 259).

I u továrníka Schmida v Čechách dostal Slade
celou řadu přímého písma -duchového. Žádal ducha.
své zemřelé paní, aby mu pomocí přímého ducho
vého písma oznámila, mohli-li by se zemřelí příbuzní
z rodiny továrníkovy zjeviti Otázka tato potvrzena,
a ihned zemřelý otec a bratr domácí paní pomocí
přímého písma rozmlouvali s přítomnými. Plných
dvanáct tabulek přímého písma duchového obdrželi.
(Viz: Dr. Schneider, str. 231).
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Axakov(str. 447) uvádí z časopisu »Banner of
Light« z r. 1876 pozoruhodný případ přímého písma
prostřednictvím dvouletého dítěte. Piše: »Duch Essy
Mottovy, dcery J. M. Motta v Memphisu Missouri,
opustil po dlouhé nemoci své pomíjející tělo 18. října
ve stáří pěti let a jedenácti měsíců. Essy byla dítětem
neobyčejně vyvinutým a prostřednictvím jejího me
diumismu bylo docíleno mnoho přesvěděujících faktů.
Když jí byly dva roky, držela pod stolem břidlicovou
tabulku a dostávala psaná na ní sdělení jako v od
pověď tázajícím se, ač sama neznala ani jediné písmeny
z abecedy.

Příklady písma -duchového,při němě duch používá
ruky media. Již dříve jsme se zmínili o medijní síle
dětí; doklad toho shledáváme též u syna paní Yen
kenové (Kateřiny Foxové), u něhož příznaky medijní
síly vyšly na jevo, když mu byly dva měsíce. Zpráva
o tom uveřejněna ve »Spiritualistu« r. 1873 str. 425.
Pan Yenken © tom píše: »Po návratu svém s man
želkou z cesty do Blackhessu vypravovala kojná,
jejíž péči dítě naše svěřeno, že v době naší nepří
tomnosti dály se v domě podivné věci; šeptající hlasy
bylo slyšeti nad lůžkem dítěte a po pokoji divné
kroky. Kojná polekaná zavolala druhou služku a obě
slyšely hlasy a šustění šatů. Ráno v den příjezdu,
když jsem držel dítě na rukou, začalo se rozléhati
klepání, což bylo zřejmým důkazem mediumity tohoto
dítěte.

Vývoj medijní síly u dítěte dále pokračoval
Když mu bylo pět a půl měsíce, začalo psáti. V ča
sopisu »Medium and Daybreah« ze dne 8. května 1874
na první stránce pod titulem »Podivuhodná schopnost
dítěte« je fotografované facsimile. tohoto obsahu:
»Mám rád toto dítě. Kéž mu Bůh požehná. Radím
jeho otci, aby v pondělí ráno najisto se vrátil do
Londýna. Zuzána.« Pod tímto podpisem stojí: »Slova
ta napsána jsou dne 6. března 1874 v Brightonu
rukou maličkého syna p. Yenkena, když mu bylo
5 měsíců a 15 dní. Stalo se to v naší přítomnosti.
"Tužka byla vložena do ruky dítěte neviditelnou silou,



—68—

která vedla též jeho ruku.« Následují podpisy osob
zjevu tomuto přítomných.

V následujícím čísle uvedeného časopisu popi
suje advokát Wason jiný případ, který téhož dne se
přihodil. Píše: »Dne 6. března, asi o půl druhé hodině
odpoledne, seděla kojná u kamen s dítětem na klíně.
Já jsem psal na stole nedaleko stojícím; paní Yenke
nová byla v sousedním pokoji, dvéře do něho ote
vřeny. Najednou kojná vykřikla: »Dítě má v rukou
tužku.« Neřekla, že tužka vložena do rukou dítěte
neviditelnou silou. Jelikož jsem věděl ze zkušenosti,
jak pevně takové dítě může chytiti za prst, nevšímal
jsem .si oněch slov a psal jsem dále. Kojná zvolala opět
hlasem ještě udivenějším: »Dítě píše.« Paní Yenke
nová přiběhla z pokoje, i já jsem vstal ze svého místa
a viděl jsem přes rameno paní tužku v rukou dítěte
a pod ní papír s napsaným sdělením, které jsme po
tom fotografovali.« (Axakov, str. 471 a násl.)

Ještě příklad medijního psaní dítěte. Malá vnučka
barona Seymura Kirkupa psala, když jí bylo devět.
dní. Zde dopis baronův Yenkenovi: »Dcera má byla
mediem, když jí bylo devět let; nyní jí je 21 let, a
její dcera, má vnučka, začala psáti, když jí bylo devět
dní. Písmo to uschováno; pošlu vám jeho fotografii.
Narodila se sedmiměsíční a byla neobyčejně slabá.
Matka přidržovala ji jednou rukou k podušce, druhou
pak držela knihu s: ležícím na ní listem papíru. Tužka
vložena neznámou silou do ručky dítěte, a Valentina,
takové jest její jméno, držela ji vpěsti. Nejdříve na
psala začáteční písmena svých řiditelů: R. A. D. J.
Tu tužka upadla, a myslel jsem, že je vše skončeno.
Dcera má Imogena zvolala: »Zase má tužku.« A dítě
rychle napsalo "celou větu. Vše uvidíte na fotografii.
Sestavil jsem také protokol, který Vám zasílám . .«
(»Spiritualist«, 1875, I. str. 222).

Sdělení pomocí telegrafických značek. Stalo se pro
střednictvím media paní Cannantové. Axakov uvádí
ho na str. 471 a násl:: K paní Cannantové v Bostonu
přišel jednou neznámý pán; oznámil jí, že se zabývá
studiem spiritismu, a že by rád dostal zvláštní důkaz
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to nepodařilo. Byl právě u jistého media na jiném
konci města, kde mu bylo řečeno, že, bude-li míti
seanci S paní Cannantovou, podaří se mu snad dociliti
toho, po čem touží. Proto prý přišel. Posadili se. Po

„jednou ruka paní Cannantové začala se zvédati a
spouštěti podivným, přerývaným způsobem, a tužka
po několik minut vrážela do papíru. Mediumnevě
dělo, co to znamená. Konečně zmatená zřejmým ne
zdarem pravila ku svému hostovi: »Je zbytečno po
kračovati, není zde patrně nikoho z vašich známých,
který by s vámi mluviti chtěl. Je zde kdosi, jenž
však patrně nedovede se dorozuměti.« Byla. velice
překvapena, když jí host řekl, že je úplně spokojen,
že seance úplně se zdařila, že dostal od svého pří
tele žádaný důkaz, a že napsal jej, aniž by toho po
zorovala.

Z dalšího vyšlo na jevo, že host byl telegrafním
úředníkem, a že přítel, od něhož očekával sdělení,
byl rovněž, telegrafistou. Na důkaz své pravé osob

-nosti byl nucen dorozuměti se pomocí telegrafických
značek, což táké bylo vykonáno mechanicky pomocí
tužky paní Cannantové.«

Končíme tuto rubriku podobným zjevem, který
Crookes vypravuje: »Na seanci s Homem maličké

„prkénko přiblížilo se ke mně po stole při světle a
dalo mně sdělení údery do ruky: říkal jsem abecedu,
prkénko udeřilo mne při žádaných písmenech. Druhý

„konec prkénka opíral se o stůl v neveliké vzdálenosti
od rukou: Homeových. Klepání bylo ostré a jasné;
prkénko bylo úplně v moci neviditelnésíly, která
řídila jeho pohyb. Řekl jsem: Může rozumná síla,
řídící pohyby prkénka, měniti charakter pohybů a
dáti mně telegrafické sdělení pomocí. Morseovy abe
cedy údery do mé ruky?« (Mohu směle předpoklá
dati, že Morseovy signály nebyly nikomu z přítomných

. známy; sám znal jsem je pouze částečně). Sotva jsem
to pronesl, karakter klepání se změnil, a sdělení dálo
se žádaným způsobem.« (Axakov, str. 472).
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Kresba duchů. Roku 1871 byla v Londýně vý
stava aguarellových kreseb, provedených mediem Miss
Honethonovou, která vůbec kresliti se neučila.

Od »duchů malířů« inspirován Anderson kreslil
tužkou v transu mezi jiným obrazy Pythagora a Pla
tona v životní velikosti neobyčejně rychle — ač sám
v normálním stavu kresliti vůbec neuměl. R. 1807
navštívil ho v New Yorku Robert Dale Owen. Při
nesl s sebou veliký arch kreslicího papíru; aby ho
poznal, utrhl na dvou rozích nepravidelné kousky.
Anderson vzal papír a odešel do vedlejšího pokoje.
Po 28 minutách vrátil se s archem zpět; byla na
něm nakreslena ženská hlava s poprsím v životní
velikosti, v celkovém obrysu a výrazu Violettě po
dobná, jen zidealisovanější, a k velikému překvapení
Owenově jako ozdobu na svém šatě měla zamilovanou
svou květinu. (Violetta byla anglickou dámou, Owe
novi dobře známou. V Neapoli r. 1856 ohlásila se
mu jako jeho anděl strážný). Owen ani slovem ne
zmínil se Andersonovi o Violettě. Když podobiznu
tuto ukázal umělci Carpenterovi, prohlásil, že hy
dobrý kreslič nejméně jeden nebo dva dny k této
kresbě potřeboval. (Viz: Perthy, str. 186).

Jiným malířem od duchů inspirovaným je Mil
Jesen; nakreslil množství slavných osob, jak vypaďaly
za živa a jak prý vypadají nyní v říši duchů.

V jednom spiritistickém sezení namalována za
16 minut kytice s ptákem na ní; malba provedena
vodovými barvami pod stolem, při čemž bylo slyšeti
práci několika štětců; — když malba vytažena, byly
barvy ještě úplně mokré. (Perthy, str. 69).

V časopise »Psych. Studien« z r. 1875 str. 305
dočítáme se o ruském professorovi Ostrogradském,
že položil jednou večer planšetku na arch papíru a
zavřel ji ve svém pokoji. Druhý den shledán na pa
píře nakreslený kříž asi 6 palců vysoký a 4 palce
široký.

Patnáctiletý chlapec, příbuzný prof. Ostrograd
ského, vzal planšetku do ruky, a planšetka kreslila
na podloženém papíře rakev a náhrobní pomník.

=a
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Chlapec, ač zdál se býti zdráv, za krátko potom ze
mřel. (Viz: Dr. Dippel, str. 136)

Duchové mluví“ skrze media. jevy [ysickými,
"s nimiž jsme se setkali, dávají prý duchové na jevo,
že jsou přítomni; zjevy tyto mají tedy význam více
podružný. Hlavní význam spočívá v tom, že duchové
poučují lidi: děje se to buď údery v ustanoveném
počtu, nebo medium, jsouc „řízeno duchem, ukazuje
jednotlivé písmeny předložené abecedy a z toho so
skládá odpověď, nebo duch píše rukou media. nebo
sám psychografem nebo i bez něho. Nyní duchové
nejčastěji mluví rozličnými mediemi, zjevujíce lidem
věci dříve neznámé.

Pozastavme se u některých zjevů, kdo medium
mluví jazykem mu neznámým.

Soudce Edmons pozoroval tento zjev u dcery
své Laury. V předmluvě ke druhému svazku svého
spisu »Spiritualismus« r. 1885 popisuje vývoj medijní
síly své dcery a řadu zjevů, o nichž jednáme. Píše:
»Dcera má byla mladou dívkou, která nabyla řádného
vychování a při tom byla horlivou katoličkou. Církov
učila ji nevěřit spiritualismu, i nechtěla se také ú
častniti jeho projevů, ač byly velmi často v obklopu
jícím ji okolí. Konečně dům. v němž bydlela, stal se
tím. co v dřívějších dobách nazývalo se »nepokoj
ným.« Tak. to trvalo asi půl roku: skoro ustavičně
slyšela podivné zvuky a viděla podivné zjevy, které,
jak se o tom přesvědčila, dály se bez lidského úča
stenství a měly na sobě pečeť rozumnosti. Zvědavost
její byla podrážděna, 1 začala navštěvovat seance.
Brzy spatřila toho dosti. aby se přesvědčila o pří
tomnosti duchového činitele, a hned potomstala se
sama mediem. Jsou tomu nyní asi dva roky: mediu
mismus její prodělal v té době různé [áse. Vše sle
doval jsem s největším zájmem. S počátku křečovitě

-jí to škuhbalo; brzy začala mechanicky psáti, t. j. bez
všelikého účastenství vůle se své strany a bez všeli
kého vědomí toho, co psala. Majíc silnou vůli, mohla
v kterémkoliv okamžiku přerušiti zjevy. Potom stala
se mluvícím mediem. Neupadala v trans jako Jiná
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media, t jv hezvědomý stav, nýbrž úplně si byla
vědoma toho, co mluvila a co kolem ní se dálo
Potom- začala mluviti v různých jazycích. Nezná
žádného jiného jazyka kromě své mateřštiny (aneli
činy! a francouzštiny, jak dalece možno se jí naučiti ve
škole, nicméně mluvila v devíti nebo desíti různých
jay cích někdy celou hodinu s lehkostí a plynností
přirozené řeči.

Casto se stávalo, že cizinci rozmlouval jejím
prostřednictvím se svými zesnulými přáteli ve svém
mateřském jazyku.

Nedávno stal se tento případ: Jeden z. našich
-hostů, rodilý Řek, měl s ní několik sezení, při nichž
někdy celé hodiny rozmlouval řecky a dostával pro
střednictvím jejím odpovědi buď řeckým nebo an
elickým jazykem, ačkoliv před tím neslyšela nikdy
ani slova v novořeckém jazyku.

V téže době vyvinuly se také její hudební
schopnosti. Najednou zpívala v různých jazycích —
vlašsky, indiánsky. německy, polsky, a často v ny
nější době zpívá též v mateřském jazyku, mprovisujte
slova i nápěv, při čemž melodie je neobyččejně pěkná
a originelní, a smysl slov velice povznešený. « (Viz:Axakov, str. 456..

Edmons sebral asi padesát případů a uveřejnil
je v »Novoyorkské Tribuně«. pod názvem »Medijní
řeč v jazycích mediu neznámých.« Roku 1873 vydal
je Axakov německy v brožuře pod titulem: »Ame
„rický spiritismus. Výzkumy soudce lidmonse.« Tam
lze poznati podrobně jednotlivé tyto: zjevy. Aspoň
o některých učiníme zde přece zmínku, které Ed
mons sám pozoroval.

- odJednou večer«, píše Edmons, »přišla ke mně
mladá dívka z východních států. Přišla do Nového
Yorku hledat štěstí. Vychování její bylo takové, ja
kého se nabývá na obyčejné venkovské škole. Byla
mediem, a prostřednictvím jejím projevoval se často
Jakýsi Francouz, jenž jí nedával pokoje. Mohl mluviti
jejím prostřednictvím,ale pouze [rancouzsky. (Přes
hodinu trvala rozmluva mezi mou dcerou a touto
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dívkou, sléčnou Dowdovou. Obě mluvily pouze fran
couzsky a to tak rychle a volně, jako rozené Fran

-couzky. Jazyk slečny Dowdovy byl jakýmsi nářečím
jihofrancouzským, mé dcery čistě pařížský. Dálo se
to v mé knihovně u přítomnosti pěti nebo šesti osob.

Jindy několik -polských gentlemanů prosilo za
schůzku s mou dcerou; neznala jich vůbec. Při této
schůzce mluvila v jejich jazyku slova a řeči, jimž
sama nerozuměla, oni však jí rozuměli; větší část
hovoru vedli v polském jazyku, a dostávali jejínr
prostřednictvím odpovědi někdy v anglickém, někdy
v polském jazyku. « (Axakov, str. 457).

Jinde píše: »Neť má Jenny, také medium, zpí
vala často vlašsky, improvisujíc slova i melodii, ač
koliv vůbec nezná toho jazyka. Jednou dcera má a
neť přišly ke mně do knihovny a začaly se mnou
mluviti španělsky; jedna z nich větu začala, druhá
ji dokončila. Ukázaly se býti pod vlivem jisté osoby,
kterou jsem znal za živa ve střední Americe. Bylo
uvedeno mnoho příhod, jež se mně tam staly: deeři
i. neteři byly neznámy jako sama španělština.

Dcera hovořila se mnou také indiánsky v nářečí
Chippevů a Manominů. Znal jsem je, jelikož jsem
žil dva roky mezi Indiány.

"Tak jsem poukázal na případy, kdy dcera má
hovořila jazykem indiánským, španělským, francouz
ským, polským a řeckým; slyšel jsem také, jak mlu
vila vlašsky, portugalsky, maďarsky, latinsky a jinými
jazyky mně neznámými.

Nyní uvedu podobné případy s cizími osobami,
jež se staly v mé přítomnosti. Paní Helena Leedsová,
žijící v Bostonu, známé medium v tomto místě,
velmi často mluvila čínsky. Je vzdělání velmi obme
zeného a nikdy neslyšela slova v tomto jazyku; stá
valo se tak často v jedné době jejího mediumismu,
že se nezmýlím, řeknu-li, že tisíce osob bylo toho
svědky. Já jsem to viděl aspoň stokráte.

Velmi dobře se pamatuji, že paní Sweetová,
jedno ze zdejších medií, velmi málo vzdělaná, často
mluvila francouzsky a později také vlašský a hebrejsky.
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Velmi často býval jsem při podobném zjevu,
kdy sdělení dála se pomocí klepání a v cizím jazyku,
při čemž medium znalo pouze anglicky. Slyšel jsem
také ve vlastním domě, jak dcera guvernéra Tolmadge
mluvila německy v přítomnosti mnoha osob.

Taková je má zkušenost v této otázce; zatím
však objímá jen velice nepatrnou část toho, co dálo
se v tomto genru a nemýlím-li se, ještě menší část
toho. co bylo až dosud uveřejněno.« (Axakov, str.
459 a násl.) .

Edmons uveřejnil ve spiritistickém ©časopise
»Banner of Light« vyzvání, aby mu byly oznámeny
zjevy podobné. Asi v měsíci dostal přes dvacet. dopisů
x popisem podobných případů. Axakov uveřejňuje
některé z nich na str. 461—470.

Jeden z nich jako ukázku citujeme (str.467). Zní:

Chicago, I. 11, 5. dubna 1859.

Ctěný pane!
Po přečtení Vašeho vyzvání v »Banner of Light«

mohu Vám oznámiti následující: Před čtyřmi roky
začal jsem ve svém domě pořádati seance, abych pro
zkoumal »moderní spiritualismus«. Brzy jsem se pře
svědčil, že moje manželka je medium. Toto odhalení
tak velice ji roztrpčilo, že by byla ráda všechno na
světě obětovala, jenom aby toho nebylo. Po dlouhou
dobu zápasila s touto silou, která přiváděla ji v trans,
a mluvila prostřednictvím jejího organismu .... Po
dobně jako mnozí jiní, náležející ke třídě dělnické, ne
nabyla vzdělání kromě toho, jakého se nabývá ve
škole národní.

Hle, čeho mezi jiným byl jsem svědkem! Na
seanci m1Dra. Rodda, kde byli přítomni pp. Miller,
Rimbal, Killbrun a jiní, byl nám uspořádán koncert
ve vlašském jazyku; trval přes dvě hodiny. Hned,
Jak jsme spojih ruce, manželka má, mladá dáma (sl.
Skongallova) a mladý muž, kterého jsme viděli zde
poprvé, podlehli současně vlivu a začali zběžně mezi
sebou mluviti španělsky; pak zpívali v plné harmonii.
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Mezi každým kouskem horlivě mezi sebou rozmlét
vali a uvažovali, jakou píseň mají zazpívati.

Po skončeném zpěvu všechna tři media najednov
zase nabyla vědomí a byla velice udivena, když sly
šela, co se dělo. - |

Brzy potom mladý muž upadl v trans pod jiným
vhvem a podal vysvětlení toho, co jsme spalřili.
Koncert, jejž pořádali prostřednictvím medií, byli
Španělové“ bratr a dvěsestry, za svého pozemské ho
života byli zpěváky z povolání, vydělávali si tím
chléb; toho večera přišli: k nám nejen pro zábavu a
poučení, nýlaž i také proto, aby dokázali, že dny
seslání Ducha sv. dosud neminuly.

Podotýkám, o čemž možno snadno se přesvěd
čiti, že ani jediné ze jmenovaných medií v normálním
stavu nedovede mluviti žádným jiným jazvkem nož
svou mateřštinou.

Jednou manželka má byla pod. vlivem. patrně
německých duchů: mluvila a zpívala tímto jazvkem
po několik večerů; nikdo z našeho kroužku neznal
tohoto jazyka. Chtěje. řádně zjistiti tento zjev, došel
jsem k Dr. Eulerovi, rodem Němci, a prosil jsem ho.
aby ke mně zašel a věc náležitě prozkoumal. Přišel
dvakráte a mluvil s mediem po celou hodinu ve svém
rodném jazyku. Kromě němčiny má manželka mlu

neznámý.«
John Jonne.

Stává se také, že medium nevzdělané dává vě
decké odpovědi (písmem nebo řečí! na otázky z%růz
ných oborů mu kladené.

V časopise »Lighte % r. 188) uveřejnil Barcas
z New-Častle řadu statí pod titulem: „Dmprorisované
vědecké odpověďi prostřednictvím media-dámy vzdělání

. řadu seancí, jež dály se v bytu mladé dámyv NewCastle. Všecky otázky zapisovaly se do sešitu hned.
jak byly dány, a medium odpovídalo na ně ihned
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písemné. Záhada spočívá v tom: žena, poměrně málo.
vzdělání odpovídala na různé vědecké a kriticky
promyšlené otázky během třicetisedmi večerů, pokaždé
po tři hodiny, takovým způsobem, jakým bezpochyby
an. jediný člověk v Anglii nemohl by na ně odpově
děti. t.j. nemohl by odpověděti za týchž podmínek
na všecky otázky tyto se stejnou přesností. "Třeba
míti na paměti. že dáma je velice obmezeného vzdě
lání, že byla ve přítomnosti pozorovatelů, kriticky se
chovajících k tomu, co se dálo, že otázky se psalya
četly nahlas v témž okamžiku, kdy byly dány, že

"odpovědí byly psány rukou media v témž. sešitě
velmi rychle bez všeliké přípravy, bez možnosti infor
mací nebo oprav, že otázky se týkaly různých vě
deckých i jiných předmětů, s kterými ženy obyčejně
nejsou obeznámeny, že dáma-medium v předmětech
těch je naprosto nevědomou, že ruka její psala odpo
vědi automaticky, píšící neměla ani tušení, Jsou-li
správnv neho ne: lidé, kteří ji dobře znají. tvrdí, že
neměla nikdy záliby ve vědeckých pracích an pří
stupu k vědeckým knihám, a pokudj jim známo, nikdyotázkami vědeckýmiani se nezabývala.«

Axakov vybírá z přemnohých otázek a odpo
vědí uvedených Barcasem a uvádí na str. 427-431
týkající se hudby. vlnění vzduchu a anafomie oka.

Barcas měl r. 1876 v New-(Castle veřejnou před
nášku o těchto zjevech a ukončil slovy: »Uvedené
mnou otázky a odpovědi představují jen malý úryvek
všeho toho, čeho jsem docílil prostřednictvím tohoto
media. Každý snadno pozná, že dotyčné odpovědi
pocházely od osoby dobře obeznámené se všemi před
měty, o nichž zaváděla se řeč. Odpovědi nebyly místy
všeobecnými, ale vyčerpaly úplně danou otázku, ano
zacházely daleko za její hranice, svědčíce © podrob
né znalosti dotyčných předmětů. Dostal jsem netoliko
krátké odpovědi týkající se různých vědeckých ohorů,
nýbrž i -celé traktáty -rukou -téhožmedia -psané ©
teple, světle, fysiologii rostlin, elektřině. magnetismu,
anatomii lidského těla, a ani jediný z těchto traktátů
nočinil by hanby muži vědy: při všem tom byly
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psány či lépe řečeno, improvisovány bez zastávky, bez
rozvažování. Mohu doložiti, že po celou dobu seance
medium bylo ve svém normálním stavu. Rozmlouvalo
s námi a odpovídalo na nahodilé otázky jako oby
čejně. Cizí vliv projevoval se u něho pouze v auto
maticky se pohybující ruce. -— Mohu za to ručiti,
že otázky byly většinou mnou vymyšleny a předlo
ženy, že před tím neučinil jsem o nich mediu ani
nejmenší narážky, že nikdo kromě mne nověděl o
jejich obsahu; mnohé z nich byly dávány pod dojmem
okamžiku, bez všeliké přípravy; odpovědi byly psány
hned před námi rukou media, bylo mu úplně ne
možno nějakými přirozenými, známými nám. pro
středky opatřiti si před tím potřebné odpovědi. Medium
dáma nedostávala nikdy žádné odměny za sta hodin,
které ochotně obětovala jiným k prozkoumání pozo
ruhodných zjevů svého mediumismu.« (Řeč uveřejněna
v »Spiritualistu« r. 1876. sv. II. str. 146 a násl. Axakov.
str. 431 a násl.)

Generálmajor Dryson uveřejnil v »Liothu« (1884)
pod titulem »Řešení vědeckých záhad cestou spiritis
tickou« případ, kde medium odpovídá na otázky
z hvězdářství, luští záhady o pohybu měsíců Ura
nových, zjevuje nové měsíce u Marsa, které prý teprv
po 18 letech skutečně byly odkrvtv. (Obšírný popis
u Axakova, str. 435. 439).

Jasnozření je podivuhodný stav, v němž medium
poznává, co se děje na místech vzdálených a popi
suje vše, jakoby se to před ňímnyní dálo: čte listy
zavřené nebo místa nahodile udaná ze zavřených knih
1 v řeči mu neznámé napsaných; poznává svou nemoc,
její příčiny, udává prostředky próti ní; podobně soudí
o chorobách jiných lidí: předpovídá budoucí věci, po
znává věci skryté, neznámé, vidí postavy. duchů jiným
neviditelnéatd. Ne

Prof. J. Buchanan v San Francisku nazývá.táto
schopnost šestým smyslem člověka a tvrdí, že ji
možno vypěstiti jako jinou medijní schopnost. (Viz
o tom ve spise Dr. Lanesdorfa: Wic kann ich ein Mo
dium werden? str. 32 a násl.



Přejděme k příkladům. O švédském jasnovidci
Swedenborcovi vypravuje Kant následující událost:
Bylo *to r. 1756, kdy Swedenbore, vraceje se z Anglie,
ku konci měsíce září ve.4 hodiny odpoledne v Got
henburgu vystoupil na pevninu. William Castel po
zval ho k sobě. Večer kolem šesté hodiny vyšel Swe
denbore ven a vrátil se do společnosti celý bledý
zděšený se slovy: Nyní vypukl ve Stockholmu požár
a velice se šíří. Neměl klidu a často vycházel. Ozna-:
moval, že dům jednoho z jeho přátel — jmenoval
ho -. leží již v popeli, a že jeho vlastní dům Je
v nebezpečí. Kolem osmé hodiny vyšel opět ven a vrául se radostně: »Bohu díky! Požár uhašen, třetí dvéře
oď mého domu.« Zpráva ta pobouřila celé město. Ještě
týž večer dána o tom zpráva guvernérovi. Druhý
den ráno —v neděli -— povolán Swedenbore ke ou
vernérovi; dotazoval se ho na všecky podrobnosti.
Swedenbore popsal mu podrobně požár, jak začal, jak
přestal a dobu trvání. V pondělí večer přišla štafeta
od kupců stockholnských do Gothenburou. V dopise
bylo vše tak popsáno, jak Swedenbore požár líčil.
V úterý přijel královský kurýr se zprávou 0 požáru,
o zkodě. kterou způsobil, o domech, které zachv:átil,
a vše Se srovnávalo se zprávou, kterou v době po
žáru dal Swedenbore. Gothenbure je od Stockholmu
přes padesát mil vzdálen. (Viz: Dr. Schneider, str. 99).

Axakov uvádí na str. 907 a násl. některé pří
pady, kde medium píše slova z novin, které ležely
na druhém stole, a mimovolně byla přikryta, nebo
cituje nazdařbůh udané řádky z určité zavřené knihy.

Prof. Carpenter dává mediu Oxonovi otázku:
»Nechtěl byste mi napsati poslední řádek první knihy
Aeneidy?« A medium ihned píše správně žádaný verš:
a' dále: »Můžete mi přečísti poslední odstavec 94.
stránky předposlední knihy v druhé přihrádce? Ne
viděl jsem té knihy a neznám ani jejího titulu.« A
medium cituje zase věrně udané místo. (Spiritualist,

1873, ha 293).
J. Robertsv dopise vydavateli časopisu ny(raphie«c dne 1.. prosince 1874 poslaném tvrdí, že
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Foster, Mansleld a Slade četli zapečetěné dopisy a
správné odpovědi na ně dávali.

„© Roborts vypravuje, že sám pokus. takový s Fo
"strem konal: napsal na lístky asi osm. jmen zemřo
lých přátel, lístky zavinul, smíchal a položil na stůl.
Foster bral jeden lístek po druhým, přiložil na čelo.
udal napsané jméno a zároveň charakteristická sdě
lení od duchů zemřelých přátel Robertsových. Roberts
tvrdí, že Foster neznal ani jeho, ani osob, jichž jména
na lístcích byla napsána. (Viz: Perthy, str. 108).

Některá media vlivem duchů léčí prý nemoci.
Dr. J. Newton v New-Torku maenetickým jakýmsi
vlivem léčí a uzdravuje prý i na dálku! (Perthy. ste 78.)

Jiné příklady k. jasnozření patřící možno naléózli
Axakova str. 489- 560.

- Materialisace. Dospěli jsmo ke zjevům, které jsou
zajisté nejpodivnější z celého spiritismu -duchhéře
na se hmotné tělo, materialisuje se. Spiritisté rozo
znávají dva druhy materialisace: neviditelnou normál
nímu lidskému zraku a vědďětelnou..

V prvém případě vidí materialisovaného ducha
jen jasnovidce; forma. kterou duch přijímá, vyzařuje
zvláštní světlo: paprsky. jeho nepůsobí však na obv
čejné oko lidské, ty postihuje jen oko jasnovidco, jenž
O -přítomnosti ducha zprávu podává a ho popisuje.

Paprsky neviditelně materialisovaného těla ducha,
ač nepůsobí na naší sítnici, působí přece na citlivou
fotografickou desku, kde vytvoří obraz malerialisova
vého ducha. Obraz takto vytvořený nazývá Axakov
transcendentální fotografií. ,

Pří viditelné | materialisaci ©malorialisovaného
ducha lze spatřiti obyčejným zrakem. Nojčastěji zje
vují se duchové v neurčité, průzračné, páře podobné
podobě: to jsou tak zvané postavy přízračné. ©Někdy
přízračná postava zhmotňuje se před očima příton
ných, nabývá určitějších tvarů. takže někdy i nej
menší tahy tváře rozeznati Izo.

V některých případech materialisovaný duch má
docela podobu pevného lidského těla se všemi detaily
jeho anatomického tvaru: má hmotnost, váhu, teplotu
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jako živé lidské tělo. Materialisovaná postava se po
hybuje a mluví jako úplně živý, rozumem a vůlí
obdařený člověk..

Postavy objevují se vždy oblečeny:; oděv zpráv"
vidla je řasnatý. Oblek dle tvrzení duchů je buď pů
vodu pozemského, přinesen je nějakým: nevysvětlitel
ným způsobem, nebo se na místě zároveňs postavou
tvoří, materialisuje.

Nejprve se materialisuje šat; když ten je utvořen,
pak teprv se vytváří podoba, obyčejně nejdříve hlava
a pak ostatní tělo.

»5v. Ludvík« zjevůje,že duch má moc nad hmot.,
nými prvky v prostoru roztroušenými: pouhou vůlí
může je okamžitě sloučiti a dáti jim formu skuteč-
ných předmětů. Tak povstává prý také šat a jiné věci,
s kterými se duchové zjevují. iViz: Kardec, kniha
medií, str. 163).

Odstřihneme-li kousek. máterialisovaného šatu,
někdy nemizí, lze jej uchovati: podobně i vlasy ma
(oriilisovaným postavám ustřižené se uchovávají.

Materialisovaná postava mná.schopnost okamžitě
se zjeviti nebo zmízeti. Někdy zmizení postavy, dis
materialisace trvá déle, postav:za, zdá se, jakobyt tála.
Nejprve ztrácejí se nohy, ty obyčejně nejméně jsou
vytvořeny, proto také postavy duchů nechodí, nýbrž
jako duch se táhnou; pak mizí ostatní tělo, při čemž
perisprit 7%media vzatý do media se vrací a šat

prvky »světové hmotyv« se rozkládá.
V jaké podobě duch se zjevuje, nezávisí pouze

na vůli ducha, nýbrži perispritu media, někdy i účast
níků kroužku. Odtud se také vysvětlují různé způ
soby materialisace.

Někdy objeví se malerialisovaný jen některý úd
těla, hlava, ruka nebo noha; někdy je viděti jen bez
tvarnou páru.

Proč takovýmto způsobem duchové se zjevují?
Kardec odpovídá: Zlí duchové chtějí -zjevením svým
zastrašiti nebo se mstíti. Dobří duchové chtějí potě
šití ty, kteří pláčí a zarmoucení jsou nad jejich úmrtím.
Chtějí jim viditelným tímto způsobem dokázati, že
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existují dále, že v blízkosti jich dlí, je chrániti a rady
„jim udíleti mohou. Zjevení takové má býti nejpád
nějším důkazem, že s tělem vše neumírá, že duše po
oddělení od.těla podržuje svou individualitu, že žije
dále. (Viz: Kniha medií, str. 124 a násl.)

Pravili jsme, že materialisace duchů patří mezi
nejmimořádnější zjevy spiritistické; jsou to však také
zjevy, při nichž třeba-největší opatrnosti; uvidíme, že
nejvíce podvodu právě při těchto zjevech se stalo.
a spiritisté sami tvrdí, že poctivých materialisačních
medií je poskrovnu.

Ačkoliv máme důvodnou pochybnost o skuteč
nosti těchto zjevů, přece pro úplnost uvedeme ně
které příklady materialisace.

Na konci spisu »Animismus a spiritismus«e od
Axakova:spatřujeme šestnáct transcendentálních foto
ovalií, které obdržel anglický fotograf Bitty v letech
1872. 1873. Axakov uvádí popis pokusů, při nichž
fotografií duchů docíleno, jak je líčí Bittv sám.

»Mám v Londýně přítele«, píše Bitty v Britském
fotoeralickém žurnálu a ve Spiritualistu, »který, meš
kajejednou u mne, ukázalmi tak zvané »spiritistické
[otografie.« Řekl jsem mu ihned, že nejsou pravými,
a vysvětlil jsem mu, jakým způsobem byly zhotoveny.
Vida však, že mnozí věřili v možnost podobných
věcí, řekl jsem, že nejsem proti tomu, učiniti několik
pokusů: znal jsem jedno velmi dobré medium, p.
Butlanda. Po krátkém vyjednávání uvolil se věnovati
nějaký čas těmto pokusům. Potom vyjednal jsem
s p. Giostim, fotografem v. Bristolu, aby mi dovolil
konati pokusy v jeho místnostech po šesté hodině
večer, a zajistil jsem si jako assistenty doktora Thomp
sona a p. Thommyho. Všechny manipulace prováděl
jsem sám, jen objektiv odkrýval Giosti.
- © Komora s objektivem Rosovým byla tak zřízena.

že bylo možno míti tři negativy na jedné. plotně.Světlo bylo slabě: zastíněno, aby bylo možno pokra
čovati v exposici do čtyř minut. Plenta byla obyčejná
a stála téměř u zdi. Medium sedělo k ní zády, s ma
hičkým stolkem před sebou. Dr. Thompson a p. 'Thommy



seděli na jedné straně za týmž stolkem, já pak v době
exposice na druhé. ((Obr. 1. a násl.)

První seance: devět snímků bez výsledku. Druhá
seance po týdnu: Výsledek při devátém snímku:
chtěli jsme již všeho zanechati, avšak při vyvolávání
poslední plotny vystoupilo jakési vyobrazení, jež mělo
neurčitou podobu s lidskou postavou. Po bedlivém
uvažování jsme shledali, že docílený výsledek nemůže“
býti připsán na účet těch chyb, jež možny jsou ve fo
togratii. To nás povzbudilo, abychom v pokusech
pokračovali. Při třetí seanci při prvním snímku ne
docílili jsme ničeho; pak ale byl výsledek při každém
dalším snímku. Nejprve se objevilo svíticí poprsí se
skříženýma rukama; potom totéž vyobrazení, ale pro
dloužené: před postavou a nad ní bylo jakési podivné
výběžkovité vyobrazení, jež se měnilo v rozměru a
poloze při každé exposici. Při následujícím snímku
postava blížila se lidské, a vyobrazení nad-ní pro
měnilo se ve hvězdu. Tato patrná evoluce potrvala
ještě při dalších třech exposicích, a hvězda nabyla
podoby hlavy. V tom, co jsme byli zaměstnáni jednou
z exposic, seděl Giosti na stolici vedle komory, aby
odkryl objektiv; pojednou jsme zaslechli, že záklopka
mu vypadla z rukou; pohledše na něho, spatřili jsme,
že je v hlubokém transu; probudil se z něho zděšeně
a ve velikém rozčilení. Když se poněkud upokojil,
pravil, že poslední, nač se pamatuje, je bílá postava
před námi, a žádal nás, abychom se ihned přeptali
na zdraví jeho ženy; zdálo se mu, jakoby ona před
ním stála.

Při čtvrté seanci docílili jsme ještě podivu
hodnějších výsledků. Nejdříve jsme obdrželi vyobra
zení kužele v délce tří čtvrtí palce s malým kuželem
nad ním. Při druhé exposici vypouštěla tato vyobra
zení paprsky po stranách; při třetí veliký kužel nabyl
podoby florentinské láhve, druhý podoby hvězdy; při
čtvrté exposici objevila se táž vyobrazení s dvojitou
hvězdou; při páté byl výsledek takový, jakoby zapá
lený magnesiový drát byl spuštěn do každého z těchto
vyobrazení: hvězda proměnila se v jakoby svítícího
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létacího ptáka, a láhev jakoby se roztrhla; byl to ja
kýsi výbuch světla. (Viz vyobr, 1- 4.

Při šesté seanci docílili jsme velice podivuhod
ných výsledků jak fysických, tak i spiritistického cha
rakťeru. Pokusím se přesně je popsati. Dvanáct exposic
nemělo žádného výsledku. Potom Butland a Giosti
upadli v trans a transu toho Giosti po celý večer
nemohl se úplně zbavit Stále si opakoval: »Co to
znamená? Není mi dobře... Jsem jako spoután.«
Jasně cítil tupý stav polovičního transu.

Při následující exposici bylo mu přikázáno ote
vříti objektiv. Vykonav to, postavil se za námi: pře
kvapilo nás to. když čas minul, šel a zavřel objektiv.
Na této plotně vystupovala před ním bílá postava;
bylo viděti pouze jeho hlavu. Nechtěl však uvěřiti,
že by tam stál; jednal patrně sueeestivně ve stavu
transu.

Při následujícím pokusu seděla s námi paní
(nostiová: Dr. Thompson byl u objektivu. V době
sezení pravil Giosti: »Vidím mlhu, pravou londýnskou
mlhu.« Při' přesunutí plotny k druhé exposici řekl:
»Nyní nevidím nie, vše je hílé«. a natáhl ruce, aby
se přesvědčil, že tu jsme. Při přesunutí třetí části
plotny k třetí exposici pravil, že vidí zase mlhu, a
p. Butland podotkl: »Vidím postavu před sehou.« Jak
mile jsem se dotekl plotny vyvolávačem. výsledek
byl podivuhodný. První část plotny byla pokryta
průzračnou mlhou, a normální vyobrazení ukázala: se
býti zničena: na další části plotny mlha stala se Ú
plně neproniknutelnou; na třetí byla lehká mlha a
postava, jak ji viděl Butland. (Vyobr. 12. a 14

Při sedmé seanci šestnáct exposic dalo jen jeden
výsledek: jakousi postavu v podobě draka. Potom
následovali zajímavá serie, při níž plotny pokryty
podivnými ohníčky, které byly pokaždé podrobně
popsány oběma mediemi v dohě exposice, co se týče
jejich počtu, místa, jasnosti atd. Po celou dobu trvání
našich pokusů dostávali jsme pomocí stolku přesné
pokynv.«c (Axakov, str. 49— 92).
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Axakov reprodukuje ještě transcendentální [oto
oralie, jichž docílil petrohradský professor Waener
a Američan Mumler; shledáváme na nich určité tvary
údů a celé postavy materialisované. Popis pokusů
viz u Axakova str. 74. 108.

Wallace »Obrana nejnovějšího spiritismuc, str.
54 píše o pokusech Williamsových, při nichž poda
řilo se mu získati transcendentálních [otograliísS jas
nými obrysv lidské postavy a s určitými tahy tváře.

Jiné četné příklady viz u Dr. Per thyho ve spise
»Derjetzice Spiritualismus«e str. 174-178,

Materialisace jednotlivých údů. Casto se dočítáme
ve spiritistických spisech, že se zjevily ruce samo
svitné neho při obyčejném osvětlení viditelné, podobně
nohy nebo jiné části těla a zanechaly otisky na
mouce nebo na začazeném papíře. Crookes na př.
vypravuje: Seděl jsem vedle media sl. Foxovy, mimo
mne byla přítomna má manželka a příbuzná paní.
Držel jsem pevně obě ruce media. Před námi na
stole ležel papír. Pojednou spustila se od stropu ho
řící ruka, několik minut třepetala vedle mne, pak
vzala tužku, rychlo cosi napsala na papíře, odhodila
ho, vznesla se do výše a pomalu Zmizela v temnotě
(Psych. Stud. 1874, str. 159).

Podobné vypravuje Owen při seanci se Sladem:
Při plném světle vyšinula se ruka pod stolem a na
psala sdělení anelickým jazykem na papíře, který
držel Slade na kolenou na tabulce, potom objevila
se druhá a psala řecky. (Podrobný popis viz ve »Spi

"ritnalistu« 1876, str. 162).
Crookes byl svědkem, jak v přítomnosti media

Homa ruka se. objevila. Píše: »Malá hezká ruka vy
stoupila z otvoru pod stolem a dala mi květinu, ob

„jevila se tak třikráte a zmizela.« Jindy zase zjevila
se ruka s ramenem, dotkla se ho a potáhla několi
kráte za kabát, Crookes ji chtěl chytiti, ale ruka zmiela.

Proť. Zóllner byl šťastnější: Přítel s onoho světa
podal mu materialisovanou ruku a upřímně potřásl
mu pravicí. Zóllner o tom píše: »Zmiňuji se zde ještě
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o sezení, které se konalo dne 19. prosince 1877 od
poledne o 5. hodině v domě mého přítele O. z Hoff
mannů. Přítomna byla též jeho paní. Byla to jediná
seance, která se konala za částečné temnoty; chtěli
jsme zkusiti, zda by snad u přítomnosti Sladeho ne
vytvořila se lidská postava, jako se stávalo u patnácti-,
leté slečny Cookovy. nebo aspoň, zda by se nezjevila
přízračná nějaká postava. Slade seděl na obvyklém
místě, po pravici paní z Hoffmannů; pak já a po
pravici mé prof. Hoffmann. Položili jsme ruce přes
sebe na stůl; řekl jsem, že jsme zapomněli postaviti
na stůl malý zvonek. V tom začalo to v pravo ode
mne zvoniti, a při plynovém světle, které z ulice
pokoj slabě osvětlovalo, jsme viděli, jak malý zvonek.
z přístěnného stolku pomalu dolů se vznášel, na
koberec na podlaze se spustil, po něm se posunoval.
až dostal se pod náš stůl azačal jasně zvoniti. V tom
objevila se uprostřed záclony, která tvořila tak zvaný
kabinet, ruka se zvonkem a postavila ho před nás
na stůl.

Pronesl jsem přání, abych směl onu ruku jednou
ve svých rukou stisknouti. Sotva jsem to dořek|,
objevila se ruka opět, — levicí držel jsem ruce Šla
deho, pravicí uchopil jsem z otvoru napřaženou ruku
a přátelsky potřásl jsem rukou přítele z druhého
světa. Byla úplně teplá, jako živá, a opětovala mé
stisknutí tak srdečně, že jsem pocítil velikou chuť
„dáti se odnésti touto rukou do čtvrté dimense, v na
ději, že na onom světě více lásky ku pravdě a pocti
vosti mezi tamějšími rozumnými bytostmi najdu než
zde. Když jsem ruku pustil, podal jsem jí tabulku a
vyzval jsem ji k malé zkoušce na sílu; já že potáhnu
na jedné, ona na druhé straně; chtěli jsme viděti,
kdo z nás tabulku udrží. Ihned se tak stalo, a při
několikerém sem tam tahání měl jsem pocit, jakoby
člověk nějaký na druhé straně tabulku držel. Mocným
trhnutím podařilo se mně tabulky se zmoeniti. Po
dotýkám opět, že za všech těchto zjevů Slade klidně
před námi seděl a ruce jeho levicí mou a rukama
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ostatních přikryty a pevně. drženy byly.« (Wissensch,

Abh..III. str. 273—276. Dr. Schneider, str. 22) anásl.)
Prof. Zóllner často byl svědkem podobného zjevu

u Sladeho; ruka se zjevila a ramenou nebo kolenou jeho
se dotýkala. Aby si opatřil trvalou formu materiali
sované ruky, postavil pod stůl porcelánovou nádobu
a naplnil ji až po okraj moukou. Když duchové ozná
mili přítomnost svou, žádal, aby dříve, než se přítom
ných budou dotýkati, strěili ruce do mouky. Chtěl
se také přesvěděčiti, nepůsobí-li přece přes všecku
opatrnost zjevy ty Slade sám; zbytky mouky na rukou
usvědčily by ho z podvodu.

Asi pět minut zabývali se magneťickými pokusy
a na nádobu s moukou nepomyslili. Pojednou ucítil

Zolner, jak ruka jakási uchopia ho pod stolem zakoleno a silně stiskla.
Ruce Sladeho ležely na stole. Když to chtěl

Zolner ostatním oznámiti a vstáti, nádoba s moukou
sama od sebe asi 4 stopy od místa, kde dříve byla,
se přenesla. Na kalhotách měl otisk velké ruky
a na vrchu mouky byl vytlačen palec a čtyři prsty
„se všemi anatomickými podrobnostmi.

Ruce. Sladeho prohlédnuty a nenalezeno ani nej
menší stopy po mouce; ruce jeho byly též mnohem
menší než otisk„ruky na mouce.

V sezení dne 11. pros. 1877 dostal Zóllner., otisk
materialisované nohy. Vzal půl archu obyčejného psa
cího papíru, přilepil ho na prkénko a držel nad
silně čadící petrolejovou lampou — celý papír byl
sazemi silně pokryt. Prkénko s papírem položeno pod
stůl, u něhož seděli Weber, Sladea Zóllner. Čekali, že
dostanou otisk ruky jako dříve.— Pojednou prkénko
silou asi metr od stolu odhozeno; zvedli je a shle
dali na něm otisk bosé levé nohy. Zóllner požádal
Sladeho, aby zul boty; ochotně tak učinil, ale ani nej
menší stopy sazí nenalezeno. Noha jeho byla o čtyři
em delší než otisk nohy na papíře.

Dne 17. pros. 1877 připravil Zollner dvě tabulky;
na jedné straně byly spojeny mosaznou sponkou,

G
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takže se mohly otvírati jako kniha. Vnitřní strany
tabulek polepil začazeným papírem a zavřel je. Pak
se tázal Sladeho, nebylo-li by možno dosíci otisků
materialisovaných nohou na vnitřních stranách zavře
ných 'těchto tabulek. Slade se usmál a řekl, že to
naprosto nemožno. Také duchové, jichž se dotazoval,
s počátku zdáli se býti zaraženi nad tímto návrhem;
potom odpověděli písmem. na tabulce: »Zkusíme to.«
Zóllner dal tabulky na klín. Seděli u stolu asi pět
minut; ruce měli obvyklým způsobem spojeny. Tu
pocítil Zollner, jakoby někdo na tabulky dvakráte při
tlačil. Tři údery ve stole naznačily, že vše skončeno.
Když tabulky rozevřeny, shledán na jedné straně otisk
levé nohy téže formy, jako před tím obdrželi (Obšír
nější popis v časop. »Wissensch. Abh. II. 347. III. str.
228 a násl.)

Prof. Denton v Americe připadl na myšlenku,
jak by bylo' možno dostati formu celé materialiso
vané ruky nebo nohy a ne pouze její otisk. Pokusy
se mu zdařily; popisuje je v časop. »Banner of Light«
z r. 1875.

Jak se dostávají formy materialisovaných údů? Při
praví se dvě nádoby, jedna se studenou, druhá s hor
kou vodou; do této hodíse kus parafinu, ten se ihned
rozpustí a plove na povrchu. Neviditelný činitel je
žádán, aby materialisovaný úd ponořil do rozpuště
ného parafinu a pak ihned do studené vody; tím se
utvoří obal na zhmotněném údu; když pak materiali
sovaný orgán dematerialisací obal opustí, zůstává v ná
době se studenou vodou přesná forma materilisova
ného údu. Parafinová forma vyleje se jemnou sádrou,
ponoří se do horké vody, forma se rozpustí a zůstává
odlitek údu, který vyplňoval formu. To je způsob,
jak se zhotovují odlitky materialisovaných údů.

Denton hned při první seanci dostal asi dvacet
forem prstů různé velikosti; z ela jasně bylo na nich
znáti nejen nehty, nýbrž i linie, tahy, vypukliny, jak
vídáme na lidských prstech. Denton dělal tyto pokusy
veřejně v různých městech amerických. Jelikož se
tvrdilo, že medium přináší již předem hotové formy



—88—

do seance a pak nepozorovaně je vpouští do nádoby
se studenou vodou, zvážil před seancí zásobu pará
finu, po seanci zvážil zhotovené formy a zbylý pa
rafin.a součet tíže rovnal se tíži celého kusu upo
třebeného parafinu. Vážení dálo se od sboru, kterýsi obecenstvo zvolilo.

A aby ještě více se zabránilo všeliké nedovolené
ingerenci se strany media při tvoření parafinových
forem, medium dáno do zvláštního pytle, pytel u krku
zavázán, vše konáno pod dozorem komise z obecen
stva zvolené a dosaženo prý vždy stejného výsledku.

Celou řadu pokusů, při nichž dosaženo rozma
nitých forem materialisovaných údů možno nalézti
u Axakova str. 195—226. Aspoň jeden z nich uvá
díme; setkáváme se v něm s materialisací celé po
stavy, o čemž zbývá nám ještě pojednati. Je vzat
z londýnského časopisu »Medium and Daybreak«
z r. 1877. Ashton, jeden z účastníků seance, takto děj
popisuje: »Byl jsem svědkem velice pozoruhodných
zjevů, jež dály se v přítomnosti media slečny Farla
movy, a chci vám oznámiti, co se událo na seanci
v neděli dne 8. dubna tohoto roku, která se konala
v budově naší společnosti. Kromě media byla pří
tomna jedna dáma a sedm pánů.

Po příchodu sl. Farlamovy do 'pokoje, kde se
seance konati měla, přineseny dvě nádoby: jedna
s rozpuštěným parafinem, druhá s čistou, studenou
vodou, a postaveny ve vzdálenosti dvou stop před
kabinetem. Kabinet bedlivě prohlédnut i nádoby; me
dium usedlo v kabinetu.

Když jsme po nějakou dobu zpívali, záclona ka
binetu začala se pomalu rozvírati a z kabinetu vy
koukla hlava černooká osmahlého muže s černými
kníry a bradou. (Medium mělo světlorusé vlasy a
světlomodré oči.) Hlava s rameny hned se objevila a
hned zase zmizela, jakoby postava chtěla zkusiti, jak
daleko může snésti světlo; potom záclona najednou se
rozhrnula a před námi objevila se úplně materiali
sovaná postava muže. Měla na sobě obyčejnou košili
z pruhovaného flanelu a bílé plátěné kalhoty; hlava
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otočena šátkem na způsob šálu. Límec a rukávy košile
byly zapaty. Zdál se mi býti asi šest stop vysoký, hu
bený, ale pevného složení těla; činil dojem obratného a
čilého muže. Udělal několik pohybů rukama, jako by
jim chtěl dodati ohebnosti, odebral se za záclonu a
popustil světlo. Plyn byl tak zaveden, že plamen bylo
možno regulovati z kabinetu i z venčí. Znova se
objevil, začal prováděti gymnastická ovičení, odešel
opět za záclonu, aby zvětšil plamen a vrátil se pln
síly a energie. Vykonav ještě několik. gymnastických
cviků, začal se chystati k hotovení forem. Shýbl se
k nádobám a odnesl je blíže k divákům. Vzal stolici,
odnesl ji ke kabinetu a postavil tak, že lenochem
oddělil obě polovice záclony na dvacet palců, tak že
možno bylo viděti i medium. Pak posadil se na stolici
a začal zhotovovati parafinovou formu své nohy. Ta
kovým způsobem materialisovaná postava a medium
proseděly před diváky asi čtvrt hodiny při osvětlení
více než dostatečném.«

Přeludné (přízračné)postavy. Postavy takové obje
vily se u přítomnosti media Homeho, s nímž Crookes
v domě svém konal pokusy. Home a hosté od Crookesa
pozvaní seděli asi osm stop od okna; brzy začaly se
záclony pohybovati a před oknem objevila se mužská,
poloprůsvitná postava. Když přítomní ostře na ni po
hlédli, zmizela. Potom vystoupila jiná postava pře
ludná, vzala harmoniku na stole položenou, začala
na ni hráti, pohybujíc se několik minut do kola
v pokoji.

V sezení, při němžpodařilo se Zóllnerovi po
třásti rukou materialisovanému duchu, zjevila se též
přeludná postava. Prof. Zóliner o tom píše: »Když
dřívějšími pokusy ještě jsem byl zaměstnán, vynořila
se pojednou nad záclonou polokruhu podivná, fosfo
rečně zářící hmota, velikosti asi lidské hlavy. Něko
likráte se pohybovala odjedné strany záclony ke druhé.
Dělalo to na nás dojem, jakoby byla za záclonou sví
tící postava, jejíž hořejší část nad záclonu vyčnívala.
Když se opět přiblížilak té straně záclony, kde Slade



seděl, objevila se pojednou celá svítící postava. Tahy
tváře a lidské údy nebylo lze rozeznati.« (Wissensch.
Abhandl. III. str. 273.—276.)

U media Fowlera, jak Perthy (str. 182.) vypravuje,
zjevilo se několik takovýchto postav. Jednoho dne byl
Fowler klepáním vyzván, aby ve tři hodiny odpoledne
šel do-svého pokoje a učinil v něm temno. Stalo se
tak. Po několika minutách vystoupil veliký muž a
za ním deset jiných. Jakmile vstoupili, osvětlil se
temný pokoj jako ve dne. Přinesli čtyři bedny, po
stavili je do čtyř koutů pokoje, sejmuli. s nich víka
a bylo viděti, jak světelné paprsky z nich vyšlehují.
Paprsky vznesly se nad stůl, odkud ihned všecky
předměty na něm ležící s největši rychlostí odstra
něny na prkno pro knihy, nad stolem připevněné;
na stole zůstal jen papír, péro a inkoust. Stůl svě
telnými paprsky od stěny odstrčen doprostřed po
koje. "Tu péro na stole ležící samo se vzpřímilo, ná
močilo do inkoustu a velmi rychle napsalo pět řádků
sanskritem a sedm řádků špatnou francouzštinou.

Pak se přiblížily světelné paprsky k Fowlerovi,
který stál u zdi u postele, obklopily ho, uchopily
kolem kyčlí, zvedly do výše, pohybovaly ním do předu
a do zadu a několikráte pozvedly ho až ke stropu.

Přeludnou, však během několika seancí již jasně
materialisovanou postavu shledáváme při zjevení se
Estelly. V obchodních kruzích novoyorských velmi
známému průmyslníku Livermorovi zemřela milovaná
choť; Owen nazývá ji Estellou. Když umírajíc viděla
bolest svého muže, řekla, že snad jí bude dopřáno
nějakým způsobem zjeviti muži svému, že po smrti
žije dále. Ani jeden ani druhý nevěřili ve zjevy spi
ritistické a Livermore pokládal odloučení za věčné.

Po nějakém čase na radu Dr. Graye, který
Estellu v nemoci ošetřoval, dal se Livermore po
hnouti, aby zúčastnil se seancí Kateřiny Foxovy. Při
dvacátém čtvrtém sezení dne 14. března 1861 objevil
se temný obrys postavy a po třech dnech přišla
zpráva: »Vím, že se ti mohu viditelnouučiniti;- přijď
zítra večer zase.«
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Druhý den, když plyn zhašen, oznámeno: »Jsem
zde v podobě«; objevilo se kouli podobné světlo,
z něhož vynořovala se znenáhla hlava závojem za
halená; Livermore poznal v,ní tvář Estellinu. V seanci
dne 18. dubna 1861 bylo asi půl hodiny ticho, pak
rozlehla se najednou ohromující rána na stole, dvéře
a okna. silně se třásla, sama od sebe se otvírala: a za

vírala, odevšad ozývalo se klepání, všecky předměty
se pohybovaly — v tom vzneslo se svítící těleso, při
jímalo podobu zahalené lidské hlavy, blížilo se k Li
vermorovi a zase se od něho vzdálilo. Konečně bylo
viděti, jak lidská ruka držela závoj, který zakrýval

dolejší část obličeje. Byla to tvář Estelly, její oči, čelo,
celý její výraz. Hlavu položila na hlavu Livermorovu,
vlasy její splývaly na jeho tvář. Protější stěna po
jednou se osvítila a na ní objevila se postava ženy,
která, jak se. zdálo, držela v ruce světlo; plnou půl
hodiny bylo ji viděti. Pak oznámeno klepáním: »Hle,
jak se nyní vznesu«, a vznesla se v plné záři až ke
stropu. V.tom začalo silně pršeti; klepáním sděleno:
»Atmosféra se změnila, nemohu zde déle zůstati« —
a vše zmizelo.

Estella zjevovala se velmi často; postava vytvo
řovala se obyčejně ze zářící koule, s počátku nejasně,
pak určitěji až k úplnému obrazu Estelly; zjev býval
tak krásný. že prý »žádná obraznost si ho představiti,
ani žádné péro popsati by nemohlo.« V bujném vlasu
mívala bílou růži; v sezeních dne 17. července a 20.
srpna, zjevila se s kyticí v ruce; šíje a prsa byla rů
žemi a fialkami pokryta; postava byla tak jasná a určitá,
že vypadala jako za živa. Livermore se jí tázal, od
kud má ty květiny? »Svět náš je obdobou vašeho«,
odpověděla Estella, »máme vše, co vy, zahrad a kvě
tin v hojnosti.«

Někdy celý pokoj vůní lialek se naplnil. Estella
objala několikráte Livermora a dávala mu voněti ke
květinám; květiny zdály se býti čerstvě utrženy; Li
vermore prohlížel jejich stopky i květy, také medium
sl. Foxova brala je do rukou. Klepáním oznámeno:
»Dejte pozor, hle, jak se rozplynou.« A v okamžiku
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rozplynuly se jako vosk a zmizely. Pak klepáno: »Hle,
přicházejí opět.« Objevila se slabá čárka, vzrůstala ve
stopku a v téže době, jako zmizely, byla tu stopka
a poupě v dřívější podobě. Tak se opakovalo něko
likráte. Listy květin byly čerstvé jako přirozených
květin. Livermore políbil Estellu na rámě; s počátku
bylo studené, pak znenáhla nabývalo teploty jako
živé rámě.

Estella zjevovala se v řasnatém rouše z jemné,
bílé, zářící látky; též závoj, který splýval od hlavy
až ke kolenům, byl krásný a velmi jemný.

S Estellou zjevila se několikráte postava muže;
klepáním oznámeno, že je to Franklin. Podoba jeho
byla někdy tak jasná, že se podobala úplně podobizně
Franklinově, i oděv byl týž, jaký za živa nosil. Obli
čej zdál se jako ze skutečného masa utvořen, oči plné
života a inteligence, vlas zcela přirozený. Dr. Gray
dosvědčuje, že to byl skutečně Franklin. Podoba ne
byla vždy úplně vyvinuta, zvláště obličej podobal se
mrtvole, byl jako dřevěný, vráskovitý, ošklivý, takže
medium leknutím vykřiklo, a postava zmizela.

Livermore po šest let zabýval se těmito zjevy a
měl za tím účelem s Kateřinou Foxovou několik set
seancí. Dr. Gray a zeť jeho Groute, kteří bývali pří
tomní těmto seancím, dosvědčují, že nějaký podvod,
klam. nebo halucinace při těchto zjevech jsou na
prosto vyloučeny. (Viz: Perthy, str. 135—140, kde
mnoho zjevení Estelliných obšírně popsáno).

Nejslavnějším materialisačním ©—mediembyla
slečna Flor. Cooková, provdaná Cornerová. Jako pat
náctileté děvče vynikala neobyčejnou medijní silou.
Prof. Crookes vyžádal si ji od rodičů a pó celé mě
sícev domě svém pokusy s ní konal. Většinu zjevů,
které u přítomnosti její se dály, uveřejnil ve »zprávě
o prozkoumání tak zvaných spiritistických zjevů« od
r. 1870—1873; rozdělil je na třinácte tříd. O všech
těch zjevech již jsme pojednali; popíšeme jen ještě
několik materialisací, které se v přítomnosti sl.
Cookovy dály. Duch, který se zjevoval a materialisoval,
nazýval se »Kitty Kingova.«



S počátku objevovala se jen materialisovaná hlava,
ruce a poprsí; ostatní tělo bylo jako světelný. mrak.
Znenáhla zdokonalovala se postava, až se zjevila úplně
materialisovaná postava dívčí, bílým šatem oblečená.

„Když se zjevila, pozdravila přítomné, podala jim řuku,
bavila se s prof. Crookesem a s ostatními účastníky
seance někdy 1 celé hodiny.

Dne %. května 1873 byla materialisovaná postava
její několikráte fotografována. Když medium upadlo
ve spánek, vyšla Kitty z kabinetu, tvář a rty měla
červené, vypadala jako živá. Mluvila se všemi, kriti
sovala fotografa, apparát jeho nazvala podivnou »ma
Šinou«, často odešla do kabinetu a vrátila se zase zpět.

když se chtěla dáti ponejprv fotografovati, obje
vila se v otvoru kabinetu dlouhá, hrubá ruka. Kitty
se obrátila a pokárala vetřelce-ducha, že je to neslušné
přijíti právě v tom okamžiku, kdy se chce dáti foto
orafovati a poručila mu, aby zmizel. Ke konci sezení,
když tři snímkybyly již vzaty, cítila, že síla její mizí,
a řekla, že roztaje. A skutečně do kabinetu vnikající
světlo zdálo se, jakoby znenáhla ničilo dolejší část
postavy, klesala níž a níže, až se týl dotýkal podlahy:
z těla nezůstalo ničeho, jen bílý šat ležel na podlaze.
Voslední její slova byla vyzvání ke zjevu a abychom
tiše seděli několik minut, je prý to smutná věc, když
člověk nemá nohou, na nichž by stál. Vše vykonáno,
a brzy objevila se Kitty znovacelá v dřívější své po
době; hned potom fotografována po čtvrté. Dala si
podmínku, abychom na ni tak upřeně nehleděli, když
je k fotografování, připravena.

Dne 25. května podařilo se opět Kitty při mag
nesiovém světle fotografovati. Do seance přinesen
olejový její obraz, malovaný dle dřívejší fotografie;
ležel na stole. Kitty vzala jej do rukou a, zvolala: »To
jsem já.« 'Niskla jej na prsa a řekla panu Bielfildovi,
který'obraz přinesl: »Jsem vám za to velice díky za
vázána, pane Bielfilde; díky srdečné«. (Viz: Perthy,
str. 151).

V sezení dne 28. listopadu 1873 objevila se v
dlouhém, řasnatém, bílém oděvu; přes hlavu a tvář
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splýval průsvitný závoj, který celému zjevu neoby
čejné něhy a krásy dodával. Přinesla si z kabinetu
židli, postavila ji uprostřed kroužku a sedla si na ni.
Vyzvala přítomné, aby zpívali, ne příliš hlasitě, že bude
s nimi také zpívati — a zpívala.

Dr. Gully praví, že zvláštní byl dojem tohoto
*hlasu z říše záhrobní.

Pak žádala, aby všichni spojili ruce, aby co
možná nejvíce síly dostala pro to, co konati zamýšlí.
Když se tak stalo, odešla k mediu, aby z něho čer
stvé síly nabrala. Pak se vrátila, chodila zamyšlená
kolem kroužku, dotýkala se přítomných a vyzvala je,
aby se jí dotazovaly.

Dr. Gully se tázal: »Můžete nám vysvětliti síly,
jimiž postava vaše se materialisuje a zase mizí?« —
To není možné. — »Je to elektřina nebo něco. po
dobného ?« — Nikoliv, vše je nesmysl, co se o elek
třině mluví. — »Nemáte tedy žádného pro to vý
razu?« —- Je to spíše síla vůle, než co jiného; ano
vůle je základem moci mou vykonávané. »Když se
rozplýváte, kam: se to děje?« — Do media, jemuž
sílu odňatou vracím. Kdybych mnoho síly od něho
přijala a někdo z vás by ji uchopil, chtěje ji sem
přivésti, usmrtil by ji okamžitě; zadusila by se. Já
mohu beze všeho do ní a z ní jíti, nejsem však jejím
dvojníkem. Mnohdy se mluví o dvojníku, to je ne
smysl; jsem to já a ne dvojník media. — »kKdyžse
rozpouštíte, co mizí dříve, tělo nebo šat?« — Síla tělo
materialisující vchází zpět do media, šat potom v prvky
se rozkládá. — »Může člověk posouditi síly, jichž
k zjevení se potřebujete?« — Nikoliv. — »Řekla jste,
že vždy sama se zjevujete, čím jste byla v těle?«
Byla jsem, Anna Morganová. —- »Byla jste vdaná?« —
Ano, ale o tom se nemá mluviti. — »Můžete nám
naznačiti, kde jste žila?« — Opustila jsem. tělo, když
mi bylo 21 let, žila jsem ke konci vlády Karla I., za
republiky a na počátku vlády Karla II. Pamatuji se
na vysoké, špičaté klobouky za republiky, na široké
klobouky za Karla I. a II. a na dlouhé vlasy mužů.
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Henry Dunphy chtěl věděti, co se stane s těžkým
zlatým prstenem, který jí podal. Kitty ho vzala, na
vlékla ho ihned na prst a řekla naivně: »Teď jsme
zasnoubeni.«

Dr. Gully soudí z některých výroků,. že Kitty
patřila k nižším duchům. (Viz: Perthy, str. 149).

Hned na počátku, když se začala Kitty Kingová
zjevovati, oznámila, že se bude moci zjevovati pouze
po tři roky, pak že se rozloučí se svým mediem,
materialisovaná že se nebude moci zjevovati. Naposled
zjevila se v sezení dne 21. května 1874. V 7 hod.
25 min. uvedl prof. Crookes medium sl. Cookovou
do kabinetu; položila se na podlahu: hlava spočívala
na podušce, pokryta červeným šálem, aby světlo,
které po celé sezení„plně hořelo, rušivě nepůsobilona medium.

V 7 hod. 28 min. bylo slyšeti hlas Kittin; v 7
hod. 30 min. vystoupila v plné postavě před záclonu,
oblečená v bílý šat, s bílým, dlouhým závojem.Dlouhý,
kaštanový vlas splýval skoro do půl těla. Po celou
dobu, co materialisovaná postava byla uprostřed
kroužku, bylo viděti spící medium v kabinetě.

> Kitty mluvila o svém odchodu; prof. Crookes
a Tapp podali jí kytice. Sedla si na zemi a z kytic
dělala malé kytičky, svazovala je modrou stužkou a
dala každému účastníku seance; i pro své medium
určila krásné, růžové poupě. Pak vzala professora
Crookesa za ruce, šla s ním po pokoji a stiskla každému
ruku. Potom se opět posadila, ustřihla část svého šatu
a závoje a dala každému. Zdála se býti unavenou,
pravila, že proti své vůli odejíti musí, a rozloučila se
s každým velice dojemně. Všichni přáli jí mnoho
štěstí a děkovali jí, že se jim zjevovala. Ještě jednou
vážně na všecky pohlédla a zmizela v kabinetě. Prof.
Crookesa pozvala do kabinetu a dovolila mu zůstati
tam až do konce. Potom spustila záclonu a více ji
nebylo viděti. Po nějakou dobu rozmlouvala s Crooke
sem, pak šla k sl. Cookové, která dosud ležela na
podlaze v bezvědomí. Sklonila se k ní a pravila:
»Probuď se, musím tě nyní opustiti.« SI. Cookova se
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probudila a prosila, aby déle zůstala; Kitty odpově
děla: »Nemohu, má drahá, dílo mé je dokonáno. Bůh
tě opatruj!« Dala jí polibek na rozloučenou a řekla:
»Nebudu se moci více zjevovati a mluviti; tyto tři
roky byly pro mne těžkou dobou pokání: nyní po
stoupím do vyšší sféry duchové.« Pláč sl. Cookovy
zabránil dalšímu hovoru. Na pokyn Kittin přiskočil
Crookes, aby zadržel medium, které s hysterickým
vzlykotem kleslo k zemi. Ohlédl se a bilé postavy
Kittiny nebylo více. (Viz: Perthy, str. 156).

Celá. řada svědků: prof. Crookes, Dr. Gully,
Varley, Dr. Sexton, Corner, Harrison, Luxmore, princ
Emil ze Sayn-Wittgensteinu a jiní dotvrzují, že při
těchto zjevech podvod a klam jsou vyloučeny. Všech
možných opatření. prý použito, aby podvodu se za
bránilo. Medium prohlédnuto, nemá-li něčeho při sobě,
co by sloužiti mohlo k »materialisaci ducha«. Kabinet
bedlivě prohlédnut; medium svázáno provazy, ruce
pásem v zápěstí spoutány, uzly prohlédnuty všemi
přítomnými a zapečetěny; pruh od pout protažen pod
záclonou a držen účastníky kroužku; sebe menší pohyb
media byl by ihned zpozorován. Několikráte i ple
tence vlasů upevněny.

V jednom sezení u soudce Luxmorav Londýně
elektrický proud veden mediem, však ani nejmenší
změny nebylo prý pozorovati na galvanometru, když.
se Kitty zjevila, což by se státi muselo, kdyby se
stala nějaká změna v místě pólu batterie připevněných
k rukám sl. Cookovy.

Crookes vyzval též Kittu, aby ponořila ruce do
nádoby s roztokem jod-kali, učinila tak, a nepozoro
vána rovněž žádná změna na galvanometru,: což by
se jistě stalo, kdyby materialisovaná postava bylo
medium samo; dráty elektrické mělo na rukou při
pevněny. (Viz: Axakov, str. 253, 254).

Ze materialisovaná postava nebyla sl. Cookova.
sama, dokazuje prof. Crookes porovnáváním postavy
materialisované a media. Postava Kittina byla prý
aspoň o 6 palců vyšší než sl. Cookovy; barvu. pleti
měla bělejší, vlasy rusé; pleť media byla temnější,
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vlas skoro černý. Crookes zkoumal též puls materia
lisované postavy a media a shledal, že tlukot srdce
u Kitty byl pravidelnější, puls 79, u media 90, rovněž
plíce u postavy zhmotněné byly zdravější než u
sl. Cookovy.

Ačkoliv tito mužové vědy všemožně — jak pa
trno — se snažili, aby zabránili podvodu, stali se

"snad přece přes všecku opatrnost obětí podvodu,
jelikož — jak později ukážeme — jsou vážné důvody,
které slavné toto medium z nepoctivosti usvědčují.

Tím jsme ási vyčerpali všecky zjevy moderního
"spiritismu. Každý zajisté bude si moci nyní učiniti
úplnou představu o rozličných zjevech, které se prý
v sezeních spiritistických dějí.

Je spiritismus, jak jsme ho doposud vylíčili, něčím
novým? ©Neshledáváme se se zjevy podobnými již
v dobách dřívějších? U spiritismu moderního je jen
jméno nové; věc, která se ním naznačuje, je prastará,
ba možno říci, tak stará, jako lidstvo samo. Vlastní
podstata spiritismu, jak jsme viděli, spočívá v možnosti
obcovati s dušemi zemřelých; výslovně tak prohlá
šeno na konventu spiritistů v Rochestru r. 1868.
(Viz: Dr. Dippel, cit. dílo, str. 35).

V tomto směru spiritismus není zajisté ničím
novým. Od nejstarších dob shledáváme u národů
víru, že duše zemřelých obcují s lidmi na zemi ži

Jjícími a že po smrti chovají zájem pro místa, kde
dlívaly, a pro osoby, s kterými se stýkaly. Duše ze
mřelých považovány za prostředníky mezi člověkem a
božstvím, v různých potřebách za přímluvu a ochranu
vzývány. Odtud se vysvětluje úcta starých národů
k zemřelým předkům. Uctu tu shledáváme u Babylo
ňanů, Egypťanů, Řeků, Římanů, v Indii, v Číně a jinde.

Ale nejen duším zemřelých přátel připisován
vliv na osudy člověka, nýbrž i nesčíslným duchům,
kteří naplňují vesmír a blahodárně nebo škodlivě
v život člověka zasahují. I kult těchto duchů shledá
váme v dávném starověku. Dobří duchové byli ctěni
jako duchové strážní, zlých duchů se lidé báli.
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Z této víry v obcování duchů s lidmi vyvinula:
se záhy tak zvaná nekromantie a magie. Nekromantil
a magii shledáváme v dějinách všech národů a všech
časů a to nejen u nevzdělaných národů pohanských,
nýbrž i u národů kulturních. Náboženství mnohých
národů, jejich kněžství a bohoslužba pohybuje se
kolem těchto věcí. Přinášejí se oběti, zemřelí se vy
volávají, aby pomocí jich člověk odhalil tajemnou
roušku, která zahaluje budoucnost a život posmrtný
(nekromantie), aby pomocí vyšších sil rozličné věci
vykonati mohl (magie — kouzla, čáry). Shledáváme:
to již u Ninivetských a Babyloňanů. a u jiných ná-
rodů starých, o nichž máme historické doklady.
O Peršanech vypravuje Plinus, že vyvolávali duše
z podsvětí, s nimi rozmlouvali a kouzla a čáry pro-
vozovali (Hist. nat. XXX, 5). O Egypťanech je známo,
že kněží jejich nebyli ničím jiným, než kouzelníky;
vzpomeňme jen na čaroděje Faraonovy a, skutky
jejich. (2. Mojž. kap. 7, v. 11. a násl.) I prorok Isaiáš.
(kap. 19, v. 3.) podává doklad o nekromantii a magii
ve starém Epyptě — praví: »A roztrhán bude duch
egyptský ve střevách jeho a radu jeho svrhnu: a
tázati se budou model svých a kouzelníků svých a
věštců a hadačů.«

I u Israelitů byla rozšířena víra, že možno duše
zemřelých i duchy zaklínati a kouzlem je přiměti,
aby odpovídali k otázkám lidí živých, o věcech ne
známých je poučovali, nebo věci podivné konali. Pa
trno to z míst Písma sv., kde nekromantie a magie
přísně zapovězena, a nejtěžšími tresty hrozeno všem,
kdo by zápovědi přestoupiti se opovážili. A přísný
tento zákaz nesčíslněkráte ozývá se v Písmě sv., lid
israelský od proroků a vyslanců Božích častokráte
varován před hadačstvím, kouzly a dotazováním se
mrtvých. »Neuchylujte se k čarodějníkůmc«, praví Ho
spodin v III. Mojž. (19, 31), »aniž se ptejte nač hadačů,
abyste se neposkvrnili skrze ně. Já Hospodin, Bůh
váš.« A v páté knize Mojžíšově (18, 9—12.) psáno:
»Když vejdeš do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj
dá tobě, vystříhej se, abys nenásledoval ohavností
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těch národů, aniž buď nalezen, u tebe, kterýž by
očišťoval syna svého nebo dceru, veda (je) skrze oheň,
nebo kterýž by se tázal hadačů a šetřil snů a ště
betání ptactva: aniž buď u tebe kouzelník, ani za
klínač, ani, jenžtoby se s věštei nebo hadači radil,
aneb od mrtvých vyptával se na pravdu. Neb všecky
tyto věci v ohavnosti má Hospodin a pro takové
hříchy zahladí je u vjití tvém.«

O přísných trestech na čarodějníky a neposlušné
těchto zákonů čteme v II. Mojž. 22, 18.: »Čarodějníkům
nedopustiž živu býtic; a v III. Mojž. 20, 6.: »Člověk,
který by se uchýlil k čarodějníkům a hadačům a
smilnil by s nimi, postavím tvář svou proti němu a
vyhladím jej z prostředku lidu jeho.« A ve verši 27.
psáno: »Muž nebo žena, v nichž by byl duch čaro
dějný nebo věštící, jižto by mrtvé zaklínali nebo há
dali, ať smrtí umrou: kamením uházejí je: krev jejich
budiž na ně.«

Než přes všecky tyto zákazy vloudila se nekro
mantie a magie v lid israelský; patrno to z knihy 4.
Král. 17, 18.: »A posvěcovali synů svých a dcer svých
skrze oheň a obírali se hádáním a věštbou: a vydá
vali se, aby činili zlé před Hospodinem a aby po
pouzeli ho. I rozhněval se Hospodin náramně na Israele
a zavrhl jej od obličeje svého.« Podobně hřešil a
k hříchům těmto svedl i lid svůj král Manasses;:
čtemeť o něm v téže knize (21, 6 a 11.—12.): »A pro
vedl syna svého skrze oheň: s hadačstvím zacházel
a šetřil ptačího štěbetání a zřídil věštce a hadače
rozmnožil a tak činil zlé před Hospodinem a popouzel
ho. Proto, že činil Manasses, král judský, ohavnosti
tyto nejhorší nad všecko, co činili Amorhejští před
ním, a přivedl i Judu k hřešení v néčistotách svých:
tedy toto praví Hospodin Bůh israelský: »Aj, jáuvedu
zlé věci na Jerusalem a na Judu, aby kdožbykoli
o tom uslyšel, znělo v obou uších jeho.«

I sám král Saul, který vypleňoval čarodějníky
a hadače, v nouzi, když viděl, že pro nepravosti své
od Boha je opuštěn, k pověrám těmto se utíká a
čarodějnici endorskou žádá, aby mu přivolala ducha
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proroka Samuela. Písmo sv. takto to. líčí (1. Král. 28,
5.—20.j: Saul měl před bitvou s Filištínskými a chtěl
předem poznati výsledek bitvy: »I viděl Saul ležení
filištínská a bál se a uleklo se srdce jeho příliš. I do
tazoval se Hospodina, a neodpověděl jemu ani skrze
sen, ani skrze kněží, ani skrze proroky. I řekl Saul
služebníkům svým: Hledejte mi ženu, mající ducha
věštího, a půjdu k ní a tázati se budu skrze ni.
I řekli služebníci jeho k němu: Jestit žena mající
věštího ducha v Endor. Změnil tedy oděv svůj a
oblékl se v jiná roucha a šel sám a dva muži s ním
a přišli k ženě té v noci, a řekl jí: Hádej mi skrze
ducha věštího a' vzkřis mi, koho povím tobě.

I řekla žena k němu: Aj, ty víš, co učinil Saul,
a kterak vyhladil čarodějníky a hadače ze země:
proč tedy ukládáš o život můj, abych byla usmrcena?

I přísahal jí Saul skrze Hospodina řka: Živťjest
Hospodin, že se ti nepřihodí: nic zlého pro tu věc.
I řekla jemu žena: Koho mám vzkřísiti? Kterýžto
řekl: Samuela mi vzkřis!

Když pak uzřela žena Samuela, vzkřikla hlasem
velikým k Saulovi: Proč jsi mne oklamal? Nebo ty
jsi Saul.

I řekl jí král: Neboj se! Co jsi viděla? (Jako)
boha jsem viděla vystupujícího ze země. I řekl jí:
Jaká je způsoba jeho? Kterážto řekla: Muž starý vy
stupuje a ten jest oděný pláštěm.

I porozuměl Saul, že by (to) Samuel byl, sklonil
se tváří svou k zemi a poklonil se. [ řekl pak Samuel
k Saulovi: Proč jsi mne nepokojil, abych byl vzkří
šen? I řekl Saul: Soužen jsem náramně: nebo Fili
štínští bojují proti mně, a Bůh odstoupil ode mne,
a vyslyšeti nechtěl ani skrze proroky ani skrze sny:
protož povolal jsem tebe, abys mi oznámil, co bych
měl dělati.

E řekl Samuel: Co se mne ptáš, poněvadž Ho
spodin odstoupil od tebe a přešel k soku tvému?
Neboť učiní tobě Hospodin, jakož mluvil skrze mne,
a odtrhne království tvé z ruky tvé a dá je bližnímu
tvému Davidovi: a že jsi neuposlechl hlasu Hospodi
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Amalechem: proto což trpíš, učinil tobě Hospodin
dnes. A vydá Hospodin také Israele v ruce Filištín
ských: zítra pak ty i synové tvoji budete se mnou
(mezi mrtvými): ale i ležení israelské vydá Hospodin
v ruce Filištínských.

A hned padl Saul tak, jak dlouhý byl, na zemi:
nebo se ulekl slov Samuelových.«

Za pomoci ženy a průvodčích přichází k sobě
Saul, posilňuje se pokrmem, téže noci ještě odchází
a následujícího dne stíhá ho trest, který mu předpo
věděl Samuel — padá v boji s Filištínskými.

Z těchto ukázek Písma sv. patrno, že ani Židům
nekromantie a magie nebyla věcí neznámou; patrno
z nich též, jak hříšné je počínání takové. Sv. Pavel
v epištole ke Galatským (5, 20.) mezi hříchy, které
vylučují z království nebeského, jmenuje též skutky
tyto.

Může býti spiritismus, jenž v podstatě v tomtéž

spočívá — jak ještě určitěji dokážeme — dílem Božím a zdokonalením křesťanství?
I u Řeků a Římanů shledáváme zaklínání, do

tazování se mrtvých, nekromantii a magii. Každý
znalec jejich kultury ví, jak náboženské jejich úkony
směřovaly upokojiti obětmi nadzemské moci, vůli
jejich seznati, v obcování s nimi vstoupiti, pomocí
jich budoucí a neznámé věci objeviti.

U Řeků zprávy o umění vyvolávati duchy sa
hají až do časů Homerových. (Odyssea XI, 30. a násl.)
Odysseus čarovným způsobem vyvolává a poznává
zemřelé reky: Agamemnona, Antilocha, Ajanta, Pa
trokla, Achilla a jiné. Naposled spatřuje i zemřelou
matku svou Antikleiu; po třikráte snaží se ji obejmouti,
ale marně.

Krásné je též líčení, jak pěvec Orfeus dojemnými
zpěvy samého boha podsvětí pohne, že vydá mu
manželku jeho Euridiku.

Jsou to sice pověsti, ale dosvědčují, že již v nej
starších dobách byla víra, že možno obcovati s du
šemi zemřelých a je vyvolávati. Máme však historické
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doklady, že Řekové skutečněvyvolávali mrtvé. V Řecku
bylo několik- ústávů, chrámů, tak zvaných psycho
pompejí, kde zemřelí citování a jich se dotazováno.
V Thesprotii na př. — jak vypravuje Herodot (5;
92.) — zvláštními tajemnými prostředky nutili duši
zemřelého, aby se zjevila a odpověď. dávala. Podobně
na březích Acherontu, v Arkadii, v Heraklii a jinde
mrtví vyvoláváni. Zvláště proslulé byly paní thessalské,
že zaklínacími průpověďmi duchy vyvolávati dovedly.

Nejen prostý lid, nýbrž i učenci hověli nekro
mantil. Periander na př. dává se ptáti choti své,
kterou zahubil. (Dr. Schneider, v cit. sp. str. 383.

. a násl.),
Rovněž u Římanů shledáváme doklady vyvolá

vání duší zemřelých. Cicero praví Vatiniovi do očí:
vTy duchy zemřelých vyvoláváš a bohům v podsvětí
vnitřnosti chlapců obětuješ.« (In Vatin. c. 6.); a o pří
teli svém Appiovi vypravuje, že zaklínáním duchů
se zabýval a s mrtvými se radil. (Tuscul. I. 16.)

Sami císařové byli oddáni nekromantii a magii.
Tiberius dal popraviti Livia Drusa, že ho vyrušil při
vyvolávání duchů. Nero skrze Tiridata dal si vyvolati
matku svou, kterou: zavraždil. (Suet. Nero, 34.); po
dobně císař Caracalla dotazuje se ducha svého otce
a bratra.

Jako u Řeků, podobněi u Římanů shledáváme
veřejné věštírny, "v nichž vyvolávali mrtvé. V Halii
byla známá věštírna toho druhu u Misena při jezeře
avernském.

Jak rozšířena byla pověra tato u Římanů, Vy
svítá ze svědectví Suetoniova, který vypravuje, že
císař Augustus dal spáliti přes 2000 knih, jednajících
o nekromantii a magii. (Vita Augusti XXXI, I oběti
lidské bohům podsvětí přinášeny, aby dovolili duším,
které byly vzývány, se zjeviti. Patrno to z výtky,
kterou Cicero Vatiniovi učinil. Jmenovitě děti byly
obětovány, ba i plody těhotných žen vyřezáványa
k nekromantii jich používáno. (Viz: Euseb. Hist. eccl.
J VIL 14) :

1
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S objevením se křesťanství věštírny, hadači, kou
zelníci poněkud umlkli, ale ne na dobro. Přes všechnu
snahu církve vymaniti národy z hrozných těchto
pověr, setkáváme se i v křesťanských stoletích dále
se stopami nekromantie a magie, se zjevy, které po
dobají se nynějším zjevům spiritistickým. Ve středo
věku doklady pohanské této pověry shledáváme v pro
cesech s čarodějnicemi. Není nám možno poukazovati
zde na stopy magie a nekromantie v jednotlivých
stoletích až do objevení se spiritismu novodobého —
není to naší úlohou —; odkazujeme v té příčině na
často citovavý spis Dr. Vil. Schneidra, kde možno se
© tom dočísti od str. 61. do 127. Podán tu historický
obraz, že nescházelo nikdy zjevů staré pohanské ne
kromantii, magii a modernímu spiritismu podobných.
Viz též historicko-kritickou studii Dr. Al. Sleumera
»Der Geisterkult in alter u. neuer Zeit« r. 1907 vy
danou.

Zkoumejme nyní, zdali je skutečně nějaká po
dobnost mezi magií starou a nynějším spiritismem ? Dr.
Schmid ve spise »Der neuere Spiritismus philoso
phisch geprůft«, 1880, str. 146—-158. dokazuje, že
spiritismus je totožný s magií. Jen na některé věci
poukážeme, z nichž patrna příbuznost spiritismu
s magií.

Zjevy spiritistické dějí se u přítomnosti osob
zvláštní medijní silou obdařených; totéž shledáváme
u magie; nekromantie a magie byla výsadou určitých
lidí, o nichž se věřilo, že mají zvláštní schopnost ve
spojení s duchy vstoupiti a pomocí jich podivné věci
konati a věci neznámé zjevovati.

Media při zjevech spiritistických upadají z pra
vidla v uměle vzbuzený spánek. nebo v extasi; po
dobně i pohanští věštci ve spánku nebo v extasi
věštby pronášeli; Pythia na př. křečovitě se sví
jela a přicházela do stavu, který by nyní označili za
spánek maecnetický.

Jako media ničeho nevědí o tom, co v »transu«
konala nebo mluvila, podobně i media starověká ne-“
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vědí ničeho, co se dělo ve stavu, v němž »bůh« skrze
ně prorokoval.

Pozorujeme-li prostředky, jimiž kouzelníci staro
věcí podivné zjevy konali, podobají se zcela spiriti
stickým. Malý stolek — podobně jako u spiritistů
nynějších — nejčastějším byl věštidlem. Zvláštními,
dlouhými obřady »duchům« býval zasvěcen a za od
říkávání čarovných formulí do pohybu přiváděn. Kle
páním nebo skládáním písmen abecedy, jež psycho
graf na stolku připevněný označoval, věštba oznamována.

Tertullián vypráví, že věštění stoly bylo něco
obyčejného: per daemones assistentes capras et men
Sas consuevisse divinare. Ammianus Marcellinus (Rer.
gest. libri XXXI, lib. 29. c. 1.) vypravuje o takovém
věštícím stolku; použili ho Patricius a Ilarius, aby
zvěděli jméno nástupce císaře Valenta. Před soudem
doznali, že pomocí stolku, který se pohyboval, věštbu
duchů obdrželi: »Construximus, magnifici judices, ad
cortinae similitudinem delphicae, diris auspiciis de
laureis virgulis infaustam hanc mensulam, guam vi
detis, et imprecationibus carminum secretorum chor
ragiisgue multis ac diuturnis ritualiter consecratam
movimus tandem; movendi autem, guoties super rebus
arcanis consůlebatur, erat institutio talis . . .« násle
duje popis, jakým způsobem nabýváno odpovědí na
otázky kladené. Způsob ten je podobný, jako v našich
kroužcích spiritistických. (Viz: Dr. Schmid, cit. sp.,
str. 153.)

Zkoumáme-li zjevy magie antické, rovnají se na
vlas nynějším zjevům spiritistickým. Antická media
mluví v extasi cizími řečmi, oznamují, co se právě
na vzdálených místech děje, zjevují skryté věci, udá
vají obsah zavřených listů, označují léky pro rozličné
nemoci. Tertullián píše: »daemones laedunt, laesosgue
curant.«

O některých moderních mediích na př. o Ho
me-ovi) se tvrdí, že vznesou se do výše a volně ve
vzduchu se vznášejí. I tento zjev shledáváme u kou
zelníků starých. Písmo sv. vypravuje o Simonu
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magovi, že pomocí zlého ducha do vzduchu se vznesl.
Ani materialisace duchů, jak z příkladu o Saulovi
vysvítá, nebyla jim neznáma.

Slyšeli jsme též, že zvláště francouzští moderní
spiritisté nejčastěji písmo duchů dostávali na hrobech,
v kostelích, museích. I v tom je viděti Podobnost
s magií a nekromantií antickou. Již prorok Isaiáš
oznamuje hněv Boží, že Židé dávali si věštiti na ná
hrobcích, v ohrámech a tam ve spánek upadali. »Lid
(jest to), který k hněvivosti popouzí mne před tváří
mou vždycky: kteříž obětují v zahradách, a oběti
činí na cihlách: kteří bydlí v hrobích a v chrámech
modlářských spí.« (Is. 65, 3.—4.)

I obsah věšteb ve starověku je podobný zjeve
ním medií novověkých: -jsoú dvojsmyslné, fantastické,
mnohdy směšné.

Není třeba dále poukazovati na podobnost ma
gie staré se spiritismem, vždyť sami spiritisté uzná
vají totožnost spiritismu s magií a tím se chlubí.
Někteří docela tvrdí, že »duch« Python, který v del
fické věštírně a skrze staré zaklínače duchů a kou
zelníky působil, i zjevy spiritistické působí: (Viz:
Perthy, cit. sp. str. 46). Gůldenstubbe uznává rovněž
podobnost, ba totožnost magie se spiritismem. »Je
patrno«, píše ve své Pneumatologii (str. 151),»že řecké
pythie jako naše moderní somnambulistické a exta

tické osoby věštily a věštby oznamovaly, jen když
z normálního stavu do stavu vyššího, do extase přišly.
Pythie zapomněly — jako naši magnetičtí a umělí
somnambulové — co ve stavu jasnozření viděly, sly
šely, mluvily.«

Spiritisté zastávají se též středověkého čaroděj
ství; ve svých zjevech vidí něco podobného, co při
kouzelnících a čarodějnicích středověkých se dálo;
čarodějnice mají za media středověká. (Viz: Psych.
Stud. 1878, strana 304, Dr. Schneider, cit. sp. strana
155.—156.)

Zajímavo je, že spiritismus shledáváme též i
u nynějších pohanských národů a spiritisté považují
zjevy, jež kouzelníci těchto národů provozují, za po
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dobny zjevům moderního našeho spiritismu. (Viz:
Gůldenstubbe, Pneumatologie, str. 159).

Z vypravování cestovatelů seznáváme, že u všech
národů pohanských setkáváme se s uctíváním mrtvých
a náboženské jejich zvyky z velké části ke kultu
mrtvých se odnášejí. (Viz: Levinestone: Missionsreisen
und Forschungen in Sůdafrika, Leipzie 1858, str. 193.
a násl.) Ucta ta dotvrzuje, že i u nich je víra, že duše
zemřelých mohou obcovati se živými a jim v potře
bách: pomáhati. Skoro u všech národů pohanských
nekulturních shledáváme též nekromantii a magii.
Clověk i tu obrací se na duše zemřelých o radu
v záležitostech důležitých a hledá poučení o věcech
mu neznámých. Zaklínání duchů i zde je výsadou
jistých lidí, kteří tvoří mezi sebou zvláštní uzavřenou
kastu, jejíž členem může se státi jen ten, kdo po
dlouhé zkoušce přípravy a pokání slavným svěcením
v kouzelné umění je zasvěcen. Příprava ta spočívá
v odloučenosti od lidí, v úplné samotě, v asketických
cvičeních, v přísných postech, aby tělo sesláblo a
duch hallucinacím stal se přístupným. Posvěcení
končí přidělením ducha, který s novým kouzelníkem
trvale se spojuje ak službám stále mu je pohotově.

Provádí-li kouzelník zjevy svého umění, je ve
zvláštním »transu«, v extatickém, našich medií po
dobném stavu, který různými fysickými dráždidly,
narkotickými bylinami, opiem, někdy i jedem bývá
přivoděn. Když »trans«.začíná, počíná to ním cukati,
na celém těle se chvěje; očima divoce koulí, ve zhu
benělém obličeji střídá se bledost a horečná horkost,
celé tělo se svíjí, prsa těžce oddychují, ze všech porů
vyráží pot, — někdy jako cizí mocí sem tam je smý
kán a jako šílený si počíná — duch ovládl své me
dium. Vše, co v tomto abnormálním stavu v přerý
vaných, odporných. zvucích pronáší, považuje se za
zjevení přítomného ducha. (Viz:. Dr. Schneider, cit.
sp., str. 23.—50). |

Zjevy, které tito kouzelníci provozují, rovnají
se nápadně zjevům, které nyní ve spiritismu se dějí.
Přímo neuvěřitelno jest, co vypravuje známý badatel
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Dr. Hentsoldt v »Occult Rewiev« o podivuhodných
zjevech, jimiž se produkují indičtí fakiři. Dr. Hents
oldt prožil dlouhá léta v. Indii, Tibetu, Burhamu, na
Ceyloně a věnoval se zvláště studiu kouzelnictví.

Dle jeho vypravování provádějí fakirové své kouzel
nické kousky na veřejných místech před očima čet
ných zástupů bezplatně. Při tom projevují neoby
čejnou hbitost rukou a prstů, a je nemožno sebe be
dlivějším pozorováním vniknouti ve zjev umělého
vzrůstu manginy. Mangina je rostlina tropická, roste
velmi pomalu a teprve za několik roků, když nále
žitě sesílila, nese plody veliké asi jako husí vejce.
Ovoce nazývá se »manga« a je nejchutnějším a nej
oblíbenějším ovocem tropickým.

Dr. Hentsoldt pozoroval v Angře na veřejném
místě fakira; fakir vyhloubil bílou hůlkou do kypré
země důlek, vložil tam na polo uzralý plod mane
a důlek srovnal se zemí. Asi po třech minutách počal
ze země vyrůstati stromek, očividně mohutněl a
v. malé chvíli stál před zraky diváků mohutný strom
přes padesát stop vysoký, obalený hustým zelením
listů a množstvím plodů. Byl to strom mrtvý, vy
kouzlený, ani jediný list se nehýbal. Čím blíže po
zorovatel ke stromu se blížil, tím více stávala se
illuse nejasnější, až konečně zmizela. Zaujalli divák
místo v určité vzdálenosti, bylo opět strom zcela
dobře viděti.

Kněz něco přes čtvrt hodiny kázal, když do
končil, zmizel též kouzelný strom. Potom vyhrabal
plod do země vložený a vzdálil se.

Při jiné příležitosti spatřil Hentsoldt prováděti
čarovný kousek téhož druhu ve vesnici blíže Serina
gury. Tehdy opatřil si fotografii vykouzleného stromu
a docela prý stromu toho se dotýkal, ba prý naň i
vlezl.

Jiný kouzelný výkon viděl Hentsoldt, s jakým
- často se shledáváme v našich sezeních spiritistických.

Fakir vzal velikou hliněnou nádobu, nalil do ní asi
pět litrů vody a držel ji na dlani levé ruky. Pojednou
nádoba počala se menšiti a za malou chvilku zmizela
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úplně. Asi za minutu objevil se černý bod — veliký
asi jako zrnko písku — rychle se zvětšoval a za krátko
objevila se celá dřívější nádoba až po okraj vodou
naplněná. Hentsoldt tvrdí, že častěji byl svědkem zjevu
tohoto, že stál zcela blízko fakira, že mohl zcela
dobře pozorovati zmenšování i vzrůst nádoby.

O případu ještě podivnějším, který, kdyby nešlo
o vypravovatele vážného a vědce takového významu,
jako je Dr. Hentsoldt, zdál by se směšným balamu
cením, zmiňuje se badatel v druhém díle svého článku.
Kněz kázal obrovskému shromáždění lidu, pak vyňal
ze záňadří provaz asi palec tlustý a asi patnáct stop
dlouhý. Levou rukou držel jeden konec provazu-a
pravou vyhodil ostatní provaz do výše. Provaz zůstal
jako prut natažen ve vzduchu a nespadl, ani když
ho kouzelník z ruky pustil Vše dálo se pod širou
oblohou. Pojednou chopil se kněz provazu a jal se
po něm šplhati. Provaz vzrůstal víc a více — až
konečně zmizel kouzelník v závratných výšinách.
Hentsoldt výslovně píše: »Provázel jsem lezoucího
člověka zrakem až do té chvíle, kdy mi pronikavé
světlo ozářeného blankytu stalo se nesnesitelným.
Oči vlhly žhoucím leskem a lidská postava zmizela
mi v nedozírných končinách. Sklopil jsem zrak a
rozhlédl se kolem sebe — a kněz v oblacích zmizelý
stál vedle mne.«

Hentsoldt popisuje ještě celou řadu jiných sen
sačních zjevů, jež z vlastní zkušenosti poznal v zemi
Indů. Vše zní jako pohádka, a čtenář dlouho je na
rozpacích, má-li slavnému badateli věřiti do slova,
co mu tak pěkně líčí.

Skoro všecky časopisy české přinesly kolem
vánoc r. 1906 zprávu o těchto zjevech Hentsoldtem
popisovaných a svým způsobem proneslyo nich ú
sudek. Český časopis americký »Nový Domov« (Hal
letsville, Tex. 18. ledna 1906) dodává k těmto zjevům:
»Skoda, že Dr. Hentsoldt velkolepým produkcím těm
sám se nenaučil, prováděním jich dovedl by si na
evropské půdě více víry získati, nežli zamyšleným
vydáním vědeckého díla.«
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Neméně zajímavé zjevy popisuje Jacolliot (Le
spiritisme dans le monde, Paris 1875), viděl je též
u fakirů indických. Uvedeme některé z nich, pone
chávajíce ovšem zodpovědnost za ně, jakož il za všecky

. dosud uvedené těm, kteří je vypravují.
Jacolliot uvádí více mimořádných výkonů.nej

znamenitějších indických fakirů Salvanadin-Odeara a
Convindassamy, jichž byl očitým svědkem. Mnohé:
z nich podobají se zcela zjevům, které u přítomnosti
našich medií se dějou. Předměty se pohybují bez
doteku lidského, je slyšeti zvláštní zvuky, i optické
zjevy se přiházejí, zvláštní psychografy odpovídají
k otázkám kladeným, váha těles se mění atd. Salva
nadin-Odear na př. položil páví péro na jednu misku
vah, a ta klesla, ač na druhé bylo 80 kilogramů.
Convindassamy vzal velkou bronzovou vásu, naplnil
ji vodou, postavil ji před sebe, vztáhl k ní ruce —
a vása posunovala se k němu, při tom bylo slyšeti
zvuky, jakoby někdo ocelovou hůlkou do nádoby
ťukal; zvuky doprovázely taktem nápěv, který hrací
přístroj vyluzoval. Pak položil prsty na okraj vásy:
ta začala se mocně kolísati, ale voda se v ní nepo
hnula; pak třikráte zvedla se vása asi 7 stop do výše.
Jindy zase držel ruce nad vásou, voda v ní začala
se vlniti, znenáhla jakoby do varu přicházela, vy
tryskovala až dvě stopy vysoko. Vzdaloval-li fakir
ruce od nádoby, uklidňovala se voda, přibližoval-li
je opět, bouřila se. Pak položil tužku na vodu a
tužka pohybovala se dle pohybu rukou nad nádobou
jako magnetická jehla dle magnetu.

Jacolliot přál si viděti, vznese-li se do výše, jako
viděl u jiných fakirů. Convindassamy zavřel oči, začal
říkati zvláštní zaříkání a po chvíli vznesl se asi dvě
stopy od země, nohy maje křížem dle způsobu ori
entáleů, a v poloze té vydržel ve vzduchu přes dvacet
minut. í

Jindy položil ruce na velkou postříbřenou mě
děnou desku, ihned začaly poletovati po desce pla
ménky a množství zvuků zaznívalo z ní. Harmonika
počala hráli, ač dotekl se jen poutka, na němž visela.
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Jindy zase vzal plnou hrst pestrého péří z in
dických ptáků, hodil je do výše, když chtělo padati
dolů, dělal ve vzduchu tahy, načež vzneslo. se spirá
lovitě až ke stropu, kde po několika pokusech spad
nouti dolů, zůstalo nepohnutě viseti; spadlo pak ihned,
jakmile -fakir se vzdálil. Jednoho dne posypal část
plochy a položil na ni hůlku, kterou mu Jacolliot
podal. Jacolliot seděl u stolku naproti posypané ploše
a kreslil na papíře různé ligury. Fakir vztáhl ruce a
říkal tajná svá zaříkávání. Pojednou hůlka se zvedla
a kreslila věrně na písku figury, které Jacolliot kreslil
na papíře. Jacolliot změnil pak své místo, tak že fakir
figur nakreslených naprosto viděti nemohl — a hůlka
opět věrně napodobila obrazy nakreslené.

Fakir vyzval Jacolliota, aby si myslil nějaké
Ssanskritské slovo, a ihned zvedla se hůlka a nevidi
telný řídič psal slovo, které si Jacolliot myslil ().

Convindassamy citoval též místa z knihy, kterou
Jacolliot náhodou měl v ruce, a nahodile udal stránku
a řádek, který měl býti citován.

I urychlený vzrůst rostlin pozoroval Jacolliot
u tohoto fakira: ve dvou minutách vyrostl ze zrnka
tykvového tykevník asi 20 cm vysoký. Fakir seděl
při tom jako bez života s očima vyvalenýma a ru
kama vodorovně nataženýma ve stavu úplně kata
leptickém.

Ani materialisace duchů není fakirům věcí ne
známou. Jacolliot i tohoto zjevu byl svědkem. Con
vindassamy postavil jednou večer malou, žhavým
uhlím naplněnou pánev a vedle ní desku s voňavým
práškem. Nepohnutě stál vedle toho a stále zaříká
vání svá se modlil. Jacolliot pojednou se zachvěl; ze
slabého mráčku, který se nad pánví vytvořil, vychá
zely rychle na všecky strany ruce lidské, s počátku
páře podobně, pak určitější, počtem asi šestnáct;
jedna z nich tiskla Jacolliotovi ruku, druhá utrhla
růžové poupě a hodila mu je k nohám, jiné ruce-ho
hladily a ovívaly, jiné rozhazovaly množství květin,
některé pak psaly ohnivým písmem ve vzduchu
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sanskritské průpovědi. Mraku ubývalo nebo přibývalo
dle toho, jak více nebo méně ruce se materialisovaly.

Když ruce zmizely, utvořil se vedle pánve nový
oblak, temnější a hustší a nabýval znenáhla podoby
klečícího a obětujícího brahmana. Materialisovaný duch

"vzal špetku voňavého prášku a hodil jej na uhlí;
hustý dým naplnil prostor. Když kouř se ztrátil, viděl
ducha dva kroky před sebou podávati mu ruku. Ja
colliot ji uchopil, stiskl a tázal se hlasitě: »Jsi dřívější
obyvatel této země?«, a ihned objevilo se na prsou
materialisované postavy jako fosforovým světlem ná
psané slovo »am« (ano). a rychle zmizelo. Jacolliot
žádal ho o nějakou památku na toto zjevení; mate
rialisovaná postava vzala svůj pás, dala jej Jacolliotovi
a zmizela.

Majitel paláce, kde sezení se dála, dal odnésti
harmoniku, o níž byla dříve zmínka učiněna; pojednou
bylo slyšeti její zvuky a u zdi bylo viděti postavu
hudebníka z pagody hrajícího na harmoniku; postava
za okamžik zmizela, harmonika zůstala však na místě,
kde postava duchová hrála; byla přinesena do pro
storu úplně uzavřeného.

Když se fakir z vytržení probral, byl velice vy
sílen; Jacolliot se ho tázal, co je příčinou zjevů uve
dených, vyvinuje-li se snad v něm nějaká síla, když
zjevy se dějí, nebo nepozoruje-li v nervech nebo
v mozku zvláštní nějaký pocit při zjevech těch?
„Není to žádná přirozená síla, která zde působí“, odpo
věděl fakir, „vzývám duše předků, ty zde moc svou uka
zují, já jsem jem jejich nástrojem.“ Podobně odpovídají
všichni fakirové a většina kouzelníků jiných národů.
(Viz: Perthy, cit. sp. str. 226.—212, kde popsány
i jiné zjevy našim spiritistickým zjevům ne nepo
dobné).

Ukázkou, jak hrozným někdy způsobem kouzel
níci do »transu« se dostávají, zvláště aby stav jasno
zření byl přivoděn, stůjtež zde úryvky ze psaní ce
stovatele Matjuškina, který doprovázel Wrangla na
výpravě k severní točně. Popisuje v něm příteli svému
v Petrohradě, co zažil v jedné tuncuské chatrči.
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Přišel právě, když se šaman připravoval ku »pro-
dukci.«

Uprostřed boudy plápolal oheň a kolem něho
odměřeným krokem chodil šaman, polohlasitě zaklí
nací formule své odříkávaje. Dlouhý, černý, rozou

- chaný vlas pokrýval skoro úplně naduřelý, tmavo
červený obličej. Krvavě podlité oči ohnivě mu svítily.
Oděv jeho, dlouhý plášť ze zvířecích koží, byl od
hora až dolů ověšen amulety, řetízky, zvonečky, kousky
železa a mědi. V pravé ruce měl kouzelný bubínek,
rovněž zvonky ozdobený, v levici luk. Pohled jeho
byl divoký, hrozný.

Přítomní seděli mlčky v napiaté pozornosti.
Znenáhla uhasínaly plameny, jen uhlí ještě zářilo a
šířilo kolem tajemné pološero.

Šaman vrhl se na zemi, asi pět minut nepohnutě
Težel, pak propukl v žalostné sténání, v tlumený ja
kýsi křik, který vypadal, jakoby z několika rozličných
hlasů pocházel,

Po nějaké chvíli oheň opět rozdmýchán a vy
soko vzplanul. Šaman vyskočil, postavil luk na zemi,
čelo své položil na hořejší jeho konec a počal kolem
něho dokola běhati, s počátku pomalu, pak stále
rychleji a rychleji. Dlouho se točil, tak že samému
Matjuškinovi od pouhého dívání šla hlava kolem.

„ojednou se zastavil a stál pevně, nikterak se nepotáceje, a počal rukama ve vzduchu dělati různé po
doby, pak uchopil bubínek a vyluzoval na něm zvláštní
melodie: pak opět rychle a zase pomalu do kola
skákal a na celém těle zvláštním způsobem se svíjel.
Zvláště nápadná při tom byla hlava, která neustále
s velikou rychlostí na všecky strany se točila. Při
této přípravě vykouřil šaman rychle za sebou několik
dýmek nejsilnějšího tšerkeského tabáku a vypil ně
kolik doušků kořalky. Stálým točením a opojnými
oněmi prostředky dostal konečně závrat, upadl a.
zůstal strnule, bez pohnutí ležeti.

Dva muži k němu přiskočili a začali mu blízko.
u hlavy dva velké nože o sebe brousiti. To ho při
vedlo k sobě. Vyrazil zvláštní žalostný sten a počal



— 108 —

"sebou pomalu křečovitě hýbati. Zvédli ho a postavili
zpříma. Pohled na něho byl děsný. Oči vypoulené,
obličej celý rudý; zdál se býti v úplném bezvědomí;
mimo slabé třesení na těle žádné známky života ne

- bylo na něm pozorovati.
Po nějaké chvíli zdálo se, že procitl ze svého

strnutí; pravou rukou opřel se o luk, levicí zamával
kouzelným bubínkem kolem hlavy; pak ho pomalu
spustil k zemi. To bylo znamením — jak mi bylo
řečeno —, že šaman od duchů ovládnut a že možno
se ho dotazovati.

»Přiblížil jsem se k němu«, píše Matjuškin,
»stál nepohnutě s tváří a zrakem úplně bez života;
ani mé otázky, ani jeho ihned bez nějakého přemý
Šlení dané odpovědi nezpůsobilý ani nejmenší
změny ve strnulých jeho tazích. Tázal jsem se ho
na průběh a výsledek naší výpravy, o které nikdo
z přítomných neměl nejmenší potuchy, a šaman zod
povídal každou mou otázku s takovou jistotou, jakoby
byl úplně zasvěcen do celé cesty. Zde několik jeho
„odpovědí: »Jak dlouho bude trvati naše cesta ?« »Přes
tři roky.« »Vyřídíme něco?« »Více než u vás doma 0
čekávají.« »Zůstaneme všichni zdrávi ?« »Všichni mimo
tebe, nemocen však nebudeš.« (To se také splnilo.
Matjuškin utrpěl ránu na palci, která. častějším na
"stuzením stále se horšila.)

Tázal jsem se ho též, jak se vede jednomu
z našich spolucestovatelů, poručíkovi Anjouvi, od
něhož po nějakou již dobu jsem byl odloučen. »Je
tři dny cesty vzdálen od Balne, kde přestál strašnou
bouři na Léně a jen S námahou se zachránil.« (To
se též úplně potvrdilo).

Také o velkých modrých očích mé nevěsty
mluvil. Přítomné ženy se ptaly, co je to: velké, modré

oči? Divily se, že by podobné oči v lidském obličejibyly možny. Neměly ponětí o jiných očích, než o ma
lých černých očích, s kterými se zde jedině shledá
váme. Mnohé z odpovědí šamanových byly temné,
řekl bych poetické; žádný z mých tlumočníků nemohl
mi je přeložiti.
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když všem, kteří se ho otazovali, otázky zodpo-
vídal, klesl k zemi a křečovitě se svíjeje zůstal asi
čtvrt hrdiny na zemi ležeti. nekli mi, že ho duchové
v této době opouštějí. Odchod jejich byl daleko rych
Jejší, než příchod, k tomu bylo přes čtyři hodiny
potřebí.

Když se Šaman ze země zvedl, na tváři jeho.
byl výraz člověka, který procitl z hlubokého spánku
a ve velké, neznámé společnosti se objeví. Pozoroval
všecky přítomné, zvláště moje osoba poutala jeho po
zornost. Žádal jsem cho, aby mi vysvětlil některé
temné výroky dříve pronesené. Udiveně na mne po
hlédl atvářil se,jakoby o ničem nevěděl.« (Dr. Schneider,
cit. sp. str. 41—48))

Jaká tu ve mnohých věcech frapantní podobnost
s. našimi mediemi a nynějšími zjevy spiritistickými!
Podobné zjevy shledáváme též u kouzelníků ame
rických, afrických, v Číně, na Jávě a jinde.,

V našich »zcivilisovaných« kroužcích spiritis
tických kouzelníci pohanští cítili by se brzy jako
doma; jen zevnější forma je poněkud jiná, zušlechtěná,
podstata však je táž, jak co se týče medií, tak i jejich
produkcí,mnohdyi do nejmenších podrobností.

Co jsme dosud uvedli, postačí zajisté ku přesvěd
čení, že spiritismus po této stránce není ničím novým,
že je to vlastně stará nekromantie a magie novým
-pláštíkem přioděná, že spiritismus po této stránce je
spíše obnovením pohanství, než zdokonalením křestanství..
Přejděme nyní k důležité otázce:

Co je příčinou zjevů spiritistických?

Od počátku spiritismu pokoušeli a pokoušejí se
dosud učenci vysvětliti původ podivných zjevů, s nimiž
v moderním spiritismu, se setkáváme. Celou řadu
hypohtesí vymyslili; jistého však, úplně uspokojivého
vysvětlení, dle něhož s určitostí dalo by se říci: ta
a ta síla je příčinou těch a těch zjevů — dosud ne
máme. Jsou to jen pokusy více nebo méně uspoko
jující.



— 110 —

Uvedeme aspoň nejdůležitější z těchto pokusů
'a uvážíme, jak daleko postačují k vysvětlení zjevů,
o nichž jednáme.

Většina odpůrců spiritismu pokládá zjevy spi
ritistické za podvod a klam; media všecka prohlašují
za podvodníky.,

Že mnoho pravdy obsaženo ve tvrzení tomto,
nedá se upříti. Sami spiritisté přiznávají, že mnohá
media nejsou poctivá a že klamou, a faktum je, že
i ta nejslavnější media byla usvědčena z podvodu.
Stůjtež zde některé případy, kdy medium při pod
vodu dopadeno.

Veliký rozruch způsobil svého času případ
s mediem Bastianem, kterého korunní princ Rudolf
a arcivévoda Jan při podvodu přistihli. Arcivévoda
Jan napsal zvláštní spis »Einblicke in den Spiritismus«
(Linz, 1884), kde popisuje sezení s Bastianem a podrobuje kritice zjevy spiritistické.

Arcivévoda chtěl poznati spiritismus, který v té
-době značně se šířil v kruzích rakouské šlechty.
Obrátil se na známého spiritistického spisovatele ba
rona Lazara Hellenbacha, aby mu opatřil medium,
při němž by zjevy spiritistické pozorovati mohl.

Ve Vídni nebylo tehdáž žádného vynikajícího
media. Hellenbach nabízel arcivévodovi. celou řadu
medií cizích, mezi jinými jakousi paní z Lipska, při
níž se materialisovala postava dítěte. Rozhodnuto po
volati medium Bastiana, který již před třemi roky
(1881) ve Vídni produkce dával a znamenitou medijní
sílu, zvláště v materialisaci celých postav, osvěděil.

(Smluven též honorář 100 zl. za každou seanci. Hellen
bach odporučoval arcivévodovi, aby si přečetl předem
některé spisy o spiritismu jednající, aby měl jakousi
průpravu, a dal mu též své pojednání o zjevech, které
působením »medijní síly« Bastianovy se přihodily.

Dne 27. ledna 1884 přijel Bastian do Vídně. Byl
představen arcivévodovi a ihned začatos přípravami
k seanci. Nejprve zvoleny místnosti v prvém poschodí
v bytě arcivévodově a vše v nich dle přání Bastia
nova upraveno. Knihovna zvolena za kabinet pro
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medium, v pracovně připravena v polokruhu sedadla
pro pozvané hosty a pianino. Ku prvnímu sezení
pozván též korunní princ Rudolf, arcivévoda Eugen,
hrabě Wurmbrand, baron Schrenk a ještě několik

"jiných vznešených hostí. í
O půl deváté večer začala seance. Bastian přišel

s baronem Hellenbachem a přinesl si »spiritistické.
náčiní« —- zvonek, hrací hodiny, kytaru, svítící teplo
měr a fosforující tabulku. Hellenbach řídil seanci.
Dvéře salonu zavřeny, světlo, zhašeno až na jednu
svíčku, slabé světlo vydávající. Bastian se posadil na
židli uprostřed přítomných hostía k zjevům potřebné
předměty položil blízko sebe. Přítomní vyzváni, aby
utvořili magnetický řetěz a šetřili všech daných po
kynů. Arcivévodovi dána do pravé ruky zářící skle
něná roura. Bastian začíná tleskati rukama ve zdlou
havém, uspávajícím taktu. Hellenbach pohlédá ještě
jednou na shromážděnou společnost, zda vše v ná
ležitém pořádku a zhasíná svíčku.

Nastává tma; tleskot rukama trvá dále. Po chvíli
slyšeti silné vydechnutí a nesrozumitelné, tlumené
zvuky. Zvuky začínají. Nejprve cítiti studený vzduch
na rukou a tvářích, »duchové« oznamují tak svou.
přítomnost. Z pravice arcivévodovy tahána skleněná
roura, z hracích hodin zaznívají nápěvy, kytara vy
dává některé akkordy. Prsty »duchů« dotýkají se
rukou a nohou arcivévodových; ruce studené, vlhké
potřásají rukama jeho i ostatních. Kytara se zvédá,
vznáší se nad přítomnými a padá pojednou k nohám
arcivévodovým. Opět se zvédá, po nějaký čas vznáší se
ve vzduchu a naráží na hlavu jednoho z přítomných.
I těžké hrací hodiny vznášejí se před přítomnými
1 nad nimi. Bastian upokojuje, že na nikoho nenarazí.

Korunního prince tyto zjevy mnoho nezajímaly,
jemu hlavně šlo o materialisaci celých postav; proto
učinil dotaz, nebylo-li by záhodno přerušiti sezení,
aby snad medium nevypotřebovalo příliš mnoho me
dijní síly pro materialisaci potřebné.

»To duchové sami ustanoví«, odpovídá Hellen
bach; a po malé chvíli slyšeti tiché, šišlavé zvuky.



Bastian prohlašuje, že duchové chtějí světlo. Řetěz
přerušen, světlo rozžehnuto.

Bastian sedí klidně na židli a ve stejném, po
zvolném taktu tleská na ruce. Nástroje, které krátce
před tím prováděly produkci, leží klidně u něho.

Jeden druhého se dotazuje, co o tom soudí;
každý krčí ramenama, nikdo nechce pronésti náhled,
který sl již utvořil.

Konány přípravy pro druhý díl seance, pro zjevy,
na které každý dychtivě čekal. Bastian vstoupil do

-knihovny, která mu sloužila za kabinet. Vše ještě
jednou prohlédl, pak se vrátil zpět a žádal, aby byl
prohlédnut, že ničeho při sobě nemá, čím by mohl
podváděti. Korunní princ a Dr. Wiederhofer vstoupili
do knihovny a prohlásili, že ničeho podezřelého při

„něm nenalezli.
Učastníci seance posadili se v polokruhu v pra

covně asi čtyři kroky před oponou, kterou vchod do
»kabinetu« byl zastřen. Na rozkaz Hellenbachův tvoří
se opět řetěz a dáno napomenutí, aby se nikdo ne
dotýkal materialisovaných postav, zdraví media že
by tím bylo ublíženo. í

Matné světlo vniká z chodby do salonu. Baron
Hellenbach sedá k pianinu a vykouzluje z něho umělé,
dojemné fantasie. Zraky všech upřeny na. teňnou ,
oponu. Dlouho nic se neděje. Arcivévoda již se počal
obávati, že pro nevěru přítomných »duchové« snad
se nezjeví. V tom slyšeti tichý praskot, lomoz stává
se zřetelnějším, na oponě pozorovati záhyby, zvédá se,
a první postava se zjevuje: je to Bastian sám v Sa
lonním úboru.

Záclona padá; po chvíli. slyšeti opět praskot —
zjev nový: plný, bezvousý obličej se objevuje. Po delší
přestávce zjevuje se postava ženská v bílém obleku,
pak malá dívka bíle oblečená, -pak opět velká, bílá
postava, pak zase zjev podobný prvému, naposled
šedá, matná postava ukazuje se jednou v pravo a
jednou v levo od opony.

Když zmizela poslední šedá postava, vstal ko
runní princ a arcivévoda Eugen, zvedli záclonu, a na
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židli seděl »ve spánek pohřížený« Bastian. Po chvíli
se probudil, sáhl si na čelo, potácel se do pracovny,
kde klesl do lenošky. Když se zotavil, tázal se po
zjevech materialisovaných postav. |

Živě se rokovalo o tom, byl-li první zjev Ba
stlian sám. Hellenbach to potvrdil s podotknutím, že
se to u Bastiana častěji přihází, že se sám objeví,
ale že o tom ničeho neví,je prý to nějaký druh somn
ambulismu.

Když se hosté rozešli, vyjednával korunní princ
s Bastianem novou seanci, přál si dne 30. ledna. Ba
stian poněkud se zdráhal, tvrdě, že tak blízké sezení
příliš by ho namohlo; konečně přece svolil.

Korunní princ tázal se arcivévody Jana, co o celé
věci soudí; řekl mu, že je úplně přesvědčen, že je
to švindl. »Totéž myslím i já«, řekl korunní princ,
»to však nestačí; dokázati se to musí, jelikož velmi
mnozí tomu věří.«

Sestaven plán, jak Bastiana lapiti a z podvodu
usvědčiti.

Druhé sezení konalo se večer dne 30. ledna.
Mimo korunního prince byla celá společnost nová;
předešlí netvořili dle Hellenbacha příznivý kruh k ma
nifestacím. | Přítomni byli: kníže Bathyány, baron
Schloissinge, arcivévodové Rainer a Karel Štěpán.

Před půl devátou přišel Hellenbach s Bastianem.
Bastian usedl uprostřed polokruhu, a zjevy následo
valy jako v prvém sezení: kytara, hrací hodiny vzná
šely se ve vzduchu, rychleji však než předešle; skle
něná roura vytržena z rukou arcivévodových, květiny
rozdávány přítomným atd. Duchové žádali světlo. Po
chvíli začala druhá část sezení. Bastian odešel do
kabinetu. Sotva Hellenbach začal hráti, bylo slyšeti
ošklivý, šeplavý, ženský hlas. Nikdo nerozuměl slovům
těm. Hellenbach táže se, co znamenají; opakují se,
ale opět -nelze rozuměti. Tu Bastian sám praví, že
duchové oznamují, aby byl přinesen provaz a medium
ním svázáno.Přivázali Bastianak židli velmi »pevně«—
zúmyslně nechány mu ruce volny. Za nedlouho bylo
slyšeti šumot, jakoby provaz byl setřesen na podlahu.



—114—
WI YO

hlas; po němečku Žádáno světlo. Rozsvicéno: Bastian
byl prost dřívějšího zavázání, zato několika silnými
uzly byl svázán v zápěstí.

Usedli opět v polokruhu před kabinetem; Hellen
bach hraje tak něžně a vábivě; všichni dychtivě patří
k zácloně; dvacet minut již uplynulo, postavy se ne
objevují. Konečně slyšeti, jak zvedá se Bastian ze
židle, se smutnou tváří vchází a oznamuje Hellenba
chovi: »Vše marno; nemohu přijíti do. transu.«

Stanovena třetí seance na den 11. února. Ba
stian požádán, aby do té doby jinde žádného před
stavení nedával a tak plnou medijní sílu si uchoval,

Korunní princ a arcivévoda smluvili se na plánu,
jak Bastiana z podvodu usvědčiti.

»DĎuchu« měla býti zatarasena cesta, až se v ma
terialisované postavě objeví před záclonou. Zhotoveny
k tomu cíli zvláštní dvéře. při vchodu do kabinetu,
jež snadno se daly z místnosti pro hosty určené
zvláštním mechanismem sklapnouti.

Kolem půl deváté začala opět seance. Bylo sly
šeti, jak nástroje po zemi se pohybují, jak zvédají se
do výše a jakoby na tom neb onom chtěly si odpo
činouti. Bastian žádal duchy, aby zahráli; jen několik
mdlých akkordů ozvalo se na kytaře a několik zvuků
na hracích hodinách — více nic; duchové neměli
nálady ke hraní. Různé předměty, které před tím
ležely na psacím stolku, jako razítko, pečetní vosk
a jiné, neviditelnou rukou podávány účastníkům se
ance.

Před druhou částí sezení žádal Bastian sklenici
vody; posláno pro ni. V té době celý plán byl by
bezmála prozrazen. Hellenbach rozsvíceje, opřel se
o zeď, kde osudná šňůra byla upevněna. Kdyby šňůru
náhodou napial, dvéře by sklaply a vše by bylo zma
řeno. Též Bastian stále se rozhlížel po knihovně, zda
vše zůstalo při starém, již sahal po dveřích, aby je
více rozevřel; arcivévodovi podařilo se však rozho
vorem pozornost jeho ode dvéří odvrátiti, tak že
»past na duchy«zůstala neprozrazena.
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Bastian žádal, aby byl prohlédnut, že ničeho
u sebe neskrývá. Korunní prine řekl: »Jsme pře
svědčeni, že ničeho při sobě nemáte.« Bastian vstoupil
do kabinetu; záclona se za ním zavřela. Hosté usedli;
Hellenbach u piana, arcivévoda u dvéří salonu, kde
šňůra končila; korunní princ po jeho pravici. Hellen
bach počíná hráti; zraky všech spočívají opět na ta
jemné zácloně.Pojednou záclona se odhaluje a votvoru
viděti obličej a poprsí jako ženy — výraz tváře ne
jasný. Brzo objevuje se obličej jiný — mužský sjasným,
upřeným zrakem. Po třetí odhaluje se záclona po
někud hlouběji a viděti celou vrchní část těla ne
jasné postavy, která brzo v temnu mizí.

Baron Hellenbach žádá, aby dvéře u salonu
více se přivřely, aby nevnikalo tolik světla, postavy
že spíše vystoupí. Arcivévoda vykonává přání toto a
šeptá korunnímu princi, že při třetí celé postavě za
táhne, aby snad nebylo potom již pozdě. Nastává hlu
boké ticho; nikdo se ani nehýbe. Veliká postava otvírá
záclonu, ukazuje se celá, ale jen na okamžik. Druhá
celá postava se zjevuje: zpola Říman, zpola rytíř
s obnaženou hlavou v řasnatém, bílém obleku, úplně
vytvořená. Arcivévoda drží konec šňůry v ruce a
šeptá korunnímu princi: »teď.« Kývnutí hlavy ukazuje
souhlas. Rozhodný okamžik nastává. Opona se odha
luje, vystupuje bílá postava; v tom zatahuje arcivévoda
oběma rukama za šňůru, křídla velkých dveří prudce
a pevně zavírají se za »duchem.« Materialisovaná
postava snaží se za oponou násilím otevříti dvéře.
Arcivévoda rychle kvapí k oponě, sahá tam a v rukou
svých má — Bastiana! Též korunní princ přikvapuje,
uchopuje Bastiana ze zadu a ukazuje třesoucí se me
dium přítomným slovy: »Hle, to je ten duch.«

Piano umlká, ostatní účastníci seance vstávají
nevědouce s počátku, co se vlastně stalo, a obklopují
strachem bledého a slova neschopného Bastiana. Byl
bos, jen v ponožkách, frak a rozepiatá vesta visely
z ramene dolů; z kapsy u kalhot visela část bílé,
jemné látky. V kabinetu před křeslem, na němž měl
býti Bastian »v transu«,ležely na podlaze jeho střevíce.
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Bastian byl celý zdrcen. "To dojalo korunního:
prince, že řekl: »Nebojte se, nic se vám nestane.«
Slova ta vzpružila Bastiana, upravil si toiletu, sebral
»medijní nářadí« a zmizel.

A jak žil ve Vídni tento »omilostněný prostředník
poslů s onoho světa«? Užíval zábav celým douškem,
skoro nikdy před půlnocí domů nepřišel; celé dopo
ledne spal a ostatní část dne ztrávil čtením anglických
spiritistických časopisů. Po osudné oné seanci dne
11. února přišel mimořádně již o 10. hodině domů,
sebral své věci a časně z rána z Vídně odejel.

Arcivévoda Jan měl odůvodněnou pochybnost
o poctivosti Bastianově. Prof. Canon podal mu zprávu
o seancích, které konal Bastian u -barona Drasche.
Tam spojili židli, na které Bastian seděl, s elektrickým
zvonkem, který zvonil v druhém poschodí, kdykoliv
sedící povstal. A co se stalo? Kdykoliv se zjevila ma
terialisovaná postava ——zvonek zvonil. Hellenbach
vidělv tom důkaz spíše pro skutečnoumaterialisaci,
než proti ní. Vysvětloval arcivévodovi, že medium
dodává duchu látku (perisprit) k materialisaci po
třebnou a tím že se stává lehčím, tlak na židli je
menší, zvonek zvoní; když zjev zmizí, perisprit prý
se vrací do media, medium nabývá bývalé tíže, a
zvonek umlká. V seanci dne 11. února nešťastnou
asi náhodou Bastian »celý svůj perisprit« i s hmotným
tělem »duchu« propůjčil. (Viz: Einblicke in den Spi
ritismus, Zweite Aufl., Linz 1884, str. 8.—48..

Ohromujícím dojmem působilo na spiritisty od
halení podvodu při paní Florencii Cornerové, rozené
Cookové, slavném druhdy mediu, s nímž professor
Crookes po tři léta konal pokusy. Črookes rozhodně
odmítá domněnku, že by mohl býti při pokusech
oněch klamán; píše: »Co se týče připuštění, že by
nevinné, patnáctileté děvče bylo s to, aby tak ohromný
podvod vymyslilo a jej při všech možných opatře
ních po tři leta s úplným výsledkem provádělo, že
by Kat: Kingová po tři léta byla výplodem podvodu,
to odporuje zdravému rozumu více, než věřiti, že
byla skutečně tím, zač se vydávala.« Tvrdila o sobě,
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že je duchem před dvěma sty lety zemřelé dcery
jednoho missionáře.

A nebyl snad prof. Crookesi se svými kollegy
Varleyem a Wallacem přes všecku opatrnost přece
klamán? Jakási pravděpodobnost nedá se zajisté této
domněnce upříti, přihlédneme-li k následující udá
losti. Paní Cornerová froz. Cookova) vrátila se roku
1877 z Číny do Anglie a byla ihned hlavním členem
»Šociety of Spiritualisme« v Londýně. V nejčelněj
ších aristokratických. rodinách dávala seance a cito
vala duchy. Místo Kati Kingové, která po tříletém
zjevování odebrala se do vyšších sfér, jiný duch
ve způsobě dvanáctileté, bíle „oblečené dívky, jmé
nem Marie, pomocí její »mediumity« se zjevoval.

Dne 9. ledna 1880 dávala seanci v britickém
spiritistickém spolku v Londýně. Jiří Sittewell a
Karel z Buchu zúčastnili se několikráte již předtím

"seancí s tímto mediem. Jednou přivázali medium
k židli, duch se však nezjevil. Nemohl se asi k »ma
terialisaci« potřebný perisprit pro provazy »řádně
oddělovati.« Po druhé svázáno medium, jak »nevi
ditelný řídič« ustanovil, a tu zjevil se. ochranný
duch media: — byl bíle oděn, tvář závojem zastřena,
nohy bosé. Na zmíněné pány učinil zjev ten dojem,
že mají před sebou medium; postava, pohyby, hlas
podobaly se mu zcela; překvapila je též šněrovačka,
kterou bylo viděti pod bílým šatem materialisované
postavy. Rozhodli se, že při příštím sezení o domněnce
své se přesvědčí. Osudná tato seance konala se ve
svrchu uvedený den. Medium opět svázáno, ale jen
volně, aby »oddělování perispritu« se ulehčilo. Účast
níkům seance přísně nařízeno, by zachovali macne
tický řetěz. Světla zhašena, jen jedna lampa vydá
vala matné světlo ve velkém sále. Po několika mi
nutách hrobového ticha slyšeti z kabinetu Šustot,
jakoby se někdo svlékal, a po malé chvilce objevuje
se před záclonou »duch« Marie v bílém řasnatém
rouchu a tiše kráčí podél řady účastníků. Sittewell
přerušil pojednou řetěz a uchopil pevně »materiali
sóvanou« postavu; druh jeho kvapí k zácloně, od
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haluje ji, v kabinetě židle prázdná, šaty a boty uka
zuje vítězoslavně divákům. Rozžata ihned světla, a.
před shromážděním stojí zahanbená paní Cornerová.
(Viz: Der moderne Gespensterelaube, genannt Spi
ritismus, von Dr. Rud. Nacel. Leipzie. 1880. str.
62—64.)

Englinton měl zase neštěstí v Mnichově; konal
tam medijní své produkce za smluvený honorář sto
marek za seanci. Sezení konána v temném prostoru,
kde jen několik kovových růží umělé, slabé vydá
valo světlo. Hned při první seanci objevil se mate
rialisovaný duch jakéhosi Turka; nešťastnou však
náhodou měl oči zcela podobné mediu. "Toutvrdilo
diváky v domněnce, že mají co činiti s podvodníkem.
Chtěli míti určitější důkaz. Zmíněné růže vysadili po
delší dobu slunečnímu světlu. čímž světelnost jejich
značně se zvětšila — a tu viděli, co je příčinou
Vznášení se předmětů a jiných mechanických zjevů.
Englinton dovedně vyprostil pravou svou. ruku
z magnetického řetězu a volnou rukou kousky ty
prováděl. — Ještě se nespokojili. Při seancích hrá
vala, aniž by se jí prý kdo dotekl, harmonika. Po
produkci prozkoumali ruce media — a co shledali?
Byly začerněny. Englinton nevěděl, co by toho bylo
příčinou; ukázali mu rukověť harmoniky, kterou
zúmyslně před sezením načernili. Při »takovéto ne
důvěře« nemohl se ovšem Eneglinton déle v Mnichově
zdržovati (Viz: Dr. Schneider, v cit. sp. str. 375,)

Zajímavé je také odhalení podvodu při mediu.
paní Cadwellové z Brooklynu; zprávu o tom přinesl
»Auesburcer Postzeitune« ze dne 23. června r. 1890.
Medium při podvodu dopadli dva pánové a jedna
dáma z redakce časopisu »Novoyorský World«. Asi
40 osob bylo přítomno tomuto sezení. — Medium
odešlo do kabinetu, aby upadlo do macenetického
spánku. Po nějaké chvíli objevil se zemřelý komik
Nelse, který byl ochranným duchem media a zpro
středkovával spojení s ostatními duchy. Duch vyso
kým hlasem oznamoval jména duchů, kteří se chtěli
zjeviti. Vystoupila Indiánka, která prý již 14.000 let
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dlí v říši duchů; pak se zjevil duch před mnoha
roky zemřelé herečky. V tom na dané znamení
rychlým skokem: přiskočil jeden zpravodaj ku dve
řím, odkud duchové vycházeli, a zatarasil duchu
cestu zpět, jmenovaná pak dáma uchopila pevně
»ducha«. Elektrickými žárovkami, které měli uscho
vány v rukávech, ozářili temnou dosud místnost. A
jaké bylo překvapení všech přítomných, když v ná
ručí energické dámy viděli ne »ducha«, ale medium
— paní Cadwellovou. Vedlejší pokoj, který sloužil
za kabinet, byl prázdný, jen šat media ležel na židli.
Cadwellová soudně pak stíhána pro podvod. (Viz:

Dr. Dippel, v cit. sp. str. 101.)
Ještě snadnější 'bylo polapení slečny Woodové

z Newcastlu. Sezení dálo se v domě Castlingově
u přítomnosti asi sedmnácti osob. Medium přivázáno
k lenošce. Po dvou. hodinách vyšla z kabinetu bíle
oblečená postava a hned vrátila se za záclonu. Po
tom vyšla bíle oblečená »Pocha«, duch to indiánské
dívky, která u přítomnosti tohoto media nejčastěji
se zjevovala. Přiblížila se k malému stolku, hrála na
hudební nástroje, jednomu pánovi podala cukrovinky,
dámu. jednu políbilaa hovořilapo několik minut
s přítomnými. Jeden z účastníků seance, p. Clade,
uchopil pojednou domnělou »Pochu« a místo ducha
držel — medium sl. Woodovou. (Tamtéž).

. Nebudeme dále uváděti příklady, kde při mate
rialisaci »duchů« podvod dokázán; doklady uvedené
dosvědčují to, co dříve praveno, že zjevy materiali
sační vždy s reservou bráti se musí. Sám Home
vyznává: »Pochybuji, máme-li pět materialisačních
medií, která by nebyla chycena, že se maskovala za.
duchy. « Buďtež zde připomeňuty ještě některé ukázky
podvodu při mediích jiného druhu. Čtenáři novin
mají zajisté v paměti případ s médiem Annou Rotho
vou z Kamenice v Sasku. »Medijní její síla« spočí
vala hlavně v přínosu květin s »onoho světa«. Již
procestovala značnou část Německa, Francie, Anglie,

výcar, i u nás v Rakousku produkce konala. Pře
mnozí věřili v její »omilostnění«a za prostřednictví
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S duchy dobře ji platili. Ovšem vyskytov aly se také
hlasy, že pro případ, kdyby »duch« s květinami se
nedostavil, zaopatřuje se medium. květinami pozem“
skými, jak se to ukázalo v Curychu.

Přišel den 1. března r. 1902, kdy slavné toto
medium vystoupilo v Berlíně. Veliký počet přivrženců
spiritismu i zvědavců dostavil se k seanci. Též dva
policejní úředníci zjednali si přístup. —- Světla zha
šena; medium znenáhla upadalo do spánku. Duchové
se dostavili a jako obyčejně' rozhazovali květiny
s-onoho světa mezi účastníky seance. Ale policisté
nedovolili, aby »duchové« rozdali celou zásobu při
nesených květin. Jakmile květiny začaly padali, pří

skočil přítomný policejní komisař k mediu a uchopil
je pevně za růce. Druhý úředník zavolal v pohoto
vosti stojící strážníky. Dešť květin ihned přestal. Me
dium prohlédnuto a ve spodních šatech media objeveny
veliké kapsy a v mich ještě značná zásoba čerstvých květin.
Rothová zatčena, postavena před soud a odsouzena
pro podvod na půldruhého roku do žaláře.

Zvláštní je, že 1 v tomto případě zvolili si »du
chové« za prostředníka osobu, která utekla od.svého
muže a přidržela se dobrodruha Jentscheo, s kterým

' produkce prováděla. Jentsche byl též zatčen, ale po
dařilo se mu z vyšetřovací vazby prchnouti.

I transcendentální fotogralie a fotografie duchů
vůbec jsou prý podvod. Prof. Vogel, odborník ve fo
tochemii, píše ve spise »Aus der neuén Hexenkůche«
str. 44. a násl., že se dá podoba' osoby, která se má
na obraze jako duch zjeviti, zcela lehce zhotoviti u
měle. Uvádí tam několik způsobů. Na stříbrné jodové
desce, na které je obraz zachycen, lze jiný obraz
zhotoviti tím, že se v temné komoře pomocí světla
svítilny dle průsvitného obrazu okopíruje. Tak lze
na př. obraz dítěte okopírovati, že se zdá, že sedí
na klíně dříve fotograficky zachycené paní. — Nebo
je- fotografována jedna osoba a druhá za fotocrafo
vání vstoupí do dohledu fotografického přístroje a
ihned se vzdálí, objeví se na desce jako průhledná,
duchová za osobou první.
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Že se skutečně S"fotografiemi duchů podvody
tropí, toho- dokladem je následující případ. Officielním
fotografem duchů byl Bougnet. Sám Kardec prohlásil
ho za nejspolehlivějšího fotografa bytostí záhrobních.
Odporučení nejvyšší hlavy spiritistů a moderní re
klama v novinách, kterou mu opatřoval Leymarie,
redaktor časopisu »Revue Spirite«, zjednala mu ta
kový počet zákazníků, že měl celou továrnu na foto
eralie duchů a výnosný s nimi obchod. Ze zkracho
vaného krejčího, jímž dříve Bougnet byl, stal se brzo
bohatý člověk. A nepřekvapí to, povážíme--Ji, že za
jednotlivé fotogralie dával si platiti až 5000 franků.

A tento sloup spiritismu“ byl sprostým podvod
níkem. Angličan jeden učinil neočekávaně policejní
prohlídku v atelieru Bougnetově — a co se nalezlo? —
přes tři sta uměle provedených hlav z vosku a pa
píroviny, dle nichž fotografie duchů zhotovoval. Hlavu
takovou nasadil na úmělý frup, zahalil ji širokým
šedým závojem a z umělé této podoby zachytil mlhavý
obraz, a pak teprv přikročeno k vlastnímu fotoorafo
vání media a »ducha.«

Někdy se mu podařilo. informovati se dříve
o podobě osoby zemřelé, nebo fotografii její si opa
třiti. Takové věrné vypodobnění »ducha« dal si ovšem
dráže zaplatiti.

Před soudem nezapíral, že podvodně fotogralie
duchů opatřoval, ještě. se vysmál těm, které podvedl.
Byl odsouzen a S ním i impressario jeho, redaktor
Leymarie a americké medium Alfred Firman, který
s ním byl v »obchodním spojení.« (Viz: Dr. Schneider
v cit. sp. str. a00).

V časopise »Psych. Studien« z r. 1882 str. 173.

dočítéme se o podobném podvodu. Anna StewartováTerre Haute byla obzvláště omilostněným mediem,
obcovala s nejvznešenějšími duchyjako: Ježíšem, Pannou
Marií, sv. Petrem a jinými osobami ze Starého i No
vého Zákona — a opatřovala fotogralie jich velicezdařiléRoberts, redaktor časopisu »Mindand,Mater«
překazil jí obchod, odhaliv totiž umělá poprsí jmeno
vaných osob, dle nichž fotografie ty zhotovovány.



I zprostředkovatelé dopisů mezi živými a mrt
vými, manželé Tlintovi z New-Yorku a »poštmistr«
z říše duchů Mansfield z Bostonu, usvědčení z pod
vodu. Poštmistrovství znamenitě se jim vyplácelo. Za
jeden vyměněný dopis z říše duchů žádal Mansfield
jeden dolar; Flintovi měli taxu větší, za jeden dopis
žádali dolary dva. A jakým způsobem dála se korres
pondence s duchy? Zapečetěné dopisy, adressované
na duchy, od nichž žádáno poučení, posílány s udá
ním jména odesílatelova zprostředkovatelům. »Du
chové« rukou těchto medií psali odpovědi na otázky
v dopisech obsažené. Flint dostal na deset tisíc ta
kových dopisů. Jednou. nepohodl se svou ženou a
ona ho udala u soudu z podvodu, který tropí s tě
mito dopisy.

Mansfield měl ještě větší »medijní sílu« — zpro
středkoval, docela obrazy osob zemřelých, které v říši
duchů byly malovány. Dokázalo se však, že původcem
jich byl zcela pozemský malíř. Podvodníky zvláště
raffinovanými byla media pán a paní Fletschrovi; po
-mocí své medijní síly a domnělých zjevení z říše
duchů připravili dámu Hart-Dewisovou o diamanty a
o dědictví v obnosu 100.000 liber šterlinků. V žaláři
za tento čin oplakávali ztrátu své mediumity. (Viz:
Dr. Schneider, v cit. sp. str. 374).

»Celý registr dokázaných odhalení dal by se se
staviti«, píše arcivévoda Jan ve zmíněném již spise
svém (str. 62.). »Racazzoni byl polapen Schiffem, Slade
Wendtem, Bread Ďr. Brownem, Merigioli skončil ú
plným fiaskem, bratří Dawenpertové byli chyceni;
Lucila, nepohodnuvši se se svým magnoetiserem Do
natem, prozradila »svatou věc.« Thomson činí vy
znání .. .. Parker, když vydělal hodně peněz, pověsil

spiritismus na hřebík o nazývá ho »bláznovstvím nynějšího věku.«
Ba není skoro slavnějšího media, které by nebylo

někdy při podvodu přistiženo.
V podvodné manipulace spiritistických. medií

nahlédnouti nám dává zajímavý spis nadepsaný »Con
fession of a Medium« (Vyznání media), kde výčitkami
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svědomí hnaný průvodce a pomocník slavného media.
Thomsona odhaluje podvodné kousky svého mistra.
Pisatel skrývá se pod pseudonymem Parker, rovněž
jméno media — Thomson — je pseudonym. Je na.
podiv, proč spisovatel, jenž ve spiritismu spatřuje
největší neštěstí a před zhoubnými jeho následky
uchrániti chce, proč pseudonymu užívá se strany své
a proč pseudonymem kryje podvodné ono medium,
jímž o víru A pokoj srdce byl připraven a konečně

svěcen hluboko do Spiritismu a ukazuje, co je vlastně.
příčinou přemnohých zjevů spiritistických.

Jen některé ukázky z onoho spisu zde podáme.
Do. spiritistického sezení béře Thomson nebo:

jeho pomocník: kapesní nůž, jehlu, nitě, klíč, zápalky,
fosforový olej, jemnou bílou látku k obleku duchů,
masky, umělé vousy, brejle atd. K čemu těchto re
kvisit? Aby ulehčil »duchu« provedení různých zjevů
mechanických, světelných, materialisačních, nebo aby
mohl uvolniti »perisprit« media, kdyby snad nedů-
věřivými diváky provazy nebo jiným způsobem příliš
byl »upoután.«

Potřeby ty ukrývá nepozorovaně před produkcí
v temném kabinetu buď za obrazem, pohovkou atd., nebo:
pomocník media má je u sebe a v potřebný čas
mediu opatrně je doručuje. Nemůže-li mujich dodati,
pak pro nepříznivé podmínky »duch« se nezjeví. Ve
likého cviku a dovednosti zajisté třeba, aby s vý
sledkem a beze hřmotu těchto pomůcek použiti mohl.

Na začátku seance účastníkům důtklivě na srdce

kladeno, aby šetřili všech podmínek, které jim me
dium jmenuje, na nich prý závisí zdar produkce.
Zvláště ať nikdo se neodváží v době, kdy medium
je v transu, náhle snad -je vzbuditi nebo uchopiti;
něco podobného mohlo by přivoditi okamžitou smrt
nebo aspoň značné poškození zdraví media. Z téhož
důvodu nikdo at se nedotýká materialisovaných po
stav, jeť tělo jejich utvořeno z perispritu media.

Kdo pak se odváží nešetřiti těchto podmínek a.
vezme si na svědomí život nebo zdraví media?
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Účastníci seance zasednou za stůl, na němž po
loženy různé předměty jako: kytara, hrací nástroje,
zvonek atd., jichž »duchové« obyčejně používají:
utvoří řetěz tím, že. položí ruce na stůl tak, že se do
týkají. I Thomson zasedne za stůl a utvoří řetěz s ostat
ními. Světla se zhasnou, melodie některého hudeb
ního nástroje přivádí nutnou ke zdaru harmonii
myslí.

Všizhni napiatě očekávají zjevení se duchů. Po
chvíli pozorovati, že medium sebou cuká, »perisprit«
začíná se oddělovati, »duch« dává na jevo Svoji pří
tomnost: zvonek zvoní, hrací nástroje vznášejí se ve
vzduchu a vydávají melodie; v místnosti přítomné
předměty jako židle, pohovka, skříně, zvédají se, ovšem

„musejí býti v určité vzdálenosti od media; milým
sobě osobám prokazuje »duch« náklonnost svou lím.,
že na př. květiny jim rozdává, je hladí atd.; pochy
bující k víře v přítomnost »ducha« údery do hlavy,
zad nebo jiným hrubým způsobem přivésti se snaží.

Všecky tyto zjevy působí »duch«-medium pra
vou Svou rukou, kterou dovedně z řetězu vymanil.
A jakým způsobem osvobozuje medium ruku svou?
Na počátku sezení, jakmile učiněna tma a přítomní
ještě jednou vyzváni, aby šetřili podmínek ke zdaru
nezbytných, zvláště aby nerušili maenetický řetěz,
přitáhne pojednou ruce své blíže k sobě: pravá ruka
sousedova, chfíc zachovati řetěz, posune se k levé, a
levá ruka druhého souseda ku pravé. straně: v
tom okamžiku vytáhne medium pravou ruku a místo
malíčku pravé ruky nastrčí sousedovi na pravé straně
ukazováček levé ruky své, a pravá ruka media je
volná, tou pak -— někdy i nohama — uvedené
kousky provádí.

Je k tomu někdy potřeba síly athleta, proto také
-každé medium nehodí se ke všem zjevům.

Někdy tvoří účastníci seance polokruh a me
dium sedí uprostřed tohoto polokruhu, tu ovšem již
předem má ruce volny: medijní síla nesahá však dále,
než sahají ruce nebo nohy media.
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[ tak zvaný »přínos« zprostředkov ával Thomson
»medijní silou« svou, ale jen takových předmětů,
které mohl předtím dovedně u sebe ukrýti.

Materialisované postavy tvořil Thomson takto:
svítící jemnou látkou, kterou měl při sobě, přioděl
se v kabinetě a pomocí škrabošek představoval brzo
tu, brzo onu podobu. Postava zdála se mizeti, svi
noval-li látku, a naopak zase zdála se vznášeti se,
vstoupil-li na židli a jemný, svítící šat dolů spustil.

Podobně vysvětluje Parker i jiné zjevy svého.
mistra: všecky jeho medijní produkce nejsouničím
jiným než eskamotérstvím.

Totéž zajisté právem možno říci o přemnohých
jiných mediích.

Arcivévoda Jan píše o mediích vůbec: »Jsou to
kejklíři, jelikož kejklíři, eskamotérové všecky jejich
zjevy napodobiti dovedou: »Duchové dají se napodo
biti, duch však nikoliv.« A tvrdí, že v Londýně, hlav
ním sídle evropského spiritismu, je divadlo, kde dá
vají se spiritistická představení a ke konci ukazuje
se obecenstvu, že ne »duch«, nýbrž chytrost a do
vednost lidská zjevy ty působí. Je tam též několik
skladů, v nichž možno si opatřiti všecky potřeby pro

spiritistické produkce, jako tabulky, hrací hodiny, ky
tary, potřeby pro zjevy světelné a materialisační, pa
ruky, škrabošky, závoje, fosforující látky atd. (Str. 89.)

Prof. Dr.Wundt v Lipsku nazývá medium Dra.
Slade pouhým eskamotérem; o pokusech jeho se vy
jadřuje: »Co se týče pokusů, které sám jsem viděl,
myslím, že na každého nepředpojatého čtenáře, který
viděl někdy dovedného eskamotéra, učiní dojem, že

„jsou to dobře provedené. eskamotérské kousky.«
Čte-li člověk o. všech těch různých podvodech,

jež ve spiritistických schůzích se udály a dosuddějou,
mocně se vtírá myšlenka: celý spiritismus není ničím
jiným než podvodem.

Možno připustiti, že by všecky zjevy spůritistické
byly klam a podvod?

Rozhodně nikoliv. Máme celou řadu svědků,
kteří dosvědčují skutečnost zjevů spiritistických, klam
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nějaký nebo podvod naprosto při nich vylučujíce. A
„svědectví ta nepocházejí snad od mužů lehkověrných,
nýbrž od mužů, kteří s posměchem pohlíželi na spi
ritismus a za tím účelem zjevy spiritistickými se za
bývali, aby ukázali na podvod, na kterém celý spiři
tismus dle-jejich domnění spočíval. Jsou to mužové,
kteří ve vědeckém světě slavného požívají jména,

„autority z oboru přírodozpytu, lékařství, práv, fysiky,
lučby atd. A zabývali se zjevy těmi ne snad měsíce,
nýbrž léta, všech možných prostředků užili, aby klamu
a podvodu se předešlo, a po dlouhém a bedlvém
zkoumání uznali skutečnost zjevů těch, z odpůrců

„Spiritismu stali se zastanci jeho, posměch a po
tupu mnohých proto snášejíce.

Aspoň někteří svědkové a zastanci spiritismu
buďtež zde připomenuti. Spiritisté, kdykoliv podvod
se jim vytýká, odkazují na soudce Edmonse. Kdo byl
tento muž? Jan Worth Edmons byl presidentem se
nátu v New-Yorku a jako inspektor věznictví zna
menité v oboru tom zavedl opravy. Naposled dosáhl
nejvyššího místa ve státě, jmenován byl vrchním
soudcem nejvyššího soudního domu v New-Yorku,
Po šest let zastával tento úřad, pak se ho vzdal pro.
křik, který proti němu povstal, když se prohlásilo,
že je stoupencem spiritistů. Od té doby působil jako
právní zástupce.

Edmons, jako mnozí jiní, začal se zabývati spi
ritismem za tím úmyslem, aby odkryl podvod, který
dle jeho názoru byl příčinou celého spiritismu. A po
šestnáctiletém zkoumání vystupuje jako zastance a
stoupenec spiritismu. Výsledek svých zkoumání uve
řejnil-ve spise »O zjevech duchů«, kde v úvodě praví,
že při uveřejnění spisu tohoto vede ho touha zjeviti
jiným poznání, které, jak sám je přesvědčen, lepšími
a šťastnějšími učiniti je může.

Dvakrát až třikrát týdně byl svědkem zjevů
jak mechanických, tak i rozumných v domě svém
při medijní síle své dcery i jiných medií. Zjevy ho
usvědčovaly, ale on věřiti nechtěl. »Bojoval jsem«,
píše, »proti svému přesvědčení. Nepřestával jsem u
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žívati opatření, abych proti klamu sebe i ostatních
chránil. Postačí, řeknu-li, že v ohledu tom neopome
nul jsem ničeho, co ostrovtip můj vymysliti jen mohl.«

Wallace se táže: Nebyl-li snad Edmons předce
klamán, měl-li pak zdravý rozum? A sám odpovídá
k otázce té: »Vždyt vykonává dosud právní praxi a
požívá jména nejslavnějšího právníka.« (Viz: Ohnin
ger, v cit. sp. str. 5.—1.)

Jiný svědek a zastance spiritismu je Dr. Roberts
Harre, professor chemie nauniversitě v Pensylvanii.
R. 1853 byl upozorněn na pomykání stolů; vymyslil
zvláštní přístroj, kterým chtěl dokázati, že žádnáj jiná

síla, než osob kolem stolu se nalézajících, zjev ten
nepůsobí. Nabyv zkušenosti zcela jiného druhu, byl
nucen uznati, že i zde působí rozumná, mimo člověka
jsoucí bytost.

Z Američanů sluší ještě uvésti: Banorofta, bý
valého amerického vyslance v. Berlíně, Bigelowa, vy
slance v Paříži, Roberta Owena, vyslance v Neapoli,
Dr. Brittana, Dr. Bloede v Brooklynu, Coopera, Sar
genta, Langfellova a jiné.

V Anglii učenci prvého řádu a světového jména
zabývali se spiritismem.a zjevy spiritistické za sku
tečné fakty uznali. Znám je často již jmenovaný pro
fessor William Crookes, muž to zajisté vynikající
v oboru vědeckém; objevil thalium, výnalezl radio
metr, byl členemKrálovské společnosti věd v Lon
dýně a redaktorem časopisů »Guarterly Journal of
Science« a »The Chemical News.« Crookes vědecky,
důkladně po několik let zabýval se zjevy spiritistic
kými, a výsledek? — nabyl úplného přesvědčení o
pravosti jich. »Zkoumejte pokusy«, volá v pojednání
svém o »experimentálních prozkoumáních nové síly«
ke kritikům svým, »zkoumejte s pečlivostí a trpěli
vostí, jako já jsem činil, odkryjete-li, prozkoumavše
je, podvod nebo klam, pak ohlaste to veřejně a řek
něte, jak se to stalo. Nenaleznete-li, pak uznejte fakty
bez bázně, jak jste k tomu dle své cti povinni.«
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K témuž přesvědčení o pravdivosti zjevů spiri
tistických dospěli: professoři Hugeins, Mayr, Morean,
Gregory, Warley; lékaři: Gully, Sexton, Burns, Dexter,
Cameron, astronom Challis a jiní.

„Svědectví jsou tak četná a souhlasná«, napsal
Challis r. 1863 v časopise »Clerical Journal«, že udá
losti tyto tak, jak se vypravují, přijmouti se musejí, nebo
pak nelze vůbec nějakou událost svědectvím lidským
dosvědčiti.«

»Počínali jsme si jako detektivové«, píše Dr.
WI! Cox, justiční rada v Portsmoutu; »pevně jsme
drželi ruce i nohy media... plyn hořel jasně nad
námi. Všecek svůj důvtip jsme vynaložili, abychom
odhalili podvod. Po všech opakovaných pokusech byli
jsme nuceni vyznati, že u nich o podvodu nemůže
býti řeči.« (Psych. Stud. 1883. Sešit 2, str. 56.)

Velice závažné je též svědectví Alfreda us.
Wallace; i tento.učenec zjevy spiritistickými přiveden
ku přesvědčení o existenci duchů. Roku 1866 vydal
spis »Vědecký názor o nadpřirozeném«, kde hájí víru
nejen v nadpřirozené, nýbrž i ve zjevy spiritistické.
Spis ten mnohé přímo ohromil. % úplného materia
listy a darwinisty stal se horlivý spiritista. Slyšme,
jak se choval s počátku ke spiritismu. V předmluvě
k německému vydání uvedeného spisu takto to líčí:
»Až do té doby,kdy po prvé se zjevy spiritistickými
jsem se seznámil, byl jsem úplným filosofickým skep
tikem; spisy Davida Strausse a Karla Vogta byly
mojí zamilovanou četbou; Herberta Spencera nadšeně
jsem obdivoval. Byl jsem tak rozhodným a zatvrzelým
materialistou, že jsem v době té nemohl nalézti místa
pro pojem nějaké duchové bytosti nebo pro nějakou
jinou sílu ve světě působící než pro hmotu a sílu.
Faktické události jsou přece jen tvrdošíjné věci. Zvě
davost má byla nejprve silně napiata, žádostivost po
vědění a láska po pravdě nutily mne, abych v pátrání
pokračoval. Zjevy byly stále jistější, stále rozmanitější
a vzdalovaly se daleko od toho, čemu novější věda
učila, nebo o čem moderní filosofie spekulovala. Zjevy
mne porazily, nutily mne, abych je uznal za skutečné
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fakty dlouho před tím, než jsem spiritistické jich
vysvětlení přijmouti mohl. Nebylo tehdy, jak dobře to
vyjadřuje Dr. Karpenter, místa v dosavadní mé to
várně na myšlenky, kam bych je měl vřaditi. Teprve
znenáhla utvořilo se místo takové ne nějakými snad
theoretickými domněnkami, nýbrž stálým působením
zjevu za zjevem, které žádným jiným způsobem vy
světliti se nedaly.« A ke konci spisu toho píše: »Dů
kladným pátráním a zkoušením přišel jsem k pevnému
přesvědčení, že zjevy moderního spiritismu spočívají
na pravdě, a k názoru tomu dojíti musí každý, kdo
je poctivě zkoumati chce.«

Roku 1873 zaslal Wallace vydavateli časopisu
»Times« dopis, z něhož též vysvítá, jakou práci si
dal, aby vypátral, co ve spiritismu pravdy. Píše v něm:
»Několika Vašimi korrespondenty byl jsem označen
za učence, který ve spiritismus věří. Dovolíte mi
snad, abych Vám krátce nastínil, co důkazů víru tu
mi vnutilo.

Asi před osmi roky počal jsem se zabývati spi
ritismem a pokládám to za štěstí, že v ten čas po
divné zjevy spiritistické nebyly tak všeobecny a pří
stupny, jako jsou dnes; byl jsem sám veden, abych
ve vlastním domě a mezi přáteli, na něž jsem se
mohl spoléhati, konal pokusy; a tak u přítomnosti
rozličných svědků byl jsem s to stanoviti zjevy svě
telné a pohybování předmětů, které žádnou mysli
telnou fysickou příčinou vysvětliti se nedaly. Když
jsem tímto způsobem s těmito zjevy naprosto pravými
se seznámil, mohl jsem je srovnávati s mocnějšími
zjevy rozličných medií veřejných a shledal- jsem na
základě velice charakteristických podobností, že stejná
příčina zde působí.« Na konci dodává, že nikdy ne
odkryl žádného podvodu ani přístroje, jimiž zjevy
ty způsobeny by býti mohly. (Viz článek P. Knaben
bauera v časopise »Stimmen aus Maria-Laach« z r.
1876 »Spiritismus« str. 513).

Nemůžeme se nezmíniti ještě o učené spo
lečnosti anglické, která vytklasi též za úkol vědecky
prozkoumati zjevy spiritistické. Je to »Dialektická

9
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společnost« v Londýně; předsedou jejím v té době
byl člen parlamentu věhlasný přírodozpytec sir John
Lubbock; členové její byli po většině liberálové a
svobodní zednáři. Sestavil se zvláštní třicetičlenný
odbor a jemu uloženo, zjevy spiritistické důkladně
prozkoumati. V komitétu tom zastoupeni byli lékaři,
právníci, professoři — lidé proti spiritismu velice
zaujatí. S určitostí se čekalo, že výsledek zkoumání
dopadne v neprospěch spiritismu.

Komise počínala si s největší svědomitostí. Nej
prvé vydala do veřejnosti provolání, aby jí byly po
dány zprávy o zjevech spiritistických, které pak
s největší přísností zkoumala. Za dvě léta, od ledna
1869 až do června 1871, prozkoumála 31 psaných
zpráv. a. vyslechla svědectví 35 osob.

Nespokojila se však pouze svědectvím jiných
lidí, nýbrž snažila 'se vlastními pokusy přesvědčiti
se o skutečnosti zjevů spiritistických. Čtyřicet seancí
konáno, a výsledek? Nabývají též přesvědčení, že
zjevy spiritistické nemohou spočívati na podvodu a
že o jejich skutečnosti pochybovati nelze.

Obšírná zpráva podaná »Dialektické společnosti«
překvapila velice; výsledek takový ani z daleka ne
čekán. Správní výbor vědecké této společnosti roz
hodl, aby zpráva ta nebyla uveřejněna. Komise, která
zkoumání zjevů spiritistických konala, uveřejnila ji
Sama dne 14. října. 1871.

e použito všeho možného, aby při seancích
podvodu se předešlo, patrno ze slov zprávy té: »Od
svého jmenování«, praví se v ní, »konala komise
čtyřicet sezení. Seance konány v soukromých bytech
členů komitétu za tím účelem, aby možným maši
neriím se předešlo. Stoly byly ve všech případech
těžké stoly jídelní; veliké námahy bylo třeba, aby
Se jimi hnulo. Světnice, stoly a jiné domácí nářadí
byly vždy před pokusy i po nich pilně prohlédnuty ..
(Co důvtip celé komise vymysliti jen mohl, toho
s trpělivostí a vytrvalostí použito . . ., aby možnost
podvodu a klamu byla vyloučena.« . Výsledek bádání
shrnut v těchto větách: »Existuje síla, která může
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těžkými tělesy bez hmotného dotyku hýbati, síla ta
nějakým dosud neznámým způsobem závisí na jistých
lidských bytostech,též jasné zvuky působí a často in
telligcencí řízena 'jest.« (Viz: Crookes, Der Spiritismus
und die Wissenschaft, str. 112).

Z německých učenců závažné svědectví ve pro
spěch spiritismu přináší universitní professor v Lipsku
Bedřich Zóliner. Byl zárytým materialistou. Víru
v Boha ztratil již na gymnasiu a v nesmrtelnost duše
jako materialista rovněž nevěřil.Pokusy s Dr. Sladem,
jak píše sám v čas. »Wissenschaft. Abhandl.« II.str.
37., začal za tím úmyslem, aby odhalil podvod. Po
kusů těch zúčastnili se též kollegové jeho: Weber,
Schreibner, Hoffmann, Fechner, vesměs professoři u
niversitní a v experimentaci zkušení. Vší možné opa
trnosti a všech prostředků použito, aby klam a pod
vod byl nemožný. Více než třicet sezení konáno a
celá řada zjevů skutečně dokázána. Z materialisty
Zollnera stává se nadšený spiritista a horlivý šiřitel
nového učení. A četní professoři, jako Ulrici, Fichte,
Huber a jiní, stojí na straně jeho.

- Berlínský dvorní prestigiatér Bellachini zkoumal
medijní sílu Sladeho, celé řady sezení s ním se zú
častnil, důkladně prozkoumal stůl, a vše, co kolem
media bylo, co nejbedlivěji pozoroval — a vyznal:
Ani nejmenšího jsem nenalezl, co by nasvědčovalo
eskamotérství, a dodává: Za takových podmínek a
okolností eskamotérské kousky jsou naprosto nemožny.
A slavný Bosco řekl spisovateli Trollopeovi: Vzhledem
k výkonům spiritistických medií vyšší magie neví Si
rady. (Viz: Dr. Schneider, v cit. sp. str. 354 a násl.)

Z toho, co jsme uvedli, patrno, že zjevy spůriti
stické nelze všecky šmahem mokládati za humbug, klam
a mam. Jsou zde svědectví, která všem kritickým
požadavkům vyhovují, a ta dosvědčují, že zjevy ty
skutečně se staly. Nenalezne se tak snadno nějaký
historický fakt, který by tolika a takovými svědky
byl zaručen. Tisícové byli svědky zjevů spiritistických,
a svědkové ti nepatří snad jedné zemi, jednomu ná
rodu, nýbrž shledáváme je ve všech zemích a u, ná
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rodů téměř všech. Nejsou to snad pouze prostí, ne
vzdělaní lidé, nýbrž lidé všech stavů, rozličného vzdě
lání, i učenci prvního řádu. Cuvier,Laplace, Hufeland,

Arago, Lavarter a mnozí jiní,kteří jsou pýchoumi
nulého století a na jejichž bádání tolik dáváme, ručí
za pravdivost spiritismu, dosvědčují, že zjevy ty se
staly a dosud stávají. A nepřišli k úsudku tomuto
snad jen povrchním zkoumáním, nýbrž na základě
vědeckého bádání, když „často a často zjevům těm
byli přítomni a dle exaktní methody přísně je pro
zkoumali.

A svědectví těchto učenců tím více padá na
váhu, že většina z nich, jak jsmeviděli, za tím účelem
jala se zkoumati zjevy spiritistické, aby ukázala pod
vod a klam, na kterém spočívají, aby zasadili smrtelnou
ránu spiritismu, který nutil k uznání jiného světa,
v nějž nevěřili. V tomto nepřátelském úmyslujali
se zkoumati zjevy spiritistické nejen jednotliví učenci,
nýbrž i učené společnosti, akademie, ba i vlády zkou
mání nařídily. Věda největší své muže vyslala do
boje proti spiritismu. Kdyby spiritismus byl dílem
podvodu, zajisté by se bylo podařilo těmto mužům
vědy, kteří celou duší byli proti němu, podvod ten
odhaliti. Dali si všemožnou práci, aby odkryli podvod,
ale nepodařilo se to. Nejen v privátních kruzích po
tvrzují podivné zjevy ty, nýbrž i veřejně mnozí tak
činí nedbajíce při tom potupy a posměchu ostatních
lidí. »Ač rád by chtěl člověk stůj co stůj celý spiri
tismus odstraniti, přece cena pravdy za něj je příliš
veliká«, praví 0 sobě Fechner,a platí to též o ostatních
učencích, kteří na základě vlastního důkladného bá
dání neodvážili se skutečnost zjevů spiritistických
upírati. (Viz:Tagesansicht gegenůber der Nachtansicht
von G. Th. Fechner, Leipzig, 1879, str. 272).

Kdo by pravdivost všech zjevů spiritistických
upíral, musil by všecky ty učence, kteří na základě
skutečných zjevů k nezvratné víře v ně byli přive
deni, ač zcela opačného byli názoru, než zkoumati
je začali, všecky ty musil by považovati za šílence,
za blázny. Možno však míti za blázny ty, které dosud
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vědecký svět za vynikající učence, ba mnohé z. nich
za autority uznává? To věřiti je daleko těžší, než při
jmouti,že jsou to lidé zdravého rozumu, kteříbyli schopni
Pozorovati zjevy a učiniti si úsudek, zdali podvodem
se staly, čili nic. A je možno připustiti, že milliony
těch, kteří ku spiritismu se hlásili a hlásí, byli klamáni, že podvodem“ spiritisty se stali?

„Novější spiritismus«, píše Dr. Schneid (Der

neuere „Spiritismus philosophisch geprůft, str. 48),»trvá již sto let; čas je přítelem pravdy. Kdyby spi
ritismus byl dílem podvodu, 'tak dlouho by se neu
držel; lež má krátké nohy. Je možno, že blud ve
vědě postoletí se vleče; je možno, že jednotlivá u
dálost po století jako skutečná se vypravuje, která
se neudála — ale to není možné, aby nesčetné zjevy
téhož druhu, které celým stoletím se táhnou, byly
dílem podvodu a klamu. Tím méně je to možným,
povážíme-li, jak velice je spiritismus rozšířen. Od po:
čátku svého má ve všech dílech světa tisíce a tisíce
přivrženců, tak že nyní do millionů sahají, Je možno,
že jeden nebo někteří se mýlili a něco za skutečné
měli, co bylo jen výplodem fantasie; je možno, že
kejklíř tisíce osob i muže učené ošálí a své umělé
kousky za skutečné zjevy dovede představiti; nikdy
a naprosto není však možným, aby všichni ti tisícové
v rozličných zemích, v různých dobách a při roz
ličných příležitostech se mýlili, aby tito millionové
správně neviděli, neslyšeli, nechápali ....

Důkaz náš měl by pro odpůrce spiritismu méně
váhy, kdyby spiritismus“nynější povstal ve středo
věku. Tu by ihned volali: ve středověku takový blud
lehko se rozšířil a uznání dojíti mohl, jelikož lid byl
lehkověrný, pověrčivý a lehko klamati se dal, jak to
všeobecná víra v čarodějnice, zaklínače a strašidla
dokazuje. Vznik spiritismu padá však právě do doby
osvěty, která nezná žádného zjevu, který jen z daleka
připomíná na onen svět, do doby exaktního bádání,
v níž nic neplatí, než co se zákony přírody dovoditi
dá. "Toto filosofické století mocně také vzpíralo se
uznati zjevy spirítistické za skutečné fakty. Věda
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největší své. velrkány vyslala do pole, aby domnělý
zřejmý podvod na pranýř postavila; velcí tito mužové
vědy „dali si. všecku práci, aby zjevy ty přirozeně
vysvětlili, ale skutečnost jich popírati se neodvážili.
I naše osvícená, materialistická doba musí si tyto
nepohodlné zjevy dáti líbiti, pravost jejich nedá se
popřít.....

Kdo -upírá realitu těchto zjevů, ten musí za
vrhnouti svědectví -.nesčetných poctivých svědků,
tomu: neplatí nic více tak velebené umění experi
mentní a exaktní bádání, ten pokládá za možné, že
millionové. lidí v pozorování nejjednoduších, smyslům
přístupných zjevů klamati se mohli. Kdo.však toto
připouští, ten ničí jednou ranou víry v lidskou auto
ritu 1 rozum Sám.«

Všichni, kdo spiritismem důkladněji se obírali,
jsou téhož názoru, uznávají, že všeckyzjevy spůritistické
Jako podvod zavrhnouti nelze. Sám professor Vogel
v Berlíně, kterého nelze snad podezřívati z nějaké
sympatie ke spiritismu, jak z celého jeho spisu vy
svítá, píše: »Já sám neostýchám se vyznati, že nelze
skutečnost všech zjevů šmahem upírati. Mnohé jsou
od spolehlivých pozorovatelů opět a opět dosvědčeny,
tak že o pravosti jich více pochybovati nelze.« (Aus
der neuen Hexenkůche, str. 61).

Prof. Karel Richet v časop. »Revue philosophi
gue« (září 1895),píše: »Nedá se mysleti, aby lidé vy
braní, zaujímající důležité vědecké nebo sociální po
stavení, mravně pevní, byli se po celém světě sjedno
tili k líčení zjevů lživých . . . Nechceme-li zaujmouti
stanovisko upřílišněné, skeptické, nemůžeme tvrditi,
že spiritismus je pouhý podvod a klam.«

Zavrhovati zjevy spiritistické beze všeho zkou
mání pouze z toho důvodu, že odporují zákonům
přírody a z té příčiny že jsou nemožny, takové
jednání není zajisté rozumné. Těmto odpůrcům spi
ritismu dobřeodpovídá Crookes: »Jestliže nějaká u
dálost zdá se odporovati tomu, co nazývá se zákonem
přírody, nenásleduje z toho, že by byla událost ta
falešnou, že by se nestala, nýbrž jen, že jsme ještě
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všech zákonů přírody neprozkoumali, nebo náležitě
jich nepoznali.« (Der Spiritismus und die Wissen
schaft, str. 66).

Ovšem nechceme nikterak tvrditi, že by všecko,
co od vědeckých svědků ze seancí se vypravuje, sku
tečně beze všeho podvodu státi se musilo. Mnohý
z nich nebyl snad dosti opatrným a nepoužil všech
možných opatření proti podvodu; o mnohém. snad
docela platí, co Thomson (»Vyznání media«, str. 170.)
píše: »Vaši mužové vědy byli pěkně napáleni. Dejte
mi jen muže vědy pro má sezení; s nimi můžete
hráti jako se slepými; s nimi jste jisti jako s gentle
meny. I kdyby některý byl skeptikem, dal-li slovo,
že podmínek "bude šetřiti, nezruší ho.«Připouštíme, ano i tvrdíme, že převalná většina
zjevů spiritistických spočívá na podvodu; ty zjevy
však, které od učenců, kteří byli nevěrci a odpůrci
všeho nadpřirozeného a všech opatření proti podvodu,
která jen rozum lidský vymysliti může, užili, za fakty
skutečné uznány býti musily, ty zjevyvšeckyprohlásiti
prostě za podvoď a klam, to zajisté nelze. —

Přejděme k jinému vysvětlení zjevů spiriti
stických.

Littré, Maury a jiní učenci vidí ve zjevech
spiritistických chorobné zjevy duše; pokládají se za
představy chorobného mozku beze vší objektivní re
ality. Jedni shledávají příčinu těchto zjevů v po
drážděnosti vnějších smyslů. Jasnozření a zjevy optické
na př. vysvětlují podrážděním nervu zrakového; zjevy
akustické chorobným podrážděním sluchu. — Druzí
pokládají za. příčinu předráždění vnitřní, zvláště pře

dráždění nerstva.
Filosof Littré vysvětluje zjevy spiritistické hallu

cinací. Hallucinace -dle něho je klam smyslů, choroba
mozku, v níž člověk pokládá za objektivně skutečné,
co existuje pouze subjektivně v podrážděném jeho
mozku; domnívá se na př. slyšeti hlasy, ač nikdo
nemluví, vidí osoby, za skutečné je pokládá, dává
se s nimi do hovoru, ač nikdo není přítomen; myslí,
že stoly se pohybují atd., ač ve skutečnosti není
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tomu tak, vše odehrává se pouze v chorobném jeho
mozku.

Zjevyýspiritistické nemají dle této theorie reality
objektivní, dějí se pouze v nemocném mozku media
a diváků, nikoliv však ve skutečnosti; vše je pouhou
představou, chorobou duševní způsobenou.

Připouštíme, že při seancích spiritistických má
fantasie otevřené pole; připouštíme, že některé zjevy
dají se vysvětliti hallucinací, jako na př. postavy pře
ludné, zjevy, o nichž někteří z účastníků seance tvrdí,
že se dějí, jiní však ničeho nepozorují, pak některé
zjevy intuitivních medií. — Ale jak vysvětliti hallu
cinací přímé písmo duchů, které i po seanci trvá?
Jak zjevy fysické, které trvalé zůstavují stopy? V se
zení s Dr. Sladem dne 11. pros. 1877 při úplném denním
světle vznesl se pojednou kapesní nůž do výše a udeřil
professora Scheibnera do čela tak silně, že po delší
dobu měl bouli na čele — i to je hallucinace? Jak
vysvětliti touto theorií skutečný přenos vzdálených
předmětů, jak transcendentální fotografii duchů, jak
fotografie materialisovaných duchů? Dovede snad za
chytiti fotografická deska i to, co existuje jen sub
jektivně v člověku? Jak zjevy jasnozření, které pře
vyšují daleko vědomosti jak media, tak ostatních di
váků atd.?— A dále. Jak možno připustiti, že všichni
ti kdož byli svědky zjevů | spiritistických, byli
vždy obětí hallucinace, nebo stíženi nějakou nemocí

"duševní, že nebyli schopni pozorovati jednoduché,
smyslům přístupné zjevy ty? Mezi svědky těmi jsou,
jak jsme ukázali, autority, jimž svět v ohledu vě
deckém se koří; možno i o těch předpokládati, že
při zkoumání zjevů spiritistických hallucinaci pro
padli, ač při jiných věcech za lidi smyslů úplně zdra
vých se považují? To uznati vzpírá se rozum náš.

Jak možno dále připustiti, že by abnormální
tento stav přepadl tisíce a tisíce ve všech zemích,
v témže čase, aby pokládali za skutečné, co ve sku
tečnosti neexistuje? Pomysleme jen na veliký počet
těch, kteří byli účastníky seancí Sladeových, kteří
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viděli pohybovati se stoly, vznášeti se ve vzduchu a
zmizeti těžké předměty, tabulkové písmoa jiné zjevy.
Vše to že bylo pouhým přeludem, fixní ideou všech
těchto osob? Pak by hallucinace musela býti epide
mickou, něčím všeobecným v lidstvu, jelikož zjevy
tyto nejen jednotlivci, nýbrž tisícové ve všech téměř
dílech světa za skutečné uznávají. Littré připouští
možnost, že hallucinace může epidemicky vystoupiti
a zachvátiti celé davy lidstva, zvláště za nynější doby
že to možno, kdy lidstvo politickými, sociálními, ná
boženskými otázkami stále je v rozčilení a nepřiro
zeném napětí. Lékařská věda však učí, že abnor
mální duševní tyto stavy nedějí se,najednou, že nejsou
časty a že příčina jich zcela lehce dá se stanoviti a
určit. Učenci, kteří zkoumali zjevy spiritistické,
s chladnou rozvahou, bez rozčilení zabývali se zjevy

ěmů; hallucinací, rozčilením u nich způsobenou, zjevyty povstati nemohly.
Několik těchto ukázek přesvědčuje nás.. že the

orie hallucinace nebo duševní nějaké choroby jen
část zjevů spiritistických a to ještě ne dostatečně
vysvětliti dovede.

Dr. Duchoslav Panýrek vidí též v mediích lidi
nervově abnormální a příčinu zjevů spiritistických
připisuje poruše duševní. V »Hlídce zdravotní« pří
lohy »Národní Politiky« ze dne 7%.dubna 1907 č. 95

"píše: »Sleduji již léta osudy spiritismu v českých
krajích a utvořil jsem si o věci svůj náhled, který
nemůže býti ve vhodnější chvíli tlumočen, než v tyto
svátky, jež jsou oslavou a památkou nejušlechtilejší
křesťanské myšlenky. Sleduji je, jak mi vědecké pí
semnictví i noviny, jako ohlas života veřejného, do
volují je sledovati, od vychytralosti vinohradské do
movnice, jež pomocí spiritismu lákala z lehkověrných
ženských dary a peníze, až po zprávy o spiritistických
názorech tělesného lékaře papežova, professora Lap
poniho, dnes již zemřelého, od skutečných epidemií
spiritismu zuřících v zapadlém horském světě Krko
noš až po neupřímné velkoměstské. milkování pod
rouškou spiritistických sezení, od prostoduchosti až
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záhrobním až ke svůdným zátočinám vědeckých záhad.

Je jisto, že. více je ve světě zjevů, které nedo-,
vedeme vysvětliti, ba i těch, kterých dosud neznáme,
jako jsme neznali před dvanácti lety vlastnosti pa
prsků Roentgenových a před pěti lety radia. Zvláště
život duševní — řekněme přesněji: vlastnosti gang
liové. buňky v mozku — je nám dosud neznám
z valné části... Covšak pode jménem spiritismu
se před našimi zraky rozvíjí, je spletitý zjev, jenž je
směsicí podvodu, pověry a. duševních rozruch. Dlel jsem
vícekráte s veškerou bystrostí smyslů v kroužcích
stolohybu, ve společnůstkách, jež se bavily »spiri
tismem«, i ve slepě věřících družinách spiritistických,
zažil jsem vícekráte; že kroužky ty třebas nejpře
svědčenějších spiritistů se rozpadly a členové jich
dnes na spiritismus ani nevzpomenou, leda s úsmě
vem — naučil jsem se tedy pohlížeti na každý pří
pad zvláštním způsobem, jako lékař na choroby ne
mocných — dle příčin a podstaty.« V dalším uvádí
případy, jak seance spiritistické vyvozují tvrdošíjné
poruchy duševní a hrozí nebezpečím zdraví duše.

Dr. Mandsley, Dr. Rud. Heidenheim, Puysegur,
Rostan, Gasparin, Tomasi, Fugnier a jiní ztotožňují
zjevy spiritistické se zjevy hypnotickými a tvrdí, že vůle
magnetiséra nebo media působí na magnetisovaného
a v něm patřičné myšlenky a úkony vůle působí.
Zjevy spiritistické jsou tedy dle nich způsobeny vůlí
magnetisérů nebo medií.

Několik slov, jak magnetický nebo hypnotický
spánek se přivádí, a o zjevech, které člověk v- tako
vém stavu provádí, přesvědčí nás, že zjevy ty ne
mohou se ztotožňovati se zjevy spiritistickými, a že
vůle media nebo magnetiséra k vysvětlení zjevů
spiritistických nestačí.

Čím se vlastně hypnotický stav přivádí, není
ještě dosud rozluštěno. Mesmer a někteří jiní učenci
se domnívají, že „jako je magnetismus v říši kovů,
tak také že je v říši živočišstva, a jako je základem
onoho tak zvané magnetické fluidum, tak že je také
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v těle živočišném magnetické fluidum, které možno
vzbuzovati a z jednoho těla do druhého převáděti..
A jako nejsou všecky kovy magnetismu stejně schopné,
tak také všecka těla živočišná nejsou magnetismu.
stejně přístupná; nejlepším vodičem magnetismu je
prý tělo lidské, vlastně nervstvo, avšak také u roz
ličných lidí na stupni rozličném. Dle Mesmera pře
chází i z magnetiséra na osobu, s kterou pokusy
koná; neznámé ono fluidum a na její tělo, zvláště
nervstvo, zvláštním působí účinkém, který přivádí

magnetický onen. spánek. Ale neupadá v něj každý,
nýbrž jen citlivé osoby, které proťo nazývá »sensitivními.«

Vzbuzovali a opřeévádělizmíněné magnetické
fluidum čili magnetisovali rozliční rozličně — buď
nástrojem, nebo tahy, nebo pohledem. Magnetisér
Hansen ve Vratislavi dal osobě, kterou uspati chtěl,

„upřeně se dívati na skleněný hranolek, pak vedl ně
kolik tahů přes obličej, potom lehce jí přitlačil oči
a úsťa, ještě několik tahů přes čelo — a byla uspána.
(Viz spis Dr. Heidenheima: Der sogenannte thierische
Macnetismus, Leipzig, 1880).

Někteří tvrdí, že magnetické fluidum vůbec ne
existuje a že nepůsobí magnetický onen stav; hypnosa.
dá se prý přivoditi beze všeho spolupůsobení mágne
tisérova., Engelbert Fischer vespise »Magnetismus
und Hypnotismus« (Mainz, 1883, str. 70.) píše: »Při
většině pokusů vyvolati hypnotický stav zcela ničím
jsem nespolupůsobil, ani tahů jsem nečinil, vůbec:
osob ani jsem se nedotkl, stál jsem v pozadí pokoje,
několikráte docela i v jiném pokoji jsem se zdržoval
a něčím jsem se zabýval, a přece upadly pouhým
upřeným se díváním na skleněný knoflík do magne
tického nebo hypnotického stavu. Toť přece pádný
důkaz, že magnetismus nebo hypnotismus nespočívá.
na zvláštní nějaké síle nebo zvláštním fluidu, které
z magnetiséra na magnetisovaného přetéká; vždyť,
jak různé pokusy dokazují, magnetiséra vůbec ne
třeba, aby člověk do hypnotického stavu upadl.«
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Někteří mají za to, že vůle magnetisérova pů
:sobí onen spánek někdy docela u osob vzdálených.
Fischer (v cit. sp. str. 73. a násl.) dokazuje opak. to
hoto tvrzení, píše: »Při svých pokusech zúmyslně
několikráte jsem se vzdálil od dotyčné osoby nejen
tělesně, nýbrž i duševně tím, že jsem se svými my
šlenkami a city docela nic s ní nezabýval, zcela něco
„jiného jsem dělal, a přece upřeným patřením na
lesklý předmět upadla do hypnotického spánku. A pak,

jak skutečnost dokazuje, možno sama sebe hypnoti
sovati beze všeho fysického nebo duševního vlivu
se strany jiné osoby.«

Fucenier vykládá onen spánek tím, že díváním
se po delší dobu na nějaký nehybný předmět mozek
člověka se napíná, toto napětí unavuje mozek ko
nečně tak, že člověk upadá do hypnotického onoho
„Spánku. Zvláštní sebranost :ducha, koncentrace po
zornosti jsou nutnými podmínkami magnetického
spánku:

Hypnotisovaný, ačkoliv není při vědomí, přece
slyší, mluví, odpovídá na otázky magnetisérovy,
zpívá písně hudebně i dle textu správně v řeči,které
dříve neslyšel, opakuje správně vše, co se mu v ně

jaké neznámé řeči předříkává, chodí jak magnetisér
chce, je zkrátka nástrojem jeho, vůli jeho zcela se
se poddává.

Maudsley se domnívá, že umělými oněmi pro
středky, jimiž hypnotický stav je přiváděn, nervstvo
v jistém směru silně je napiato, obyčejné jeho funkce
přerušeny, člověk upadá do stavu vytržení, v němž
na slovo poslouchá svého magnetiséra. Doklady ab
normálního tohoto stavu nalézá v „obyčejném životě.
Ve vřavě bitevní na př. raněný vojín nepocituje ihned
bolesti a mnohdy ani si není vědom, že je raněn; —
teprve když napětí přechází, pociťuje bolest, uvědo
muje si, že je raněn. Nebo člověk v hluboké přemý

„Šlení pohřížen neví nic, co se kolem něho děje. Není
tedy nic divného, vidíme-li mimořádné zjevy v tako
vémto stavu zůmyslně uměle vyvolaném.

Je-li magnetisovaný nebo uměle uspaný ze svého
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stavu vyrušen, neví ničeho o tom, co v onom stavu
dělal, nač byl tázán, co odpovídal.

Stoupenci theorie hypnotismu dělí se na dvě
strany. Jedni myslí, že vůle magnetiséra nebo me
dia působí přímo na magnetisovaného'a způsobuje
v něm jisté myšlenky a úkony vůle. Druzí mají za
to, že vůle jen nepřímo působí na magnetisovaného;
medium totiž vůlí svou působí prý na magnetické
fluidum a pomocí jeho zjevy ony vykonává. V obou
případech zůstává přece jen vůle příčinou oněch
zjevů.

Co souditi o této theorii? Postačí k vysvětlení
zjevů spiritistických ?

Pozorujeme-li zjevy hypnotické, poznáváme, že
nemohou se ztotožňovati se zjevy spiritistickými;.
neshledáváme při nich magnetiséra, jehož nástrojem
medium by bylo. Ai kdyby se připustilo, že me
dium samo hypnotisováním přivádí se do spánku,
zjevů těch medium samo vykonati nemůže. Je ustá
lenou psychologickou: zásadou, že člověk pouhou vůlí
svou beze všech zevnějších znamení nemůže s jinými
sděliti myšlenky nebo úmysly své; nemůže toho ani
pomocí fluida nebo nějakých elektro-dynamických sil;.
něco nerozumného, čím je fluidum nebo fysické síly,
je naprosto neschopno rozuměti myšlenkám a s dru
hým je sděliti. Žádný člověk nemůže poznati myšle
nek druhého, leč by je nějakým zevnějším zname
ním — slovem, písmem, posuňkem atd. — projevil,
a musí také. věděti, jakou myšlenku to neb ono zna
mení vyznačuje. -Při zjevech spiritistických není ani
magnetiséra, ani nějakých umluvených znamení,
jimiž by magnetisovanému myšlenky své sděliti chtěl.

lověk nemůže též pouhou vůlí svou na ze
vnější předměty přímo míti takový vliv, aby se po
hybovaly, vznášely atd. Vůle může chtíti, aby tělo
konalo ten neb onen zevnější skutek, nemůže však
sama bez nějakého tělesného impulsu předměty ze
vnějšími přímo pohybovati.

Ale i jinak nestačí tato theorie k vysvětlení
zjevů spiritistických. Je dokázáno, žev seancích často
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stávají se věci, kterých medium si nepřálo, na které
ani nemyslilo, čeho vůbec ani věděti nemohlo.

Jak vysvětlí tato theorie zmizení předmětů?
Vůle přece nemůže sama hmotu zničiti nebo nevidi
telnou učiniti. Jak přínos květin a jiných předmětů,
jak změnu váhy těles, materialisaci a ostatní zjevy?

Lombroso, Wittig a jiní drží se též hypothésy,
že myšlenka magnetisérova může se přenésti bez
prostředně na magnetisovaného, a odpovědi magne
tisovaného pokládají za ohlas myšlenek magneti
sérových. Přenos myšlenek představují si zcela ma
terialisticky. Myšlenka dle nich není ničím jiným než
pohybem, chvěním buněk na šedé kůře mozkové;
pohyb ten přenáší se prý též na venek, jako se pře
nášejí vlny zvukové, světelné, a v mozku druhého
člověka podobné chvění a tím i podobnou myšlenku
vzbuzuje. Je-li tento pohyb intensivní, může sloužiti
i za sílu hybnou, světelnou, tepelnou atd. Přenosem
a zhmotněnímmyšlenekvysvětlují zjevy spiritistické jak
mechanické, tak i rozumné.

Netřeba dokazovati, že materialistický tento názor
© vzniku a podstatě myšlenek je nesprávný a směšný,
a že zhmotnělé myšlenky media nebo magnetiséra
nemohou tudíž býti příčinou zjevů spiritistických.
© theorii hypnotismu viz obšírněji u Dr. Schneidra,
v cit. sp. str. 108-—115.)

Faraday, Foucault, Carpenter, „Chevreul a jiní
znamenití fysikové snaží se zjevy spiritistické vy

světliti mechanickou silou media nebo účastníků seance.
Jmenovitě pomykání a pohyb stolů vysvětlují mecha
mickou silou svalů a chvěním nervů osob, které na něm
tvoří řetěz.

Připouštíme, že možno desku nebo lehčí stolek
tímto způsobem v pohyb uvésti. Ale jak vysvětliti
činností svalů a nervů pohyb stolů těžkých, když
pohyby svalové, jak Chevreul sám. doznává, jsou tak
nepatrné, že jich pozorovati nelze? K tomu zajisté
zapotřebí síly, které by si osoby řetěz tvořící vědomy
býti musily. Jak vysvětliti zjev, že stůl se točí, ač
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řetěz přerušen a to někdy s takovou rychlostí, že
jen velikou silou lze jej zadržeti ? A této síly,kterou stůl
zadržeti se snaží, účastníci jsou si vědomi a původní
síly,kterouv oběh přiveden,vědomi by si nebyli? Proč
tato energie svalová. nevytvořuje se vždy stejně?,
Někdy pohyb je nepatrný, někdy stolek se zmítá,
někdy není možno vůbec v pohyb jej přivésti, ač
podmínky jsou vždy stejné.

Je dokázáno Dialektickou společností londýnskou,
že stůl v pohyb přiveden, ač nikdo na něj ruce ne
položil; že předměty od medií vzdálené se pohybo
valy a ve vzduchu se vznášely — jak to vysvětliti?
Působí snad činnost svalů na dálku?

Jak vysvětliti činností svalóvou zjevy optické,
hudební, materialisaci, zjevy rozumnost předpoklá
dající? Známo, že stolek dává údery' nebo psycho
grafem rozumné, určité odpovědi; je to možno me
chanickou působností nervů?

Dr. Richet pomáhá si hypothésou, že odpovědi
ty jsou poznatky media dříve nabyté, ale zapomenuté,
jež pohybem stolu mimovolně se vybavují a pomocí
nervů a svalů údery stolu nebo jiným způsobem se
projevují. Týž názor hájí Dr. Carpenter v časopise
»Psych. Studien« 1874, str. 273.

Je možno, že ne tak pohybem stolu, jako spíše
danou otázkou vybaví se v mysli media poznatek
dříve nabytý, který potom 'jako dovedný telegrafista
údery stolku nepozorovaně s ostatními sděluje.

Ze existuje v mysli člověka veliké množství
poznatků, které nějakou okolností přicházejí na práh
vědomí, o tom pochybovati nelze. Ale jak vysvětliti
odpovědi, které daleko převyšují vzdělání media?
Jak možno, aby pohyb stolu způsobil v člověku po
znatky naprosto nové, o kterých vůbec ani ponětí
neměl, nikdy o nich neslyšel, ani o nich nečetl?
Žádá se na př. abeceda hebrejská nebo ruská, a z ú
derů stolu na jednotlivé písmeny skládá se rozumná
odpověd, a ani medium ani jiný z účastníků seance
řeči té ani nezná. Nebo vědecká odpověď dává se
mediem naprosto nevzdělaným; budoucí nebo vzdá
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lené věci se zjevují, kterých. medium předvídati ani
znáti nemohlo. Je také hádankou, proč právě u me
dia při pohybu stolu takové dojmy se vybavují a ne
u ostatních účastníků, u nichž táž síla svalů působí?

Theorie síly svalové--postačuje sotva k vysvětlení po
hybu stolků, ostatní zjevy spiritistické ponechává úplně
nevysvětleny.

Někteří učenci pokládají za příčinu zjevů spiri
tistických sílu elektrickou.

Duchové zavrhují tuto domněnku. Dr. Gully
v seanci dne 28. listopadu 1873 s mediem Flor. Coo
kovou konané tázal se zjevujícího se ducha, možno-li
mu vysvětliti síly, jimiž materialisace a dismateriali
sace duchů se děje. »To nemohu«, odpověděl duch.
»Je to elektřina nebo něco podobného ?« tázal se Gully
dále. »Nikoliv, vše je nesmysl, co se o elektřině po
vídá.« Nemáte tedy žádného jména nebo výrazu pro
síly ty?« »Je.to spíše moc vůle, než co jiného, ano
vůle je podkladem moci mnou vykonávané.« (Viz:
Perthy, v cit. sp., str. 149).

Neodvážíme se po způsobu duchů tuto theorii
ihned prostě zamítnouti. Jsou věhlasní fysikové, kteří
učí, že uvnitř těla dřímají síly elektrické, ba považují
elektřinu za základní sílu hmoty. I v těle lidském
existuje dle nich ve svalech a nervech elektřina.
Galvani pohyb svalů vysvětluje sílou elektrickou.
Berlínský fysiolog Du Bois-Reymond dokázal, že e
lektřina existuje nejen v nervech lidských, nýbrž i
v jiných orgánech, i v tkanině kožní.

Dle této theorie je medium jakousi elektrickou
batterií; skrytá v těle lidském síla elektrická u něho
se uvolňuje a zjevy spiritistické působí. Zcela lehce
dal by se tak vysvětliti pohyb předmětů, zjevy svě
telné a tepelné.

Dr. Schneider (v cit. sp. str. 404. a násl.) při
kloňuje se k této domněnce a praví, že nepůsobí
žádných obtíží spatřovati v pohybech stolů, židlí,
zvonků a jiných předmětů působení dynamo--elektrické
síly. A jde ještě dále. Existuje-li v člověku takováto
síla a může-li působiti na venek, i pronikání pevných
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těles bylo by možno vysvětliti touto theorií. Elektřina
má vliv na síly molekulární, dovede atomy odlučo
vati a slučovati; a pronikání pevných těles dle vý
kladu spiritistů spočívá v okamžitém odloučení a rych
lém spojení atomů. Dr. Schneider připouští, že
i zmizení a opětné objevení se předmětů dalo by se
v největší nouzi vysvětliti tímto způsobem. Může-li
elektrický proud odděliti a sloučiti atomy, může zmi
zeti předmět hmotný zraku našemu, odděleny-li ato
my, a opět se zjeviti, spojí-li se opět v celek. Při zje
vech tohoto druhu pociťováno, vždy značné otepléní
předmětu dismaterialisovaného, 1 zjevy světelné při
tom pozorovány. Vzpomeňme jen na pokusy prof.
Zolnera se Sladem.

Jsou však přece záhady, které zdají se násvěd
čovati tomu, že síla zde působící má jiné vlastnosti,
než jaké o elektřině jsou známé. Medium je prý
elektrickou baterií, a přece nikdo z těch, kteří s me
diem tvoří řetěz, nepociťuje elektrického proudu v
rukou svých, což vždy se stává, dává-li se někdo
elektrisovati. Patrno z toho, že medium elektrického
proudu nevyvozuje.

Pokusem též dokázáno, že příčinou pohybu stolu
není elektřina. Několik účastníků seance drželo v ne
patrné vzdálenosti od stolku drátěný prsténec; od
každé ruky veden prodloužený drát na stůl a konce
všech spojeny ve volně ležící klubko — a stůl se ne

-pohnul. Toť zase důkaz, že jiná příčina zde působí,
než elektřina.

Nerozřešeno také dosud, čím způsobuje se ono
oddělování se elektrické síly v mediu. Proč nepůsobí
tato síla vždy, kdykoli medium si toho přeje, ač ostatní
podmínky se nezměnily?

Bychom i tuto theoril elektrické síly a limine
nezavrhli, přece musíme i o této theorii opakovati,
co o dřívějších již jsme řekli, že vysvětluje jen část
a to nepatrnou část zjevu spiritistických.

Jen malá část mechanických, fysikálních zjevů
dala by se touto theorií vysvětliti; ostatní zjevy,
zvláště ty, na které spiritisté hlavní kladou váhu,

10



silou elektrickou zůstávají nevysvětleny. Nebo jak
vysvětliti na př. silou elektrickou přímé písmo,
sdělení neznámých, vzdálených nebo budoucích věcí?
Jak může elektřina způsobiti rozumné odpovědi v řeči
mediu zcela neznámé? Jak zjevení se přeludných a
materialisovaných postav? Jak vysvětlí se elektrickým
proudem přínos předmětů často velice vzdálených?

Co jsme uvedli, postačí zajisté, abychom poznali,
že ani tato theorie všecky zjevy spiritistické vysvětliti nedovede.

J. Leeser v Lipsku snaží se vysvětliti zjevy spi
ritistické pomocí zvláštního fiuida, které odkryl svo
bodný pán z Reichenbachu (1788—1869) a nazval je
„odem“, Jaké je to fluidum »od?« Leeser ve svém
spise »Herr Prof. Wundt und der Spiritismus« (Leip
zig, 1879) uvádí názor Reichenbachův o této zvláštní
síle. »Od« je síla podobná magnetismu, řídí se však
jinými zákony než síla magnetická a elektrická a také
jiného poněkud druhu zjevy působí. Je všude ve pří
rodě. Znamenati ho mohou pouze osoby zvláštního
druhu, které nazývá »sensitivními.« Jsou jisté známky,
dle nichž možno sensitivní osobu poznati. Osoba ta
ková je nervosně popudlivá, spí nepokojně, snadno se
leká, ve větší společnosti nebo v úzkém pokoji je jí
nevolno, je náchylná k migréně, k náměsíčnictví, září
měsíční je znepokojována, jisté barvy, jmenovitě mo
drá, působí jí lahodu, jiné, zvláště žlutá — odpor atd.

Reichenbach měl zvláštní jednoduchou methodu,
dle níž zkoumal sensitivnost osob. Dal si podati
levou ruku a ukazováčkem pravé své ruky ve vzdá
lenosti asi dvou palců nad ní táhl od zápěstí ke špičce.
Měl-li zkoušený pocit, jakoby jemný větérek běžel po
jeho ruce, byl sensitivní, necítil-li ničeho, sensitivním
nebyl.

Též dotek magnetu nebo krystalu působí v osobě
Sensitivní zvláštní pocit tepla a chladu. Ve tmě vidí
osoba sensitivní »od« vyzařovati z různých předmětů
jako jemnou svítící páru. Prof. Endlicher ve Vídni
viděl, jak Dr. Schneider (str. 407.)udává, z polů elek
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tromagnetu vyzařovati plamen různých barev do
výše čtyřiceti palců.

»Od« lze dotekem nebo pomocí dřevěných nebo
skleněných hůlek přenášeti zjednoho tělesa na druhé.
Při blízké vzdálenosti přechází vyzařováním sám na
blízký předmět. »Od« proniká neprůsvitná tělesa, svítí
za nimi a působí ony známé zvláštní pocity tepla a
chladna. Osoba ve značném stupni sensitivní může
ve tmě pomocí tohoto fluidu viděti i skrze neprů
svitná tělesa. Paní Rufová, na níž Reichenbach zkou
šel vlastnosti »odu«, viděla jednou, sedíc ve tmavém
pokoji, na protější stěně, za kterou Reichenbach seděl,
silhouetu jeho a každý jeho pohyb.

Ještě jinou vlastnost »odu« vyzkoumal Reichen
bach. Položil visitku na konec prstu osoby sensitivní
a za krátký čas počala se visitka trhaně točiti. A jiný
pokus učinil. Na okraji stolu upevnil provazy. Něko
Jik osob vzalo provazy do rukou, volně je drželi,
špičky prstů majíce ke stolu obráceny. Po delší době
přišel stůl do oběhu a to tak silného, že strhl kaž
dého, kdo snažil se jej zadržeti. Reichenbach myslí,
že »od« přecházející z rukou zkrze provazy do stolu
uvedl jej v pohyb. Pohyb a vznášení se různých
předmětů bez doteku lidského vysvětluje též touto
silou »odu.c« Magnetický spánek, vidění do dálky,
jasnozření a jiné zjevy magnetismu animálního jsou
dlemínění Reichenbachova účinky »odu« v sensitivníchlidech.

Leeser stotožňuje zjevy spiritistické se zjevy
magnetismu animálního; proto i příčinu zjevů spiri
tistických spatřuje ve zvláštní síle »odu.« A jak »lehce«
vše vysvětluje! Prof. Crookes viděl, jak tahací harmonika,
v drátěné kleci uzavřená, u přítomnosti media Home
se pohybovala a hrála, ač nikdo se jí nedotekl. Dle
Leesera zjev ten je zcela jednoduchý. Home pomocí
své odické síly nejprve harmoniku stlačil, tato pak,
jsouc na jednom konci upevněna, jakmile síla odická
působiti přestala, dle zákona tíže opět se natáhla.
Působil-li pak Home přítažlivě nebo odpudivě pómocí
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své odické síly na klapky, stlačoval-li totiž některé
nebo ne, vznikla melodie.

Co říci tomuto vysvětlení? Je možno připustiti,
aby medium v bezvědomém stavu mohlo působiti
odickou svou silou na dálku a vyvoditi tam uvede
ným způsobem dle pravidel umění složenou píseň ?
Jaký rozum a jaká zručnost v ovládání síly »odické«
se zde předpokládá!

A kdo řídí »odickou« sílu, když medium píše
noty a dle nich hraje dovedně nejtěžší skladby umě
lecké, ač not vůbec nezná a hře na klavír nebo na
piano nikdy se neučilo? Čo je příčinou, že medium
nemůže někdy vládnouti »odickou« svou silou a ani
nejmenšího pohybu nástroje, tím méně melodie ne
vyvodí, ač si toho přeje, a podmínky jsou tytéž jako
jindy?

V nemenších pochybnostech a nedůvěře pone
chává nás výklad Leeserův o vzniku písma ducho
vého pomocí psychografu. Medium odickou svou silou
posunuje prý ručičku na určitá písmena, ze kterých
odpověď se skládá. Ale což dána-li rozumná odpověď
v řeči, které medium nezná? Kdo tu řídí »odickou«
jeho sílu? Jak vysvětlí Leeseř touto theorií svou
písmo medijních nemluvňat, jak přímé písmo duchů
bez media, nebo proti jeho vůli?

Jak povstává dle této theorie materialisace du
chů? Otisky rukou a nohou na tabulkách nebo na
mouce povstávají prý »odickým« působením rukou a
nohou media na částečky sazí a mouky.

Tu by však každý čekal, že otisky ty budou
podobny rukám a nohám media; dokázalo se však,
že rozměry otisků byly zcela různé! Jak vysvětlí se
touto' hypothesou parafinové formy rukou a nohou?
Jak materialisace celých postav? Má to býti snad
zhmotněné fluidum odické? Jak může síla přírodní
z media v transu, v bezvědomí se nalézajícího, vytvo
řiti zjev, který rozumnost předpokládá?

I tato theorie »odu«, jak patrno z těchto něko
Jika ukázek, jen nepatrnou část zjevů fysických by
vysvětlila, pro ostatní zjevy, zvláště psychické, nedo
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stačuje. A vysvětlení, která Leeser sám podává, jsou
tak slabá, že těžko lze jim přisvědčiti. Nadto pak
není najisto postaveno, existuje-li skutečně nějaké
»nodické«fluidum. Justus z Liebigů a jiní slovutní
fysikové upírají existenci »odické« síly.

Tentýž úsudek platí i o rozličných jiných flui
dech, jichž k vysvětleníspiritismu použito. Hypothesy
to jsou, které velmi málo zjevy spiritistické objas
ňují. [ kdyby se připustilo, že existují nervová, mac
netická, animální, elektrodynamická, nebo jak se jme
nují různá ta fluida, i kdyby pravdiva byla domněnka,
že fluida tato mohou opustiti a vycházeti z těla lid
ského a na jiná těla přecházeti, nevysvětleným dosud
zůstává, jak mimo tělo vůli člověka podřízena a ří
zena býti mohou. Jak možno jimi docíiliti zjevů in
tellektuelních na př. přímého písma duchů, písma
tabulkového v řeči cizí, vůbec zjevů, jež převyšují
inteligenci media nebo proti vůli jeho se dějí?

Ani tak zvaní „otťalisté“nepodávají nám theorií
svou dostatečného vysvětlení zjevů, o nichž jednáme.
Nejdůležitější z nich ponechávají rovněž nerozluštěny.

Vitalisté k vysvětlení zjevů spiritistických berou
na pomoc zvláštní „životní sílu“ v organismu media
existující. Rudolf Wagner v Góttingách a prof. Nees
van Esenbeck ve Vratislavi zjevy mechanické vysvět
lují touto silou. Animální, životní síla media přechází
prý na hmotné předměty — stoly, židle, nástroje atd.
— proniká a naplňuje je životem, tak že se pohybují
a vůlí media řídí. Nepodává nám, jak patrno, tato
theorie více vysvětlení zjevů spiritistických než theorie
předcházející.

Velmi spřízněna s theorií poslední je tak zvaná
theorie „psychické síly.“ Prof. Crookes a Cox v Lon
dýně pokládají ji za příčinu zjevů spiritistických.
Zjevy ty dle této theorie dějí se působením zvlášt
ního organismu nebo síly media. V čem spočívá tato.
síla, zastanci této theorie se neshodují. Někteříji sto
tožňují s vitální elektřinou, s magnetismem animálním
nebos odem;jinínazývajíji nervovýmfluidemnebo
nervovým étherem, nervovou silou přenosnou, která
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může za jistých okolností z těla lidského vycházeti
a na bližší nebo vzdálenější předměty působiti. Šehop
nost tato je u rozličných lidí rozličná, ač v jistém
stupni nalézá se u všech.

Professor Thurý v Ženevě dává onomu fluidu
jméno »psychode«, »životní fluidum«; představuje si
je jako jemnou hmotu, která je prostředníkem mezi
tělem a duší; duše pomocí ní tělesné orgány uvádí
v pohyb. Sídlem jeho jsou především nervy, ty jsou
jako kanály pro životní proud; může však duše po
mocí jeho i mimo tělo účinky prováděti.

Cox podobný má názor o tomto fluidum. Píše
o něm: »Theorie síly psychické není samo v sobě
nic jiného, než uznání nyní téměř nepopíratelného

fakta, že za jistých, dosud ještě úplně nevyzkouma
ných podmínek na určitou, ale dosud ještě nezjištěnou
vzdálenost z těl jistých osob,které mají zvláštní ner
vové ústrojí, účinkuje na venek síla, jež bez svalo
vého doteku působí do dálky, pohybujíc pevnými tě
lesy a vyvozujíc v nich slyšitelné zvuky«.

»delikož přítomnost takovéhoto ústrojí k těmto
zjevům je nutnou, soudí se zcela rozuinně, že síla ona
neznámým dosud způsobem z ústrojí media vychází.
Poněvadž pak organismus sám je pohybován ařízen
silou, ktérou je buď duše sama, nebo je duší nebo
duchem řízena a tvoří individuelní bytost, kterou člo
věkem nazýváme, je rovněž rozumné souditi, že síla,
která ony pohyby za hranicemi těla tvoří, je táž jako
ona, jež je působí uvnitř hranic těla. A jakož často
viděti lze, že síla vnější intelligencí je řízena, je stejný
rozumný závěr, že intelligence řídící sílu vnější,je
totožna s onou, která řídí sílu vnitřní.«

»Této síle dal jsem jméno »psychická síla«, jeli
kož dobře označuje onu sílu, o níž soudím, že pra
men svůj má v duši nebo v intelligenci člověka.
Nechci však já ani ostatní, kteří tuto »psychickou
sílu« za příčinu zjevů spiritistických přijímají, tvrditi,
že by tato »psychická síla« nemohla někdy býti ucho
pena a řízena intelligencí jinou, než duchem »psy
chika« (media)«.
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V časopise »Psych. Stud.« z r. 1833 seš. 8. str.
368 a násl. popisuje dále charakteristické vlastnosti
této síly. Ze zjevů, které pozoroval, soudí, že je to
síla působící proti síle tíže. Doznává však sám, že je
to jen domněnka a že podstata.»síly psychické« je
ještě zcela neznáma.

Prof. Crookes přidržuje se též názoru, že v me
diu existuje zvláštní síla, která z něho vycházía
různé zjevy působí. Vysílení, které pozoroval po sean
cích u Homeho, nutilo ho k předpokladu, že vypou
štění síly, kterou též »psychickou« nazývá, přivodilo
ono vyčerpání životní síly.

Hrabě Gaspařin vidí příčinu zjevů spiritistických
v duchu osob kroužek tvořících, z nichž uniká zvláštní
fluidum, jež duchem účastníků seance je řízeno, ač
tito si toho nejsou vědomi. (Viz: Dr. Schneid v cit.
sp. str. 95.)

Všecky tyto theorie předpokládají v mediu nebo
v účastnících seance »něco«, co za jistých okolností
z těla lidského vycházeti a zjevy spiritistické půso
biti může; co to vlastně je, nikdo neví, a zdali to

»NĚCO«skutečně existuje, není též dokázáno, vše jejen domněnka.
I kdybychom připustili, že toto neznámé »něco«

skutečně existuje, přece ještě zjevy spiritistické ne
dají se tím vysvětliti; ba ani v tom případě, kdyby
chom připustili, že ono fluidum může za jistých okol
ností tělo lidské opustiti a na jiné předměty přejíti.
Stále zůstává záhadou nevysvětlenou a nepochopitel
nou, jak může býti fluidum vůli podřízéno a vůlí
řízeno i mimo tělo člověka. Jak může magnetické
fluidum nebo »od« nebo »psychode« nebo ať se jme
nují fluida ta jakkoliv, jak může něco nerozumného
rozuměti rozkazům vůle a rozkazy ty na určitém
vzdáleném místě vykonati nebo určitým osobám
zjeviti?

I kdyby mohlo medium touto silou jak uvnitř,
tak i vně těla vládnouti, přece i tu zůstávají záhady
přemnohé. Jak povstávají zjevy, které bez vědomí a
proti vůli media se dějí a rozumnost předpokládají?
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Jak vyýsvětliti fluidickou nebo psychickou silou zjevy,
o jejichž obsahu a významu medium nemá ani tu
šení, které převyšují daleko jeho intelligenci? Může
snad býti medijní intelligence media nebo psychická
síla jeho příčinou odpovědi rozumné, psaní i řeči me
diu naprosto neznámé, nebo ve značkách telegrafi
ckých mediu rovněž neznámých?

Jak vysvětliti silou »psychickou« materialisaci,
která představuje osobu nikomu neznámou, hroznou,
že účastníci seance, ba i medium se jí děsí? Jak po
dobu osoby známé v takové kráse, že skutečnou bý
valoů její krásu daleko převyšuje? (Estella).

Ze všeho patrno, že zjevů těchto nemůže vyko
nati síla, která uvnitř člověka. působí; účinky převy
šovaly bý schopnost příčiny.

Není rozumnější předpokládati, že oné síly ne

známé používá, nebo spíše bez ní působí zdesílarozumná, vyšší, mimo medium existující?
Ani theorie různých fluid, ani síly »psychické«

nepodávají nám dostatečného vysvětlení všech zjevů
spiristických; postačily by nanejvýše k vysvětlení
oněch zjevů, jichž vysvětlení podává nám theorie
síly elektrické.

Jelikož známými dosud silami přírodními nejpo
divnější zjevy spiritistické uspokojivě vysvětliti se ne
dají, berou někteří učenci, jako Fichte, Hoffmann, Du
Prel, Perthy, Delense a jiní útočiště k neznámým, ča
rovným jakýmsi silám duše, které nazývají séťamima
gickými. »Duch vedle cítění, chtění a poznání má ještě
zvláštní, jen za jistých okolností působící síly, které
jsem nazval magickými a které dle zvláštních zákonů
působí«, píše prof. Perthy v předmluvě ke spisu »Der
jetzige Spiritismus.« Dle toho má duše zvláštní ta
jemné síly vyššího řádu, které jinými než dosud zná
mými zákony přírodními a psychologickými se řídí.
Prof. Daumer představuje si duši jako dvojitou by
tost, »dvojí já«, z nichž »obyčejné já« obyčejné, »ma
gické já« tajemné úkony duševního života působí.
(Viz jeho spis: Das Reich des Wundersamen und Ge
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heimnisvollen. Regensbure, 1872, str. 52. Dr. Schnei
der, v cit. sp. st. 450). |

Tyto síly nejsou prý na žádný orgán vázány,
může tedy duše pomocí jich i tehdy působiti, odpo
čívají-li orgány tělesné, a jmenovitě v tomto stavu,
ve špánku, duše jich používá. Tyto síly duše jsou prý
příčinou nevysvětlených dosud nápadných zjevů spi
ritistických, jako jasnozření, sdělování myšlenek jiným,
bezprostředního působení do dálky. Mnohé podivné
zjevy, které za dřívějších dob vyšším bytostem, bo
hům, andělům dobrým nebo zlým se připisovaly, pů
sobí "magické ony síly duše.

V každém člověku jsou prý tyto síly, ale jen
u některých a jen za jistých okolností působí.

Zázraky Kristovy dle Perthy-ho vykonány tě
mito silami magickými. Schoppenhauer uznává též
v nitru člověka skrytou, tajemnou, meze času a pro
storu překročující, jakousi vševědoucí mohutnost po
znávací, která v obyčejném stavu bdění nepůsobí,
ale ve stavu jasnozření odhaluje závoj, který ji kryl,
a představuje člověku věci skryté a vzdálené děje,
jakoby se před ním nyní dály, ba dává mu na
hlédnouti do věcí budoucích. (Viz jeho pojednání:
Versuch ůúber das Geistersehen und was damit zu

«sammenhánet. Parerga und Paralipomena. Berlin, 1851
sv. I, str. 215. a násl.)

Touto podivnou silou stává se člověk divo
tvorcem; zázraků v pravém slova smyslu více není.
»Všecky zázraky«, píše Schindler (Das magische Gei
stesleben, str. 284. a násl.),»rozplývají se na konec
v zázraky ducha ... Člověk chová ve své vůli a
v přesvědčení o síle své vůle tvůrčí činnost; rozsah
její je nám ještě hádankou, a použití jí k vlastnímu
rozvoji ponecháno budoucnosti. Jak daleko moc člo
věka sahá — kdož to ví? Kdo ví, nepodaří-li se člo
věku nalézti onen kámen mudrců, který ho učiní ú
častným božského vědění a božské tvůrčí síly, a
věčné mládí při věčném životu, bohatství, zdraví,
statky nejvyšší mu opatří.« Dle názoru Schindlerova
každý člověk mocí zázračné síly je prorokem, lékařem,
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kouzelníkem, ba bohem, jen že každý nedovede síly
té upotřebiti.

Že tato fantastická »macická« theorie, která člo
věka bohem činí, je bludná, netřeba dokazovati. Po
dotýkáme pouze, že nepostačí pouze předpokládati
nějakou moc v člověku, nýbrž musí se dokázati, že
skutečně eristuje a zjevy ony působí; a toho nikdo
z učených zastanců této theorie nedokázal. Stanoví
prostě, že existuje nějaká tajemná síla v člověku;
existuje-li skutečně, jaká je to síla, dle jakých zákonů
působí, oto se nestarají. Síla taková dle nich existo
vati musí, podivné zjevy jsou zde, jinak je vysvětliti
nelze, způsobem nadpřirozeným vysvětliti se nesmějí,
toho materialistická naše věda připustiti nemůže.

I kdybychom připustili, že existují tajemné ně
jaké síly v člověku, co tu opět záhad nerozluštěných.
Síly ty jsou prý u všech lidí; proč se tedy neproje
vují u všech ?-Proč ohromná většina lidí vůbec tvůrčí
oné síly ani si vědoma není a proč jen u málo lidí
působí? Proč u téhož člověka nevybaví se vždy a
nepůsobí stejně, ač není žádné překážky, která by
tomu bránila? Na takové otázky zastanci této theořie
nedovedou odpověděti. A jaké jsou to síly, toho ovšem
nevědí. Jsou to buď síly psychické nebo fysické.
Jsou-li to síly duševní, psychické, nepostačují k vy
světlení zjevů mechanických, fysických. Jak možno
silou psychickou zvédati těžká tělesa, způsobiti změnu
váhy těl? Jak vysvětlí se pouhou silou psychickou
fotografie a materialisace duchů? Jak přínos vzdále
ných věcí? Jak zjevy světelné, akustické?

Ani.zjevy psýchické nedají se všecky touto hy
pothesou vysvětliti. Nejpodivnější, jako jasnozření. zje
vování budoucích, neznámých věcí, přímé- písmo
duchů, písmo tabulkové a jiné podobné zjevy nedají
se nějakou silou psychickou vysvětliti. Působivost do
dálky, kterou tyto zjevy předpokládají, 1 od novějších
filosofů a fysiků všeobecně se zavrhuje a uznává se
zásada Newtonova, že bytost jen tam působí, kde
skutečně je. Připustíme-li, že macické ony síly jsou
síly fysické, pak nelze jimi vykonati zjevy psychické.
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Učinek musí odpovídati příčině; příčina nemůže vy
konati účinku, k němuž nemá síly.

Theorie tato nedá se nikterak hájiti, odporuje
rozumu a skutečnosti; vymyšlena je pouze za tím
účelem, aby bylo možno vyhnouti se světu nadpři
rozenému.

Prof. Zóllner v Lipsku zastává novou hypothésu, |
kterou snaží se vysvětliti zjevy spiritistické, jež jiným
přirozeným způsobem vysvětliti se nedají, jmenovitě
jasnozření, zmizení a objevení se předmětů, pokusy
s uzly a jiné. V čem záleží tato theorie? Zóllner se
domnívá, že kromě prostoru se třemi známými roz
měry: délkou, šířkou a výškou, existuje ještě rozměr“
čtvrtý, kterýmž ony, zjevy se vysvětlují. ;

Již před Zollnerem projevili někteří názor, že
existuje rozměr čtvrtý, na př. Angličan Henry More
(n.1614), protestantští mystikové Jan Ludvík Fricker
(n. 1729) a Oetinger (n. 1702). Fricker shledává hy
pothésu očtvrtém rozměru dotvrzenou v Písmě SV.,
v epištole k Efeským (3, 18.) kde sv. Pavel mluví
o širokosti a dlouhosti a vysokosti lásky Kristovy.

I Kant, na kterého se Zóllner odvolává, ve spi
sech svých: »Gedanken ůúber die wahre Schůtzune
der lebendigen Kraft« (1747), jakož i v »Allgemeine
Naturgeschichte und Theorie des Himmels« (1755)
přiznává možnost čtvrté dimense. Také mathematik
Ricmann (1826—1866) kloní se k této domněnce. Prof.
Mach na universitě pražské přijímá tuto hypothésu a
vysvětluje čtvrtou dimensí zjevy fysické, které se.
mu zdály jinak nevysvětlitelnými.

Theorii o čtvrté dimensi více rozvinul: Helm
holtz, Erdmann, Dr. Wegener, Wirth. Zóllner první
snaží. se touto theorií vysvětliti záhadné zjevy spiri
tistické.

Každý zajisté očekává, co to vlastně ten čtvrtý
rozměr je. Zóllner v časopise »Wissensch. Abhan
dlungen« sv. II. str. 347. a násl. a sv. III. str. 231. a.
násl. dosti nejasnými slovy podává vysvětlení své
theorie. Obsah celého výkladu je asi následující: Nám,.
bytostem třírozměrovým názor o čtyřech rozměrech.



—156—

'schází; pouze analogicky můžeme si učiniti o něm
pojem na prostoru nejblíže nižším. Mysleme si na
rovné ploše ze všech stran čarou uzavřený prostor
„a v něm pohyblivý předmět. Pokud by se tento před
mět pohyboval pouze na této rovné ploše, nemohl
by se z onoho uzavřeného dvourozměrového prostoru

jinak dostati pryč, leč otevřením čar jej uzavírajících.
Může však s pohyblivým předmětem učiněn býti
také pohyb do třetí dimense; třeba jej pouze nad
plochu pozvédnouti a na jiném místě opět na ni po
stavit. Dvourozměrovým bytostem bude se zdáti, že
předmět zmizel, když byl do výše pozvédnut, a ob
jeví se opět, jakmile se na plochu položí. Zjev ten
budou považovati za zázrak, jelikož jen pohyby dvou
rozměrů jsou jim známy.

Nebo jinými slovy: Kdyby existovaly bytosti,
které by měly názor jen o dvou. rozměrach, mohli
bychom předměty učiniti těmto bytostem neviditel
nými tím, že bychom je z druhého rozměru přenesli
do třetího t. j. z plochy do výšky. Co by nám možno
bylo vzhledem k bytostem dvou rozměrů, to mohou
vzhledem k nám učiniti bytosti čtyř rozměrů tím,

"že předměty z třetího rozměru povznášejí do dimense
čtvrté.

Zollner uznává existenci světa duchového, vyš
ších; neviditelných bytostí, které jsou dokonalejší
nežli my lidé o třech dimensích, bydlí v jiných svě
tech, odkudž zasahují do našeho trojrozměrového
"prostoru a zjevy zmíněné působí.

Zmizení a objevení se předmětů dalo by se ovšem
zcela lehce touto theorií vysvětliti. Ale. je otázka,
existuje-li skutečně čtvrtá dimense. Zóllner sám do
znává, že čtvrtý rozměr nelze znázorniti, Že si o něm
nemůžeme učiniti pojmu, pouze analogicky jakousi
představu možno si o něm utvořiti. Z přiznání toho
můžemes určitostí tvrditi, že čtvrtý rozměr neexi
„stuje; kdyby skutečně existoval prostor čtyř rozměrů,
muselo by býti člověku možno učiniti si o něm po

jem, jelikož prostor a rozměr jsou věci, o kterých
Jze si učiniti pojem. K podstatě prostoru patří a do
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stačí tři dimense. Jako čtverhranný kruh ruší pojem
kruhu, podobně i prostor čtyř rozměrů ruší pojem
prostoru. Prof. Hoffmann v časopise »Zeitschrift fůr
Philosophie und philosophische Kritik« (sv. 76, str.
175.) píše: »Spíše by se dalo připustiti, že hmotný
předmět z uzavřeného prostoru zmizí dismaterialisací
a opětnou materialisací atomů, než zmizením v ne
pochopitelné čtvrté dimensi.«

Zajímavo jest, jak vysvětluje prof. Zollner jasno
zření dle theorie o čtvrté dimensi. Při známém po
kusu s krabičkami, kde Slade správně udal cenu a
rok ražení peněz v nich uzavřených, a totéž napsáno ©
přímým písmem duchovým na tabulce, dle Zóllnerovy
theorie čtyřprostorné krabice ty byly dle známých
třech rozměrů prostorových a dle názoru třírozmě
rových bytostí uzavřeny, do čtvrté však dimense byly
otevřeny. Zdálo se, že zmizely, když přešly do dimense:
čtvrté. Slade mohl udati číslice, cenu a letopočet peněz
tím, že duše jeho se vznesla do čtvrté dimense; tím
mu bylo možno obsah krabiček viděti. Trojím roz
měrem uzavřené prostory pozorujícím z dimense
čtvrté zdají se býti a jsou otevřeny. Písmo na ta
bulce označující udané číslice vzniklo prý působením
jedné z oněch intelligentních bytostí čtvrté dimense,
která viděla obsah krabice a na tabulce napsala, co.
krabička v sobě obsahovala. Zóllner snaží se různým
srovnáním hypothésu svou učiniti pochopitelnou. Říká.
se, že. každé přirovnání pokulhává, o srovnáních
Zollnerových platí to v plné míře. Zóllner se domnívá,
že jasnozření, patření skrze neprůhledné předměty
lze srovnati s patřením do dálky s věže nebo balonu.
Jako při. povznesení se nad povrch země rozšiřuje
se plocha přehlédnutá, tak při vznášení se do dimense
čtvrté povstává širší, dokonalejší poznání prostoru
o třech rozměrech. Duchové vyšší bytosti patří s výše
čtvrté dimense dolů na nás a vidí, jako my vidíme.
s balonu věci na zemi, nejenom nás, nýbrž i věci
skryté. Dr. Schneid (v cit. sp. str. 107.) poznamenává
k tomuto porovnání: »Viděti s balonu nebo s věže
dole předměty, je přece něco zcela jiného, než čísti
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v krabičce tělesnému. oku nepřístupné písmo. Oboje
v analogii uváděti znamená s pojmy dělati humbug.«

Ani stoupáním do vyšších končin vzduchových
nemožno znázorniti krok do čtvrté dimense. Bytost
-o třech rozměrech, i kdyby se vznesla do výše sebe
větší, zůstane přece ve třech svých dimensích. —
Zóllner myslí, že duše Sladeho vznesla se do čtvrté
dimense a proto viděla obsah krabiček. S tělem se
tam nevznesla, vždyť seděl na židli a strnule se díval
na určité místo. Snad tedy se tam vznesla jen jeho
duše? Pak nutně musela by se odděliti od těla, a
tělo Sladeho bez duše bylo by mrtvým; jak by pak
mohl mluviti? Učastníci seance viděli ho však živého
a rozmlouvali s ním.

»Útvrtou dimensi«, píše Dr. Schneid tamtéž,
»nutno zavrhnouti, je nepochopitelnou a nedá se ani
z rozumu ani ze skutečnosti dokázati; nepřispívá
také nikterak k vysvětlení zjevů spiritistických.«

Znamenití filosofové doby novější jako Lotze,
Erdmann, Stumpf, Auálicker, Richter, Hoffmann, UL
rici zavrhují naprosto theorii čtvrté dimense. (Viz:
Dr. Schneider v cit. sp. str. 451. a násl.)

"Tím bychom asi vyčerpali hlavní pokusy, jimiž
učenci zjevy spiritistické vysvětliti se snaží. V celku
vzato, ani jediná z uvedených hypothés nevysvětluje
uspokojivě všech těchtozjevů. Tím nechceme předem
již všech zavrhnouti; některé z nich mají svou pravdě
podobnost a za příčinu některých zjevů uznány býti
mohou. Přesto však některé zjevy a právě ty nej
důležitější, o něž uvedené dosud pokusy se rozbijí,

zůstávají nevysvětleny. Staly-li se zjevy tyto — a
o některých nelze pochybovati — předpokládají nutně
příčinu rozumnou, mimo media existující, neviditelnou.
vyšší. ,

Spiritisté tvrdí, že při zjevech spiritistických
působí neviditelné rozumné bytosti —| duchové.
I mnozí učenci, kteří byli dříve úplnými matérialisty,
kteří nevěřili ani v nesmrtelnost duše, ani v nějaké
duchové bytosti, stojí na straně spiritistů a prohlašují,
"že ve zjevech spiritistických podány nezvratné důkazy
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o existenci duchových bytostí, a ty že jsou příčinou
mimořádných těchto zjevů. Jakého druhu jsou tito
duchové? Co souditi o této domněnce?

Především musíme zodpověděti otázku, mohou-li
se duše zemřelých zjeviti, v obcování s živými vstou
piti. Prof. Dr. Kaulen (Freib. Kirchen-Lex. IV., 850.)
píše: »Ve všeobecné víře národů, že zemřelí žijícím
někdy se zjevují, není ničeho, co by zjevení Božímu
a rozumu odporovalo, a není žádného církévního
rozhodnutí, které by tuto víru zavrhlo.« — Písmo
sv. samo dotvrzuje nejen možnost, nýbrž i skutečnost
zjevení se mrtvých. Samuel zjevujé se Saulovi (L
Král. 28, 14), při proměnění Krista Pána na hoře
Tábor zjevují se Mojžíš a Eliáš (Mat. 17, 3.), při smrti
Kristově »mnohá těla svatých, kteříž byli zemřeli,
vstala. A vyšedše z hrobů po vzkříšení jeho, přišli
do svatého města a ukázali se mnohým.« (Mat. 27,
52. 53.)

Největší myslitelé 4 spisovatelé církevní — sv.
Augustin a sv. Tomáš Aguinský — připouštějí též
ze zvláštního dopuštění Božího možnost zjevení se
zemřelých. Nejslavnější filosofové a badatelé všech
dob drží se této víry a mnozíz nich vlastní zkuše
ností o pravdivosti.její se přesvědčili.Ze starších
dob jmenujeme Sokrata, Platona, Plutarcha, Cicerona;.
z novějších dosvědčují zjevování se duší zemřelých
Leibnitz, Hugo Grotius, Macchiaveli,Tomasius, Lessing,
Góthe, Wieland, Palmieri, Passavant, De Mirville,
Kant,Schoppenhauer a jiní..

Že zjevení se zemřelých je možné, dovoditi lze
z toho, že víra ta je tak stará jako víra v nesmrtel
nost duše; ve všech dobách a u všech národů ji
shledáváme. Čelá řada zjevení se zemřelých je tak
dosvědčena, že historické pravdy upříti ji nelze.
Pokud se zjevení svatých týče, co příkladů dalo by
se uvésti. Kolikrát zjevila se »Královna všech sva
tých« Panna Maria! Kolika tisícům vyvolených duší
dostalo se od níútěchy, posily, pomoci! Kdo by ne
slyšel o nejnovějších zjeveních Marie Panny v Lour
dech? Kdo nečetl o zázracích nezvratných, které se
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tam na přímluvu Panny bez poskvrny hříchu prvot
ního počaté dosud dějí? A -v životopisech svatých
jak často se dočítáme, že zjevili se přátelům svým
a oznámili jim své úmrtí nebo vstup do slávy věčné
jako na př. sv. František z Assisi blahosl. Kvidonovi
z Kortony, sv. Alois, sv. Teresie, sv. Klára, sv. Kate
řina Sienská. a jiní.

V církevních hodinkách (v brevíři) na den sv.
Stanislava biskupa (V. lekce) čteme ozjevení: se
člověka, který již tři roky odpočíval v hrobě. Král
Boleslav zanevřel hněvem proti sv. biskupovi Štani
slavovi, že odvážil se kárati hříšnou jeho vášeň,
které veřejně byl oddán. Nespravedlivě byl pohnán
před soud, že si bezprávně přivlastnil církevní po
zemek. Když nemohl listinami dosvědčiti, že pozemek
koupil a svědkové pravdu říci se báli, slíbil sv. Sta
nislav, že Petra, který pozemek ten prodal a před
třemi roky již zemřel, do tří dnů k soudu za svědka
přivede. Še smíchem nabídka ta přijata. Po celou
dobu modlil a postil se sv. Stanislav. V ustanovený
den po mši sv. rozkazuje Petrovi, aby vstal z hrobu;
mrtvý vstává, následuje biskupa před královský soud
a za zděšení všech dosvědčuje nevinu biskupovi a
opět umírá.

Podivuhodný případ vypravuje kardinál Baronius:
Michael Mercato vyjednal si s přítelem svým Marsi
liem Ficinem, že, kdo z nich dříve zemře, druhému,
bude-li mu možno, se zjeví. Jednoho rána seděl Mer
cato u psacího stolku, pojednou slyší jezdce tryskem
ujížděti a pod okny zaslechne známý hlas Ficinův:
»Michale, Michale, vše jest pravda.« Mercato přiskočil
k oknu a zahlédl ještě, jak přítel jeho bíle oblečen
na bílém koni zahýbá z ulice. Bylo to právě v tom
okamžiku, kdy Ficinus ve Florencii zemřel. Kardinál
slyšel to vypravovati od samého Mercata. (S.Daumer,
Das Geisterreich, Dresden, 1867, I., str. 255).

Schoppenhauer vypravuje: »Před nedávnem ze
mřela v židovské nemocnici ve Frankfurtě v noci
nemocná služka. Druhého dne záhy z rána přišla
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její sestra a vnučka, z nichž jedna bydlela v městě
a druhá asi míli od města, do domu, kde služka ona
sloužila, a ptaly se po ní, oběma prý se v noci zje
vila. Správce nemocnice ujišťoval, že podobné případy
častěji se stávají.« (Dr. Schneider, v cit. sp. str. 497.)

Sebastián Brunner v knize »Woher« »Wohin«
popisuje dojemné zjevení, jež slyšel z úst J. K. Webra,
kaplana v Mittelberku, kterému se případ ten přihodil.

Byl studený, bouřlivý, zimní-den. Weber seděl
se svým farářem u stolu. Do světnice vstoupil chudý,
nuzně oblečený chlapec a prosil úpěnlivě o almužnu.
Dali mu najísti. Chlapec poděkoval a chtěl odejíti;
byl však tak sláb, že dále nemohl. Weber prosil fa
ráře, aby dal pro něho upraviti malý pokojík, kde
obyčejně host přenocoval. Farář k tomu svolil. Kaplan
uložil chlapce do postele, zavolal lékaře, který kon
statoval horečku ve vysokém stupni. Weber ošetřoval
chlapce co nejpečlivěji. Když horečka pominula, sedl
si k němu, hovořil s ním a shledal, že nešťastný
chlapec nemá ani otce ani matky, vůbec nikoho,
kdo by se ho ujal. Učil ho též náboženství, chlapec
vše dobře chápal a dychtivě přijímal pravdy mu po
dávané. Kaplan měl z něho velikou radost. Nemoc
se však nelepšila, chlapec chřadl a na podzim zemřel.

V zimě potom šel Weber k nemocnému do
místa asi hodinu vzdáleného; když se vracel domů,
byla již tma. Napadlo sněhu a ten cesty zavál. Kaplan
zbloudil. Pojednou cítil, že pod nohama cosi praská;
byl na zamrzlém rybníce. Led se probořil a Weber
spadl do vody..Všecku sílu vynaložil, aby se zachránil,
ale všecka námaha byla marná; viděl, že je ztracen,
že tam zahyne. V tom spatří pojednou zář a chlapec,
kterého ošetřoval, stál před ním, podal mu ruku, vy
táhl ho z vody, dovedl na břeh, ukázal směr cesty,
kterým se dáti má a zmizel. Zachráněný šel udaným
směrem a přišel šťastně domů. Druhý den ráno šel
k rybníku, stopy jeho bylo ještě ve sněhu viděti;
led byl probořen právě na tom místě, kde rybník
byl nejhlubší. (Daumer, v uved. spise, str. 301. a násl.
Dr. Schneider, v cit. sp. str. 508.)

11
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Přestaneme na těchto ukázkách. Kdo by chtěl
více podobných příkladů, nalezne je ve spisech Fel
lerových, Górresových, Perthyho, Daumera, Kerninga,
kde. veliký počet zjevení se zemřelých ze všech dob
sebrán.

Ze všeho, co jsme uvedli, možno uzavírati, že
duše zemřelých. z dopuštěníBožího zjeviti se mohou.
Působí tedy duše zemřelých zjevy spiritistické, jak spiri
distě tvrdí? Tyto duše jsou buď v nebi, nebo trpí časné
tresty v očistci, nebo jsou na věky odsouzeny v pekle:
avšak ať jsou kdekoliv, vždycky jsou podrobeny moci
a vůli Boží. Ačkoliv z dopuštění Božího živým zje
viti se mohou, absolutní vůlí Boží jsou vázány. Vůle
Boží při všem je oslava Boha, posvěcení a spása
lidí. Zjevení Rodičky Boží a svatých, která.z dopu
štění Božího se stala, směřují k tomuto cíli, jsou plna
vážnosti, vznešenosti, svrchované čistoty, pobádají
ke ctnostem a svatosti.

I zjevení se duší v očistci, které zajisté bez
zvláštního svolení Božího státi se nemůže, vždyť
očistec je pro ně jakýmsi vězením, které bez vůle
Boží opustiti nesmějí, stane-li se, k témuž směřuje
cíli. Napomenutí žijících, prosba o pomoc k vysvo
bození z očistce, nabádání k náhradě, za kterou v o
čistei trpí, bývají příčiny, proč duše v očistci trpící
se zjevily, a zajisté moudrosti a dobrotivosti Boží
zcela odpovídají. I na těchto zjevech není ničeho, co
by nebylo vážné, svaté, co by člověka mocně nepo
bádalo k životu řádnému, svatému. Zjevení se mrtvých
je možné, ale musí se vždy považovati jen za výjimku
od pravidla, vždy dějí se za vznešeným nějakým ú

„čelem.
Již z několika těchto slov možno souditi, že

-duše zemřelých, které požívají blaženosti nebeské
u Boha, nebo které trpí časné tresty v očistci, spiri
tistům se nezjevují. Co shledáváme v seancích spiri
tistiokých? Denně a skoro pravidelně dle přání me
"dií zjevují se duchové a jak si počínají? Z přítomných
blázny si tropí, děsí je, podvádějí, ke zlému svádějí,
vespolek si spílají, nemravné věci mluví a jiné ještě
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horší věci tropí. Mohou takovéto věci působiti duše
nebešťanů nebo trpících vočistei? Ne, to je nemožné!
Rozum náš a úcta k mrtvým vzpírá se připustiti,
aby duše zemřelých byly hříčkou jistých lidí, na je
jich rozkaz nebo přání aby do stolů nebo jiných
předmětů vstupovaly nebo jiným jakýmkoliv způso
bem v seancích se zjevovaly a tam jako komedianti
si počínaly, prováděly věci dětinské, směšné, sprosté,
nemravné, aby učením nesmyslným, hříšným lidi
o víru a pokoj duše připravovaly. Takový měl by
býti osud člověka po smrti?

»Pro Bůh«, volá senátor Kajetán Negri, který
zúčastňoval se s Lombrosem spiritistických seancí
v Miláně, »je to možné, aby ono veliké tajemství,
svrchované tajemství smrti zvrhlo se v komediantství?
Je to možné, aby duch zemřelého přišel s onoho
světa postavit mi zvonek na hlavu? K těmto scénám
budí se ve mně nepřemožitelný odpor. Ne, v tom
nespočívá tajemství smrti. Jakže? Ažumru, mám se
dostati do služeb nějaké budoucí nebo snad i nynější
Eusapie, ač jsem mnohem a mnohem starší než ona,
a běhati světem, hráti nad hlavami lidí na bubínek,
zvédati židle, tlouci na stůl, přenášeti zvonky? Tu
že vše končí? To že by mělo býti posledním odha
lením života záhrobního? "Tože je budoucnost, jež
nás očekává? U, nikoliv! To je nemožné!« (Viz: Bě
lina, Spiritismus, str. 131.)

Tím také vyvrácen názor oněch spiritistů, dle
nichž zjevující se duchové jsou duchové dobří, vyšší
andělé, od Boha poslaní k náboženskému obrození lidstva.

Zasahování a působení duchů dobrýchna světě
směřuje vždy ke cti a slávě Boží a spáse lidí. Tohoto
cíle ve spiritistických zjeveních neshledáváme. Sv.
Tomáš praví: »Actio, guam angelus missus exercet,
procedit a Deo sicut a primo principio, culus nutu
et auctoritate angeli operantur, et in Deum reducitur
slcut in ultimum finem.« (S. Th. I., gu. 112. a. 1.)
Dvou znamení, které zde udává sv. Tomáš, marně
hledáme u duchů ve spiritismu se zjevujících. Du
chové ti nejsou ani od Boha posláni, ani dílo jejich
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nesměřuje k oslavě Boha a ke spáse lidstva. Skoro
zpravidla zjevují se na přání medií, odpovídají na
otázky kladené, poslouchají jejich rozkazů, jsou zkrátka
služebníky medií. Srovnává se to s povahou vzneše
ných duchů andělských? K tomu že by byli od Boha.
určeni? Rozum náš rozhodně se vzpírá připustiti
domněnku takovou. Uvidíme, jakou zhoubu způsobil
a dosud působí spiritismus v ohledu náboženském,
mravním a sociálním. Zhoubné toto dílo, podrývající
základy křesťanství, mravnosti a společenského řádu,
nemůže pocházeti od Boha ani od duchů dobrých,
nýbrž od duchů zlých.

Mají. duchové zlí takovou moc, aby mohli vy
konati známé zjevy Spiritistické ? Předem pravíme,
že takovou moc mají. Ze zjevení Božího víme, že
duchové zlí před pádem byli anděly, bytostmi daleko
dokonalejšími nežli člověk. Po pádu, jak učí Suarez
(De rel., lib. II. de superst. cap. 16. n. 2.)a sv. Tomáš
(S. Th., g. 63. a. 4., g. 64. a. 1), přirozenost andělská
nebyla jim odňata, ani přirozené jejich dary. Jejich
intelligence, jejich mohutnost poznávací je daleko
větší a dokonalejší než člověka. Člověk nepoznává
věci dle jejich podstaty, nýbrž jen dle zjevů smyslům
přístupných; sil přírodních nepoznává v jejich pod
statě, toliko dle zevnějších účinků. Způsob poznávací
pouhého ducha není abstraktní ze smyslného světa,
nýbrž bezprostřední, intuitivní; proto i rozsah poznání
u něho je větší. Nepoznává pouze, co smyslům je
přístupno, nejen zevnější vlastnosti, nýbrž i podstatu
věcí, příčiny jich a zákony. Příčiny rozličných zjevů
daleko dokonaleji a hlouběji vystihuje, než jak roz
umu lidskému možno. Proto, jak učí sv. Augustin
(De civit. Dei, lib. X., cap. 22, de divinat. daemonum
cap. 5, n. 9), sv. Tomáš (S. Th. I. g. 57 a. 3) a Be
nedikt XIV. (De servorum Dei beatilic. lib. HI. cap.
43, n. 3), mohou duchové zlí uhodnouti věci budoucí,
které z přirozených příčin nutně vyplývají, a tak
předpověděti mnohé děje, které člověku jsou tajnými,
jelikož tak dokonale a jistě nepoznává příčin těch
věcí jako pouhý duch. Vědí také o věcech skrytých,
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na př. tajných krádežích, o kterých lidé nevědí, a
mohou je vyjeviti; mohou také s velikou rychlostí
to, co se ve vzdálených místech děje, tak rychle
oznámiti, že se zdá, jakoby to bylo předem předpo
věděno.

Ač tak dokonalá je mohutnost poznávací u pou
hých duchů, přece myšlenek člověka, které žádným
zevnějším způsobem nebyly projeveny, duch znáti
nemůže. Tajnosti srdce lidského znáti může pouze
vševědoucí Bůh; vnitřní úkony rozumu a vůle pro
ducha, stvořeného zůstávají tajemstvím. Mohou však
duchové ze zevnějších znaméní mnohá tajemství
srdce vypátrati. Je známo, že vnitřní úkony člověka
prozrazují. se často tvářením se, posuňkem, hnutím
atd., a lidé sami z těchto znamení uhodnou často my
šlení lidí jiných. Tím spíše může pouhý duch nejen
pro dokonalejší způsob poznávací, nýbrž 1 pro svou
bohatou zkušenost ze zevnějších znamení uhodnouti,
byť ne všecky, přece aspoň mnohé myšlenky a tajnosti
srdce lidského a dohadem předpověděti věci budoucí.
Sv. Tomáš (S. Th. I. g. 57. a. 4.) v tomto smyslu při
pisuje pouhým duchům poznávání myšlenek lidských;
píše: »Cognoscitur cogitatio interdum non solum per
actum exteriorem, sed etiam per immutationem vul
tus; et etiam medici aliguas affectiones animi per
pulsum cognoscere possunt, et multo magis angeli et
etiam daemones, guanto subtilius hujuscemodi immu
tationes occultas corporales perpendunt.«

Tím dají se také vysvětliti zjevy, při nichž me
dium myšlenky a úmysly jiných poznává a vyjevuje.
Jelikož však duchové myšlenek lidských nepoznávají
přímo, nýbrž je nepřímo, konjekturou. z projevů ze
vnitřních uhodnouti se je snaží, odtud lze vysvětliti,
proč tak často media klamou se ve výrocích o vnitř
ním stavu člověka a v předpovědích o budoucích
svobodných úkonech jeho.

Jako mohou pouzí duchové, tedy i duchové zlí,
mnohé poznávati, co převyšuje síly lidské, mohou
také mnohé věci vykonati, kterých člověk přiroze
nými silami vykonati nemůže. Duchové mají větší
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moc nad věcmi hmotnými. Sv. Tomáš (S. Th. I, g.
110. a. 3.) a theologové vesměs učí, že duchové mohou
působiti na hmotná tělesa a jimi pohybovati. Pomocí
svého dokonalejšího poznání podstaty věcí a přírodních
sil mnohem dovedněji dovedou jich též použiti a
i tímto způsobem různé zjevy v přírodě vykonati.
V lůnu země jsou skryty síly, které zrakům a rukám
lidským jsou nedostižitelny, pouhým duchům pro
dokonalejší znalost přírodyjsou k službám. Vlivu na
síly přírody pouhým duchům upříti nelze.

Jak lehce dají se pomocí. zlého ducha vysvětliti
zjevy spiritistické, které theoriemi dosud uvedenými
osvětleny řádně nebyly. Pohybovati stoly, klepati
v ustanoveném počtu, tony a jiné zvuky způsobiti,
zmizení a objevení se předmětů, tepelné zjevy, změnu
váhy těles, přímé písmo, přínos atd. duchu zlému
snadno lze vykonati.

I na člověka mohou pouzí duchové veliký vy
konávati vliv. Mohou působiti na smysly lidské, buď
že uvnitř (na př. nepravidelným oběhem krve) do
tyčný orgán přizpůsobí tak, že člověk vidí věci jinak,
než jak skutečně jsou, nebo že předvádějí různé před
měty buď skutečné nebo uměle vytvořené. Sv. Tomáš
(S. Th. I. g. 111. a. 4.)píše: »Potest angelus opponere
exterius sensui sensibile aliguod vel a natura forma
tum vel aliguod de novo formando. — Similiter etiam
potest interius commovere spiritus et humores, ex
guibus sensus diversimode immutentur.«

Mohou též nervovou soustavu rozrušiti, pobou
ření krve způsobiti, smyslné žádosti a vášně roznítiti,
ve fantasii všeliké obrazy vytvořiti; zvláště ve snu,
kdy fantasie je volna, snadno lze ji vzbouřiti. »Může-li
pouhý duch bezprostředně působiti na vegetativní a
sensitivní život v člověku«, píše Dr. Schneid (v cit.
sp. str. 130.) »velikou má tím také moc na duševní
jeho život. Člověk je ve svém vyšším poznání a
chtění mnohonásobně závislým na činnosti smyslné.
Kdykoliv smyslné nějaké poznání nebo smyslná žá
dost v něm povstává, rozum musí na poznaný smy
slný předmět ten mysliti. Tímto způsobem může
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intellegentia separata prostředečně nejrůznější my
šlenky v rozumu vytvořiti a tak nejrozmanitější před
měty vůli představiti, aby ji pohnula... Při slabosti
vůle lidské a při náklonnosti její ke zlému snadno
se dá pochopiti, jak veliký rozsah působnosti na my
šlení a konání člověka je otevřen světu duchovému.«
Totéž dosvědčuje sv. Tomáš slovy: »Praeter hunc
modum etiam aliter movetur in hominibus voluntas
ab exteriori, sc. ex passione existente circa appeti
tum sensitivum; Sicut ex concupiscentia vel ira in
clinatur voluntas ad aliguid volendum; et sic etiam
angeli, in guantum possunt concitare hujusmodi pas
Slones, possunt voluntatem movere, non tamen ex
necessitate, guia voluntas semper remanet libera ad
consentiendum vel resistendum passioni.« (S. Th. I
g. 111. a. 2.)

Tím není ještě vliv pouhých duchů na člověka
vyčerpán. Duch zlý může se též těla lidského zmoc
niti, jako nástroje ho užívati po delší nebo kratší
dobu. Patrno to z četných případů posedlosti v Písmě
sv. uvedených. (Viz: u sv. Matouše kap. 7, 14—17.,
kap. 12, 9.—14.; u sv. Marka 3, 10.—11.; u sv. Luk.
6, 8.

ohon tedy ovládnutím skrze media psáti, mlu
viti, skryté a neznámé věci zjevovati, medium ve
vzduchu vznášeti, křečovitý stav, do něhož medium
často upadá, způsobiti.

-© Jak lehce dá se touto mocí ducha zlého opět
veliká část zjevů spiritistických vysvětliti. I ty nej
podivnější zjevy, zjevy intellektuelní, které převyšují
daleko úroveň vědění medií a účastníků seance, jsou
touto theorií jasně osvětleny. |

A ještě o jedné moci pouhých duchů jest se
nám zmíniti. Duchové mohou nejen na hmotu tak
působiti, aby různou na sebe přijala podobu, nýbrž
mohou též sami rozličné tvary na se vzíti i tělo při
jmouti a v těle lidském se zjeviti. Přijatému tělu mohou
dáti libovolnou podobu 1-postavu.

I materialisace duchů, o kterých nám spiritisté
vyprávějí, touto theorií vysvětlena. Může-li duch



— 108—

přijmouti na sebe podobu jakoukoliv, může se také zje
viti v podobě některého zemřelého člověka účastníkům
seance známého. |

Přehlédneme-li vše, co jsme o moci pouhých
duchů pověděli, patrno, že všecky zjevy, se kterými
se ve spiritismu setkáváme, působením ducha zlého
bez obtíže vysvětleny býti mohou.

Jsou tedy duchové zlí původci všech zjevů spi
ritistických?

Rozhodně -nesdílíme mínění těch, kteří tvrdí,
že všecky zjevy spiritistické dějí se působením duchů
zlých. Přesvědčením naším je, že ve spiritismu děje
se mnoho podvodů, a že podvod a lehkověrnost lidí
je hlavní příčinou největší části zjevů spiritistických.
Zvláště v našich krajinách přemnohá media jsou pod
vodná, klamou lid po většině za tím účelem, aby
vydírala peníze.

Dále stojíme na stanovisku, že mnohé zjevy
dají se určitě vysvětliti přirozeným způsobem silami
fysiologickými a psychologickými a že ve všech přípa
dech pochybných přednost dáti třeba vysvětlení při
rozenému. Proto vylučujeme z působení demonického
všecky zjevy, pro které vynalezla věda hypothésu
jen poněkud uspokojující. Věda neprozkoumala ani
z daleka všech sil přírodních, věda stále pokračuje;
možná, že mnohé zjevy spiritistické, které způsobem
přirozeným zcela jasně dosud vysvětliti nedovedeme,
později určitě se nám zjeví jako účinky sil přiroze
ných.

' I to připouštíme, že podaří se snad vědě obje
viti síly přírodní, o kterých nemáme dnes ani tušení,
a že zcela přirozeně vysvětlí i ty zjevy fysické, pro
které nemáme dosud uspokojivé theorie vysvětlovací.
Co záhad ve světě vědou dosud nevyzkoumaných!

Ze při zjevech spiritistických možno připustit
síly přirozené, i z toho lze odvoditi, že zjevy ty,
aspoň zpravidla, dějí se u přítomnosti media; medi
umitou jeho zdají se býti podmíněny. Medijní vloha,
jak jsme viděli, spočívá v organismu člověka a to
každého. člověka a dá se cvikem zdokonaliti; je to
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jakási přirozená disposice. Při zjevech spiritistických
pozorovali jsme též, že organismus media do zvlášt
ního přicházel stavu, dech stává se těžším, tělo sebou
křečovitě cuká, znenáhla se dostavuje strnutí; po se
anci následuje tělesné i duševní vysílení. Nelze z toho
uzavírati, že pomocí sil fysických V mediu existují
cích dějí se zjevy, které nevyžadují příčiny vyšší
mimo medium existující?

Přece však neostýcháme se tvrditi, že mnohé
zjevy spiritistické, o kterých spiritisté tvrdí, že se
skutečně staly, silou přirozenou vykonány býti ne
mohou. Vyžadují nutně za příčinu sílu vyšší, roz
umnou, mimo medium existující. A příčinou tou není
anděl dobrý, ani duše lidí zemřelých, nýbrž duch zlý.

[ z oné veliké podobnosti zjevů spiritistických
s čarami a věštbami pohanskými možno uzavírati,
jaký vliv při nich působí. Starý Zákon varuje a za
povídá co nejpřísněji čáry, kouzla a věštby pohanské
a ukazuje tak, jakého druhu je spiritus pythonicus,
Spiritus divinationis zde působící.

I za času apoštolských shledáváme se s tako
vými věštícími duchy. Ve Skutcích apoštolských (16,
16.) vypravuje sv. Lukáš: »Stalo pak se, když jsme
šli k modlitbě, že nějaká děvečka, mající věštícího
ducha, potkala se s námi, kteráž veliký užitek přiná
šela pánům svým předpovídáním budoucích věcí.«
A zač pokládá sv. Pavel tohoto ducha věštícího?
Snad za produkt přirozené, fysické nebo duševní ně
jaké síly? Nikoliv. Vidí v něm v pravém slova smyslu
ducha zlého a jeho působení ony zjevy přičítá. Pa
trno to ze slov: »Pavel .. .. obrátiv se řekl duchu:

ikazuji tobě ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel odA vyšel v tu hodinu« (v. 18.) Zaklíná slavnostně
jménem Ježíše Krista ducha zlého.

A jak vysvětlují církevní Otcové a učitelé kouzla
a věštby pohanské, které se zjevy spiritistickými ú
plnou mají podobnost? Rovněž působením duchazlého.

A ještě z jiné stránky můžeme zcela pravděpo
dobně připustiti vliv ducha zlého přizjevech spiritis
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tických, zkoumáme-li totiž mravní tendenci a učení
spiritistické, které duchové zjevují. Zde platí napo
menutí sv. Jana (epišt. 1., kap. 4., v. 1—3)): »Nejmi
lejší, ne každému duchu. věřte,ale zkoušejte duchů,
jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na
svět.« Demonické extase za časů apoštolských nebyly
ničím neobyčejným, i z pohanských dob byly křesťa
nům známy; proto potřebovali křesťané jistého zna
mení, jak duchy rozeznávati. A znamení to dává sv.
apoštol slovy: »Potom poznán bývá duch Boží: Vše
ký duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel
v těle, z Boha jest, a všeliký duch, který dělí Ježíše,
není z Boha, a ten je antikrist, o kterémž jste sly
šeli, že má přijíti,-a již je nyní na světě.« A dále

píše (v. 6.): »Kdo zná Boha, poslouchá nás, kdo není
z Boha, neposlouchá nás. -Potom poznáváme ducha
pravdy a ducha bludu.« Po těchto slovech sv. Jana
každý, kdo zná učení spiritistické, musí přijíti k ú
sudku, že spiritismus je dílem »antikristovým«, dílem
ducha zlého. Spiritistické učení — jak později uká
žeme —. dělí Ježíše, upírá jeho božství, jeho pravé
člověčenství, neposlouchá a zavrhuje církev, která
božství a člověčenství Kristovo hájí a za základ učení
křesťanského staví; není tedy ve spiritismu duch
pravdy, ale lži.

Stůjtež zde dva příklady z literatury spiritistické,
které dosvědčují tvrzení naše, že duchové se zjevu
jící nejsou duchové dobří. Přináší je p. Podmore
v časopise »Light« ze dne 20. května 1882. Pastor
baptistů, žijící v Akshayi nedaleko Oxfordu, dostával
prostřednictvím svých dětí písemná sdělení, přicháze
jící jménem jeho zemřelé manželky. Ve sděleních
těch bylo mnoho pro něho potěšujícího a mnoho do
kladů skutečné její osobnosti. Po nějakou dobu byl
pastor přesvědčen, že je ve spojení s duchem své
ženy. Tu však najednou bez všeliké příčiny ráz zje
vení-se změnil, biblické texty a slova soůcitu byla
zaměněna rouháním a necudnostmi, a nešťastný muž
byl nucen dospěti ku přesvědčení, že se stal obětí ne
viditelné, zlomyslné moci.
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Druhý případ, píše Podmore, byl mi oznámen
mužem, jemuž: se přihodil. Brzy po smrti jeho man
želky dvanáctileté děvče, jeho neť, začala psáti psy
chograficky. Sdělení přicházela podobně jako v prvém
případě jménem zemřelé manželky a obsahovala
mnohé vážné důkazy ve prospěch tohoto původu.
Bylo učiněno nemálo narážek na události známé pouze
muži a ženě a na rozmluvy, jež měli mezi čtyřma.
očima. Chtěje však dostati ještě větších důkazů, začal
se přítel můj ještě obšírněji vyptávati projevující se
neviditelné síly. Tu vyšlo k jeho udivení na jevo, že
pamět a vědomosti sugeerujícího tato sdělení nesa
haly dále, než na' šest neděl před smrtí jeho man
želky; vše, co se před tím stalo, bylo mu neznámo.
Když začal projevující se síle vytýkati klam, zděsil
se sypajícího se na něho proklínání a hnusných na
dávek; připomínám, že všechno to bylo psáno rukou
dítěte, jež sotva kdy by mohlo slyšeti a tím méně
rozuměti smyslu užitých slov.

A jiný dopisovatel »Lightu« sděluje: »Je pozoru
hodno, že při psaní pomocí planšetky velmi často se
stává, že charakter sdělení je v přímém odporu s cha
rakterem media. Tak jsem na př.viděl, jak nejhroznější
proklínání vylévalo se pod rukama lidí, kteří by ra
ději zemřeli, nežli by se dopustili podobných řečí.«
(Light, 1883, str. 124)

»Vůbec pak dostávání sdělení hrubě neslušných
prostřednictvím medií úplně nevinných a čistých duší,
které někdy ani nedovedou pochopiti smysl toho, co
napsaly, je jedním z nejobyčejnějších,zároveň však také
nejvýš. překvapujících; potvrzují ho všichni ti, kteří
jsou dobře obeznámeni s mediumismem.« Tak píše
hlavní sloup spiritismu Axakov (v cit. spise str.
415.—416.

A ve svém vyznání víry vyznává Axakov, že
nemá naprosté jistoty, jsou-li. zjevující se duchové
dušemi zemřelých, a zdá se býti nakloněn mysliti
na něco ďábelského. (Viz: Psych. Stud. 1878, str. 7.
a násl.)
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Podobně i jiný veliký spiritista H. Fichte píše:
»Ať je tomu jakkoliv, známo aspoň je, že již v dří
vějších, předspiritistických dílech, na př. u Hoznunga,
Daumera a jiných, uvádějí se případy,že prý se zje
vovali duchové zemřelých, zvláště duchové zname
nitých osob a dokázalo se, že to byl klam .. . Ze
docela i něco »démonického«, zámyslně podvádějícího
při zjevení duchů se přihází, již od starých často

připomenuto, když před dvojsmyslnými výroky věš
teckými varovali. A spiritistická přítomnost dobřeučiní,

podrží-li ma zřeteli toto stanovisko se všemi povážlivým?i
„důsledky, které se z něho odvoditi dají.“ (Der neuere
Spiritismus, str. 90.)

Zdaž neutvrzují nás tato přiznání se strany Sa
mých spiritistů pronesená v přesvědčení, že ve spi
ritismu síly démonické spolupůsobí?

Spiritisté nemohou ovšem souhlasiti s názorem
naším, že spiritismus je zhoubný a že démonický
vliv v něm se nedá upřít; mají po ruce námitky,

jimiž názor náš vyvrátiti se snaží. Poukazují na dě
tinské a malicherné věci, které se v seancích dějí,
na přemnohé nejasné, neurčité odpovědi, na odpory
ve zjeveních atd. To prý dokazuje, že pouzí duchové,
-duchové zlí, nejsou původci těchto zjevů, kteří by si
zajisté zcela jinak počínali; daleko rozumnější je prý
uznati, že pocházejí od duší zemřelých lidí. Denně
umírá plno lidí hloupých, zlomyslných, posměvačných,
podvodných, kteří celou svou povahu, všecky své
-chyby a náklonnosti berou ssebou na onen svět. Duše
tyto, přicházejí-li mezi nás, počínají si po smrti zrovna
tak, jako si počínaly v životě pozemském, hloupě,
dětinsky, podvodně.

Námitka tato spíše utvrzuje, než vyvrací názor
náš. Malicherné, titěrné, hloupé zjevy úplně se srovná
vají s povahou ďábla; zúmyslně provádí duch zlý
podobnézjevy, aby co možná nejvíce duší pro Spiri
tismus získal. Tukání a pohybování se stolů, vznášení
„se předmětů a jiné zjevy toho druhu zdály se pře
„mnohýmvěcí docela nevinnou, ničeho v tom nevi
-děli, proč by se nemohli zúčastňovati seancí spiritis
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tických, nebo pokusy podobné v privátních kroužcích
sami konati. Byly to zjevy na pohled nevinné a zá
roveň zjevy mimořádné, nápadné; zvědavost přemno
hých lidí byla tím velice napiata; ve velikém počtu
ze zvědavosti navštěvovali seance spiritistické, aby
byli svědky zjevů, které se podobaly spíše eskamo-
térství, než působení nějaké bytosti záhrobní, tím
méně působení ducha zlého. Teprve když přemnozí
pro spiritismus byli již „získáni, následovaly zjevy
mimořádnější, podivnější; pomocí medií hlásáno učení
protikřesťanské; nevěrecké.

»oKdyby zlý duch vystoupil ihned s takovýmito
zjevy, které věřící křesťan za démonické lehce poznati
by musel, tak rychle a tak velice spiritismus nikdy
by se nerozšířil. Ponenáhlý vývoj spiritismu z nepa-
trných počátků až ku podivuhodným zjevům našich
dnů, je chytře vypočítán a zlé úmysly dábla velmi
podporující. A tyto vlastnosti podržel spiritismus až.
podnes. Začátečníku ve spiritismu daří se pokusy
méně závažné; teprve ponenáhlu, když je pro to zcela.
zaujat, stávají se zjevy častější a podivnější, jelikož:
není již nebezpečí, že spiritismu zanechá. To je pae
dacocgika pekla, která srdce lidské velmi dobře zná«,
píše Dr. Schneid(v cit. sp. str. 137.)

I ty rozpory, které shledáváme v odpovědích
'duchů, jsou dokladem, že dábel, otec lži, je původcem
jejich. Jemu nejde o pravdu, nýbrž aby co možná nej
více lidí oklamal a svedl; proto přizpůsobuje se ná-
zorům účastníků seance, aby se jim zalichotil a pří
stupu k nim nalezl. Před dobrými tváří se dobrým,
před zlými zlým, před učenými mluví o otázkách
vědeckých, před atheisty mluví proti Kristu a církvi.

Nesmí nás nikterak mýliti, nabádá-li duch ke
ctnosti, k nábožnosti, ke konání dobra. Spiritisté sice
tvrdí, že není možno, aby tak vznešené, krásné, u
mravňující učení pocházelo z úst nepřítele všeho
dobra, ďábla. »Zjevuje-li se démon«, píše Kardec,
»proč odporučuje nám veškeré zásady křesťanské a.
vše to konati, čeho třeba, aby říše jeho se zbořila?
Démon-li to, který takové rady dává, musíme přiznati,.
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že, jakkoliv je zchytralý, je přece jen velmi nešikovný,
podávaje zbraň proti sobě.« (Das Buch der Medien,
str. 50.)

Je-li učení spiritistické skutečně krásné, vzne
šené, umravňující, ukážeme v následujícím. Učení
spiritistické je v rozhodném odporu proti Kristu a
náboženství jeho. Kristus dle něho není Bohém, vy
koupení lidstva neděje se skrze jeho zásluhy, každý
je svého štěstí strůjcem, svátosti, kněžstvo, bohoslužba,
soud, peklo, zkrátka vše odstraněno, co by člověka
z moci ďábla vyprostiti, k Bohu přivésti a svatým
ho učiniti mohlo. Takové učení nemůže zajisté pochá
zeti od Boha, ani od duchů dobrých, Boha milujících.
Z toho také patrno, co souditi o onom sebepotírání
satana a jeho vlastní říše.

Několik mravních průpovědí, se kterými se
setkáváme v seancích spiritistických, nezviklá nás
v názoru našem. Kardec sám praví, že ďábel je zchy
tralý. V Písmě sv. zřejmé toho nalézáme doklady.
Sv. Pavel píše: »[ satan se proměňuje v anděla.
světla.« (II. Kor. 11, 14.) U sv. Marka (1, 23. a násl.)
čteme: »[ byl ve škole jejich člověk, maje ducha ne
čistého; a zvolal řka: »Což je tobě do nás, Ježíši

Nazaretský ? Přišel jsi nás zkazit? Vím, kdo jsi; svatý
Boží.« Ježíš pohrozil mu a přikázal mlčeti a vyjít
z člověka: »I polomcovav jím duch nečistý a křiče*
hlasem velikým vyšel z něho.« A ve verši 34. psáno:
»[ uzdravoval mnohé, kteříž byli trápení rozličnými
neduhy, a mnohé zlé duchy vymítal a nedopouštěl
jim mluviti, nebo znali ho«, poněvadž »satanova
chvála není žádná chvála«,praví Tertullian. A o oné
děvečce, která měla věštícího ducha, psáno ve Skut.
ap. (kap. 14, 17.): »Ta jdouc za Pavlem a za námi,
volala řkouc: Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyš
šího, kteříž zvěstují vám cestu spasení.« Sv. Pavel
těžce to nesa, vymítl z ní ducha zlého.

Z chytrácké taktiky, aby více víry si zjednal a
tím více obětí uchvátil, vydává se duch zlý za »an
děla světla«; odporučuje s počátku věci dobré na př.
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lásku k Bohu, k bližnímu, dobročinnost, vděčnost,
vystříhání se světských zábav, opojných nápojů a
podobných. A přemnozí, náboženství dokonale neznalí,
dají se tím chytiti, věří všemu, co jim zjevuje duch
vydávající se za bratra, sestrů, přítele zemřelého, za
ducha, který tvrdí, že je má vésti cestou dobra. A
když rozum a srdce jsou nalákány, podává jim učení,
které lahodí člověku, že není pekla, věčných trestů,
láskou Boží stvořený tvor že nemůže býti zavržen,
každý že dojde postupným očišťováním k patření a
k spojení s nejčistším duchem, Bohem. Pak přichá
zejí jiná učení odporující přímo učení církve; člověk
s počátku pochybuje, ale sveden několika svůdnými
průpovědmi více věří učení spiritistickému, a tak
jde dál, až ztratí pravou víru úplně — spiritismus
je mu evangeliem.

Kdo zúčastnil se schůzí spiritistických, nebo kdo
sleduje počínání si spiritistických časopisů, na př.
první ročník nejnovějšího spiritistického časopisu:
»Proč žijeme ?«, dá nám za pravdu.

»Zlému duchu«, píše Dr. Schneid (v cit. sp., str.
138.), »je jedno, jakým způsobem přivede člověka ku
pádu. Jemu jedno, žije-li člověk po nějaký čas zbožně,
jen když ho na konec přece do své moci dostane.
Satan zůstává duchem zlým i tehdy, když se skrývá
pod pláštěm ctnosti.«

Námitky, které se uvádějí proti theorií démo
nické, spíše ji utvrzují než vyvracejí.

Tím však nechcemetvrďiti — opakujeme to ještě
jednou — že by všecky zjevy spiritistické byly dilem
ducha zlého. Praví-li však spiritisté, že se staly mnohé
zjevy, které silou přirozenou vykonány býti nemohou,
připouštíme to, neboť je nesprávno tvrditi, že zjevy
ty jsou naprosto nemožny; staly-li se však opravdu,
nejsou dílem ducha dobrého, nýbrž pocházejí od ducha
zlého, a spiritismus je z té příčiny hříšný.

Hříšnost, zhoubnost spiritismu tím více se nám
objeví, zkoumáme-li obšírněji:
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Hlavní zásady učení spiritistického.

Pevného, jednotného, pro všecky spiritistické
kroužky směrodatného a závazného vyznání víry
u spiritistů neshledáváme. Výpovědi duchů, které se
považují za pramen nového »zjevení«, jsou namnoze
velmi nejasné a vespolek si odporující i v otázkách
nejdůležitějších. Již v základní otázce každého nábo

(ženství, v učení o Bohu, jak s rozmanitými názory
se shledáváme! Většina spiritistů věří sice v existenci
boží, ale bůh spiritistický není Bohem křesťanským,
bytostí trojjedinou, která stvořila, řídí a spravuje
tento svět, ale od něho podstatně se liší. Spiritisté
Trojice neuznávají. Základní pravdu náboženství kře
sťanského, tajemství Nejsvětější Trojice, naprosto za
vrhují. Tajemství toto je i těm spiritistům, kteří u
znávají existenci osobního Boha, ohavným nesmyslem,
jelikož prý se tím rozkouskuje neporušitelná jednota
a individualita boží. »Jen jeden je neviditelný božský
princip«, prohlašuje »duch evangelisty Jana« ústy
media Adelmy, »jeden Bůh, jeden duch, nade všemi
duchy jeden Stvořitel. Bůh je jeden, ne trojí duch;
slovo jeden vylučuje všecko dělení.« (Ref. Blátter,
str. 35., Dr. Dippel v cit. sp. str. 181.) »Nikde není
v Písmě řeč o trojím rozkouskování a opětném spo
jení bytosti, individuality boží. Nikde není řeči o všech
těch pojetích různých církví a sekt o trojjedinosti,
která není ani rozumná ani logická.« (Dr. Dippel,
ibidem.)

Spiritisté nutně dospěti musili k upírání této
pravdy, jelikož spiritismus uznává za pravdu, jen co
se dá dokázati cestou zcela empirickou. Trinita vy
myká se zajisté tomu spiritisty jedině uznanému pra
menu poznání.

Bůh dle většiny spiritistů je sice Stvořitelem
světa, ale o svět více se nestará, vše děje se v něm
přirozeným vývojem, nezměnitelnými zákony přírody
bez ohledu na Boha. — Spiritisté čeští neuznávají
též Trinity v pravém slova smyslu, přece však jakési
řízení a zachování světa Bohu připisují. »V kolika
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osobách jest Bůh?« táže se český spiritistický kate
chismus (str. 4.) Odp.:»Bůh jest v jedné osobě, ne
rozdílný. Avšak ta stránka Boha, kteráž celý vesmír
vede ku předu, zove se Bohem Otcem, která lidstvo.
řídí, Bohem Synem, a která přírodu řídí, Duchem
Svatým.«

Dva hlavní směry možno mezi spiritisty sledo
vati: deistický a pantheistický. Hlavou deistického
směru je Allan Kardec, který na základě zjevení
různých medií celé učení spiritistické v jistý systém
uvedl. Kardec učí, že. jsou tři bytosti: Bůh, duch,
hmota, bytosti ty podstatně že od scke se liší. Bůh
je tvůrcem duchů a hmotného: světa.

Dle Davise, jenž zastupuje směr pantheistický,
bytosti tyto podstatně se neliší, tvoří vespolek vesmír,
v němž jsou sloučeny.

Počátkem stvoření jsou duchoré.Duchové nejsou
však pouzí duchové, mají tělo, tělo. zvláštní, ne tělo
tak hmotné jako tělo naše, nýbrž jemné, étherické,
vzdušné.

Bůh stvořil nesčetné množství duchů. Nevyšli
však z ruky jeho úplně dokonalí, dokonalosti jak roz
umu tak i vůle mají si dobýti a zasloužiti vlastní
činností. Aby toho dosáhli, jest se jim vtěliti,t. j. mu
sejí přijmouti lidské tělo, podstoupiti zkoušky, které jim
Bůh ukládá, a postupnou reinkarnací v různých živo
tech mají nabýti znenáhla vědomostí, kterých se jim
nedostává. Duchové, kteří se vtělili na této zemi,
slují lidé. Duše lidská není tedy ničím jiným než
vtěleným duchem, který ovládá tělo a jak nástroje
ho používá ku práci na dráze svého pokroku na této
zemi.

Všichni duchové dospějí znenáhla k nejvyššímu
stupni dokonalosti; na nižším stupni žádný duch
věčně nezůstane. Od duchů samých závisí urychlení
pokroku k dokonalosti. Pokračují rychleji nebo po
maleji dle svého přičinění a dle své oddanosti do
vůle Boží. Kteří přijímají zkoušky od Boha určené
s ochotou, dosáhnou rychleji cíle svého povolání,
kteří se jim podrobují jen s reptáním, zůstávají vlastní

12
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vinou vzdáleni dokonalosti a přislíbené blaženosti.
(Viz: Kardec, Kniha duchů, str. 31. Přeložil fin. kom.
Fr.Pavlíček.)

»Byli stvoření duchové dobří a duchové zlí?«
táže se český spiritistický katechismus od Karla Se
zemského (str. 11.)

Odp.: »Bůh stvořil všecky duchy prosté a ne
vědomé. Ponechal jim svobodnou vůli, by volili si
dobro nebo zlo, a všichni pokračují na dráze pokroku,
někteří rychleji, jiní zase volněji.«

»Dosáhnou všichni duchové dokonalosti %e
Odp.: »Všichni bez výminky. Čistí, nejvyšší du

chové byli jedenkráte také nízkými, ale postupem
času až k této výši se vyšinuli.«

Spiritisté andělů a dáblů ve smyslu křesťanském
neuznávají.

»Jsou také bytosti, které se jmenují andělé a
ďáblové ?«

Odp.: »Nikoliv. Bůh je i v tomto ohledu spra
vedliv, nestvořil bytosti, jimž by bylo usouzeno, aby
věčně zlými zůstali.« (Český spir. katech., tamtéž.)

Dle toho, jak duchové ve své dokonalosti po
kročili a nejvyššímu duchu-Bohu více nebo méně
blízcí jsou, rozeznávají se ve světě duchů rozličné
stupně nebo hžerarchie. Alan Kardec (Kniha duchů,

str. 25. a násl.) rozeznává tři hlavní třídy duchů.
První třída obsahuje duchy čisté, totiž ty, kteří

dosáhli nejvyššího stupně dokonalosti. Velikému
duchu-Bohu nejblíže stojí tak zvaní prvenci; jedna
část z nich vzbouřila se proti Bohu, jeden z těchto
pyšných duchů byl Jidáš Iškariotský; mezi prvenci
duchy, kteří Bohu věrnými zůstali, zaujímá přední
místo Ježíš z Nazareta.

Duchové druhé třídy přišli až do středu stupnice,
jsou-to duchové dobří; touha po dobrém a duch nad
hmotou má u nich převahu.

Duchové třetí třídy jsou ještě u paty stupnice,
jsou to duchové nedokonalí. Nevědomost, žádost zlého,
zlé náruživosti,. které zdržují jejich pokrok, u nich
převládají.
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Ve dvou posledních třídách rozeznává Kardec
několik druhů duchů podle vlastností, kterých sobě
vydobyli, nebo dle nedokonalostí, jichž se mají ještě
zprostil.

Na nejnižším stupni dokonalosti, v desáté třídě
stojí duchovénečistí. Jsou nakloněni ke zlému. Jako
duchové dávají zlé rady, způsobují sváry a užívají
přetvářky, aby lépe šáliti mohli. Zdržují se při lidech
slabé povahy, ponoukají je ke zlému a radují se
z toho, podařilo-li se jim je svésti a v pokroku zdržeti.
Zjevují--Ji se, poznávají se dle sprosté a hrubé řeči.
Živé bytosti, které oživují, když se vtělili, jsou
nakloněny ke všem neřestem, zvláště ke smilstvu,
ukrutnosti, pokrytství, lakomství atd. Páchají zlé bez
příčiny a z nenávisti k dobrému. Z těchto duchů udě
lal lid namnoze bohy zlé, nebo démony.

Devátá třída:Lehkomyslní duchové. Jsou nevzdě
Janí, nedůslední, posměvační. Míchají se do všeho,
odpovídají na vše a nestarají se o pravdu. I tito du
chové mají zalíbení v tom, způsobí-li úzkost, roznítí-li
svár a přivedou-li lidi zlovolně do bludu.

Osmátřída: »Křivoučení« duchové. (Ponecháváme
název Pavlíčkův). Mají jakési vědomosti, ale domní
vají se, že vědí více, než skutečně vědí; vědomosti
jejich jsou odstínem poznatkův a předsudků pozem
ského života, je to směs některých pravd vedle nej
hloupějších bludů, jimiž proniká samolibost, pýcha,
žárlivost, svéhlavosť a jiné nectnosti, jichž se dosud
nezprostili.

Sedmá třída: Lhostejní duchové. Kloní se stejně
k dobrému jako ke zlému.

vestá třída: Klepaví duchové a rušitelé pokoje.
Tito netvoří zvláštní třídu, má-li se zřetel k osobním
jejich vlastnostem; mohou přináležeti ke každé z uve
dených tříd. Oznamují svou přítomnost fysickými
zjevy, jako tlukotem, pohybováním, přenášením před
mětů, pohyhem vzduchu atd. Všichni duchové mohou
působiti tyto zjevy, ale vznešení duchové přenechá
vají je vůbec činnosti duchů nižších, kteří jsou schop
nější pro zjevy fysické než pro intellektuelní; když
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uznávají, že zjevy toho druhu jsou prospěšné, použí
vají těchto duchů jako pomocníků.

Druhá hlavní třída. — Dobří duchové. Všeobec
nou povahu těchto duchů udává Kardec (Spiritistická
[ilosofie, str. 29.) takto: Převaha ducha nad hmotou;
touha po dobrém. Jedni mají vědomosti, druzí mou
drost a dobrotu. Poněvadž nejsou ještě docela od
hmoty osvobozeni, mají na sobě dle svého postavení
menší nebo větší známky, tělesného života. Pochopují
Boha a nekonečnost a požívají již blaženosti dobrých.
Radují se z dobrého a šťastnými jsou, překazili-li zlo.
Láska, která je spojuje, je jim pramenem nevýslov
ného blaha, jež neruší ani závist, ani žal, ani jiná
zlá náruživost, která působí trápení nedokonalých
duchů; všichni však mají se ještě podrobiti zkouš
kám, dokud nedosáhnou svrchované dokonalosti.

Jako duchové vnukají dobré myšlenky, odvra
cejí lidi od cesty ke zlému, chrání je od vlivu nedo
konalých duchů.

Lidé, v kterých jsou vtěleni, jsou dobří, nejsou
vedeni ani sobectvím, ani ctižádosti, neznají nenávisti,
ani závisti, ani žárlivosti a činí dobré pro dobro samo.

Obyčejně nazývají se dobrými duchy, anděly
strážnými. |

Kardec rozeznává mezi dobrými duchy čtyři
třídy:

Pátá třída: »Dobrovolní« duchové. Převládající
vlastnost je dobrota. Zálibou jim je prokazovati služby
lidem a je chrániti. Vědomost jejich je obmezena;
pokrok jejich stal se více z mravného než intellektuel
ního ohledu.

Čtvrtá třída: Učení duchové. Vynikají vědo
mostmi; neobírají se tak otázkami mravnýmijako vě
deckými, pro které mají více schopnosti.

Třetí třída: Moudří duchové. Vynikají intelligencí
a rozvahou.

Druhá třída: Vyšší duchové. Spojují vědomosti
s moudrostí a dobrotou, Řeč jejich je vážná, vzne
šená. Podávají nejpravdivější zprávy o světě záhrob
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ním. Když mimořádně na zemi se vtělí, děje se to
proto, aby ukázali nám vzor dokonalosti, které může
člověčenstvo na zemi dosáhnout.

První hlavní třída: Čistí duchové. Všeobecná po
vaha těchto duchů dle Kardeca (tamtéž): Žádný vliv
hmoty více. Neobmezená vznešenost intellektuelní a
mravní. První třída — jediná; tito duchové prošli
všecky stupně a odložili všecky nečistoty hmotné.
Jelikož dosáhli vrchole dokonalosti, jehož dosíci možno,
nemusejí se více podrobovati ani zkouškám, ani. po

nitelného blaha. Jsou poslanci a služebníky božími.
Vládnou nade všemi duchy nižšími.a pomáhají jim
v dokonalosti. (Spirit. filos. str. 27.—30.)

Duchové, aby podstoupili zkoušku mezi dobrem
a zlem a aby na dráze pokroku postoupili, vtělují se
— jak již vzpomenuto — v tělo lidské buď na zemi,
kterou obýváme, nebo v jiných světech naší zemi
podobných. Spiritisté učí, že je více obydlených světů.
Kardec praví: Naší zemi, která přece je jen písečným
zrnéčkem ve vesmíru, mnoho cti a důležitosti se
prokazuje, předpokládá-li se, že pouze ona je obydlena
bytostmi — a rozděluje veškeré světy na několik tříd
podle fysického a mravního stavu duchů na nich
vtělených. Český spiritistický katechismus na str. 4
poučuje o tom takto:

»Ot. Jsou jsvěty obydleny bytostmi nám podob
nými? Odp. Některé z nich obydleny jsou bytostmi
nám podobnými, na jiných opět jsou bytosti vyšší roz
umem i mravně než my; na jiných opět nižší.

Ot. Na kolik tříd možno rozděliti veškeré světy?
Odp. Na“pěttříd. 1. Světy prvopočátečné.2. Světy

vychovávající. 3. Světy očištění. 4. Světy šťastné. 5.
Nebeské nebo jasné světy.

-O6 Jací duchové.obývají světy prvopočátečné?
Odp. Ti duchové zlí, kteří podobají se dětem a

jsou beze vší zkušenosti.
Ot. Jací duchové obývají světy vychovávací?
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Odp. Duchové, kteří jsou takzlí- jako dobří.
Naše země patří k těmto světům, a proto je tu tolik
utrpení a tolik zlého.

Ot. Jací duchové obývají světy očištění?
Odp. Ti dobří duchové, kteří chtějí a musejí se

ještě očistiti.
Ot. Jací duchové obývají světy šťastné“
Odp. Tací duchové, kteří jsou dobří a žijí mezi

sebou jako bratří a něžně se milují.
Ot. Jaké světy jsou nebeské nebo jasné?
Odp. Na nebeských nebo jasných světech sídlí

duchové čistí. Ti považují Boha za svého pána a vy
konávají jeho rozkazy.«

To je v hlavních rysech spiritistická nauka duchů,
spiritistická angelologie..

Spůritistická anthropologie nebo učení o člověku
takto se dá krátce naznačiti: Clověk skládá se ze tří
částí: z oreanického těla, z duše nebo vtěleného ducha
a Z perispritu, t. j. z polohmotné látky, která je po
jítkem mezi duchem a hmotou a zároveň prostřed“
kem, kterým duch tělo ovládá. Spojení ducha s peri
spritem je nerozlučitelné, proto nelze si duši lidskou
jako bytost čistě duchovou mysliti. Duše tedy, jak se
o ní u člověka obyčejně mluví, je vtělený duch; dříve
než se vtělila, byla duchem, jednou z oněch intelli
gentních bytostí, které obývají neviditelný svět a
které na sebe berou na určitou dobu hmotné tělo,
aby se očistily a zkokonalily.

Perisprit, první obal duše, pro fluidickou jeho
jemnost- za normálních poměrů tělesnýma očima nelze
viděti. Může však za jistých podmínek přitažením
hmotných částeček z obklopující ho sféry tak zhust
nouti, že ho lze po jistý čas viděti, hmatati, vážiti jako
jiná těžká tělesa. :

Jemnost perispritu je v přímém poměru s mravní
výší ducha. Nižší duchové mají hrubší, obyčejné hmotě
podobný perisprit, -proto nemohou se vyprostiti ze
smýšlení a žádostí pozemského života.
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Pomocí perispritu mohou duchové všecka pevná
tělesa pronikati, všude vnikati i do hermeticky uza
vřených prostor. Podivuhodnou rozpínavostí perispritu
mohou duchové pevná tělesa okamžitě v atomy rozlo
žiti, že jiná hmotná, rovněž' tak rozložená tělesa jiml
proniknouti mohou, aniž jest znamenati nějaké stopy.

Při smrti osvobozuje se duše čili duch jen od
roušky hrubé, podrží však druhou — perisprit— tak
asi, jako když odložíme svrchní šat a podržíme si
šat spodní.

Oddělení ducha, vlastně périspritu od hmotného
těla, při smrti neděje se najednou; dle zjevení duchů
trvá zpravidla přes půl třetí hodiny, někdy i déle,
zvláště při člověku, který smyslný život vedl. Nastou
píli smrt najednou, při smrti násilné, oddělení ducha
s jeho perispritem od hmotného těla je velice bo
lestné a bolesti ty provázejí duchové tělo jeho i na
onen svět.

Při normální smrti je prý duch v bezvědomí;
po smrti zdá se mu, jakoby ze sna procitl, teprve po
delší době si uvědomí, že zemřel. Dr. Adolf Steudel
ve svém spise (der Spiritismus vor dem Richterstuhle
des philosophischen Verstandes, (str. 24. a násl.) po
pisuje nám na základě zjevení duchů stav člověka
při smrti a po smrti. Umírá člověk; po nějaký čas
leží v úplném bezvědomí. Smrt nastala. Ponenáhlu
přichází k sobě, cítí se zcela zdravým, silným, mla
distvým, vidí kolem lůžka své přátele a známé —
mluví k ním, ale oni ho neslyší, rád by je potěšil
v jejich zármutku, volá k nim, že žije, že nezemřel,
ale oni ho nevidí a neslyší. Někdy po dlouhou dobu
zůstává duch ve stavu jakési pomatenosti, že si není
vědom, že zemřel, jďe za svým dřívějším zaměstná
ním a zábavou, navštěvuje kostely, divadla, hostince,
plesy atd.

Duch Stafford zjevuje o smrti své: Po dlouhé
nemoci přestaly pojednou bolesti mé a byl jsem jako
ve vytržení. Postava jakás zbudila mne a poručila
mi, abych ji následoval. Teprv nyní jsem si uvědo
mil, že jsem zemřel. Byl jsem na neznámém mi místě
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po boku starého muže, který pln soustrasti na mne
patřil a vyzval mne, abych s ním šel a uvedl mne
na onen svět.

A jiný duch zjevuje podobně jako Stafford: Když
někdo zemře, domnívá se, že se pozdravil z těžké
nemoci; duch nepociťuje často po smrti oné změny,
která se s ním stala, zdá se mu jen, že je v jiné.
nějaké zemi.

Po své smrti, praví jiný duch, setkal jsem se
na onom světěs mnohými svými dřívějšími přáteli,
kteří byli velice smutní a nedali si vymluviti, že ne
jsou více na zemi. í

Nyní porozumíme modlitbě spiritistů za ducha
zemřelého, aby brzy ze stavu pomatenosti byl vysvo
bozen: »Hospodine, modlíme se za ducha N., jenž je
v pomatenosti. Vyrvi ho z onoho smutného stavu,
otevři mu oči, aby viděl světlo, a kéž uslyší sladká
slova svých přátel. Dobří duchové, pomozte mu ze
ztrnulosti. Probuď se, duchu N. Přátelé volají tebe.
Přesvědě se, že žiješ, ale že jsi bez hmotného těla.
Jsi nyní lehčím o ono veliké břímě, nutící nás plaziti
se po zemi, kdežto ty můžeš odletěti, kam libo. Děkuj
Bohu, že zbavil tě tíže, a modli se k němu upřímně,
by odpustil ti poklesky, jež jsi snad spáchal. Vyhle
dávej nyní všech příležitostí, abys činil skutky dobré,
a nepochybujeme, že budeš brzo šťasten«. (Spiritistické
modlitby a písně od Karla Sezemského. Štr. 15.)

Tělo hmotné po smrti se rozpadává a prvky
slouží k utvořeníse těla nového. Smrt značíjen ko
nec organického těla, vlastně však je osvobozením
ducha. Duch považuje tělo za obtížný šat, který ho
tlačí a tíží, a šťastným se cítí, když jej odloží. (Kardec,
Kniha duchů. Str. 143.) Duch vysvobozen z vězení
těla pozemského vchází s perispritem svým do říše
duchů, v pravou svou vlast. Člověk nemá se tudíž
báti smrti; smrt má mu býti okamžikem nejžádouc
nějším, vždyť je návratem ducha v původní jeho vlast.

Kde jest a jak si představují spiritisté svět duchů
a život duší po odloučení od těla v něm?
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Dle zjevení ducha »Hare« rozprostírá se říše
duchů mezi nebem a zemí, zaujímá prostor mezi 60
až 120 angl. milemi nad zemí; prostor ten je rozdělen
na rozličné kraje nebo sféry. Sféry onoho světa na
zývá Hare obdobou země.

»Svět duchů je podoben světům hmotným«, učí
spirit. katechismus český — (str. 16.) Jsou tam hory,
údolí, úrodné roviny, lesy, řeky,potoky, jezera, zahrady,
vinice, líbeznou vůni vydávající rostliny, zlata a stří
bra hojnost, vzduch přečistý. Zvláště ve třetí sféře
jsou prý mohutné palmy, krajiny nad míru úrodné
a vůně přelíbezná. Ve vyšších sférách jsou prý krásy
země a nebe sloučeny, jsou prý tam nivy rajské.
Sedmá sféra je sídlem velikého ducha — Boha.

Každá sféra onoho světa je v celku obdobou
světa našeho, jen že ideálnější krásy, a, panují prý
tam tytéž zákony přírodní jako na naší zemi.

Duch Stafford vypravuje, jak veden byl starým
mužem na onom světě přes hory a doly — kolem
měst a vesnic, kolem zástupů rozprávějících lidí. 1
zvířata prý jsou tam, psi, kočky, ptáci atd., mají
zvláštní étherické duchové tělo.

Duchové mají svá obydlí. Jeden duch vypravuje,
že jeho byt sestává z řady pokojů nádherně malbami,
sochami a jinými uměleckými výrobky ozdobených;
jiný že má dům, nikoliv z kamene, ale z hmoty nám
neznámé zhotovený. Každý duch dle svého vkusu
může si obydlí zvoliti.

Dle zjevení duchů život záhrobní je prokračo
váním života pozemského. Mají pořádek denní skoro
Stejný, jako na naší zemi: v devět hodin chodí spat,
ráno dávají se buditi, jdou po práci, do škol, pak do
zábav na procházky, na výlety; při svých cestách pou
žívají poštovních vozů, železnic, lodí. O automobilech
duchové se. nezmiňují — ani o vzducholodích —
možná že nyní tam budou již také zavedeny.

Zajímavá jsou sdělení duchů o vyučování a ško
lách na onom světě. Vyučovati a učiti se zdá se býti
hlavním zaměstnáním duchů na onom světě. Duchové
vyšší vyučují nižší. Vyučuje se ve školách, které se
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podobají školám našim. Shledáváme tam též jakýsi
druh: mateřských škol; opatroven; děti v útlém již
věku do nich posílány a odděleně, chlapci a děvčata
zvlášť, jsou vychovávány. Ustavy ty zdají se býti in
ternáty; duch zjevuje, že děti jsou chráněny před
zlým příkladem a pod ochranou a za vedení šle
chetných bytostí dobře prospívají. Vychovatelkami
v těchto ústavech jsou ženy. *'

V pozdějším v*ku vyučování je společné pro
oboje pohlaví. Ku přijetí do vyšších škol vyžaduje se
určitá fysická a vědecká zralost. Vyučuje :se přírodo
vědě, fysice; zeměpisu, náboženství. Duch »Paulina
Seignerova« vypravuje, že. vyučuje každý den čtyři
hodiny přírodovědě, morálce a fysice.

Jiný duch »Walter« vyučuje několik set Moha
medánů; kdykoliv se zjeví, má vždy výborný humor,
má asi hodné a učelivé žáky. Nebývá tomu vždy tak;
učitel jeden s onoho světa stěžuje si, že má hloupé
žáky, jiný že'má rozpustilé a neposlušné,

Žáci musí se podrobiti zkoušce; jaká to zkouška
(snad. maturita?) a jaký účel její, toho duchové ne
zjevili.

I dospělí musejí choditi do škol. Učitelka »Pau
lina Seignerova« vypravuje, že ve vyšší sféře bude
zase žákyní.

Učitelé jsou definitivně ustanoveni. A jaký mají
plat? Odměnou jim prý je vědomí, že: přispívají ku
pokroku a zušlechtění jiných.

Pomineme mlčením ostatní fantastické líčení
světa záhrobního a Života v něm, nemůžeme se však
nezmíniti o charakteristické známce života rodinného
na onom světě. Manželství na tomto světě uzavřená
trvají 1 v.životě záhrobním, nejsou však nerozlučitelná;
duchové imají: volnost v nový svazek manželský
vstoupiti. Sňatky uzavírají se též na onom světě;
zvláště ti, kteří na zemi nenalezli vhodné družky
života, na onom světě najdou prý jistě onu bytost,
která odpovídá jejich ideálům, a v tomto manželství
budou prý nevýslovně šťastnými. Ale ani tato man
želství nejsou nerozlučitelna. Manželství, která na zemi
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byla šťastna, na onom světě ještě více se posvětí a.
upevní, manželé.tam v lásce a štěstí na věky prý
žíti budou. Sňatek z ohledů časných, zvláště ze smysl
nosti na zemi uzavřený, na onom světě pozbývá pů
vabu, manželé jsou nešťastni, dokud se nevybaví
z předsudku, že -hříchem je přetrhnouti svazek man
želský církví posvěcený.

Děti ponechají se rodičům jen. v tom případu,
jsou-li rodiče schopni dítky své vychovávati a vyučo
vati, jinak jsou jim odnímány a společně vyučovány..

-T emancipace žen musí býti na onom světě. Jak
duchové vypravují, ženy řeční ve schůzích podobně:
jako v našich pokrokových dobách — a mají více:
práv než u nás, jelikož pokrok u nich je rychlejšínež u mužů.

Co se týče náboženského života na onom světě,
jen v nižších sférách setkáváme se s jakousi bobo
službou; duchové nižší nevybavili se dosud z před

„sudků svých pozemských, lpí na staré své víře, dokud
nevzejde jim světlo lepší, dokud nepoznají, že Bůh
je milujícím otcem svých dítek, který nepotřebuje
zevnějším nějakým obřadnictvím býti ctěn nebo prošen.
Celé náboženství na onom světě obmezuje se na je
diné ono dogma: »Bůh je milujícím otcem svých
dítek«, jiných dogmat není, není tam také žádných
církví, žádných chrámů, žádného kultu, žádných kněží.

Jak mohou duchové svými zjeveními zdokonaliti
křesťanství a sociální poměry na tomto světě, když na
onom světě vše, co s křesťanstvím souvisí, odstraněno, když
základ společnosti lidské — rodina -—zbavena nejpevněj-:
šího pouta, nerozlučitelnosti manželské?

Nejnižší sféra duchová je povrch země. O by
tostech duchových, kteří obývají tuto sféru, píše Kardec:
ve spise »Co je spiritismus?« (str. 54.), že jsou jaksi
reflexem světa tělesného, najdou se tam tytéž nectnosti
a tytéž otnosti; jsou mezi nimi hlavně domnělí učenci,
nerozvážní filosofové, tlachalové, nevědomci, duchové
mravně kleslí, nepořádní a nezbední.

Jaký život vedou na onom světě povalovači a.
opilci a mravně. zpustlí lidé? Podobný jako na tomto
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světě; potloukají se po hospodách a jiných podobných
místech, kde nalézají společnost sobě rovnou a roz
pustile se baví a jiné k výstřednostem a k opilství
svádějí. Když jim je dlouhá chvíle na onom světě, vzpo
mínají na veselé chvíle prožité na naší zemi, spěchají
rádi na místa, kde dříve žili, navštěvují naše divadla,
koncerty, hostince, taneční zábavy. Naše města jsou
prý plna takovýchto duchů, kteří nerušení pokračují
v dřívějším svém životě, mnozí z nich ani nevědí,
že zemřeli.

Jeden duch vypráví, že tančí na onom světě,
ale na zemi prý měl spokojenější život. Dosud prý
se ničemu neučil a nemá prý chuti ani budouecněse
namáhati. Na onom světě prý vesele žil. jako na zemi,
poznává však, že to tak dále jíti nemůže.

Jiný vypráví, že na světě čas jen zbytečně probil
— a ničemu se neučil. Rád prý by se zase na zemi
vrátil. Dosti dobře“prý se na'onom'světě baví, ale
někdy mu je dlouhá chvíle, společnost, ve které se
nalézá, dosti mu nekonvenuje.

Jiný vypráví, že užívá radovánek na zemi a
žádných peněz prý nepotřebuje, nikdo ho nevyzývá,
aby zaplatil, jelikož ho nevidí. (Viz: Dr. Steudl I. c
:str. 38.—-39.).

Tito nejnižší duchové nejčastěji se objevují ve
schůzích spiritistických, zmocňují se medií a skrze
ně zábavy se účastní. Někdy mediu i vyznání lásky
činí. Svádějí lidí k hýření a hýří spolu; jedí a pijí,
potřebují však jen »komplementu« jídel a nápojů.
Mají z toho radost, mohou-li lidi postrašiti nebo ke
zlému svésti. Hráč, advokát, taškář atd. — má nrý
každý nějakého takového duchovního rádce. meč
těchto duchů je plná bombastů, někdy i frivolní. Po
dobný život shledáváme i v jiných nižších sférách
duchových; život tam je rovněž obdobou života po
zemskéko. Poněvadž se tito duchové ještě úplně ne
zbavili předsudků pozemských, najdou se mezi nimi
též všecky politické a náboženské názory.

Dr. Steudl na základě zjevení důchů líčí dopo
drobna říši duchů a život v ní a končí úvahu svou
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slovy: »Vše, co o onom domnělém sídle duchů a.
o životě v něm se vypráví, je zřejmý nesmysl, fantasie,
a nemůže býti žádné pochybnosti, že popis onoho
světa nepochází od duchů v něm bydlících, že to
nejsou zprávy pravdivé a ze zkušenosti čerpané. Spi
ritismus svými sděleními o světě duchů, místo co by
jimi pevný základ položil, spíše dokázal, že je bláz
novstvím a tím sám se zničil.« (V cit. sp. str. 42).
Ovšem že všichni spiritisté nevěří takovým směšným
»zjevením« © onom světě, ale k velmi smyslnému

"názoru o posmrtném životě přiznávají se všichni.
Duch po oddělení od těla zůstává delší nebo

kratší dobu na zemi, pak odchází do říše duchů, do
sféry, která odpovídá jeho mravní výši. Tam je šťast
ným nebo nešťastným dle toho, jak použil doby
zkoušky při svémvtělení. Mnohdy je velmi nešťast
ným. Vidí celý život bez užitku prožitý, vidí množ
ství poklesků, úzkost a bolest nad vinou se ho zmoc
ňují, ty někdy se stupňují až k nesnesitelným mukám,
jež lidé »peklem« nazývají. Vědomí viny žene ubo
hého z místa na místo, až přichází k poznání, že
jedině Bůh může mu pomoci, pocítí potřebu, aby na
pravil, co zavinil a promeškal, nabývá zmužilosti a
síly, aby pracoval na svém polepšení a cíle svého se

domáhal v novém vtělení. Ciní předsevzetí a úmyslpro nový svůj život.
Dřívé nebo později přijímá duch opět tělo, aby

další krok na cestě pokroku a dokonalosti učinil. »Ve
vyšších světech«, píše Kardec, »děje se znovuzrození
skoro vždy bezprostředně po oddělení duše od těla, v ji
ných po delšínebo kratší době,někdyi postatisíceletích.
Když duch přechází z jednoho světa do druhého, kráčí
skrze nové dětství; dětství je nutný přechod, není však
všude taktnemotorné jako u nás.«c(Kniha duchů str. 68.).

Opětnému. vtělení podrobuje se duch přirozenou
nutností tak dlouho, dokud není dokonale očištěn.
Počet vtělení není u všech duchů stejný; kdo rychle
pokračuje, ušetří si zkoušky. Jsou však tato vtělení
vždy četná, jelikož pokrok je nekonečný a Boha
nikdy nedosáhnou.
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»Vtěluje se duch jen jedenkráte?« Odp. »Vtěluje
:Se na této zemi nebo na světech jiných tolikrát, kolikrát
mu toho fřeba.« (Český spirit. katech. str. 18.).

Duch může prosbou dobu svého znovuzrození
urychliti, může ji též leností svou oddáliti; navždy

„se mu vyhnouti nemůže. Kardec (Kniha duchů, str.
95), praví, že mezi duchy jsou lenoši a lhostejní, ne
„zůstávají však bez trestu, trpí za to, jako trpí ten,
kdo protiví se prospěšnému. léku, jenž jej vyléčiti může.

Ve volbě místa, kde, a látky, do které by se měl
vtěliti, duch není úplně svobodným; může o to pro
siti a -hoden-li toho, může toho dosíci. Když duch ni
čeho nežádá, rozhoduje o místě, kde se má znovu
zroditi, stupeň. jeho dokonalosti. Rod určuje si duch

„sám. Nevedlo-li se mu v prvním vtělení jako muži
dobře, může nový život v ženském organismu začíti.
Duch reinkarnovaný ztrácí úplně upamatování na
předešlé své životy a na to, co zažil v době od smrti
do nového vtělení, jakoby nějaký závoj vše zastřel.

»Proč vtělený duch si nepamatuje spáchané viny?«
-Odp. »Milosrdný Bůh ve své nekonečné dobrotě
zakryl člověku jeho minulost, aby vzpomínka na spá
chané viny nebo dosažené zásluhy. nepřekážela člo
věku v jeho přítomné práci na jeho sebezdokonalení.«
(Český spir. katech. str. 15..

»Zapomenutí to«, píše Kardec ve spise »Co je
Spiritismus« (str. 62.),»není žádnou ztrátou pro ducha,
ale velikým štěstím a dobrodiním prozřetelnosti boží.
Upamatování na naše předešlé existence mělo by
pro nás velmi vážné nepříjemnosti, mohlo by nás
v. jistých případech podivným způsobem pokořiti,
v jiných zase zvýšiti naši pýchu. Zkušenosti nabý
váme často trpkými zkouškami a hrozným pokáním,
upomínky ty trapně by působily a přidružily by se
ještě k útrapám života beztoho na svízele tak boha
tého. Zdá-li se nám býti trápení jednoho života již
dosti dlouhým, jak by tomu bylo teprv pak, když by
přibyla ještě upomínka na trápení v životech dřívěj

-ších. Vy, milý pane, jste na př. nyní čestným mužem,
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ale máte snad za to co děkovati tvrdé kázni, jakáž
vám byla uložena za zlé skutky ve škole života, za
skutky, které nyní celou vaši bytost naplňují největ
ším odporem. Byly by takové vzpomínky.. radostny ?
Zdaž by vás nepronásledoval stud při myšlence, že
každý zná to zlé, jež jste spáchal? Co vám na tom
záleží, co jste učinil a trpěl za pokání, jen když jste
nyní všeobecně váženým mužem. V očích světa jste
člověk nový, v očích samého Boha rehabilitovaný,
opět zřízený duch. Prost upomínek na obtížnou mi
nulost jednáte s větší svobodou; je to pro vás novým
východištěm; dluhy vaše jsou splaceny, -na vás je,
abyste se nových nedopouštěl. »Jak mnozí lidé rádi
by za života svého zakryli závojem léta svého mládí.«
Jak mnozí na sklonku své životní dráhy řekli: »Kéž
bych mohl býti ještě jednou mlád a začíti znova,
pak bych si to jinak zařídil.« Nuže, co jim není více
možno v tomto životě, učiní v jiném. Do svého no
vého života přijme duch svá dobrá předsevzetí. Tak se
znenáhla vykoná pokrok člověčenstva a individuality.«

Neobstál-li duch v novém vtělení, znova vtěliti
se musí. Obstál-li, postupuje do vyšší sféry duchů.
Vstupování do vyšších sfér děje se velmi pomalu.
Dle zjevení duchů je prý v druhé sféře duchů ještě
mnoho prastarých duchů, též několik faraonů.

Čím více se duch blíží nejvyššímu duchu, tím
jemnější je též jeho perisprit, tím duchovějším se stává.
Žádný duch nezůstane na věky v nižších sférách,
jednou k dokonalosti dospěti musí. Bůh je dobrotivý,
žádnému člověku možnosti obrácení a smíření odepříti
nemůže. Bůh ve své dobrotě žádného hříšníka věčně
trestati nemůže. Sebepoznání, polepšení otvírá i nej
většímu hříšníku přístup k blaženosti.

Dle těchto zásad patrno, že spiritisté v peklo a
věčné tresty nevěří. Pekla a ďábla u nich není. »Do
sáhnou všichni duchové dokonalosti?« Odp. »Všichni
bez výjimky. Čistí nejvyšší duchové byli jedenkráte
také nízkými, ale postupem času až k této výši se
vyšinuli.« (Český spir. katech. str. 11.).
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»Jsou tresty věčné?« Odp. »Nikoliv. Věčné tresty
by neodpovídaly božské dobrotě a spravedlnosti.«

»Jak jsou trestáni duchové páchající zlo?« Odp.
»'I1 musí se znovuzroditi a znovuzrozením napraviti
křivdy spáchané.« (Tamtéž str. 14. a 15.).

Reinkarnační theorii Allana Kardeca hájí hlavně
spiritisté v Americe, ve Francii, v Italii a Španělích;
ruští, němečtí a uherští ji neuznávají; učí, že nedo
konalé duše po smrti v říši duchů očišťující proces
prodělávají, až konečně k nejvyššímu duchu se vznesou.

»Stane se duch opět člověkem ?*« táže se prof.
Luc. Pusch (Katechismus des reinen Spiritualismus,
Lipsko, 1899, str. 135., č. 203.) »Nikoliv, poměry na
zemi pro pokrok ducha nejsou tak příznivy, jako na
onom světě. K vlastnímu zdokonalení neodváží se
žádný duch opět na zemi se vtěliti; bylo by to, jak
Cato pravil: »A calce ad carceres revocari.«

Čeští spiritisté přiznávají se k reinkarnační theorii
Kardecově; patrno to z ukázek výše citovaných, jasně
tomu nasvědčuje též otázka a odpověď z českého
spiritistického katechismu (str. 19.) »Roi v krátkosti,
co jsme my, odkud přicházíme, proč žijeme na této
zemi a kam se odtud ubíráme?« Odp. »Jsme nesmr
telné bytosti; přicházíme se světa duchů, pravé to
naší vlasti, žijeme na zemi, abychom odpykali minulé
své viny a očistili se utrpením a prací, načež navrá
tíme se do světa duchů. Zroditi se, zemříti, znova se
zroditi a pokračovati bez ustání — toť zákon.“

Duchové cítí sympatii k stejně obdařeným lidem
a neustále na ně působiti se snaží. Každý člověk má
jednoho nebo několik strážných duchů, kteří jsou jeho
vůdci a učiteli. Přestupuje-li vůli boží, nebo nedbá-li
vnuknutí jejich, opouštějí člověka. (Viz: Dr. Friedrich
Kirchner: Der Spiritismus, die Narrheit unseres
Zeitalters, str. 83.).

»Zajímají se duchové o člověčenstvo?» Odp. »Du
chové zajímají se o práci lidstva a napomáhají mu
svým vnuknutím ve vědách, uměních atd.«
—— oJsou mezi duchy také tací, kteří nás vedou a

ochraňují?« Odp. »Bůh v neskonalé své dobrotě dal
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jednomu každému z nás ducha ochranného, jenž bdí
nad námi, vnuká nám dobré myšlenky, pomáhá nám,
potěšuje nás a dodává nám odvahy v zápasech života.«
»Ot. Máme si vážiti svého ducha ochranného? Odp.
»Ovšem, neboť ochranný duch je vyslancem Božím a
plnitelem jeho vůle.« (Český spir. katech. str. 16. a 17.).

Aby duchové s lidmi obcovati a je poučovati
mohli, používají jistých, zvláštními vlohami obdařených
osob, tak zvaných medií, skrze něž mluví, nebo po
mocí psychografu sdělení svá činí. Mohouvšak i
přímo, na př. přímým písmem poučení svá sdělovati.
Někdy docela duch na sebe béře podobu lidskou,
stává se viditelným, materialisuje se a poučuje sám
pozemské své přátele.

»Mohou duchové obcovati s lidmi? Odp. »Bůh
stále dovoluje duchům, aby obcovali s lidmi, a tito
aby uvěřili, že nesmrtelná je duše lidská.«

»Jakým způsobem obcují duchové s lidmi?« Odp.
»Způsobem různým; někdy stávají se nám viditelnými,
jindy zase projevují se skrze media a poučují nás o
naukách duchových a o mravouce.“ (Tamtéž).

To jsou hlavní zásady učení spiritistického.
Vyznání víry českých spiritistů zní: »Věřím

v Tebe, všemohoucí a věčný Bože, stvořiteli všeho, co
jest nyní a co bude vezdy. Věřím ve Tvoji neko
nečnou dobrotu a neuprosnou spravedlnost, jež dává
každému dle skutků jeho a béře účet z každého činu,
jejž vykoná tvor. Věřím ve svou nesmrtelnou duši,
uvězněnou na chvilku v mém smrtelném těle, by

-odpykala chyby, jež spáchala ve dřívějších životech.
Věřím, že dobří duchové pomáhají mi stále, a prosím .
je, by mne podporovali, kdy je o to požádám. Věřím,
že dojdu blaženějšího života, nežli si zasloužím,
jednaje podle zákona lásky a víry«. (Sezemský: Spi
rit. modlitby a písně. Str. 47.)

Poměr spirifismu ke křesťanství.

Toto učení spiritistů má býti doplněním, zdo
konalením křesťanství? Vždyť celé toto učení v pod

13
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statě své s křesťanstvím némá naprosto nic spo
lečného. Křesťanství žádá pevnou, nezvratnou víru
v. trojjediného Boha, jenž stvořil, zachovává a řídí
tento svět; — spiritismus hlavní váhu klade v uznání
existence duchových bytostí, nesmrtelnosti duše a
zasahování duchů v život člověka za účelem jeho
pokroku a zdokonalení; víra v Boha a jeho bytost
je u spiritistů věcí vedlejší. Mnozí duchové zjevují,
že o Bohu vědí méně než my, někteří docela ani o
Bohu slyšeti nechtějí. Viděli jsme, jaký pojem mají o
Bohu spiritisté, kteří uznávají existenci osobního
Boha. Jaká tu difference mezi spiritismem a učením
křesťanským v základní této pravdě!

A nemenší rozdíl je mezi učením křesťanským
o andělích a duši lidské a mezi spiritistickou naukou
duchů. Kdo by tu hledal podobnost nebo zdokonalení,
ten nezná učení křesťanského, ten soudí jen dle
ževnější jakési podobnosti, k podstatě věci nepřihlíží.
Andělé ve smyslu křesťanském jsou nejdokonalejší

tvorové, poněvadž Bohu nejvíce podobní jsou; jsou
to duchové a to pouzí duchové. Bůh je stvořil svaté
a blažené. Někteří z nich vlastní vinou od Boha od
padli, pýchou zhřešili, věčnému zavržení propadli,
v pekle na věky nešťastni jsou.

Andělé, kteří věrni Bohu zůstali, v dokonalosti
utvrzeni a v nebi na věky blaženými jsou. Andělé
dobří chrání člověka, k dobrému ho nabádají, u Boha
za něho prosí; andělé zlí naproti tomu snáží se člo
věka od Boha odvrátiti, ke hříchu hosvádějí, jemu
škoditi se snaží.

Křesťanství dále učí, že duše lidská je duch,
který po ukončené pouti pozemské bude šťastným
nebo nešťastným dle toho, jak spravedlivý Soudce
po smrti o osudu jeho rozhodne; neprodělává rein
karnační processy ve smyslu spiritisickém; duch na
věky zavržený nikdy blaženosti věčné nedojde. kdož
by opět nepozoroval zde velikou differenci v učení
křesťanském a názoru spiritistickém!

A jaká odměna dle křesťanství čeká duši, která
snažila se za života pozemského vůli Boží svědomitě
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plniti, která prosta viny a trestu vchází na onen
svět? Snad sféra nějaká, jak duchové spiritistů nám
ji líčí se všemi všednostmi tohoto světa?

»Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo ani na
srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří
ho milují.« (1. Kor. 2, 9.) Srovnejme tento výrok
křesťanství s výpověďmi duchů o onom světě! Čo je
vznešenějšího, co dojemnějšího, Boha a člověka dů
Stojnějšího?

»Kdo zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu
svém: jako jsem i já zvítězil a sedím s Otcem svým
na trůně jeho.« (Apoc. 3, 21.) »A já vám způsobuji,
jakož mi způsobil Otec můj, království, abyste jedli
a pih za stolem mým v království mém.« (Luk. 22,
29.) Duše křesťanská, zda vycituješ aspoň poněkud
z těchto slov, co čeká tě po šťastně odbyté zkoušce
života? Tušíš, jaké blaženosti budeš požívati, kdo
bude odměnou tvou navěky? Pozoruješ onen ohromný
rozdíl mezi křesťanským nebem a blažeností v něm,
a mezi říší duchů a posmrtným osudem člověka, jak
Spiritisté ti to líčí? Neznamenáš, že spiritismus je
spíše profanací než zdokonalením křesťanství?

A je snad spiritistické učení o reinkarnaci něčím
novým? Nikoliv. Shledáváme se s ním ve starověku.
Pythagoras tvrdil o sobě, že vícekráte na zemi žil.
Empedokles též několik očišťujících processů rein
karnací prodělal; byl prý ptákem, rybou, mladíkem,
dívkou. (Viz. Dr. Schneider, v cit. sp. str. 280).

Z historie církevní je známo, že mnozí bludaři,
jako Marcionité, Priscilianisté a jiní věřili ve stěho
vání duší. Ethnografie nás poučuje, že nekulturní
národové nynější, jako na př. Austrálei věří, že po
putování hvězdami se zběleným tělem na tuto zemi
se vrátí.

Rovněž učení o perispritu není teprv Kardecem
vynalezeno; dávno před ním někteří psychologové
a filosofové (Oetinger, Schelling, Hamann, Kerner)
tvrdili, že duše dvojím tělem je opatřena, hrubým,
které duše při smrti odkládá, a jemnějším the
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rickým, se kterým i po smrti duše spojena zůstává.
(Viz: Dr. Schneider, tamtéž).

Spiritisté vedle humanity pěstují zvláště lásku
ku zvířatům, která našim milovníkům přírody ve
spiritismu se zamlouvá. Ale ani ta není původní;
vzata je od zakladatelů a přivržénců učení v opětné
vtělení. Xenofanes vypravuje, že ve vytí bitého psa
hlas zemřelého svého přítele poznal. Empedokles
přísně zakázal zabíjeti zvířata a masa jejich požívati,
vydává se prý tím člověk do nebezpečenství, že by
mohl snísti své rodiče.

Tuto přehnanou lásku ku zvířatům mezi spiri
tisty hájí zvláště Adelina z Vay. S jakým nadšením
píše na př. o žabách: »Nesmí se mysleti, že žáby,jelikož jsou studeny, srdce a citu nemají. Bůh uchovej!
"Taková žába cítí dle svého způsobu; ba mnoho lid
ského je v srdci žabím. zije mezi květinami a travi
nami, myje se rosou, ba skřekem svým slzy nebi
vyluzuje; je něco kouzelného v žábě.« (Dr. Schněider,
v cit. sp. str. 320).

A tomuto nejsmyslnějšími bludy znetvořenému
učení připisuje se dalekosáhlý význam, providenci
elní poslání 1 od mnohých učenců! Staré, dávno od
souzené bludy mají býti náboženstvím budoucnosti,
zdokonalením křesťanství, obnovením pokleslého
lidstva!

Prof. Zóllner očekává od spiritismu oživení
křesťanské víry. (Wissenschaft. Ahh. III. str. 625.)
Dr. Raue pokládá spiritismus za největší duchovní
hnutí devatenáctého století, vidí v něm jedinou hráz
proti mravní pokleslosti lidstva. V listu svém k prof.
Zóllnerovi píše: »Je zapotřebí, aby mravní pokleslosti
nynějšího pokolení co nejdříve hráz se postavila, ne
má-li vše dobré a šlechetné na dobro býti pohřbeno.
Tuto hráz postaviti není schopna ani materialistická
věda, ani církve«. (Viz: Dr. Dippel, v cit. sp. str. 172).

Jen v návratu k původnímu křesťanství, »ku
vznešené prostotě učení Kristova, jak v synoptických
evangeliích jest uloženo« a jak spiritismus je po
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dává, spatřuje odpomoc od nynější lhostejnosti nábo
ženské a mravní pokleslosti.

Původní učení -Kristovo zavedeme — volají
spiritisté — všecka dogmata a ustanovení církve —
nebo jak to spiritista Linchtenbere (v čas. Licht,
mehr Licht; 1879, str. 81.) nazývá: »Dogmenzwang
und Pfaffengeschmiere« musí býti odstraněna. »Usta
novení falešné dogmatiky. musí býti nemilosrdně od
straněno, aby učiněno bylo místo pro zbožné světlo,

Jež vyzařuje z učení Kristova, aby pod vedením
Messiášovým pracující duchové nový Jerusalem na.
něm vystavěti mohli, kde Bohu v duchu a v pravdě
klaněti se budou«. (Reform. Blátter, 1878, str. 249.
Dr. Dippel, v cit. sp, str. 174). Přísným očišťujícím
processem musí býti vše, co Kristus neustanovil
z učení jeho vymítěno. A tato očista musí býti vy
konána spiritisty. »Vy spiritisté přítomné doby jste
průkopníky budoucnosti, jste ustanoveni, abyste
očistili zemi od plevele a ornou ji učinili.« (Tamtéž,
str. 172.) A očista ta bude tehdy ukončena, až ne
bude žádných církevních knížat, nýbrž až budou
pouze křesťanští apoštolové, jejichž moc spočívá je
dině ve věrném následování svého mistra. V církvi
katolické vládne prý jen pýcha a panovačnost, ná
stupci Kristovi hlavní váhu kladou prý na zevnější
lesk, moc a bohatství, vědeckému bádání brání, učení
Kristovo znešvařili.

Duch evangelisty Lukáše při výkladu svého
evangelia mediem Alžbětou praví: »Co křesťanství
ve velkých rysech založilo, to provésti a ukončiti
druhému zjevení je vyhraženo. Křesťanství vymítilo
veliké, do oči bijící neřesti tehdy ještě málo pokro
čilého lidstva, spiritismus musí subtilní jed, který ci
vilisací povstal, neutralisovati, musí pod nátěrem
vzdělání a jemných mravů skryté chyby, horu zfal
šované morálky znenáhla odstraniti.« (Ref. Blátter,
str. 121. Dr. Dippel v cit. sp, str. 175.)

A tato hora zfalšované morálky.je prý v církvi
katolické, kterou -spiritisté líčí jako »ducha temnoty,
který zatracuje všeliké bádání, národy uměle v ne
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vědomosti udržeti se snaží, duši královské její právo
samostatně, volně mysliti a souditi uchvátiti chce.«
(Tamtéž, str. 120.)

Hlavní rysy spiritistického učení a zvláště tyto
výroky jasně nasvědčují, jak spiritismus křesťanství,
zvláště církvi katolické je cizím, jak nepřátelsky proti
ní stojí, ji zničiti se snaží. Ti, kdož jsou v čele spi
ritismu, jsou si toho rozporu dobře vědomi. Dvojí
směr lze však mezi nimi pozorovati; jedna část spi
ritistů má zření ke křesťanství a učení své jakoby
s křesťanstvím v soulad uvésti se snažila; druhá
otevřeně nepřátelství své proti křestanství hlásá, je
za nepotřebné a zavržení hodné prohlašuje. Zásadně
obě strany stojí na, témže stanovisku; mírnější jen
z důvodu opportunity, vzhledem na náboženský cit
značného množství proselytů odporučují ignorovati,
nebo tak příkře nenapadati základní pravdy křesťan
ského náboženství.

Tento směr lze spatřovati u nás. Čo neuvědo
mělých katolíků dalo se znenáhla obelstíti nábožnými
řečmi a spisy spiritistů. Před acgitátory, kteří na oko
se staví, jakoby jim o nic jiného nešlo, než o povzne
sení víry a mravnosti, a spiritismus, na obcování
s duchy založené náboženství, za »záchrannou archu
v mravní potopě nové doby« vyhlašují, především
třeba se míti na pozoru.

Jelikož spiritisté stále tvrdí, že spiritismus z
nesmírné lásky Boha k nám na zemi se objevil, aby
pravé učení hlásal a původní pravé křesťanství zavedl,
zkoumejme ještě dále určitěji domnělý jeho křesťanský
charakter!

Hlavní zásady křesťanského náboženství jsou, a
každý pravý křesťan věří, že Ježíš Kristus je jedno
rozený Syn Boží, pravý Bůh, jenž z lásky k nám
stal se člověkem, 'zrodiv se z Panny Marie, aby lidstvo
nejen slovem a příkladem poučil, čemu věřiti a jak
žíti mají, aby spásy došli, nýbrž také, aby smrtí svou
od hříchu je vykoupil a milostí svou je posvěcoval.
Ježíš Kristus, Bůh-člověk, mluvil »jako ten, který
moc má« a na dotvrzení svého učení a božského po
slání přemnohé konal zázraky. Založil na zemí vidi
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telnou společnost — církev; představené její opatřil
nadpřirozenou mocí a rozkázal jim, áby hlásali učení
jeho, rozdávali jeho milosti. »Jdouce učte všecky ná
rody, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha sva
tého: učíce je zachovávati všecko, což jsem koli při
kázal vám: a aj já s vámi jsem po všecky dny až
do skonání světa.« (Mat. 28., 19., 20.) Ustanovil vidi
telná znamení, svaté svátosti, skrze něž věřící milosti
Boží účastnými se stávají.Všem, kdož s ním věrou
a láskou spojeni zůstanou, přislíbil za odměnu úča
stenství v jeho slávě v království nebeském. »Kdo
uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdož pak neuvěří,
bude zatracen.« (Mar.16, 16)

Co učinil spiritismus z těchto základních pravd
křesťanského náboženství? Jaké stanovisko zaujímají
k základu křesťanství, totiž k osobě Ježíše Krista?
Dle spiritistů Ježíš Kristus není SymemBožím, pravým
Bohem. Nemohou ho za Boha uznati, jelikož upírají
tajemství Nejsvětější Trojice. »Což není vám Kristus,
tak jak jest, jako vyslanec Boží, jenž od Boha moc
a sílu obdržel, aby vás vykoupil, dosti dobrý a vzne
šený? Museli jste božství rozkouskovati, tři Bohy
tvořiti? Nemohli jste velikého tvůrce, Boha a po
slušného Messiáše od sebe různé učiniti? Bůh, Messjáš
a vykoupené lidstvo, to je pravá trojice, v tu věřte —
to je positivní pravda.« (Viz: Reform. Blátter, str.
80.—87. Dr. Dippel, str. 181.)

Nejsou však všichni spiritisté v učení o Kristu
svorni. Dle jedněch je Kristus přímou emanací božské
bytosti, nikoliv však: v tom smyslu, že by byl výro
nem z podstaty božské a sám Bůh, nýbrž že byl nej
prve stvořen, jsa »prvencem počátku.« (Ref. Blátter,
str. 258.) Vyvyšují ho nade všecky tvory, mají ho za
ducha zvláštního druhu, jehož tělo jakýmsi fluidicko
étherickým processem povstalo.

V časopise »Reformierende Blátter zur Bildung
reiner Ethik« (str. 103. a násl.) dočítáme se, jak jistá
část spiritistů představuje si početí, zrození a osobu
Ježíše Krista. »Odchylně od zákona přírody, bez spo
lupůsobení člověka bylo v Marii' pro Ježíše tělo
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připraveno, nebo spíše sám si je připravil tím, že
mocí své messiánské přirozenosti oplodňující símě
v Marii přenesl, orgány její tělesné fluidicko-magne
tickým způsobem schopnými učinil, aby se stala
matkou. Jako se nemůže duch lidský v žádném or
ganismu zvířecím vtěliti, bylo by to proti přirozenému
zákonu, tak nemohla se též vysoce duchovní prve
necká přirozenost Kristova ve zvířecím, smyslností
utvořeném, hrubě materielním těle přirozeným způ
sobem počíti. Kristus uložil fluidickou cestou símě
do panenského lůna Marie, a símě vyvinovalo se tím

„způsobem, že přitahovalo. jen fluidicko-magnetické
součástky ke své výživě a ke svému vzrůstu, nikoliv
však materielní, hrubé atomy, které obyčejně lidskétělo tvoří.«

Kristus nebyl tedy přirozeným způsobem počat,
Kristus sám vložil fluidicky do čistého panenského
luna Mariina símě ku svému polohmotnému tělu.

Když se vyplnil čas, porodila Maria v Betlémě,
v chlévě Spasitele. »Zcela bez bolesti přišlo toto po
lohmotné tělo na svět, které mělo dle potřeby a vůle
zhustnouti nebo v páru se proměniti.«

»Tento obal byl přece jen pro Messiáše žalářem,
jejž z lásky k Bohu a padlým duchům na se vzal
a po třiatřicet let nosil, zdánlivě člověk jako Jiní,
přece však odlesk svého ducha v tváři nose, tak že
ti, kteří vnímavými byli, jej postřehli a v nejhlubší
vroucnosti před ním klekali, Spasitele světa v něm
uctívajíce.«

Dle těchto »zjevení duchů« nebyl tedy Kristus
Bohem, nebyl však také pravým člověkem, poněvadž
neměl obyčejného lidského těla; byl jen na oko, zdán
livě člověk, vtělený duch v tělesném obalu, ktěrý
však byl jemnější a vyšším zákonům podřízen, než
tělo lidské. Kdož by tu nevzpomněl na starý blud
doketů?

Proto ani Panna Maria nemůže býti dle spiri
tistů Bohorodičkou, ba ani pravou matkou Kristovou.
Patří prý k nejlepším na zemi vtěleným duchům;
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Kristus v ní miloval sesterského ducha, ne však tě
lesnou matku svou. (Tamtéž, str. 169.)

Tento zvláštní názor inkarnační jen tu a tam
mezi spiritisty nalezl souhlasu. Většina spiritistů po
kládá Krista za člověka obdařeného výborným. me
dijním nadáním, kterého si zasloužil v dřívějších pe
riodách svého pozemského bytí horlivým plněním
vůle Boží. Vždy miloval Boha, proto miloval ho Bůh
jako svého jednorozeného syna na zemi. Nebyl Bohem,
nýbrž jen vyslancem, zástupcem Božím, jeho zvláštním
miláčkem a nejvěrnějším sluhou. Proto, že byl mi
láčkem Božím, synem Božím sluje. Mezi všemi tvory,
kteří vyšli z rukou Božích, zůstal Kristus nejdokona
lejším. Pro věrnou lásku k Bohu stal se spasitelem
světa. (Viz: Dr. Dippel, str. 182. a násl.)

»Spiritista«, praví Rappard, »uznává mravní do
konalost missionáře z Nazareta, jak daleko lidské
pojmy sahají; ale každý duch povolánjest dosáhnouti
téhož stupně dokonalosti. Tím božství Kristovo a naše
dostatečně definováno.c« (Viz: Dr. Wieser, v cit. sp.
str. 63.)

Dle tohoto názoru je Kristus obyčejným člově
kem, byť i nejvýš dokonalým; svého času byl velkým
mediem; v tom spočívá jeho hlavní důležitost.

Jiní ještě více snižují Krista. Prof. Lucian Pusch
v cit. sp. str. 105, č. 303 píše: »Po Ježíšovi, jak sám
tušil, následovali větší. Ježíš, jak na zemi žil, je pře
konané stanovisko.« A na str. 73. praví: »Bible —
židovský epos — zidealisovala Krista.«

A Kardec sám, který tvrdí, že spiritismus nemá
se nikterak nepřátelsky ke křesťanství, nýbrž kře

. sSťanství vysvětluje a doplňuje, píše o Kristu (Das
Buch der Geister, str. 265), že Kristus nezjevil tak
mnohých čistých pravd, jako to nyní duchové činí.

Dle těchto spiritistů je tedy: Kristus bytostí, ja
kých je a bylo více, ba na nižším stupni stojí, než
jsou media nynější.

Toto rouhavé snížení Krista, Syna Božího, od
važují se spiritisté nazvati zdokonalením, doplněním
křesťanství!
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Český spiritistický katechismus učí o Kristu:
»Duch Kristův byl svrchovaně čistý duch, na zemi
vyslaný posel, aby lidstvo učil lásce.« (Str. 11.)

Není-li Kristus Bohem, nemůže ovšem také býti
ve spiritismu řeči 0 vykupitelském díle jeho ve smyslu
křesťanském. Spiritisté neuznávají zástupného zadost
učinění, neuznávají smírné oběti na kříži, kterou
Kristus za hříchy naše božské spravedlnosti zadost
učinil. Spiritistické učenío člověku a o vývoji duchů
vede nutně k zcela opačnému pojmu o vykoupení,
než jak křesťanství učí.

Professor Pusch v uvedeném spise (č. 1755.) se
táže: »Může Bůh hříchy lidí na se vzíti? Nikoliv;
neboť z jeho věčné bytosti vychází princip, že jen
dobro, kterého člověk sám si vydobyl, člověka blaží.
A Bůh, náš největší dobrodinec, nebude zajisté na
šemu štěstí chtíti brániti« A dále: »Může člověk
hříchy bližního na se vzíti? Nikoliv; každý odpovídá
za sebe, čestný člověk by toho nesnesl, aby někdo
jiný za něho dal se ukřižovati.« A v č. 174. se táže:
»Je vykoupení z hříchů? Ano, spiritisté jsou vyku
piteli z hříchů lidí tím, že jim na nepříjemné následky
hříchů ukazují a je tím ke konání dobrého nutí. To
je kletba zlého skutku, že stále zlé ploditi musí.
To asi bylo také myšleno od Ježíše, nebyl však po
chopen, a tak dílo jeho vykupitelské zničeno.«

»Proč«, píše Davis (Principien der Natur. II.
190.), »zásluhu a čest vzdávati Kristu, když mu ne
patří? Smrt jedné bytosti hříchy nezahladí.« A žena
jeho nazývá učení křesťanskéo vykoupení barbarským:
»Cit spravedlnosti nechce zásluhou jiného do nebe
přijíti, vzpírá se tomu, aby roucho beránka na se
vzal a tak do společnosti očištěných přišel.« (Viz: Dr.
Schneider, v cit. sp. str. 267.)

Vykoupení ducha je jeho vlastním dílem. Každý
člověk je štěstí svého strůjcem; každého stupně do
konalosti musí si sám dobýti, každé odměny sám sizasloužiti.

Vykupitelská činnost Kristova spočívala v tom,
že byl světlem a příkladem lidem, co konati a jak
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by žíti měli. »Ti, kteří sproštění od hříchů a očištění
se domáhají, musejí říditi se tím, co Kristus kázal..
Kázal pomoc, lásku k bližnímu, nezištnost, obětavost,
přísnou spravedlnost; zakazoval každé násilí, pomluvu,
neposlušnost proti zákonu... To budiž i váš zákon.«
(Ref. Blátter, str. 125.)

A co Kristus kázal, to také sám konal, aby nám
dal vzor a příklad. »V Kristu vidíte vítězství nad
popouzením hmoty, úplné umrtvení každého hnutí,
které jen o vlas od vytknuté dráhy odvésti by mohlo;.
podivuhodnou pokoru proti potupám, dojemnou lásku
proti nejčernějšímu nevděku; pojem největší oběti,
jejíž hořkost tím více pociťuje, že předvídá, že pro:
tak mnohé na dlouhý čas nadarmo přinesena bude.
Vidí v duchu zatvrzelé duše, které nekonečnými exi
stencemi neočištěny procházejí a míru svých bolestí
hromadí. A srdce jeho vřele touží objati všecky ná
rody a v pravdě samospasitelnou víru- v Boha a
v nesmrtelnost ku spasení přivésti. A oni ho odstrkují,
jistého průvodce na krátké cestě a volí nekonečný
labyrint, jehož jediným východištěm přece tato pravda.
býti musí.«

»Modlí se za ty, kteří ho urážejí a cítí soustrast
s ubohými, hluboko padlými duchy, kteří ještě v temno-:
tách bludu tápají.«

»Není žádného zástupného dostiučinění, žádného
vykoupení cizím pokáním, žádné zásluhy cizí smrti.
Každý člověk musí sama sebe vykoupiti, osvoboditi
se od hmotného světa vírou ve spásné slovo, plněním
vykupujícího zákona a vykupující silou křesťanských
skutků, jmenovitě skutků křesťanské lásky.« (Reform.

Blátter, str. 271. a 331. Dr. Dippel, v cit. sp. str. 189).
Lidé smrtí Kristovou nedocházejí ospravedlnění,

smrt podstoupil Kristus jen proto, aby lidi poučil,.
„Jak umírati mají; milosti nějaké, která by jim pro

spěti měla, nevydobyl. »Jsem Busiris«, mluví duch
ze pseudomedia Thomsona, »přicházím vám vyprávět
o slávě, která věřící očekává. Stál jsem na Golgotě,.
když umřel ten, jehož theologové Bohem nazývají.
Byl jsem svědkem jeho smrtelného zápasu a. obdi-:
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voval jsem se jeho trpělivosti. Neumřel za lidi, ale
za princip, neumřel za nikoho, ale žil pro každého.«
(Vyznání media, str. 23.)

Clověk dle učení spiritistického musí se sám
přeměniti, obrátiti se od zlého k dobrému, od neči
stého k čistému. Nepodaří se mu to v jednom ži
votě, nýbrž opětovaným vtělováním bude mu možno
cíle všech bytostí — Boha dosáhnouti. (Ref. Blátter,
str. 335.)

Nepřivádí tudíž ku spáse lidi »nadpřirozená
milost, zásluha oběti Kristovy, nýbrž množství exi
„stencí, které duchům zákonem milosti boží k jejich
zdokonalení jsou stanoveny.« (Tamtéž, str. 244.)

Takovéto vykoupení nepotřebuje ovšem žádných
prostředků milosti — žádné oběti, žádných svátostí.
V náboženství spiritistickém © prostřédcích milosti
boží, o svátostech, o oběti není ani zmínky. Spiritisté
pokládají svátosti za něco zbytečného, lenost ducha
podporujícího. Ani křtu neuznávají. Kristus jediný
má prý moc a sílu křtíti Duchem svatým a nikdo jiný.
Dnes křest je prý jen věcí zvyku, není ničím jiným.
leč zevnějším znamením přijetí učení Kristova. Na
mnohých místech spiritisté nedávají vůbec děti po

.křesťansku křtíti. (Viz zprávu děkan. úřadu v Král.
Dvoře ze dne 12. dubna 1899. Konsistorní archiv
Královéhradecký, 1899, č. 6970.)

U některých spiritistů shledáváme přecejakousi
zevnější formu, která má křest zastupovati. Lucian
Pusch v cit. spise na str. 250. píše: »Požehnání
(= magnetické skládání rukou na hlavu) zastupuje
v náboženství místo křtu, obřízky a podobných. Po
žehnaný říká: »Vím, že je jeden Bůh.« »Vím, že jsou
duchové.« »Vím, že čest je vyplnění zákona.«

Rovněž svátost pokání, jako svátost odpuštění
hříchů dle učení spiritistického o vykoupení ve spi

„ritismu místa míti nemůže. Luc. Pusch v cit. spise
(str. 124., ot. 179.) píše: »Učí náboženství vyznávati
hříchy? Ano, před člověkem, kterého jsme urazili
nebo oklamali. Vyznání ulehčí svědomí, a máme-li
"odvahu vyznati hříchy, již jsme na cestě polepšení:
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nejtěžší vítězství nad námi je vydobyto. Proto de
maskují se, t. j. vyznávají se tak mnozí duchové v se
ancích.«

A v ot. 180. praví: »Učí náboženství kněžím se
zpovídati? Byli-li jako lidé oklamáni, ano. Soukromá.
zpověď je bezúčelná, poněvadž je tajná. Hanba musí
veřejně vyznána býti, jak to duchové se svými hříchy
činí. Jinak zpověď není ničímjiným, než pokryteckým
tajemnůstkářstvím, využitkovaným od chlebařských
kněží ku zvýšení jejich moci. Ušní zpověď je masko
vané demaskování, t. j. škraboška na oko se odkládá,
aby to, co pod ní se skrývá, tím větším právem po
necháno býti mohlo.« A dále v č. 183. se táže: »Učí
náboženství Bohu se zpovídati? Bůh nemůže býti
uražen a obelstěn, proto zpovídati se mu je bezúčelné..
Rodině zavražděného tím se neulehčí, že vrah Bohu
se vyznal; tu platípro něho: pomoz jí, abys škodu
pokud možno opět napravil. Zavražděného nemůže
ovšem vrah vzkřísiti, může však rodině jeho dobře
činiti, nejlépe tak, aby nepozorovala, odkud dobrodiní
pochází. Zpovídáme se Bohu, když se lidem, které
jsme urazili a obelstili, zpovídáme. Zpověď před Bo
hem není ničím jiným, než pokus oklamati sama.
sebe a svědomí své umlčeti. Duše nemůže sama sebe
oklamati. Svědomí nebude dříve uklidněno, dokud
člověk si neřekne: Učinil jsem, co jsem mohl, abych
zlé opět napravil.«

»Duch evangelisty Jana vysvětluje slova, jimiž.
Kristus kněžím novozákonním udělil moc odpouštěti
hříchy, takto: »To řekl nám, když na nás vdechl,
osvítil a posilnil nás. Dal nám specielní moc poznání,
kterou žádný člověk na druhého dále přenésti ne
může. Udělil nám, svým bratřím, jak dříve nás na
zýval, osobně ze své moci a moudrosti, jelikož my
jsme měli býti základními pilíři jeho učení a rozši-
řovateli jeho pravdy. To však, co Kristus osobně
sám svým učedníkům dal, toho nemůže žádný člověk,
žádné slovo člověka jinému dáti. Jen Kristus může:
to dáti a dává to podnes; na tom může celé lidstvo
míti účast a ne jedna privilegovaná kasta. Každý:
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-člověk může ještě dnés spojen býti s Kristem v jeho
síle, moudrosti a lásce, chce-li tomu, modlí-li se a
polepšuje-li se. Není to předností zvláštních lidí a
žádný člověk nemá moci jiného do těchto předností
uváděti. To je vyznamenáním všech, kteří Ježíše mi
lují a následují ho v duchu a v pravdě. Jen kdo sám
dokonalým jest, může souditi, komu hříchy jsou od
puštěny a komu nikoliv. Jen kdo sám čistý, moudrý
a spravedlivý jest, bude se božské čistotě a moudrosti
blížiti a tím v úsudku s ním se srovnávati. Při
vlastňují-li si někteří lidé moc, kterou má jedině
Bůh a kterou jedině on uděliti může duchům-lidem
za určitým cílem, a kterou jen těm uděluje, kteří
svou dokonalostí nejblíže mu jsou, dopouštějí se opo
vážlivosti proti Bohu.« (Reform. Blátter, r. 1878, str.
87. Dr. Dippel, str. 196.)

S božskou důstojností Kristovou a s vykupitel
ským jeho dílem padá též učení o eucharistii. Ně
jaké proměny chleba a vína v tělo a krev Kristovu
spiritisté nepřipouštějí. »Víno a chléb«, píše prol.
Pusch, »nejsou nic jiného, než upomínka, nemohou
tudíž ani prospěti ani škoditi. Mělo-li by přijímání
prospěti, muselo by se to státi »zázračnou mocí«
tím, že Kristus »Bůh« tento svatý úkon »zázračnou
mocí« bý obdařil. Spiritismus však neuznává zázraků
a učí, Ježíš byl člověkem a mediem jako tisíce jiných,
kteří nyní větší zázraky konají, než on a jeho u
čedníci.« (V cit. sp. str. 205. č. 424.)

Slova Kristova, jimiž přislíbil a ustanovil Nej
světější Svátost, mají se dle spiritismu bráti obrazně,
a naznačují učení a život Kristův; doslovné pojetí
těchto slov je prý nesmyslné a anthropofacické.

Duchové vykládají slova Kristova o eucharistii
takto: »Kdo řídí se učením Kristovým, vchází v du
chovní společenství s Ježíšem, v jednotu s ním. Jen
ten, kdo se s ním sjednocuje duchovně a fuidicky,
může do věčného, nezměnitelného, duchovního života,
k Bohu vejíti, jen ten požívá těla a krve jeho, t. j.
jeho ducha a síly. Jen ten může k Bohu přijíti, kdo
v duchů a v těle nebeském Bohu se rovná. Ano, vy
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máte jísti z chleba a z těla jeho, t. j. máte jeho učení
a jeho slovo do sebe přijmouti, máte býti naplněni
božským principem — jeho silou a láskou.«

»Má slova, praví Ježíš, jsou duch a život, duch
je to, který oživuje, tělo neprospívá. Nevsajete-li do
sebe učení mé, nevpijete-li do sebe slova má, nebu
dete-li naplnění božskými principy, nebudete nikdo
dokonale harmonickými duchy a do harmonického
života nikdy vejíti nemůžete.« (Ref. Blátter, str. 97.
a násl. Dr. Dippel, str. 198.)

Kristus slavil poslední večeři na znamení jeď
noty; večeře shromažďuje k jednomu stolu a tvoří
jedno veliké bratrství duchů — a jako zevnější zna
mení této jednoty všech učedníků po všecky věky
má býti slavena; jiného významuprý nemá.

„ Spiritisté jsou velikými nepřáteli mše sv. a Nej
světější Svátosti Oltářní. V časopisech jejich často.
shledáváme tupení této Svátosti katolíkům. tak drahé.
Farní úřad v Roztokách ze dne 10. října 1891 po
dává zprávu o pohřbu bez zaopatření zemřelého spi
ritisty; z ní vysvítá též, jakou záští naplněni jsou
spiritisté proti církvi katolické a Nejsv. Svátosti.
Čteme v ní: »Chtěje se sám státi rozšiřovatelem bludů
spiritistických, učinil počátek tím, že všechny obrazy:
svatých ve svém příbytku rozbil a spálil; tak učinil
i s modlitební knihou své manželky; svým dítkám
ku sv. zpovědi a ke stolu Páně přistupovati zabra
ňoval, je k neposlušnosti. a vzdorovitosti proti kate
chetovi naváděl, chrámu Páně z daleka se vyhýbal,
nazývaje jej spálou; víru katolickou při každé příle
žitosti tupil, ze svatých svátostí, zvláště z Nejsv. Svá
tosti Oltářní sobě posměch tropil, jedním slovem
zběsilým, zuřivým nepřítelem církve katolické se stal.

Nenalézaje ve zdejší [arnosti žádných stoupenců,.
jelikož se mu každý jako prašivé ovci zdaleka vy
hýbal, přenesl svou zhoubnou činnost kamsi k Ho
řicům, kamž také občas za příčinou hlásání bludů
spiritistických a citování duchů docházel, začež od
měňován býval skvělým pohostěním, masem 1jinými
potravinami, které ze své cesty domů nosíval. Z jedné
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takovéto spiritistické schůze, kde měl býti zvolen za
»vůdce spiritistů«, vrátil se o novém roce domů,
ale z této -nové vysoké hodnosti dlouho se netěšil.
Hned po svém příchodu ulehl a více nepovstal; tře
tího dne byl mrtvolou, aniž by se byl nechal zao
patřiti svátostmi. umírajících. Poslední jeho slova
byla: »Všeho mnoho škodí.«

Sotvaže se roznesla zvěst o jeho úmrtí po far
nosti, jako z jedněch úst bylo slyšeti řeč: To je trest
Boží, Bůh se nemohl déle na to dívati, aby lidi kazil.
Spolu ozývaly se hlasy, že nesmí na našem kato
ickém hřbitově býti pohřben, tím méně ovšem ob
řadem církevním; proto k vůli bezpečnosti, aby se
snad neudála nějaká výtržnost, požádáno c. k. okresní
hejtmanství v Jilemnici o assistenci, která se sku
tečně v den pohřbu dostavila.

Pochování mrtvoly bylo určeno na den 5. ledna
o osmé hodině ráno. Již časně z rána téhož dne
v houfech scházeli se katolíci, aby střežili hřbitov a
kostel, zvláště ale máry, které pro jeho mrtvolu ni
žádným způsobem zapůjčiti nechtěli. Podobně nechtěl
též nikdo pro něho ani saně zapůjčiti; příchod
s mrtvolou prodloužil se proto až do dvanácti hodin.
Mezitím odehrálo se u příbytku nebožtíková více
bouřlivých výstupů mezi katolíky a spiritisty z okol
ních obcí četně shromážděnými. Spiritista jeden (Fr.
K... .) rouhavě při té příležitostí mluvil o sv. hostii,
byl proto od kraj. soudu v Jičíně k šestinedělnímu
vězení odsoužen.« Dále popisován boj mezi katolíky
a spiritisty o hřbitov. (Viz: Konsistorní archiv králo
véhradecký, r. 1891, č. 80703.)

Z podání duchovní správy královédvorské svrchu
uvedené patrno též, jaké stanovisko zaujímají spiri
tisté k Nejsvětější Svátosti. Uvádějí se tam bludy,
které spiritisté ve svých časopisech a přednáškách
v tamějším městě a okolí konaných i v tajných.
schůzích svých šíří.

1.) Není prý nikde v Bibli psáno, že Ježíš Kri
stus jest Bůh; jest prý to jen špatný výklad církev
ních Otců a prvních křesťanů.
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2.) Bohu netřeba žádných chránců; proto koste
lům se vyhýbají a od návštěvy jich lidi odvracejí.

3.) Každý je sám sobě knězem, proťo kněžstva
není třeba. ©

4.) Není slušno činiti poctu mrtvým věcem;
proto obrazy a kříže ze svých příbytků odstraňují a
rakve bez křížů míti chtějí.

5.) Netřeba oběti mše sv., ani žádných obřadů,
protože Kristus praví: »Milosrdenství chci, ne oběti.«
(Mat. 12,7.) Proto jsou velikými nepřáteli mše sv. a
Nejsv.Svátosti.

6.) Šíří nauku o přestěhování duší a provozují
v té příčině kejkle v nočních schůzích až do 11—12
hodin v noci konaných.

T.) Popírají věčné zatracení, protože prý v Písmě
stojí: »Bůh je láska.«

8.) Není prý proti zákonu, že spiritisté obcují
s duchy, protože sv. Pavel praví, že andělé jsou slu
žební duchové ke službě posláni těm, kteří spaseni
býti mají.

A poznamenává se v podání tom, že agitatory
z Prahy na venkov vysílanými jsou spiritisté pře
mlouváni, aby vystupovali z církve katolické a zůstali
bez vyznání, že prý za nedlouho budou náboženskou
společností od státu uznanou.

Když Kristus smrtí svou žádné milosti nevydo
byl, jsou-li svátosti zbytečny, hlásají-li duchové pravé
učení sami, nětřeba ve spiritismu kněží, kteří by
pravdu Boží hlásali a sv. svátosti udělovali. Kněžství
a církev s názorem spiritistickým o vykoupení nedají
se srovnati. Hned od počátku spiritistického hnutí
patrůa v něm snaha založiti náboženství nové bez
kněží. Prof. Pusch (č. 185) píše: »Má náboženství du
chovní? Všichni poctiví a čestní lidé jsou duchov
ními, a jelikož jednou všichni lidé budou čestní, bu
dou jednou všichni lidé duchovními.«

V dopise farního úřadu ve Mříčné ze dne 29.
června 1892 psáno: »Snoubenec Spiritista řekl mi
do očí: My nepotřebujeme církve ani vás kněží. Žádný
kněz, poněvadž sám je hříšník, nemá žádné moci

14



—210—

hříchy jiným odpouštěti. Mý nevěříme, že Kristus
skutečně a podstatně v Nejsv. Svátosti je přítomen,
poněvadž žádný Kristus v těle lidském na zemi ne
byl.« (Konsist. archiv Král.-hradecký. 1892 č. 5484..

Spiritisté, ač stále plná ústa lásky k bližnímu mají,
naplněni jsou záští „proti kněžím a představeným
církve. »Mezi Kristem L.a Kristem II. (— všichni pa
pežové jako jeho nástupci) je nebetyčný rozdíl«, píše
prof. Pusch (str. 82. č. 122.);onen hojil nemocné, tento
zdravé nemocnými činí; onen dával almužnu, tento
almužnu béře; onen učil rozeznávati duchy, tento
upálil ty, kteří přikázání toto plnili, a dával je do
klatby; onen konal zázraky, tento žádného nesvede;
onen miloval nepřátele, dobrořečil těm, kteří ho pro
následovali, nikomu ani vlasu nezkřivil, tento pálil,
trápil, mučil, bičoval, kdy a jak jen mohl, a zavrhuje
do pekla, kde jen může.«

»Pryč s duchem středověké tmy, který národy
uměle v nevědomosti drží a královskou jejich svo
bodu, samostatně bádati omezuje, aby tím lépe zotro
čovati mohl.«

»Pryč s przniteli stolce Petrova, kteří z vlády
chtivé ctižádosti božskou moc si usurpují, aby ubohé
lidstvo tyranisovali. Pryč s privilegovanou, pyšnou
kastou kněžskou, která Bohu podobnou moc Si oso
buje. Běda oklamanému lidu, který spoléhá na samo
spasitelnou církev a věří, že nabízenými prostředky
milosti, svátostmi, mší sv., odpustky nebe koupiti si
může.« (Reform. Blátter, str. 122.).

Tyto ukázky postačí, aby se poznala nenávist
moderních opravitelů náboženství proti církvi, kněž
stvu katolickému, proti prostředkům milosti a posvě
cení — svatým svátostem.

»Jak veliké zločiny«, praví duch evangelisty Lu
káše, »jak mnoho hříchů bylo spácháno v tom vě
domí, že církev má moc hříchy odpouštěti, uložené
pokání že obmývá, odpustky že mírní tresty! Jaká to
opovážlivost! Vrháte se, spoléhajíce domněle na milo
srdenství boží, vskutku však na usurpovanou všemo
houcnost církve, s cimbuří chrámu do propasti, jak
to démon Spasiteli učiniti chtěl« (Ref. Bl. str. 130.)



— 21 —

Nástupci Petrovi « s nimi celá církev prý od
padla od Krista a nevěstkou antikristovou se stala —
próto pryč s církví! »Kristus chtěl pevnou obec«, vy
kládá duch evangelisty Lukáše slova, jimiž Kristus
založení církve na skále Petrově slibuje, »měla býti
hrází proti bludu. Položil základní kámen budovy bu
doucnosti na Petrovi, na skále, jelikož ho znal jako
pevného u víře, neochvějně věrného učedníka. Ná
stupcové měli na této skále dále stavěti, výše stavěti;
práce však jim byla příliš těžkou, usnadnili si ji, sta
věli vedle skály na písku; budova církve neměla pev
ného základu, dostala během času trhliny, mnoho
částí oddělilose od ní a dnes je ruinou, ve které
není více příjemno dále bydleti; lidé utíkají z ní víc
a více, a všude chmurné pověsti kolují v ústech ná
rodů o ní. Kdyby nástupcové Petrovi žili a působili
jako Petr, budova křesťanské obce až do nebe by do
sahovala, země by byla rájem lásky, duch Kristův
bydlel by v lidech, království nebes bylo by otevřeno.
Nevěsta Kristova však odpadla, stala se nevěrnou že
nichu svému, padla hluboko. Proto posílá mistr —
Kristus — nyní nové apoštoly na zemi, aby na sta
rém základě Petrově nový chrám křesťanské lásky
postavili a církev z pádu pozvedli, a praví k nim:
»Vám dám klíče království nebeského (poznání),abyste
jasně viděli v duchu a nemohli býti klamáni svůdcem.
Duchovní dary vám dám (medijní moc), jak jsem je od
otce obdržel, abyste nimi působili ve smyslu mém,
jednou jako učedníci moji pracovali, bratry církve jimi
obdařujte.« (Reform. Blátter, str. 386. Viz: Dr. Dippel
vcit. sp. str. 198 a násl).

»Církev«, píše Roustaing,»počala s horlivostí, se
zmužilostí, ale výsledek ji ukonejšil; přivyklavelikosti
a důstojenstvím, obětovalaMamonu, ona, jež měla býti
vzorem dítkám Páně, zapomněla napokoru zakladatele,
který zavedl evangelický zákon, kterému má vyučo
vati, a ve své nádheře zavrhuje ty, kteří jí chtějí otevříti
zrak. Pásmo, kterým ovinula oči své, je husté a těžko
se dá odstraniti. Zmužilost spiriti! Vy toho přece do
sáhnete. Bůh tomu chce; nebude to dílo jednoho dne,
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neboť -staletí přešla a nanášela rok co rok vrstvu
temnoty; bude třeba odstraniti vrstvu po vrstvě, aby
spadly šupiny, jež jí zakrývají světlo. Duchové, andělé
boží, sestupují k vám, aby vám pomáhali v této úloze,
oni naznačí vám prostředky — buďte jen poslušnými
a opatrnými...« (V cit. sp. str. 44. a 45.).

V čem liší se tato zjevení »andělů božích« od
útoků nynějších lidí od Krista odpadlých proti jeho
církvi a kněžstvu katolickému?

Spiritisté uznávají to náboženství za nejlepší,
které se omezuje na vnitřní bohopoctu a zříká ze
všeliké zevnější bohoslužby; — proto zavrhují oběť
a všecky zevnější obřady, jsou prý to neužitečné for
my, které jen lenost ducha podporují; zavrhují též.
úctu svatých a obrazů. »Kult obrazů a soch shledává
se u všech málo vyvinutých lidí, kteří nejsou s to,
samostatně mysliti. Slabomyslný nedovede obraz od
zobrazeného odděliti, a filištinské kněžstvo, které
shání jen pokoj, karieru a peníze, ani za mák se ne
stará, aby k myšleního povzbudilo. Pro zachování
autority stačí lid »dďáblem strašiti a tak k plnění fo
rem nutiti.« (Luc. Pusch, str. 80.) A na str. 82. č. 124.
píše: »Tak zvané obrazy svatých a kříže jsou jen fo
tografie. Jakou cenu mají pro nás, kteří máme co
činiti s originály? Bylo by mnoho žádáno líbati fotogra
lii milenky, když možno milenku samu. políbiti.
Zivého ducha zloději lidstvu vzali a dali mu za to mrtvé
obrazy.« A v č. 125. píše: »Tatínku«, řekla mi pěti
letá má dceruška, »modlila jsem se tak pěkně k Matce
boží, co támhle na stěně visí, a ona se ani nepohnula.«
Děti mají pravdu. Já jsem jí řekl, dobře věda, že, ač
mi nebude nyní rozuměti, v pozdějším věku že se
vybaví to, co v útlém dětství slyšela a zapomněla:
Bůh nemá matky, matka boží není, jen na obrazech
v katolických chrámech, je však duch Marie v naší
vlasti duchů.«

A o svatých píše posměšně: »Svatí« musejí býti
stále pohotově, aby přijímali modlitby a Bohu je před
nášeli. Ani svátků těmto »protektorům« nedopřejí,
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aby. si odpočinuli; nejpřísnější službu má ubohá Ma
ria.« (Str. 134..

Povšechný názor spiritistů o učení Kristově vy
svítá z výroků prof. Pusché o bibli proneseného: »Bi
ble není nic jiného, než sbírka medijních projevů
z oněch naivních časů barbarství a neznalosti lidského
a duchového světa. Od té doby uplynulo dva tisíce
Jet. Duchové, Bohu díky, za tu dobu nesmírně pokro
čili, mnohem moudřejšími se stali. Štťaréony projevy
mají jen historickou cenu, abychom status guo kul
tury duchů před dvěma tisíci lety poznati mohli, jiné
nemají. Je v nich jen částečka pravdy, která naším
nynějším duchovým světem mnohem krásněji a jas
něji se zjevuje.«

Z toho, co jsme z učení spiritistů o osobě Kri
stově a o jeho díle vykupitelském uvedli, dá se sou
diti, že i zázraky, jimiž Kristus božské své poslání
a učení dokazoval, v jiném smyslu spiritisté bráti budou než křesťané.

Spiritisté uznávají mimořádné činy, které kri
stus na dotvrzení svého učení konal a které v evan
geliu se vypravují, ale nepokládají je za zázraky, za
zjevy nadpřirozené, nýbrž za zcela přirozené; toutéž
mocí prý sestaly, jako se dějí zjevy ve spiritistických
sezeních. Prof. Zóllner píše o zázracích Kristových:
»Patří k tomu jen velmi povrchní znalost těchto zjevů,
abychom v nich shledali charakteristickou shodu. se
zázraky, které o Kristu se vyprávějí. Roztržení opony
chrámové v Jerusalemě při ukřižování, vzkříšení a na
nebe vstoupení, proměnění Kristovo, mluvení různými
jazyky při seslání Ducha sv. a mnoho jiných, jsou
zjevy, které se shodují se spiritistickými zjevy, kte
rých sám svědkenrjsem byl.«[Wissensch. Abhandlun
gen, str. 612. Dr. Dippel v cit. sp. str. 191).

Uvedeme některé příklady, jak »duchové evan
gelistů« zázraky Kristovy vysvětlují, jakou mocí Kri
stus zázraky prý konal.

Uzdravení mládence z Naimu duchové »evange
listů« takto vysvětlují: »Znáte poměr, -který je mezi
duchem a tělem, když tělo je ve stavu klidu, který
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nazýváte spánkem, slabostí, ztrnutím; je odděleno od
intelligence (ducha), která je oživuje. "Duch: obdrží
okamžitou svobodu, zůstane však spojen s tělem, od
kterého se. vzdálil, elektrickou: mitkou,jež je fiuidické
pásmo perispritu, a které ho okamžitě zpět povolá,
když toho potřeby lidské požadují. Smrt, skutečná
smrt nepřipouští hmotného se probuzení, a nezměni
telná vůle Boží nenutí nikdy spojiti se s hnilobou.
Pravíme: s hnilobou, poněvadž hniloba počíná u mrtvo
ly tenkráte, když. pásmo, které spojuje ducha s tělem, se
přetrhne, i tenkráte již, kdy organický život v očích
lidských ještě neuhasl. Vaše věda není ještě schopna.
zjistiti tyto skutky a stopy.

Syn vdovy z Naimu nepřetrhl pásmo, které spo
jovalo ducha s tělem, podobně jako dcera Jairova a
Lazar a všichni ostatní, kteří —pochopte to dobře —
byli mrtví v očích lidsk:ých. Smrt jejich byla pouze zdán
livá, od lidí za skutečnou považována.

Ježíš povolal vězně, jenž se vzdálil od svého
tělesného žaláře, a pokorně a oddaně vrátil se tam
okamžitě. Všechny skutky tohoto druhu ve Starém
i Novém Zákoně nemají jiné příčiny.

Skutečný stav, ve kterém byl syn vdovy z Nai
mu, bylo úplné ztrnutí; úplné ztrnutí je jediný způsob
omdlení, který může představovati všecky známky
smrti tou měrou, že může považováno býti a pova
čuje se za skutečnou smrť.

Ježíš dotknul se těla, ne rakve, nebo nebyl to
způsob Hebrejských takto uzavírati mrtvé. Ježíš do
tknul se těla, aby zastavil průvod, a těmito slovy
vyřknutá jeho vůle: »Mládenče, vstaň, velím ti to«,
přivolala ducha zpět. Tělo probudilo se z dlouhého
spánku a obdrželo ihned sílu a život navrácením se
ducha — pod dobročinným vlivem, jenž proudil
z Pána a pod účinkem magnetické jeho moci.

Opakujeme to: Nikdy nemůže skutečně mrtvý
"člověk přetrhnutím spiritického pásma, jež spojuje
ducha s tělem, t. j. úplným oddělením ducha a pe
rispritu od těla, které se tím stane pravou mrtvolou, obdr
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žeti tělesný lidský život návratem tohoto ducha a jeho
perispritu do této hniloby, mrtvolou nazvané.

Duch člověka, přijda v tomto případu ku svému
prvopočátečnému životu: ke spiritickému životu, ne
může na sebe přijmouti lidský tělesný život, leč zno
vuzrozením podle přirozených,nezměnitelných zákonů
zplození, které řídí vaši zemi.

Opakujeme to: Nezměnitelná vůle Boží nenutí
nikdy ducha spojiti se s hnilobou; ona neruší nikdy
ani na vaší oběžnici a pro její člověčenstvo, ani na
jiných světech a. pro tamější lidstvo,. přirozených,
nezměnitelných zákonů, jež ustanovila od věčnosti, a
jež působí pod všeobecnou spiritickou činností.

Opakujeme též: Všecka vzkříšení z mrtvých
v očích lidských za všech věků vaší země, jmenovitě

-ve Starém a Novém Zákoně, ta od Ježíše vykonaná
na synu vdovy z Naimu, na dceři Jaira a na Lazaru,
nebyla ničím jiným, než navrácením se ducha do těla,
kterého neopustil docela: to jest: se kterým byl stále
spojen a udržován fluidickou nitkou perispritu tak,
že nenastoupil konec života skutečnou smrtí, a ne
bylo tu mrtvoly, — že tu bylo jen odročení života,
pouze zdánlivá smrt, a následovně stav úplného ztrnu
tí,-ale pro lidi a pro jejich oči skutečná smrt.« (Rou
staing, v cit. sp., sešit 6, str. 49.—51..

Okamžité uzdravení malomocného (Mat. 8, 1.—4.)
byl skutek mocné vůle Ježíšovy a jeho působení na
fluidy — magnetické soustředění těchto tekutin. »Lid
ský magnétismuse«,poučují duchové v uvedeném spise
(str. 32.) »může působiti léčení, kterého dosud ne
znáte; ale čím více se člověk přiblíží ku spirituelnímu
životu, čím více se očistí a čím více se následovně
postaví do poměru s magnetickými tekutinami, které
ho obklopují, tím více bude jimi vládnouti a bude
moci jich upotřebiti jako léčivých prosťředků.

ještě nevíte, co člověk magnetismem může a
zvláště co bude moci působiti.

Okamžité uzdravení malomocného byl tedy jen
přirozený skutek, — pouhé soustředění tekutin, jimiž
Ježíš mohl vládnouti, a které, proniknuvše kůži malo
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mocného, pohltily a zničily nečisté látky, jež obsaho
vala. Tyto nečisté látky nebyly uvnitř uvrženy do
organismu a do oběhu. krevních buněk, vnitřní prin
cip choroby byl očištěním zničen, povrch kůže byl
okamžitě očištěn a nemocný byl uzdraven. V tom
spočívá v očích lidských zázrak; neboť je to skutek,
jehož by člověk ještě nemohl dosáhnouti ve stavu
morální nečistoty. «

Uzdravení ženy 18 let nemocné (u sv. Lukášé
13, 10—13)stalo se rovněž jakýmsi magnetismem,
fluidickou silou. »Tato žena«, zjevujé duch, »trpěla zá
nětem míchy a tím oslabením páteře, které jí odní
malo moc se postaviti. Spiriticko-magnetická akce od Je
žíše vyšlá vrátila oslabenému orgánu scházející sílu,
a žena se povznesla.

Neptejte se, jaká byla přirozenost tekutin, jimiž
Ježíš tuto ženu uzdravil, a jaké byly vlastnosti jejich
činnosti. Abyste mohli pochopiti výklad tento, bylo
by třeba, abyste znali přirozenost fluidů, které vás ob
klopují a jejich účinky, — a tak daleko jste ještě ne
přišli. Každá taková otázka je předčasná; obmezujte
se na spiriticko-magnetickou akci, t. j. na spirituclní
macnetismusc«.

Uzdravení posedlého němého (Mat.kap. 32.) stalo
se fludickou činností na orgány řeči; rovněž uzdra
vení slepého (kap. 27.) způsobeno magnetickou čin
ností přivedením přiměřené, tekutiny do očí a orga
nismu těchto dvou slepých. (V cit. sp. str. 128, 132.)

Kristus měl dle těchto »zjevení« všecky síly
fluidů v sobě, jmenovitě v nejvyšší míře magnetickou
sílu, a tímto maenetismem a fluidickou silou konal
zázraky: léčil rozličné nemoci, křísil zdánlivě mrtvé —
a tímtéž způsobemdějí prý se zjevy spiřitistické.

Nebudeme zde dokazovati pravost zázraků Kri
stových, nebudeme je také srovnávati s produkcemi
medií — pozorujme jen způsob, jak Kristus zázraky
konal a za jak vznešeným účelem, a uvidíme, jaký
je rozdíl mezi Kristovými zázraky a produkčemi na
šich medií. Při Kristu, když zázrak koná, neshledá
váme ničeho z toho, co u medií pozorujeme, nedává
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dělati kruh, nepotřebuje příprav, aby. se dostal do
abnormálního stavu, není závislý v užívání své
všemohouenosti na počasí, nevolá ducha na po
moc, nečeká na příchod jeho, není v bezvědomí,
necuká sebou křečovitě při vykonávání podivných
skutků svých, jak to vše ú medií spatřujeme. Ví
určitě napřed, co se stane a co chce, stává se
Okamžitě pouhým jeho. slovem. Media nejsou nikdy
jista výsledkem, činí přípravy, pokusy, zjevy dějí se
často "bez vědomí i proti vůli. jejich, mnohdy jsou
nástroji cizí působící moci. — A jak malicherné,
jednotvárné, omezené jsou zjevy spiritistické oproti
všeobecným, neobyčejným divům Kristovým! Zázraky
Kristovy mají na sobě pečeť božství. Žádná nemoc,
žádná organická vada, ani skutečná smrt neodolává
všemohoucí moci jeho; příroda ho poslouchá, i svět
duchů podrobuje sé rozkazům jeho: srdce člověka i
budoucnost prohlédá, věci budoucí předpovídá a před
povědi ty dopodrobna se plní. Takové věci může
konati jen ten, který je pánem nebes i země, života
1 smrti.

Kde shledáváme co podobného u medií nyněj
ších? A media ta jsou dle spiritistů mnohem doko
nalejší než Kristus? Proč nekonají -ani z daleka tak
rozmanitých divů jako Kristus konal?

»Kdyby Ikristus byl spiritistou«, praví Dr. Wieser
(v cit. sp. str. 70.), »jen spiritistické kousky u něho
bychom shledali, ale žádná díla neobyčejná, nyní
však shledáváme při něm zázraky. nejrozmanitější,
ale žádné obyčejné kousky spiritistické, jelikož nebyl
kejklířem, ale vykupitelem světa.«

A dále. Kristus nečiní zázraků k ukojení zvě
davosti. Herodes těší se na Krista, že uvidí od něho
zázrak, ale Kristus neužívá na odiv všemohoucí své
moci; nehledá slávy před světem, nedává sezení na
odiv, nevnucuje se učencům. Zázračná ruka jeho ne
provádí kousků, aby se lid bavil nebo strachoval,
nedává si platiti, jak to u medií bývá. K jinému ne
užívá tajemné moci své, než aby pomáhal, koná to
vždy za vznešeným účelem, aby oslavoval Otce, víru
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v něho a v sebe jako Syna Božího aby utvrdil a.
touto vírou aby posvětil a spasil duše. Se zjevem fy
sickým: kráčí vždy zázrak morální, v čemž se zračí
nebeská vznešenost a dobrota Divotvorce. (Viz: Dr.
Schneider, str. 265).

Zázraky Kristovy nejsou snad pouze nahodilé,
bezvýznamné činy, nýbrž všecky těsně souvisí
s messiánským jeho posláním, s jeho úlohou, jeho
dílem, jeho učením. A na to zapomínají — podobně

-jako rationalističtí kritikové bible — spiritisté mo
derní, že nepřihlížejí ke všem okolnostem zázraků
Kristových, nýbrž vytrhují z celé souvislosti ten neb
onen čin Kristův a snaží se v něm spatřovati zjev
zcela přirozený, analogický se zjevy svými. Je možno
připustiti tvrzení Zollnerovo, že roztrhnutí opony
chrámové při smrti Kristově je zjev zcela přirozený,
podobný roztrhnutí záclony u postele při pokusech
Sladeových? Kdyby zjev ten byl ojedinělý bez veškeré
souvislosti s ostatními událostmi ze života Kristova,
snad by se dalo omluviti tvrzení, že působila zde
nějaká elektro-magnetická síla; přihlížíme-li však
k celému dílu Kristovu a ke všem podivuhodným
událostem,. které se udály při smrti Kristově, bylo
by pošetilostí: chtíti v něm spatřovati zjev spiriti
stickým zjevům podobný a neuznati v něm děj nad
přirozený, plný hlubokého symbolického významu.

Ne méně odvážné a bezpodstatné je počínání
Zolnerovo chtíti spatřovati ve zjevení se Mojžíše a.
Eliáše při proměnění se Krista Pána na hoře Tábor
zjevy s materialisacemi spiritistickými totožné. Uvá
žíme-li i zde bedlivě všecky okolnosti zjevu tohoto
a hluboký jeho význam symbolický, podobný dojem
na nás učiní jako na sv. apoštoly, kteří byli svědky
nadpřirozeného zjevu tohoto.

V pravdě každý, kdo nepředpojatě zkoumá zá
zraky Kristovy a přihlíží ke všem okolnostem, za
kterých se dály, v hlubokém, pevném přesvědčení
zvolá se setníkem: »Jistě Syn Boží je tento« a s tou
též jistotou jako sv. Pavel řekne: »Scio, oui credidi« —
»vím, komu jsem uvěřil, a jsem jist«, a nepřikloní
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se nikdy k těm, kteří, chtíce Krista snížiti na pouhého:
člověka nebo pouhé medium, zázraky jeho olupují
o nadpřirozený ráz.

Je to zajisté profanace zázraků Kristových,
staví-li se na roveň produkcím spiritistickým. Prof.
Fechner, svědek »zázraků« Slade-ových bouří se nad
potupným porovnáním Krista s -mediemi — píše: »Mezi
oběma (Kristovými a spiritistickými zázraky)je takový
rozdíl, že se to zdá býti rouháním oboje, do téže ru
briky zařadovati, a křesťanství tím chtíti pomoci,
když Kristus za nejnadanější medium se prohlašuje.«
(Die Tagesansicht etc., str. 266).

Každý pravý křesťanodmítnouti musí onu službu:
od spiritistů nabízenou, že spiritistickými zjevy kle
sající víra v zázraky se povznese; jak spiritismus zá
zraky Kristovy vysvětluje, tím nikterak víra v zázraky
se nepodporuje, naopak úplně podrývá.

Ve mnohých již bodech srovnávali jsme spiri
tismus s křesťanstvím a nenalezli jsme ničeho, co by
nasvědčovalo onomu tvrzení, že spiritismus je zdoko
nalením křesťanství; naopak všude profanace křesťan
ství, všude nepřátelství, všude rozpor. Nemenší rozdíl
shledáváme v učení o věčnosti. Očistce ve smyslu na
šem katolickém spiritisté neuznávají. Očistným místem
pro ducha. je tato země. Ale přestane jednou býti
místem pokání pro lidi, — bude to trvati ještě mnoho
tisíc let — pak se promění v ráj, kde bydleti bude
pokolení nové, kde jen pokročilí duchové budou se
vtělovati a magnetismus netušenou roli hráti. Nemoci.
zmizí, vše bude' dokonalé; ale smrt nezmizí. »Smrt
bude sice jako dědictví Ipěti na očištěné hvězdě, ale
hořkosti nebude míti. Věřící, dobré pokolení bude
věděti, že byť i bylo krásným bydleti na této zemi,
v říši duchů cosi daleko ještě vznešenějšího je oče
kává, spojení s Tvůrcem.« (Reform. Blátter, 261. Dr.
Dippel v cit. sp. str. 196.) Tím bude vykoupení do
konáno. Spasení toho dojde každý. Věčného zavržení

dle spiritismu není. Žádný láskou boží stvořený duchnemůže zahynouti; všichni dojdou spasení.. Věčný
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-odpor se strany zavržených je nemožný, bylo by to
snižování všemohoucnosti boží, aby nemohla přemoci
bídnou vůli lidskou.« (Ref. Bl. str. 257. Dr. Dippel,
tamtéž). I ukrutný )Nero dle spiritistů nalezl milost.
»Pracuje těžce«, zjevuje jeden duch, »ale s účinkem,
aby napravil, čeho se z trestuhodné nevědomosti svého
-okolí dopustil.« (Dr. Friese: Stimmen aus dem Reiche
-der Geister. Leipzio. 1879, str. 102.).

Z těchto slov patrno, že spiritisté učení o pekle
a dáblech vé smyslu křesťanském zavrhují. »Učení
o ďáblu a věčném zavržení«, píše prof. Pusch (v cit.
sp. str. 81. č. 123.) »byly dvě hlavní chyby učení Je
žíšova, z nichž dávno se emancipoval. Že však od
svých »tak zvaných nástupců« takového použití dojde,
ani ve snu mu nenapadlo. «

»Myýthologie«,praví (dle str. 81.)»které »dogmatu«
© ďáblů učí, jsou nejškodlivější. Víra v ďábla byla
lidem z panovačnosti mythologických korporací vnu
cena. Jí má co děkovati křesťanská mytholocie, že byla
uznána u vlád, které brzo poznaly, jaký užitek z víry
té Jim vyplyne. « A nastr. 190. dokládá: »Ďábla není;
věčné zavržení rušilo by blaženost hoží; věčné za
vržení bylo by dílo tyrana a ne Boha; dábla není 
ale je dábel — a to jsou duše zemřelých jesuitů a li
lištinských (odpůrců spiritismu), kteří však přece
jednou, byť i to u mnohých tvrdých hlav dosti dlouho
trvalo, anděly se stanou.« »Soudce je v našich prsou,
jiného není na věčnosti, je rozumný a moudrý, ne
soudí dle forem, dogmat a ustanovení lidských. Bůh

je spravedlivý a žádný pezanyne, kdo poctivě po dobrém touží.« (Str. 184.č. 374).
Peklo v Písmě sv. je prý jen obrazný výraz a

naznačuje bolest,výčitky svědomí, lítost, pokání, jimiž
duchové očišťovací procesy prodělati musejí.

»Sv. Aucustin« na otázku o věčných trestech
poučuje spiritisty takto:. »Ptejte se svého zdravého
rozumu, svésoudnosti a zpytujte, zda by nebylo věčné
zatracení pro hříchy za několik okamžiků spáchané
zapřením dobrotivosti boží? Co je skutečně trvání
života — i kdyby sto let trval — v poměru k věč
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nosti? Pochopujete dobře to slovo: Trápení, muky bez.
konce,bez naděje za několik hříchů? Nezapuzuje rozum
váš takovou myšlenku? Zeviděli předkovév Pánu všeho
míra hrozného, žárlivého a mstivého Boha, to se po-.
chopí; ve své nevědomosti připisovali Bohu lidské ná
ruživosti; ale to není Bůh křesťanů, který lásku, mi
losrdenství a odpuštění urážek klade mezi nejprvnější
ctnosti; mohl by postrádati sám těch vlastností, ze
kterých činí povinnost? Není v tom odpor, připiso
vati mu nekonečnou dobrotivost a nekonečnou po
mstu? Vy pravíte, že je především spravedlivý, a že
člověk nepochopuje jeho spravedlnosti; ale' spravedl
nost nevylučuje dobrotivosti; a on by nebyl dobrotivým,
kdyby největší díl svých tvorů uvrhnouti chtěl do
strašných věčných muk.« (Spiritická filosofie Allana.
Kardeca, přel. Fr. Pavlíček, str. 269.).

»Hledte bojovati -všemi prostředky«, povzbuzuje
»duch« Lamenais, »proti víře ve věčné tresty; hleďte

zničiti tuto myšlenku rouhající se spravedlnosti a dobrotivosti boží... Duch, který je hotov se osvítiti,
kdyby byl sebe méně vzdělán, pochopí brzo ohrom
nou jejich nespravedlnost; jeho rozum je zavrhuje,
a pak málo kdy schází, že pomíchá nejen trest, který
ho pobouří, nýbrž i samého Boha, kterému jej při
pisuje; odtud pocházejí nesčíslné strasti, které vrhly
se na vás, a proti kterým my přicházíme podat vám
léku. Úloha, kterou vám naznačujeme, bude vám tím
lehčí, poněvadž autority, na něž se odvolávají zástupci
této víry, vystříhaly se formálně se vyjádřiti; ani kon
cily, ani církevní Otcové nerozluštili této vážné otázky.
Když podle evangelistů samých — i béřeme-li jino
tajná slova Kristova doslovně, hrozil hříšníkům ja
kýmsi ohněm, který nezhasne, ohněm věčným, není
ničeho v jeho slovech, co by dokazovalo, že věčně
je zatratil.

Ubohé, zbloudilé ovečky, poznejte dobrého pa
stýře, který k vám přichází, který je dalek toho, aby
vás navždy zapudil od sebe; přichází vám sám vstříc,
aby vás uvedl opět do ovčince. Marnotratné děti,
opusťte své dobrovolné vyhnanství, obraťte kroky své
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k otcovskému domu, otec vám podává ruce a je stále
hotov slaviti hody navrácení se vašehok rodině.«
(Tamtéž, str. 270.).
| »Apoštol Pavel« poučuje o pekle: »Pojem pekla

s jeho hořícími kamny, s vařícími kotly mohl býti
trpěn, připuštěn v železném století, ale v devatená
ctém století je to jen fantom (strašidlo) hodící se,
k tomu aby děti strašil, v který děti více nevěří, když
vyrostou. Setrváte-li v tomto strašlivém bájesloví, zro
díte nevěru, matku všech společenských nepořádků,
a já se třesu, když vidím zvrácený veškerý společen
ský pořádek ... Lidé ohnivé a živé víry, vy před
chůdcové světla, chopte se práce! Ne však, abyste
zachovali zastaralé bájky a budoucně žili bez víry,
ale abyste obnovili a oživili pravé uložení pokuty ve
způsobu a v poměru se svými mravy, se svými city
a osvětou své doby.« (Tamtéž, str. 271.).

»Člověčenstvo, člověčenstvo«, volá »Plato«, »ne
pouštěj více smutné své zraky do hlubokosti země,
abys tam hledalo tresty — peklo; plač, doufej, odpo
kutuj, uteč se v mysli k Bohu nekonečně dobrému,
všemohoucímu, nejspravedlivějšímu!... Věčných tre
stů není; vše, co v Písmě o trestech věčných psáno,
obrazně se bráti musí.« (Tamtéž).

»Jsou tresty věčné?« táže se český spiritistický
katechismus. Odp. Nikoliv. Věčné tresty neodpovídaly
by božské dobrotě a spravedlnosti.«

»Kde se nalézá ráj a kde peklo?« Odp. Ve svě
domí a nikde jinde. Ráj —toť klidné a čisté svě
domí; peklo — toť hryzením znepokojované svědomí.
-Duchové páchající zlo jsou tím trestáni, že se musejí
znovu zroditi a znovuzrozením křivdy spáchané na
praviti« (Str. 14—15,).

Nebylo naším úmyslem obhajovati pravdy nábo
ženství křesťanského oproti nesprávnému učení spi
ritistickému, zde činíme výjimku a několik myšlenek
uvedeme na dotvrzení pravdy křesťanské o pekle a
věčných trestech. -Činíme tak z toho důvodu, že ná
mitky svrchu uvedené oproti věčným trestům slý
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cháme nejen od duchů spiritistů, nýbrž i od lidí Kristu
a křesťanství odcizených. Není shoda ta charakte
ristická?

Je peklo — věčné peklo. Svědomí každého člo
věka je si nezvratně vědomo, že je rozdíl mezi do
brým a zlým, rozdíl podstatný, absolutní. Není-li věč
ného pekla, padá nutně tento rozdíl, a s ním i veš
kerý mravní a společenský řád. Mělo-liby dobro i zlo
téže odměny jednou dojíti, čeká-li dobré i zlé jednou
totéž nebe, pak nemohl by býti podstatný rodíl mezi

dobrýma zlým,pak jsou totožny.A dobřeonnává Bougaud (Das christliche Leben, str. 230.),ž
podstatný rozdíl mezi dobrým a zlým padá i tehdy,
připustí-li se peklo, — nikoliv však věčnost jeho. Co
na tom, trvá-li tisíc, deset tisíc nebo i sto tisíc let,
»když tento proud bolestí v oceán nekonečné blaže
nosti jednou ústiti musí.« Představme si z jedné
strany člověka, který celý život ztrávil v odboji proti
Bohu, život neřestný vedl, ba i v posledním okamžiku
odpíral milosti, kterou Bůh mu nabízel, Bohem po
hrdl, — a z druhé strany člověka, který celý svůj
život Bohu zasvětil, vůli jeho svědomitě plniti se
snažil. — Zhýralý, zatvrzelý hříšník a člověk svatý,
oba měl by čekati týž osud, táž blaženost v nebi, jen
snad s tím rozdílem, že hříšník do nebe o něco po
zději by se dostal? Pak nebylo by podstatného roz
dílu mezi dobrema zlem, když by jednou k témuž
cíli vedly. Nevzpírá se tomuto důsledku svědomí naše,
náš rozum? Aby dobří i zlí od Boha jednou stejně
odměněni byli, zdaž nebyla by to největší nesprá
vedlnost, jakou jen si mysliti možno? Je-li nebe, pak
musí býti také peklo a to věčné nebe a věčné peklo.
Věčné nebe a věčné peklo jsou dvě mísky na váze
neuprosné spravedlnosti, plynou nutně z podstatného
a nezměnitelného rozdílu mezi dobrem a zlem.

Jiný důkaz. Hřích je vzpourou proti Bohu. Kdo
zvítěziti musí v tomto boji: zda člověk, který tvrdo
Ššíjně odporuje Bohu, Tvůrci svému, či Bůh, Stvořitel
a zákonodárce nejvyšší? Každý zajisté připustiti musí,
že Bůh, Pán nebe i země. Kdyby nebylo pekla věč
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ného, zvítězil by v tomto boji tvora ne Tvůrce. Kdy
by Bůh byl nucen odporujícího ducha přece jednou
do věčné blaženosti připustiti, pak by mohl každý
hříšník Bohu svému vzdorovati a s výsměchem mu
říci: Jen hroz atrestej, však ty věčně trestati nemů
žeš; jednou. přestati musíš, rád. či nerad do nebe
jednou mne vzíti musíš. Pohrdám bezmocnými tvými
tresty, i proti tvé vůli dojdu blaženosti, po celou
věčnost vedle sebe i s mým odporem trpěti mne mu
síš, jednou nad tebou zvítězím. '

Jsou tací lidé, kteří v odporu proti Bohu žijí
a umírají? Kdyby byl jen jediný takový člověk, mu
selo by býti peklo věčné; nedá se přece připustiti,
aby Bůh. byl nucen vzíti do nebe člověka, který v od
poru s ním žije, Bohem pohrdá. To se nedá naprosto
mysleti.

Přesvědčení o věčných trestech není pouze uče
ním křesťanským, setkáváme se s ním v dějinách

* celého lidstva. Zkoumejme všecka náboženství, všude
setkáme. se S vírou v tresty věčné.

Filosofové, básníci, spisovatelé starověcí skoro
jednomyslně vyznávají víru v odplatu a v tresty
věčné. Jak krásně, přímo křesťansky vyjadřuje pře
svědčení své o věčných trestech Plato! Když pro
mluvil o spravedlivých, kteří dojdou odměny věčné,
i o těch, kteří časné tresty za poklesky své vytrpí,
dodává: »Ti pak. kteří neřestem úplně se oddali a
nenapravitelni jsou, hrozná muka po celou věčnosttrpěti
budou. Proto pohrdám' marnými poctami, jen po
pravdě bažím, a jako muž poctivý žíti a zemříti se
snažím. K tomu nabádám i tebe i všecky ostatní, po
kud to v mé moci je... Neboť nebudeš si moci po
moci více, až třesa se státi budeš před soudcem, abys
uslyšel ortel svůj. Až bude vynesen, rozkáže soudce
spravedlivým, aby postavili se po pravici jeho a na.
nebe vstoupili, zlým pak, aby na levici šli a do pekla
odešli« (Plato: Gorgias; tom. IV. p. 166. De republ.
lib. X. tom. VIT. p. 133.) Není to názor křesťanský?

A kdo by neznal oněch veršů z Virgilovy Ae
neidy, kde jasně líčeno peklo:
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Sedet aeternumgue sedebit infelix Thaeseus.
(VI. v. 617.)

Immortale jecur tondens facundague poenis
viscera (v. 598 a násl..

A neméně určitě mluví Ovid: Sisyphon aspi
ciens: cur hic e fratribus inguit perpetuas patitur
poenas? (Metamorph. IV., 465.)

Kdož by tu nevzpomněl na nápadnou zase po
dobu pohanských těchto básníků s líčením pekla
v evangeliu? Evangelium mluví o červu, který ne
umírá (Mar. 9, 43.); zde je sup — immortale jecur
tondens. Peklo, „věčné peklo tím naznačeno.

Přihlédněme ke křesťanství, co ono nám pra
ví o věčnosti trestů pekelných! Bůh tak jasně a
určitě mluví o věčných trestech, že nelze více po
chybovati. Písmo sv. je plné těchto svědectví božích.
Pomineme mlčením svědectví ve St. Zákoně, kde Bůh
skrze Mojžíše, Davida, Joba, proroky na přemnohých
místech tak určitě mluví o věčných trestech, že ne
připouštějí nejmenší pochybnosti. Zkoumejme jen
evangelia, jak Kristus soudí a učí o pekle! Již sv. Jan
na poušti káže o Kristu: »Již jest sekera ke kořenu
stromu přiložena. Každý strom, který nenese ovoce
dobrého, vyťat a na oheň uvržen bude. Jáť křtím vás
vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přijde,
mocnějším jest nežli já, jemuž. nejsem hoden obuvi
nositi, tent vás bude křtíti Duchem sv. a ohněm.
Jehož věječka v ruce jeho, a vyčistí humno své a
shromáždí pšenici svou do obilnice: ale plevy páliti
bude ohněm neuhasitelným.“ (Mat. 3, 10.—12.) Zdaž ne
naznačují tato slova jasně věčnost trestů pekelných?
A Kristus. sám co praví? »Běda člověku tomu, skrze
něhož pohoršení přichází. Protož jestliže tě ruka tvá
pohoršuje, utni ji a vrz od sebe: lépe jest tobě vjíti
do života mdlému aneb kulhavému, nežli dvě ruce
aneb dvě nohy majícímu uvrženu býti do věčnéhoohně.
A pakli tě oko tvé pohoršuje, vylup je a vrz od sebe:
lépe jest tobě jednookému vjíti do života, nežli
obě oči majícímu uvrženu býti do pekelného ohně.«
(Mat. 18, 7.—9.)

35
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Sv. Marek uvádí tatáž slova s přídavky někte
rými, které ještě markantněji naznačují věčnost trestů
pekelných: »A horšila-li by tě ruka tvá, utni ji: lépeť
jest tobě mdlému vjíti do života, nežli dvě ruce ma
jícímu jíti do pekla v oheň neuhasitelný, kdežto červjejich
neumírá a oheň nehasne.« (Mar. 9, 42, 43.)

A kdo by neznal'podobenství Kristova o bohatci
a Lazarovi? Sv. Lukáš lapidárními slovy nám je
zaznamenal: »Byl jeden bohatý člověk, kterýž se
obláčel v šarlat a v kment a hodoval na každý den
skvostně. A byl jeden žebrák jménem Lazar, kterýžto
ležel u vrat jeho pln vředů, žádaje nasycen býti
z drobtů, kteříž padali se stolu bohatce, a žádný mu
nedával, avšak psi přicházejíce lízali vředy jeho.

Stalo se pak, že umřel žebrák a nesen jest od
andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec a
pohřben jest v pekle. Pozdvíh pak očí svých, jsa
v mukách, uzřel Abrahama zdaleka a Lazara v lůně
jeho a zvolav řekl: Otče Abrahame, smiluj se nade
mnou a pošli Lazara, aťomočí konec prstu svého ve
vodě a ochladí jazyk můj, neb se mučím v tomtoplameni.

I řekl mu Abraham: Synu, rozpomeň se, že jsi
přijal dobré věci v životě svém a Lazar též zlé; nyní
pak tento se těší, ale ty se mučíš. A nadto nade všecko
jest mezi námi a vámi veliká propast utvrzena, aby
ti, kteříž chtějí odsud k vám jíti, nemohli, ani od
onud sem přijíti.« (Luk. 16, 19.—26.)

Závažnější než všecka ostatní jsou slova, která
pronese jednou spravedlivý Soudce při soudu posled
ním: »A shromážděni budou před něj všichni náro
dové. I rozdělí je od sebe, jako pastýř odděluje ovce
od kozlů: a postaví ovce na pravici své, kozly pak
na levici. Tehdy dí těm, kteříž na pravici jeho budou:
Pojďte požehnaní Otce mého, vládněte královstvím
vám připraveným od ustanovení světa... Potom
pak řekne i těm, kteříž na levici budou: Odejděte
ode mne zlořečení do ohněvěčného,kterýž je připraven
ďáblu a andělům jeho ... I půjdou tito do trápení
věčného: ale spravedliví do života věčného.« (Mat. 29.,
A2. a násl.)
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A souhlasně s Božským mistrem učí o věčných
trestech i apoštolové. Postačí uvésti jen apoštola
národů, který v druhé epištole k Thessalonickým
(1., 6. a násl.) píše: »Poněvadž spravedlivé jest u Boha
odplatiti soužením těm, kteří vás sužují: a vám, kteříž
souženi jste (odplatiti) odpočinutím s námi při zjevení
Pána Ježíše s nebe s anděly moci jeho, jenž v pla
meni ohně uvede pomstu na ty, kteříž neznají Boha
a kteříž neposlouchají evangelium Pána našeho Ježíše
Krista, kteříž pokuty věčné trpěti budou v zahynutí od
tváří Páně a od slávy moci jeho.»

Církev katolická, neomylná učitelka pravdy
Kristovy, vyjadřuje dogma toto v symbolu athana
sianském slovy: »Kteříž pak dobře činili, půjdou do
života věčného, kteří pak zlé činili, do věčného ohně.
To je víra katolická, kdo ji pevně a věrně nezachová,
spasen býti nemůže.« Nepostačí tato slova, aby věčnost
pekla vyjádřila?

Biskup Bougand, jenž poetickým a úchvatným
slohem objasňuje a hájí pravdy křesťanské, pouka
zuje v pojednání o věčném pekle na zvláštní ještě
fakt: »Ještě podivnější než jednomyslnost náboženstev
a filosofických systémů je jednomyslnost heretických
sekt. Po devatenácte století mnoho jich povstalo, vše
bylo upíráno, jen jedno nikoliv — peklo. Upírali Bohu
právo milovati nás, odpustiti nám, ne však právo:
trestati nás. Upírali časné tresty v očistci — věčnost
pekla nikdy. Jak se to vysvětlí? ... . Slyšíme tu rádi
či neradi hlas věčného svědomí.« (Das christliche
Leben, str. 236.)

nádnému nevěrci nepodařilo se dosud dokázati,
že pekla není. Znám je výrok Voltairův, který příteli
svému, jenž se chlubil že nabyl jistoty, že pekla
není, řekl: »Jak šťasten jsi, tak daleko dosud já jsem
nedospěl.«

Všecky námitky proti peklu nejsou s to vyvrá
titi existenci pekla. Které jsou nejobyčejnější námitky
proti věčnosti pekelných trestů? Nemůže prý existo
vati věčné peklo, tak hrozný výrok nedá se srovnati
s nekonečnou dobrotou, láskou a milosrdenstvím Božím.
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Jak by mohl Bůh, nejvýš láskyplný otec, s ubohým
tvorem, jehož slabosti dobře zná, tak krutě nakládati?
Vždyť se nedá ani mysliti, že by člověk, byť i byl
sebe krutější, k rozsudku tak hroznému se odvážil,
aby k věčným mukám člověka sebe horšího odsoudil.
Jestliže člověk není schopen rozsudku tak krutého;
jak možno připustiti, že by Bůh toho schopen byl,
aby člověka na věky zavrhl. Jak by se mohl takový
výrok šsrovnati s nekonečnou láskou a milosrdenstvím
Tvůrce nejvýš dobrotivého?

Přihlédněme, jak dalece je oprávněna tato do
mněnka. O věčném zavržení člověka mluví se zde
tak, jakoby bylo libovolným rozhodnutím Božím.
Vlastním základem věčného zavržení není Bůh, nýbrž
člověk. Člověk sám svou vlastní vinou vrhá se do
věčné záhuby. Jen ten může dojíti blaženosti věčné,
kdo láskou s Bohem spojen umírá. Láska je podstat
ným a naprosto nutným podkladem celé blaženosti
věčné. Věčná blaženost spočívá v láskyplném spojení
celé naší bytosti s Bohem. Spojení toho nedojde, kdo
neposlušností od Boha úplně se odvrátil. Dobrovol
ným hříchem těžkým ničí hříšník ve své duši nutný
podklad věčné blaženosti, dobrovolně z lásky Boží
se vylučuje. Zůstává-li zatvrzéle v tomto stavu odporu
proti Bohu, odsuzuje se sám ke ztrátě věčné blaže
nosti. Jeho vůle, jeho myšlení není v souladu s vůlí
a myšlením Božím, jsou v odporu k Bohu. Člověk
takový vlastním svým duševním stavem vylučuje se
z láskyplného spojení s Bohem a tím z věčné
blaženosti. Tedy ne Bůh, ale člověk sám se zavrhuje
hříšným zneužíváním svobodné vůle.

Dr. Vosen ve spise »Das Christentum und die
Einsprůche seiner Gegner« (Freiburg in Breisgau 1905
str. 67. a násl.) na vysvětlení srovnává výrok Sou
dce nejvýš spravedlivého s výrokem porotců. Jakou
mají úlohu porotci při soudu porotním? Nemají nic
jiného činiti, než po zralém uvážení celého stavu věcí
pravdivě, jak přísahou jsou k tomu vázáni, bez ohledu
na následky prohlásiti, zdaž obžalovaný vinen či ne
vinen. Svědomitě a poctivě jsou povinni říci pravdu,
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žádným milosrdenstvím k nepravdě a ke křivé pří
saze svésti dáti sé nesmějí. Kdo nese vinu na tom,
že porotci nabývají v nitru svém naprostého přesvěd
čení o vině obžalovaného a nic jiného přísežně vy
sloviti nemohou, než toto své přesvědčení? Přesvěd
čení o vině nemá zajisté nikterak základ svůj ve
vůli porotců, tím méně v jejich ukrutnosti, jedině
stav věcí, který obžalovaný sám přivodil, toto pře
svědčení a vyznání vynutil. Bylo by rozumným vy
týkati porotcům ukrutnost? Nebo chtíti tvrditi, že
mužové úctyhodní, láskou k bližnímu nadchnutí ne
byli by takového výroku schopni?

Po výroku porotců soudí senát dle platných zá
konů, stanoví trest na spáchaný zločin. Ani zde není
libovůle, nýbrž jen přísné zření ke stavu věcí, který
zločinec sám přivodil.

V podobném poměru je Bůh oproti hříšníkovi
při věčném odsouzení. Nezměnitelná: vševědoucnost

a pravdomluvnost Boží nemůže skutečného stavu
ducha od lásky Boží dobrovolně odděleného ve jménu
dobroty neuznati. Musí skutečné »vinen« nutně vyslo
viti. Ne Bůh, vlastní vina hříšníkova výrok zavržení
sama přivodí.

A tento výrok, byť i se zdál člověku hrozným,
dá se zcela dobře srovnati s láskou a dobrotou Boží
ke tvorům. Bůh jako bytost nejdokonalejší může mi
lovati jen to, co je lásky hodno. Bůh nemůže milo
vati ducha, který lásky jeho naprosto je nehoden. A
takovým je duch, který vůli a lásce Boží tvrdošíjně
odpírá, v nepřátelství s Bohem žije. Kdo Boha mi
lovati nechce — a takový je nekající, v odporu proti
Bohu žijící hříšník — toho také Bůh milovati nemůže.

Bougand na námitku, že hrůzy věčného pekla
nedají se srovnati S láskou Boží, která každé po
myšlení převyšuje, odpovídá: Kdyby v Bohu byl jen
soucit, smilování a spravedlnost, pak by snad hříšní
Kovi na. konec nebylo zle. V Bohu však je láska, ura
žená, zneuznaná, potupená láska, a právě ta. působí
v něm onen nekonečný odpor, který v pekle svého
výrazu nalézá. Nic není něžnějšího, nic nemůže duše
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pevněji spojiti, než láska, ale nic nemůže také za
jistých okolností býti hroznějším, nesmiřlivějším, nic
nemůže také duše úplněji rozloučiti, než láska. ura
žená. Láska žádá lásky. Nalézá-li ji, poutem nejněžněj
ším spojuje srdce, tvoří z milujících takřka jednu bytost.

Vezměme však případ opačný; láska vidí, že je
zneuznána, zneuctěna, pak něvěrníka takovým způ
sobem zavrhuje, jako dříve k sobě připoutati se ho
snažila. Láska mění se v zášť. To je původ pekla.
Veliký duch Dantův to poznal. Hledal stvořitele pekla
a našel tři: všemohoucnost, moudrost, lásku. Při
vstupu do pekla četl nápis: »Jsem stvořeno božskou
mocí, nejvyšší moudrostí, první láskou.«

První láskou! První láska je nejnadšenější, nej
důvěrnější, nejobětavější, ale také nejcitlivější láska,
která, byvši zhrzena, nejsnáze se mění v hněv. Jako
mladý, šlechetný ženich miluje svou nevěstu, tak mi
loval Bůh duše naše, všemi vnadami je opatřil, aby
tím něžněji je milovati mohl. Vše vynaložil, aby od
nás byl milován — a tato láska se mu odpírá, vidí,
že je tupen, zneuctěn, ba někdy krutě pronásledován.
Může to tak trvati věčně? Může Bůh dáti líbiti si ta
kové jednání? Není srdce jeho srdci našemu podob
né? Čím něžněji miluje, tím rozhořčenějším je proti
těm, kteří lásku jeho láskou nesplácejí. Jeho scho
vívavost je sice podivuhodná, činí vše, aby srdce
tvorů svých si získal. Věčně však to trvati nemůže;
oproti zatvrzelému hříšníkovi musí konečně nastou
piti přísnost. Ó, neviň lásku, jestliže zrazena od tvora
se odvrátí. To je peklo, láska, jež se vzdálí, ostatní je
jen následek toho.« (V cit. sp. str. 241.).

Jiná námitka proti věčnosti trestů pekelných.
Věčný trest odporuje spravedlnosti Boží; jak by mohl
Bůh nejvýš spravedlivý konečný hřích trestem neko
nečným, věčným stíhati? Je nějaký poměr mezi hří
chem určitou jen dobu trvajícím a mezi trestem věč
ným? Co odpovíme“k této námitce? Přihlédněme
k soudům lidským, řídí se ony zásadou, že čas trestu
dle času hříšného činu musí býti vyměřen? Neslý
cháme, že zločinec pro zločin v okamžiku snad vy
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konaný k dlouhému, ba doživotnímu žaláři je odsou
zen? Jaký je zde poměr mezi činem tak rychle vy
konaným a tak dlouhým, těžkým trestem? Může se
snad připustiti zásada, aby čas trestu řídil se dle
času hříšného činu? Pak by zločin (na př. vražda)
v jedné minutě vykonaný trestem jedné minuty mu
sel býti potrestán. Možno to připustiti? Ne dle času,
nýbrž dle kvality činu trest se vyměřuje a to zcela
spravedlivě. A nyní přihlédněme ke hříchu! Každý těžký
hřích, jsa úplným odvrácením se člověka od Boha,
přísným pohrdáním Bohem, byť i za sebe menší dobu
byl spáchán, je urážkou nekonečného Boha, je vinou
nekonečnou a proto nekonečného trestu zasluhuje.

Při hříchu třeba také přihlížeti nejen k úkonu
hříšnému, nýbrž i ke stavu duše hříchem způsobenému.
Hřích jako úkon je sice něco pomíjejícího, ale stav
duše hříchem způsobený, její vnitřní zkažení, její ne
přátelský poměr proti Bohu trvá sřáře,dokud obrá
cení a smíření s Bohem nenastane. Zůstává-li hříšník
po těžké urážce Boha lhostejným, skutku svého
nelituje, po smíření s Bohem netouží a neužívá pro
středků, aby v přátelství s Bohem opět vešel, trvá ve
stálém nepřátelství proti Bohu. Zastihne-li člověka
v tomto stavu odporu proti Bohu smrt, po celou věč
nost tento stav duše jeho se nezmění. Jak byl, když
duši vypustil, tak zůstane na věky. Cas, kdy mohl se
smířiti s Bohem a tvrdošíjně tomu odpíral, pominul,
po smrti není více možné obrácení, zemře-li v nepřá
telství proti Bohu, věčně v něm zůstane. V tomto
smyslu může hřích, jako stav duše, považován býti za
něco nekončícího, a proto i nekončící, věčný trest za
tento hřích není nepřiměřený.

Je článkem víry naší, že, kdo ve stavu hříchu
těžkého zemře, věčně bude nešťastným, i kdyby jen
jediný hřích na svědomí měl. Bougand pronáší při
této příležitosti zvláštní názor — a musí se snad za
vrhnouti? Praví: »Možno připustiti, aby duše, která
náhodou do těžkého hříchu upadla, pro jediný tento
hřích byla zavržena? O tom lze pochybovati. Kdo
soudí a odsuzuje, je nekonečná láska. Tak nejedná
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láska. Zapudí matka své dítě při prvním provinění?
Navždy zapudí? Zda nevynaloží vše a od svého na-:
mahání dříve neustane, až vše je marno? Slabý obraz
toho, který řekl: »Zdaliž se může „zapomenouti žena
nad nemluvňátkem svým, aby se neslitovala nad
synem života svého? a byť ona se zapomenula, já
však nezapomenu se nad tebou.« (Is. 49, 15.). On, aby
„nás vykoupil, vtělení vymyslil, na Golgotě svou krev
až do poslední krůpěje prolil, více naprosto učiniti
nemohl. Je-li duše v nebezpečenství smrti, činí vše,
není-li kněze po ruce, aby ji zachránil. Měla-liby tento
večer zemříti, prodlužuje lhůtu, dopřává času, aby
kněz přišel, aby rozhřešení jako zúrodňující rosa na
odcházející duši spadlo a sv. přijímání jako posila na
cestu se jí uděluje.

Uvažme dále, že ten, který soudí a odsuzuje,
sám hodinu smrti stanoví. Vše závisí na hodině
smrti. — On ji ustanovuje. Jaká to nevyslovitelná my
šlenka! K tomu cíli čeká, číhá, nač? Snad na hodinu,
kdy nejsme připraveni, aby s radostí nás zavrhl?
Jaké to rouhání! Ne, naopak, na okamžik, kdy na naše
slabosti (hříchy)zapomněl a nás na své srdce otcov
ské přivinouti může. Kolik bude těch, které po prvním
těžkém hříchu na věčnost zavolá? Kolik, které po
desíti, po sto hříších? Veliký chvalozpěv věčnosti
bude tvořiti klanění se trpělivosti a nekonečně něž
nosti lásky Boží.« (V cit. sp. 244).

Pro hříšníky nepolepšitelné, nekající je peklo,
věčné peklo, to je přesvědčení celého lidstva, to praví
1 vnitřní hlas člověka, který svědomím hlásá odplatu
věčnou, dobrým a zlým rozdílnou.

Kolik lidí skutečně ve stavu nepřátelství proti
Bohu umírá, kdo skutečně je v pekle, toho nemůže
posouditi člověk, Bohu jedinému přináleží soud.

Kdyby však jen jediný byl člověk, který by
tvrdošíjně Bohu poslušnost odpíral, musí býti peklo,
věčné peklo, neboť jinak v hrozném tomto boji člo
věka s Bohem vítězem na konec by zůstal člověk
a ne Bůh.
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Kdo upírá peklo, musí důsledně zavrhnouti pod
statu křesťanství, vždyť Kristus zřejmě pravdu tuto
hlásá a celé učení křesťanské o vtělení a vykoupení
Boha-člověka nemá významu, není--Ji věčného pekla.
»Kříž Boha-člověka má jen tehdy význam, když je
vztýčen nad propastí věčného pekla, aby duše ztra
cené zachránil.« (Vosen v cit. sp. str. 662.).

Je spiritismus zdokonalením křesťanství, když
pravdu o věčných trestech upírá a Ssní podstatu ce
lého křesťanství?

Tím jsme asi vylíčili základní věty a hlavní učení
spiritistického náboženství; patrný z toho také jeho
poměr ke křesťanství vůbec a katolicismu zvláště.
Spiritismus má býti očistou, doplněním a zdokonale
ním křesťanství, je však úplným jeho upíráním. Špi
Titismus upírá naprosto celé křesťanství. Základní
dogmata křesťanská o Nejsvětější Trojici, o božství
Ježíše Krista, o Duchu sv., o vykoupení, o svátostech,
o církvi, o vzkříšení, o věčných trestech a mnohá
jiná prohlašuje za výmysl lidský a víru v ně za po
věru, za bláznovství.

Přemnozí spiritisté, zvláště vůdci, jsou si toho
dobře vědomi. Prof. Luc. Pusch (v cit. sp. str. 204
č. 419) doznává, že spiritismus je opakem katolicismu.
Spiritismus není však v odporu pouze ke křesťanství,
nýbrž je negací každého náboženství vůbec — je to
internacionální indifferentismus, náboženský nihi
lismus.

»Princip spiritismu je tolerance, nechati každého
„dojíti spasení dle vlastní jeho facony«, prohlašuje prof.

Lucián Pusch (str. 206 č. 442.). |
A dále píše: »Kdyby každému jednotlivci bylo:

ponecháno jíti svou vlastní cestou, nebylo by roztržek
mezi jednotlivými konfessemi ——mythologie by ne
povstaly.« (Str. 204 č. 418.).

„Spiritismus má osvobodili lidi ode všech dogmat a
vší víry, má je postaviti na stupeň samostatně sou
dících bytostí, které na nikom více nezávisí a všecku
víru autoritativní zavrhují. U koho tomu tak není,
kdo se necítí dosti silným, aby sám na sebe spoléh
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nouti mohl, a pro svou bezpečnost autoritativní víry
potřebuje, nuže, ať zůstane při mythologii, at vezme
víru místo vědění, ale nežádej, abychom tě následo
vali. Víra je nebezpečna; jen vlastní silou, vlastním
uvažováním nabyté vědění přináší nám užitku.«
(Č. 381).

»Nechte padnouti ohrady«, poučuje »duch«. (Ref.
Bl. 1878 str. 205.) »a předsudky, které jednu církev
od druhé oddělují, strhejte ustanovení lidmi učiněná,
která čisté křesťanství zatemňují, a spějte ku předu
ve svobodě ducha bratrství a v jednotě pravdy.«

»Kristus neřekl nikomu, dle jaké formy by mu
sel býti spasen. Nekonečné množství je cest, které
k velikému cíli vedou, a kdyby jen málo lidí nej
kratší a nejpřímější z nich zvolili, aby palmy dříve
dosáhli, přece nemůžeme věděti, zdali dlouhá, vstu
pující cesta, kterou ten neb onen duch nastupuje,
není pro něho právě velikým užitkem. Chraňte se
doktrinářské, nutíci theorie; každý duch musí si svůj
názor víry a přesvědčení dle své potřeby a míry svého
přiznání sám vypracovati. Neodsuzujte, jestliže jiný
jinak smýšlí než vy a dle svého způsobu spasen býti
chce.« (Tamtéž, str. 180. Dr. Dippl v cit. str. 174. a.
násl.)

Jeden z největších zastanců spiritismu Dr. Blóde
píše: »Spiritistická církev obsahuje v sobě každou víru

-4 nevěru,každý náboženský a filosofický systém, spo
juje atheisty, pantheisty, materialisty, evolucionisty,
budhisty, mahomedány, fetišisty a křesťany všech
vyznání, nezná rozdílu národnosti a rassy.« (»Glau
benbekenntnis eines Spiritualisten.« In der Wochen-
schrift »Gegenwart.« 1878. č. 26. Dr. Dippel, str. 197.)

Tyto výroky jasně dokazují, že náboženství spi
ritistické je čirý rationalismus, náboženský indiffe
rentismus, náboženství moderní osvěty.

Tvrdí-li spiritisté, že původci tohoto učení jsou
duchové, patrno z toho, jakého druhu tito »duchové«
jsou. »Po ovoci jejich poznáte je.« Nechceme užiti
o spiritismu tak ostrých slov, jaká pronesl Pyndall
ve schůzi britské „společnosti pro zvelebení věd«
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v Belfastu r. 1874, řka: »Nějaké náboženství svět míti
chce, byť mu bylo útočiště bráti i k intellektuelní
prostituci spiritismu« (Dr. Janiš: Spiritismus, str. 23.),
ale to směle tvrdíme, že celý spůritismus je výplodem
protikřesťanskéhoducha, — a tvrdí-li se, že spiritismus
z milosrdenství Božího poslán světu, aby očistil a
zdokonalil náboženství křesťanské, že je to jedna ze
mnohých lží, kterými »poslové nebe« a »obnovitelé
světa balamutí lid.«

Možno-li tedy od spůrilismu očekávati aspoň zdoko
nalení morálky křesťanské a zušlechtění mravnosti v lidu?

Nikoliv. Jako je spiritismus podvratem dogma
tiky; tak podrývá také základy mravnosti vůbec. Špi
ritismus prý na základě nezvratných důkazů exaktní
vědy dokazuje nesmrtelnost duše, existenci posmrtní
ho života, a v tom prý spočívá jeho mravní síla, jeho
působení na mravní zušlechtění člověka.»Uvažme mrav
ní vliv spiritismu. Dejme tomu, že nás v tom ohledu
neučí absolutně ničemu novému. Kdo je největším
nepřítelem náboženství? Zajisté materialismus, jelikož.
na nic nevěří. Spiritismus však je opakem, negací
materialismu, který spiritismem ztrácí veškeru opráv
něnost existenční. Spiritistovi se neříká na základě
slepé víry: »Nekončí vše s tělem«, nýbrž ve skutečnosti
duchové ujímají se sami slova a berou na sebe de
monstratio ad oculos. Což je to malá služba, kterou
prokazuje náboženství? To však není všecko. Jistota.
budoucího života, živé líčení, za které máme co dě
kovati našim zesnulým přátelům, ukazují nám, jak
nutno je dobře činiti, abychom ušli nezbytným násled
kům hříchu .. « (Al. Kardec: Co je spiritismus? česky
od J. K. str. 37.)

Spiritisté tedy sami praví, že spiritismus co se
týče morálky ničemu novému neučí — není tedy zdo
konalením morálky křesťanské!Snad .mravní, obnovu
jící síla vyplývá jedině z učení o nesmrtelnosti duše
fakty dokázané a posmrtném životu, jak spiritisté jej
líčí?

Osvětme na prvním místě toto stanovisko, z ně
hož obrození a spása světa vyjíti má.
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Nedá se upříti, že pevná víra v nesmrtelnost
"duše a v posmrtný život je mocnou mravní pobídkou
pro člověka. Písmo sv. praví: »Při všelikém počínání
"pamatuj na konec a nezhřešíš na věky.« (Širach 7, 40.)
A všichni učitelové duchovního života vzpomínku na
"smrt a život posmrtný kladou mezi prostředky, které
mocně pomáhají ku přemožení pokušení zlých. Myšlen
ka na smrt, vzpomínka na věčnou blaženost nebo
věčné zavržení zachvěje zajisté člověkem, spasitelnou
bázní naplní duši jeho, krotí vášně a vážně nabádá
ku mravnému ctnostnému životu. Jak mnohý může
zivlastní zkušenosti dosvědčiti, že jedině vzpomínka

-a strach před věčným trestem v kritickém okamžiku
uchránila ho od pádu! Bůh zajisté nejlépe ví, které
pravdy slabému člověku největší jsou oporou; proto
není to nahodilé, že shledáváme v Písmě sv. více
hrozeb věčnýmitresty nežli přislíbení radostí nebe
ských. Víra ve věčnýživot, bázeň před věčným tréstem

„je zajisté nejvšeobecnější a pro mnohého nejmocnější
pohnutkou ke:ctnosti,

Přihlédněme"šak nyní k učeníspiritistick ému
-o posmrtném životě; shledáváme v něm nějaký umrav
ňující vhv?,

Nenastupuje-li smrtí definitivní rozhodnutí 0 osu
du člověka, vstupuje-li duch zase do nového těla, aby
počal nový život; není-li pekla a věčných trestů; mu
:sí-i každý i ten nejhorší dojíti spasení; nemůže-li
»žádný láskou boží stvořený duch« býti zavržen —vede
lije takovýmto učením po všeliké snaze po mravní
-dokonalosti, brána hříchům a neřestem dokořán se
otevírá. K čemu se přemáhati, když ze skutků svých
Žádného účtu na onom světě klásti, žádného trestu
věčného báti se nemusím; k čemu práce, námahy,
mrtvení, boje s pokušením, když týž cíl pro všecky,

-spravedlivé i nespravedlivé, a jednou ho dojíti mu
sím — k čemu si tedy znepříjemňovati tento život
odříkáním radostí světských; na pokání a polepšení

„je dosti času v jiných životech; a bude-li nucen za
trest opět na tuto zemi se vrátiti a podobný život
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vésti —jaká to pokuta pro mne, vždyť lepšího si
ani nepřeji!

Poslední věci člověka, jak spiritisté jim učí, ne
mohou nikterak ke ctnosti nadchnouti a člověka ke
zlému nakloněného od hříchu zdržeti, naopak spíše
jsou mu pobídkou, aby hověl nezřízeným chtíčům
svým.

* Významný je výrok mnichovského filosofa Jak.
Froschhammra, který byv vyzván spiritistickým časo
pisem »Licht, mehr Licht«, aby se interessoval o
spiritismus, pravil: »Pouhý důkaz života po smrti,
byť i vždy velmi cenným byl, nezdá se mi dosta
tečným, abych zjevy tyto za vítané uznal a šíření
hodné. Mysleme si, že by tato víra v trvání duše po
smrti, jak spiritismus učí, všeobecně v lidu se roz-
šířila, tu je jisto, že až by první mocný dojem
pominul a jistá zvyklost potom nastala, veliká lho
stejnost a oslabení ideálního života by nastoupily.
Je-li život po smrti jen pokračováním života pozem
ského sjeho snahami ba i sprostotami, tu ztratí smrt.
svůj vliv na ideální snažení a víra v nesmrtelnost
byla by pro mravní život lidstva spíše škodlivou než
užitečnou. Jací lidé jsou, mysleli by si onen život jako.
divoši jako pokračování tohoto života se všemi svými
požitky a vášněmi. Nějakého mravně zušlechťujícího
vlivu nebylo by lze více očekávati. Nemluvím tu o
elitě společnosti, ale o lidu«. (Vogel: Aus der neuen
Hexenkůche, str. 76). A Dr. Dippel (str. 207) do
bře k tomu dokládá: Myslíme však, že při elitě spo-
lečnosti, při vzdělaných a vznešených vliv takovýchto
představ právě tak byl by škodlivým, ba ještě škod
livějším nežli u lidu, jelikož — jak známo — u vzdě
laných stavů z větší části morálku mnohem laxněji
berou a požívavost mnohem raffinovanější u nich
převládá.

Víra v nesmrtelnost, není-li spojena s vírou ve
věčnou odplatu nebo věčný trest, není dostatečnou
ochranou proti hříchu, ani dostatečnou pobídkou ke:
ctnosti, a spiritismus, který nebe materialisticky líčí
a pekla neuznává, není zajisté s to, aby mravně po
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vznesl lidstvo, naopak všelikou snahu po mravní
dokonalosti podrývá a ničí.

Reinkarnace, vzpomínka .na opětná, snad dlouho
trvající vtělování, nepovzbudí k dobrému a nevyváží
ani zdaleka onoho vlivu, který na mravní život člo
věha vykonává křesťanské učení o soudu a o věč
nosti.

Je učením spiritistů, že duchové nemohou se
pohoršiti. Kardec výslovně praví: »Může zůstati duch
na svém stupni, ale nazpět nejde.« (Kniha duchů
str. 32). Co z toho plyne? Nemohou-li se duchové po
horšiti, nemůže se také pohoršiti stav jejich v no
vém životě, který odpovídá mravní dokonalosti duchů.
A nyní pozorujme lidi. Přemnozí s tímto životem a
jeho radostmi jsou tak srostlí, že na nebe ani ne
vzpomenou a přáli by si býti na zemi věčně; strach,
že do podobného života vrátiti se musejí v novém
vtělení, neodvrátí jich zajisté od hříchu, vždyť lepšího
života si nepřejí!

A pak učení samo o reinkarnaci je hypothesa,
která ani Písmem sv. ani rozumem dokázati se nedá,
a tím padají také důsledky, které pro zušlechtění
mravnosti z ní se odvozují. Ani jediného místa nelze
uvésti z Písma sv., z něhož by bylo patrno, že duše
lidské, které se poskvrnily hříchy, podvoliti se musejí
jakémusi očišťovacímu processu tím, že vtělí se opět
do těla lidského, aby pochybenou dráhu znova začaly
a to tak dlouho, až by patřičného stupně dokonalosti
dosáhly. Naopak mnoho je míst v Písmě sv., která
zřejmě svědčí proti reinkarnaci. Sv. Pavel v epištole
k Židům (9, 27.) píše: »Uloženo je člověku jednou
zemříti, potom ale soud.« Neumírá tedy člověk častěji,
neopětuje život lidský v nějakém novém těle, jednou
smrtí dráha života přerušena, po smrti následuje soud
spravedlivého Soudce, jehož výrok rozhoduje pro ce
lou věčnost. »Šnadno je před Bohem v den skonání
odplatiti jednomu každému podle cest jeho.« (Ecel. 11,
28).»Ját musím dělati dílo toho, kterýž mne poslal, do
kudž je den; přicházíťt noc, kdežto žádný nemůže
dělati.« (Jan, 9, 4). Slova tato dosvědčují, že nikdo
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nemůže po smrti zásluhy si shromaždovati; smrtí
všeliké lidské činnosti je konec, podle skutků v jed
nom“*životě bude mu odplaceno; o novém životě v
novém těle v Písmě sv. není ani stopy. Přemnohá
místa dokazují, že dobří odejdou do věčnéhoživota,
zlí pak do věčného trápení. »Pojďte požehnaní Otce
mého, vládněte královstvím vám připraveným od usta
novení světa . . . Odejděte ode mne zlořečení do
ohně věčného, který je připraven dáblu a andělům

"jeho.« (Mat. 25, 35, 41.) »Neznám vás, odkud jste;
odejdětež ode mne všichni činitelé nepravosti.« (Luk.
13, 27.) Místo zavržených nazývá se v Písmě sv.
»místem muk« (Luk. 16, 28), »trápením věčným« (Mat.
20, 46.), »jezerem, kteréž hoří ohněm a sírou, jenž je
smrt druhá« (Apok. 21, 8), místem, »kde červ neu
mírá a oheň nehasne« (Mar. 9, 43). »Strom zůstane
ležeti, kam padl«; — o napravení poklesků v novém
životě reinkarnací tělesnou Písmo sv. ničeho neví. —
I zdravý rozum mluví proti reinkarnaci jako očišťova
címu a kajícímu prostředku. Dle spiritismu zapomíná
duch při novém „vtělení na vše, co zažil V dobách

vtělení. Mělo-li by býti opětné vtělení pokutou nebo
očištěním ducha, musil by si býti vtělený duch úplně
vědom svého dřívějšího života, svých vin, za které
pykati a ze kterých očistiti se má v novém životě.
Ale toho žádný člověk není si vědom. Jak může tedy
napraviti své chyby, kterých nezná, jaký užitek může
míti z nabyté zkušenosti v životech do zapomenutí
padlých?

Připusťtme,že tato reinkarnace jako zdokonalu
jící a očišťující prostředek skutečně od Boha od po
čátku světa byla ustanovena. K. jaké výši tento očišťu
jící proces za tolik let musel by již dospěti! A co
shledáváme? Spiritisté sami naříkají na poklesnutí
ideálů a mravnosti a že jdeme stále horším poměrům
vstříc. Místo zdokonalení v ohledu mravním spíše
zhoršení shledáváme. Jak to srovnati s učením spiri
tistickým, že duch pohoršiti se nemůže? Nebo ve které době začne mravní zdokonalení duchů?
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Reinkarnační theorii Kardecovu nelze tedy ani
Písmem sv., ani rozumem, ani skutečností dokázati

-— a nemá také vlivu na mravní život člověka.
Ovšem že neuznávají všichni spiritisté této rein

karnační theorie a ducha na onom světě očišťujícímu
processu podrobují — ale ani ti nemohou přispěti ke
zdokonalení mravnosti, jelikož i oni upírají pekla a
věčných trestů a tím odstraňují nejmocnější motiv mrav
nosti.

Spiritistické učení o nesmrtelnosti duše a po
smrtném životě, od kterého očekávají mravní obro
zení člověčenstva, nemůže, jak patrno, přispěti k
mravnímu povznesení, naopak důsledně k poklesnutí
mravního snažení vésti musí.

Ale nejen že nelze očekávati od spiritismu mrav
vní obnovy lidstva, týž je úplným podvrácením vší mo
rálky, jelikož upírá člověku svobodnou vůli.

Nemá-li člověk svobodné vůle, není-li -pánem
svých činů, nemůže býti za ně také zodpovědným;
pak přestává také rozdíl mezi dobrým a zlým, ctností
a neřestí, mezi zásluhou a trestem a to je hrob vší
morálky.

Davis neuznává naprosto svobodné vůle člověka;
učí výslovně, že člověk je jen passivhí bytost, která
je vnějším a vnitřním vlivům zcela podrobena a ji
mi řízena, determinována. Jako podléhá příroda ne
změnitelným zákonům přírodním, tak podléhá člověk
těmto vlivům neodvratnou mocí. Nemůže býti dobrým,
jsou-li vlivy zlé, a zase ne zlým, působí-li vlivy do
bré. »Chtěl jsem,« píše otevřeně, »aby všecky před
stavy o zásluze navždy z lidského ducha byly od
straněny.« (Principien der Natur, II $ 1103).

Kardec též učí, že člověk není úplně svobodným.
Připouští u něho jen svobodu od zevnějšího nucení
(a coactione externa), nikoliv však svobodu do vnitř
ního nutkání (a necessitate interna). Patrno to z uče
ní o reikarnaci, dle něhož duch vrozenou nutností
vtělením se podrobuje, tedy ne úplně svobodně, více
instinktivně poslouchá svého reinkarnačního pudu,
jako zvíře instinktu. Dr. Schneider k tomuto názoru
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dodává: »Stejné nutnosti podřízen jako toto (zvíře),
postrádá na druhé straně všech výhod, které zvíře
ze vloh sobě vrozených a nutících zákonů má. Zvíře
není instiktem svým nikdy zklamáno, naproti tomu
duch, jenž neodolatelnou mocí z říše duchů do jiného
světa vržen bývá, jak ve volbě látky, do které se
vtěluje, tak ve volbě světového tělesa zřejmě osudných
dopouští se přehmatů. Jak veliký počet bytostí zde
na zemi musí se pokládati za politování hodné oběti
tohoto slepého reinkarnačního nucení. V učení svém
důsledný spiritista nemůže těmto nešťastníkům ve zlé
vykládati, přeruší-li svůj beznadějný život násilně,
aby do říše duchů zpět se dostali. V posledním zou
falství nezbývá jim jiné naděje, než že snad pomocí
zkušeností, kterých na zemi nabyli, při novém rein
karnačním procesu dřívější chybu napraví. — Nevrátí
se jistě více na tuto zemi, do tohoto slzavého údolí,
ale co nejdříve na měsíci nebona jiné planetě znovu
štěstí zkusí. Je však nerozluštitelnou hádankou, že
každoročně mnoho tisíc nově narozených padne za
obět bláznivým vnuknutím v pravdě krutého instinktu,
a že ne, jak se zdá, za tím účelem v tomto světě
se zrozují, aby ctnost a mravnost šířili, nýbrž aby
pro své zločiny trestnice plnili.« (V cit. sp. str. 298.)

Nemá-li člověk svobodné vůle, podléhá-li jen
přirozené nutnosti, je takovou mravní bytostí jako
nerozumné zvíře a nemůže také žádných mravných
úkonů konati; — tím přestává všecka morálka.

Několik těchto myšlenek postačí, abychom po
znali, že křesťanská mravouka žádného zisku od spi
ritismu nemůže očekávati, a že spiritismus za zlepšení
a zdokonalení její nemůže býti uznán.

Mohl by však někdo namítnouti: Vždyť přece
spiritismus klade hlavní váhu na mravouku a mravní
chování jednotlivcovo, jeho hlavní snahou je lidstvo
z mravního bahna povznésti. Přečtěte si stanovy
spolků spiritistických, čtěte jejich spisy a poznáte,.
jak stále k mravnímu zušlechťování a zdokonalování
nabádáno!

16
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Uvádíme zde výtah ze stanov spiritistického
spolku »Geschwisterbund« v Králíkách, abychom vi
děli, kjakým ctnostem spiritisté jsou povzbuzování.

Účel spolku. Účelem spolku je duševně zdoko
nalovati členy, nabádati ku pravé, nezištné lásce
bližního a podporovati hmotně potřebné členy své.

Povinnosti člemi. a) Každý člen zaplatí ingres a
roční poplatek 1 zl. r. č.; dále má každý člen dle
svých prostředků a dobré vůle dobrovolné příspěvky
dávati.

b) Každý člen má účel spolku tím plniti, že sám
zdokonalovati se snaží, v rodině své k témuž nabádá
a také v obcování s jinými lidmi pravou nezištnou
lásku pravidlem svého jednání činí.

c) Každý člen má dle svých duševních a hmot
ných prostředků pro duševní a hmotné blaho členů
spolku činným býti.

d) Lež, podvod, pomluva, klení a nadávky, klepy,
hněv, pomstychtivost, vynášení se nad jiné, nestříd
most v jídle a pití, požívání věcí, jichž není k zdraví
života zapotřebí, jako tabáku, opojných nápojů a po
dobných, dále vyhledávání zábav, štítění se práce,
nečistota (t. j. pohlavní rozkoš bez přání zploditi dítko)
mají býti znenáhla odstraněny; rovněž každý člen
má se zdržovati týrání zvířat.

Naproti tomu mají členové spolku rozmluvami,
přednáškami, četbou dobrých knih k lásce Boha a
bližního, k smyslu pro obecné dobro, k mírumilov
nosti, smířlivosti, prostotě, čistotnosti, šetrnosti, stříd
mosti, činnosti, čistotě a péči o zdraví pobádáni a
poučováni býti. (Konsist. archiv král. hrad. 1896 č.
9995. Stanovy spolku potvrzeny výnosem minister
ským ze dne 11. ledna 1896 č. 203.704).

K podobným otnostem vyzýváni jsou spiritisté
od »duchů« v knihách a časopisech spiritistických.
Hlavní váha se klade na lásku k bližnímu, zvláště
k chudým.

»Hlavní mravní zákon, jejž spiritismus hlásá,
jest ten, že všichni lidé jsou bratří, kteří vespolek
milovati se mají, dobro vespolek si prokazovati a
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odpouštěti nepřátelům.« »Konání dobra spočívá v od
pouštění našim nepřátelům, v odplácení zla dobrem,
v ochraně slabých, v poučování nevědomých, v po
mahání trpícím.« (Spirit. katech., str. 19.—20).

Dr. Schneid píše: »Velice by se mýlil, kdo by
tyto ctnosti se stejnojmennými křesťanskými ctnostmi
stotožňoval. Celý mravný život nemá nadpřirozeného
podkladu; jsou to ctnosti přirozené, ctnosti huma
nity.« (Der neuere Spiritismus, str.. 68).

Spiritisté neuznávají nadpřirozeného cíle člověka
a nadpřirozeného řádu, znají jen cíl přirozený, k jehož
dosažení nadpřirozené milosti a nadpřirozených ctností,
které člověka uzpůsobují a nakloňují, aby jako dítko
Boží žil, nepotřebují.

Z toho také patrno, že spiritistická ethika s ka
tolickou totožna býti nemůže, tím méně zdokonalením
jejím.

Nejúčinnější prostředky k dosažení svatosti spi
ritisté zavrhují — jako jsou svátosti, jmenovitě svátost
pokání, mše sv., úcta Rodičky Boží a svatých atd.;
prohlašují zásady, které podrývají všecku mravnost
a morálku nemožnou činí. Jak možno očekávati šíření
mravnosti od zásad: »Bůh nemůže býti hříchem u
ražen«; »člověk je svým pánem; ve věcech víry a
mravů svobodně rozumem svým říditi se může«;
»říditi se nějakým zákonem mimo člověka, je zotro
čující a znemravňující«!

Manželství prohlašuje za rozlučitelné; neroz
lučnost manželství je prý ustanovením lidským —
ba i volná láska a společenství žen od »duchů« se
hlásá.

Zavrhuje se a posměch se činí ze všeho, co ku
větší dokonalosti vede a co specificky katolické jest.
Umrtvování, posty, odloučení se od světa z důvodů
náboženských je u -nich bezcenné, Bohu nepříjemné,
ba egoistické.

Mluví-li se přece při takovýchto zásadách o
ctnostech a mravním životě u spiritistů, je to šťastná
nekonseguence, jakou shledáváme též u protestantů.
Mohou tyto názory povznésti mravnost lidstva? ©
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V předmluvě »Vyznání media« čteme: »Pozo
rování má nutí mne věřiti, že símě největší zkázy
ve spiritismu je obsaženo. Nejdivočejšímu učení,
může-li toto vůbec učením nazváno býti, a ve mno
hých případech nejvolnější morálce od mnohých jeho
přivrženců se učí a táž se provádí. Skutky nejsprostší
nemravnosti od adeptů otevřeně se vypravují; poža
davky nejhnusnější beze strachu činěny ... Je nej
vyšší čas, aby znalec bez bázně pravdu řekl a oči
mnohým otevřel.«

A Lic. Dr. Kirchner píše: »Je dokázáno, že od
mnohých spiritistů nejvolnější morálce se učí a skut
kem provádí.« (Der Spiritismus, die Narrheit unseres
Zeitalters, str. 93).

A jaký význam mají pro mravnost vypravování
duchů o nečistých skutcích, které za živa spáchali,
nebo mnohé odpovědi plné raffinované lascivity?

Zdaž podporují mravnost také schůze spiriti
stické na odlehlých místech, mnohdy v lesích, za
temna nočního, v pozdních hodinách konané?

Právem podotýká Dr. Dippel: »Spolky, které za
vznešenou jdou ideou a velikých cílů dosáhnouti se
snaží, neustupují do úkrytu, ale vystupují na veřej
nost a snaží se co možná před velikými zástupy lidu
zásady své hlásati, aby všeobecné mínění pro svou
věc získaly. V tomto ohledu spiritismus nevzbuzuje
nikterak důvěry, jelikož se rozpadává na malé kroužky
a žádnému přístupu do nich nedovolí, leč tomu,
který již předem pro učeníjeho je nakloněn ....
Proč toto tajemnůstkářství? Či snad v těchto krouž
cích nekonají se věci vždy slušné a snad proto se
zení zpravidla v temnu nočním se pořádají?

Nemůže nám nikdo ve zlé vykládati, nemáme-li
o spiritistických kroužcích žádného zvlášť dobrého
mínění, jelikož mnohé hlasy se ozvaly, které našemu
podezření oprávněný podklad dávají a proto mluví,
že mravnost spiritismem škodu bere.« (V cit. sp. str.
204).

Na některé »umravňující« ovoce spiritismu zde
ještě upozorňujeme. Především je to omrzelost života
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a myšlenky sebevražedné, které z názoru spiritisti
ckého na věčnost často povstávají. Je to zcela přiro
zené. Je-li život po smrti jen pokračováním pozem
ského života, líčí-li se onen svět od duchů tak růžo
vými, lákavými barvami, k čemu se trápiti zde na
světě; postavení svého nezhorším, vezmu-li si násilně
život, možná že zlepším. Proto pryč s tělem, které
mne tíží, zpět v pravou naši vlast! Ze tomu tak jest,
facta loguuntur,

Velikou sensaci vzbudila v Bostoně v poslední
době sebevražda universitního professora Williama
Barnesa, který jako psychiatr těšil se výborné po
věsti. Barnes byl také okultistou a zaměstnával se
značnou měrou i spiritismem. Jeho žena přičítá jeho
sebevraždu účinkům a donucování neznámých sil,
jichž mocným vlivům Barnes v poslední době byl
podroben. »Věděl příliš mnoho o onom světě«, bě
dovala ovdovělá paní, »a již před šesti lety byl va
rován nadpozemskými duchy, že pro muže smrtel
ného ví příliš mnoho ... Domníval se, že se bude
moci zbaviti zodpovědnosti vůči nadpozemským du
chům tím způsobem, když svoji znalost nadpozem
ského života přísně bude tajiti. Před týdnem mi vy
právěl, že prý požil již příliš mnoho ze stromu po
znání, tak že duchové budou nuceni k sobě ho po

volati. Naplněn touto utkvělou představou vykonal
sebevraždu. Přesto jsem přesvědčena, že si nevzal
život v duševní zatemnělosti, nýbrž pod vlivem účinků
neznámých sil.« (Viz: Národ. Polit. ze dne 4. pros.
1908).

Vedle sebevraždy též šílenství mezi spiritisty
velmi často se přihází. V denních listech možno často
čísti o takovýchto obětech spiritismu. Tvrzení naše
potvrzuje výrok odborníka. Několik občanů budějo
vických podalo žádost k ministerstvu, aby jim bylo
dovoleno založiti spiritistický spolek. Ministerstvo
žádalo zdravotní radu v Praze o dobrozdání, zda
radno takovýto spolek dovoliti. Referentem v této
věci byl ředitel zemského blázince prof. Dr. Schlager,
který prohlásil: Spiritismus, jak je dokázáno, má na



— 246 —

ducha svých přivrženců škodlivý vliv, a v pražském
blázinci jsou 'oběti tohoto blouznění. Na základě to
hoto výroku žádost ona zamítnuta. (Viz:Dr. Schneider
v cit. sp. str. 315).

Dnes máme v Čechách již několik spolků se
zřejmou tendencí spiritistickou úředně povolených,
ač spiritismus má tentýž vliv na členy jako dříve.
Tak dne: 14. května 1897 povoleny stanovy spolku
spiritistického v Praze pod názvem: Společnost pro
pěstování všeobecných vědomostí »Život.« V říjnu
téhož roku založen spolek spiritistický pod jménem
»Volný duch« v Plavech, okres semilský. R. 1898
založen spiritistický spolek »Komenský« v Chrudimi.
Téhož roku. vznikl: spolek rázu spiritistického pod
jménem »Harmonická společnost« v Oberaltstadtu
u Trutnova. O ostatních spolcích a rozšíření spiri
tismu v Čechách viz ve spise Karla Sezemského:
Historie spiritismu a jeho vývoj, str.. 38.—60. —

Sám prof. Fechner prohlašuje spiritismus- za
druh pomatenosti. Nedá se upříti, že nepřirozeným
nervovým rozčilóváním a delším užíváním medijní
síly tělesná síla, zdraví se podrývá a duch se sesla

buje a tak spiritismus příčinou duševní poruchy sestává.
Pomlčíme o tom, jak spiritismem ruší se do

mácí mír, jak čest a dobré jméno živých i zemřelých
»zjevením duchů« se loupí.

Může býti spiritismus dílem Božím, když takové
ovoce přináší?

»Spásonosný« účinek spiritismu viděti nejlépe
v kolébce spiritismu moderního, v Americe. Je doká
záno, že šířením se spiritismu mimořádně přibývalo
samovražd, šílenství a cizoložství. R. 1853 dostoupilo
to tak daleko, že několik vynikajících mužů severo
amerických podalo kongressu pamětní spis s prosbou,
aby se vzmáhajícímu zlu odpomohlo. (Dr. Dippel,
str. 204).

V pamětním onom spisu dokazováno, že' spiri
tismem nejen náboženství a mravnost, nýbrž i spole
čenskéblaho je ohroženo.
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Spiritisté chtějí nejen náboženství, nýbrž i po
měry sociální opraviti, zříditi nový světový řád, v němž
by mír a poměry rajské panovaly.

Možno očekávati od spirifismu spásonosných
reforem na půdě sociální?

Spiritistické učení není andělem míru. Sociálně
politický program spůritistů je socialistický, radikálně re
volucionářský.

Prof. Pusch líčí budoucí spiritistický stát takto:
»Viděl jsem (ve stavu jasnozření) budoucí spiritistický
stát na zemi bez knížat, bez šlechty, bez rozdílu
stavu, republiku s úplnou osobní svobodou, svobodou
tisku, slova a shromažďování, s volbou soudců, zod
povědností ministrů, oddělení církve od státu, obme
zení summy dědictví, odhadnutí práce dělníky, od
stranění tížících daní, stálého vojska, svobodu vyznání.«
(V cit. sp. str. 173).

Že by těchto reforem dalo se docíliti bez krve
prolití, pochybují sami spiritisté. Mnozí hlásají otevřeně
násilný převrat.

Socialismus je ideálem spiritistů. V Mnichově
žádali duchové reformy, které mají úplně socialistický
nátěr. Klerus dle nich má býti úplně chudý. Nepro
vede-li klerus reformy, má reformaci do rukou vzíti
lid. Duchové dokonce hrozili, že na místo kněží ženy
nastoupí a kněžkami budou. A nejen klerus má se
reformám podrobiti, nýbrž i knížata a králové. (Viz:
Dr. Dippel v cit. sp. str. 204).

Manželka Jaksona Davise píše: »Svět potřebuje
radikální reformy. Náboženství a sociální zřízenímají
se považovati jako za lešení, které se strhuje, když
chrám samostatnosti je dokončen. Čím více pocty
vzdáváme panovníkům, vládnoucím státníkům; hrdi
nům víry nebo svatým, tím více se ochuzujeme. Pa
pežství a protestantismus jsou mrtvoly, leží na nás
ve svém rozkladu jako centy. Světští a duchovní
páni, církev a stát tak dlouho. ve svém; panství
nad námi mávaly mečem, až -přestal úplně všecek
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individuelní život. Poklesnutí myšlenek a citů je pa
trno, změna přijíti musí.« (Nothsignale, str. 13.—17.
Dr. Schneider v cit. sp. str. 313).

Ve zprávě farního úřadu v Králíkách o tamních
spiritistech čteme: »Celý spiritismus vrcholí v komu
nistickém protivení se každé autoritě.« (Kons. archiv
králov. hradec. 1897 č. 9874).

Dr. Schneid spatřuje v tomto sociálně politickém
programu spiritistů, ve stálém volání po radikálním
převratu všech stávajících poměrů, po ozdravění
všeho sociálního zla, po všeobecném zbratření a ob
šťastnění lidstva jednu z hlavních příčin, proč spiri
tismus tak značně se rozšířil. Poukazuje na Ameriku,
kde socialističtí dělníci američtí houfně ku spiritismu
se přidávali, a tvrdí, že spiritistické listy tamější
otevřeně hlásají sociální demokracii.

I u nás pro stejné zásady spiritismus z největší
části mezi lidem dělnickým se šíří.

A že spiritiomus se socialismem nejen theore
ticky, nýbrž i prakticky je spřízněn, dokazuje Dr.
Schneid tím, že vůdcové socialistů, jako Fourier, Hen
neguin, Rob. Owen, Lud. Blanc, Hugo a jiní byli
stoupenci spiritismu. Rovněž náčelnícistran revoluč
ních, jako Sciponi, byli spiritisty. (V cit. sp. str. 71).

Dr. Janiš (str. 26.) píše: »V řadách spiritistů je
mnoho vůdců rozličných spolků osnujících převrat a
revoluci.«

A Kuhn (Franzózische Zustánde der Gegenwart,
str. 261.) praví: »Při mnohých zločinech a samovraž
dách hraje spiritismus roli; mnozí z nejhorších ko
munardů patřili k jeho přivržencům. Poněvadž ve
vzdělaných kruzích velmi četně se šíří,je spiritismus
nebezpečím, jehož světské a duchovní úřady velmi
málo si všímají.« (Viz: Dr. Schneider, str. 313).

Tato výtka mohla by platiti i u nás. "Tu i tam
některý okresní hejtman, byv upozorněn, že spiri
tismus v jeho obvodu se značně šíří a lid k odpadu
od církve svádí, vystoupí proti spiritistům, odvolávaje
se na $ 7. císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854.
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Uvádíme zde výnos, jímž zapovězeny schůze
spiritistické v okresu královédvorském: »Vzhledem
ku nebezpečenství bludného učení spiritistického
vůbec a pro lidské zdraví zvláště, zakazuji na základě
S 7. cís. patentu ze dne 20. dubna 1854 odbývání
veškerých schůzí spiritistických. Nešetření tohoto zá
kazu tresce se vedle $ 11. uvedeného císařského pa
tentu; a vybízejí se pp. obecní starostové, aby o roz
šíření a uveřejnění tohoto zákazu zejména v kruzích
spiritistických se postarali.« (»Úřední Nst« c. k. okr.
hejtmanství ve Dvoře Králové ze dne 9. června 1897
č. 13.964).

Podobně, pokud víme, učinili v diecési králové
hradecké okresní hejtmané v Žamberku, v Jilemnici
a v Nové Pace.

Mnohdy zůstává tento zákaz pouze na papíře;
spiritisté přílišnou shovívavostí c. k. úřadů stávají se
stále smělejšími, tajné schůze konají dále a netečné
katolíky k odpadu svésti hledí. Není se co diviti, že
hejtmanství mnohdy neurguje provádění tohoto zákazu ;
shledalit jsme, že vyšší úřad zákaz schůze spiritistické
zrušil. Viz kons. arch. král. hr. 1896 č. 3893, kde mí
stodržitelství rozhodnutím ze dne 12. února 1896 č.
447 zrušuje zákaz spiritistické schůze v Králové
Dvoře; pro politický úřad nebylo prý příčiny zakročiti.

Podobně i státní zastupitelství v Hradci Králové
»neshledalo příčiny k dalšímu stíhání v příčině pře
vádění osob přivrženci spiritismu k odpadu od církve.«
(Kons. archiv král. hrad. 1898 č. 6370).

Zakročí-li se někdy proti spiritistům přísně a
Spiritisté »pro neoprávněné shromažďování« jsou tre
stáni, jsou velebeni od ostatních jako mučedníci spi
ritismu a v listech spiritistických stále vybízeno, aby
nikdo nedal se zastrašiti násilím a trestem, aby stáli
věrně při praporu spiritistickém a z něho čerpali po
Silu a naději v lepší budoucnost.

»Hvězda záhrobní« po rozpuštění schůze spiri
tistické v hótelu »Slavie« v Semilech dne 25. srpna
1895 psala: »Nátlak způsobí jen to, že těsněji se
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seřadíme, že tím vroucněji jeden-k druhému přilneme,
že se sbratříme a spřátelíme všichni do jednoho, po
něvadž nemáme jen společnou víru, nýbrž ii společné
utrpení, a utrpením sílí se jen dobrá vůle.

Kdo je ten, jenž by mohl zabrániti příchodu
Ducha pravdy. a lásky křesťanské? Kdo je ten, jenž
by. mohl zviklati naše přesvědčení, že dobře činíme,
věříme-li v Ducha-Boha, v potřebu mravnosti svrcho
vané a lásky bratrské?

Jsme tupeni a posmíváni, poněvadž věříme v ide
ální statky člověčenstva, poněvadž se zdráháme dále
plížiti se blátem a kalem, jimiž doba naše kráčí. Do
kud ten který veleduch jen v úzké, těsné komůrce
přemýšlel o smutném stavu člověčenstva, o jeho

„mravní seslabenosti, skleslosti a dokud budoval jen
v této komůrce onu budovu velebnou, pod jejímž
přístřeším je štěstí a blaho společné — to bylo dobře;
jakmile však se započíná se stavbou na hlubokých
základech lidských srdcí — tu je již zle, to se ne
dovoluje, to prý čelí proti veřejné. mravopočestnosti,
veřejnému pokoji a řádu a dokonce proti státem u
znaným církvím!

Tušené pravdy nemají oživnouti, mrtvé, uzavřené
mají zůstati na vždy ve foliantech učených knihoven.
Jak málo, málo zájmu pro pokrok jeví se v tomto
smýšlení, jak malé duše jsou, které.takto smýšlejí!
Nás to neodstraší. Půjdeme dále cestou, kterou jsme:
stěží našli; budeme věřiti v sílu naší víry spiriti
stické a budeme silni v.ní. — Ó, silní, pevní buďme
ve víře, nezdolní ve svém přesvědčení, praví křesťané
v lásce a bratří vespolek.« (Viz: Sezemský, Historie a.
vývoj spiritismu, str. 46—47).

Nelze se ovšem diviti onomu fanatismu, s jakým
spiritisté na »jedině pravém náboženství« svém lpí,
když stále takovéto lesklé fráze v časopisech a kni
hách svých čtou a v sezeních od »duchů« slyší.

Odtud se také vysvětlí, proč je tak těžko obrátiti
ty, kteří již zcela spiritisty jsou; ti dle sdělení kněží,
kteří mezi spiritisty duchovní správu vedou, každému
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dobrému slovu a napomenutí jsou nepřístupni a církvi
ztraceni.

Farní úřad v Upici v podání svém ze dne.19.
ledna 1890 píše:.»Při zkoušce z náboženství shle
dáno,že nevěstajakoži jejíženich.jsouspiritisté..
Všeckopoučování, vysvětlování,.přesvědčování,aby
pověry té se zřekli, zůstalo marným. Dali za odpověď:
Kdybychomse toho.odřekli,muselibychomse odříci
Pána Ježíše. Nečiníme nic zlého, jen se modlíme, cho
díme' do kostela, ke svaté zpovědi,a když přijde duše
z očistce do našeho shromáždění a prosí nás, tu se
za ni.modlíme. 'To opakují neustále na všecky dů
vody.. .; svého poblouzení ani uznati, -ani od něho

ustoupiti nechtějí.« (Kons. archiv král. hrad. 1890 č.
664).

»Ještě žádný duchař. se nevrátil a nevrátí«, píše
duchovní správa. ve Mříčné ze dne 29. června 1892,
»raději umře nekajícně v bludu, jako se zde děje.
Kdyby neměli hrozné přísahy mezi sebou, šlo by to
snáze. Že přísahu mají, dokázali duchaři na zdejším
farním úřádě, kde jeden syn před svědky .chtěl uči
niti vyznání víry, ale přítomný otec na syna se obořiv,
pěstí mu hrozil řka: Pamatuj, cos přísahal, a na trest,
že spolek nikdy neopustíš.« (Kons. archiv král. hrad.
1892 č. 5484).

Dle některých zpráv stojí za spiritismem zednáři
nebo aspoň hmotně jej podporují. Odtud dá se vy
světliti, že mohou spiritisté v tak velikém množství
časopisy mezi lidem zdarma rozšiřovati. (Kons. arch.
kr. hr. 1884 č. 6941). ©

Abychom ještě určitěji porovnali, jak se to má
s »božským posláním« spiritismu a jeho učení, zkou
mejme ještě na konec

mravní charakter duchů,

kteří lidem nové toto náboženství zjevují.
»Posílá-li Bůh lidem ve svém milosrdenství tuto

útěchu a tuto pomoc, aby je spasil.z nevěry«, píše
Kardec, »pak je to rouhání odstrkovati ruku pomocnou.«
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(Kniha duchů, str. 81). A sám toho rouhání se do
pouští, když píše: »Nesmí se na slepo všemu věřiti,
co s námi obyvatelé duchového světa sdělují.« (Coje
spiritismus ?, str. 54). A proč se nemá všem učitelům
nového evangelia věřiti? »Pozorujeme s nemalým
překvapením«, praví Anatole Burte, »že duchové s ka
tolíky katolíky, s protestanty protestanty jsou. Jsou
židy se židy, ba i materialisty. Zdá se to býti para
doxní a přece se nám to při přemnohých našich po
kusech přihodilo. Nemůžeme proto přestati upozor
ňovati ty, kteří s duchy obcovati chtějí, aby se měli
na pozoru. Neboť někdy mají z toho radost, mohou-li
nás v našich bludech utvrditi, nebo, vidí-li nás v po
-chybnostech, na špatnou svésti cestu. Jednejme proto
s velikou moudrostí a přijímejme tato nadzemská
„sdělení vědy se vší reservou. Nesmíme zapomenouti,
že se jimi dáváme pod přímý vliv neznámých by
tostí, mezi nimiž tak chytrých a zlomyslných jest, že
jim nemůžeme ani dosti nedůvěřovati. Proto nesmíme
nikdy k tomu, co nám zjevují, nezvratnou přikládati
víru.« (Dr. Schneider, str. 292).

Jak se to dá srovnati? Bůh posílá duchy, aby
poučili lidstvo a zjevení ta se nepřijímají. Nemá se
výpověděm duchů bezpodmínečně věřiti,většina z nich
prý je nečestna a zúmyslně klame. Pěkní to »poslové
Boží« — podvádějí a Ilhou!' A aby sobě a zjevením
-svým větší dodali váhy, přijímají veliká a svatá jména,
a aby se jim věřilo, často i přísahou se dokládají.
Před těmi zvláště třeba prý se míti na pozoru.

»Poněvadž tito duchové kouzlo velkých jmen
znají«, praví Kardec, »nedělají si z toho žádného svě
domí, zdobí-li se těmi, před nimiž lidé se koří, ba
nehrozí se ani rouhání, nazývati se Ježíšem, Pannou
Marií nebo jiným svatým.« (Das Buch der Medien,
str. 238).

»Viděli jsme takové, kteří drze přijali jméno
Krista, a aby mohli klamati, nápodobili sloh evangelií
a házeli na pravo i na levo známými slovy: Zajisté,
„zajisté pravím vám.« (Tamtéž, str. 346.
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Mezi spiritisty je všeobecný nářek na veliký
počet podvodných a lživých duchů; a na počátku
každé seance odporučují se co nejvíce modlitby za.
duchy dobré.

Ukázka modlitby na počátku spiritistické schůze:
»Prosíme "Tě, všemohoucí Bože, pošli dobré duchy,
aby nám pomáhali; odstraň všechny, kteří chtějí nás.
oklamati, a uděl nám potřebného světla, bychom ro
zeznali pravdu ode lži.

Nepřipusť také duchů špatně smýšlejících, vtě
lených i nevtělených, kteří by nesvornost mezi námi
působili a odváděli nás od bratrské lásky k bližnímu.
Vloudí-li se přece někteří sem, kéž naše srdce nejsou
jim přístupna.

Zavítejte k nám, dobří duchové, a poučujte nás,
abychom uposlechli vaší rady. Potlačujte v nás vše
likou myšlénku sobeckou, závistivou, pyšnou a žár
livou, nadchněte nás, abychom byli shovívavými a.
laskavými ku svým bližním, přítomným i nepřítom
ným, přátelům i nepřátelům. Kéž podle citů, jimiž
budeme naplněni, poznáme váš blahodárný účinek.

Poučte svá media, že úkol jim svěřený je po
svátný a vážný, a že tudíž vykonávati ho mají hor
livě a zbožně. Jsou-li mezi námi osoby, jež nepřišly
sem s dobrými úmysly, osvěťte je a odpusťte jim,
jakož i my jim odpouštíme.

Prosíme hlavně našeho duchovního vůdce N...,
aby nám pomáhal a nad námi bděl.«

Nebo zpěvem prosí Boha o duchy dobré. Ukázka.
písně před spiritistickým sezením:

»Veď nás cestou tou, již málo známe,
dobrých duchů sešli, Pane, nám.
Chválu Tobě každodenně vzdáme,
že's nám zjevil pravdy svatostan.

Neb my, Otče, přišli omámeni
světla leskem, v bídu padáme.
Lekáme se v duši vzniklé každé změny
neb zákonů věčna neznáme.



—254—

Přistup níže světla, pravdy zdroji,
poslů nebes čistých zástupe.
Nechť se s tebou. duše všech nás v jedno spojí,
-cestu pravdy s tebou nastoupne.

Ohnivými jazyky dej, Pane,
ať duch pravdy zase mluví nám.
Vůle Tvá se skutkem potom jistě stane,
:srdce všech se vznítí v jeden plam.

Přioděj nás hrdinnosti zbrojem,
štítem víry, meč nám lásky dej.
At statečně jdeme světa toho bojem,
vytrvalost hloub nám v srdce vsej.

V život věčný býti zasvěceni,
potom víc a více toužíme.
Závoj ten, jímž pravdy dlouho zahaleny,
odkrýt věčný zdroj se snažíme.

K tomu přispěj, Pane, v této chvíli
s nebes posly svými nyní nám,
by, až den se žití k hrobu potom schýlí.
duch náš vznes' se k nebes výšinám.

Ochránci sestupujte s nebe nám poslaní,
v práci nás podporujte rozšířit zjevení,
bez něhož nelze býti blaženu na zemi.
Kéž světlo se rozsvítí k lidskému spasení.

4Sezemský: Spiritistické modlitby a písně, str. 43.,
132., 134., kde viz též modlitby a písně po seanci.)

Podle čeho má se poznati, že zjevující se duch je
„skutečněod Boha poslán, že je dobrý a neklame? »Vyšší
duchové nemají jiného znamení, dle něhož by se
poznati dáti mohli, než vznešenost jejich myšlenek

a řeči.« (Kardec, Das Buch der Medien, str. 363).
Člověk rozumem svým má z výpovědi poznati povahu

-ducha se zjevujícího a rozeznati pravdu od bludu.
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»Jelikož duchové jsou jen lidé«, píše prof. Pusch,
»nesmíme jich výpověděm přikládati úplnou víru.
Sdělení jejich udávají jen status guo jejich vědění,
seznamují nás se svými názory; podávají nám srov
náváním jich S našimi názory lepší kriterium pro
pravdu, když pro ni mimo lidského měřítka přistu
puje ještě měřítko duchů; ale nejvyšším rozhodčím,
který úsudek pronésti má, musí býti náš rozum.« (V cit.
sp. str. 381).

Dle toho je žák-člověk nad učitele-ducha. Rozum
lidský je prohlášen za nejvyššího soudce, jenž má
rozhodovati o pravdě. Zásada úplně racionalistická,
ze které jasně vysvítá věrohodnost a jistota celého
učení spiritistického.

Vznešenost myšlenek a řeči je jediné kriterium,
dle něhož spiritisté dobrého ducha od zlého rozeznati
mohou. Ale kdo může s jistotou dokázati, že několik
vznešených myšlenek, které však jasněji a účinněji
křesťanství nám podává, skutečně od vyššího, dobrého
ducha pochází a ne snad od zlého, který nás mysti
fikuje? Vždyť jsme slyšeli, že špatní duchové i řeč
Krista Pána nápodobují!

Ani v jediném případě nemohou míti spiritisté
jistoty, s jakým duchem obcují.

A dále. »Perisprit se mění dle přírody světů.
Přecházejíce z jednoho. světa do druhého mění du
chové své rouško, jako my měníme šat, když přechá
zíme ze zimy do leta nebo od točny k rovníku. Když
nejvznešenější duchové nás navštíví, přijmou na sebe po
zemské roucho, a pak se tvoří pojmy jako u našich pro
stých duchů.« í

»Tělo je jakýsi závoj, který zastiňuje intelligenci.
Intelligence volněji se objevuje, když nemá překážek.«
(Kardec, Kniha duchů, str. 71., 78).

Co z toho plyne? Vyšší duch, i kdyby nás po
učiti chtěl, určitě a jasně učiniti tak nemůže, hrubší
perisprit zatemňuje jeho rozum, myslí jak duchové
v nižších sferách, kteří jsou lehkomyslní a zlí, z nichž
mnozí zjevili, že »o Bohu nevědí v pravdě ničeho
více než my.« Duch »Hare« dokonce řekl: »O nábo
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ženství víme méně než vy.« (Viz: Oehninger v cit.
sp. str. 63).

A ti mají zdokonalovati učení křesťanské!
I obsah zjevení nasvědčuje, jakého druhu jsou

jeho původci. Výpovědi duchů jsou z největší části
malicherné, prázdné, nejasné, mnohdy plny nevěry a
lascivity. Dr. Friese-ovi zjevují duchové, že na onom
světě spustlíci v hříšném životě svém pokračují,
s duchy nevěstek tančí, navštěvují vykřičené místnosti
a lidi k nečistotě svádějí. (Viz: Dr. Schneider, str.
309).

Takováto zjevení nemohou zajisté pocházeti od
duchů dobrých.

Je pravda, že někteří duchové vybízejí ke ctno
stem, udělují dobrá napomenutí. To však nás nesmí
másti. Právě tito duchové, kteří tato mravná napo
menutí dávají a zvláště k lásce k bližnímu vybízejí,
mají slavná jména jako: Ježíš, sv. Augustin, sv. Be
nedikt, sv. Ludvík, sv. Vincenc, jména apoštolů a e
vangelistů, což dle samých spiritistů k opatrnosti na
bádá. Co se týče duchu apoštolů a evangelistů na
první pohled je patrno, že to nejsou duchové pravých
apoštolů, nýbrž duchové lži. Vykládajít evangelium
a výklad ten je úplným zvrácením jeho. Zavrhují
božství Kristovo a celé učení jeho, které dříve s nad
šením hlásali, a tím nejlépe se odsuzují a dokazují,
že jsou ve službách »otce lži.«

A přece výkladu tomu se věří a za božské zje
vení vyhlašuje!

A ještě na jedno třeba upozorniti. Dle spiritistů
je mezi duchy svazek příbuznosti, sympatie. Duchové
dobří k dobrým, zlí pak ke zlým cítí se býti přita
hováni. Nyní je dokázáno, že většina medií pokládá
se za kejklíře a mnohá z podvodu byla usvědčena;
a spiritisté sami naříkají, že dobrých, spolehlivých
medií je velmi pořídku. (Viz: Kardec, Das Buch der
Medien, str. 298).Když tedy »rovný rovného si hledá«,
duchové skrze takováto media působící nejsou lepšího
druhu.
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A na výpovědích lživých, zlomyslných, zdemoraliso
vaných duchů staví se obnova a spása světa !

Prof. Weinhart praví 0 nich: »Počínají si jako
vyslancové Boží, kteří spásu naši chtějí, a jsou vy
slancové dábla, kteří jen o zkázu naši stojí.« (Viz:
Dr. Dippel vcit. sp. str. 257).

Z toho, co dosud o spiritismu bylo řečeno, pa
trno, že spiritismus není providentielním prostředkem
léčícím proti neduhům naší doby, že nelze od něho
očekávati nábožensko-mravní a sociální regeneraci,
obnovu lidstva. Naopak učením svým důsledně vede
k poklesnutí nábožensko-mravního života a k pod
vrácení všeho společenského řádu. Nestaví hráz —
jak spiritisté prohlašují, nýbrž otevírá dokořán dvéře
modernímu nevěrecko-revolučnímu duchu času.

Celý směr spiritismu je protikřesťanský; hlavní
jeho snahou je zničiti církev katolickou, odkřesťaniti
colou společnost lidskou, zavésti staré pohanství hu
manitou přioděné.

Uvážíme-li zla, která ze spiritismu plynou pro
víru, mravnost, pro život rodinný a společenský, pro
zdraví a život člověka; uvážíme-li, že spiritismus vy
dává jako novézjevení učení bludné, kacířské, zne
mravňující, jest nám vyznati, že spiritismus, ať se ob
jevil v kterékoliv formě, je hříšný, nedovolený, zá
hubný, že se ho má každý křesťan varovati.

Tím také osvětlena

domnělá cena spiritismu.

Nejen z úst spiritistů, kteří pravou cenu spiri
tismu v tom spatřují, že prý spiritismus podává nové,
lepší náboženství, které obnoví a dokonale oblaží
lidstvo, nýbrž i z úst nepřátel spiritismu slýcháme
slova: Spiritismus má do sebe přece něco dobrého,
dokazuje existenci duchů. Tím zasazena rána mate
rialismu; spiritismus je nejlepší zbraní proti němu.
Cestou empirickou a experimentní, tedy zbraněmi
materialismu, materialismus poráží aničí. Fakt exi
stence duchů a posmrtného života dokázán tak

17
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pevně a důkazy stejnými jako fakta z oboru. pří
rodovědy. . Zjevy“ spiritistickými přemnozí učenci,
přírodozpytci, fysikové, chemikové zvučných jmen,
kteří dříve „uznávali pouze hmotu a sílu, přive
deni k poznání, že existují vyšší, rozumné, nevidi
telnéžbytosti, nabyli přesvědčení, že duše člověka při
smrti neumírá, nýbrž žije dále. Vlastní stoupenci ma
terialismu uznávají neudržitelnost jeho, stejnými zbra
němi, jichž materialismus užívá, vyvracejí ho. »Dů
kladné studium. zjevů spiritistických«, píše Gůlden
stubbe (v cit. sp. str. 19.)»skepticismu a materialismumusí zasaditi ránu smrtelnou.«

Byť i tento fakt zasluhoval povšimnutí, přece
cena Spiritismu není tak veliká, jak by se na první
pohled zdálo, a nějakou: důležitost pro křesťanství
spiritismu naprosto přičísti nelze.. Spiritismus staví se
na odpor nejen materialismu, nýbrži celému křesťan
ství, na místo bludu materialistického klade blud jiný,
zhoubnější než prvý, — blud, který svým učením
podrývá úplně základy křesťanství vůbec. »Spiritista
je mnohem více vzdálen od křesťanství než nejhrubší
materialista; od důkazů spiritismu pro existenci duchů
stejně tak málo očekáváme, že budou tvořiti most
ke křesťanství, jako od zázraků Antikristových, které
dle božského předpovědění bude konati, že přivedou
nevěřící k přijetí pravých zázraků křesťanství.« (P.
Knabenbauer, »Stimmen aus Maria-Laach« 10. B.
1876, str. 520).

Kdo se oddal spiritismu, mnohem tížeji se vrací
ke křesťanství, než hrubý materialista; spiritismus
spíše odvádí než přivádí ke křesťanství. Náboženství
spiritistů je — jak jsme viděli — čirý rationalismus,
náboženský- indifferentismus, negace nejen křesťan
ského, nýbrž i každého náboženství; v důsledcích
svých materialistickým názorem o věčném. životě
k materialistickému životu opět přivádí. »V podstatě
své«, -píše Dr. Schneider. (v cit. sp. str. 292.), »není
spiritismus ničím jiným, než novou fásí materialismu
ne. tím hrubým, neotesaným, odporujícím, ale zcivi
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lisovaným, lichotícím © materialismem, který svůj
hrubý, přirozený kožich za moderní zaměnil frak.«

O nějaké skutečné ceně spiritismu nikterak
mluviti nelze; od počátku svého jen zlé ovoce nese
a znatelnou pečet ducha zlého -na sobě má.

Církev katolická, byť i spiritismus neprohlásila
výslovně za dílo dáblovo, z důležitých příčin právem
za nedovolený, záhubný a hříšný ho prohlašuje a
věřící přísně před ním varuje. Pravý křesťan upo
slechne zajisté varovného hlasu církve své a nejen
že sám nebude se zúčastňovati schůzí a snah spiri
tistických, aby nepřišel o nejdražší poklad svůj, totiž
o pravou víru a tím o pokoj duše své, nýbrž i jiných
před zhoubnými následky spiritismu bude chrániti.
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4.) Příčinou zjevů spiriiistických mechanická sílasvalů a chvění nervů? . 0
) Theorie sily elektrické
) Theorie »odu« .
) Theorie »síly životníc, psily psychické« .

8.) Theorie sil magických .
9.) Theorie prof. Zóllnera čtvrté dimense

10.) Působí zjevy spiritistické duše zemřelých?
11.) Příčinou některých zjevů spiritistických je bytost

rozumná, mmimo media existující, vyšší — duchZ . . . . . . . .

Hlavní zásady učení spiritistického“
) O Bohu .
) O andělích
„) O člověku. .
„) O světě duchů
) O životě v něm

Poměr sS srnu ke křesťanství:Učení spiritistů o osobě Ježíše Krista

O jeho dile vykupitelském .O svátostech. «
O církvi .
O úctě obrazů a svatých
) O zázracích Kristovýc .
O posledních věcech člověka; o věčných trestech.

© Námitky proti věčnosti pekla vyvráceny
Spiritismus v ohledu věroučném- naprostým upíráním a

zvrácením křesťanství,náboženský nihilismus, moderni
ohanství

Spiritismus zdokonalením křesťanské mravouky:? Od spi
ritismu nelze očekávati mravního -zušlechtění lidstva

Následkyspiritismu pro zdraví lidské ....
Sociální program spiritistů

Mravní charakter duchů nové náboženství zjevujících Domnělácena spiritismu
Spiritismus novodobý zhoubný, hříšný, nedovolený.

5.
6.
7.

(mAro
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142
141
146
149
152
Jó5
159)

164

176
17%
182
185
186
193
198
202
204
210
212
213
219
222

233

235
244
247
251
257
259
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Opravy:

13. dole místo »jako u Foxových« má býti: než u Fo
xových.

40. místo »odnese se« má býti: vznese se.
48. místo »potahovalie« má býti: vztahovali.
14. místo »jasnovidce« má býti: jasnovidec.
82. vynecháno: a na druhé slraně otisk pravé nohy

téže formy atd.
88. místo »ke zjevů« má býti: ke zpěvu.
98. místo »Dr. Schmida má býti: Dr. Schneid.
99. místo »Dr. Schmid« má býti: Dr. Schneider.

101. místo »Dr. Schneid« má býti: Dr. Schneider.
111. místo »zvuky« má býti: zjevy.
121. místo »Bougnet« má býti: Bouguet.
227., 229. a 231. místo »Bougand« má býti: Bougaud,
231. místo »přísným« má býti: přímým.
236. místo »vede-li« má býti: veta je.


