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Předmluva

Koncem 19. a počátkem 20. století se věda stala nástrojem 
útoku na smrt. Veškerá síla vědění byla povolána, aby zba-
vila lidstvo smrtelnosti. Věda se používala proti vědě a vy-
tvořila cestu magii.

Věda odhalila svět, ve kterém se lidé neliší od jiných tvo-
rů, kteří po smrti čelí naprostému zapomnění a nakonec 
vyhynutí celého druhu. To bylo poselství darwinismu, se 
kterým se ani sám Darwin úplně neztotožnil. Téměř pro 
všechny to byla nepřijatelná vize, a protože se většina lidí 
vzdala náboženství, obrátili se k vědě, aby unikli světu, který 
věda odhalila.

V Británii se objevilo silné a vlivné hnutí s cílem najít vě-
decký důkaz, že lidská osobnost přežije fyzickou smrt. Para-
psychologové, podporovaní některými vůdčími osobnostmi 
té doby, věřili, že nesmrtelnost lze prokázat. Seance, které 
se v té době těšily velké popularitě, nebyly jen viktoriánskou 
salonní zábavou vymyšlenou k ukrácení nudných večerů. 
Byly součástí dychtivého, občas zoufalého pátrání po smys-
lu života – pátrání, jež lákalo cambridgeského fi lozofa Hen-
ryho Sidgwicka, autora knihy o etice, která se dodnes čte, 
vyznavače spiritismu Alfreda Russela Wallace, spolu s Dar-
winem objevitele přirozeného výběru, a Arthura Balfoura, 
svého času britského premiéra a předsedu Společnosti pro 
parapsychologický výzkum, jenž byl koncem života vtažen 
do korespondence s dávno mrtvou ženou, kterou, jak se 

 Dva pokusy, jak ošálit smrt
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mnozí domnívají, miloval. Komunikace probíhala prostřed-
nictvím automatického psaní, tedy textů vytvořených bez 
bdělého vědomí, kdy se zdá, že pero vede někdo jiný.

Pátrání badatelů v oblasti parapsychologie po důkazu, že 
lidská osobnost přežije smrt, poháněl odpor proti vědecké-
mu materialismu. Nicméně velmi často mělo jejich hledání 
další, osobnější motivy. Vedoucí parapsychologičtí badatelé 
patřili k elitě, jež se kryla dodržováním tajného kódu a jejíž 
příslušníci využívali svá zkoumání paranormálních jevů, 
aby odhalili a poté znovu skryli aspekty života, jež oni nebo 
jejich kultura nemohli nebo nechtěli akceptovat. V jednom 
případě, jenž vyšel najevo téměř o století později, se zapojili 
do tajného plánu zplození spasitelského dítěte. Tito para-
psychologičtí vědci komunikovali s mrtvými prostřednic-
tvím „křížové korespondence“, tisíců stránek textu vytvoře-
ných automatickým psaním za téměř třicet let, a věřili, že 
jsou součástí experimentu, do něhož se pustili zesnulí vědci 
na onom světě a který může přinést mír na Zemi.

Ve stejné době, kdy parapsychologický výzkum přitáhl 
část anglické elity, se v Rusku objevilo jiné hnutí proti smrti. 
Podobně jako v Anglii zde věda a okultní svět nebyly oddě-
leny, ale prolínaly se v proudu myšlenek, jež měly nahradit 
náboženství. Nikde nebyla tato snaha zřejmější než u „bo-
hostrůjců“ – části bolševické inteligence, která věřila, že lidé 
jednoho dne, a možná už velmi brzy, přemůžou smrt. Spo-
lu s Maximem Gorkým patřili mezi bohostrůjce Anatolij 
Lunačarskij, bývalý teozofi sta, kterého v novém sovětském 
režimu jmenovali komisařem pro osvětu, a Leonid Krasin, 
žák ruského mystika Nikolaje Fjodorova, jenž věřil, že mrt-
ví mohou být přivedeni zpět k životu pomocí technologie. 
Krasin, který se stal sovětským ministrem obchodu, byl také 
klíčovou postavou takzvané Komise pro nesmrtelnost, jež 
rozhodovala o uchování Leninových ostatků.
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Ruští bohostrůjci byli přesvědčeni, že smrt je možné po-
razit silou vědy. Angličtí parapsychologové věřili, že věda 
může prokázat, že smrt je cestou do jiného života. V obou 
případech byly hranice mezi vědou, náboženstvím a magií 
nejasné či vůbec neexistovaly.

V Rusku stejně jako v Británii věda posloužila k obejití 
Darwinova učení: lidé jsou tvorové bez zvláštního osudu, 
jenž by jim zaručil další budoucnost poté, co opustí své 
pozemské domovy. O této pravdě nemusel vědeckého fabu-
látora H. G. Wellse nikdo ujišťovat. Wells strávil život pře-
svědčováním všech, kteří byli ochotní naslouchat, že vlády 
nad evolucí se musí chopit inteligentní menšina. Vydal se 
do Ruska, aby se sešel s Gorkým a Leninem, vůdci nového 
bolševického režimu, o němž věřil, že může vyvést lidstvo 
z chaosu historie. Při pobytu v Rusku se ale zapletl s jistou 
ženou, svou pozdější životní partnerkou, která pochopila, 
že žádná taková cesta neexistuje. Umění přežít znamenalo 
jít s proudem událostí, což v jejím případě obnášelo nechat 
se naverbovat tajnou policií a donášet na Wellse – a před 
ním na Gorkého. Odhalení toho, jak žena, kterou označoval 
za svůj „milovaný stín“, dokázala přežít, otřáslo Wellsovým 
pohledem na svět. Protože se nedokázal rozejít s milenkou, 
které nerozuměl, zjistil, že se neliší od zbytku lidstva. Inte-
ligentní menšina, do které Wells vkládal své naděje, přestala 
existovat a Wells se musel smířit s tím, že vymření lidského 
druhu nejde zabránit.

Ačkoli obě skupiny využívaly vědu v úsilí po nesmrtel-
nosti, boj proti smrti v Anglii a v Rusku se velmi lišil. Jeden 
důvod spočíval v tom, že podmínky v obou zemích byly vel-
mi odlišné. V období rozkvětu parapsychologického výzku-
mu nebyla kontinuita britského života přerušena. Dokonce 
ani první světová válka nezvrátila převládající uspořádání 
společnosti. Země byla otřesena, ale monarchie zůstala stát. 
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Jestli se za těchto podmínek měla překonat smrt, potom 
cestou zjevování se mrtvých.

Cílem parapsychologických badatelů nebylo jen proká-
zat, že lidská mysl je po smrti těla aktivní. Šlo o to umožnit 
mrtvým kontakt s živými. V křížové korespondenci byly cíle 
ještě větší. Mrtví dostali za úkol zachránit živé – v záhrobí 
ustanovený spasitel měl zachránit lidstvo před lidstvem 
samým. Svět možná sklouzával do chaosu, ale pokrok po-
kračoval na Druhém břehu.

V Rusku nebyl žádný Druhý břeh. Celá civilizace zmizela 
a onen svět zmizel spolu s ní. První světová válka oslabila 
v Británii víru v postupný pokrok, v Rusku ji zcela zničila. 
Pozvolný pokrok tolik oblíbený liberály už zkrátka nemohl 
dál pokračovat. Ale idea pokroku nebyla zapomenuta. Ra-
dikalizovala se a noví ruští vládci byli utvrzeni ve svém pře-
svědčení, že lidstvo se vyvíjí prostřednictvím katastrof. Ne-
jen společenské instituce, ale i lidskou povahu bylo třeba 
zničit a teprve potom znovu stvořit. Jakmile bude moc vědy 
dočista podmaněna, smrt může být překonána silou. Ale 
aby se toho dosáhlo, musí být lidský tvor přetvořen. A tento 
úkol vyžadoval zabití desítek milionů lidí.

Jak bohostrůjci, tak parapsychologové věřili, že lidé mají 
schopnosti přesahující ty, jež znala soudobá věda. Zkou-
mání paranormálních jevů však neodhalilo nové lidské 
schopnosti, o kterých snili. Místo toho vyšly najevo hranice 
bdělého vědomí a ohromné oblasti života, jež nikdy nemo-
hou být ovládány lidskou vůlí. Velkou část studia paranor-
málních jevů bychom dnes nazvali pavědou. Jenže hranice 
mezi vědou a pavědou je rozmazaná a proměnlivá, pouze ze 
zpětného pohledu se zdá jasná. Neexistuje žádná čistá věda 
nedotčená rozmary víry.

To, že věda začala zavržením pověr, je pohádka. Vlastně 
to bylo zavržení racionalismu, co zrodilo vědecké bádání. 
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Antičtí a středověcí myslitelé věřili, že svět je možné pocho-
pit aplikováním základních principů. Moderní věda začíná 
ve chvíli, kdy nejdříve proběhne pozorování a experiment 
a výsledky se akceptují i v případě, že se zdají být nemožné. 
Může se to jevit jako paradox, ale vědecký empirismus – spo-
léhání na faktickou zkušenost spíš než na předpokládané 
racionální principy – šel velmi často ruku v ruce se zájmem 
o magii.

Věda a okultní vědy se v mnoha bodech vzájemně ovliv-
ňovaly. Spojily se ve dvou revoltách proti smrti, přičemž kaž-
dá z nich tvrdila, že věda může dát lidstvu to, co slibovaly 
náboženství a magie – věčný život.
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