
Przedmowa t³umacza

Niebo i piek³o wed³ug spirytyzmu Allana Kardeca stanowi konty-
nuacjê Ksiêgi Duchów i Ksiêgi mediów – klasycznych publikacji, które
wspó³tworz¹ kanon lektur mi³oœników spirytyzmu oraz badaczy zjawisk
mediumicznych. Ka¿d¹ z tych prac przet³umaczono na kilkadziesi¹t
jêzyków i wielokrotnie wznawiano w ró¿nych krajach.

W Polsce jak dot¹d ukaza³y siê tylko drobne fragmenty Nieba
i piek³a wed³ug spirytyzmu. Podobnie jak w przypadku Ksiêgi Du-
chów i Ksiêgi mediów, pojawia³y siê zw³aszcza w wydawnictwach Jana
Chobota, ukazuj¹cych siê w Wiœle na Œl¹sku Cieszyñskim. Jak pozosta³e
prace A. Kardeca, ksi¹¿ka ta znajdowa³a siê na koœcielnym Indeksie
ksi¹g zakazanych. Oddanie do r¹k polskiego Czytelnika kompletnego
t³umaczenia Nieba i piek³a wed³ug spirytyzmu, pozwala wiêc wype³niæ
lukê w polskojêzycznej literaturze ezoterycznej. O ile bowiem zachod-
nioeuropejscy i amerykañscy mi³oœnicy spirytyzmu, parapsychologii,
filozofii, religii i dziedzin pokrewnych od dawna mogli studiowaæ dzie³a
A. Kardeca nie tylko w wersji oryginalnej, ale tak¿e w licznych dostêp-
nych opracowaniach, to w przypadku Polski brak takiej mo¿liwoœci
pozbawi³ Czytelnika dostêpu do Ÿród³a wiedzy, która swego czasu sta-
nowi³a wa¿ny element kultury, a o jej wartoœci œwiadczy fakt, ¿e i dziœ
grono jej mi³oœników nie maleje.
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Lektura Nieba i piek³a wed³ug spirytyzmu przynosi wiele satysfak-
cji nie tylko mi³oœnikom „surowych” stenogramów z seansów spiryty-
stycznych (tu opatrzonych komentarzami A. Kardeca i rozmaitych
Duchów), ale tak¿e osobom zainteresowanym studiami porównawczymi
nad rozmaitymi koncepcjami ¿ycia pozagrobowego, zw³aszcza w kon-
tekœcie kar i nagród w ¿yciu przysz³ym.

Tajemnicza biografia

Ustalenie szczegó³owej biografii twórcy Nieba i piek³a wed³ug
spirytyzmu jest przedsiêwziêciem bardzo skomplikowanym. On sam
bowiem unika³ wypowiadania siê na temat ¿ycia osobistego, chc¹c uchro-
niæ cz³onków swej rodziny przed ewentualnymi szykanami ze strony
przeciwników spirytyzmu. Naprawdê nazywa³ siê Hippolyte Léon-De-
nizard Rivail, a swego czasu by³ znanym wychowawc¹ i dydaktykiem.
Przyjêcie pseudonimu Allan Kardec wi¹za³o siê z jednej strony z tym,
¿e H.L.D. Rivail pocz¹tkowo pragn¹³ zachowaæ anonimowoœæ, zdaj¹c
sobie sprawê, jak wielkie zamieszanie mog³oby wywo³aæ wydanie ksi¹¿-
ki o Duchach przez kogoœ, kto odpowiada³ za wychowanie i kszta³cenie
tysiêcy m³odych ludzi. Z drugiej zaœ strony zdawa³ sobie sprawê, jak
wa¿n¹ zmianê wnios³y w jego ¿ycie badania nad zjawiskami mediumicz-
nymi – a poniewa¿ w epoce romantycznej wiele osób zmienia³o nazwi-
ska czy przybiera³o pseudonimy „narodziwszy siê powtórnie” pod wp³y-
wem nowych idei, dlatego te¿ nie by³o w tym kroku nic nadzwyczajnego.
Przyjêcie takiego w³aœnie pseudonimu – imienia i nazwiska, które rze-
komo nosi³ w jednym z poprzednich wcieleñ (o czym zosta³ poinformo-
wany przez jednego z Duchów w czasie seansu) – œwiadczy³o o uto¿-
samianiu siê ze œwiatem bezcielesnych istot, od których wywodzi siê
idea nauki spirytystycznej.

Istniej¹ce biografie A. Kardeca oparte s¹ na dokumentach pisanych
oraz na relacjach osób znaj¹cych go i wspó³pracuj¹cych z nim w ró¿-
nych okresach. Autorzy najbardziej znanych opracowañ to:

• Henri Sausse: Biografia Allana Kardeca
• André Moreil: Allan Kardec – jego ¿ycie, jego dzie³o
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• Zêus Vantuil i Francisco Thiesen: Allan Kardec – studium bio-
bibliograficzne (t. 1–3) oraz Allan Kardec – wychowawca
i kodyfikator (t. 1–2).

H. Sausse opiera³ siê na bogatych materia³ach, które udostêpni³ mu
Pierre-Gaétan Leymarie (1827–1901) – polityk, pisarz, pierwszy redak-
tor naczelny Przegl¹du Spirytystycznego i wspó³za³o¿yciel Naukowe-
go Towarzystwa Studiów Psychologicznych, które bezpoœrednio konty-
nuuj¹c prace A. Kardeca, opracowa³o pierwsze t³umaczenia jego tekstów
na kilka jêzyków europejskich. Ksi¹¿ka H. Sausse’a stanowi w³aœciwie
przedruk tekstu jego prelekcji wyg³oszonej w 1896 roku w Lyonie.
A. Moreil, który sw¹ wersjê biografii opublikowa³ w 1981 roku, korzysta³
z pracy H. Sausse’a, uzupe³niaj¹c j¹ informacjami zgromadzonymi g³ów-
nie w bibliotekach i archiwach organizacji spirytystycznych. Opracowa-
nia ich autorstwa uznawane s¹ jednak za ma³o kompletne, a niektóre
z opisywanych entuzjastycznie faktów wymagaj¹ dok³adnego spraw-
dzenia i uzasadnienia.

Z. Vantuil i F. Thiesen zebrali w trzech tomach (wydanych
w latach 1979–1980) ogromn¹ iloœæ informacji na temat ¿ycia A. Kar-
deca zarówno przed powstaniem spirytyzmu, jak i jego prac od chwili
zainteresowania siê zjawiskiem wiruj¹cych stolików. W 2004 roku,
z okazji dwusetnej rocznicy urodzin A. Kardeca, ukaza³o siê tym ra-
zem dwutomowe opracowanie, zawieraj¹ce najœwie¿sze rezultaty badañ
jego biografów. Z. Vantuil i F. Thiesen opierali siê na tekstach
z archiwalnych numerów Przegl¹du Spirytystycznego, a tak¿e na
wszelkiego rodzaju publikacjach i dokumentach zgromadzonych w za-
sobnych archiwach i bibliotekach Brazylijskiej Federacji Spirytystycz-
nej oraz Biblioteki Narodowej Francji. Przeprowadzili te¿ skrupulatne
badania w Lyonie, Pary¿u i innych miejscach, w których przebywa³
H.L.D. Rivail. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ich opracowania s¹ najbar-
dziej kompletne, choæ – jak twierdz¹ skromnie sami badacze – wiele
w¹tków wymaga jeszcze dalszych poszukiwañ.

Informacje biograficzne na temat A. Kardeca zawieraj¹ równie¿
teksty innego rodzaju. Kilka faktów opisa³a w przedmowie do portugal-
skojêzycznej wersji Ksiêgi Duchów t³umaczka Anna Blackwell, która
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osobiœcie zna³a jej twórcê. Marion Aubrée i François Laplantine wymie-
niaj¹ te¿ antyspirytystyczne opracowania, których autorami byli Claude
Varéze i Jean Vartier – jednak nie wnosz¹ one ¿adnych rewelacji. Po-
zostaje wiêc prezentacja zarysu biografii Autora spirytystycznego kano-
nu, w oparciu o wspomniane najs³ynniejsze prace, z których mimo wszystko
wy³ania siê obraz postaci niew¹tpliwie wyj¹tkowej...

Dzieciñstwo i m³odoœæ

Nazwisko Rivail pojawi³o siê po raz pierwszy w piêtnastowiecz-
nych kronikach. Wywodzi siê od w³oskiego nazwiska Rivalnio, a spo-
tykane jest tak¿e w formach Durivail i Rivaux. Pierwszym znanym
przodkiem naszego bohatera by³ Aymard Rivail – prawnik i dyplomata,
urodzony w Saint-Marcellin we Francji oko³o 1490 roku. Król Francji
Franciszek I (1494–1547) czêsto wysy³a³ go z misjami dyplomatyczny-
mi do W³och, a królowa Anna Bretoñska (1477–1514) doceniaj¹c jego
wychowawcze umiejêtnoœci, powierzy³a mu w opiekê sw¹ córkê Renée
(1510–ok. 1575). Wielu Rivailów pracowa³o póŸniej g³ównie jako urzêd-
nicy i prawnicy.

H.L.D. Rivail urodzi³ siê trzeciego paŸdziernika 1804 roku w Lyonie
– co potwierdza zachowany akt urodzenia:

„12 vendémiaire’a roku XIII, akt urodzin Denizarda Hippolyte’a-
-Léona Rivaila, urodzonego wczoraj o godzinie 7, syna Jeana-Babtiste’a
Antoine’a Rivaila prawnika, sêdziego, i Jeanne Duhamel, jego ma³¿onki,
zamieszka³ych w Lyonie, ulica Sala ¹  76. P³eæ dziecka zosta³a rozpo-
znana jako mêska.

G³ówni œwiadkowie: Syriaque-Frederic Dittmar, dyrektor przedsiê-
biorstwa wód mineralnych przy ulicy Sala, i Jean-François Targe, rów-
nie¿ ulica Sala, na ¿¹danie lekarza Pierre Radamel ulica Saint-Domini-
que ¹  78.

Akt odczytano, œwiadkowie podpisali, równie¿ Mer dzielnicy du Midi.
Przewodnicz¹cy Trybuna³u,

Podpisano: MATHIOU.
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Wypis sporz¹dzi³:
Kancelista Trybuna³u,

Podpisano: MALHUIN”.

Dom, w którym urodzi³ siê H.L.D. Rivail, zosta³ zburzony w trakcie
prac przy poszerzaniu ulicy w latach 1840–1852, przeprowadzanych po
powodzi w roku 1840. Pañstwo Rivailowie ochrzcili syna w koœciele
Saint-Denis de la Croix-Rousse, który w tamtych czasach znajdowa³ siê
poza granicami Lyonu. Oto wypis z aktu chrztu, wystawiony na druku
skarbowym wartoœci 25 centymów:

„Wypis z »Rejestru chrztów« parafii Saint-Denis en Bresse, diecezji
Lyon.

Piêtnastego dnia miesi¹ca czerwca roku tysi¹c osiemset pi¹tego
w tej¿e parafii zosta³ ochrzczony Hippolyte-Léon Denizard, urodzony
w Lyonie, syn Jeana-Babtiste’a Antoine’a Rivail, prawnika, i Jeanne
Louise Duhamel, ojciec chrzestny Pierre Louis Perrin, matka chrzestna
Suzanne Gabrielle Marie Vernier, zamieszka³a w mieœcie Bourg – pod-
pisano Barthe proboszcz, kopia wypisu wydana dwudziestego ósmego
paŸdziernika tysi¹c osiemset trzynastego.

Podpisano: CHASSIN, proboszcz”.

Godnym zauwa¿enia jest, ¿e w akcie chrztu wystêpuje inny uk³ad
imion dziecka ni¿ w dokumencie stwierdzaj¹cym urodzenie – co wywo-
³uje dyskusje wœród badaczy. Rozwi¹zaniem problemu mo¿e byæ jednak
fakt, ¿e sam zainteresowany pos³ugiwa³ siê form¹ „Hyppolyte Léon
Denizard”. Podobnie mo¿na rozwi¹zaæ spory wokó³ formy jednego
z imion: Denizart, Denisart – czy w koñcu: Denizard.

Na temat pierwszego okresu edukacji H.L.D. Rivaila nie ma pew-
nych danych. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e w latach 1810–1814
z racji wieku uczêszcza³ do szko³y podstawowej – byæ mo¿e w Pary¿u.
Najprawdopodobniej burzliwe wydarzenia polityczne we Francji na prze-
³omie lat 1814–1815, sk³oni³y Rivailów do wys³ania syna w jakieœ spo-
kojniejsze miejsce, gdzie móg³by kontynuowaæ naukê. Wybór pad³ na
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oœrodek Johanna Heinricha Pestalozziego (1746–1827) w Yverdon,
w szwajcarskim kantonie Vaud – szko³ê renomowan¹ i o wiele pewniej-
sz¹ pod wzglêdem bezpieczeñstwa uczniów, od le¿¹cych w samym
centrum zawirowañ politycznych, podobnych placówek paryskich. Na
decyzjê tê mog³a te¿ wp³yn¹æ broszura autorstwa innego znamienitego
pedagoga. Marc-Antoine Jullien de Paris (1775–1848) – prekursor pe-
dagogiki porównawczej, by³ od 1806 roku wychowankiem szko³y
w Yverdon oraz autorem wydanego szeœæ lat póŸniej opracowania
„Wyk³ad metody wychowawczej Pestalozziego”. Jest rzecz¹ prawdo-
podobn¹, ¿e Rivailowie znali tê ksi¹¿kê – tym bardziej, ¿e jej autor te¿
by³ lioñczykiem.

H.L.D. Rivail, jako jeden z najzdolniejszych i ulubionych uczniów
J.H. Pestalozziego, zacz¹³ wkrótce pomagaæ w lekcjach m³odszym ko-
legom – co zreszt¹ by³o elementem metody edukacyjnej stosowanej
przez s³ynnego Szwajcara. Gdy mistrz wyje¿d¿a³, H.L.D. Rivail – jak
twierdzi H. Sausse – zastêpowa³ go w instytucie. Informacja ta jest
jednak najwyraŸniej przesadzona, bowiem jeœli wzi¹æ pod uwagê napiêt¹
atmosferê panuj¹c¹ wœród sk³óconych ze sob¹ (zw³aszcza na tle œwia-
topogl¹dowym) pracowników oœrodka w Yverdon, to trudno jest sobie
wyobraziæ, by zezwolili na powierzenie odpowiedzialnych funkcji jedne-
mu z wychowanków. Poza tym H.L.D. Rivail, jako praktykuj¹cy katolik,
czêsto by³ w protestanckim œrodowisku nara¿ony na przejawy niechêci.
Rzutowa³o to niew¹tpliwie na jego sytuacjê w szkole, a tak¿e nie pozo-
sta³o bez wp³ywu na charakter m³odzieñca i przyczyni³o siê do ukszta³-
towania jego g³êbokiego przekonania o potrzebie tolerancji.

Trudno powiedzieæ, co siê dzia³o z H.L.D. Rivailem w latach 1818–
1822. H. Sausse opieraj¹c siê na deklaracji P.G. Leymeriego stwierdza,
¿e interesuj¹c siê fizyk¹, chemi¹, geologi¹ i biologi¹, wybra³ w koñcu
studia medyczne na Wydziale Lekarskim uniwersytetu w Lyonie, gdzie
uzyska³ doktorat, otrzymuj¹c najwy¿sz¹ notê za jego obronê. Biograf
wspomina te¿ o dyplomie z prawa – lecz informacji tej nie potwierdzaj¹
¿adne zachowane dokumenty. Byæ mo¿e wiêc H.L.D. Rivail udziela³ siê
nadal w Yverdon – na przyk³ad jako wychowawca, a wkrótce zapewne
zosta³ objêty obowi¹zkiem s³u¿by wojskowej.
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Kariera nauczycielska

NajpóŸniej w styczniu 1823 roku H.L.D. Rivail przeprowadzi³ siê do
Pary¿a, gdzie zacz¹³ pracowaæ jako nauczyciel oraz t³umaczyæ niemiec-
ko- i angielskojêzyczne teksty. Dwa lata póŸniej zosta³ za³o¿ycielem
i dyrektorem szko³y podstawowej, a w 1826 roku przy ulicy de Sèvres
¹  35, za³o¿y³ Instytut Rivail (zwany tak¿e Instytutem Technicznym) –
placówkê wychowawcz¹ zorganizowan¹ na wzorach Pestalozziañskich.
W tym celu wszed³ do spó³ki ze swym wujem, który wniós³ kapita³
konieczny do rozpoczêcia dzia³alnoœci. Jego uczniowie poza przedmio-
tami zawodowymi zajmowali siê naukami œcis³ymi, literatur¹, sztuk¹
i wychowaniem fizycznym. Szko³a ta dzia³a³a przez dziewiêæ lat. Wuj
by³ jednak notorycznym hazardzist¹. Przegrawszy ogromne sumy w Spa
i Aix-la-Chapelle, w koñcu zmusi³ siostrzeñca do likwidacji Instytutu. Po
sprzeda¿y maj¹tku wspólnicy uzyskali po czterdzieœci piêæ tysiêcy fran-
ków, jednak i te pieni¹dze, powierzone jednemu z przyjació³ – handlow-
cowi – przepad³y, gdy ten zbankrutowa³.

W œrodowisku literatów i wychowawców, w którym siê obraca³,
H.L.D. Rivail pozna³ pannê Amélie Gabrielle Boudet (1795–1883),
tak¿e nauczycielkê. H. Sausse charakteryzuje j¹ tak: „Drobna, dobro-
duszna, mi³a i poci¹gaj¹ca, bogata jedynaczka, inteligentna i ¿ywa,
dziêki swemu uœmiechowi i zaletom zosta³a zauwa¿ona przez pana
Rivaila, w którym pod postaci¹ cz³owieka weso³ego i komunikatywne-
go dostrzega³a wykszta³conego oraz przyjaznego myœliciela, pe³nego
godnoœci i doœwiadczenia. (...) Panna Amélie Boudet by³a wiêc
o dziewiêæ lat starsza od pana Rivaila, lecz z wygl¹du dawano jej
dziesiêæ lat mniej, gdy 6 lutego 1832 roku, w Pary¿u podpisywali swój
akt ma³¿eñstwa: „Hippolyte-Léon-Denizard Rivail, szef Instytutu Tech-
nicznego, ulica de Sèvres (Metoda Pestalozziego), syn Jeana-Baptiste’a
Antoine’a i pani Jeanne Duhamel, zamieszka³ych w Château-du-Loir,
z Amélie-Gabrielle Boudet, córk¹ Juliena Louisa i pani Julie-Louise
Seigneat de Lacombe, zamieszka³ych w Pary¿u, ¹  35, ulica de Sèvres”.
O ich po¿yciu wiadomo bardzo niewiele. Biografowie i przyjaciele
zgodnie zwracaj¹ jednak uwagê na wspó³pracê ma³¿onków w dzia³al-
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noœci pedagogicznej i naukowej – miêdzy innymi w zak³adzie wycho-
wawczym dla dziewcz¹t, kierowanym na przedmieœciach Pary¿a przez
pani¹ Rivail.

H.L.D. Rivail by³ cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, wspó³-
pracownikiem rozmaitych instytucji i laureatem wielu nagród. W ró¿-
nych Ÿród³ach pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce: Akademia Przemys³u Rolnic-
twa Manufaktur i Handlu; Francuskie Towarzystwo Nauk Naturalnych;
Francuskie Towarzystwo Powszechnej Statystyki; Instytut Historii;
Instytut Lingwistyczny; Królewskie Towarzystwo Inicjatyw, Rolnictwa,
Nauki, Literatury i Sztuk Piêknych departamentu Ain; Paryskie Towa-
rzystwo Frenologiczne; Paryskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Sze-
fów Instytutów i Mistrzów Pensji; Towarzystwo Edukacji Narodowej;
Towarzystwo Gramatyczne; Towarzystwo Kszta³cenia Podstawowego;
Towarzystwo Rozwoju Krajowego Przemys³u; Królewska Akademia
w Arras. Ta ostatnia, w 1831 roku uhonorowa³a H.L.D. Rivaila pierw-
sz¹ nagrod¹ za pracê konkursow¹ pt. „Jaki system kszta³cenia najlepiej
odpowiada potrzebom epoki?”.

Wieczorami H.L.D. Rivail poœwiêca³ siê gramatyce, arytmetyce,
studiom pedagogicznym i t³umaczeniom prac naukowych. Jako lingwista
biegle pos³ugiwa³ siê niemieckim, angielskim, holenderskim – w ró¿nym
stopniu znaj¹c tak¿e ³acinê, starofrancuski i kilka jêzyków nowo¿ytnych.
We Francji by³ uwa¿any za jednego z lepszych wspó³czesnych grama-
tyków. Opracowywa³ tak¿e programy zajêæ dla uczniów i uczennic ze
szkó³ przedmieœcia Saint-Germain, w czym pomaga³ mu s³ynny David
Eugène Lévy-Alvares (1794–1870) – pedagog i pisarz, zajmuj¹cy siê
g³ównie kszta³ceniem dziewcz¹t. W latach 1835–1840, H.L.D. Rivail
organizowa³ w swym domu bezp³atne, ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹
kursy chemii, fizyki, astronomii, anatomii porównawczej. W latach 1843–
1848 urz¹dza³ te¿ bezp³atne, dwutygodniowe kursy matematyki i astro-
nomii, w których brali udzia³ nie tylko studenci, lecz tak¿e nauczyciele.
Jego wspó³pracownikiem i przyjacielem by³ równie¿ Alexandre Bonifa-
ce (1785 lub 1790–1841) – pedagog i gramatyk, cz³onek Akademii Fran-
cuskiej, twórca szko³y podstawowej na przedmieœciach Pary¿a, tak¿e
opartej na wzorach Pestalozziañskich. A. Boniface by³ jednym z wycho-
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wawców w Yverdon i to jemu H.L.D. Rivail zadedykowa³ sw¹ pierwsz¹
ksi¹¿kê dydaktyczn¹.

Po zamkniêciu Instytutu H.L.D. Rivail utrzymywa³ siê z prowadzenia
ksi¹g rachunkowych trzech przedsiêbiorców, co dawa³o mu roczne przy-
chody w wysokoœci siedmiu tysiêcy franków. W 1848 roku zosta³ wy-
k³adowc¹ w Liceum Polimatycznym, gdzie prowadzi³ zajêcia z fizjologii,
astronomii, chemii i fizyki. Z posady tej zrezygnowa³ jednak po dwóch
latach, nie mog¹c znieœæ nieustannie zmieniaj¹cych siê warunków pracy
i fatalnej atmosfery panuj¹cej we francuskim systemie publicznej
oœwiaty wskutek rozgrywek zwalczaj¹cych siê stronnictw politycznych
i œwiatopogl¹dowych. Od tej pory jego czas wype³nia³y przede wszyst-
kim badania naukowe i pisarstwo. Wœród og³oszonych drukiem prac
H.L.D. Rivaila, publikowanych od 1823 roku g³ównie w Pary¿u, nie
brakowa³o podrêczników, poradników dydaktycznych, planów, opraco-
wañ metodycznych i projektów reform edukacyjnych adresowanych do
deputowanych, ró¿nych rz¹dów i w³adz Sorbony. Szczególne uznanie
zyska³y programy zajêæ opracowane dla Liceum Polimatycznego oraz
teksty dyktand zaaprobowane przez Sorbonê – wielokrotnie wznawiane,
nawet po œmierci autora. Prace H.L.D. Rivaila œwiadcz¹ o jego g³êbo-
kim zaanga¿owaniu w rozwi¹zywanie problemów francuskiego systemu
oœwiaty, jak równie¿ o wielkiej erudycji. Oto jego najwa¿niejsze publika-
cje tego typu:

• Cours Pratique et Théorique d’Arithmétique, d’après les
principes de Pestalozzi avec des modifications [Praktyczny
i teoretyczny kurs arytmetyki, w oparciu o zasady Pestalozziego
z modyfikacjami] (1823)

• Cours Pratique et Théorique d’Arithmétique, d’après la métho-
de de Pestalozzi avec des modifications [Praktyczny i teo-
retyczny kurs arytmetyki, w oparciu o metodê Pestalozziego
z modyfikacjami] (1824)

• École de premier degré [Szko³a pierwszego stopnia] (1825)
• Plan proposé pour l’amélioration de l’éducation publique...

[Zaproponowany plan ulepszenia systemu edukacji publicznej...]
(1828)

Przedmowa t³umacza



22 Niebo i piek³o wed³ug spirytyzmu

• Les trois premiers livres de Télémaque en allemand... [Trzy
pierwsze ksiêgi Telemacha po niemiecku...] (1830)

• Grammaire française classique sur un nouveau plan...
[Klasyczna gramatyka francuska w oparciu o nowy plan...]
(1831)

• Mémoire sur cette question: Quel est le système d’étude le
plus en harmonie avec les besoins de l’époque? [Memoria³ na
temat: Jaki system kszta³cenia najlepiej odpowiada potrzebom
epoki?] (1831)

• Mémoire sur l’instruction publique... [Memoria³ o oœwiacie
publicznej...] (1831)

• Discours prononcé á la distribution des prix du 14 août 1834,
par M. Rivail, chef d’institution... [Przemówienie wyg³oszone
w czasie ceremonii wrêczenia nagród 14 sierpnia 1834 roku, przez
Pana Rivaila, szefa instytutu...] (1834)

• Programme des études selon le plan d’instruction de H.-L.-D.
Rivail [Program studiów wed³ug planu kszta³cenia H.-L.-D. Ri-
vaila] (1838)

• Cours complet théorique et pratique d’arithmétique [Kom-
pletny teoretyczny i praktyczny kurs arytmetyki] (1845)

• Manuel des examens pour le brevet de capacité [Podrêcznik
przygotowuj¹cy do egzaminów dojrza³oœci] (1846)

• Solutions raisonnées des questions et problèmes d’arithméti-
que et de géometrie proposés dans les examens de l’Hôtel de
ville et de la Sorbonne... [Przemyœlane rozwi¹zania pytañ i pro-
blemów z arytmetyki i geometrii zawartych w egzaminach Urzê-
du Miasta i Sorbony] (1846)

• Projet de Réforme concernant les examens et les maisons
d’éducation des jeunes personnes... [Projekt reformy dotycz¹-
cej egzaminów i oœrodków wychowawczych dla m³odzie¿y...]
(1847)

• Proposition concernant l’adoption des ouvrages classiques
par l’Université [Propozycja dotycz¹ca aprobowania dzie³ kla-
sycznych przez Uniwersytet] (1847)
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• Traité complet d’arithmétique [Kompletny traktat o arytmetyce]
(1847)

• Solution des exercices et problèmes du „Traité complet
d’arithmétique” [Rozwi¹zanie zadañ i problemów z „Komplet-
nego traktatu o arytmetyce”] (1847)

• Catéchisme grammatical de la langue française... [Katechizm
gramatyczny jêzyka francuskiego...] (1848)

• Grammaire normale des examens [Normatywna gramatyka
egzaminacyjna] (napisana wspólnie z D. Lévi-Alvarèsem)
(1848)

• Dictées normales des examens de l’Hôtel de Ville et de la
Sorbonne [Normatywne dyktanda egzaminacyjne Urzêdu Miej-
skiego i Sorbony] (1849)

• Dictées spéciales sur les difficultés orthografiques [Specjalne
dyktanda dotycz¹ce trudnoœci ortograficznych] (1849)

• Programme des cours usuels de chimie, physique, astronomie,
physiologie [Program zwyczajnych kursów chemii, fizyki, astro-
nomii, fizjologii] (1849)

• Dictées du premier et du seconde âge [Dyktanda pierwszego
i drugiego wieku] (1850).

Od magnetyzmu
do spirytyzmu

W latach 1848–1849 H.L.D. Rivail zajmowa³ siê badaniami magne-
tyzmu zwierzêcego i somnambulizmu. Jego wspó³czeœni twierdz¹, ¿e by³
cz³owiekiem zrównowa¿onym i spokojnym, zaœ we wszelkie prace wk³ada³
metodyczny wysi³ek i ch³ód racjonalnie rozumuj¹cego naukowca. Po-
cz¹tkowo nie dawa³ te¿ pos³uchu sensacjom o wiruj¹cych stolikach
i uporczywie odmawia³ zapaleñcom próbuj¹cym zaci¹gn¹æ go na seans
– mimo ¿e doskonale zdawa³ sobie sprawê, i¿ zapocz¹tkowane w 1848
roku w amerykañskim Hydesville „zabawy z Duchami”, stawa³y siê
coraz bardziej popularne. W po³owie XIX wieku ca³a Francja oszala³a
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na ich punkcie, a mnogoœæ zjawisk i osób je obserwuj¹cych nie mog³a
nie podnieciæ umys³ów naukowców1. W 1854 roku jeden z paryskich
felietonistów pisa³, ¿e wzd³u¿ ca³ych Pól Elizejskich i Montmartre’u
nie by³o chyba ani jednego stolika, który by nie wirowa³. Uczestnictwo
w seansach sta³o siê wrêcz towarzyskim obyczajem.

W tym te¿ roku magnetyzer nazwiskiem Fortier opowiedzia³
H.L.D. Rivailowi o zaskakuj¹cych rezultatach seansów odbywaj¹cych
siê w domu jego znajomych. Podczas tych spotkañ stoliki nie tylko
tañczy³y po pokoju, lecz równie¿ odpowiada³y na pytania. S³ysz¹c takie
opowieœci, naukowiec zaprotestowa³: „(...) uwierzê w to wszystko, jeœli
to zobaczê i gdy ktoœ mi udowodni, ¿e stó³ ma mózg do myœlenia, nerwy
do czucia i mo¿na go zahipnotyzowaæ. Póki co jednak pozwólcie, ¿e
traktowaæ to bêdê jako bajkê na dobranoc”. Pretekstem do podjêcia
g³êbszych studiów sta³y siê dopiero opowiadania niejakiego Carlottiego
– jednego ze starych przyjació³ H.L.D. Rivaila, który entuzjastycznie
wypowiada³ siê na temat spotkañ z Duchami.

W maju 1855 roku H.L.D. Rivail wzi¹³ udzia³ w przyjêciu zorganizo-
wanym w salonach pani Roger – s³ynnego medium somnambulicznego.
Spotka³ tam urzêdnika pañstwowego nazwiskiem Patier – cz³owieka
zrównowa¿onego, który cieszy³ siê zaufaniem wielu osób. Ten wspoma-
gany przez niejak¹ pani¹ Plainemaison szczegó³owo opowiedzia³ mu
o seansach, w których sam uczestniczy³ i zaprosi³ do wziêcia udzia³u
w eksperymencie. H.L.D. Rivail ugi¹³ siê pod presj¹ towarzystwa,
a przyby³ do domu pani Plainemaison tym chêtniej, ¿e zaproszenie
na odbywaj¹ce siê tam spotkania przyj¹³ tak¿e René Taillandier
(1817–1879) literat i historyk z francuskiej Akademii Nauk, zajmuj¹cy
siê tymi zjawiskami od pewnego czasu. Pierwsze wra¿enia nie by³y zbyt
zachêcaj¹ce, lecz R. Taillandier nalega³, by jego sceptyczny kolega prze-
studiowa³ piêædziesi¹t zeszytów zawieraj¹cych raporty z wczeœniejszych
spotkañ odbytych w ci¹gu ostatnich piêciu lat. H.L.D. Rivail przyj¹³

1  Historia badañ zjawisk mediumicznych, ich istota oraz znaczenie dla teorii
i praktyki spirytystycznej zosta³y omówione m.in. w pracy: P. Grzybowski: Opo-

wieœci spirytystyczne. Dom Wydawniczo-Ksiêgarski KOS, Katowice 1999.
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wyzwanie, a praca ta tak go zainteresowa³a, przekonuj¹c w koñcu do
realnoœci i znacznej wartoœci studiowanych zjawisk, ¿e kolejne lata swego
¿ycia poœwiêci³ kompleksowym badaniom spraw, które wielu ludziom
wydawa³y siê nadnaturalnymi.

H.L.D. Rivail d¹¿y³ do ustalenia racjonalnych przyczyn zjawiska
wiruj¹cych stolików oraz opisania rz¹dz¹cych nimi praw. Wspó³praco-
wa³ z licznymi mediami, uczestnicz¹c w setkach seansów i sporz¹dzaj¹c
z nich dokumentacjê, studiuj¹c tysi¹ce raportów z przeprowadzanych
w ca³ym œwiecie eksperymentów. Wkrótce badaniami obj¹³ te¿ innego
rodzaju zjawiska mediumiczne, podejmuj¹c próbê ich wyjaœnienia i sys-
tematyzacji. Efektem wieloletnich studiów H.L.D. Rivaila by³o kilka-
naœcie opracowañ, opublikowanych pod pseudonimem Allan Kardec.
Oto najwa¿niejsze z nich:

• Le Livre des Esprits... [Ksiêga Duchów...] (1857)
• Instruction pratique sur les manifestations spirites... [Prak-

tyczne wskazówki na temat manifestacji spirytystycznych...]
(1858)

• Lettre sur le spiritisme, en réponse á un article poublié par la
„Gazette de Lyon” [List na temat spirytyzmu w odpowiedzi na
artyku³ opublikowany w „Gazecie Lyoñskiej”] (1860)

• Qu-est-ce que le spiritisme... [Czym jest spirytyzm...] (1859);
• Le Livre des médiums... [Ksiêga mediów...] (1861)
• Le Spiritisme á sa plus simple expression... [Spirytyzm w naj-

prostszym ujêciu...] (1862)
• Réfutation des critiques contre le Spiritisme [Obalenie zarzu-

tów przeciwko spirytyzmowi] (1862)
• Réponse á l’adresse des spirites lyonnais á l’occasion de la

nouvelle année [OdpowiedŸ na list zbiorowy spirytystów lyoñ-
skich z okazji nowego roku] (1862)

• Voyage spirite en 1862... [Podró¿ spirytystyczna w 1862 roku...]
(1862)

• Imitation de l’Évangile selon le spiritisme... [Naœladowanie
ewangelii wed³ug spirytyzmu...] (1864)
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• Résumé de la loi des phénomènes spirites... [Zarys praw
rz¹dz¹cych zjawiskami spirytystycznymi...] (1864)

• La genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme
[Geneza, cuda i przepowiednie wed³ug spirytyzmu] (1865)

• Le Ciel et l’Enfer, ou la Justice divine selon le spiritisme...
[Piek³o i Niebo, czyli Bo¿a Sprawiedliwoœæ wed³ug spirytyzmu...]
(1865)

• Étude sur la poésie médianimique [Studium na temat poezji
medianimicznej] (1867)

• Caractères de la révélation spirite [Cechy objawienia spiryty-
stycznego] (1868)

• Les oeuvres posthumes [Dzie³a poœmiertne] (za najbardziej
kompletne uwa¿a siê wydanie z 1924 roku).

Wymienione prace by³y wielokrotnie wznawiane i uzupe³niane – nie-
które nawet kilkadziesi¹t razy. Wiele z nich publikowano we fragmen-
tach, w postaci broszurek opatrywanych rozmaitymi tytu³ami oraz
czasopismach. Niejednokrotnie poszczególne teksty trafia³y do opraco-
wañ zbiorowych lub stanowi³y wstêp do prac innych autorów. Powy¿sza
lista zawiera wiêc tytu³y pierwszych wydañ tylko najwa¿niejszych
i najczêœciej cytowanych tytu³ów.

Pierwsza rozprawa A. Kardeca na temat spirytyzmu – Ksiêga
Duchów – ukaza³a siê drukiem osiemnastego kwietnia 1857 roku
i wywo³a³a ogromne zainteresowanie zarówno wœród mi³oœników
wiruj¹cych stolików, jak i naukowców podejmuj¹cych pierwsze pró-
by badañ zjawisk mediumicznych. Czytelników interesowa³ fakt, ¿e
oto uzyskuj¹ now¹ teoriê w wymiarach naukowym, filozoficznym
i moralno-etycznym – teoriê porz¹dkuj¹c¹ problematykê kontaktów
cz³owieka ze sfer¹ pozamaterialn¹, bêd¹c¹ niejako uzupe³nieniem
idei g³oszonych przez tzw. nowoczesnych spirytualistów. Ksi¹¿ka
natychmiast sta³a siê bestsellerem i wydawano j¹ wielokrotnie
w stale zwiêkszanych nak³adach (wydanie drugie – kwiecieñ 1860;
trzecie – sierpieñ 1860; czwarte – luty 1861...) oraz zaczêto t³uma-
czyæ na inne jêzyki.



27

H.L.D. Rivail przychodzi³ na seanse zaopatrzony w d³ugie listy pytañ,
które zadawano manifestuj¹cym siê istotom. By unikn¹æ oszustw
i zweryfikowaæ ewentualne rozbie¿noœci, te same pytania zadawa³
w wielu miejscach, przy wykorzystaniu ró¿nych mediów, uzyskuj¹c od-
powiedzi podpisywane przez rozmaite Duchy. To dlatego zarówno
w Ksiêdze Duchów, Ksiêdze mediów, jak i w kolejnych pracach za-
wieraj¹cych komunikaty z seansów spirytystycznych Czytelnik znajduje
powtórzenia tych samych treœci, prezentowane w rozmaitych kontek-
stach. Dziêki zakrojonym na wielk¹ skalê badaniom i popularyzowaniu
idei zawartych w teorii spirytystycznej, H.L.D. Rivail sta³ siê jednym
z najwiêkszych autorytetów w tej dziedzinie i jednoczeœnie celem ata-
ków ze strony przeciwników nowego ruchu spo³ecznego. W zwi¹zku
z tym w ka¿dym z dzie³ czêsto odnosi siê do krytyk i polemizuje
z ró¿nego rodzaju adwersarzami – a by³o z kim polemizowaæ, bowiem
ju¿ w 1860 roku publikacje A. Kardeca podzieli³y los wielu podobnych
prac i zosta³y umieszczone na „Indeksie ksi¹g zakazanych”, co stanowi
jeden z dowodów sporów i kontrowersji, jakie wywo³a³y. A. Blackwell
opowiadaj¹c o jego ¿yciu w tamtym okresie, pisa³a: „Charakteryzowa³a
go krzepka postawa, pe³na wyrazistej si³y dzia³ania. Jego oczy mia³y
szarawy odcieñ. By³ wytrwa³y i aktywny w swej pracy. Mia³ ³agodny
temperament, naznaczony zdolnoœci¹ przewidywania i realizmem spra-
wiaj¹cym niekiedy wra¿enie ch³odu, czemu towarzyszy³ naturalny scep-
tycyzm. Logiczny w rozumowaniach i argumentacji, zawsze znajdowa³
praktyczne wykorzystanie swoich pomys³ów. By³ te¿ bardzo daleki od
mistycyzmu i przesady, jak równie¿ od nadmiernego entuzjazmu towa-
rzysz¹cego niekiedy odkryciom. Utrzymuj¹c to wszystko w równowa-
dze, wys³awia³ siê powoli, w sposób prosty, bez nacisku, ze szczeroœci¹
i uczciwoœci¹ – w³aœciwoœciami, które zawsze charakteryzowa³y jego
osobowoœæ. Staraj¹c siê nie wywo³ywaæ niekoñcz¹cych siê dyskusji, jak
równie¿ nie unikaj¹c uczestniczenia w nich, gdy ju¿ wynik³y, przyjmowa³
ciep³o goœci, którzy przybywali ze wszystkich stron œwiata, respektuj¹c
pogl¹dy ka¿dego z nich. Z kurtuazj¹ odpowiada³ na stawiane mu zarzuty.
Cierpliwie informowa³ tych, którzy pytali, jak doszed³ do poznania innego
œwiata. Opowiada³ o wszystkim otwarcie i jasno. Czasami na jego
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twarzy pojawia³ siê mi³y i zabawny uœmiech. Przyjmowa³ ludzi z rozma-
itych warstw spo³ecznych, od tych najskromniejszych po literatów, arty-
stów i naukowców. Napoleon III, który interesowa³ siê teori¹ Duchów,
wielokrotnie przyjmowa³ go w pa³acu w Tuillere”.

Pierwszego stycznia 1858 roku H.L.D. Rivail wyda³ pierwszy numer
Przegl¹du Spirytystycznego, który ju¿ wkrótce sta³ siê najwa¿niejszym
periodykiem ruchu spo³ecznego spirytystów, prezentuj¹cym jednocze-
œnie najœwie¿sze odkrycia naukowe. Jeœli wierzyæ zawartym w nim
informacjom, to w samej tylko Francji mia³ on oko³o piêciuset tysiêcy
czytelników. Dok³adnie cztery miesi¹ce póŸniej powsta³o pierwsze
w œwiecie formalne stowarzyszenie spirytystyczne – Paryskie Towarzy-
stwo Studiów Spirytystycznych. Organizacja ta i czasopismo sta³y siê
wkrótce g³ównym motorem badañ zjawisk mediumicznych oraz popula-
ryzacji filozofii Duchów. H.L.D. Rivail by³ zwolennikiem naukowego
podejœcia do spirytyzmu. Przy ka¿dej okazji mawia³: „Spirytyzm bêdzie
naukowy albo nie bêdzie go wcale”. Obawia³ siê, ¿e osoby zafascy-
nowane niezwyk³oœci¹ zjawisk mediumicznych bêd¹ dostrzegaæ w spi-
rytyzmie wy³¹cznie jego walory materialne. Z drugiej strony ba³ siê te¿,
czy zami³owanie cz³owieka do dogmatyzowania wszystkiego i zrzesza-
nia siê nie doprowadzi do nadu¿yæ. Niestety, obawy te nie by³y bezpod-
stawne, co w przysz³oœci – ju¿ po jego œmierci – doprowadzi³o nawet do
s³ynnego procesu spirytystów, w trakcie którego wiekowa pani A.G.
Rivail stawa³a kilkakrotnie przed s¹dem i uda³o siê jej zrehabilitowaæ
mê¿a. H.L.D. Rivail okreœlaj¹c naukê Duchów stwierdzi³: „Spirytyzm
jest nauk¹, która dowodzi metod¹ eksperymentaln¹ realnoœci
istnienia duszy i jej nieœmiertelnoœci. Dostarcza nam pewnoœci
kontaktów miêdzy ¿ywymi i tymi, których nazywa siê zmar³ymi.
Spirytyzm jest filozofi¹, która odpowiada wszelkim aspiracjom
serca i rozumu”. Wszelkie wykraczanie poza tê definicjê, ubieranie
aktywnoœci spirytystycznej w formy parareligijne, paranaukowe, czy
ludyczne to nieporozumienie. Spirytyzm nie jest religi¹, sekciarsk¹ ide-
ologi¹, ani fundamentaln¹ koncepcj¹ mi³oœników igraszek ze œwiatem
niewidzialnym. Istotê skodyfikowanej przez H.L.D. Rivaila filozofii sta-
nowi¹ idee mi³oœci, mi³osierdzia i tolerancji; poszanowania cz³owieka,
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jego pracy, cierpienia i codziennych zmagañ; równoœci pod wzglêdem
p³ci, rasy, religii i maj¹tku; istnienie nieœmiertelnej duszy, która po œmierci
cia³a materialnego ma przed sob¹ przysz³oœæ i mo¿liwoœci ograniczone
tylko jej w³asn¹ wol¹. Jednak najbardziej intryguj¹cy jest fakt, ¿e Ÿród³o
tych idei znajduje siê w pozamaterialnej sferze rzeczywistoœci, czemu
dziœ ju¿ nie sposób zaprzeczyæ. Wieloletnie badania H.L.D. Rivaila do-
wiod³y, ¿e w zjawisku wiruj¹cych stolików – jak i w innych, zachodz¹-
cych podczas seansów spirytystycznych, oraz spontanicznie – nie ma
nic nadprzyrodzonego: wszystko opiera siê na prawach natury, które
wczeœniej nie zosta³y odkryte przez cz³owieka.

Kodyfikator zasad spirytyzmu zmar³ trzydziestego pierwszego marca
1869 roku, przygotowuj¹c siê do przeprowadzki do nowego mieszkania.
Zosta³ pochowany na cmentarzu Père-Lachaise, a w kondukcie pogrze-
bowym towarzyszy³y mu tysi¹ce pary¿an. Na jego nagrobku umieszczo-
no motto: „Narodziæ siê, umrzeæ, odrodziæ ponownie i wci¹¿ siê
rozwijaæ – takie jest prawo”, na którego g³êbokim sensie opiera siê
filozofia spirytystyczna. Od tamtej pory grób A. Kardeca zdobi¹ zawsze
œwie¿e kwiaty po³o¿one przez tych, którzy znaleŸli w niej pociechê
moraln¹, otuchê i nadziejê. Charakterystyczny nagrobek w kszta³cie
dolmenu by³ przez wiele lat miejscem swoistych pielgrzymek mi³oœników
spirytyzmu, cz³onków rozmaitych stowarzyszeñ ezoterycznych, turystów
i zwyk³ych ciekawskich. Prasa brukowa wielokrotnie pisa³a o rzeko-
mych tajemniczych ceremoniach, które odbywa³y siê nocami w jego
pobli¿u, choæ nigdy nie ujêto ¿adnych sprawców. W 1990 roku ze zbiórki
publicznej pokryto koszty konserwacji chwiej¹cego siê nagrobka uszko-
dzonego dotkniêciami zwiedzaj¹cych cmentarz, którzy twierdzili, ¿e
kamienie promieniuj¹ niezwyk³¹ energi¹. Oczywiœcie ¿adne badania nie
potwierdzi³y tej opinii – natomiast faktem jest, ¿e grób A. Kardeca na-
wet w renomowanych przewodnikach (np. Michelina) uchodzi za jedno
z najbardziej ukwieconych miejsc pamiêci na paryskich cmentarzach.

Za³o¿one przez H.L.D. Rivaila Paryskie Towarzystwo Studiów Spiry-
tystycznych, przekszta³cone zosta³o we Francuski Zwi¹zek Spirytystycz-
ny. Po latach do organizacji do³¹czy³y grupy z innych pañstw frankofoñ-
skich. Dziœ powsta³y z ich po³¹czenia Francuski i Frankofoñski Zwi¹zek
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Spirytystyczny ma kilka oœrodków we Francji (najbardziej aktywne
znajduj¹ siê w Tours i Lyonie) i utrzymuje rozleg³e kontakty z zagranic¹.
W 1989 roku – po wieloletniej przerwie wywo³anej problemami natury
prawnej – ponownie zaczêto wydawaæ kwartalnik Przegl¹d Spiryty-
styczny (dziœ pod auspicjami Miêdzynarodowej Rady Spirytystycznej,
w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele organizacji z wielu krajów).

Zagadkê stanowi natomiast fakt, co sta³o siê z pami¹tkami po
A. Kardecu, z jego archiwum badawczym, niedokoñczonymi dzie³ami,
dokumentami, bibliotek¹ itp. Wiadomo, ¿e przez jakiœ czas po jego œmier-
ci by³y przechowywane w tak zwanym Domu Spirytystów w Pary¿u,
a po drugiej wojnie œwiatowej zaginê³y w niewyjaœnionych okoliczno-
œciach. Wiele materia³ów zaginê³o w urzêdach i s¹dowych archiwach,
podczas procesów spirytystów – inne dosta³y siê w rêce prywatne
i trafi³y na rynek handlarzy starzyzn¹. Jedna z hipotez g³osi te¿, ¿e po
zakoñczeniu okupacji Pary¿a zosta³y wywiezione przez Niemców naj-
prawdopodobniej do Ameryki Po³udniowej, jednak stwierdzenie to trud-
no jest zweryfikowaæ. Wbrew pozorom wiêc na uzupe³nienie czeka nie
tylko biografia autora klasycznych dzie³ spirytyzmu, ale tak¿e historia
powsta³ego dziêki niemu ruchu spo³ecznego, który ma dziœ kilka milio-
nów adeptów na ca³ym œwiecie. W badaniach tych potrzeba identycznej
postawy jak w czasach, gdy H.L.D. Rivail rozpoczyna³ swe ekspery-
menty z pozamaterialn¹ sfer¹ ¿ycia. Trzeba obiektywizmu, rzetelnoœci
i przede wszystkim wytrwa³oœci badaczy, którzy dzia³aj¹c dla dobra
nauki powinni wznieœæ siê ponad partykularne interesy i niejednokrotnie
wkroczyæ na grz¹ski grunt hipotez pozornie k³óc¹cych siê ze zdrowym
rozs¹dkiem lub niewygodnych dla wielu osób.

Niebo i piek³o wed³ug spirytyzmu

– dzie³o polemiczne

Niebo i piek³o wed³ug spirytyzmu jest jednym z najniezwyklejszych
dzie³ A. Kardeca. To w³aœnie w nim szczególnie wyraŸnie zauwa¿alna
jest osobowoœæ autora, jego zmys³ krytyczny, swoiste poczucie humoru,
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a nawet uszczypliwoœæ w stosunku do przeciwników spirytyzmu. Sta³o
siê tak z kilku powodów.

Po pierwsze, ksi¹¿ka ta ukaza³a siê jako czwarte ju¿ wielkie dzie³o
spirytystycznej klasyki (po kolejno: Ksiêdze Duchów, Ksiêdze me-
diów i Ewangelii wed³ug spirytyzmu), a wiêc nie trafi³a w pró¿niê
epistemologiczn¹. Zainteresowani tematem wiedzieli ju¿, z czym maj¹
do czynienia, oswoili siê ze stylem wypowiedzi autora i w wiêkszoœci
mieli wyrobione zdanie na temat poruszanej problematyki. A. Kardec
bez wdawania siê w szczegó³y móg³ wiêc czyniæ aluzje do niekiedy
za¿artych polemik, do których dochodzi³o (czêsto na ³amach prasy
i w publicznych wyst¹pieniach) miêdzy spirytystami i ich przeciwnika-
mi – zw³aszcza przedstawicielami duchowieñstwa. Ruch spirytystycz-
ny okrzep³ ju¿ jak nale¿y, gubi¹c po drodze mi³oœników mocnych
wra¿eñ i zabaw z wiruj¹cymi stolikami, a ograniczaj¹c siê do osób
zainteresowanych badaniami pozamaterialnej sfery ¿ycia lub dzia³alno-
œci¹ dobroczynn¹. A. Kardec nie by³ wiêc ju¿ sam, mia³ œwiadomoœæ
dotarcia do tysiêcy osób we Francji i za granic¹. Byæ mo¿e dlatego
wybra³ i umieœci³ w Niebie i piekle tak wiele komunikatów zawiera-
j¹cych aluzje do ruchu spirytystycznego oraz jego perspektyw: z jednej
strony pokazuj¹c adeptom, ¿e dokonali w³aœciwego wyboru – z drugiej
zaœ dowodz¹c, ¿e w ewentualne polemiki wik³aj¹ siê nie tylko ludzie.
Niektóre z tych komunikatów z pewnoœci¹ mog¹ zostaæ odczytane
jako ideologiczne, lecz niew¹tpliwie oddaj¹ ducha tamtych czasów,
w których ruchy spo³eczne by³y nie tylko modne, ale stanowi³y te¿
licz¹c¹ siê si³ê. W zwi¹zku z tym A. Kardec móg³ równie¿ pokusiæ siê
o rzecz niebezpieczn¹: o otwart¹ polemikê (z teologami czy gorzej
wykszta³conymi, lecz potê¿nymi przedstawicielami ni¿szych sfer du-
chowieñstwa) na temat dogmatów, których logikê i sensownoœæ pod-
wa¿y³y obiektywne doœwiadczenia spirytystyczne. Zgromadziwszy
odpowiednio bogaty materia³ w postaci stenogramów z seansów
eksperymentalnych, w których bra³o udzia³ wiele znakomitych osób
(co nada³o ich rezultatom wiarygodnoœæ), postanowi³ ukazaæ rzeczywi-
sty obraz ¿ycia pozagrobowego oraz ¿ycia na ziemi, zale¿nego od
postêpowania cz³owieka w kolejnych istnieniach.

Przedmowa t³umacza
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Przytoczone przyk³ady oraz autorskie komentarze nie tylko ujawniaj¹
luki w myœleniu teologów z po³owy XIX wieku, ale potwierdzaj¹ choæby
ustalone przez spirytystycznych badaczy prawa reinkarnacji – co na tle
dyskusji o prawdach wiary (czerpane przez autora ze wspó³czesnych
mu kazañ), niejednokrotnie prowadzi do postawienia sprawy na ostrzu
no¿a i sk³ania czytelnika do rozstrzygaj¹cej odpowiedzi na postawione
problemy. Mamy tu wiêc do czynienia z ostr¹ polemik¹, popart¹ jednak
dobrze udokumentowanymi faktami oraz logicznym rozumowaniem.
Uwa¿ny czytelnik z pewnoœci¹ zorientuje siê, ¿e w dyskusji tej tryum-
fuje logika rozumowania przyjêta przez A. Kardeca, znajduj¹ca oparcie
w teorii spirytystycznej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nigdy wczeœniej ducho-
wieñstwo nie stanê³o wobec tak racjonalnych argumentów podwa¿aj¹-
cych koœcielne dogmaty. Nie ma siê wiêc co dziwiæ wywo³anej t¹ i innymi
publikacjami Kardeca wœciek³oœci luminarzy Koœcio³a, co doprowadzi³o
do umieszczenia tak¿e Nieba i piek³a wed³ug spirytyzmu na „Indeksie
ksi¹g zakazanych”. Interesuj¹ce by³oby napisanie podobnej pracy obecnie
i porównanie zasad spirytyzmu wynikaj¹cych z obserwacji z za³o¿eniami
wspó³czesnego katechizmu, które w wielu punktach pokrywaj¹ siê
z postulatami A. Kardeca i za³o¿eniami teorii spirytystycznej.

Najwiêkszy problem sprawi czytelnikowi przebrniêcie przez rozdzia-
³y „teoretyczne” Czêœci pierwszej. Tu bowiem pojawiaj¹ siê archaiczne
teksty kazañ i niekiedy wrêcz nudne dywagacje nad ich treœci¹. Oprócz
wielu ogromnej wagi argumentów nie brakuje tu jednak nawet ³apania
za s³ówka, co dobrze oddaje atmosferê dziewiêtnastowiecznej dysputy.
Czêœæ druga natomiast, niew¹tpliwie najbardziej pasjonuj¹ca, zawiera
robi¹ce ogromne wra¿enie stenogramy z seansów spirytystycznych,
w czasie których w rozmowach z Duchami poszukiwano odpowiedzi na
pytania o sytuacjê zmar³ego w trakcie i po œmierci oraz o zwi¹zki tej
sytuacji z jego postêpowaniem za ¿ycia. Obok dramatycznych komuni-
katów od Duchów samobójców, mo¿na tu znaleŸæ wiadomoœci po-
chodz¹ce od osób przeciêtnych, w których ka¿dy czytelnik zapewne
znajdzie jak¹œ cz¹stkê siebie. S¹ te¿ wypowiedzi Duchów osób bardzo
znanych – nie tylko w czasach A. Kardeca. Przedstawienie czytelniko-
wi tak wielu komunikatów poœwiêconych samemu zjawisku œmierci oraz
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sytuacji Duchów w ¿yciu pozagrobowym, sta³o siê mo¿liwe dziêki sean-
som tematycznym organizowanym przez Paryskie Towarzystwo Stu-
diów Spirytystycznych, podczas których zajmowano siê problematyk¹
analizowan¹ z uwagi na zainteresowania badaczy lub wskazan¹ przez
same Duchy jako istotn¹ dla rozwoju moralnego cz³owieka. I mo¿e
w³aœnie dlatego Niebo i piek³o wed³ug spirytyzmu jest dzie³em tak
lubianym i czytanym jednym tchem nie tylko przez mi³oœników nauki
Duchów, lecz w ogóle przez osoby zainteresowane sprawami ¿ycia
pozagrobowego. Ksi¹¿ka ukazuje to ¿ycie takim, jakim w istocie jest;
jakim widz¹ je sami zmarli. Przedstawia cz³owieka w krytycznym mo-
mencie jego ziemskiego istnienia; ujawnia tajniki zjawiska œmierci (któ-
rych nikt nigdy nie opisywa³ w ten sposób) i – przede wszystkim – daje
ogromn¹ nadziejê. Jeœli bowiem ktoœ po lekturze wczeœniejszych prac
A. Kardeca jeszcze nie przekona³ siê do istnienia ¿ycia poza materi¹, to
teraz otrzymuje jego wrêcz namacalny dowód.

Uwa¿ny czytelnik z pewnoœci¹ zauwa¿y nieuporz¹dkowanie formy
kolejnych rozdzia³ów, zak³ócenia numeracji akapitów, niekonsekwencjê
w stosowaniu takich czy innych przypisów itp. Dochodz¹ do tego czêste
powtórzenia treœci, nawi¹zywanie do wczeœniejszych wypowiedzi itp.
Ba³agan ten wynika zarówno z faktu wykorzystania w tej pracy mate-
ria³ów pochodz¹cych z wielu oœrodków spirytystycznych, z których ka¿dy
prowadzi³ dokumentacjê na innych zasadach. Wynika te¿ z zauwa¿alnej
w wielu pracach A. Kardeca trudnoœci z selektywnym grupowaniem
treœci. Staje siê to tym bardziej uci¹¿liwe, ¿e redaktorzy i zecerzy dzie-
wiêtnastowiecznych wydawnictw s³ynêli z niefrasobliwoœci w opraco-
wywaniu tekstów, co wi¹za³o siê z licznymi b³êdami, których nie by³y
w stanie wyeliminowaæ nawet kolejne wznowienia danego tytu³u.
Dlatego tutaj wykorzystano nie tylko jedno, trzynaste, wydanie dzie³a
A. Kardeca, ale chc¹c unikn¹æ licznych w poszczególnych wydaniach
b³êdów, metod¹ porównawcz¹ (studiuj¹c kilka ró¿nych wydañ) ustalono
na przyk³ad poprawne odsy³acze czy brzmienie akapitów. Pracê tê
wykonali badacze literatury Francuskiego i Frankofoñskiego Zwi¹zku
Spirytystycznego oraz Brazylijskiej Federacji Spirytystycznej. Poza tym
A. Kardec zdaj¹c sobie sprawê, ¿e jego prace maj¹ wielk¹ objêtoœæ,

Przedmowa t³umacza
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niejednokrotnie œwiadomie umieszcza³ te same treœci w kilku kolejnych
podrozdzia³ach, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e czytelnik bêdzie podchodziæ
do nich w pewnych odstêpach czasu, co powoduje niekiedy koniecznoœæ
przypomnienia wczeœniejszych wiadomoœci.

Aby u³atwiæ polskiemu czytelnikowi lekturê i korzystanie z odsy³aczy
w tekœcie, w niniejszym wydaniu Nieba i piek³a wed³ug spirytyzmu
zamieszczono te¿ aneks zawieraj¹cy materia³y niedostêpne dot¹d
w jêzyku polskim. Jeœli ktoœ chcia³by dok³adnie przestudiowaæ dzie³o
A. Kardeca i w pe³ni korzystaæ z zalecanych do porównania tekstów,
by³oby dobrze, aby zaopatrzy³ siê w Ksiêgê Duchów i Ksiêgê mediów
dostêpne w identycznym opracowaniu.

Mo¿na nie zgadzaæ siê z tokiem myœlenia A. Kardeca. Mo¿na wraz
z nim u¿alaæ siê nad miernym poziomem refleksji teologicznej XIX stu-
lecia, a w³aœciwie jej niewielkim oddŸwiêkiem w œrodowiskach ni¿szego
duchowieñstwa. Mo¿na te¿ staraæ siê poszukiwaæ w pracach wspó³cze-
snych badaczy ¿ycia poza materi¹, potwierdzenia ustaleñ z seansów
Paryskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych. Jednak bez wzglê-
du na stosunek czytelnika do podejmowanych w tej pracy polemik oraz
prezentowanych rozwa¿añ teoretycznych, i tak najwiêksze wra¿enie
zrobi¹ na nim komunikaty z zaœwiatów. Oto bowiem ci, których po-
wszechnie uwa¿a siê za zmar³ych powracaj¹, by opowiedzieæ o swoich
prze¿yciach oraz ostrzec tych, którzy id¹ ich œladem o czekaj¹cych ich
niebezpieczeñstwach. Opowiadaj¹ jednak nie tylko o strachu, cierpieniu,
bólu i rozstaniu, ale tak¿e o wiecznej mi³oœci, przyjaŸni, trwa³oœci ziem-
skich wiêzów i perspektywach ka¿dego cz³owieka bez wyj¹tku. Choæby
dlatego warto zapoznaæ siê z t¹ ksi¹¿k¹.

Przemys³aw Grzybowski


