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ZAGADNIENIA METAPSYCHICZNE Nr 9 i 10
STYCZEŃ — CZERWIEC 1926 r.

D o naszych Czytelników.
W ydaw n ic tw o  Zagadnień M etapsychicznych zostało pod 

ję te  p rzed dw om a la ty  przez k ilk a  osób, k tó re  p o k ry w a ły  

koszta n a k ładu  i  p ra co w a ły  zupełn ie bezinteresownie.

P ism o oparte w y łączn ie  na p ry w a tn e j o fia rnośc i w a l

czy ło  z szeregiem trudnośc i n a tu ry  m a te rja lne j i  technicznej, 

nie pozw a la jących  przedewszystkiem  na regularne jego w yd a 

wanie .

Obecnie, dz ięk i uznaniu i  zainteresowaniu ze s trony  

licznych czyte ln ików , „ Zagadn ien ia “ u g ru n to w a ły  swoje is t

nienie o tyle, ze m am y nadzieję w yd aw a ć  je  bez opóźnień. 

Pom im o te j p o p ra w y  s trony m a te rja lne j p ism a, K o m ite t 

R edakcy jny  zmaga się w  dalszym  ciągu z znacznem i prze

szkodam i, na ja k ie  narażone je s t zresztą w  Polsce każde 

specjalne poważniejsze w yd aw n ic tw o . W  ciężkich w a runkach  

p ra cy  w ie lką  pom ocą jest i  będzie nam  zawsze uznanie ze 

s trony czy te ln ików  —  o nie i  o w spółpracę n a d a l p ros im y, 

gdyż od tego uzależniony je s t dalszy rozw ó j i  istnienie  

w yd aw n ic tw a .

„Z a g a d n ie n ia ", poświęcone ogłaszaniu m a te rja łó w , p rz y 

czynkow ych i  p rac  z dziedziny m etapsychik i, są jedynem  

tego rodza ju  pism em  w  Polsce. Zadanie, ja k ie  sobie posta

w iliś m y  po lega :
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1) na objektywnem, przedstawianiu przedmiotu, którym  
będą przedewszystkiem wszelkie zjawiska z zakresu 
metapsychiki (parapsychologji), spirytyzmu, telepatji  —  

oraz na próbach wyjaśnienia tych zjawisk.
2) na pobudzeniu zainteresowania społeczeństwa pol

skiego sprawami kultury ducha, na zachęcaniu do 
zastanowienia się nad sobą, nad zadaniami ducha 
ludzkiego, dla wzbudzenia w  nim wyższych ponad  
gruby materjalizm trosk i dążeń.

Rozpoczynając nowy okres wydawnictwa poczuwamy 
się do obowiązku złożenia serdecznego podziękowania tym  
wszystkim, których pracy i poparciu „Zagadnienia Metapsy- 
chiczne” zawdzięczają swoje istnienie i rozwój.

K O M ITE T R E D A K C Y JN Y
1



DZIAŁ L

ARTYKUŁY ORYGINALNE.

Kryptestezja1* istotna i pozorna.
Jeżeli z jednej strony sceptycyzm  umysłów dogmatycznych, 

wszystko w iedzących i przyjm ujących szyderstw em  w szelkie .,no
winki", sprzeczne z ich światopoglądem  i naw ykam i myślowemi, 
wyrokując nieomylnie i bezapelacyjnie bez zbadania, a  choćby zna
jomości niedogodnych im faktów , neguje a priori możliwość poznania 
nadnorm alnego w czasie lub przestrzeni bez pomocy znanych dotąd 
zmysłów — to z drugiej b rak  krytycyzm u lub nieznajomość rzeczy 
u innych pochopnie uznaje za dowód to, co — nie będąc naw et 
m istyfikacją — jest przecież ty lko jego pozorem.

Jedno z pism hum orystycznych, robiąc aluzję do ankiety  W arsz. 
T-w a Psycho-Fizycznego o przeczuciach, ogłosiło w odpowiedzi na 
nią zdarzenie następujące: „Mój ojciec od m łodych la t m iał prze
czucie, że umrze; jakoż w 69 roku życia zm arł rzeczyw iście". Praw ie 
takich przeczuć, przepow iedni albo rew elacyj z przeszłości, tylko 
w mniej lub więcej zamaskowanej postaci, spotyka się wiele. Należą 
tu  np. „rew elacje", dotyczące faktów  powszednich, często się przy
trafiających, których praw dopodobieństw o zgóry trzeba  przyjąć: 
trafność tego rodzaju „rew elacyj" —  o ile nie podają jakichś oko
liczności specjalnych —  jest lub może być dziełem przypadku.

O rzeczyw istem  poznaniu nadnorm alnem  można mówić tylko 
wtedy, kiedy praw dopodobieństw o danego fak tu  i jego okoliczności 
w  żaden sposób nie może być wywnioskowane lub przew idziane 
na podstaw ie uprzedniej, jasnej czy mglistej znajomości w arunku
jących go czynników i okoliczności poprzedzających, tow arzyszących 
lub późniejszych i wogóle na zasadzie dotychczasow ego doświad
czenia —  kiedy, jednem słowem, b rak  jakichkolw iek podstaw  dla 
domysłów. M ówiąc dokładniej, dotyczący fak t winien być nieza
leżny od danych, k tó re  są lub mogłyby być znane czy wywniosko
wane świadomie albo podświadomie.

*) Kryptestezja (metagnomja) jest to  utajona wrażliwość na bodźce, nie 
dostępne znanym dotąd zmysłom =  poznanie nadnormalne w czasie lub 
przestrzeni (jasnowidzenie, psychometrja, te lepatja etc.).
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Bo — trzeba to podkreślić — świadectwo świadomości, nietylko 
cudzej, lecz i naszej własnej, bynajmniej nie wystarcza. Jest bowiem 
cała masa rzeczy, które — kiedyś znane, widziane czy słyszane — 
wyszedłszy z pamięci, zapadły w podświadome warstwy psychiki, 
gdzie jednak isnieć nie przestają (nazywa się to kryptomnezją, czyli 
pamięcią utajoną): w rzeczywistości nic może nie bywa zapomniane; 
są to rzeczy znane oddawna. Z drugiej strony istnieje cała masa 
wrażeń i póstrzeżeń, które — niepostrzeżenie i niezauważone przez 
naszą myśl świadomą, czasem poprostu zbyt nikłe i słabe, aby się 
do niej przedostać — dostały się jednak do naszej podświadomości. 
Przytoczę jako przykład doświadczenie, dokonane przez Bergsona. 
Znajdował się on w towarzystwie, jeden z uczestników którego nie 
brał udziału w ogólnej rozmowie, lecz siedział na uboczu, zatopiony 
w książce. W pewnej chwili, jak się to często zdarza, uderzyło słuch 
czytającego znajome mu nazwisko. Zainteresowany, zapytał, o czem 
mowa, nie miał bowiem o tem żadnego pojęcia. Wówczas za jego 
zgodą Bergson go zahypnotyzował — i oto w hypnozie osobnik ów 
dokładnie powtórzył treść niesłyszanej napozór rozmowy. Taka sama 
historja może się zdarzać i z wrażeniami wzrokowemi etc. A oprócz 
wrażeń ze świata zewnętrznego podświadomość nasza odbiera rów
nież albo z zupełnem pominięciem świadomości, albo nieraz wcze
śniej od niej, wewnętrzne wrażenia eenestezyjne, dające znać o sta
nie naszego organizmu (stąd zapewne u niektórych osób zjawisko 
autoskopji1): wrażenia organiczne zjawiają się w świadomości, prze
tłumaczone na język obrazów wzrokowych); dzieje się to zwłaszcza 
we śnie, w dzień bowiem tłumią je wrażenia silniejsze.

Otóż nierozpoznane wspomnienie albo postrzeżenie podświa
dome, pojawiając się naraz w naszej świadomości, może w odpowied
nich okolicznościach z wszelkiemi pozorami prawdy uchodzić za 
objaw kryptestezji.

Oto pewna panna — cytowana, jeśli się nie mylę, przez 
Carpentera w jego Fizjologji umysłu — widzi w kuli kryształowej 
zakątek nieznanego sobie ogrodu ze studnią. W jakiś czas potem, 
wybrawszy się ,,po raz pierwszy w życiu" do pewnej wiejskiej okolicy, 
zbiegiem okoliczności znalazła się w tym samym ogrodzie przy tej 
samej studni. Jasnowidzenie w czasie lub przestrzeni? Telepatja? 
Nic podobnego: po powrocie ze wsi dowiaduje się od matki, że 
mieszkała w tamtych stronach za czasów swego wczesnego dzieciń
stwa i w owym właśnie ogrodzie nieraz się bawiła. „W rażenia prze
lotne, na które nawet nie zwracało się uwagi, mogą obudzić się na 
nowo z niezwykłą siłą i automatyczną dokładnością" — mówi Taine.2) 
Znany jest przykład owej analfabetk i2), która w malignie wygłaszała 
dosłownie całe ustępy z łacińskich, greckich i hebrajskich tekstów, 
słyszanych przed 16 laty w domu swego wuja, uczonego pastora, 
który miał zwyczaj recytować je sobie, przechadzając się w kury- 
tarzu. Inna — również w chorobie — mówiła narzeczem walijskiem, 
znanem sobie w dzieciństwie, lecz zupełnie zapomnianem i po wy
zdrowieniu znowu dla niej niezrozumiałem. Podobnie dokładnie mogą 
się odtwarzać wrażenia wzrokowe, np. przeczytane kiedyś zdanie, 
widziany w roztargnieniu napis w obcym języku (dajmy na to w ja-

‘) W idzenie własnych organów wewnętrznych (autoskopja wewnętrzna).
2) H. Taine. „O inteligencji", 1873, str. 111.
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kimś alfabecie wschodnim) etc. W ypadki w rodzaju powyższych, za
chodząc u medjów, hypnotyków, somnambulików i t. d. — a  obawy 
podobnej hyperm nezji -(nadpamięci) niejednokrotnie u nich noto
wano — snadnie mogą być brane za rzekom e dowody ksenoglosji 
(posługiwanie się nieznanym  sobie językiem). K to wie też, czy w ja
kimś stanie anorm alnym  nie moglibyśmy swobodnie porozum iewać 
się w języku, którym  normalnih słabo w ładam y (p. niżej o zdol
nościach kombinacyjnych podświadomości). A le idźmy dalej. Jeżeli 
w powyższych przykładach pierw otnem u postrzeżeniu tow arzyszyła 
lub mogła towarzyszyć- mniej lub więcej w yraźna świadomość, 
pew na — choćby przelotna — uwaga, to  w następującym  brak  jej 
zupełnie. Panna G. F r e e r 1) spostrzega w krysztale zawiadomienie
0 śmierci swej przyjaciółki. Czyżby przeczucie albo te lepatja?  Ani 
jedno, ani drugie. Panna F. siedziała przedtem  przy kominku, zasła
niając się od ognia stronicą Tim es‘a, na k tórej właśnie był w ydruko
wany nekrolog osoby tegoż nazwiska. Oczywiście w padł on jej w oko, 
ale nie przeniknął do świadomości.

P rzykłady m ożnaby mnożyć i urozm aicać. I tych jednak starczy 
dla uprzytom nienia sobie rozm aitości możliwych tu  rodzajów złudzeń
1 pomyłek.

A le to jeszcze nie wszystko. Owe różnorodne zew nętrzne i w e
w nętrzne pozornie niezarejestrow ane spostrzeżenia, pozornie zapom 
niane narazie czy też całkow icie fak ty  i wiadomości, nie drzem ią 
w nas bezczynnie. W  głębiach podświadomości odbywa się pew na 
praca  tw órcza, k tó ra  może w pływ ać na tok naszej myśli, odbywają 
się procesy skojarzeniowe, rezu lta t k tórych w postaci gotowego 
mniej lub więcej skrystalizowanego, choć niekoniecznie sformuło
wanego wniosku, przekonania, domysłu, przypuszczenia, przeczucia 
czy impulsu przy okazji w ynurza się nagle na powierzchnię naszego 
życia świadomego. F ak ty  tego rodzaju, pospolite w życiu codziennem, 
jaskrawiej zaznaczają się w wypadkach, zatrącających o m etapsy- 
chikę. T ak  np. na podstaw ie w rażeń organicznych podświadomość 
nie tylko może być ostrzeżona o zagrażającej nam chorobie, lecz 
może przew idyw ać i jej przebieg. S tąd też przeczucia choroby lub 
śmierci z> przyczyn tak  zw. naturalnych (nie zaś przypadkowych) 
przew ażnie nie mają większej wartości, z zajmującego nas punktu 
widzenia i stoją na pograniczu między zjawiskami normalnem i i nad* 
normalnemi. Nadnormalną, właściwie mówiąc, jest ty lko zdolność 
n iektórych osób rozpoznaw ania bez oznak zew nętrznych obecnego 
stanu  cudzego organizmu; resz ta  może być poprostu wnioskowaniem 
aibo grą kojarzeń.

A  pod względem zdolności kom binacyjnych podświadomość 
przew yższa nieraz naszą świadomość. Dowodem rozwiązywanie 
(szczególnie podczas snu — ale i na jawie również) zagadnień, k tó re  
napróżno sililiśmy się rozw iązać przez rozum owanie i refleksję — 
i rozwiązanie k tórych  najniespodziewaniej zjawia się w naszym 
umyśle wtedy, kiedy wcale o tern nie myślimy (albo w m arzeniach 
sennych). T aką jest np. historja n iektórych odkryć m atem atycznych 
znakomitego m atem atyka, H. Poincare, według w łasnych jego obser- 
wacyj.2) Fizjolog Beaunis zaleca następującą m etodę, k tó rą  sam

J) F. Myers, „La personnalite humaine" (z ang.), III wyd., 1919, str. 125.
2) G. Dwelshauvers. ,,L.'Inconscient", 1919, str. 158-162.
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z pożytkiem  stosow ał przy pracy umysłowej: jeżeli wysiłek umysłowy 
nie doprowadza do pożądanych rezultatów , należy pracę przerw ać 
i zająć się czem innem; po paru  godzinach, dniach, m iesiącach „pro
blem rozwiązuje się jak pod wpływem czarów " x). Etc., etc. Tego sa
mego dowodzi również wogóle t. zw. natchnienie (Musset, de Vigny, 
Goethe, W. Scott, M ozart, Beethoven, Tartini i w. innych). Czemże 
innem jest ono, jak nie ^twórczością podświadomą? Rozumie się, 
naturalnie, że wszelkie płody pomysłowości i twórczości podświa
domej trzeba następnie skontrolować, poddać refleksji i krytycznej 
ocenie> uporządkow ać i opracować, ale istoty rzeczy to  nie zmienia. 
P rzykłady takiej twórczości mamy i u somnambulików, mamy rów 
nież i u medjów, że wspomnę choćby głośną Helenę Smith, k tó ra  
stw orzyła język „marsyjski" 2).

Streszczając się, poznanie nadnorm alne w czasie i p rze
strzeni określiłbym  ogólnie jako poznanie, niezależne od danych 
świadomych lub podświadomych, dostarczanych nam przez znane 
dotąd zmysły i od normalnego, świadomego lub podświadomego, kom 
binowania otrzym anego tą  drogą m aterjału  czy to przez spontaniczną 
grę skojarzeń, czy przez refleksję i wnioskowanie.

Danych tych w postaci mimowolnych w skazów ek dostarczają 
istotnym  albo rzekomym senzytywom  i medjom częstokroć sami eks
perym entatorzy i zw łaszcza świadkowie doświadczenia swojem za
chowaniem się lub sposobem przeprow adzania doświadczeń. Nie 
potrzeba tu  naw et widocznych wskazówek, aby domniemanemu sen- 
zytywowi zapew nić „powodzenie". Najmniejsza nieostrożność może 
popsuć „czystość" doświadczenia. I dotyczy to  nie tylko świadomych 
oszustów, ale i ludzi najuczciwszych. Medjum, senzytyw, hypnotyk 
bezwiednie i w dobrej w ierze w lot chw ytają najlżejszą wskazów kę 
i każdą okazję, aby z nich skorzystać sumiennie i czasem  z godnym 
uznania sprytem . Mogą to być naw et wskazówki, dla innych zupełnie 
niedostrzegalne, okoliczności i szczegóły, napozór niemożliwe do zin
terpretow ania. W stanach anorm alnych niejednokrotnie notowano 
w ypadki nieprawdopodobnej w prost hyperestezji (nadczułości, nad
wrażliwości) zmysłów. Bergson 3) robił doświadczenia z kilku hypno- 
tykam i, k tórzy  dokładnie odgadywali zamyślone cyfry, w yrazy i na
w et całe zdania. Odbyw ało się to  w ten  sposób, że eksperym entator, 
s to jąc  przed zahypnotyzowanym, trzym ał przed oczyma otw artą  
książkę i w patryw ał się w w ybrane w yrazy czy liczbę. Po szeregu 
doświadczeń w różnych w arunkach Bergson przekonał się, że jego 
hypnotycy „poprostu" czytają jak w lustrze odbicie cyfr i wyrazów 
na rogówce oka induktora („nadawcy" myśli). W ielkość odbitych 
cyfr nie dosięgała 0,1 mm. W tedy hypnotykowi pokazano m ikrosko
pijną fotografię wielkości zaledwie 2 mm. (najdłuższy bok), p rzedsta
wiającą grupę 12 osób. oraz p rep ara t mikroskopowy, w którym  w y
m iary kom órek nie przenosiły 0,06 mm, — suggerując mu, że jedno 
i drugie widzi w znacznem  powiększeniu. Na żądanie opisał on wygląd 
i pozy osób na fotografji i praw idłowo narysow ał p repara t tak , jak 
się przedstaw iał pod mikroskopem. Precyzję, z jaką hypnotycy (skoro 
już o nich mowa) mogą wnioskować ze wskazówek, zdawałoby się,

*) G. Dwelshauvers. „L'Inconacient", 1919, str. 162.
2) Th. Flournoy. „Des Indes a la planetę! Mars".
3) Revue Philosoph, X 1886, „O bezwiednej symulacji w  hypnozie" (cyt. 

wedł. Beaunis „Gipnotizm", 1889, dod. tłum.).



zupełnie niewystarczających, ilustruje szereg innych doświadczeń 
Bergsona. Chodziło o odczuwanie i umiejscawianie przez hypnotyka 
ukłuć, zadawanych hypnotyzerowi (Bergsonowi) przez stojącego za 
nim jego współpracownika. Omyłek prawie nie było: zahypnotyzo- 
wany potrafił naw et wskazać nie tylko np. właściwy palec, lecz i jego 
staw (B. rękę trzymał ztyłu). A przecież ręka kłującego była dlań 
niewidoczna prawie do łokcia. Kiedy jednak doświadczenia przepro
wadzono tak. że kłujący był całkowicie ukryty, ani jedna próba się 
nie udała. Pozostaje więc tylko przypuszczenie, że hypnotyk orjen- 
tował się poprzednio z kierunku ruchów widzialnej dlań części ręki. 
W obu powyższych doświadczeniach symulacja, zdaniem Bergsona, 
była bezwiedna.

Podobnież notowano nieraz wypadki niezwykłej nadwrażliwości 
słuchu (np. słyszenie rozmowy, prowadzonej na niższem piętrze), 
węchu etc. Nie tylko jednak w stanach anormalnych spotyka się 
większą, niż normalna, wrażliwość zmysłów. Osoby normalne (nie 
mówiąc już o senzytywach), zresztą znacznie różniące się pod tym 
względem, wykazują (na jawie) większą wrażliwość i zdolność rozpoz
nawania, niż można by sądzić; wspomniałem już mimochodem, że w ra
żenia zbyt nikłe i słabe, aby przedostać się do świadomości, bywają 
jednak zarejestrowane w podświadomości, I mogą być przez nią 
rozpoznane. Doświadczenia S idisa*) z osobnikami normalnymi wy
kazały np,, że choć z pewnej odległości nie mogą już oni rozróżniać 
cyfr i liter, lecz — proszeni o wymienienie pierwszej lepszej, jaka 
przyjdzie im na myśl — b. często wymieniają właściwą. Niedawno na 
przedstawieniu Achilleis nie mogłem ani rusz rozróżnić, co krzy
czy — głośno wprawdzie, lecz niewyraźnie — aktorka, grająca Kas- 
sandrę. Po spuszczeniu kurtyny ni stąd ni zowąd natrętnie rozlega 
mi się w uszach okrzyk: „Zabójca! Zabójca"; Był to właśnie, jak się 
okazało, ów nierozpoznany przezemnie krzyk Kassandry.

Jak  najdalej idąca ścisłość i oględność są więc niezbędne. Tym
czasem, jeżeli nawet najtrzeźwiejszym i najpowściągliwszym bada
czom nie zawsze udaje się uniknąć jakiegoś nieopatrznego słowa, 
ruchu, spojrzenia, intonacji głosu etc,, mogących być wskazówką, to 
cóż dopiero mówić o ludziach, nie mających pojęcia o koniecznych 
ostrożnościach lub lekceważących je sobie, albo tak łaknących 
utwierdzenia się w wierze czy też tak  ekspansywnych, że nie umieją 
nad sobą panować i bezwiednie z zapałem .godnym lepszej sprawy, 
pomagają komu należy odgadnąć, o co chodzi. Słyszałem pytania, 
formułowane i wypowiadane w ten sposób, że domyślnie zawierały 
już w sobie odpowiedź, widziałem mimowolnych suflerów, bezwiednie 
podpowiadających zadanie, obserwowałem ,.induktorów“, którzy 
pierwsi schylali się — niemal włazili — pod stół, pod którym miał 
coś wykonać prowadzony przez nich „telepata", widziałem... Ale 
gdybym chciał opowiadać, co widziałem przy swojem skromnem do
świadczeniu, nie prędkobym skończył. To też niema nic łatwiej
szego — a mówię to na podstawie własnych doświadczeń — jak np. 
tak  zw. „cum berlandem " (wykonanie 'zamyślonych zadań dzięki 
wskazówkom, dostarczonym przez podświadome ruchy i drgnienia 
wzgl. opór ręki induktora, z którą jest się w kontakcie); udaje się on 
naw et z osobami wcale nie ekspansywnemi i którym rola ruchów

l ) B. Sidis. ,,Psichołogja wnuszenja” (z ang.). 1902
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podświadomych bynajmniej nie jest obca. Podobnież na seansach 
stolikowych osoba, zadająca „duchowi" pytanie, ku całkow item u 
swemu zadowoleniu sam a nieraz daje sobie na nie odpowiedź (o ile 
nie w yręczy jej ktoś inny), wypukując ją w łasnoręcznie i nie zdając 
sobie najmniejszej z tego sprawy. Żadne najsumienniejsze zaprzeczenia 
nic tu  nie pomogą, bo w szak cechą owych ruchów podświadomych 
jest w łaśnie to, że się o nich nie wie, a skłonność do nich jest o wiele 
powszechniejsza, niż się zazwyczaj przypuszcza. Dlatego też mogą 
mieć w artość tylko rew elacje faktów, nieznanych nikomu z siedzą
cych przy stole.

Niemal to samo, co zapomocą ,,cum berland‘yzmu", przy spo
strzegaw czości i praw dopodobnie dostatecznej prak tyce może być 
dokonane i bez kontaktu . Zależy to oczywiście od przedsięw ziętych 
środków ostrożności; w każdym razie nie należy wyobrażać sobie, że 
w ystarczy —  zwłaszcza na liczniejszem zebraniu — uprzedzić 
obecnych, aby się niczem nie zdradzili: na to niem a co liczyć. Nie
dawno byłem świadkiem, jak pew ien prestidigator, występujący 
w roli rzekomego „telepaty", w ykonyw ał bez kon tak tu  różne zadania 
w ten  właśnie sposób, że pilnie obserw ował zachowanie się induktora. 
W idziałem  też innego, k tó ry  to czynił b. dyskretnie i nieznacznie — 
ale jednak czynił.

Omówiwszy pomyłki i złudzenia, wynikające z zapoznania lub 
nieznajomości możliwych źródeł domniemanego poznania nądnorm al- 
nego, należy jeszcze wspomnieć o tych. k tó re  wynikają z samego cha
rak te ru  takiej czy innej rew elacji oraz ze sposobu kom entow ania 
i in terpretow ania jej treści. Każda taka  rew elacja winna być dosta
tecznie charakterystyczna, czyli podana z takiem i szczegółami, k tóre 
opisany fakt, przeżycie, stan  ducha, charak ter etc. dostatecznie indy
widualizują, a  zatem  nie pozwalają na dowolne podciąganie pod nią 
faktów  jakichkolw iek albo na przypisywanie trafności jej prostem u 
przypadkow i. N ieokreślone ogólniki, w ram ach których przy dobrej 
woli można zmieścić rzeczy różne, są bez znaczenia i tylko naiwnych 
mogą zadaw alniać. x) Strzec się ich należy tern więcej, że tutaj wszel
kie — naw et b. odległe — podobieństwo silnie ludzi uderza, podczas 
gdy niezgodność chętnie się pomija; co więcej, podobieństwo to  często 
się przesadza, naciąga i — post factum  —  „popraw ia". Ju ż  z tego 
choćby powodu każdą przepow iednię czy inną dom niemaną rew e
lację powinno się natychm iast dokładnie zapisać, wymieniając ew en
tualnych świadków i prosząc ich o podpisy (a w najgorszym razie 
przynajmniej opowiedzieć innym osobom przed jej skontrolowaniem , 
jeśli ma to nastąpić dopiero później). W ogóle św iadectw o samej pa
mięci niew ielką ma wartość. Ze jest zawodna, omylna i podlega różno
rakim  złudzeniom, przyznajem y to wprawdzie w  teorji. ale w p rak 
tyce wydaje nam się zazwyczaj, że dotyczy to tylko naszych bliźnich.

To wogóle co do tych rzeczy. Co się jeszcze tyczy specjalnie 
jasnowidzenia w przyszłości, to  przeczucie lub przepow iednia, 
jeżeli treść  jej znana jest osobie zainteresow anej, ty lko w tedy ma 
w artość istotną, gdy odnosi się do faktów, których urzeczyw istnie
nie się nie zależy od woli i oddziaływania psychicznego tej osoby.

J) Możnaby tu wspomnieć również o pewnej kategorji rewelacyj, do któ
rych w iele osób specjalne ma zamiłowanie. Są to mianowicie rewelacje, z tych 
czy innych względów niem ożliwe do sprawdzenia. Z zajmującego mnie punktu 
w idzenia niema potrzeby się niemi zajmować.
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Fig. 1.
(WIZJA Z A PO K A LIPSY ).

Fig. 2. 
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W  przeciwnym  razie realizację przepow iedni można przypisać wpły
wowi suggestji, wzgl. autosuggestji. Przepow iednia tak a  czy samo- 
przeczucie może w ten  sposób wywołać np. chorobę lub poszczególne 
jej fazy i objawy (zwłaszcza gdy chodzi o zaburzenia nerw owe i psy
chiczne) — może spowodować i śmierć naw et. To samo może zacho
dzić i ze zdarzeniam i zewnętrznem i. Znana jest opowieść W ilde'a
0 pewnym  lordzie, którem u chirom anta przepowiedział, iż popełni 
m orderstwo, i k tó ry  — pozbywając się w ten  sposób ciążącego nad 
nim fatum  — utopił w końcu owego chirom antę.

Na zakończenie w ypada zaznaczyć, że mogą n i e k i e d y  
zachodzić okoliczności, k tó re  dostatecznie rekom pensują brak nie
których z omówionych wyżej w arunków  — mianowicie okoliczności 
tego rodzaju, że wskazują na praw dopodobny lub niew ątpliw y zwią
zek między danym  faktem  a jego zapowiedzią czy domniemanym 
znakiem, pomimo że ani ów fakt nie był, być może, zupełnie nie
oczekiwany, ani owa zapowiedź lub znak nie zaw ierały żadnych 
charakterystycznych i konkretnych szczegółów. Dotyczy to głównie 
pewnych zjawisk spontanicznych. Ale omawianie tych okoliczności 
zaprow adziłoby nas zbyt daleko. Zauważę tylko, że każdy w ypadek 
kryptestezji musi być rozpatryw any indywidualnie wraz z wszelkiemi 
towarzyszącem i mu okolicznościami.

W reszcie ostatnia uwaga: w yczerpać w ram ach niniejszego 
artykułu  kwestję. stanow iącą jego tem at, byłoby niepodobieństw em —
1 nie mam do tego najmniejszej pretensji.

Stefan Rzew usk i .

0  w y sta w ie  ob razów  m alarza-m edjum  
p. M arjana G ru żew sk iego .

O medjum M arjanie Grużewskim  pisano już tyle u nas i zagra
nicą. że można bez wszelkich ogólnych w stępów  przystąpić do opi
sania tej może najbardziej interesującej strony twórczości, tego wy
bitnego medjum, czyli m alarstw a transowego.

U medjum Grużewskiego występow anie twórczości m alarskiej 
w  czasie specjalnego stanu  oszołomienia należy do najczęstszych
1 najcharakterystyczniejszych objawów.

Dzisiaj medjum Grużew ski ma już wyrobioną i ustaloną m arkę 
nie tylko w Polsce ale i zagranicą, jako najsilniejsze ze znanych 
medjów malujących. M alarstw o transow e stało  się jego specjalno
ścią, jakkolw iek znane są i inne odmiany jego właściwości medjal- 
nych jak m aterjalizacja1) i improwizacje poetyckie.

Już pierwsze próby, robione w 1919 r. zwróciły uwagę na 
m alarsko-m edjalne zdolności p. Grużewskiego, U derzały one prze- 
d.ewszystkiem uczestniczących w doświadczeniach artystów  m alarzy 
oraz osoby jako tako  zorjentow ane w technice rysunkowej i m alar
skiej. Znamiennem było rysowanie w zupełnej ciemności lub w silnie 
przyćmionem świetle t. z. w w arunkach tego rodzaju, że naw et bar-

’) Patrz „Zagadnienia M etapsychiczne" Nr. 7-8.
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dzo wprawny malarz nie byłby w możności w przeciągu paru minut 
(seans taki trwał wówczas od 8 do 15 minut) narysować poprawnie 
kilka twarzy w rozmaitych ruchach. O ile rysunek robiony był 
w dwóch lub kilku kolorach, wtedy medjum dobierało kredki z zam- 
kniętemi oczyma w zupełnej ciemności, nigdy się nie myląc. Było to 
tembardziej znamienne, że medjum podówczas w stanie świadomości 
rysowało dość słabo.

O ile światło było silnie przyćmione (najczęściej ciemno-czer
woną lampką) wtedy stwierdzano zawsze, że medjum pracuje 
z przymkniętemi oczyma; fakt ten konstatowano i w tych wypadkach, 
gdy raptem zupełną ciemność rozświetlano przyćmionem światłem.

Na największą może uwagę zasługuje sam system malowania 
czy rysowania. Jest on naogół wspólny wszystkim medjom malują
cym i polega na bezpośredniości w rozkładaniu linij i plam barwnych. 
Niema tu, zwyczajnie przez artystów stosowanego rozmieszczeania 
pianów, podkreślania pewnych figur, wyrazów czy akcesoryj, Me
djum każdą plamę, każdą linję, każdą płaszczyznę traktuje jedna
kowo, rozpoczynając równocześnie od pozornie najmniej znaczących 
szczegółów, które rozmieszcza po całej płaszczyźnie płótna lub 
papieru. Osoby uczestniczące w takim posiedzeniu niemal do końca 
nie mogą się najczęściej zorjentować jak będzie obraz ostatecznie 
wyglądać. Wszyscy zaś zgodnie odnoszą wrażenie, że wizja obrazu 
jest widoczną tylko dla medjum i jakby już rozłożoną na papierze 
czy płótnie; medjum zaś stara się ją utrwalić przy pomocy kredek 
lub farb 1). Wiele osób. które miały możność obserwowania medjum 
Grużewskiego w czasie jego twórczości medjalnej odnosiło też w ra
żenie jakby chwilowej zmiany osobowości, występującej podczas 
transu w całej postaci medjum.

Te momenty licznie zaświadczane protokółami stały się jednym 
z  najpoważniejszych sprawdzianów istnienia malarstwa medjalnego, 
jako jednego z licznych wykładników właściwości medjalnych tego 
brzemiennego i tak  błogosławionego daru psyche ludzkiej.

*

¥  *

Wyjazdy medjum Grużewskiego zagranicę do Paryża i Flo
rencji i robione tam doświadczenia wywołały duże zainteresowanie 
i jaknajpochlebniejsze sprawozdania, publikowane w szeregu pism 
francuskich i angielskich, (korespondencja Havasa The New-York 
Herald, Psychika — Paryż).

Płodność medjalno-malarska p. Grużewskiego jest bardzo duża. 
Dzisiaj ma on już za sobą poważny dorobek artystyczny w postaci 
kilkuset obrazów, malowanych w różnych latach, począwszy od 
1919 r. do ostatnich miesięcy. Są to rysunki jednobarwne, dwu i wię
cej kolorowe, barwne obrazy olejne a ostatnio najliczniejsze duże 
pastele.

Urządzona ostatnio staraniem pp. Badowskiego Zygmunta. 
Dyzmańskiego Wacława, generałowej Jacyniny Wiktorji, admirała 
Kleczkowskiego Wacława, inżyniera Ossowieckiego Stefana, Reli- 
dzyńskiego Józefa i inż. Zdzież-Zuske Maksymiljana wystawa przy 
ul. Senatorskiej 38, zgromadziła bezsprzecznie najlepsze dzieła p.

‘) Czytelników, chcących się zaznajomić szerzej z twórczością medjów  
malujących, redakcja Z. M. odsyła do artykułu pod tytułem „Medja malujące" 
w Nr. 5-6 Zagadnień M etapsychicznych.
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Grużewskiego. Z pośród około 60 prac wyróżniają się przedew szyst- 
kiem  duże pastele o przebogatej harmonji kolorowej. W szystkie p ra 
wie tem aty  to  wizje „nie z tego św iata", k tóre m edjum -artysta usiłuje 
utrw alić w ich stanie najpierwotniejszym  i przy operow aniu środ
kami, pozwalającem i na użycie najmniejszej stosunkowo ilości czasu. 
N iektóre z nich to wizje jakby żywcem wzięte z czyśca czy piekła 
Daniego. Przy pewnych może podobieństw ach a raczej pokrew ień
stw ach tem atów  uderza jednak różnorodność ujęć. szkół, systemów 
i m anier m alarskich. Zagranicą wybitni artyści dopatryw ali się 
w poszczególnych obrazach tego medjum cech charakterystycznych, 
w jednych Goy'i, w innych M atejki, w  innych jeszcze znanych 
m istrzów z epoki odrodzenia.

Jeżeli chodzi o przegląd medjumicznego rozwoju p. G rużew 
skiego to  rozmieszczenie w szystkich obrazów —  tak  z pierwszych 
la t twórczości jak i z ostatnich m iesięcy w jednej sali —  bardzo go 
ułatw ia. Jeżeli jednak chodzi o m alarski punkt widzenia, to przyznać 
należy, że różnorodność bogactw a poszczególnych obrazów-wizyj, 
walcząc z sobą o lepsze siłą ekspresji nie pozwala na spokojne p rze
studiowanie niektórych prac, stanow iących niejako osobny świat 
„sam dla siebie". Przy całem  jednak podobieństwie do sposobów 
ujmowania przez najrozmaitszych artystów , szkół m alarskich i m anier 
posiadają wszystkie prace p. Grużewskiego pewnego rodzaju spe
cyficzną cechę niespotykaną u innych artystów : n i e s a m o w i t o ś ć ,

*
¥  ¥

W szystkie w iększe prace, w ykonane zostały w transie, naj
częściej w trzech okresach po około 30 m inut każdy. Je s tto  najdłuż
sza ilość czasu, zużyta na wykonanie obrazu i to  olejnego o najbar
dziej skomplikowanej konfiguracji. Duże pastele nie wym agały wię
cej czasu jak łącznie jednej godziny. Na prace mniejsze i jednokolo
row e medjum zużywało około 10 m inut i to przew ażnie w ciemno
ściach lub w silnie przyćmionem świetle.

Praw ie wszystkie obrazy p. Grużewskiego mają swą nazwę, 
nadaw aną przez autora, k tó ry  o większych zwłaszcza obrazach 
udziela czasami pew nych wyjaśnień, w kraczających jednak zwyczaj
nie w dziedzinę zwaną przez okultystów  „światem astralnym ". Ogół 
tem atów  jest bardzo rozmaity. W idzimy z jednej strony kompozycje
0 ty tu łach jaki Śmierć, Obłęd. Opętani, Obłuda, — z drugiej: Parys
1 Helena, Troja, Salome, Śmierć Safo, Kain, Stw orzenie Ewy, —  to 
znów: Tajem nica Egiptu, Błędne ogniki i wiele innych.

Pierw szą zaletą obrazów p. Grużewskiego jest przebogaty i naj
częściej nasycony koloryt; reprodukow ane więc na tablicy I. fig. 2 
(wizje z Apokalipsy) fig. 2 (Samotnicy) oraz na tablicy II, fig. 3 (Bunt 
natury) i fig. 4 (Czyściec), dać mogą tylko słabe pojęcie o tej osobli
wej odmianie właściwości medjalnych p. M arjana Grużewskiego.

N. Okołowięz.
\
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Z DZIEDZINY SNÓW.
Sen i widzenia senne należą do zjawisk codziennych, dobrze 

każdem u znanych z własnego doświadczenia i dlatego też. może, 
nieco lekcew ażonych i mało względnie badanych, jak wszystko, co 
często się zdarza i przez to powszednieje. Dotąd nie ustalono jeszcze 
bezsprzecznie, co, właściwie, powoduje sen i zdania co do tego są 
różne. To samo można powiedzieć i o w idzeniach sennych. Mylnem 
byłoby jednak mniemanie, że są one tylko wynikiem  przypadku i nie 
m ają żadnego znaczenia, gdyż w naturze nie istnieje wcale zjawisk 
bezprzyczynowych. N iektóre z przyczyn widzeń sennych udało się 
już poniekąd wykryć. Znanem już jest, naprzykład, wpływ na nie 
stanu  organizmu śpiącego, pozycji w której spoczywa, oraz różnych 
bodźców zewnętrznych, jak tem peratura, światło, dźwięki, arom aty 
i t. p. Spowodowane atoli tern wszystkiem  sny, mając pew ne cechy 
pokrew ne, różnią się jednak dość znacznie u  rozm aitych osób, zależ
nie od ich indywidualności. Dzwonienie, naprzykład, słyszane przez 
śpiącego, może wywołać w jednym w ypadku widzenie we śnie 
pogrzebu, w  innym zaś straży  ogniowej pędzącej z dzwonieniem na 
pożar, lub uroczystego nabożeństw a w kościele.

Z punktu  widzenia m etapsychiki najciekaw szem  jest jednak 
przejaw ianie się podczas snu różnych zdolności nadnorm alnych, jak 
telepatja, jasnowidzenie, przew idyw anie przyszłości i t. p., co m iewa 
miejsce dość często, naw et u osób, k tó re  w stanie czuwania nigdy 
owych zdolności nie ujawniały. Praw ie każdy zw racający uwagę na 
w łasne sny praw dopodobnie mógł choć raz się o tern przekonać na 
samym sobie.

Interesując się oddawna kw estją snów, ich pew ną zależnością 
od naszych poprzednich przeżyć, myśli, zew nętrznych i w ew nętrznych 
bodźców fizycznych, oraz niekiedy, i innych jeszcze, trudnych do 
wyjaśnienia wpływów, jakby postronnych, — doszedłem  do wniosku 
na podstaw ie licznych spostrzeżeń nad samym sobą i zakom uniko
wanych mi przez inne osoby, że sen jest stanem  sprzyjającym dla 
ujaw nienia się niektórych zdolności nadnorm alnych właściwych 
naszej nadświadomości.

Dla zilustrow ania powyższego poglądu przytaczam  poniżej sze
reg snów opowiedzianych mi przed kilku laty, a  następnie na mą
prośbę opisanych przez dobrą moją znajomą panią Józefę O  .
osobę absolutnie wiarogodną. do przesady może naw et skrupulatną 
i ścisłą, usta  k tórej nigdy chyba nie splamiły się najdrobniejszem  
kłam stw em .

Obfity i różnorodny m aterjał zebrany drogą ank iet w pism ach 
w ykorzystany już został częściowo w wygłoszonym przezem nie przed 
paru  laty  odczycie „Sen, jego symbolika i nadświadom ość", k tóry  
może z czasem  zjawi się w druku.

Prosper Szmurło.
*

*  *

Zanim napiszę o snach, muszę nadmienić o sobie, ponieważ 
słusznem jest mniemanie, że senne widzenia są odbiciem życia codzien
nego. lub stanu zdrowia.

Byłam jedynaczką ubóstw ianą przez rodziców i braci i psutą 
przez starą  nianię, piastunkę jeszcze mej m atki.
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Nie pam iętam  siebie chorą, lub w złym humorze. Uczyłam się 
doskonale. Rozwjałam się normalnie.

Co do snów, to stanow czo niania w płynęła na moją psycholo
gię. gdyż w ierzyła w nie bardzo i, ku wielkiem u zgorszeniu moich 
nauczycielek, co rana zapytyw ała mię: ,,a cóż tam  mojej pie- 
szczoszce dzisiaj się śniło?". Najczęściej nie pam iętałam  nic, lecz 
z biegiem czasu nauczyłam  się przypominać, a  były to  sny prze
piękne: niebo lazurowe, zalane słońcem  przestrzenie, zielone lasy, 
pola i ukwiecone łąki. Niania je tłóm aczyła tak : „jesteś naszym 
słoneczkiem , to ono tobie we śnie przyświeca, a że masz jeszcze 
zielono w czubku, to  ci się zielone i śni".

Między innem, najczęściej, śniła mi się altanka, k tórej w rze 
czywistości nigdy nie widziałam, lecz do której doskonale znałam 
drogę we śnie, znałam też tam wszystkie kw iatki i każdą traw kę 
niemal: a ltanka ta, spow ita w cudne rośliny i prześliczne kw iaty, 
przedstaw iała urocze ustronie.

Sen 1-szy Wieszczy,

Po bajecznej zabaw ie przy choince, w Wigilję Bożego N arodze
nia, obdarow ana po królew sku, udałam  się na spoczynek w naj
świetniejszym  z humorów, lecz pierw szy raz w życiu (a m iałam już 
13 lat) przyśniło mi się coś strasznego: biegłam po słonecznej, zielo
nej miedzy do „swej" altanki, aby zobaczyć, jakie mi kw iatk i zakw i
tły  na gwiazdkę, lecz zam iast altanki, ujrzałam  otw arte  wejście do 
naszego grobu rodzinnego; nie mogąc go ominąć, —  weszłam, —  na
tychm iast zostałam  pochwyconą w jakiś zaw rotny taniec, przez trzy  
zakwefjone postacie, w irujące z nadzwyczajną szybkością! w utwo- 
rzonem  przez nas kole sta ła  moja m atka, ze złożonemi na krzyż ręk a 
mi, dziwnie zmieniona i jakaś posągowa; w yrw ałam  się z koła, chcąc 
ucałow ać jej ręce, lecz te były sztyw ne i nie dały się podnieść do ust, 
wspięłam  się więc na palce i przytuliłam  usta  do nich, ale poczułam  
okropne zimno lodowe na ustach... krzyknęłam  i obudziłam się! — 
Przy  mnie sta ła  niania zachęcająca mię do wstania, ze zwykłem  py
taniem, co mi się śniło; —  skwapliw ie opowiedziałam, lecz w krótce 
pożałow ałam  tego. bo w jej poczciwych oczach spostrzegłam  straszne 
przerażenie i byłam  zdumiona okrzykiem : „klękajm y odmawiać ko
ronkę do Przem ienienia Pańskiego"! Na krześle leżała ładna nowa 
sukienka, w k tó rą  niania m iała mię ustroić, zaczęłam  więc wymawiać 
się od „koronki", przyrzekając odpraw ienie jej wieczorem, niania 
ustąpiła, czego potem  nie mogła sobie darow ać do końca życia: tegoż 
dnia, przy wesołym świątecznym  obiedzie, w gronie rozbawionych 
gości i rodziny, nagle zasłabła moja najdroższa m ateczka i po kilku 
■minutach zgasła na anewryzm  serca w chwili, gdy zegar wydzw aniał 
3-cią godzinę, a  m iała tylko w ieku 35 lat.

Gdy składałam  ostatni pocałunek na  złożonych rękach  m atki, 
rąk  tych, już sztywnych, nie mogłam podnieść do ust, a przytuliw szy 
u sta  do nich, poczułam  zimno lodowe, to same, co we śnie!...

Niania potem  dowodziła, że trzy  zakwefione postacie, ciągnące 
mię we śnie w zaw rotny tan, oznaczały 3-cią g. w  k tó rą  nas naw ie
dziło nieszczęście.
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Bracia moi wyjechali z domu do wyższych zakładów nauko
wych. Ojciec idealnie zastąpił mi matką i to tak dalece, że nigdy nie 
zatęskniłam do specjalnej przyjaciółki, we wszystkiem mu ufając i ze 
wszystkiego się zwierzając. Mieszkaliśmy z nim we dwoje, z oddaną 
nam służbą.

Sen 2-gi Wieszczy.

Miałam już rok 16-ty. W wigilję swego ślubu gorliwie modliłam 
się na grobie matki i tejże nocy przyśniłam: matka mię żegnała zna
kiem krzyża i wskazując jakiś pałac mówiła — „idź. dziecko, drogą 
przeznaczenia" — weszłam więc do przedsionka pałacu i zaczęłam  
wchodzić na górę; droga moja i schody były usypane kwiatami 
i przybrane zielenią; widziałam w ścianach lustrzanych odbicie swej 
zręcznej sylwetki, czułam się bardzo szczęśliwą! Doszłam do drzwi, 
które przede mną otworzył mój narzeczony i podając mi ramię pro
sił, abym z nim śmiało szła; przechodziliśmy szereg pokojów zala
nych słońcem i tonących w kwiatach, szczególnie czarował mię po
kój pierwszy nie było w nim jednolitości pokoju, lecz jakieś galerje, 
krużganki, mostki, góry. wybrzeża, laguny, gondole i ruiny zamków! 
W szystko oglądaliśmy z wielkim zaciekawieniem! Poza tern błąka
liśmy się po jakichś uliczkach, zwiedzaliśmy pracownie malarskie, 
podziwialiśmy obrazy, rzeźby, a było nam tak wesoło, że wciąż wybu
chaliśmy śmiechem.

Pokój drugi wyglądał już inaczej: modnie i gustownie umeblo
wany był, a wszystko miał dobrane do barw i stylu! Wśród kwiatów  
i promieni słonecznych ujrzałam tam wózek dziecinny.

W pokoju następnym, zupełnie podobnym do poprzedniego, był 
wózek i łóżeczko. Potem już wszędzie poprzedzało nas dwoje prze
ślicznych dzieci.

Szlibyśmy tak dalej weseli i rozbawieni, gdyby nagle łiie  zna
leźliśmy się w jakimś ponurym pokoju, pozbawionym zupełnie słońca: 
mrok tam panował i nieład, woń kadzidła mieszała się z zapachem  
więdnących kwiatów, w głębi stał katafalk zasypany ciętemi kwia
tami i wokoło paliły się świece; ciężar straszny przytłaczał mi duszę, 
bo gdzieś mi znikły dzieci; chciałam je wołać i szukać, lecz blady 
i zmieniony mąż mój, ojciec i niania, znaleźli się przy mnie i wypro
wadzili z pokoju.

Potem szliśmy wraz z mężem, również po ładnych i ukwieco
nych pokojach, lecz tak słonecznie w  nich już nie było.

Wreszcie doszliśmy do dwojga drzwi: jedne z tbch się otworzyły, 
wyszedł z nich jakiś otyły jegomość w doktorskim fartuchu i zapro
sił nas do pokoju, przesyconego zapachem eteru i jakichś lekarstw; 
podeszłam do otwartego okna, aby zaczerpnąć w płuca świeżego 
powietrza: okno wychodziło na nudny banalny ogród w którym  słu
żący kosił trawnik.

Wyszłam z pokoju jakaś nieswoja i zaczęłam się oglądać za 
mężem, który mi znikł niewiadomo kiedy, lecz zamiast męża, zoba
czyłam matkę stojącą przy drugich drzwiach; podbiegłam, aby się  
z nią przywitać i Spytać o męża, lecz ona powiedziała: „pamiętaj, że 
życie masz krótkie, skończysz je za lat 12; jeśliś ciekawa co cię po
tem czeka, to patrz" i w tern otworzyła drzwi: ujrzałam zabłoconą 
ulicę, śnieg padający grubemi płatami i topniejący natychmiast, po
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błocie szła prędko znękana postać niemłodej i skrom nie ubranej ko
biety, w iatr targał jej ubraniem i wykręcił parasol, którym  się osłaniała; 
w całej jej postaw ie było jakieś przygnębienie i sm utek. Serce mi się 
ścisnęło i obudziłam się z jakimś nieznanym  mi dotąd ciężarem na duszy.

Na zwykłe pytania niani, sen opowiedziałam, lecz ona go zby
ła milczeniem, zajęta notowaniem  czegoś w swym gospodarczym k a 
jecie. W krótce ja też o „śnie" zapomniałam, ty lko przy ślubie, gdy 
ksiądz w iązał nam ręce ,S m utna  postać wyśnionej mi niew iasty prze
płynęła przed oczami mej duszy i zniknęła z pam ięci w chwili, gdy 
poczułam  gorący uścisk dłoni męża.

W  poślubnej podróży, przy zwiedzaniu nieznanych krajów 
i miejscowości, często zastanaw iało mię coś już widzianego! Mąż 
utrzym ywał, że zapew ne znam to  z ilustracji, więc się zgadzałam 
z tem  co do obrazów, rzeźb, roślinności i kwiatów , ale w praw iało 
mię w  zdumienie widziane już niebo i słońce włoskie, chociaż we W ło
szech byłam po raz pierw szy w życiu.

W  rok po ślubie przybył mi prześliczny synek, w dw a la ta  — 
córeczka. Życie popłynęło równo i spokojnie, przy  kochanym  i kocha
jącym wciąż mężu.

Śniły mi się wciąż moje zachw ycające sny: przestrzenie sło
neczne, pola, lasy i łąki ukwiecone, w raz z uroczą altanką.

Pomimo to, że byłam  mieszczką, lubiłam tow arzystw o i zabawy, 
nigdy nie śniłam ludzi, lub gwaru i ruchu miejskiego, ani też sali balo
wej. Rzadko kiedy wyśnił mi się mąż i dzieci, a  ich przecież kocha
łam  nade wszystko; zawsze we śnie byłam  samotną, w  otoczeniu tylko 
przepięknej natury.

Liczyłam już 7-my rok swego m ałżeństw a, a jeszcze żadna 
chm urka nie zaćm iła mego szczęścia.

Sen 3-ci Wieszczy,
Po mile spędzonym lecie nad brzegiem  zatoki morskiej, w róci

łam  z dziećmi do domu wesoła i szczęśliwa jak zawsze. W  pierw szą 
noc przez sen wyraźnie słyszałam  kołatanie do drzwi. N astępnej nocy 
pow tórzyło się to  samo. Trzeciej nocy śniłam, że ktoś chce drzwi wy
sadzić, k tó re  mocno podpierałam  ram ieniem  czując, że sił mi nie 
starczy na długo. Obudziłam się, drzwi trzeszczały i w krótce zostały 
wysadzone! — W padł jakiś huragan, poprzew racał w szystko w poko
jach, kw iaty  potargał, doniczki po tłukł i w ypadł oknem, a  w  tem  
ciężka chm ura zakry ła jasne dotąd słońce i mgłą otoczyła m e dzieci 
tak , że je straciłam  z oczu.

W  trzy  dni potem , już dzieci nie miałam: straszna szkaralatyna 
porw ał mi je jednocześnie.

Szukaliśmy ukojenia pod dachem  rodzinnym i zawdzięczając 
rozumnej i subtelnej opiece ojca i troskliw ości niani, jako tako  doszli
śmy do równowagi.

Znowu w róciły do mnie moje sny czarowne: wypoczywałm 
w „swej" altance, cieszyłam  się zielenością pól, szumem lasów, wido
kiem  łąk  i kwiatam i! —  Te ostatnie nabrały  dziwnego do mnie sto
sunku: pochylały się nade mną, pieściły mię m uskaniem  po tw arzy  
i w ydaw ały szm er tak  kojący, że cały mój sm utek ulatn iał się! — 
Nigdy we śnie nie pamiętam , co mię dotknęło  i zawsze m yślałam: 
,-czego też  ja się smucę". Budziłam się pogodna, z jakąś słodką m e- 
lancholją, a otoczenie podziwiało moją równowagę.
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Sen 4-ty Wieszczy.

Zdawało mi się, że stoję nad brzegiem m orza z pękiem  kw iatów  
w ręku; w iatr porw ał kwiaty, fala je podchwyciła i poniosła; to  samo 
spotkało mój kapelusz i parasolkę; w iatr targał już mem ubraniem  
i czułam, że lada chwila zostanę strąconą w otchłań wodną, lecz nad
biegł mąż i mię uratow ał.

Tegoż dnia dostałam  telegram  o choepbie ojca, Bracia byli na 
wojnie japońskiej, mąż został nagle wezW lny do komisji poborowej; 
m usiałam  więc jechać sama, rozstając się z mężem pierw szy raz, za 
czas naszego 9-cio letniego m ałżeństwa, pod strachem , że go zabiorą 
na wojnę.

Po tygodniu ojciec już nie żył, a w kilka dni poszła za nim 
i niania. Służąca, k tó ra  pod kierunkiem  niani spraw ow ała się dosko
nale przez przeszło 16-cie lat, odrazu zaczęła zdradzać w ielką lekko
myślność, nie nocując praw ie w domu i gdy wróciłam  późno wieczo
rem  z pogrzebu niani, to nie tylko jej nie zastałam , ale znalazłam 
cały  dom splądrowany przez rabusiów i musiałam sam a jedna w pu
stych 6-ciu pokojach spędzać noc, tylko ze zwłokami psa w przed
pokoju strutego przez złoczyńców.

W  nocy niespodzianie nadjechał mąż i spłoszył paczkę hulta- 
jów, k tórzy  nie zadowoliwszy się rabunkiem  dziennym i słusznie 
przypuszczając, i e  mam przy sobie pieniądze, dobijali się do mnie 
w nocy.

Pomimo wszystko, sny moje codzienne nic nie straciły  na swym 
uroku: koiły mię i napełniały spokojem i pogodą ducha.

Podróżowaliśmy z mężem dużo, marzyliśmy jeszcze więcej 
i byliśmy szczęśliwi. Byliśmy oboje młodzi i myśleliśmy, że mamy nie
skończenie długie życie przed sobą.

Z rodziny nie mieliśmy nikogo: — bracia moi po wojnie zostali 
na Dalekim W schodzie uzupełniać wykształcenie, więc zżyliśmy się 
z sobą bardzo, szczególnie miłość m ęża dla mnie w prost granic nie 
m iała i doszła do jakiegoś kultu  pogańskiego.

Sen 5-ty Wieszczy.

Zaczęły mnie nawiedzać sny straszne, m ęczące i pow tarząjące 
się codziennie przez kilka tygodni: widziałem swój pokój jadalny 
z nakrytym  stołem  do kolacji, —  spodziewałam  się gości, — w pada
łam do pokoju, aby zlustrować, czy o czem nie zapomniano i ku wiel
kiem u przerażeniu zastałam  lampę tak  filującą (lampy naftowej 

w rzeczywistości nie miałam w całym domu), że całe w arstw y sadzy 
opadały na sprzęty, pokrywając obrus na kształt całunu, czepiając 
się kw iatów  i tw orząc jakieś fantastyczne festony, tak  że w oka
mgnieniu stó ł nabierał pozoru jakegoś karaw anu. Słyszałam  już dzwo
nek z przedpokoju, zwiastujący przybycie gości, ale nie mogłam się 
ruszyć z miejsca, gdy ogarniał mię bezw ład na widok m uskularnej 
i czarnej ręk i wysuwającej się z podstoła, k tó ra  wolno posuwając 
się po stole, gniotła porcelanę i kryształy... każde chrupnięcie zgnie
cionego talerza, lub filiżanki, uczuwałam  w sercu tak , iż miałam w ra
żenie w kręcanej szpilki; źaczynalam  przeraźliw ie jęczeć, bo na w y
danie krzyku głosu nie mogłam wydobyć i byłam  zwykle budzoną 
przez przerażonego męża.



T A B L I C A  III.









Sen powyższy tak  mię zamęczał, że poprostu bałam  się iść 
spać. Zaniepokojony mąż w ezw ał lekarza, bójąc się o moje zdrowie, 
lecz ten  ostatni uznał mię za tak  zdrową, że pożartow ał naw et, iż 
od nadm iaru zdrow ia chyba trzeba mi się leczyć!

Spadła na nas niespodzianie nagła choroba męża, k tó ra  go zmo
gła, a mnie zdruzgotała, na wzór wyśnionej ręki. gniotącej zastaw ę 
stołową..,

Niepomogli lekarze sprow adzeni z kraju, nie pomogły pierw szo
rzędne sław y zagraniczne, zaszła naw et potrzeba um ieszczenia m ęża 
w lecznicy. N aturalnie, że w ybrałam  pierw szorzędną. Podczas mej 
pierwszej, prawdziwie bolesnej, w izyty w owej lecznicy, byłam zdu
m iona wszystkiem ; przyjm ował nas otyły lekarz w białym  fartuchu, 
zaprosiwszy do pokoju przesyconego zapachem  eteru; podeszłam  do 
okna dla zaczerpnięcia pow ietrza: okno wychodziło na  nudny banalny 
ogród, w którym  służący kosił traw nik. Boże! m yślałam  z tęsknotą, 
gdzie i kiedy ja to  w szystko widziałam; przecież jak żyję, nigdy 
w żadnej lecznicy nie byłam.

Po długiej walce ze śm iercią mąż zgasł. Z owej lecznicy w y
szłam  na świat samotną.

Zwijałam dom. W ypróżniając szuflady biurka, znalazłam  list 
niani z napisem: „otw orzyć w lat 12-cie po ślubie Ziuni". Term in 
upłynął, więc otworzyłam  myśląc, że zaw iera kilka rubli na mszę za 
jej zacną duszę, o k tó re j zawsze pam iętałam . Tym czasem  znalazłam  
tam  zapisany szczegółowo mój sen przedślubny: jak dużo znalazłam 
z niego w przeżytych latach  12-tu!

Zastanaw iała mię tylko ta  kobieta, na k tórej sen się skończył, 
lecz k tórej dotąd nie spotykałam ...

U płynęło 8-m lat. W  styczniu r. b,. śpiesząc w ulew ę i zaw ie
ruchę po doktora do chorego bratanka, niespodzianie zobaczyłam 
siebie w szybie lustrzanej w chwili, gdy w iatr w ykręcił mój parasol 
i.„ poznałam  ostatn ią postać z mego snu.

Jakkolw iek  bądź dużo mi się snów sprawdziło, jednakże żadnej 
wagi do nich nie przyw iązywałam  i wogóle o snach mówię nie chętnie, 
chyba z osobami specjalnie tem  interesującem i się. Nigdy też snów 
nie zapisywałam  i często je zapominam.

Obecnie, w mem pochm um em  życiu, nie raz się spraw dza coś 
wyśnionego szczególnie przed jakimś rodzinnym zmartwieniem : 
wszystkie choroby bratanków  swych, a obecnie poważną chorobę 
b rata  —  wyśniłam.

Jakieś: kołatanie do drzwi, w ichura, w ykopane doły napełnione 
kościotrupam i, lub jakaś w ędrów ka podcm ętarna, że się tak  wyrażę 
(bo mi się zdaje, że jestem  pod w arstw ą ziemi i wchodzę w trumny, 
oglądając ich zawartość) albo woda szeroko rozlana, —  zwiastunami 
sm utku i strapienia są dla mnie.

Czasami błąkam  się we śnie po wygasłych k ra te rach  wulkanu, 
w ciskając się w najwęższe szczelinki i słysząc bulgotanie lawy. Budzę 
się zwykle bardzo zmęczona i już widocznie usposobiona do wywo
ływ ania przykrości, k tó ra  mię niechybnie spotyka dnia tego.

Utrzymują, że żmije śnią się pijakom. Alkoholu nigdy nie używ a
łam pod żadną postacią, jednakże żmije mię dręczą czasami we 
śnie, poczem zawsze doznaje przykrości.

Nigdy też w życiu nie śniłam nic erotycznego. £  wyjątkiem  
tylko, jeśli to  można tłóm aczyć erotyzmem, dwótygodniowego okresu,
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kiedy mię zam ęczała postać kobieca żądająca pocałunków . Było to  
w  czasie najczarniejszej rozpaczy, kiedy napraw dę moja dusza 

na strzępy się targała, a myśl o samobójstwie, była jedyną 
myślą w skołatanej głowie! Nikogo z bliskich nie miałam 
przy sobie i sam iuteńka jedna, z pogrzebanem  szczęściem, boryka
łam się z pożerającą mię rozpaczą; p łakać nie mogłam; natom iast 
chciało mi się krzyczeć, głowę o mur rozstrzaskać, lub skoczyć 
z wysokiego balkonu —  wówczas to, gdy mi się udawało zdrzemnąć 
na chwilę; drzwi się o tw ierały i wchodziła ordynarna gruba w iejska 
baba. z ohydną, szeroko roześm ianą tw arzą i wyciągając ręce szeple- 
niła. ,,paniulku najdroższa, jednego buziacka!" — cofałam się ze 
wstrętem ! Baba nacierała  i już czułam jej oddech na tw arzy, już 
m iała mię wziąść w ramiona, gdy się budziłam w prost oszalała z p rze
rażenia! Sen ten  progrążył mnie w rozpacz jeszcze w iększą, jeżeli 
w iększą być mogła; pod jego wpływem, myśl o samobójstwie dojrzała: 
załatw iłam  interesa, poniszczyłam pam iątki, uprzedziłam  gospodynię 
(mieszkałam już .,przy rodzinie" w W arszawie), że wyjadę w in te 
resach, co mi się często zdarzało napisałam  listy do braci, że wyjeż
dżam do A m eryki (braci kochałam  zawsze bardzo, w iedziałam  też, 
jak jestem  przez nch kochaną, więc m artw ić ich nie mogłam), zosta
w ało mi jeszcze parę  godzin do rana, — bałam  się położyć, aby 
swej dręczycielki nie wyśnić, a  chciałam  rano wyjechać za miasto, 
bez żadnych dowodów, a tylko z rew olw erem  w  kieszeni, aby tam  
skończyć z sobą i nie być poznaną; — niespodzianie dla siebie zdrzem 
nęłam  się w fotelu i przyszła „ona" lecz jaka inna: wychudzona, z po
korą w całej postaw ie i służalczością; cofając się do drzwi rzekłam 
,.bywaj zdrow a paniusu, żegnam cię" i wyszła; ą z nią zaczęło się coś 
w ysuw ać z mej duszy. — Spałam  snem kam iennym  do południa 
i ledwie dobudzono się mię podając list od b rata . List był tak  miły, 
serdeczny, zaw ierał tyle miłości braterskiej i troskliwości, że myśl 
o samobójstwie pierzchła na zawsze.

W ięcej też nigdy owa baba nie śniła mi się.
W  snach mych wogóle zaszła w ielka zmiana: o ile dawniej, b ie

gając po „swych" łąkach  szmaragdowych, um iałam  się oddzielić od 
ziemi i unieść się w pow ietrze, dosięgając w ierzchołków  drzew, o tyle 
te raz  jestem  zw iązana z ziemią i częściej w podziemiach — niż na 
pow ierzchni jej —  przebyw am .

R zadko też mi się śnią kw iatki, jeszcze rzadziej „altanka", ale 
gdy się w niej znajdę, — jest dla mnie praw dziw a uczta duchowa: 
wszystko tam  mam znajome, w szystko drogie sercu! Krzewy i kw iaty 
w prost mię witają; pieszczę je, całuję, podlewam  i cieszę się, cie
szę... —  wynikiem  tego snu: błogie uczucie, jakaś pogoda i spo
kój duchowy, a niechybna przyjemność w życiu codziennem.

Józefa O..............
*

v  *

W  przytoczonych powyżej snach, tem  może ciekawszych, że 
widziała je jedna i ta  sama osoba w przeciągu dłuższego okresu, spo
tykam y różne ich typy, jak, naprzykład pow tarzające się stale co noc 
przez parę tygodni, albo sen o „altance" również w racający od czasu 
do czasu, k tó ry  uznający reinkarnację mogliby tłóm aczyć jakiemś 
fragm entarycznem  wspomnieniem z przedegzystencji śpiącego oraz

/
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bogatą symbolikę snów, zawsze mniej lub więcej indywidualną i mo
gącą naw et poniekąd charakteryzow ać sam ą osobę, k tó ra  tak ie  
w idzenia senne miewa.

Co do zdolności m etapsychicznych to  mamy tu  i jasnowidzenie 
w przestrzeni (krajobrazy włoskie, gabinet lekarza  w szpitalu, w idok 
z okna) i jasnowidzenie w czasie, czyli przew idyw anie przyszłości 
(podróż poślubna, dzieci, ich śmierć oraz późniejszy zgon męża).

N iektóre sny dałyby się może tłóm aczyć innym specjalnym ro
dzajem jasnowidzenia, mianowicie zaświadomem wyczuciem stanu 
organizmu osób blizkich i tającej się już niespostrzeżenie w nim cho
roby, powodującej w krótce śmierć, przew idzianą wcześniej i zwykle 
symbolicznie podczas snu.

T elepatja również m iewała miejsce, bo wszak praw dopodobnie 
chyba w skutek  wyczucia na odległość myśli rzezim ieszków pro jek tu
jących okradzenie m ieszkania pow stał sen czw arty.

P róby wyjaśniania w szystkich tych zdolności, niezależnie od 
tego, czy przejaw iają się podczas snu, czy w czasie czuwania, wym a
gałyby obszernego dzieła, ograniczę się tu  przeto  ty lko do przy
puszczenia, że jednym ze sprzyjających w arunków  ich ujaw niania się 
jest choćby chwilowe nieodczuwanie różnych bodźców zew nętrz
nych pochłaniających zwykle całą naszą uwagę, co może ułatw ia 
działalność w tedy  zaświadomości i m iewa miejsce nie tylko podczas 
snu zwykłego, ale też, w większym  jeszcze może stopniu, i sztucznego 
wywołanego hypnozą, pewnymi narkotykam i, w reszcie w transie, gdy 
norm alna rów now aga w naszym organizmie jest czasowo zachwiana, 
gdy bezw ład ciała oraz zmniejszenie się lub praw ie zanik w rażli
wości zmysłowej powoduje przew agę pierw iastku psychicznego.

P. Szmurło.

R ola  fa łszo w a n ia  p a m ięc i 
w  o c e n ie  p raw d ziw ości zezn ań  

z p rzeżyć  n a  sean sach .
Jeżeli jakieś w rażenie ma być przyjęte ściśle do naszej świado

mości, czyli apercepow ane, w takim  razie musi się ono złączyć 
w jakikolw iek sposób z tern, co już w nas jest i przez co może być 
odpowiednio w pamięci umieszczonem. Dla każdej now ozaobserw o- 
wanej rzeczy szukam y też odrazu odpowiedniego tłóm aczenia. 
,,szufladki", jak się obrazowo wyrażam y, by ją tam  pomieścić. F ak t 
ten  powoduje znowu w dalszym ciągu to, że każdy dodaje do nowo- 
obserw owanego w rażenia coś swojego, czyli podbarw ia je podmio
towo, a pow tóre każdy obserwuje a potem  pam ięta inaczej, bo zależy 
to  od bystrości zmysłów, zasobu jego w rażeń i wykształcenia, 
a wreszcie typu pamięci.

Jasną  wobec tego jest znowu rzeczą, że reprodukow anie p rze
żytego bardzo często bywa zupełnie rożnem  od praw dziw ie przeży
tego —  zowiemy to fałszowaniem  pamięci.
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Typowo stw ierdzić to możemy po, a naw et na seansach, a może 
w łaśnie i z tego powodu, że obserwujem y tam  rzeczy i fak ta  nam 
nieznane, na k tó re  nieraz w ytłóm aczenia i owej „szufladki" znaleść 
nie możemy.

Chociaż zatem  spisze się zaraz protokół z seansu, to  mimo to 
sprzeczają się nieraz uczestnicy o rozm aite kw estje tyczące się 
obserw acji, a sprzeczność ta  jeszcze się zw iększa z czasem, więc 
w parę  godzin lub dni pamięć zaczyna coraz to  więcej ulegać pod
m iotowemu zafałszowaniu.

Jak o  przykład przytoczę tu  zeznania trzech  osób co do pew 
nego ciekawego zdarzenia.

Pan Dr. M. w czasie swej ostatniej bytności w Zakopanem  
w kw ietniu 1926 r. opowiedział mi zdarzenie, k tó re  w ydarzyło się 
przed  kilku laty  pani H. i k tó re  słyszał z jej w łasnych ust. Dodać 
tu  muszę, że p Dr. M. jest praw nikiem , człowiekiem o zupełnie 
trzeźw ych poglądach, zdrowym i prawdomównym.

Oto co mi opowiedział.
Pani H. wynajęła domek na Skibów kach (świetlicę i k ilka 

łączących się z nią pokoi) od górala. W  jednym z pokoi zam ieszkał na 
k ilka dni pew ien m alarz, k tó ry  w yprowadzając się zeznał, że w nocy 
czuł często zimne powiewy i stuki. Podobnie zeznało potem  pewne 
m łode m ałżeństwo, k tó re  tam  kilka dni po ślubie m ieszkało. N astęp
nie wniosła się do tego pokoju sam a pani H. z synkiem. Pierwszej 
nocy zbudziła się koło północy, zobaczyła jakieś św iatełka krążące 
i czuła, że coś tu  jest. Drugiej nocy zobaczyła już w yraźnie postać 
kobiety w  grantowej sukni i białej chustce idącą w prost do niej 
i składającą jej 3 główki dziecięce na poduszce. Zerw ała się z łóżka 
i postać w tedy znikła. Trzeciej nocy gdy znowu zjawiła się owa 
postać, zbudziła synka, k tó ry  oświadczył, że nie chciał m atki p rze
straszać, ale również i on, lecz o wcześniejszej, jak matka, porze, 
widział idącą od drzwi jakąś kobietę bladą w granatowej sukni i białej 
chustce, k tó ra  podeszła do jego łóżka, złożyła na jego poduszce 
3 główki dziecięce i zniknęła w szafie. P rzerażeni tern przenieśli się 
na drugi dzień do innego pokoju, a ten  zamknęli, przyczem  całe noce 
panow ały tam  straszne stuki i hałasy.

Interpelow any potem  gazda zeznał, że w tym pokoju odebrała 
sobie życie, przez powieszenie koło szafy jego córka, m ająca jakiś 
romans. O statnio chodziła ubrana granatow o i miała charaktery
styczną przerwę pbmiędzy przedniemi zębami, co również synek 
pani H. zauważył przy widzeniu nocnem.

W  dwa dni potem  udałem  się do pani H, by od niej osobiście 
to  usłyszeć, zastałem  jednak n iestety  tylko jej siostrę, k tó ra  opowie
działa mi na nowo całą historję, ale już zauważyłem  pewne odmiany. 
M ianowicie stw ierdziła ona. że główki złożyła owa osoba tylko 
synowi, nie była pew na ilości nocy, nie wspom inała o powiewach 
i św iatełkach, a co do interpelacji gazdy to  nic nie mogła powiedzieć. 
W  końcu, w 3 dni potem  opowiedziała mi zdarzenie „właściwa" osoba 
to  jest sam a pani H,, przyczem  okazało się, że rzeczywiście zjawisko 
miało miejsce w sposób dość zgodnie z prawdą przez pana Dr, M. 
podany, za wyjątkiem  tego. że góral zeznał, że córka jego umarła 
przed kilku laty na suchoty w owym pokoju, ubrana była granatowo 
po śmierci. M iała oczywiście ową charakterystyczną przerwę po
między zębami. Natomiast samobójstwo, ew. dzieciobójstwo były to
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już dodatki zafałszowanej pamięci Dr. M., k tóry  jako praw nik dodał 
to sobie w myśli, jako najbardziej ów dziwny fak t mu tłóm aczące 
powody. Siostra pani H. wiedziała, a raczej pam iętała o tem  znacznie 
gorzej od p. Dr. M., dlatego, że po pierw sze słyszała to  od siostry 
znacznie dawniej, a pow tóre mówiło się o tem  już neraz tak  często, 
że opowiadała to  potem  wszystko z niechęcią i jakby mechanicznie, 
streszczając fakty kładąc nacisk na zjawiska według niej ciekaw e 
i podbarw iając je osobiście.

N iestety nie udało mi się stw ierdzić „przy wizji lokalnej" czegoś 
na Skibów kach i gdybym polegał tylko na opowiadaniu jednej osoby, 
podałbym fakta niezgodne z prawdą.

Natom iast podnieść należy tu  to, co jest zgodne w sprawozda
niach trzech osób, a następnie stwierdzone przez gazdę, to  jest:

1) niepokoje, stuki, powiewy i ogniki w pokoju, stw ierdzone 
przez k ilka osób i w łaściela domu;

2) równoczesne widzenie niezależnie od siebie przez dwie osoby 
głowy kobiety bladej, w granatowej sukni i białej chustce na głowie 
i szczerbie między zębami;

3) wyjaśnienie gazdy, że w owym pokoju zm arła przed kilku laty  
jego córka (ubrana w granatow ą suknię i białą chustkę), na  suchoty, 
(a więc prawdopodobnie anem iczna przed śmiercią) a posiadająca 
bardzo charakterystyczną przerwę pomiędzy zębami w górnej 
szczęce.

Dodać tu  muszę, że pani H. m iała kilka razy  w życiu rozm aite 
zwidywania, widuje w ciemności nieraz św iatełka, cierpi na serce 
i z tego powodu nie b rała  i nie chce brać udziału w żadnych seansach.

Z fałszowaniem  pam ięci liczyć się też  bardzo musimy w naszych 
badaniach, choćby dlatego, że różnć zeznaw ania osób, dyskredytują 
n ieraz m etapsychikę, wywołują spory i osłabiają w artość samych 
zeznań. Z tego też powodu dążymy ciągle do rejestrow ania zjawisk 
z pomocą przyrządów, gdyż te  ne ulegają złudzeniom, suggestji, jako 
też fałszowaniu z czasem tego, co zanotow ały na seansie.

(Kraków)  Dr. Adolf Klęsk.



DZIAŁ II.

SPRAWOZDANIE  
Z SEANSÓW i DOŚWIADCZEŃ.

N ow e forem ki parafinow e, uzyskane na  
seansach z medjum Frankiem Kluskim.

Objawy forem ek parafinowych, stanow iące pew ien specjalny 
typ doświadczeń, stały  się obok fotografij jednym z najpoważniejszych 
spraw dzianów  zjawisk m etapsychicznych. System  używ ania gorącej 
parafiny w czasie seansów m aterjalizacyjnych w celu uzyskania fo
rem ek rąk  i nóg (a czasami i twarzy) stosow any był już przed około 
pięćdziesięciu la ty  w Am eryce i w Anglji. Przy żadnem  jednak z me- 
djów nie dał tak  bogatego rezultatu , jak przy medjum F. Kluskim. 
Doświadczenia przeprow adzone w latach  1920— 1923 przez dyre
k to ra  Insty tu tu  M etapsychicznego w Paryżu d-ra G. G eley 'a  należą 
do najbardziej przekonyw ujących i poważnych. Dośw adczenia te 
stoją równocześnie na odpowiednio wysokim poziomie naukowym, 
do którego przyczyniła się możność późniejszego poddaw ania fore
m ek najrozmaitszym  analizom 1).

Ja k  wiadomo forem ki parafinow e, uzyskiw ane na seansach, nie 
dadzą się w żaden sposób zrobić sztucznie w laboratorjum . Niepo
konaną trudność stanow i niemożność wyjęcia ręk i z forem ki bez 
dem aterializacji, k tóra, według wszelkiego praw dopodobieństw a, za
chodzi w czasie procesu tw orzenia się forem ek w czasie seansów 
materjalizacyjnych. Dla badaczy specjalny in teres przedstaw ia roz
m aitość ruchów dłoni i palców, utrw alonych w parafinie.

O statnie seanse odbyte z medjum Kluskim przyniosły nowe fo
rem ki o kształtach  dotąd jeszcze nieuzyskiwanych. Dla scharakte-

*) Czytelników, interesujących się objawami foremek parafinowych odsyła 
redakcja Z. M, do dzieła autora niniejszego artykułu, p. N. Okołowicza, pod 
tytułem „Wspomnienia z seansów z medjum F. Kluskim”, w którem opisane są 
wyczerpująco przedewszystkiem doświadczenia Międzynarodowego Instytutu Meta
psychicznego w Paryżu.
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ryzow ania seansów, w czasie których uzyskano te  forem ki o nowych 
k ształtach  cytuję w  dalszym ciągu w yjątki z protokółów, opisujących 
seanse: jeden z 14 grudnia 1925 a drugi z 5 stycznia 1926 r.

— „Przed rozpoczęciem  seansu kilku uczestników  mówiło z me- 
djum, że dobrze byłoby gdyby udało się otrzym ać forem ki rąk  z sze
roko rozłożonemi palcami. Po zajęciu miejsc przez uczestników , zga
szeniu św iatła i  u tw orzeniu łańcucha rąk , medjum bardzo prędko za
pada w trans (w ciągu 3— 4 m inut). Rozpoczynają się zaraz zwykłe 
hałasy, stuki szelesty, po chwili k toś z uczestników  czuje dotknięcie 
jakiejś ręk i i jednocześnie ukazują się św iatełka między medjum 
i uczestnikiem , siedzącym  po jego lewej stronie. Św iatełka te  k rążą  
nad stołem  i nad naczyniem  z roztopioną parafiną, stojącem  na środku 
stołu. W  pewnym momencie widzimy, że św iatła  te  są to  św iecące 
palce jakiejś ręki, (wydawało się naw et obecnym, że odróżniają palec 
wskazujący, drugi i trzeci). Potem  św iatła te  zatrzym ują się nad na

czyniem, nikną i w chwilę potem  słychać plusk prafiiny w kociołku. 
K ilku uczestników  myśli usilnie o tem  by forem ka była tak a  o jakiej 
mówiono, a  mianowicie z rozportartem i palcami. R eszta uczestników  
głośno w yraża to samo życzene. Słychać nowy plusk parafiny 
i jeden z uczestników  oświadcza głośno, że został dotknięty  w głowę 
m okrą ręką, po chwili słychać lekki stuk na stole i ktoś inny komuni
kuje, że leży przed nim forem ka. Światła ukazują się ciągle to  tu  to  
tam, słyszymy nowy plusk parafiny, jednego z uczestników  dotyka 
ręka, umoczona w parafinie i kiedy cofa się mówiąc: „nie chlap" czuje 
że spada mu na kolana nowa forem ka. P lusk znowu się pow tarza tym 
razem  kilkakrotnie.^ E kran  naświetlony, leżący na stole wznosi się 
nagle w górę, zostaje odwrócony stroną świecącą w górę, a obecni 
widzą rękę nad jego świecącą powierzchnią. R ęka ta  jest jasna zu
pełnie i nieprzeźroczysta. K ształty  palców i dłoni rysują się zupełnie 
wyraźnie na tle ekranu. T rw a to około kilku sekund i nagle widać, że 
ręk a  staje się przeźroczystą, w tej samej chwili słychać leciutki stuk, 
forem ka zsuwa się po ekranie i pada na stół. E kran  odw raca się 
św ietlną stroną do stołu i ośw ietla leżącą na stole forem kę, poczem 
delikatnie zostaje położony obok niej. Pragnąc otrzym ać jeszcze inne 
zjawiska uczestnicy proszą zjawy o zabranie ze stołu naczynia z pa
rafiną, jakoż w pewnym  momencie ek ran  unosi się ponownie, odw raca 
światłem  do stołu i oświeca podstaw kę, na której s ta ł kociołek z p a 
rafiną. Został on przeniesiony (jak stw ierdzono po seansie) ponad 
głowami uczestników  na podłogę. Zniknięcia kociołka ze stołu nikt 
z uczestników  nie zauważył.

Po seansie sprawdzono, że rzeczywiście otrzym ane forem ki 
miały k sz ta łt rąk  z rozpostartem i palcam i".

Na seansie, odbytym w dniu 5.1.1926 r. również uzyskano foremki 
o podobnych kształtach, mimo, że żadna z obecnych osób nie m iała 
specjalnych pragnień w tym kierunku ani nie poruszała tej spraw y 
z medjum. Przy porównaniu odlewów gipsowych z forem ek, robio
nych na obu seasach a  m ających podobny układ  palców daje się za
uważyć duże podobieństwo w budowie dłoni i palców oraz s tru k 
turze linij papilarnych. Jednakow oż z drugiej strony dają się zauw a
żyć znów pewne różnice, pozwalające na zrobienie przypuszczenia, 
że „m alerjał", k tó ry  służył w czasie seansu w dniu 14.XII.1925 r. do 
w ytw orzenia forem ki o palcach szeroko rozłożonych uległ pewnej



jakoby ewolucji i w czasie seansu w dniu 5.1.1926 r. zmienił do pew 
nego stopnia układ łinij papilarnych, zachowując jednak ogólny cha
rak te r  całej dłoni utrw alonej w czasie seansu w dniu 14.XII.1925 r. 

Reprodukow ane na tablicy III-ej i IV-ej zdjęcia z opisanych 
odlewów gipsowych są w możności dać tylko m ałe pojęcie o podo
bieństw ie z jednej a różnicach z drugiej strony. Stw ierdzić to można 
przez naoczne porów nanie obu odlewów. Figury 5 i 6 (tab. III) są 
zdjęciami fotoficznemi odlewów z forem ek, uzyskanych na seansie 
w dniu 14.XII.1925 r., figury 7 i 8 (tab. III oraz 9 (tab. IV) są fotografjami 
z odlewów z foremek, uzyskanych w czasie seansu w dniu 5.1.1926 r  

Dla uw ypuklenia charak terystyk i tych m om entów seansowych, 
w czasie których występuje proces tw orzenia się forem ek z pa ra 
finy cytuję w dalszym ciągu w yjątek z protokółu, opisującego drugi 
seans, odbyty w dniu 5.1.1926 r.

„Na stole umieszczono naczynie z gorącą parafiną. W  parę  mi
nu t po zgaszeniu św iatła dało się słyszeć pluskanie w parafinie. Nie
widzialna dłoń dotyka rąk  obecnych, smarując je parafiną. Po chwili 
słychać stuk upadającej na stół foremki. Znów słychać dość długie 
pluskanie a następnie kroki w kierunku jednej z uczestniczek seansu, 
na k tórej kolanach zostaje złożona ciepła jeszcze forem ka parafi
nowa. W  obawie by jej nie zgnieść, uczestniczka ta  zw raca się do 
niewidzialnej zjawy z prośbą o przeniesienie forem ki w bezpieczniej
sze miejsce i natychm iast prośba ta  zostaje spełnioną,

Chwila ciszy, potem  znów plusk. Zjawa ujmuje św iecący ek ra 
nik i kładzie na nim rękę  oblepioną parafiną, poczem  opierając po
chylony ekranik  o stolik zsuwa po nim lekko pustą forem kę. Postaci 
nie było widać a tylko rękę  i część przedram ienia. Po chwilowej 
ciszy niewidzialne ręce sięgają ponad głowami obecnych na stół i za
bierają naczynie z parafiną, odnosząc je w głąb pokoju".

Na zakończenie spraw ozdania podaję spis osób, k tó re  brały 
udział w opisanych seansach: pp. Z. Okołowiczowa, E. Polińska, 
M. W norow ska, I. Zaruska, gen. K. Holy, O. Hubicki, T. Pawłowski, 
dr. W. Poliński, K. Sypniewski, gen. M. Zaruski, ^  j *

N iezw y k łe  p rzejaw y  ja sn o w id zen ia  
inż. St. O sso w ieck ieg o .

C ztery  p ro to k ó ły  sp isa n e  p rzez D -ra A n to n ieg o  C zubryń- 
sk ie g o  i d o sta rczo n e  R ed akcji z u p o w a żn ien ia  in ży n iera  

p. S te fa n a  O sso w ieck ie g o .
I.

W arszaw a, 27.XI.1925.
Pan Ossowiecki otrzym ał do ręk i grudkę błota, przywiezioną 

z podziemi świątyni Mitry pod kościołem Praksedy w Rzymie,
„Miejsce zburzone gwałownie. Pod tym budynkiem  są piwnice, 

gdzie schowano wiele rzeczy. Oręż lam był. Niżej jest coś ukry te  
z praw ej strony, niewiadomo co. Nie byl to dom wielopiętrowy, lecz 
jednopiętrowy, biały. Nie m iasto wielkie, w dzielnicy oddzielnej. 
Zebrania tam  były. Mężczyźni, naw et kobiety. Czarno ubrani. Coś 
w rodzaju kościoła. W szyscy śpiew ają pow tarzającą się melodję".
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II.
W arszaw a, 1.XII.1925 o godz. 5.30 wieczorem.
Pan Ossowiecki otrzym ał do ręk i m eteoryt z pod Pułtuska 

wagi około 200 gramów, chemicznie niebadany. Po kilku m inutach 
milczenia rzekł:

„ Jak  ja dobrze widzę! Jak ie  ciekawe! Olbrzymie skały  i wiel
kie przepaści. Obszerne, dziwne łąki, jakby z żółtej, oryginalnej 
traw y. Coś wybuchającego... ogień? Co to takiego? Płaszczyzny, 
płaszczyzny, płaszczyzny, na k tórych niem a kamieni, płaszczyzny 
żółtaw e, o fjoletowym odcieniu. Skały, skały, znów płaszczyzny. 
Jak ieś dziwne drzew a, długie, długie, jakby cyprysy czarne, tw arde,
0 gałęziach splątanych u góry. Cały „lasek" dziwnych drzew. S trasz
nie splątane z góry, czerwonaw e. J a  w tych laskach jestem, czerw o
naw e korzenie u góry. Jak iś ruch widzę. Coś rusza się, coś przeźro
czystego. Postać podobna do form ludzkich, ale zupełnie przeźro
czysta. Bardzo podobna do ludzi. Jak ieś postacie chodzą. Nie mogę 
przeniknąć w ten  ich świat, ale widzę jakby przez mgłę postacie 
przeźroczyste. Olbrzymie przestrzenie. Jak ie  to  cudowne! (Niebo 
pogodne, jasne).

T eraz pow racam  do tych wielkich, olbrzymich... zetknęli się 
jakby giganci o barw ach rdzaw o-żelazistych. W  przestrzeń  leci odłam 
ze straszną szybkością. Jak ie  to  cudowne! Jakby  kaw ał tego globu 
zerw ał się. W szystko się trzęsie. W idzę jak to leci, rozprasza się na  
wielkie kaw ały. W idzę jak to  szybko leci. To nie w Polsce upadło... 
Pada w różne strony. Ziemia się kręci, kaw ałkam i pada w różne miej
sca. To jasne, że się w różne strony rozpada. K aw ał naw et otwór 
w ziemi zrobił, może w iększy od tego (okrągłego) stołu. Zarył się do 
połowy w ziemię. Już odchodzę".

Po seansie inż. Ossowiecki dodał, iż miał w rażenie, jakby coś 
uderzyło o powierzchnię globu i oderw ało od niej część odcinając 
ją. Był wzruszony, rozpłakał się ze wzruszenia, ręce miał zimne. 
Twierdził, że nigdy nie przeżył tak  wspaniałej chwili.

Przypisek Red.
Podobne doświadczenie dokonane ju ż  było niegdyś przez geologa 

profesora Dentona, z  tą różnicą, że profesor rozbił znaleziony przez 
siebie meteoryt na 12 części i rozesłał ułamki, odpowiednio opakowane
1 zapieczętowane do 12 różnych psychometrów. Jedenastu z nich dało  
mniej lub więcej szczegółowe odpowiedzi, opisując w nich jakieś  
ciało niebieskie z  jego florą i fauną, które raptem uległo jakejś kata
strofie kosmicznej, rozpryskując się na drobne kawałki.

P. S.
III.

W arszaw a, 3.1.1926 r. o godz, 10,35 rano.
Inżynier Ossowiecki otrzym uje do dłoni kaw ałk i z gruzu świą

tyni K astora i Polluksa na Rynku Rzymskim, obecnie zburzonej. Po 
chwili mówi, co widzi:

„Olbrzymi gmach, kolumny rowkowane. Sześć kolumn, U góry 
tró jkąt. Koniec kolumny ozdobnie zakończony. Platform a przed wej
ściem, wysoka. Płaskorzeźby. Kawałki, k tó re  mam w ręce pochodzą 
z kolumny, nie zfunadam entów. Rzeźba na coklu, stojące figury n a



krańcach. Alegoryczne zw ierzęta, niew yraźnie widzę, jakby byk 
wielki, biały, nozdrza rozw arte, św iecące rogi. (?) G rupa pod nim, 
leżący człowiek z m uskulaturą jakby go trzym ał. Z jednej i drugiej 
strony coś innego. W nętrze ma kolumny wpuszczone w ściany. 
W  środku budynku wzniesienie z podchodzącemi ku  niemu schodami. 
Nad tern ołtarzem  gładkim kopuła i od tej kopuły inne. Rzeźby jakby 
gwieździste (niejasne). Naczynia kam ienne z lew ej strony. Drobniej
sze rzeźby, tego teraz  nic nie zostało. Cokół o łtarza ma rzeźby przed
staw iające zw ierzęta, o długich nóżkach. Rzeźba kobiety  z dzbanem, 
m ająca na głowie chustkę. To znowu rzeźba starca. Na schodach ktoś 
siedzi z rękam i błagalnie w górę wzniesionemi. W szystkie postacie 
z brodami. Pod kopułą widzę ludzi przed ołtarzem . Jeden  jakby biało 
ubrany  siedzi w niszy za ołtarzem . Z boku na  schodach o łtarza  sie
dzą ludzie tak  samo ubrani jak tam ten, k tó ry  m a brodę i coś wiel
kiego na głowie, rozszerzającego się w górę od nasady głowy, zakoń
czone jakimś ornam entem , czy czemś w ychodzącem  z w nętrza 
owego okrycia głowy. Ma długą brodę. W idzę go jakby sta ł naprze
ciw mnie, jakby między mną, a nim nie było niczego przegradzają
cego. O kna okrągłe, wielkie, dające dużo światła, ściany w świątyni 
pokryte płaskorzeźbam i. Mogę przeliczyć ile schodów wiedzie do oł
tarza: dwadzieścia. Z lewej strony stoją mężczyźni, ubrani w szaty 
szare, czy też białe. Ciągle się kłaniają i padają na podłogę. Ręce 
m ają na  piersiach złożone, schodzące się. Stoją i kłaniają się. Głowę 
m ają wzniesioną do góry. To znowu biją nią w podłogę i leżą. Jeden  
w staje, podchodzi do ołtarza, wszyscy leżą. Podchodzi do wanny. 
Niosą baranka całego owiniętego w białe szaty do wanny. Tamci k ła 
niają się. Jak iś z w ielką brodą kłuje go w gardziel, inny rozcina. Nogi 
baranka związane. W anna owa po lewej stronie. K obiet nie widzę. 
Nad ołtarzem  jakby w ielka księga ze znakami, jakby hieroglifami. 
On podchodzi do o łtarza i zgina się. Zdejmują z niego okrycie głowy. 
Kiedy obrządek spraw ow ał nie miał owego okrycia na głowie. Cu
dow na tw arz u niego. Zupełnie łysy. Z ty łu  m a ty lko trochę białych 
włosów. Podszedł do o łtarza i zaczął czytać coś z kamienia. Na oł
tarzu  oryginalny puhar wody po praw ej stronie. On ręce myje wi
docznie po tym obrządku. Jak b y  coś odmawiali, do góry usta  mają 
wzniesione w ruchu, po tym obrządku. Potem  główny z nich wycho
dzi z świątyni, ale nie wejściem głównem, spuszcza się po schodach 
w dół. Schody prow adzą w dół i z praw ej i z lewej strony poza o łta
rzem . On schodzi schodami z praw ej strony. Tam  znajduje się wielki 
pokój, a w nim rzeźby. Tam inni ludzie go spotykają, rozm awiają 
z nim. Rozbiera się i nakłada szaty. Krzyża w świątyni nie widziałem. 
To chyba działo -się przed Narodzeniem  Chrystusa. Już dosyć. Jestem  
zmęczony",

IV.

14.1.1926 o godz. 9 .30— 10 w nocy w W arszawie, w m ieszkanou 
Dr. Feliksa Gałęzowskiego, okulisty, przy ul. Żurawiej Nr. 44.

Pan  Stefan Ossowiecki otrzymuje do ręk i skorupę w ulkaniczną 
z w nętrza k ra te ru  W ezuwjusza, zabraną ztam tąd 6.VIII.1924 r. Po 
kilku m inutach opowiada widzenie:

„Jakaś roślina; zaczynam  widzieć. W idzę wodę, m asę wody, 
brzeg, jasny brzeg, daleko, gdzieś w południowych krajach* To nie 
rzek a  lecz woda bez końca i brzeg. M asa białych kamieni. Budynki
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białe na brzegu, z kolumnami. Nadzwyczajne. Ruiny widzę jak gdyby 
zasypane gliną, ziemią, jakieś miasto, którego na ziemi niema. Jakie 
to  ciekawe!

(Przerwa). Znów odtwarzam. Bardzo dobrze widzę. Miasto, 
które przez straszne kataklizmy jakby upadło, jakby zostało po trzę
sieniu ziemi zasypane Tego brzegu skąd widziałem już teraz niema. 
Potem masa ziemi. Jakieś inne miasto, na tamtem miejscu. Całe mia
sto oglądam; ludzie w sandałach, w togach białych, czerwonych; czar
nych nie widzę.Fontanny,kwadratowe domy.

(Przerwa). Znów straciłem wszystko z oczu. (Po chwili): Znów 
zaczynam widzieć: drzewo. Widzę jak je prąd wody zmywa, Drzewo 
leży z góry na dół. Drzewo w wodzie. Podziemie. Głęboko pod ziemią 
jakby obok muru, jakiś dom. Jasno widzę jakby drzewo między ka
mieniami. Widzę podziemie. Widzę mur domu jednego pod ziemią 
głęboko, pod ziemią głęboko. Widzę roślinę jakby paproć, ale to nie 
paproć: masa cienkich listków. Ona rosła przed gankiem domu, kłó- 
rego niema. Jest dużo tych roślin. Przez wszystko woda przepływa 
Widzę tą roślinę. Nie umię powiedzieć, co to za roślina. Dużo listków 
na niej. Niewielkie drzewo. — Rzadko tak chaotyczne widzę jak dziś. 
Dziwnie chaotycznie widzę. Nie mogę... Ciągle to samo widzę.

Protokółował Dr, Antoni Czubryński,

Uwagi: Z początku seansu myślałem, iż inżynier Stefan Ossowiecki 
opisze zjaw isko natury geologicznej, t. j. wybuch wulkanu, 
względnie wnętrze ziemi, skąd masa dana mu do dłoni w yp ły 
nęła. Uwaga jednak jego poszła po linji zjaw isk wywołanych 
skutkam i wybuchu, t. j. zagładą Pompei, objęła dalszą okolicę, 
zamieszkałą przez ludzi, a zatem  dar p. St. Ossowieckiego 
ujawnia się łatw iej w dziedzinie psychicznej, niźli martwej. 
Po seansie p. Ossowiecki by ł zmęczony, ręce miał zimne.

Przed seansem, podczas jego trwania i po jego ukończe
niu oczy p. St. Ossowieckiego zbadał dr. Feliks Gałęzowski 
i nie znalazł w  nich żadnych zmian, z  czego wniosek, iż to, co 
p. Ossowiecki widzi w jasnowidzeniu dokonuje się nie w oku, 
ile raczej w mózgu.

Dr. Antoni Czubryński.

PROTOKÓŁ
z eb ra n ia  d o św ia d c z a ln e g o  z u d z ia łem  p a n a  
L o -K itta y ’a  w  W a rsza w sk iem  T o w a rzy stw ie  
P sy ch o -F izy czn em  z d n ia  11 lis to p a d a  1925 r.

Pokaz bezinteresownie dokonany przez pana Lo-Kittay‘a na 
zaproszenie Warsz. T-wa Psycho-Fizyczn. odbył się w dniu 11.XI. 
1925 r. o godz, 7l/4 popoł. w mieszkaniu członka Zarządu p. Janusza 
Bakierowskiego w Warszawie, przy ul. Złotej Nr 39 m, 7 w jasno 
oświetlonym salonie w obecności Zarządu T-wa, jego członków 
i paru zaproszonych gości w ilości 21 osób.
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Należy zaznaczyć, że niektórzy z obecnych, zamiast, jak było 
proszono, zachowywać się zupełnie biernie, ujawniali zbytnią ekspan- 
sywność, podpowiadając niekiedy zapytywanym i t. p., inni znów nie
dokładnie widocznie zrozumieli wymagane warunki, odpowiadając, 
naprzykład, nie odrazu, gdy sami byli pytani, lecz dopiero po namyśle, 
co wszystko na przebieg i wynik doświadczeń mogło mieć wpływ 
niepożądany.

Serja I.

A. Pan Lo-Kittay prosi obecnych, aby wyobrazili sobie, że jadą 
pociągiem, poczem, zwracając się do tego lub owego, pyta co widzi 
przez okno (pierwszy pomyślany przedmiot). Następnie w większości 
wypadków pokazuje wymieniony wyraz wypisany na jednej z przy
gotowanych zawczasu i przyniesionych z sobą kartek, które bądź 
bierze ze stołu bądź też ma już w ręku. Z 7 prób udatnych było 5, 
przvczem przedmioty wymieniono następujące: słup telegraficzny, 
drzewa, komin fabryczny, owcę i domek. Pozatem dwie próby były 
częściowo udane, mianowicie „wóz", oraz wóz i para koni" zamiast 
„koń".

B. P. Lo-Kittay wybiera kogoś z obecnych i prosi o narysowa
nie mu jakiegoś zwierzęcia z ogrodu zoologicznegc („od pchły do ży
rafy" wyłącznie), które każdy mógłby poznać. Rysunek ogląda. Reszta 
odbywa się jak poprzednio z tą  różnicą, że na kartkach p. Lo-Kittay 
ma rysunki. Na 6 prób tego rodzaju zupełnie udatnych było 2, oraz 
1 na pół udana; nadto w jednym wypadku narysowano tygrysa (z prę
gami), gdy według twierdzenia p. Lo-Kittay‘a mia^a to byc żebra. 
Udatne próby dotyczyły wielbłąda i strusia, nieudatne — niedźwie
dzia, węża i in.

Oprócz powyższych p. Lo-Kittay dokonał dwóch prób w od
mienny sposób — obu z pułk. N. Okołowiczem. Mianowicie w 1-em 
z szeregu tych doświadczeń lit. B. pułk Okołowicz iktóry umie ryso
wać) narysował papugę, poczem p. Lo-Kittay, nie oglądając rysunku, 
zapytał głośno: „Orzeł" ,papuga"? W 2-em z rzedt doświadczeniu 
p. Lo-Kittay przed obejrzeniem rysunku przedstawiającego nosoiożca, 
wręczyy swą kartkę gen. M. Zaruskiemu. Na kartce był wyraz „słoń 
Przed odczytaniem kartki gen. Zaruski i p. Szmurło zakomunikowali 
sobie, że obaj myślą o słoniu. Płk. Okołowicz chce powiedzieć, co mu 
przyszło do głowy podczas rysowania, lecz p. Lo Kittay przerywa 
i oświadcza, że sam to napisze. Treść napisanego nie zgadzała się 
z oświadczeniem pułkownika.

C. Parę podobnych prób p. Lo-Kittay zrobił później wśród in- 
nnych doświadczeń. Wyszedłszy za drzwi, jak wyjaśnia, dla napisa
nia na osobności kartki, po powrocie prosi p. Szmurłę o wymienienie 
jakiejś wyspy koło Azji. Wymieniono Ceylon. Pan Lo-Kittay pokazuje 
kartkę z tym samym wyrazem. Niektórzy z obecnych mówią o wy
spach Sumatra, Borneo i Jawa. P, Lo-Kittay prosi o powtórzenie 
tych nazw głośno, poczem na chwilę wychodzi do drugiego pokoju 
jak poprzednio, Zapytana następnie rpzezeń osoba a za nią szereg 
innych, nie pytanych, oświadcza, że myśli o Jawie. Pan Lo-Kittay 
pokazuje na kartce wyraz „Jaw a". Innym razem prosi kogoś o zano
towanie sobie jakiejś karty i pyta: „Dziesiątka"? Odpowiedź: „Nie, 
dziewiątka". Pan Lo-Kittay pokazuje kartkę z cyfrą 9.
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Serja II.
Doświadczenia te, do których p. Lo-Kittay użył przyniesionych 

z sobą jednej wzgl. dwóch talji k a rt (po 32 w każdej), przejrzanych 
po doświadczeniach przez jednego z obecnych, naogół odbywały się 
w sposób następujący: Pan  Lo-Kittay, przejrzaw szy część k a rt (dla 
zapam iętania, jak mówi, ich miejsca) i odtąd nieomal bez w yjątku nie 
dotykając ich aż do końca doświadczenia, prosi kogoś o wymienienie 
jakiejkolwiek karty  (od siódemki wzwyż), a  następnie cyfry od 1 do 
32, jaka pierw sza przyjdzie mu do głowy, poczem  poleca odliczyć 
z w ierzchu wzgl. z pod spodu talji odpowiednią liczbę kart, nie zaglą
dając jednak do nich i odkryć ostatnią. Je s t to  w łaśnie k a rta  po
przednio wymieniona. Pan Lo-K ittay twierdzi, iż rezu lta t ten o trzy
muje dzięki temu, że znając położenie k a rty  — telepatycznie poddaje 
w ybór właściwej cyfry. Zakaz zaglądania do k a rt na zapytanie jednego 
z obecnych tłum aczy obawą, aby przy następnem  doświadczeniu nie 
kierow ano się w wyborze k a rty  wspomnieniem którejś z widzianych.

Pan Lo-K ittay niekiedy przegląda k a rty  już po wym ienieniu w y
branej, lecz przed podaniem  mu cyfry. W  jednym w ypadku sam od
liczył karty , w innym natom iast k a rty  od początku doświadczenia 
znajdowały się przez cały czas w rękach  p. Kozietulskiej, siedzącej 
zdała od p. Lo-K ittay‘a (w doświadczeniu tem  p. K ozietulska wymie
niła cyfrę 15, w ybrana zaś k a rta  znajdow ała się po odliczeniu 15 na 
16-em miejscu, przyczem  p. Lo-K ittay twierdził, że doświadczenie się 
nie uda .Cyfry wymieniono rozm aite (n. p. 16, 5, 15, 6, 13‘, 18).

Na 8 doświadczeń z tej serji udało się 6 w dwóch z tych osta t
nich, wliczając wyżej wzm iankowane, w ybrana k a rta  znajdowała się 
na następnem  m iejscu po w skazanem ).

Pozatem w jednym wypadku, nie uwzględnionym w powyższych cy 
frach, po wymienieniu przez p. Szmurło wybranej karty, (as pik) p. Lo-Kit
tay, mając karty  w ręku, pokazał spodnią k tóra właśnie była w ybraną’

Serja III.
Pan Lo-Kittay ma wykonać zapomocą telepatji bez kontaktu  

zadania, zamyślone przez obecnych.
1) Zadanie: wyjąć z bibljoteki książkę pod liczbą 233 i położyć na 

sekreterze, stojącej po przeciw nej stronie pokoju (pierwotnie propo
nowano, aby p. Lo-Kittay wyjął inną książkę, położył ją na  stojącym 
obok stole i otw orzył na umówionej stronicy; jeden z uczestników  
sprzeciw ił się wyborowi tej książki poniew aż różniła się żółtą  opraw ą 
od innych, p. Lo-Kittay więc mógł sięgnąć po nią m achinalnie lub 
z domysłu). Zadanie znane wszystkim  obecnym — obmyślano w czasie 
nieobecności p, Lo-K ittay‘a, k tó ry  znajdow ał się w trzecim  pokoju 
tro lera, Induktor pułk. N. Okołowicz, postępuje ztyłu za p. Lo-Kit- 
ta y ‘em, k tó ry  krąży  po pokoju i po 1 minucie, usunąwszy dwie będące 
na drodze osoby, podchodzi do bibljoteki, wyjmuje z niej wspom nianą 
żółtą książkę, następnie większą ich iłość razem  z właściwą i wszystkie 
kładzie na stole. O dkłada je kolejno, zatrzymuje się na zamyślonej, 
otw iera ją, potem przenosi na sekreterę. W ykonanie w min. 50 cek.

Gen. M arjusz Zaruski głośno oświadcza przypuszczenie, że 
p. Lo-K ittay nie tylko dobrze odgadł zadanie, ale ponadto potrafił 
wyczuć wszystkie, naw et potem  zaniechane, dotyczące zadania myśli 
obecnych, co się też odbiło na wykonaniu.
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2 ) zadanie: przynieść z przedpokoju czapkę generała M. Za
ruskiego i w łożyć ją na głow ę p. S. Trojanowskiemu. Zadanie to  obmy
ślił zaw czasu p, Szmurło, nie wtajemniczając w  nie nikogo i zanoto
w ał je na kartce, którą w ręczył w kopercie d-rowi W . Knappe. In- 
duktor p, Szmurło —  stoi przy drzwiach do przedpokoju za p. Lo- 
Kitay'em. Ten ostatni robi rękam i ruch w stecz, odwraca się i pyta: 
„Czy to coś przy panu“. N astępnie w ykonyw a cały szereg błędnych  
czynności (np. bierze od jednej z pań torebkę, wyjmuje z niej papie
rosy, w kłada je do ust dwum osobom i t, d.) W reszcie po 3 minutach 
oświadcza, że nie może w ykonać zadania z danym induktorem, gdyż 
ten jak gdyby go wstrzymuje. Istotnie zadanie było tego rodzaju, że 
p. Szmurło od sam ego początku m usiał starać się cofnąć p. Lo-Kit- 
tay‘a w stecz do przedpokoju i przeszkadzać mu w  dokonywaniu  
innych czynności, co  też m oże i spow odow ało odrazu wspom niany już 
ruch rąk p. Lo-K ittay‘a i jego pow yższe zapytanie.

Następuje pow tórna próba. P. Lo-K ittay krąży po pokoju, prze- 
P. Szmurło informuje go o treści zadania za drzwiami. Pan Lo-Kittay  
wykonywa zadanie w  ciągu l x/2 minuty (z początku sobie chciał w ło
żyć czapkę). P. Okołowicz komunikuje, że wróciwszy z przedpokoju  
nie pamiętał gdzie siedzi p. Trojanowski i musiał go szukać. Przy  
wszystkich powyższych doświadczeniach induktorowie kroczyli w  od le
głości 1— 2 kroków za plecami p. Lo-K ittay’a,

3) Zadanie: Wziąć z sekretery spory porcelanowy wazon posta
wić na stole i znów odnieść na miejsce. Zadanie obmyśla induktor 
płk. Okołowicz. Zanotowawszy je na kartce, wręcza p. St. Rzewu
skiemu. Przez cały czas siedzi na swem miejscu w pobliżu sekretery. 
Pan Lo-Kittay po upływie l x/ 2 min. zdejmuje ze ściany jeden z obrazów 
lecz zaraz wiesza go z powrotem, p. Okołowicz oświadcza potem, że pier
wotnie istotnie o tem właśnie myślał, ale zmienił zamiar z obawy o obraz.

Następuje powtórna próba z p. O kołowiczem , jako induktorem. 
kręcą na chwilę kontakt elektryczny (jak się okazało p. St. Troja
nowski przypuszczał, że zadanie właśnie na tem polegało), następnie 
kolejno zdejmuje z sekretery i przenosi na stół cztery z piąciu znaj
dujących się tam przedmiotów, a wśród nich i wazon, który bierze na 
końcu. Postaw iw szy go na stole zabiera razem w szystkie przyniesione 
przedm ioty (wraz z wazonem) i z powrotem odnosi na miejsce, płk. 
Okołowicz oświadcza, że zadanie zostało wykonane o czem  też w szyscy  
przekonywują się po przeczytaniu kartki. Próba trwała 4 min. 10 sek.

Serja IV.
Ktokolwiek z uczestników wyjm uje z kieszeni pudełko zapałek  

i podaje p. Lo-K ittay‘owi, który zagląda do niego na chw ilę (V2-V4 
sek.) zam yka i mówi, ile  zapałek (np. 33-49). Dośw iadczeń tych od
było się 3 —  w szystk ie udatne. W łaściele pudełka nie znali liczby  
będących w nich zapałek (było ich 33, 49).

Protokół niniejszy sporządzony został w 2 egzemplarzach na 
podstawie poczynionych podczas samych doświadczeń notatek. Jeden 
z egzemplarzy wręczono p. Lo-Kittay‘owi.

Warszawa, 12 listopada 1925 r.

Obecni podczas doświadczeń: Prezes T-wa: P. Szmurło; Członkowie 
Zarządu T-wa: Stefan Trojanawski, Janusz Bakierowski, G. Proniewski; 
Członkowie T-wa: Józefa Szmurłof N. Okołowicz, i inni oraz goście.
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P ro to k ó ł d ru g ieg o  zeb ran ia .
W  poniedziałek 23-go listopada 1925 r. odbył się drugi bez

interesowny pokaz doświadczeń Pana Lo-K ittay‘a w obecności Za
rządu Towarzystwa, jego członków, oraz zaproszonych gości w ilości 
22 w mieszkaniu członka Zarządu p. Janusza Bakierowskiego w W ar
szawie przy ul. Złotej N. 39 m. 7.

Doświadczenia pomimo znużenia pana  Lo-Kittay‘a po przebytej 
zaledwie przed paru  godzinami podróży z Krakowa, rozpoczęły się
0 godz. 7 min. 50 wiecz.

Serja I — Zatrzymanie pulsu.
P. Dr. X W atraszew ski przeprowadza badanie pulsu p. Lo-Kit- 

tay ‘a przyczem  stw ierdza, że uderzenia pulsu zgodnie z wolą p. Lo- 
K ittay ’a szybko słabną, następnie w racają do poprzepdniej siły, czę
stości uderzeń cały czas pozostaje ta  sam a około 100 na m inutę. Po 
5 minutowej przerw ie p. Lo-Kittay ponownie dem onstruje swoją zdol
ność. Dr. W atraszew ski stw ierdza znaczne osłabienie tę tn a  z trudno
ścią tylko wyczuwalnego, a następnie w ciągu 1 minuty trzykrotnie 
mówi, że nie wyczuwa pulsu zupełnie poczem po wznowieniu tętna
1 dojściu uderzeń do normy oblicza ich częstość i znajduje taką samą 
jak poprzednio.

Serja II — Telepał ja bez kontaktu.
Zadanie I-e, Po wyjściu p. Lo-K ittay’a, jego b ra ta  i p. T roja

nowskiego w charakterze kontrolera do kuchni oddzielonej przedpo
kojem  od salonu gdzie się odbywało zebranie, p rzy jęte zostało przez 
obecnych, zaproponowane przez Dra W. K nappe następujące zadanie: 
W yjąć zegarek z lewej górnej kieszeni kamizelki p. K nappe i p rze
stawić wskazówki na godz. 12. Induktorem  został p. generał M arjusz 
Zaruski. Po wejściu na salę p. Lo-Kittay niezwłocznie rozpoczął 
doświadczenie o godz. 8 min. 5. Już  po minucie podszedł do Dra 
Knappe i zaczął dotykać jego kieszeni. W J/2 min. później w yjął zega
rek i zaczął z nim manipulować.

O godz. 8 min. 9, więc po upływie 4 m inut od początku doświad
czenia zadanie było rozwiązane to jest wskazówki przestawione na 
12-ą, przyczem p. Lo-K ittay sam nie pytany głośno powiedział: — 
„D w unasta godzina" i przerw ał kręcenie zegarka. Pytan ia p. Lo-Kit
tay ‘a na które otrzymywał odpowiedzi były następujące: „czy wolno 
kręcić zegarek"? „czy p. generał widzi zegarek"?. Doświadczenie 
należy uważać za najzupełniej udatne.

Induktor gen. M, Zaruski przez cały czas kroczył lub stał za 
p. Lo-K ittay‘em w odległości 1 — 2 kroków ani razu go niedotykając. 
W  ten sam sposób odbywało się następne doświadczenie.

Zadanie 2, Po pow tórnem  wyjściu z pokoju już wymienionych 
przedtem  osób, p rzy jęty  został projekt zadania podanego przez 
p. G rabskiego, a mianowicie: W yjąć z górnej kieszeni zew nętrznej 
m arynarki p. Grabskiego ołówek i nakreślić na kartce bloczku, leżącego 
na stole sekretarskim  tró jkąt. Induktorem  został Dr. X W atraszewski. 
Przystąpiono do doświadczenia o godz. 8 min. 16. Po upływie 1/2 min. 
p. Lo-Kittay do nikogo poprzednio nie zbliżając się stanął przed 
p. Grabskim i w yjął ów ołówek. Jednak  włożył go zaraz z powrotem
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do tej czy innej kieszeni i przeszukując dalej długo zajm ował się w yję
tymi papierosam i i pudełkiem  zapałek. Po chwili zapytał, czy induktor 
wie dobrze, gdzie jest przedm iot i usłyszawszy, że dr. W. w tej chwili 
nie jest tego pewny, poprosił go o porozumienie się w jego nieobec
ności z p. Grabskim . Po powrocie przystąpiono znowu do szukania 
zamyślonego przedm iotu. Pomimo tw ierdzącej odpowiedzi na zapyta
nie czy ów przedm iot już m iał w swym ręku  i prośby aby Dr, W. 

tsnyślowo w skazyw ał m u kierunek p. Lo-Kittay nie może wyszukać 
żądanego przedm iotu i prosi o zmianę induktora,

Induktorem  zostaje p. pułk. N. Okołowicz. Pan Lo-Kittay acz
kolwiek nie odrazu decyduje się na wybranie ołówka. Podchodzi z nim 
do stolika sekretarza, wyrywa kartkę z bloczka i długo zastanawia 
się nad tem, co z nią ma uczynić. Zaznacza przy tem, że przeszkadza 
mu pisanie sekretarza. Chodzi z kartką  po pokoju, wreszczie zapy
tu ję: ,,Czy ja  mam wziąć specjalny papier, czy mam pisać", na co 
prezes Szmurło odpowiada „coś nakreślić". W raca do stołu i kładzie 
tę kartkę, następnie zaczyna przebierać kartki leżącego tuż obok 
notesu, odlicza jego kartki do 3-ch, później na jednej z kartek  rysuje 
domek, uw ydatniając trapezow atej formy dach, na drugiej kreśli 
kółko, wreszcie, odwracając się do zebranych, mówi- „M iałem ryso
wać tró jkąt" (Godz. 8 min. 32).

Rozwiązanie trw ało 16 minut.

Serja III — Doświadczenia z kartami.

W arunek doświadczenia: na pytanie „ jaka karta" lub „jaka 
liczba", powinna niezwłocznie bez nam ysłu odpowiadać tylko osoba 
zapytana przez eksperym entatora co jednak nie zawsze było prze
strzegane przez obecnych, T alja  kart użyta do doświadczenia była 
własnością p. Bakierowskiego.

Doświadczenia ze wskazaniem karty  i m iejsca jej znajdowania 
się zasadniczo nie różniły się od tych, które były demonstrowane 
na pierwszym pokazie. W ypadły one bez zarzutu w 4-ch wypadkach: 
3 razy z d-rem W atraszewskim  i 1 raz z Trojanowskim, świadcząc, 
zdaje się o odczuciu przez powyższe osoby podanych im telepatycznie 
przez p. Lo-K ittay‘a myśli.

Nieudane było 1 z pułk. Okołowiczem, co p. Lo-Kittay tłom a- 
czył swojem własnem roztargnieniem.

W dwóch wypadkach zadanie zdyskwalifikowano z powodu nie 
zachowania przez osoby pytane wszystkich wyżej oznaczonych 
warunków,

Serja IV — Sugestja.

Na wezwanie p. Lo-K ittay‘a zgłasza się kilka osób, piagnących 
poddać się tem u doświadczeniu. Eksperym entator zwraca się jednak 
do prezesowej p. J . Szmurłowej, proponując by zajęła miejsce obok 
niego, co też zagadnięta niezwłocznie wykonuje.

P. Lo-Kittay prosi zebranych o zupełną ciszę i proponuje 
p. Szmurłowej wybrać punkt na przeciwległej ścianie, na którym  
zechciałaby zatrzym ać swój wzrok. Następnie zaczyna słowami suge
rować widzenie krajobrazu nadmorskiego. W reszcie mówi, że gdy 
uderzy ręką o stół p. Szmurłowa mowę utraci.
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Na razie sugestja ta  nie działa lecz udaje się po paru  minutach 
milczenia, podczas którego p. Lo-Kittay przez chwilę silnie utkwił 
wrok na p. Szmurłową, patrzył jednak z oddalenia i odwrócony był 
bokiem. Następnie p. Lo-Kittay znowu podaje szczegóły krajobrazu 
morskiego i związane z pobytem nad morzem przygody (płonący 
okręt, jazda motorówką, wiatr, wypadek przeczytany przez p. Szmur
łową w wyobrażonej gazecie w postaci skrawka czystego papieru, 
rybaka mającego 120 la t i t, p.), przytem  sam jest zapatrzony 
w przestrzeń, gestykuluje i dokonywa ruchy naśladujące w yobra
żane  czynności chwianie się podczas jazdy m otorówką, podprow a
dzanie rybaka i t. p.). Z odpowiedzi na zadawane pytania, widać, 
że p. Szmurłową najzupełniej poddała się sugestji jakkolwiek nie 
u traciła pewnego krytycyzmu i własnego zdania o widzianych w wyo
braźni zjawiskach.

Oczy m iała cały czas otwarte szeroko z wyrazem  biernego auto
matyzmu.

Następnie p. Lo-Kittay bez słów przerywa sugestję i p. Szmur
łową widzi siebie znowu wśród zebranych i ze wszystkiego, co zaszło 
pam ięta tylko, że zmieniła miejsce. W raca na swoje miejsce i zapy
tyw ana przez obecnych tak  samo twierdzi, że nic nie pamięta, dopiero 
po pewnym czasie na rozkaz p. Lo-K ittay 'a zaczyna przypominać 
wszystkie widziane w wyobraźni szczegóły.

Obecni stw ierdzają, że nie zdarzyło się im jeszcze dotąd widzieć 
nikogo zdolnego jak p. Lo-Kittay do wmówienia na jawie innym 
bez poprzedniego ich usypiania widzenia rzeczy nieistniejących 
i odczuwania różnorodnych wrażeń.

Po przerwie, podczas której p. Lo-Kittay odgadywał wybrane 
myślowo obrazy, rozpoczyna w podobny jak wyżej opisany sposób 
doświadczenie sugestji na jawie z p. generałem  M. Zaruskim przy 
świetle lamp, zasłoniętych czerwonymi abażurami.

W krótce jednak sam przeryw a to  doświadczenie, mówiąc, że 
czuje się zmęczony po bezsennej nocy i przebytej tego dnia podróży.

G enerał Zaruski zaznacza, że sugestja zaczynała już na nim 
swoje działanie (poruszanie się figury na jednym  z obrazów).

Na tern wieczór zakończono.
Protokół niniejszy sporządzony został przez członka Zarządu 

T-wa p. Proniewskiego na podstawie poczynionych przez niego pod
czas samych doświadczeń notatek, w dwóch egzemplarzach, jeden 
z których dany został p. Lo-K ittay’owi.

W arszawa, 25 listopada 1925 r.

Obecni przy doświadczeniach:

Prezes T-wa P. Szmurło;  Członkowie Zarządu T-wa: Janusz  
Bakierowski, G. Proniewski, Stefan Trojanowski; Członkowie T-wa: 
Józefa Szmurło, N. Okołowicz, oraz gość, dr. W atraszewski i inni.
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DZIAŁ ni.

REWELACJE 
OTRZYMANE NA SEANSACH.

W  dziale tym  bez przesądzania sprawy, kto jes t ich duchow ym  autorem, są 
um ieszczane o trzym yw ane na seansach za pośrednictw em  m edjów  kom unikaty , 
mogące służyć za m aterja ł do badań i analizy dla interesujących  się in telektual~  
nem i ( sub jektyw nem i) objawami m edjalnem i.

W yższy rozwój duchowy  
i sam opoczucie.

Pozostając w stałej łączności z istnością duchową przyjaciela 
naszego Ochorowicza prawie od chwili śmierci jego w m aju 1917 r. 
po dzień dzisiejszy za pośrednictwem znanych medjów, pań Domań
skiej i Czernigiewiczowej, łatw o zrozumianem jest jak bardzo zale
żało nam, by wiedzieć jakich w rażeń doznawała po przejściu 
w zaświaty istność tej m iary jak Ochorowicz, — jak czuje się w wa
runkach obecnego bytowania swego pod względem psychicznym 
i intelektualnym  a także czy i jakie zmiany następowały w nich, jak 
się tego spodziewać należało?

W  licznych otrzymywanych z tego źródła odnośnych rew ela
cjach*^ których znaczną większość związanych z aktem  śmierci Ocho
rowicza tudzież bezpośrednio i w krótkim  czasie po niej, streściłem  
był obszerniej w najpierw szych mych publikacjach*), pozwalam 
sobie podać obecnie dwa kom unikaty z różnych o kilka lat od siebie 
odległych czasów w pomienionym okresie i zasługujących na uwagę 
jako niezwykle charakterystycznych i w wysokim stopniu poucza
jących.

Podczas jednego ze zwykłych naszych seansów, jesienią 1920 r., 
zapytuję Ochorowicza czy może objaśnić mnie w jakiem obecnie 
czuje się usposobieniu umysłowem i psychicznem i czy zadowolony 
jest z warunków egzystencji swej?

x) K arta  z zam kniętej Księgi Bytu, w ydanie drugie, P łock 1925.



Oto jaką w tym względzie otrzym ujemy odpowiedź:
— Mamy tu  gradacje, przez którą rozumiemy, iż wszystko co 

żyje — przejść musi. Ci którzy przechodzą jeszcze przez czyściec 
astralnych namiętności, dążąc do sfer' M entalu 1), mogą doświadczać 
uczuć gniewu, żalu, bólu, nienawiści lub miłości indywidualnej, jak 
to w swoim czasie W am zaznaczyłem. Lecz kto, jak ja obecnie, prze
szedł już w chłodny b łęk it W ysokich Sfer M entalnych, — ten  jest już 
bardzo, bardzo spokojny!...

Sfery uczucia, — te są dla mnie jeszcze niedostępne... Mam na 
myśli sfery uczucia najwyższego, inaczej doskonałego umiłowania, — 
ale powiem Wam, że w tym  kręgu, w którym  jestem  obecnie, nie 
czuję się dobrze... Okazuje się, że gdy duch pracą wybiegnie ponad 
poziom cielesnego zakresu, t. j. gdy jego sfera in te lek tu  nie odpo
wiada zmysłowemu zakresow i a przechodzi go po wielekroć, przejście 
w tedy w śmierć spraw ia dziwne niespodzianki...

Takie biedne, zmęczone ludzkie zwierzę, po całożyciowem zma
ganiu się, dąży do asolutnego spokoju; przez pracę ścisłą, nau
kową, — przez dążenia wyższe, przeszedłszy przez śmierć, przebyw a 
o wiele prędzej niż niższe organizacje Sfery A stralnego Oczyszczania 
Się — i wchodzi w reszcie w doskonały krąg M entalu.

I cóż się okazuje?
Oto w tym utęsknionym, upragnionym dla siebie spokoju, budzi 

się cierpienie, że żadne nie owłada nim uczucie, że naw et zdobyć się 
nie może na tęsknotę za wspomnieniem spotęgow anych uczuć w okre
sie owego oczyszczania się... Jak o  Duch Ludzki — nie dorosłem... 
Jako  Isto ta  — trw am  w Ogromie, jako sam Ogrom... Jako  Duch 
Ludzki — jestem  Atomem, rzuconym w bezmiar, samotnym!,..

Okazuje się, iż postęp ducha musi iść normalnemi, naturalnem i 
drogami, — że wszelkie rzucone u kolebki żądanie, w formie mo
dlitwy:

1) Stosownie do danych nam objaśnień, zgodnych zesztą w  ogóle ze zdaniem  
Teozofów w tej sprawie, rozwój i doskonalenie się duchowe odbywa się według 
kolejno po sobie idących planów egzystencji, z których najbliżej nas obchodzące są: 

Plan Fizyczny,  na którym żyjemy, — jako egzystencja niemal najcięższy, 
będący terenem Grzechu Pierworodnego i ekspiacji za przewinienia dawniejszych 
bytowaó. /

Plan Astralny, jest sferą oczyszczania się istotności duchowej w okresie 
przed wcieleniem się w Plan Fizyczny i po śmierci, która na tymże planie miała 
miejsce. Rozróżniamy w nim trzy stopnie: najniższy  — mieszczący Żywiołaki, 
Elementale, w szystkie postacie legend i fantazji wysnute przez umysł ludzki; jest 
to plan na poły zwierzęcy i przechodząc, z życia w śmierć, ci którzy nie wyzbyli 
się subjektywizmu i namiętności życiowych, bytują w  nim dłużej lub krócej; sfera 
w której każdy duch o instynktach nizkich odnajduje fantomy swych zabobonów
i wyobraźni. Astr. średni i wyższy,  ten ostatni będący już w łączności i przecho
dzący w następny, 
dzący w  następny:
poszczególne niższe i w yższe segregacje. Mental w yższy jest zbiorowiskiem du
chów niezmiernie już wysokich, t. z. Błękitnych. Ci, którzy żyją na Ziemi wejść 
doń bezpośrednio nie mogą.

Idą potem jeszcze w yższe plany, są one jednak już dla naszych pojęć nie- 
Plan Mentalny inaczej Mental, bardzo już wysoki i dzielący się również na



„Adcnai! Za cenę wszystkiego Co przeszło i wszystkiego co 
przyjdzie, daj mi sięgnąć w sfery Czystego Rozumu i daj mi sądzić 
Twe boskie spraw y Mądrością, by m roki nie zaciem niały jej dróg 
i jasności sądów", —

że to się mści! I obawiam się, iż im wyższym będzie mój 
stopień doskonałości w Sferze Hierarchji Czystego Rozumu, tem  niżej 
będę opadał w cierpienie, aż prawdopodobnie będę musiał znowu tęsknić 
do kolebki, błagając, by być bardzo maluczkim w wielkiem uczuciu,..

O to Świat, dodaje po chwili Ochorowicz, w którym wszyscy 
jesteśmy sami sobie sądziami...

Ciekawe i pod wielu względami pouczające jest co mówi w przed
miocie tym  Ochorowicz w jednym z dalszych swych kom unikatów  
otrzym anych w następujących w arunkach:

Przy zwykłem  porozum iew aniu się z nim, robimy z p. Dom ań
ską uwagi, zastanaw iając się nad w arunkam i w  jakich bytują istności 
ludzkie po przejściu progów śmierci i otrząśnięciu się ze stanu oszo
łomienia, w jakim znajdują się bezpośrednio potem . Ja k  wiemy, na 
zasadzie udzielonych nam objaśnień, każdy z nas za życia już, stw arza 
sobie w arunki bytow ania po tamtej stronie, D ana istność często za
sklepia się w  nich, —  liczy się z ich realnością a nie będąc zdolna 
do wyższych polotów duchowych, psyche jej nie obejmuje szerszych 
horyzontów, nie szuka ich i nie wychodzi tym sposobem poza obręb 
sfery, w której się znajduje.

—  C harakterystycznem  jest, mówi przy sposobności tej Ocho
rowicz, że aż do Błogostanu włącznie, mogą doznawać odnośnych 
w rażeń ci, k tórzy  chowani na podstaw ie biblji i tradycji, wnoszą 
w  śmierć na tych danych ugruntow ane zasady.

—  I dobrze im z tem ? — pytam .
—  Każdy, praw da, odbiera to  na co zasłużył, odpowiada Och. 

i każdy przyjąć może tyle na ile go stać. Zapewnić W as mogę jednak, 
że  tym, k tórych na wiele stać, nie jest dobrze, na tyle, że zawsze im 
jest m ało i nie mogą znaleźć punktu  wyjścia. Ich po trzebą jest bez
ustanne dążenie, wieczny ruch, odpowiadający ruchowi i przeobra
żeniom Kosmosu, Im potężniejsza jest k reacja  duchowa, tem  więcej 
jest jej źle — i zalecana przez M istrza z N azaretu  Prostota, była w y
razem  genjalnej przenikliw ości Jego, k tó ry  znając tragizm w swej 
przeogromnej duszy, chciał przed nim w następstw ie uchronić 
ludzkość.

F u rta  niebios łatw o się obraca na zawiasach, ale jest tak  n ie
pozorna, że nie chce się jej naw et pchnąć palcem... Zresztą Raj Bło
gosławionych, to  jeszcze bardzo niski stopień w stadjum  duchowego 
pochodu —  owo ekstatyczne bytowanie w Astralu...

— To i Tobie nieszczególnie dziać się musi, Przyjacielu? za
pytuję.

— W idzisz — odpowiada mi na to, — to pojęcie dobrego lub 
złego samopoczucia i odczuwania jest bardzo względne. Powołam 
się i zacytuję jako przykład — sny. W  snach godzą w W as sztyletami, 
przechodzicie przez ogień, pod gradem  kul, k tó re  godzą jak gdyby 
w W asze ciało, — bolu niemniej nie odczuwacie wówczas; jest to 
pozorny miraż, połączony naturalnie z pew ną sumą lęku odrucho
wego, pochodzącego z odczucia niebezpieczeństw a. Fizycznej dole
gliwości jednak tam  niema.
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Otóż egzystencję naszą musiałbym porównać do zacytowanego 
przykładu: my nie dczuwamy a my czujemy — i to  jest zasadnicza 
różnica naszego bytu od W aszego planu. Tak jak sen jest w bezczuciu 
dotkliwem  czuciem psychicznem, parafrazą pierw otnej egzystencji 
i sumą przeżyć chwili i nastroju, tak  bezwiedność czucia, pozba
wiona odczuwania, daje specjalne w rażenie spotęgow ane w psychice 
do maximum a w modyfikacjach nikłe, jak właśnie owo w rażenie snu, 
na k tó re  się powoływałem.

Czując —  nie można być nieszczęśliwym, — czując — nie można 
się cieszyć i nie można się smucić. Ból, radość, cierpienie, są po- 
szczególnemi uczuciami, wypływającem i z harmonji czucia. Czucie 
nie może czuć — może wyprom ieniać. D latego my możemy tylko 
mówić: Jesteśmy! Zapewne, — chcąc się przystosow ać do W as, 
używam  wyrażeń: Czuję się dobrze! źle... A le to  jest tak ie  powierz
chowne kokietow anie W as —  i nic więcej, —  kończy Och. ze zwy
kłym, właściwym sobie humorem.

W  przeciw staw ieniu do pomienionego, przed kilkom a laty  
otrzym anego kom unikatu, są poniżej zamieszczone rew elacje, świe
żej daty, z m. Stycznia r. b., będące w  bezpośrednim  związku z dy
ktow anym  nam przez Ochorowicza od pewnego czasu trak tatem , 
tyczącym  Postaw  C ałokształtu  W iedzy Duchowej i ich Znaczenia, 
ujętym w formę pytań i odpowiedzi i stanowiącym  rodzaj K atechizm u 
w zakresie interesującej nas dziedziny x).

Przy sposobności, dawanych nam przez przyjaciela i M entora 
duchowego naszego objaśnień w spraw ie Planów przeznaczonych dla 
celów stopniowego, postępow ego rozwoju i doskonalenia się ducho
wego, zapytuję go:

— Czy chciabyś objaśnić nas w jakim sam znajdujesz się obec
nie planie, albowiem, wyczuwamy, iż jeśli tak  blisko nas wciąż jesteś 
i w bezpośredniej praw ie łączności z naszym Ziemskim Planem, spo
wodowane to  być musi pewnem i ważnemi przyczynam i?

—  T ak jest, — odpowiada Ochorowicz. —  Ja k  już W am  mówi
łem, jestem w Grupie Duchów Poszukujących i Uczących.

A rbitralność moja jednak i indywidualizm, k tó ry  mnie cechuje, 
nie pozwala mi jeszcze wejść w Mental. Jestem  na pograniczu 
A stralu  Średniego i M entalu — czerpię z dwóch planów: P lan Sub
iektywizm u jest moim terenem . M entalny — źródłem, k tó re  mnie 
zasyca. A ura moja nie jest jeszcze dostatecznie rozsłoneczniona, — 
przyćm iona jest jeszcze ambicjami, zuchw ałą ciekawością poszuki
wania, — pragnieniem  zogniskowania W iedzy. Jednak , że to  p ra 
gnienie nie jest li-tylko następstw em  rutyny ostatniego bytu a chęcią 
dania jej i nauczenia W as, w tym celu, by ułatw ić W am  ewolucje, 
dlatego wolno mi czerpać z Mentalu i daw ać W am  ztam tąd idące 
błyski, niestety w maleńkich dawkach, gdyż większych przyjąć nie 
jesteście w stanie.

Dla oczyszczenia A u ry 2) będę musiał kiedyś raz  jeszcze rein- 
karnow ać się na Planie Ziemskim... Będzie to  praw dopodobnie byt 
krótki, — by następnie już wejść w M ental.

’) Vide: zapowiedź rzeczonego wydawnictwa, w  Nr 8 Zagadnień Metaps,
2) Aura — zwie się promieniowanie substancji eterycznej, otaczające każ

dego żyjącego jak i wyzwoloną istotność duchową, w rodzaju i formie ctoczki, oka-



— Czy obecnie, zapytuję dalej masz już jasne wspomnienie ze 
wszystkich tw ych poprzednich bytów i perrgsynacyj po św iatach?

— Nie, — gdyż ne wyzbyłem  się jeszcze subjektywizmu, który  
mi zasłania Ekran W szechśw iata, U końca ewolucji dopiero ogarnia 
się ca łokształt bytów . Mogę jednak ogarnąć te  byty, w k tó rych  ewo
lucja posunęła się naprzód. O statni był szczęśliwym dla postępu,

— W  jaki sposób należy zachowywać się i kształcić duchowo 
tutaj, na ziemi, by ewoluować szybciej i skuteczniej? —  zapytuję,

—  Przez opanowanie potrzeb ciała, —  przez W olę i Miłość 
W yższą, — Miłość Bliźniego, płynącą z ducha, — przez w alkę z n a 
miętnościami. O panow aw szy je, starajcie się, niezależnie od nich, zdo
bywać Spokój, Harmonję i Pogodę Ducha, a tern samem wchodzicie 
w sferę wyższą, doskonalszą.

Przez to  co powiedziałem, nie zalecam zupełnie abnegacji, — 
chodzi jednak o to, by wszystko cokolwiek spłacacie życiu jako jego 
dłużnicy, było płacone m ądrze i z pełną świadomością, — i by w każ
dej chwili mieć siłę cofnąć się od tego czem darzy życie.

— A jak śledzić i zdobyć dorozwój wyższy? — pytam. — Ja - 
kiem i drogami należy postępow ać w tym  celu?

— S tarać się, by każda chwila była zajęta i owocna, czy to p ra 
cą zawodową, czy też inną narzuconą. Nie zalecam, jak już mówiłem, 
kontemplacji, natom iast radzę prowadzić dziennik, w którym  co
dziennie starajcie się zapisywać przejścia dnia. Obserwujcie się, — 
zadajcie sobie lekcje każdego rana, z k tórych wieczorem  zdacie egza
min. W  programie niech będzie zawsze jakiś psychiczny trening. 
Zaczynajcie od małych, drobnych rzeczy, k tórych sobie w ciągu dnia 
odmówicie, oraz pomyślcie o jakiejś pracy, również drobnej, k tó ra  
jest W am  może niemiła, ale k tó rą  postarajcie się wykonać. Jeśli 
każdy wieczór w ykaże plusy, możecie próbow ać Woli w większych 
w ypadkach. N ależałoby też zawsze jakiś czyn dobry mieć do zapi
sania w dzienniku, — jakąś pomoc daną komuś w ciężkiej potrzebie...

Jeśli dziennik w ykaże minusy, nie należy się tem  zrażać a  dalej 
kontynuow ać ów pam iętnik, by przyzwyczajać się do metodycznego 
studjum psychicznego nad własnym postępem . Jeśli k ilka miesięcy 
z rzędu w ykażą w waszym notatniku sumę dodatnią, to  już możecie 
być pewni, że wola wasza rozw inęła się na tyle, iż możecie nią k ie
row ać bez wysiłku a  z coraz lepszym rezultatem . Gdy staniecie już 
na tym punkcie, z politowaniem  patrzeć będziecie na słabość waszej 
przeszłości. Jeżeli życie wasze układać się będzie równo i spokojnie,

łającej jej postać, niekiedy układającej się inaczej, np. w  postaci promieniejących 
snopów, o zabarwieniach charakterystycznych i zdecydowanych. Medja — jasno
widze są w stanie obserwować aurę i zdawać sobie sprawę z wartości duchowej 
danej jednostki na podstawie odpowiedniego zabarwienia aury a także zmiany 
tychże barw, spowodowanej chwilowemi wrażeniami psychicznemi, tudzież chorobą 
lub blizką śmiercią, że wspomnę o znanym u nas z trafnych swych orzeczeń w tym 
w zględzie p. inżynierze Stef. Ossowieckim. Czerwona barwa aury odpowiada emo
cjom zmysłowym, namiętnościom; fioletowa — mistycyzmowi i fantazji; ziełona — 
zbliżająca się do Mentalu, ale połączona jeszcze z egoizmem; niebieska — inte
lekt, w yższe poznanie, udoskonalenie; żółta — uduchowienie, świadomość wyższa, 
mądrość kosmiczna; złota — absolutna pełnia duchowa, harmonja doskonała. 
Aurą złotą jaśnieją prorocy, wtajemniczeni, Mahatmowie, Święci (aureola) wreszcie 
białość, będąca już najwyższym pierwiastkiem boskim.



będziecie mogli harmonją nabytą przez wolę, panować nietyłko nad 
sytuacją własną ale i dopomagać innym.

Jeśli przeciwnie, życie ułoży się ciężko, to  tem większe pole 
będziecie mieli do wykazania duchowej odwagi. Jako rekompen
satę będzecie mieli zadość zwycięstwo ducha nad przeciwnościami — 
i ewolucja wasza tem szybciej postąpi naprzód.

Zalecam raz jeszcze prowadzenie dziennika!
Dla ewolucji potrzebna też jest modlitwa. Może ona być bez 

słów i bezimienna; wystarczy pragnienie połączenia się z Bogiem, 
z Duchami Doskonałymi. Ten kontakt pozwoli Wam czerpać siły 
i hartować wolę. Odbierając doskonałe fluidy przez modlitwę, sta
jecie się silni i zabezpieczeni od wpływów sił ciemnych.

Jako komentarz dodam, że praca psychiczna większą odgrywa 
rolę w ewolucji niż trud fizyczny lub umysłowy. Pod pracą psy
chiczną nie mam na myśli, jak już mówiłem, kontemplacji, a czynne 
i świadome podnoszenie charakteru przez opanowanie potrzeb życia. 
I raz jeszcze powtarzam: trzeba umieć żyć i brać udział w życiu — 
ale przez świadomą wolę i ducha zawsze czuwającego.

Dodam, iż kto przechodzi obok życia niedotykając go, — nie 
biorąc w niem udziału, — nie jest w stanie być miłosiernym, — nie 
odczuwa innych dusz i ich potrzeb, gdyż absolutna dojrzałość nie jest 
udziałem tego planu i wszyscy ci co odchodzili z Ziemi jako Ana- 
choreci, wracali jeszcze, by poznać cierpienie grzechu — a następnie 
już doskonali, przejść w inne, wyższe Sfery.

— Jakże daleko, robię uwagę, jesteśmy jeszcze duchem od tego, 
co otrzymaliśmy od Ciebie jako wskazówki postępowania na Ziemi — 
i jakże trudno wejść na tę drogę!

— Tak, — odpowiada Ochorowicz. — Ale tem samem, żeście 
otrzymali, że mogliście otrzymać te wskazówki, — już jesteście jej 
blizcy!

W reszcie na jednem z ostatnich naszych posiedzeń w końcu 
marca r. b. Ochorowicz na zapytanie: jakiego rodzaju jest przeważnie 
jego czynność duchowa? — daje nam odpowiedź następującą:

— Myślę — ponieważ zawsze miałem to niemądre przyzwycza
jenie... Obserwuję, przerabiam dobyte stąd wnioski, narzeczowe 
i konkretne dane, z których znów wysnuwam dalsze wnioski... Bo 
zdobycz nie jest zdobyczą o ile z niej nie powstaje nowa zdobycz — 
i tak kółko.

— Wspomniałeś iż jesteś w możności obserwowania procesów 
i zmian w wieikim stulu odbywających się w Wszechświecie; czy intere
suje Cię to i w jakich zakresach odbywają się podobne obserwacje ?

— Względnie i to  bardzo względnie, otrzymujemy w odpowie
dzi. A wiecie dlaczego? Bo zdobycze przyrodnicze, obserwowane 
ztąd, są znów tylko fragmentem... W Planie Ziemskim obserwujecie 
już efekty skończone, kształt zdobyty jako kwintesencja licznych 
przeobrażeń i procesów przeszłych. My zaś tutaj obserwujemy, już to 
idealne jedynie projekty form tam już ukształtowanych, lub też kon
centracje atomowe w ich dążeniu do formy.

Obserwować atomy w grupach, ich ustawiczny ruch, ich niesły
chaną pomysłowość w układaniu się owych grup w pewien zarys 
kształtu, jest zaiste niezwykle ciekawem — ale to  nie jest jeszcze 
prawda, podpatrzeniem całkowitem ich stopniowego rozwoju poprzez
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niesłychanie liczne modyfikacje, poprzez działania dodatnie lub uje
mne tych lub innych przyczyn, ustaw iczny ruch jaki nas otacza, 
lub kunsztow ny kształt, będący pow tórzeniem  istniejącego już tam  
u W as na Ziemi.

Kosmiczne skojarzenia ciał lotnych z tendencją przejścia tychże 
ciał w sta łą  formę, jest zapew ne cudownem i wiele wniosków nasu- 
wającem  widowiskiem —  ale poniew aż jest ono tu  zjawiskiem sta 
łem, wydaje się naturalnem .

Na tem  zakończył Ochorowicz dane nam dotychczas informacje 
w łasnego swego duchowego jestestw a tudzież zadań i czynności swej 
dotyczące.

Dr. Fr. Habdank.

Z w ysokich S fer Myśli i Słowa.
Niezależnie od naszych dobrych chęci, niepomierne przeciąganie 

w dotychczasowych warunkach wydawniczych, prac drukarskich, po
wodujące znacznie opóźnienie ukazyw anie się pojedyńczych zeszy
tów Zagadnień M etapsychicznych, nie dozwoliło mi również podać do 
wiadomości czytelników rewelacyj wcześniej otrzymanych na sean
sach z p. Domańską, ze względu na treść swą i charakter zasługują
cych na uwagę, Z tego względu pozwalam sobie podać je obecnie, jako 
zawsze na czasie będące.

...Wiosna u W as śpiewa! — przem awia w odpowiedniej chwili 
m edjum  (w d. 11 m aja, 1925 r.) pod inspiracją, jak sądzimy, W ieszcza 
Juljusza Słowackiego. — „Fletnio nie śpiewaj i ucichnij naturo"! — 
mówi dalej... „Chcę W am dać hymn wiosenny..., ale może nie dziś 
jeszcze".

N astaje przerw a, poczem  mamy wrażenie, że przem aw ia już inna 
istotność.

— Ale, gdy się czerpie słowo nawet ż ust Cicerona a myśli wiąże 
obrazem  selanki Epiru, gdy naw et ton  uchwycisz, to  jeszcze, skoro 
w ydaje się niestrojnym, trzeba dalej szukać, aż wreszcie wyłania się 
ów sens prawdziwy, że chcąc sławić czy to  wiosnę, czy przejaw  
natury  lub ludzkiego serca, należy zapomnieć o Ciceronie, Eposie, 
formie fletni i tonie, gdyż nigdy niedojdzie W as inaczej szm er rozwi
jającego się wiosennego kw iatu, — nie usłyszycie praw dy natury  
tam, gdzie pragniecie obserwować ją  znów w zwierciadle ludzkiej 
myśli powtórzoną!

Te praw dy nie poprzedziły kunsztu mej formy — przeto  pozo
stały  kunsztem. Obeserwowane w zwierciadle wyobraźni, myśli oble
k ały  się w barw y, tracąc bezpośredniość. Mylne jest mniemanie, iż tak  
co tworzy musi się w obrazie kreślonym lub strofie najpierw  przeżyć 
i że pisany poem at winien być wykwitem czy to cierpienia czy radości.

Nie! Pisze się najmocniej prawdziwie wówczas, gdy na białe 
karty  p ad a ją  słowa niewiadomo skąd chwytane, surowe, niepojęte dla 
twórcy. Nie jest to już odbicie własnego ja, a prawdziwy, po linji 
W szechśw iata płynący głos słońca, w ichru i burzy. Jeśli tw órca przed
tem  nim w yrazi ból, płacze nad nim, to  łzami swemi już ten  ból po
grzebał! Tw órca, pisząc o bólu, nie może czuć bólu własnego, a musi 
poczuć ten który opisuje.
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M edjum odpoczywa chwilę, podczas której zastanawiamy się 
k to  może być autorem  powyższych tak  głębokich i o wysokiej znajo
mości psychiki ludzkiej świadczących refleksyj?

— Nie Słowacki w żadnym  razie, mówi p. Domańska. On — 
przem aw iający z takim  spokojem? Nigdy! Skorzystałby z pierwszego 
promienia słońca, by wznieść się w  odległe m iędzyplanetrne wyżyny — 
rzuciłby się potem w elem entarny chaos żywiołowy, dopatrzywszy 
zderzenie się z sobą dwóch światów, —  i w reszcie poprzez mleczne 
drogi i młgławice spłynąłby znowu do nas na promieniu bladym 
księżyca — i legł na kwiatach, słuchać cichej ich na cześć nocy śpie
wanej pieśni!

— Podzielam  zdanie Pani, mówię z uśmiechem. Ani Słowacki, 
ani Krasiński, a tern mniej Mickiewicz... Więc kto?

— Czy nie wiecie kto mówi? mówi dalej m edjum  Otóż wytło- 
maczę W am: Zaczął przemawiać ten, którego tak  świetnie, pod moim 
wpływem, przyznaję skromnie, scharakteryzow ała obecna tu  pani. 
W praw dzie zapowiedział Ochorowicz mój tu  współudział, ale zawsze 
jeszcze w strzym uje mię odrobina niedowierzania w jasność uchwyco
nych myśli —  i moc zaufania jednocześnie do dobrej woli O choro- 
wicza jak i państw a ztam tąd...

O rjentujem y się, iż przem awia Sienkiewicz. Tenże mówi po 
chwili dalej:

— Porywał mię i upaja ł zawsze Słowacki. Tylko, przyznaję, 
nie umiałem podążać śladem jego bezmiernych tęsknot i przepięk
nych koncepcyj, k tó re  zawsze jednak w połowie drogi a częściej 
wcześniej już tonęły w narcyzow atości M istrza...

Cóż miał robić, gdy w odblasku szorokich wód oglądał 
bezustannie odbicie własnego kwiatu!

Tam też w owych czasach odbite i obserwowane gwiazdy i słońca 
ustroił w  przepiękne barwy, mistyczne i tajemnicze, takie jakie widzi 
w odbiciu.

Biedny! Nie widział Praw dy Natury! W idział spotęgowane 
Piękno w fantasm agorji powtórzenia —  i teraz rwie się, by je zoba
czy napraw dę!

W  dniu 23 m aja zapytuję Ochorowicza co sądzić należy o psy
chice t. z. gwałtownego zakochania się?

— Poruszasz tu  problem at t. z. namiętności, rzecze tenże. Otóż 
niezależnie od jednostki i jej etycznej wartości, namiętność posiada 
mniej więcej jednakie oblicze. Czem bowiem jest namiętność? Je s t 
mniej lub więcej silnem chceniem, tem silniejszem, im trudniejszym  
do zdobycia jest dany objekt. Chcenie zaś, niezależnie od jego gatunku 
i wartości, jest częścią składow ą woli. W ola zaś jako przejaw  siły, 
ośrodkowanie najbardziej wartościowych gatunków psychicznej ener- 
gji, dominuje i rozświeca całą psychikę, tak  dalece, że obok niej zacie
ra ją  się pewne rysy charakteru i s ta ją  się drugorzędne. Jeśli zaś ujaw 
n iają  się, to już spotęgowane, podkreślone silnie i noszące wybitne 
cechy tejże dominującej Woli.

W tedy mówi się: Oto człowiek silny! — niezależnie od tego, 
że może to być człowiek jednocześnie podły.

Otóż, jeśli namiętnością ogarnięty dany osobnik, poddany 
zostanie psychologicznej analizie, to jeżeli ta  namiętność jest silna,
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powiedzieć o nim cośkolwiek jest bardzo trudno, gdyż jego odbicie 
a stra lne  jest zabarw ione pryzm atem , owej nam iętności a  przez nią 
zmienia się gatunek jego uczuć i psychika.

Dalej namiętność winna być wyłączona z szeregu tych uczuć, 
które się obserwuje z punktu widzenia psychologicznej rutyny a pod
dana specjalnej analizie, pośredniej między ścieraniem  się energij 
kosmicznych, a kom plikacją nerwową poddaną pewnym wpływom, 
mianowicie ścieraniu się energji dodatniej i ujem nej. A naliza psy
chologicznej namiętności nigdy nie obejmie jej prawdziwego składu 
i kształtow ania się tak  w systemie mózgowym, jak i psychicznym. Jest 
to przejaw  czysto przyrodniczy, mechaniczny, spotęgowany ilością 
i  sumą odebranych przyrodniczych czynników pobudzających energję, 
czynników  zewnętrznych, jak kolor, kształt, za'pach.

Bezwzględnie wszystkie uczucia biorą początek z przeżyć 
zewnętrznych prócz Woli, Miłości — ale prawdziwej, powstającej 
z ducha — i m atem atycznej Logiki, biorącej początek z owego źródła 
Letejskiego a odradzadzającego się wiecznie, t. zw. Mózgu.

Są to właściwie trzy zasadnicze uczucia dla których psycholog 
winien parękroć umierać i parękroć się rodzić, by je zrozumieć, gdyż 
są to uczucia płynące, że się tak wyrażę, z objawienia Boskowości 
w Człowieku.

Przedew szystkiem  W ola, — jestto  uczucie niezależne od Kos
mosu — a raczej uzależniające Kosmos, W ola jest samoistna 
i jedyna; woli nie można interpretow ać indywidualnie; dla jakich
kolwiek celów dobyta i przyswojona, jest niezmienna, — zawsze 
darzy poczuciem siły, w ładzy i niezależności. Sama zwycięska — 
użyta na cele złe — straszliwa w skutkach dla danego objektu ale 
i  w skutkach  potężna (Symbol Lucyfera).

Uczucie Miłości natomiast, jest równie jak i wola niezmienne — 
ale tern się różni od woli, że można je interpretow ać. Miłość da się 
porównać do tonu, k tó ry  m istrz dowolnie hamonizuje, podnosząc 
lub zniżając ton, przyśpieszając lub zwalniając tem po i dowolne 
wywierając na słuchaczach wrażenie. Miłość jest tym cudownym instru
mentem, którym  czaruje się otaczającą atmosferę jak i tych, którzy 
tą  atm osferą oddychają. W ola jest surowym i bezwzględnym tonem 
bojowej surmy, który zachęca do walki, ale nie czaruje — a raczej 
przeraża.

Logika zaś, jestto biała karta, na której się kreśli zdecydowane 
i śmiałe linje, ręką pewną, na zimno. Jestto  doskonała luneta przez 
której czysty kryształ obserwuje się horyzont na takiej przestrzeni, 
jaką obejmuje ów krzyształ. P rzestrzeń owa obserwowaną jest ideal
nie, podczas gdy po za granicami lunety istniejące przestrzenie nie 
istnieją, gdyż nie są oglądane. — Logika nie znosi istnienia innych, 
równorzędnych z nią uczuć — gdyż są one poza jej horyzontem.

Gdy na zwykłym seansie naszym z p. Dom., robię uwagi nad 
smutnymi warunkami obecnej naszej egzystencji, powszechną biedą, 
narzekaniem  ogólnem, przy braku nadziei i widoków na lepsze, o trzy
m uję od Ochorowicza następujące uwagi:

— W szystkie niezadowolenia i niepowodzenia czy to narodów, 
czy pojedynczej jednostki, są szczęśliwą wygraną po tej stronie. 
Zawsze tam dla ducha coś przybędzie i zawsze przeto włóczęga staje 
się krótszą — a to wiele znaczy!
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— A cel ostateczny? — zapytuję.
— Zawsze o to pytacie!... Ten cel ostateczny brzmi absurdalnie 

tam  dla Was, — co więcej — niezrozumiale: Związanie się we W szech- 
całość, — Zatonięcie w Bogu — kto wie czy nie po to, by znów się 
rozpaść...

Wogóle zagłębianie się w labirynt celowości i szukanie celu 
dla Celu Ostatecznego — neguje sam cel, gdyż jeśli cel jest Bogiem 
a Bóg celem, jeśli wszystko co jest, jest składową częścią owego 
W szechcelu, to wypadałoby, że ów Cel O stateczny jest w yższy  od 
Boga, skoro wywodził z chaosu wszystko dla tego Ostatecznego Celu 
(o czem już mówiłem kiedyś).

Cel ostateczny zatem musi być uznany, jeśli uznajem y jakieś 
W ielkie Ego W szechświata, lub nie uznajem y w sensie nieuznawania 
istnienia Boga. A  ponieważ Stworzenie i Objawienie W szechrzeczy 
nie nastąpiło d la celu, jeśli uznamy Wszechboga, zatem Celem O sta
tecznym jest Sam Bóg. A  jak się przedstaw ia Zatonięcie w Nirvanie — 
tego W am powiedzieć nie umiem, ani W y tego nie jesteście w stanie 
odczuć...

— Ale na jedno mi odpowiedz, zapytuję. Czy będzie to  miało 
miejsce przy zachowaniu własnej indywidualności?

— Widzicie! Ta indywidualność już jest gruntem na którym 
się nigdy nie porozumiemy! Indywidualność musi zniknąć w tern m iej
scu, gdzie pojęcia wyzwolone i zataczające wielkie horyzonty, nie są 
w stanie wyodrębnić już własnego J a  z całości organizmów postron
nych. To J a  rozrasta się w miarę ogromu samych horyzontów, potę
guje się do tych granic, że przenika, ogarnia i zapala całe konste
lacje — i już następuje w tedy odczuwanie kosmiczne, jasne, zdecy
dowane i potężne...

Ale tam, mówi Medjum po krótkiej przerw ie, podczas której 
wybitne uczucie ogarniającego nas chłodu tudzież zmiana w ruchach 
ekierki na której spoczywa ręka Medjum, każe mi przypuszczać, iż 
pod inną wypowiada się inspiracją, — już niema Ja...! Tam już jest 
Byt;  tam  już niema Słowa, — jest Logos; tam  już niema M yśli, — jest 
Czucie bez Form, które Formy stwarza... Tam już niema Cierpień, — 
Straszlilw y Ból Boskiej Roskoszy. Tam już niema Miłości — gdyż 
wszystko się już w niej rozpłynęło, — tam  już tylko Następstwa tej 
Miłości: powstanie nowych Globów i nowych Słońc — to jest Cel 
O stateczny i Nirvana!

To W am powiedział, mówi M edjum  po nowej przerwie, Samotnik 
na Skałach Patmosu... Rozw artą została Księga Ludów i W szystko 
Słowo, które rozsiane zostało wśród Ludów!

Jedni Słowo przyjęli jako Gołębicę, — dla innych było Słowo 
Barankiem bez Zmazy, — dla innych straszliwym Symbolem Krzyża. 
Było to jeszcze Słowo Trąbą A rchanioła i lękały go się ludy! Ze Słowa 
tego narodził się Kościół, ze Słowa tego zrodziło się dla jednych 
potępienie i lęk, — dla innych Zbawienie i Światło...

A le nieliczni byli ci, co je zrozumieli!... A  ci co je zrozumieli, 
dostali Miłość — i poszli!

A  słowo nie było Barankiem  bez Zmazy, ni Gołębicą, ni Kościo
łem, ni Potępieniem, ni Zbawieniem... Słowo nie mogło być Słowem; 
Słowo niemogło nawet być zrodzone z myśli! Logos niekwalifiko- 
wało się na modłę Czucia Ludzkiego... Zapisane w księgi, zniknęło 
wśród ksiąg, bo wszystkie księgi i wszystkie m ądrości ludzkie w nich
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zawarte, były jak proch osypujący się ze skały wobec jaśniejącego 
jego blasku! Logos było Boską Nirvaną, — Logos było Czarnością, 
z której powstało światło, —  Logos było spotkaniem się Pra-Niczego 
z Pra-W szystkiem , błyskawicą rozdzierającą łono Tajemnicy Milcze
nia i Nicości dla objawienia W szystkiego!

Jakież są wyrazy, by to streścić i jakie są księgi, by to  opisać?! 
Księga Serca? Nie! Na kartach Księgi Serca zapisane są Czucia. Czucie 
na miarę waszych serc? Tego nie pojmiecie! Były jednak takie serca, 
które urodziły się z chwilą gdy Logos się objawił: to byli Prorocy 
i Chrystus!

A  Cel O stateczny  jest ten: by Pra-Nicość pochłonęła P ra- 
W szystko, — by znów przejaw ił się Logos, ale już taki, gdzie wszystkie 
serca mogłyby być jego pam iętnikam i i by przyszłe Logos ukształto- 
w ane było na m iarę C hrystusa i Mojżeszów. Tylko już w tedy nie 
będą bytow ać ani tam, ani na weszej planecie...

— Dlaczego stawiasz, Panie, M ojżesza na jednym planie z Chry
stusem. W szakże już pod względem etycznym  tylko dzieliła ich p rze
paść cała, — robię uwagę.

— Dam wyjaśnienie... Mojżesz związał i połączył dw a światy,— 
poprzedził Chrystusa — i ukazujący mu się w krzaku ognistym 
Adonai...

M edjum bardzo wyczerpane opuszcza bezwładnie ręce i zmusza 
nas do zakończenia seansu.

Nadmienić wypada, iż istność m ianująca się Samotnikiem 
z Patmos, będącym  Janem  Apostołem , tw órcą Apokalipsy, przem a
wiała już do nas poprzednio za pośrednictwem  pani Czernigiewicz 
w okolicznościach opisanych w zawieszonem  przed la ty  w ydaw nictw ie 
perjodycznem  pod tyt. Pochodnia (Nr. 4; zesz. z dn. 15 lipca, 1919 r.).

Dr. Fr. Habdank.

Z apow iedzi p rzyszłych  W ydarzeń .
Uosobiona istność duchowa p. Domańskiej, Edea  inaczej Mała, 

wywołana podczas snu magnetycznego Medjum, zapytana przezemnie 
jak na ekranie astralnym  uk ładają  się obchodzące nas wypadki poli
tyczne w rozpoczynającym  się roku, mówi:

—  „Wiecie jak trudno nam jest orjentować się co do czasu, 
k tóry  u nas nie istnieje... Powiem tylko, iż oczekują W as tak w Euro
pie jak i na całym świecie przedewszystkiem kataklizm y żywiołowe 
a także politycznego i socjalnego charakteru. W łochy, jako państwo 
odegrały swą rolę i przestaną istnieć... W szak zapowiedział W am to 
w swoim czasie już Leopardi... A nglja skazana jest na zagładę za nie
pomierną pychę swą i bezwzględność w chęci panowania nad światem 
a w szczególności posługiwanie się żydam i w tym celu. Po zmaganiach 
ciężkich jakie W as oczekują i w które zamieszana będzie Polska, w y
płynie ona jako pierujszorzędne potężne państwo, jakiem jeszcze nie 
była...“ .

— „Ależ — robię uwagę — gdzież się znajdą ludzie po tem u? 
W szak widzimy co się dzieje obecnie w tym nieszczęsnym  kraju ...!“ .

— Masz słuszność — mówi M ała —  ale znajdą się tacy. W i
dzę to jako rzecz niewątpliwą i pewną. Przejścia będziecie mieli jesz-
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cze ciężkie, będziecie blizcy może upadku, a le  stanie się jak  mówiłam; 
Polska siłą wypadków zdobędzie sobie pierwszorzędną sytuację po
lityczną, wypadków, których nic nie powstrzym a, jak kuli wypuszczo
nej z działa... Nie będzie to  W aszą zasługą, o, nie! Stanie się to za 
zrządzeniem  W yższem, po w szystkich niesprawiedliw ościach jakich 
doświadczyliście od innych narodów!

Niemcy — mówi M ała po krótkiej zadumie —  opam iętają się, 
odstąpią od swych czysto nacjonalistycznych dążeń i przejm ą się du
chem zbratania narodów, czego A nglja nie chce zrozumieć i w zaśle
pieniu swem ciężką za to poniesie karę....".

G dy po upływie dłuższego czasu, przy okazji zbliżających się 
Świąt W ielkanocnych, poruszamy te leżące nam na sercu sprawy, przy 
porozumiewaniu się naszem  zwykłem z duchowemi istnościami komu
nikujących się z nami przyjaciół, mówi Ochorowicz:

— Tak jest... U W as coraz gorzej dzieje się z tem, co świeci 
i rozświeca ducha... Szarość coraz większa!

I na czem to się skończy? — pytam.
— W łaściwie trudno powiedzieć, bo wszystko w dziejach ludz

kości jest tylko epizodem... Ciągle jeszcze Okres Z ły  — i nic się nie 
zaznacza jaśniejszą smugą...

— Smutno, kiedy tak, — robię uwagę.
— Zresztą — mówi dalej Och. — tak  nacje jak  i szczególna 

jednostki zapewne są przedysponowane przez W yższe W yroki, 
a w jednyru i w drugim razie losy zależą tak  od jednostki jak i od 
nacji. Zło nie zrodzi Dobra, tylko znów Zło, — i jeśli W y tam  nie 
możecie sobie dać rady  z chwilą obecną a nie staracie się, by zastą
pioną była inną, to jasnem jest, że będziecie taką, jeśli nie gorszą. Zły 
architekt, który nie przew idział dobrze konstrukcji w planie, może być 
z góry przygotowany, że budowa będze złą, nietrw ałą, a mam w raże
nie, że W y robicie jeszcze gorzej, bo budujecie bez płanu, a przypadek 
niezawsze jest dobrym doradcą. Jeśli zaś znalazłby się taki, któryby 
konsekwentnie dążył do poprawy sytuacji, to  wszystko zrobią w tym 
celu, by z punktu popsuć!

Cóż mogę powiedzieć więcej? Tam, — w przyszłości, na mapie 
losów, zarysowywa siąświetny rozkwit Słowian, Polski nadewszystko, 
i zresztą mówią o tem nawet przepowiednie, iż z Polski właśnie ma 
w yjść Duch-Odnowiciel. A le to już nie jest zasługą narodu — a pre- 
destynacją w yższą".

— ,,Z narodu na tym poziomie duchowym i etycznym na jakim 
znajduje się obecnie naród polski? Ciężko bardzo pogodzić się z tą  
myślą...", — robię uwagę.

— „Zapewne, — odpowiada Och. — ale jak  się dało pogodzić, 
gdy z narodu żydowskiego wyszedł Chrystus, — gdy na tle surowego 
jeszcze podłoża Heleńskiego, wykwitli reform atorzy? Z tą  samą lo
giką można się zgodzić na wielkiego reform atora, który wyjdzie z Pol
ski, narodu bądź co bądź o wielkiej kulturze w przeszłości, niezależnie 
od wielu błędów i naw et win, które nietylko Polskę obciążają wobec 
trybunałów Wyższych, ale dosłownie cały świat powojenny.

Trzeba odróiżnić naleciałość od błędów narodowych: to nie jest 
nacjonalne co się u W as dzieje, — to  jest infekcja, k tóra objęła cały 
świat, — szaleństwo epoki, a błędy narodowe Polski to jest raczej
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dziecinnada i bufonerja. Ale, — o ileż Polska stoi wyżej etycznie i du
chowo jako rasa, nie mówiąc już o Niemcach, od tych Słowiańskich 
Braci, — myślę tu o Słowieńcach i M oskalach, — kulturą, in telektem  
i narodową ambicją...

Dlatego też, jeśli prąd  odżywczy przyszłych pokoleń ma wśród 
Słowian wziąć początek, to właśnie stanie się w Polsce".

M edjum  odpoczywa przez chwilę, poczem mówi Ochorowicz.
— „W szak to u Was Święta... Hosanna! Przyjm ijcie gratulacje... 

Zaraz W as tu  ktoś jeszcze powita...
Ruchy ekierki pod ręką p. Domańskiej zmienają charakter.
— Przyjm ijcie przesłane życzenia... rzecze po chwili medjum. 

To ja — Abramowski...
— Dzięki, — mówię. — W itam y kochanego przyjaciela, po tak 

długiej u nas niebytności.
— Jakże długo? Nie mogę zorjentować się...
— Jakieś pół roku najm niej, — odpowiadam.
— Pół roku.,.! To W ielkanoc macie... I tu  widać odblask wa

szych świątecznych nastrojów... Jakże W am  tam na Ziemi?
— W łaśnie mówiliśmy otem... M arnie dotychczas... bardzo marnie!''
— Bo to są lata  prób Ludzkości...
— Lękam się. by te próby nie w ypadły dla nas bardzo ujemnie —
— Czy nie przesadzacie jednak? Bo wtedy można dopiero się 

powodować, gdy próba minie. Przeciwnie: my tu  odbieramy wrażenie, 
że W y właśnie jej się poddajecie cierpliwie i że w końcu ta cierpli
wość będzie wynagrodzona...

Dwa są sposoby reagowania na klęski: reakcja buntu i walki, — 
opozycja siły, i poddanie się fatalistyczne losowi.

— Czy to drugie nie będzie jednoznaczne z niedołęstwem? — 
robię uwagę.

— Zaraz, — mówi Abr. — Kismet Losu nie zawsze zdobywa się 
tylko walką, bo czasami cierpliwość właśnie Los wynagradza... A  teraz 
powiedzcie mi, co wydobylibyście, gdyby w opłakanej waszej dzisiej
szej sytuacji powstały czynne rozterki i walki? Przedtem  nim znajdzie 
się organizator, k tóry wywoła reakcję i genjalnym rzutem  postawi kraj 
na odpowiednim poziomie, wierzcie mi lepszą jest ta  cisza a bezwład 
konieczny!

Ludzkość zmęczona jest po wojnach i klęskach, — przechodzi 
swój sen zimowy... Niech śpią! Głośno zawoła na nich czyn zbudzony. 
Ale ten czyn też jeszcze drzemie... Po wszystkich kataklizm ach w dzie
jach ludzkości następował letarg... H istorja o tem mówi, mówią o tern 
dzieje świata, mówiąyo tem pokolenia. Bezpośrednio po wszystkich 
wielkich występach Ludzkości, pierwsze pokolenia były  słabe, bez ini
cjatyw y, drzemiące. N astępne dopiero budziły się do czynu. Czyż 
F rancja po W ielkiej Rewolucji nie spłaciła długu ospalstwa i niemocy? 
Czy historja 30-letniej wojny nie zaznaczyła się w powojennym okresie 
upadkiem ducha Ludzkości? Ale zato następna generacja wnosiła 
w karty  h istorji świetność czynu i twórcze genjusze.

Toż samo przechodzicie teraz: odpoczynek.
— Co do Francji — oponuję... A  Napoleon?
— Miałem na myśli okres po-napoleoński...
Objawy zmęczenia u Medjum powodują nas do zakończenia seansu.



Na jednem z seansów naszych dn. 28 marca b. r., manifestuje się 
istność Q., w swoim czasie rzekomo politykiem będąca, którą i obecnie 
sprawy te specjalnie zdają się interesować. Korzystam ze sposobności, 
by zapytać, czy oczekują nas w czasie blizkim ważniejsze wydarzenia?

— Z tej strony patrząc, — mówi Q., — sprawy waszego nacjo
nalizmu układają się bardzo niewesoło... Pragnąłbym odrzucić moje 
zrzędzenie rozumowe i patrzeć na rzeczy te pod kątem ślepoty ideałów 
bezimiennych. Cóż — kiedy nie potrafię!

Nastaje chwila przerwy, poczem interlokutor nasz mówi:
— Zbierają się u Was chmury... Zapowiada się ruchawka w wiel

kim stylu...
— Do czego to doprowadzi? — zapytuję.
— Jeżeli do niej dojdzie,, — mówi Q., — będzie źle... Jeśli jej 

nie będzie — będzie jeszcze gorzej! Rok bieżący jest rokiem kryzy
sów, pełen niespodzianek, zupełnie tak jak z przestawieniem tam u Was 
warunków klimatycznych... Te nieoczekiwane fale, które Was będą 
nawiedzać, i zresztą — nietylko Was, a świat cały, przynosić będą co 
chwila coś nowego tak w amosferze, jak i w polityce...

Tu, w Astralnem Odbiciu, sytuacja układa się tak niespokojnie 
i dziwnie, że wprost trudno wysnuć jakieś wnioski konkretne, — raczej 
można uchwycić tylko jeden zasadniczy, że jest niedobrze!...

— Mówisz ogólnikami, Przyjacielu — robię uwagę. — Czego 
właściwie możemy się spodziewać? Czy zanosi się na rewolucję?

— Nie! Będzie poryw..., rychłe jednak uspokojenie umysłów, 
na razie bez poważniejszych skutków. Natomiast gorsze wichrzenia 
i brzemienne w następstwach miesiące: pierwsza połowa kwietnia, m aj, 
może i czerwiec... Najskrajniejszy krwawy konflikt! Nadewszystko za
znaczy się silnie ruchawka na prowincji, zwłaszcza wśród ludności 
miejskiej...

— Przytem — mówi po chwili Q. — zapowiadają się, wprawdzie 
jeszcze niewyraźnie, jakieś światowe powikłania, w których się jeszcze 
dokładnie nie orjentuję. Mam jednak wrażenie, że kolizje wypływa
jące z tej nowej burzy na horyzoncie świata, wzmocnią stanowisko 
Słowiańszczyzny ogóle, a Polski specjalnie.

Tylko  — (zawsze niestety to słowo!) — jeśli polityka wewnętrzne 
zdolna będzie uchwycić moment szczęślwyi w grze losów i wykorzystać 
go w sposób realny, nie ułudnych planów, które zazwyczaj okazywały 
się w praktyce zawodnicze!

Gdy pod wpływem smutnych refleksyj na temat panujących 
u nas stosunków, a przedewszystkiem zaniku poczuciu uczciwości 
etyki, siadamy z p. Domańską do zwykłego seansu, medjum z ręką 
na ekierce, dyktuje:

— Łajdactwo jest naturalnym objawem Planu Ziemskiego, a enig
matyczne pojęcie moralności dzisiaj tam u Was, staje się podłożem do 
coiaz większej swobody tegoż łajdactwa. Instynkty się rozpętały, 
wrażliwość się rozluźniła, egoizm demoralizacyjny wzrasta z wyma
ganiami, a to, co stanowiło przedtem hamulec w rodzinie i społeczeń
stwie, t. j. odpowiedzialność wobec Ojczyzny, społeczeństwa, sumienia 
i Boga, — odpadło wraz z hasłem zrodzonem na tle wzajemnego roz
pętania.
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Żyć — to brać i kraść, by zasłużyć na opinję m ądrego człowieka! 
Taka dewiza może wystarczy na jedno pokolenie, bo drugie już nie 
będzie miało czego brać, ni kraść: będzie mordować, by żyć!

Nie jest ta  sytuacja dręczącą W as zmorą, aż nazbyt realną, nie
stety tylko u W as. Choroba szerzy się wszędzie, w  całym świecie: 
obłęd mas, pozbawiony moralności, nowa etyka zgnilizny, zastępująca 
piękną mralność tradycji, rozpęd ku ubóstwianiu własnego ,,J a ‘‘, w jego 
uzewnętrznionej ohydzie, — logika mas, z jednej strony głodnych 
i zmuszonych do tego, by kraść, — z drugiej sytych, szukających coraz 
obfitszego żeru d la nienasyconej już — nie ambicji — a podłości. 
Między dzisiejszą podłością zresztą a tym ogólno-ludzkim prym ityw
nym odruchem zwierzęcia istniejącego w psychice ludzkiej, jest ta 
różnica, że przedtem  złoczyn przejaw iał się w innej, szlachetniejszej 
fermie, że czyn wstydził się swego czynu, podczas gdy dzisiaj wyłania 
się w całym  swoim bezwstydzie tryumfujący!

Czerwony obłok namiętności padł na ekran astralny Ziemi 
i w wichrze jego mknie rozpłakany Anioł Ludzkści, dziś pgardzony 
i odepchnięty, — a tryum fujący Szatan rozw iew a sztandary  chust 
czarnego mroku!

— No i na czem się to skończy wreszcie? — zapytuję.
— Są dwie alternatyw y, otrzymuję w odpowiedzi, albo ud rę

czona ludzkość wróci do Boga i zburzy tern samem gmach szatańskiej 
pychy, tworząc przez pracę solidarną rodzinę i nowe społeczeństwo. — 
albo padnie zniszczona przez rękę Najwyższego!

Mogę dodać, że w tej wielkiej grze o ścierwo, ochłap i łachman 
nienasyconej żądzy, nie doszliście jeszcze do upadku ostatecznego i że 
w politycznej grze losów świata m isja wasza skończoną nie jest. P rze
ciwnie, — los powoła naród wasz do zapisania W ielkiej Karty w Hi- 
storji Pokoju, — W y to bowiem podpiszecie wyrok na Piratów  Ludz
kości, — Anglo-Sasów!

Niemasz w historji narodów zaznaczonego upadku pewnej nacji, 
płynącego z krzywdy, by ta  nie m iała pełnego zadośćuczynienia, — 
lecz dodam, że niema takiego upadku, któryby nie był następstwem  
winy narodu. A le sprawiedliwy Pan  osądził W as: Nie naród bowiem, 
rycerski obrońca M atki Bożej, który lał krew posyłając mężne swe 
syny ku obronie wiary, zgubił kraj, — a  możni tego kraju, którzy 
zawsze i we w szystkich społeczeństw ach byli tegoż społeczeństw a 
pasorzytam i.

Nie umiecie być wolnymi, — i to jest wasze przekleństw o! 
Nie umiecie być żołnierzami... Umiejąc bronić, jako rycerze uci
śnionych, zapominacie o własnym kraju, oddając go jak zboże 
pod młyn w iatraka, którego skrzydła kołyszą wasze utopje i rycer
skie absurda!

Nie umiecie być wolnymi, — ale pragniecie być w ładzcam i,— 
i nędza waszej w ładzy rozbija się o niewolę waszego niedołęstwa! 
Skutki nie są obliczone na miarę założeń, a założenia zwykle budo
wane na piasku!

Czy wy tam, kochani przyjaciele, w programach konstrukcji po
litycznej — która jest właściwie norm alną i doskonałą dekonstrukcją  
nie jesteście podobni do dziecka, które puszczając maleńkie stateczki 
na misce wody, wyobraża sobie, że jest adm irałem  wielkiej floty? P a 
trząc ztąd, odnosi się wrażenie, że Wy się bawicie w naród — gdy zaś 
m injaturowy stateczek nie płynie równo, popycha się go kijem lub
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ciągnie się na sznurku, — z drugiej system kapitalistyczny  wobec nie
umiejętności rządzenia systemem opodatkowania nierównomiernego 
do ekonomicznej, rolniczej i politycznej sytuacji w kraju.

Chwila przerwy, spowodowanej zmęczeniem medjum — poczem 
pytani, kto przem awiał do nas?

— Po co W am  ta  wiadomość? Niepotrzebna i zbyteczna... Dawno 
już, — nawet nie umiem określić czasu, gdy przestałem  być obywa
telem waszego Planu — i szczęśliwy jestem, że nie wrócę tam  prędko! 
Byłem Polakiem i pracowałem na politycznym gruncie, ale nie w Pol
sce, a we Francji.

— Tern więcej osobistość Pańska jest dla nas interesująca, — 
robię uwagę,

— A zresztą... Choć nie wiem czy to, co pozostało po mnie ze 
wspomnień, jeśli są takie, da W am  pojęcie cokolwiek lepsze od 
zwykłego typu i  z w. wielkiego pana, którego życie upływało wśród 
Tuillerów, V ersalu i pola wyścigowego, — ale czułem i kochałem  
naród mojej Matki... Jestem  Colonna-Walewski A leksander, syn M arji 
i Małego Kaprala... ’) A  teraz żegnam!

— Czołem peuiie Hrabio! Wybaczcie... zabroniono nam dzięko
wać... Jakże żałuję...

— Ależ Panie! — otrzym uje odpowiedź. — Czyż formy kon
wencjonalne mają ścigać człowieka, zmuszonego „par excellence" do 
liczenia się z niemi, aż poza grób? W  takim  razie przyjm wymianę 
uprzejmości, pro primo, — że miałem sposobność choć przez chwilę 
mieć za sekretarkę tak  uroczą Panią i tak  miłego ,,coseur‘a‘‘ jakim jest 
szanowny uczestnik naszej dyplomatycznej rozmowy. Dosadność zaś 
słów użytych w naszym elaboracie proszę wybaczyć: wyrosłem na pod
łożu rewolucji; byłem synem człowieka o dosadnem zdaniu i zwrotach 
żołnierskich, — a emalja, którą nałożyło wychowanie, nie zatarła  cech, 
które odziedziczyłem.

Na zwykłym seansie zapytuję Ochorowicza, jak  układają  się 
u nas najbliższe stosunki:

— Na razie nic — odpowiada, aczkolwiek mówiłem i powta
rzam, iż chmury wiszą nad Wami i zbliżają się... A  drugie niemniej 
ważne, iż macie tam  obecnie dużo emisarjuszów bolszewickich, którzy 
zapluskwili sfery komunistyczne, i ci tylko czekają hasła, gdyż dąże
niem obecnem anarchistów jest stworzenie Wielkiej Federacji M iędzy
narodowej, z pominięciem odrębności nacyj, i w tym kierunku idą już 
Niemcy pospołu z Rosją, której dzisiejsza ferm entacja nie wystarcza 
i chcą wyłamać się poza granice komunizmu nacjonalnego.

— A  teraz dalej, — mówi m edjum  — i zdajem y sobie sprawę, 
iż nie Ochorowicz, a  kto inny komunikuje się z nami:

— Tak bolszewizm jak wszystkie inne przedm ioty dłużej lub 
krócej trw ające były staw ką przeznaczenia i drogą wiodącą do spraw-

A leksander hr. Colonna W alew ski, na tu ra ln y  syn hr. M arji W alew skiej 
i N apoleona I-go, ur. w W alew icach, 1810 r. um arł w S trasburgu  1868, znany 
publicysta  i ceniony dyplom ata, — poseł franc, w U ruguw aju i A rgentynie, potem  
w  N eapolu i Florencji, dalej jako am basador w  M adrycie i p rzy  dw orze A ngiel
skim — w  r. 1855 pow ołany na u rząd  m inisra spraw  zagranicznych, a w l865 p r e 
zesa C iała Praw odaw czego.

4
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dzania się przepowiedni: Jeden  Pasterz i Jedna  Owczarnia! Nie czem 
innem będzie ustrój socjalny Ludów Świata jak wielkiem  Konsorcjum 
w zjednocznym ustroju, równowagi społecznej, socjalnej, politycznej 
i terytorjalnej — względnie, gdyż w przyszłym  ustro ju  świata nie bę
dzie chodziło o terytorja, — nie będzie chodziło o domeny poszcze
gólnie uprzywilejowanych jednostek, a o W  szechharmonję bez różnicy 
na przynależność narodową i społeczną. W  tym wypadku socjolog ja 
świata odbijać będzie wielkie i jasne idee M istrza z Galilei.

Zapewne — to nie będzie jeszcze dzisiaj ani jutro... W skazany 
był W am  zresztą term in owych przewrotów, ale to jest już ostateczne 
osiągnięcie maksimum z kapitału  energji, walk, zmagań się, zdobywania 
piędzi po piędzi wolności, nie tej popartej kapitalizm em , a W olności 
Ducha!

Przew idujem y tu taj wypadki na globie waszym z taką  szybkością 
postępujące za sobą, że bieg ich nie pozwala podpatrzeć i schwycić 
momentu. Spotyka się tu  anomalje przejść od ciszy bezpośrednio do 
wybuchów huraganu! Cały wasz glob pokryty  jest w arstw ą oparów ;— 
kłęb ią  się około niego czarne w arstw y chmur;— od czasu do czasu roz
ryw a je błyskawica i pada grom. Czasem przedziera się jakiś błysk, 
światło jakiejś mocnieszej inicjatywy, — jakiś z duszy idący poryw, 
pragnienie czystsze i gorętsze, — ale to  niezm iernie rzadko! W ogóle. 
Najwyższa Sła dotknęła palcem globu waszego: zakołysał się na osi — 
i palec ten wiedzie po linjach zarysowanych na globie, niby Ananke... 
W ybuch się zbliża nowy... Blizkim jest... Czuwajcie!...

Nadchodzą dni, gdy zejdzie do W as Grzegorz, papież, i w tych 
dniach, jeśliby nawet Polsce coś groziło, nic je j  się złego nie stanie!

Medjum odpoczywa —  poczem  zapytuję kom u zawdzięczam y po
wyższe rew elacje? Otrzym ujem y odpowiedź, iż to jest obojętne i pozo
staliśm y w niewiadomości pod tym względem. Po chwili, nawiązując 
do obecnej sytuacji politycznej, dopełnia Ochorowicz rew elacje swe 
jak następuje:

— Oczekuje W as jeszcze nowa presja, — trzy  do czterech Krwa
wych dni...

— Gdzie — czy u nas? — zapytuję.
— Poznań, M ałopolska prawdopodobnie... Dalej nowa forma 

rządu, w zburzenie m otłochu na razie...
A le medjum zmęczone... Na dziś dość! W  dniach najbliższych 

wyśw ietlę dalszy ciąg sytuacji.

Dr. F. Habdank.



DZIAŁ IV.

RUCH METAPSYCHICZNY  
W POLSCE.

Zima spowodowała dość znaczne ożywienie się działalności 
niemal wszystkich warszawskich Tow. M etapsychicznych, w których 
oprócz zwykłych perjodycznych odczytów i referatów m iały też 
miejsce w roku bieżącym niektóre doświadczenia, pokazy, demon
stracje osób obdarzonych zdolnościami nadnormalnemi w tym lub 
innym kierunku i t .  p.

W Polskiem T-wie Badań Psychicznych, poza szeregiem  sean
sów w ściślejszem kóiku z medjum p. S tanisław ą P., parokrotnie 
na zebraniach ogólnych dla członków i gości dokonywane były publicz
nie doświadczenia z panią ,,Sabirą", posiadającą dar jasnowidzenia 
w krysztale, oraz zdolności psychometryczne.

W Warszawskiem Towarzystwie Psycho-Fizycznem, oprócz 
doświadczeń z p. Lo-K ittay‘em, protokóły o których umieszczone są 
w niniejszym numerze, na jednem z zebrań członkowie mieli możność 
podziwiać fenomenalną pamięć, dotyczącą przeważnie cyfr, oraz nie
zwykłe zdolności matematyczne p. F., dokonywującego niemal 
błyskawicznie najzawilsze obliczenia nawet jednocześnie czytając 
głośno bez przerwy daną mu książkę, zapamiętywającego szeregi liczb 
i wyrazów i przewyższającego, zdaje się, pod pewnymi względami 
znanych z odnośnej literatury genjalnych rachm istrzów w rodzaju 
Inodi lub Peryklesa Diamandi. Sprawozdanie o p. F. ukaże się praw 
dopodobnie w jednym z najbliższych numerów naszego pisma.

Pozatem  T-wo Psycho-Fizyczne urządziło wieczór eksperym en
talny poświęcony doświadczeniom telepatycznym  i psychologicznym 
ze wszystkimi obecnymi, co pozwoliło mu zebrać dość obfity i ciekawy 
m aterjał. Zarząd T-wa rozpoczął badania nad działaniem niektórych 
narkotyków na ujawnienie i spotęgowanie zdolności nadnormalnyeh, 
oraz dokonywał próby wrażliwości na magnetyzm fizjologiczny, 
hypnozę etc. z osobami, które chciały się im poddać. Prezes T-wa 
P. Szmurło wygłosił w Klubie M edycyny Społecznej w W arszawie, 
oraz w Piotrkowie, na zaproszenie miejscowego T-wa Badań Psycho- 
Fizycznych, odczyty na tem at „Czy można przewidzieć przyszłość?", 
wkrótce zaś zamierza rozpocząć po raz trzeci dla ograniczonej ilości 
osób swój kurs kształcenia woli, charakteru, pamięci etc.
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W  obydwóch powyższych Tow. warszaw skich, to  jest Badań 
Psych, i Psycho-Fizycznem, jak również i w Sekcji M etapsychicznej 
Insty tutu  N auk Hermetycznych wzbudziły wielkie zainteresowanie 
ciekaw e odczyty p. D. Druckiego-Lubeckiego o stosowanych już od 
tysiącoleci w Indjach różnych m etodach rozwoju ukrytych sił psy
chicznych, jak ,,H atha-Joga“, Żnani-Joga", i t. p., tem bardziej, że p re 
legent dem onstrow ał na sobie samym osiągnięte tą  drogą przez niego 
rezulta ty  mianowicie panowanie nad niektóremi niezależnemi norm al
nie od naszej świadomej woli funkcjami organicznemi, jak  tętno, 
oddech, dowolna zmiana średnicy źrenicy wr oku, poruszanie poszcze
gólnymi mięśniami i t .  p., co też pokazywał i w szpitalu Ujazdowskim 
w  gronie lekarzy. Niemniej ciekawe były również połączone z demon
stracjam i referaty  tegoż p. Druckiego o djagnozie z oczu i średnio
wiecznych czarach, opartych po części na działaniu pewnych filtrów, 
maści etc.

Na m iesięcznych zebraniach Towarzystwa Studjów Ezoterycz
nych daje się zauważyć coraz to w iększa frekw encja publiczności, 
wysłuchującej z zainteresowaniem wygłaszanych przez członków 
T-wa referatów  na tem aty ściśle okultystyczne.

Dość ciekawym pod względem psychologicznym jest fakt, że 
na zebraniach ogólnych wszystkich niemal Towarzystw stale prawie 
bywa więcej gości, niż samych członków, komentować czego tu  nie 
będziemy.

Polskie Tow. Teozoficzne zdobyło w iększy i odpowiedniejszy 
lokal przy ul. Królewskiej Nr. 25 i wykazuje w czasach ostatnich 
coraz to intensywniejszą działalność, przejaw iającą się przeważnie 
w dość licznych odczytach publicznych, mających na celu zapoznanie 
szerszej publiczności z celami i zadaniami Teozofji.

Dość ważnym ewenementem dla wszystkich interesujących się 
metapsychiką, medjumizmem, okultyzmem, a nawet i sztuką była 
wystawa wykonanych w transie obrazów znanego w kraju i zagranicą 
medjum p. Marjana Grużewskiego. Fascynujące tematy, bogaty 
koloryt i niezwykła fantazja kilkudziesięciu pasteli i obrazojv olejnych 
niewątpliwie pozostawiły niezatarte wspomnienie u wszystkich, któ
rym  udało się je widzieć. Dodać należy, że p. Grużewski urządza 
wystawy w W arszawie już po raz trzeci, na ostatniej jednak były 
tylko jego nowe, niewidziane jeszcze w W arszawie prace, świadczące
0 ogromnym rozwoju talen tu  artysty  transowego. N iestety wskutek 
braku reklam y i wzmianek w pismach wiele osób wcale o tej nie
zwykłej wystawie, mieszczącej się w prywatnem  atelier, nie wiedziało
1 nie mogło jej obejrzeć, choć była otw artą mniej więcej od połowy 
m arca prawie do kwietnia. Zamieszczamy o niej w numerze niniej
szym specjalny artykuł p. N. Okołowicza.

Musimy zaznaczyć powstanie przy Instytucie Nauk Herm etycz
nych Sekcji Metapsychicznej, w której na  każdem  praw ie, odbywa- 
jącem się co 2 tyg. zebraniu, oprócz referatów demonstrowane były 
zwykle jeszcze takie lub inne doświadczenia. Poza tem Sekcja zorga
nizowała dla swych członków szereg seansów jak ze znanym 
powszechnie p. J . Guzikiem, tak  również i z innemi nowemi medjami, 
wyszukanemi głównie przez p. Śliwę, przy których m iały miejsce 
przeważnie objawy psychiczne, jak przenoszenie się w śnie magneto- 
hypnotycznym do innych miejscowości, widzenie zmarłych, opisywa
nie ich wyglądu i t. p. oraz z rnedjum panią M., i objawy inkaraa-
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cyjne z charakterystyczną zmianą głosu medjum, a nawet, podobno, 
niekiedy słyszano i głosy bezpośrednie w pewnej odległości od 
medjum.

D yrektor Insty tu tu  N auk H erm etycznych p. B. Filipowski urzą
dzał też specjalny wieczór eksperym entalny, na którym  demonstrował 
hypnotyzę, oraz doświadczenia telepatyczne, przyczem  sam był per- 
cypjentem, to  jest odgadywaczem zamyślonych przez obecnych zadań.

Tenże p. Filipowski razem  z p. H. Blochem rozpoczęli przy 
wspomnianym Instytucie cykl wykładów na tem at „Jedność kultów".

Powstało parę pism w W arszawie i Krakowie o treści zbliżonej 
nieco do metapsychiki, o których szczegółowiej wzmiankuje się 
w innym dziale.

Co do rozpowszechniania zasad metapsychiki, okultyzmu i t. p. 
wśród szerszych w arstw  społeczeństwa, to w W arszawie wygłoszono 
dość dużo odczytów publicznych na te  tem aty. Oprócz wspom nia
nych już wyżej odczytów Polsk. T-wa Teozoficznego najwięcej ich 
wygłosił pod egidą T-w a Studjów Ezoterycznych znany dobrze z ubie
głego roku p. Henryk Bloch, przyczem  największem  powodzeniem 
cieszył się dw ukrotnie pow tarzany jego odczyt „ 0  jasnowidzeniu inż. 
S. Ossowieckiego".

Niezwykłe zainteresowanie wzbudziły również dwa odczyty 
„brata Danjela, ucznia k lasztoru Ellorskiego w Indjach" o H atha- 
lodze" i Żnani-Iodze", na k tó re  zabrakło  biletów . N iestety, w skutek 
przyczyn od prelegenta niezależnych (rozporządzenie władz) niektóre 
ciekawe doświadczenia, widziane przez nas w  kółku ściślej szem, nie 
mogły być publicznie zademonstrowane. Czysty zysk z owych odczy
tów przeznaczony był na Bibljotekę Publiczną i Komitet walki 
z rakiem.

W e Lwowie i Krakowie ściągnęły licznych słuchaczy odczyty 
znanego w Polsce m etapsychika inż. E. Libańskiego ze Lwowa na 
tem at „Zagadnienie Bytu pośm iertnego w świetle objawów medju- 
mistycznych". G dyby nie mało sprzyjający temu sezon wiosenny 
odczyty te powtórzone byłyby i w W arszawie, mamy jednak nadzieję, 
że nastąp’ to jednakże w jesieni.

Krakowskie T-wo Metapsychiczne w dalszym ciągu urządza 
stale co 2 tygodnie zebrania, na których wygłaszane są interesujące 
referaty jego członków.

Piotrkowskie T-wo Psycho-Fizyczne pomimo niewielkiej ilości 
członków nie zaniechało jednak swej działalności i zbiera się dość 
często na dyskusje i próby z te lepatją  i t. p.

W ileńskie T-wo Badań Psychicznych urządziło kilka seansów  
ze znanem i w W arszawie medjum panią Kamą, odtw arzającą w tran 
sie poprzednie inkarnacje obecnych, oraz drogą prób wykryło 
w gronie swych członków kilka osób obdarzonych w pewnym stopniu 
m edjalnością, jasnowidzieniem w czasie, darem  pisma autom atycz
nego i t. p. Tow. W ileńskie poniosło niedawno dotkliwą stra tę  Wskutek 
nagłej śmierci swego energicznego prezesa notarjusza p. Witolda Kor
saka, co jednak, mamy nadzieję, nie wpłynie chyba na zaprze
stanie działalności.

P rotokóły z nowych i ciekaw ych doświadczeń psychom etrycz- 
nych z naszym sławnym jasnowidzem p. inż. S. Ossowieckim znajdą 
czytelnicy w odnośnym dziale niniejszego numeru. c
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Sprawozdanie 
Towarzystwa M etapsychicznego  

im. Juljana O chorowicza w e Lwowie
za czas od 1 marca 1924 r. do 20 kwietnia 1926 r.

Myśl założenia Towarzystwa M etapsychicznego we Lwowie 
w r. 1924, w yszła z inicjatywy p. Stefana Mokrzyckiego i p. F ran 
ciszka Bożydara Lubaczewskiego. Oni to zdołali skupić grono osób- 
założycieli, a byli nimi p.: Józef Bajsarowicz, Olga Bilińska, prof. dr. 
Lucjan Bóttcher, dr. Józef Kędzierski, dr. Emilja Lewicka, inż Paw eł 
Rechorowski, Emil Reinhold, W iktor Skibniewski i Józef Świtkowski.

W  marcu r. 1924 odbyło się I W alne Zgromadzenie T-wa, na 
którem  w ybrano prezesem  dr. L. B óttchera, zast. Emila Rejnolda, 
sekretarzem  J. Bajsarowicza, zast. S. Mokrzyckiego, skarbnikiem inż. 
P. Rehorowskiego, i 8-miu członków W ydz., zaś w listopadzie zaczęło 
Two, intensywnie pracować, dzięki niestrudzonej pracy sekretarza 
Bajsarowicza, który wspólnie z ówczesnym W ydziałem  urządził 
III  cykle wykładów publicznych. W ykłady te miały na celu spopu
laryzowanie zasadniczych problemów metapsychiki i propagowanie 
idei Towarzystwa. Równocześnie z wykładami odbywały się wieczory 
dyskusyjne tylko dla członków Twa, na te same tematy.

Pierw szy cykl w ykładów  otworzył dnia 3-XII-1924 ówczesny 
prezes Tow. prof. L. Bóttcher wykładem  pt.: „Zagadnienie m etapsy- 
chizmu". Dalsze wykłady odbywały się niemal co tygodnia i tak: 
9.XII Doc. dr. A. Demianowski: „Sen i m arzenia senne“ . 16.XII J . Ba- 
sarowicz: „Problem medjumizmu". 20.XII doc. dr. A. Demianowski: 
„Zagadnienie psycho-analityczne“ , 29.XII prof. L. B óttcher: 
„Zagadka życia pozagrobowego". 5.1 1925 r. doc. dr. A. Demianowski: 
„Hypnotyzm i magnetyzm". 8.1 S. Mokrzycki: „Światopogląd gno- 
styczny". 18 i 30.1 dr. Z. Kóllner: „Hypnotyzm i zbrodnia". 3.II J . B aj
sarowicz: „Okultyzm nowoczesny". 6.II St. Mokrzycki: „Stany
ekstatyczne". 10.11 dr. J . Gluziński: „Taniec a m istyka" 18.11 dr. 
J . Gluziński: „Danse macabre". 25.11 W. Skibniewski: „O sumieniu" 
2, 4 i 6.III. J. Bajsarowicz: „W iedza tajem na", 11.III St. M okrzycki: 
„Czarownicy średniowiecza". 17.I II  J . Świtkowski: „Ciało eteryczne". 
21.III. St. Mokrzycki: „W różby i wróżbici". 27.III prof. L. Bóttcher: 
„O m edjach". 4.IV J . Bajsarowicz: „Filozofja okultna". 15 i 20.IV 
J . Bajsarowicz: „A tlantyda". 23.IV prof. L. Bóttcher: „O telepatji".

Biletów wydano na wszystkie te wykłady 4260; przeciętnie na 
jednym wykładzie było 170 osób.

W  okresie tym wydało Towarzystwo nakładem  swoim pracę 
p. J. Bajsarowicza pt.: „Problem  medjumizmu".

Zorganizowano też wypożyczanie książek i publikacji m etapsy- 
chicznych oraz prac związanych z metapsychiką, częściowo będących 
własnością Twa, a w części wypożyczanych przez członków. W  lecie 
nastąpiła  przerwa w pracy Twa.

Dnia 19.XII 1925 r. odbyło się II W alne Zgromadzenie, na 
którem  wybrano nowy W ydział: prezes doc. dr. A drjan  Demianowski, 
zast. Józef Świtkowski; sekretarz Olga Bilińska, zast Stefan Mo
krzycki; skarbnik inż. Paw eł Rehorowski; bibljotekarz Ju lja n
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Ramocki. Członkowie W ydziału: Józef Bajsarowicz, Ja n  Czyżowski, 
dr. Zygmunt Kollner, dr. Emil ja Lewicka, inż. Edm und Libański. 
Komisja rewizyjna: dr. Józef Kędzierski, Franciszek Lubaczewski 
i W iktor Skibniewski. U stępującem u prezesow i T w a prof. dr. Lucja
nowi Bóttcherowi nadało W. Zgr. godność honorowego członka Twa, 

W  dyrektywach, danych nowemu W ydziałowi W. Zgr. wypo
wiedziało się za pracą wyłącznie wewnętrzną. To też w myśl tych 
wskazówek odbywają się tygodniowe zebrania członków, samodzielne 
referaty, prace i wieczory dyskusyjne. Dnia 25.1 wygłosił referat 
J . Świtkowski pt.: „A porty stopniowe". 1 .II St. Mokrzyski: ,,0  tele- 
patji i jasnowidzeniu" na podstawie najnowszych badań" 8.II J . Świt
kowski: „Magnetyzm a hypnotyzm". 15 i 22.11 doc. dr. A. Demia- 
nowski: „Odczuwanie na odległość". l .I I I  dr. A. Daitenberg: „M edju- 
mizm w świetle nauki". 8 i 15.111 Olga Bilińska „M edjumizm w świetle 
seansów z Frankiem  kluskim ". 12.IV J. Bajsarowicz „Medjumizm na 
tle wyników wiedzy współczesnej". 19.IV St. Mokrzycki: „Tło psycho
logiczne zjawisk metapsychicznych".

Oprócz tego członkowie podzielili się na grupy: 1) m edju- 
miczna, 2) magnetyczna, 3) telepatyczna i 4) hypnotyczna. Najlepiej 
prosperuje sekcja magnetyczna, w dziale tym bowiem pracuje 
naukowo p. Józef Świtkowski, który zorganizował szereg doświadczeń 
np. nad m agnetyzowaniem  ziaren kiełkujących, roślin, wody i t. p.

Tow arzystw o liczy członków 40-tu, a zdobywając sobie swą 
pow ażną pracą uznanie, ma jak najlepsze widoki rozwoju.

Sekretarz T-wa: Olga Bilińska

*

*
*

Od Redakcji.
W  numerze 7-8 Zagadnień M etapsychicznych przy opisywaniu 

zdjąć, robionych w  czasie seansów z medjami pp. Stanisławą P. 

i Stefanją Banasiuk zapomniano podkreślić, że zdjąć tych dokonał 

znany w Polsce i zagranicą badacz metapsychiki inżynier Piotr Lebie- 
dziński. Prostując pomyłką, przepraszamy bardzo pana inżyniera  

Łebiedzińskiego za to przeoczenie i pozwalamy sobie raz jeszcze  

podziąkować za łaskawe użyczenie nam tych niezw ykle ciekawych  

fotografij do reprodukcji.

m



DZIAŁ V.

KORESPONDENCJE.
Szanowna Redakcjo!

Zachęcony tem, że w każdym  numerze „Zagadnień M etapsy- 
chicznych“ zaw ierają się opowiadania o różnych niezwykłych w ypad
kach i zjawiskach, które zwykłe są następnie przez W. Panów poważ
nie analizowane i wyjaśniane, pozwalam sobie zakomunikować poniżej 
trzy  niepojęte dla mnie dotąd zdarzenia, jakich sam byłem świadkiem. 
Co praw da m iały one miejsce już dawno, gdy byłem  jeszcze dziec
kiem, ale wyw arły na mnie wówczas tak silne wrażenie, tak  głęboko 
w yiy ły  się w mej pamięci, że i dziś najdokładniej przypominam sobie 
wszystkie szczegóły, jakby odbyły się one przed niedawnym dopiero 
czasem.

Z poważaniem
W aszawa, Nowy Świat N. 52. Jan Szymański

Tajem nicza D am a na cm entarzu.
W  rok czy dwa po śmierci mego ojca, który  zeszedł z tego 

świata w 1880 r., pozostawiając wdowę i tro je dzieci, z jakich ja byłem 
najmłodszym, bo zaledwie 8-letnim chłopcem, wtedy gdy siostry 
Ludka i Paulinka miały 10 i 12 lat, udaliśmy się raz latem  we trójkę 
już koło zachodu słońca na spacer, a zarazem i na grób ojca, na cmen
tarz Powązkowski. Usiedliśmy tam  na ławeczce otoczonej krzewami 
dzikiego bzu i gwarzyliśmy spokojnie o swych spraw ach dziecinnych. 
Zaczynało się już nieco zmierzchać. W tem  jedna z sióstr, spojrzawszy 
na w ijącą się przed nami wśród drzew dróżkę, powiedziała:

— „Patrzcie, ktoś idzie".
Istotnie ujrzeliśm y wszvscy w odległości jakich 40-50 kroków 

zbliżającą się powoli ku nam jakąś damę w długiej bronzowej sukni 
z trenem, koniec którego m iała przewieszony na ręce, w drugiej zaś 
trzym ała zeschły wieniec jałowcowy. Dostrzegłem też wyzierające 
z pod sukni buciki sznurowane, jeden z których, jak  dziś pamiętam,
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był podarty. Ludka zaczęła się bać, ja również, nie wiedząc jednak 
jeszcze sami dlaczego. Posadzono mnie pośrodku między siostrami. 
Dama wciąż się zbliżała, nie poruszając wcale nogami, jakby płynąc, 
lub ślizgając się po ziemi. Było w niej coś niesamowitego. Ogarnął 
nas wszystkich jakiś niewytłómaczony strach.

— „Uciekajmy!" — „Nie, bo jeszcze urwie nam głowy" —  
odrzekła najstarsza siostrzyczka — „odmawiajmy lepiej pod Twoją 
Obronę", co też i uczyniliśmy drżącemi z przerażenia głosami.

Raptem jakby jakiś wicher zaszeleścił gałęziami drzew wokoło, 
a dama, będąca już o kilka zaledwie kroków od nas, zaśm iała się 
dziko, ukazując przy tern długie żółte zęby wśród warg bezkrwistych 
i... nagle zniknęła nam z oczu, jakby zapadając się pod ziemię, lub 
rozwiewając się w mgłę, choć dróżkę można było widzieć na kilka
dziesiąt kroków, żadnych zaś bocznych ścieżek tam  nie było.

Po chwili niemego przerażenia ujęliśm y się instynktownie za 
ręce, zerwaliśmy się z ławeczki i nie wiem już jak znaleźliśmy się 
wkrótce w domu, gdzie zaniepokojona m atka nie mogła na razie 
niczego się od nas dowiedzieć, gdyż literalnie zaniemówiliśmy cza
sowo ze strachu.

W skutek silnego wstrząśnienia nerwowego przechorowaliśmy 
wtedy wszyscy na gorączkę.

Sygnał Śm ierci.
Byłem już nieco starszy, miałem jakieś 12 lat. Siedzieliśmy raz 

w pokoju tylko z m atką we dwoje, bo sióstr w tedy w domu nie było. 
Raptem  posłyszeliśmy za ścianą u sąsiadów, z którymi znaliśmy się 
dobrze, jakiś okropny hałas, stuk, jakby zgrzyt spadających z wyso
kości łańcuchów, czy coś podobnego, trudnego do określenia.

— „W  Imię Ojca i Syna” — krzyknęła przerażona m atka — 
„a cóż to takiego! Leć, Jasiu, dowiedzieć się, może dzieci co tam  
przewróciły?

W ybiegłem na podwórze i spotkałem  się tam z sąsiadką, s ta - 
ruszką-babcią, k tóra dążyła do nas w tym  samym celu, gdyż i oni 
słyszeli taki sam hałas i stuk. ale nie u  siebie, lecz za ścianą u nas 
i sądzili, że to właśnie nam się coś przytrafiło.

W róciłem natychm iast z relacją  do matki, która, westchnąwszy, 
rzekła — „Zły to znak, widocznie czeka kogoś z nas jakieś nie
szczęście". ------

Nie minęło może dwóch godzin, jak znowu posłyszeliśmy u sąsia
dów głośny płacz i lament. Okazało się, że przyszli ich zawiadomić, 
że sam — głowa domu, żywiciel całej rodziny, pracujący przy kanali
zacji został przy kopaniu jam y zasypany ziemią i wydobyty z niej 
juz bez życia, co prawdopodobnie m iało miejsce właśnie wtedy, gdy 
słyszeliśmy wszyscy ów zagadkowy hałas.
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W ypadek ze szklankami.
A  oto jeszcze jedno, już ostatnie niepojęte zdarzenie w mojem 

życiu, którego sam byłem świadkiem. Miałem wtedy 14 lat i już nieco 
pracowałem  na siebie.

W ieczorem, a było to, jak dziś, pamiętam, we czwartek, cała 
nasza rodzina, to  jest ja, m atka i dwie siostry siedzieliśmy przy 
kolacji. Muszę nadmienić, że staroświeckim zwyczajem w pokoju 
stała  duża komoda, na której wśród różnych drobiazgów znajdow ały 
się również 12 symetrycznie rozstawionych nowych szklanek ze 
spodkami.

Raptem  wśród rozmowy posłyszeliśmy wszyscy charaktery
styczny ostry dźwięk, jak gdyby ktoś uderzył laseczką po szkle.

—  „Cóż to się stało?" — powiedziała ze zdziwieniem matka, 
lecz nic nigdzie nie zauważyliśmy i przyczyna dźwięku pozostała dla 
nas niewyjaśnioną, zapomnieliśmy też w krótce o tern.

W  parę dni później, mianowicie w sobotę, jedna z sióstr, robiąc, 
jak zwykle co tydzień, porządki domowe i ścierając wszędzie kurz, 
dostrzegła, że jedna ze szklanek ma denko jakby równo odpiłowane, 
gdyż gdy wzięła szklankę, denko pozostało na spodku.

— „Mamo, proszę zobaczyć!"
— „Co sią stało?" — powiedziała matka, oglądając ze zdzi

wieniem szklankę — „któż ją  tak  stłukł?"
Zdziwienie jej i nas wszystkich wzrosło jednak jeszcze więcej, 

gdy zauważyliśmy, iż nie jedna, lecz w szystkie 12 szklanek miały 
denka jakby równiótko odcięte identycznie w tem samem miejscu. 
Stało się to, prawdopodobnie wtedy, gdyśmy posłyszeli ów dziwny 
dźwięk, przyczyn którego nie zdołaliśm y wówczas wykryć.

Nie pamiętam, niestety, czy było to zwiastunem czyjejś śmierci, 
lub jakiego nieszczęścia i czy otrzymaliśmy potem jaką smutną wia
domość o kimś z naszych blizkich.

Żadnego z opowiedzianych zdarzeń nie mogę sobie dotąd 
' w żaden zwykły sposób wytłómaczyć, dla tego też może i utkw iły one 

tak  głęboko w mej pamięci.

15/IV 1926 r. Jan Szymański,
*  *

*

Podane powyżej zdarzenia, za zakomunikowanie nam których 
bardzo jesteśm y p. J . Szymańskiemu wdzięczni, za wyjątkiem  może 
trzeciego nie należą w literaturze metapsychicznej do zbyt rzadkich 
lub wyjątkowych i nawet na łam ach naszego pisma przytaczaliśm y 
już dość do nich podobne. Stw ierdza to tylko chyba ich prawdziwość, 
nie zm niejszając bynajmniej zainteresowania oraz trudności wytłó- 
•maczenia.

Zagadkowa dama na Powązkach mogła być naszem zdaniem:
1) osobą żyjącą, k tóra w niewiadomym celu skryła się raptem  

od dzieci w krzakach;
2) albo halucynacją zbiorową, której uległo jednocześnie troje 

dzieci normalnych nie miewających wogóle ani przetem, ani też potem 
żadnych halucynacyj, co nie jest zbyt prawodopodobnem;
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3) lub sobowtórem osoby żyjącej, dostatecznie skondensowa
nym, żeby być widzialnym, co było może jeszcze ułatwionem dzięki 
możliwej w tym wypadku pewnej nadwrażliwości wzroku dzieci;

4) wreszcie zjawą zmaterjalizowaną wskutek jakichś sprzyjają
cych warunków, naprzykład obecności gdzieś W pobliżu medjum, które 
samo mogło nie wiedzieć, iż jest poniekąd tego przyczyną.

Sygnał śmierci, w postaci niezwykłego zgrzytu i stuku, również 
mógł być:

1) zbiorową halucynacją słuchową, ale tak zwaną „prawdziwą1*, 
bo odzwierciadlającą poniekąd daleką i niedostępną normalnym 
naszym zmysłom rzeczywistość, a więc czemś w rodzaju jasnowidze
nia. Halucynacja ta mogła być bezwiednie sugestjonowaną przez 
zasypywanego osuwającą się z szelestem ziemią pracownika przy 
kanalizacji, lub też było to telepatyczne odczucie jego ostatnich przed
śmiertnych wrażeń słuchowych;

2) albo działaniem na odległość jakiejś nieznanej nam jeszcze 
formy energji, wyłaniającej się niekiedy nie tylko z medjum, ale i ze 
zwykłych osobników, szczególnie w chwilach silnej emocji, niebezpie
czeństwa, agonji — energji, która w opisanym wypadku wywołała 
istotne zjawisko fonetyczne, przekształcając się na fale dźwiękowe;

3) lub też zaświadomem wyczuciem przez kogoś z obecnych, 
obdarzonego widocznie zdolnościami medjalnemi, katastrofy, co mogło 
spowodować pewną eksterjoryzację z niego energji, odczutej zmy
słowo przez wszystkich jako jakiś niesamowity hałas.

Wreszcie ostatni wypadek ze szklankami, gdyby zdarzył się 
z jedną tylko szklanką, mógłby być wyjaśniony w sposób fizyczny, 
mianowicie pewną wadliwością fabrykacji, niejednolitością szkła, 
wewnętrznem naprężeniem składających go drobinek, zmianą tempe
ratury, uprzedniem niezauważonem nadtłuczeniem i t. p,, ale trudno 
chyba przypuścić, żeby cały tuzin szklanek był pod każdym względem 
absolutnie identyczny i żeby jedna z powyższych przyczyn mogła 
spowodować jednocześnie pęknięcie w tem samem miejscu wszystkich 
szklanek. Prędzej więc i w tym wypadku należy szukać tłómaczenia 
w działaniu energji medjalnej, mogącej, jak wiadomo badaczom, 

transformować się na wszelkie znane nam formy energji i powodować 
telekinetycznie, to jest na odległość, przeróżne efekty, w tej liczbie 
i mechaniczne.

Wszystkie trzy omawiane zdarzenia mogą być też interpreto
wane i spirytystycznie, to jest działaniem ducha osoby zmarłej. Nie 
odrzucając bynajmnej i tej hypnotezy, sądzę jednak, że duch, jako 
antyteza materji, a więc nie posiadający wagi, kształtu, zabarwienia, 
wymiarów etc., zwykle jest dla nas zupełnie nie wyczuwalny i żeby 
się nam w jaki bądź sposób zmysłowo przejawić, musiałby chyba 
posiadać jakieś ciało, choćby składające się z nieskończenie subtelnej 
materji, zwanej przez niektórych astralną, fluidyczną, eteryczną 
i t. p., a więc mielibyśmy wtedy do czynienia jakby z sobowtórem, 
wydzielającym się niekiedy i za życia i istniejącym nadal i po śmierci 
ciała fizycznego.

W przeciwnym wypadku, to jest gdyby duch był nawet takiego 
ciała już zupełnie pozbawionym, zmuszony byłby chyba wtedy jakby 
zapożyczyć gdzieś czasowo niezbędną mu dla ujawnienia się nam 
materję, lub energję. Zaczerpnąć je mógłby najprawdopodobniej
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nawet niekiedy potwierdzające podobne przypuszczenie dość znaczne 
zmniejszenie się wagi medjum podczas ich trwania, co niejedno
krotnie już było bezsprzecznie stwierdzone.

W idzimy więc, że przy próbach takiego lub innego tłómaczenia 
wspomnianych wyżej zjawisk zawsze prawie spotykamy się z koniecz
nością obecności jakiegoś medjum.

Któż tu  jednak był owem m edjum?
M edjalność w mniejszym lub większym stopniu właściwą jest, 

mojem zdaniem, każdem u z nas bez wyjątku, choć może wcale nie 
przejaw iać się w sposób dostrzegalny, lub też bardzo rzadko i słabo, 
w wyjątkowych tylko okolicznościach. Ponieważ, jednak, podczas 
pierwszego wspomnianego zdarzenia na Powązkach nie było matki, 
przy drugiem były nieobecne siostry, we wszystkich zas trzech zawsze 
przyjm ował udział sam pan J . Szymański, więc, rozumując logicznie, 
należałoby przypuścić, że właśnie on sam posiadał widocznie w tym 
okresie jakieś zdolności m edjalne, o których sam nie wiedział i które 
następnie zmniejszyły się, lub zanikły, albo też tylko nie przejaw iały 
się więcej, gdyż nie było może potem sprzyjających temu okoliczności.

Prosper Szmurło.

Odwiedziny nieboszczyka w 10 la t 
po śmierci.

Dr. Habdank komunikuje nam pismo otrzymane od prof. Uni
w ersytetu w Lublinie p. Bronisława Bouffałła, następującej treści:

M łynów W ołyński, 5 kwietnia, 1926 r.

W ielce Szanowny Panie Doktorze!

Sądzę, że dla Pana Doktora, zajm ującego się badaniem zjawisk 
m etapsychicznych, nie obojętnem będzie poniżej opisany fakt, 
jakiego miałem sposobność być świadkiem przed szesnastu łaty.

Będąc w uniwersytecie w Heidelbergu, miałem kolegę, Józefa 
Zakrzewskiego, pochodzącego z Podola, a przezwanego przez nas 
Lordem Zakrzewskim. Był to człowiek starszy, przeszło trzydziesto
letni, który ukończył wydział prawny uniwersytetu Petersburskiego, 
był przez pewien czas na służbie rządowej, potem gospodarował na 
wsi, wreszcie wyjechał za granicę i, osiadłszy w Heidelbergu, zajął 
się studjowaniem  filozofji pod kierunkiem znakomitego Kuno Fischera. 
Usposobienia nerwowego i dziwacznego, mało z kim przestaw ał i tylko 
ze mną i dzisiejszym profesorem uniwersytetu warszawskiego, Stani
sławem Bądzyńskim, utrzym ywał bliższe stosunki.

W  kilka lat po moim wyjeździe z Heidelberga, Zakrzewski 
przeniósł się do Monachjum, gdzie zginął w pojedynku z ręki ówczes
nego sekretarza poselstwa rosyjskiego przy dworze bawarskim, hra
biego O. O śmierci Zakrzewskiego dowiedziałem się z gazet w kilka 
miesięcy po wypadku, poczem cała sprawa poszła w zapomnienie.
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W  sierpniu 1910 r. przyjechałem  ze Stuttgardu do Heidelberga, 
dla odwiedzenia mego dawnego profesora Ernesta Em anuela Bekkera. 
Przyjechaw szy o dwunastej w południe, stanąłem  w Grand-Hotelu, 
tuż przy stacji kolejowej położonym, w pokoju na drugiem piętrze, 
zalanym słońcem, gdzie dolatywał hałas pociągów, przebiegających 
niemal że pod mojemi oknami, a że w drodze powalałem sobie rękaw 
płaszcza kopciem osiadłym na klamce wagonu, przeto zrzuciwszy 
kurtkę i zakasawszy rękawy od koszuli, stanąłem  nad miednicą 
i namydliwszy szczotkę od paznokci a wsunąwszy rękaw płaszcza 
na lewą rękę, zaczęłem go czyścić w ten sposób. Po chwili usłyszałem  
pukanie do drzwi i sądząc, że to puka służący, zawołałem „herein!", 
nie odwracając głowy i nie przeryw ając roboty. Pukanie powtórzyło 
się i wówczas zawołałem głośniej „herein!" i zwróciłem głowę w kie
runku drzwi, aby zobaczyć kto wchodzi. Drzwi się otworzyły w moich 
oczach i do pokoju wszedł Lord Zakrzewski, podszedł do mnie 
i zatrzym ał się na kilka kroków od umywalki, przy której stałem. 
Poznałem go doskonale, albowiem nie zmienił się wcale od czasu 
gdym go ostatni raz widział, na dworcu kolejowym w Heidelbergu, 
kiedy mnie odprowadzał wyjeżdżającego do Londynu. W  tej chwili 
nie pamiętałem  zupełnie, że Zakrzewski już od lat dziesięciu nie żyje, 
więc zawołałem z radością: „Panie Józefie, skąd pan się dowiedział, 
że przyjechałem  do Heidelberga?" A le Zakrzewski nic na to nie 
odpowiedział, tylko stojąc nieruchomo przypatryw ał mi się w dalszym 
ciągu. Przeszło mi wówczas przez Głowę, że Zakrzewski, być może 
jest niezadowolony, że przyjm uje go w koszuli z założonymi ręka
wami, stojąc nad miednicą i czyszcząc rękaw od płaszcza. Więc 
powiesiłem płaszcz na szaragach, opłukałem  ręce w wodzie, wytarłem  
je ręcznikiem i podszedłszy kilka kroków do stojącego w dalszym 
ciągu nieruchomo Zakrzewskiego, wyciągnąłem doń rękę.

W  tej chwili Zakrzewski znikł mi z oczu z szybkością którąbym  
porównał do zmiany obrazu kinematograficznego, i wówczas dopiero 
przypom niałem  sobie nagle, że Zakrzewski już od la t dziesięciu 
przeszło nie żyje, i doświadczyłem po raz pierwszy w życiu uczucia, 
że mi włosy z przerażenia stanęły do góry (uczucie to porównać 
można do wrażenia jakby cała głowa nakłuta została bardzo boleśnie 
szeregami szpilek wetkniętych tak  głęboko jak rosną włosy). W raże
nie to trw ało krótko, parę sekund zaledwie; podszedłem  do drzwi, 
które — pamiętam to doskonale, — Zakrzewski, wchodząc, zamknął 
był za sobą — otworzyłem je i w yjrzałem  na korytarz, na  którym  
oczywiście nie było nikogo. Początkowo chciałem dzwonić na służbę, 
ale dałem  pokój z obawy, że mnie wezmą za w aria ta  lub pijanego, — 
i wróciwszy do miednicy, w dalszym ciągu zająłem  się czyszczeniem 
zabrudzonego rękawa.

Podkreślam, że okno w pokoju było otwarte, — że pokój był 
zalany gorącem słońcem sierpniowem, i że zjawisko samo miało 
miejsce mniej więcej o wpół do pierwszej po południu.

Lord Zakrzewski, pamiętam to doskonale, ubrany był w ciemno 
szary garnitur marynarkowy, w ciemno bronzowe półbuciki sznuro
wane, i w niebieski kraw at; złota dewizka od zegarka przetknięta 
była przez górną dziurkę od guzika w kamizelce. Ani kapelusza ani 
laski w ręku nie miał.

Je s t to jedyny dziwny fakt jaki mi się zdarzył w życiu. Zazna
czam, że jadąc do Heidelberga, nie myślałem bynajmniej o Zakrzew-
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skim, o którego istnieniu zapomniałem tak dalece, że, ujrzaw szy go 
niespodzianie w swoim pokoju, w pierwszej chwili nie przypomniałem 
sobie, że już oddawnar nie żyje.

Gdyby wypadek powyższy tłomaczyć autosugestją, sądzę, że 
ujrzałbym  prędzej po przyjeździe do Heidelberga zmarłego na wiosnę 
1909 r. ordynata A dam a Krasińskiego, z którym podczas pobytu 
w Heidelbergu łączyły mnie znacznie bliższe i serdeczniejsze stosunki 
niż z Lordem Zakrzewskim i którego wówczas miałem na myśli.

Łączę wyrazy etc. B. Bouffall.

*  *
*

W yżej przytoczone łaskawie zakomunikowane przez profesora 
Bouffałła zdarzenie słusznie można zaliczyć do najbardziej c ieka
wych i rzadkich, gdyż m iało ono miejsce przy najmniej zdawałoby się, 
sprzyjających tem u okolicznościach, mianowicie: w jasny, słoneczny 
dzień, w gwarnym pokoju hotelowym, gdy profesor był zajęty dość 
prozaiczną czynnością i oddawna już nie myślał o swym zmarłym 
przed 10 laty znajomym, pozatem  zjawisko m iało wszelkie pozory 
rzeczywistości i trw ało  dość długo.

W  literatu rze m etapsychicznej mamy m nóstwo stw ierdzonych 
faktów  przejaw iania się um ierających w tak i lub inny sposób na 
znacznej nawet odległości, ale przeważnie tylko w czasie ich agonji, 
w chwili zgonu, lub też wkrótce po nim, bardzo zaś rzadko po dłuższym 
okresie czasu. Niektórzy badacze z obozu m aterjalistycznego, odrzuca
jącego zasadniczo możliwość życia pośmiertnego, tłóm aczą to  bądź 
zjawianiem się sobowtóra, co zdarza się i u nieumierających, bądź 
telepatycznem  odczuciem, bądź też sugestjonowaniem przez konają
cego, ale jeszcze żyjącego, w chwili najwyższego napięcia niektórych 
jego w ładz psychicznych, krótkotrw ałej halucynacji najczęściej wzro
kowej, niekiedy słuchowej, nie dającej się czasem odróżnić od rzeczy
wistości, jakto bywa i w  hypnozie. Jeżeli fakt taki m a miejsce w kilka 
lub kilkanaście minut po zgonie, w yjaśniają go tem, że prawdopodobnie 
śmierć ostateczna jeszcze w tedy nie nastąpiła i w pozornie martwem 
już ciele zachowała się jednak widocznie jakaś niedostrzegalna dla 
otoczenia iskra życia, bo wszak śmierć, ich zdaniem, unicestwia psy
chikę istniejącą tylko za życia. Drugie wyjaśnienie polega na tem, że 
sugest ja myślowa musi mieć miejsce tylko przed śmiercią, zrealizowa
nie się jej jednak, w postaci np. halucynacji, nastąpiło z pewnem nie- 
wielkiem opóźnieniem, gdyż w chwili jej nadania świadomość osoby 
odczuwającej widocznie była silnie zaabsorbowaną czemś innem. 
Ostatnie przypuszczenie może być oczywiście zastosowane tylko 
wtedy, gdy okres czasu pomiędzy domniemaną sugestją, a jej speł
nieniem jest względnie krótki, nie przekraczający, dajm y na to, 
godziny, lub paru, powiedzmy nawet, kilku dni, choć i to już jest 
bardzo wątpliwem, ale nigdy nie tygodni, miesięcy, lub też całych lat.

Jeżeli odrzucimy wspomniane hypotezy, pozostanie nam jedynie 
spirytystyczne wyjaśnienie faktu, jeżeli zaś je  przyjm iemy i przy ich 
pomocy będziemy się starać wytłómaczyć opowiedziane wyżej nie
zwykłe zdarzenie, to będziemy zmuszeni dojść do logicznego wniosku, 
że i w tym w ypadku sugest jonującym, że tak powiem, jakby hypno- 
tyzerem, wywołującym halucynację, był sam nieboszczyk w 10 lał po
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swej śmierci, a więc istniał jeszcze wtedy, właściwie jego duch, wola, 
myśl, jednem  słowem, to co stanowi naszą jaźń, jeżeli zaś istniał wów
czas niezależnie od nieegzystującego już ciała, to może istnieć nadal, 
istnieć wiecznie, lub też, że zjawił się jego, poniekąd m aterjalny, bo 
widzialny, sobowtór, który przeżył rozkład organizmu.

Ja k  jedno tak i drugie przypuszczenie przemawiałoby poważnie 
na korzyść wieczności życia, oraz indywidualnego bytu zagrobowego 
i zmuszałoby do wyrzeczenia się dość rozpowszechnionego poglądu 
na śmierć, mylnie uw ażaną dotąd przez bardzo wielu pod wpływem, 
nie zawsze uświadomionym, m aterjalizm u za koniec życia, w tedy gdy 
jest ona mojem zdaniem tylko zmianą jego formy na inną, wyższą,, 
z zachowaniem nadal naszej niezniszczalej jaźni.

Prosper Szmurło.

\



DZIAŁ VI.

Z GAZET I PISM POLSKICH.

Pomimo ciężkiego okresu w naszem  życiu gospodarczem, bez
robocia, spadku złotego, konferencji w Locarno i wielu innych palą
cych kwestji, k tóre pochłaniały niemal wyłącznie całą praw ie uwagę 
prasy codziennej, zjawiały się w niej jednak od czasu do czasu 
wzmianki, zaczerpnięte przew ażnie ze źródeł zagranicznych, o zja
w iskach m etapsychicznych. Spotykały się równeż praw ie wszędzie 
recenzje, św iadczące o powszechnem  zainteresowaniu, o dziele p. N. 
Ok^łowicza, „W spomnienia z seansów z medjum Frankiem  Kluskim". 
Najobszeniejszą zdaje się z nich i napisaną ze znajomością przed
m iotu p ióra lite ra ta  i m etapsychika p. L. Szczepańskiego, czytaliśmy 
w krakow skim  „Ilustrowanym  K urjerze Codziennym", k tó ry  wogóle 
bodaj najczęściej porusza na swych łam ach kw estje m etapsychiczne. 
Z tegoż pism a podajemy poniżej „in extenso" opis niezw ykłych p rze
jawów m edjalności obserw owanych tu  u nas w Polsce. — O innem 
tajemniczem zdarzeniu pisała również w Nr. 78 w arszaw ska „Unja“ .

N iestety, widocznie brak  funduszów oraz kom petentnych bada
czy rozporządzających czasem, nie pozwolił, zdaje się, żadnem u 
z odnośnych Tow arzystw  krajow ych wysłać delegatów  dla dokład
nego zbadania zjawisk na miejscu, jak to zwykle robią bogate Tow a
rzystw a zagraniczne.

Jedynie, zdaje się, w doskonale redagowanym  i jednym z naj
poczytniejszych miesięczników „Naokoło Świata", widzieliliśmy kilka 
poważniejszych i rzeczowych artykułów  o Alchemji, Astrologji i t. p.

K atow icki m iesięcznik p. J . Chobota „Odrodzenie“ w dalszym 
ciągu porusza w licznych artykułach  różnych autorów  szereg zagad
nień pokrew nych m etapsychice, traktow anych najczęściej z punktu 
widzenia więcej ideowego.

Niedawno znany w arszaw ski chirom anta i grafolog p. Szyller- 
Szkolnik zaczął w ydaw ać miesięcznik okultystyczno-literacki pod 
ty tułem  „Świt“, w którym  w krótkich, lecz treściw ych artykulikach 
zaw ierają się przew ażnie praktyczne wskazów ki dotyczące głównie 
chiromancji, grafologji, frenologji, fizjognomiki, wogóle umiejętności 
poznawania charak teru  i uzdolnień z oznak, zewnętrznych, oraz m ne
moniki, hypnozy, rady, jak urządzać seanse i t. p. N iewielka obję-
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tość m iesięcznika (16 str.), zmuszając do pewnego lakonizmu, nie 
pozwala na głębsze i wszechstronniejsze ujęcie omawianych tem a
tów  i przytaczania różnych istniejących i czasem naw et sprzecznych 
z sobą hypotez dla wyjaśnienia n iektórych zawiłych problem atów.

W  K rakow ie w styczniu b. r. pod redakcją dra med. S tanisław a 
Breyera, prezesa krak. T-w a M etapsychicznego, o m etapsychicz- 
nych dziełach którego pisaliśmy już parokrotnie w naszych „Zagad
nieniach M etapsychicznych“, powstał, bardzo na czasie, sym pa
tyczny miesięcznik, poświęcony higjenie duszy i ciała „Sztuka Życia",

Już sam  tytuł dostatecznie charakteryzuje kierunek i zadania 
powyższego m iesięcznika, zwalczającego m etody lecznicze, polega
jące niemal jedynie na wchłanianiu dość dużych daw ek szkodliwych 
często substancji chemicznych, a propagującego natom iast przyrodo- 
lecznictwo, a więc wpływ światła, powietrza, właściwego oddycha
nia, pokarm ów,ziół etc., oraz hom eopatję i podkreślającego potężne 
działanie psychiki na organizm. W zmiankujemy tu o nim dlatego, 
że zaw iera prowadzony przez uczonego grafologa prof. H. Gralskiego, 
dział grafologiczny, oraz rubrykę poświęconą m etapsychice. 
W  rubryce tej w Nr. 1 miesięcznika, k tó ry  przypadkow o trafił do 
naszych rąk, przeczytaliśm y z pewnem  zadziwieniem wzmiankę 
o wychodzącym podobno w W arszaw ie „Przeglądzie M etapsychicz- 
nym “, o istnieniu k tórego my tu  na miejscu nic zgoła dotąd nie w ie
dzieliśmy. Przypuszczam y jednak, azali nie miano tu na myśli wycho
dzących już trzeci rok „Zagadnień M etapsychicznych“ ? Świadczyłoby 
to w takim razie, że widocznie sprawozdawca nie miał wcale w ręku 
żadnego num eru naszego pisma, lub też uznał za odpowiednie zmo
dyfikować nieco w nieznanym nam celu jego tytuł.

Nie możemy też pominąć milczeniem wydawanego przez P o
wszechny U niw ersytet Korespondencyjny, oraz Związek Polskiego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, nowego ilustrow anego m ie
sięcznika warszaw skiego „Wiedza 1 Życie", poświęconego popula
ryzacji wiedzy i sam okształceniu, redagow anego przez Janusza 
Jędrzejew icza. Na bogatą i ciekaw ą treść paru  pierwszych numerów 
owego m iesięcznika składa się szereg artykułów  z różnych dziedzin 
nauki pióra naszych pierw szorzędnych literatów , artystów  i uczo
nych, oraz bibljografja, k ró tka  kronika polityczna, wskazów ki p rak 
tyczne, zadania naukowe, ostatnie wiadomości interesujące, odpo
wiedzi Redakcji etc.

N iestety, nie znaleźliśmy dotąd w m iesięczniku ani słowa 
o m etapsychice, mamy jednak nadzieję, że w przyszłości i ta  luka 
będzie zapełniona, gdyż obecnie każdy przeciętnie inteligentny czło
w iek musi już mieć pew ne pojęcie o tej nowej jeszcze gałęzi w ie
dzy, usiłującej wyjaśnić różne niezw ykłe i dotąd praw ie niew ytłum a
czalne zjawiska, istniejące od wieków, ale przypisywane niegdyś 
działaniu sił nadprzyrodznych, a potem  uw ażane za przesąd lub 
oszustwo, k tó re  względnie od niedaw na zaczęto na szczęście badać 
w sposób naukowy.

P. S.

Z Nr, 43-go wychodzącego w K rakow ie „Ilustrowanego K urjera 
Codziennego" z dnia 12 lutego b. r. przedrukowujemy dosłownie 
opis niezw ykłych objawów medjalności, k tó re  miały miejsce u nas 
w Polsce.

5
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S trach y  w  R aszkow ie.
Dziewczyna i djabeł. — Co się przydarzyło sołtysowi? — 
Złośliwe psoty. — Samochód lekarza utknął w drodze. — 

Tańczące łóżko w szpitalu.

Od jednego z naszych czytelników, p. Sl. Stanowskiego  
w  Poznaniu otrzymujemy opis interesującego wypadku spontanicz
nych objawów medjalności u wiejskiej dziewczyny, którą powinni 
się zająć znawcy metapsychologji:

W e wsi Baszków pod Krotoszynem  (W ielkopolska) dzieją się 
dziwne rzeczy., U jednego z gospodarzy służy dziewczyna, w obec
ności k tórej od pewnego czasu dzieją się niesam owite rzeczy. W szyst
kie przedm ioty, będące w pobliżu owej dziewczyny drżą i poruszają 
się pod wpływem  niewidzialnej siły, na  podw órku zaś lub na ulicy 
„coś" rzuca w dziewczynkę kamieniami, burakam i i t. p., k tó re  nie
wiadomo skąd się biorą. A  co dziwniejsze, że te  przedm ioty latające, 
aczkolwiek skierow ane w głowę dziewczyny, nigdy ją nie uderzają 
(z jednym wyjątkiem), mimo, że chlebodawcy jej w ybiły wszystkie 
szyby w budynku mieszkalnym i zabudowaniach gospodarczych.

W ieść o powyższem rozeszła się szybko między sąsiadami, k tó 
rzy zadecydowali, że dziew czyna jest opętana przez djabła, zaczem 
sołtys rzeczonej wsi, św iatły  gospodarz, postanow ił nauczyć djabła 
moresu. Zabrał tedy dziewczynę do siebie, oświadczając, że gdy dja
beł u niego się zjawi, to  mu w łeb strzeli, lub kropidłem  wygrzmoci. 
Ku ogólnemu zdziwieniu przez cały w ieczór i noc dziew czyna była 
wolna od szatana — i sołtysa zaczęła otaczać auerola pogromcy 
złego ducha, gdy rano ze zdziwieniem spostrzeżono, że djabeł przez 
zem stę zadusił sołtysowi dużego tucznika! F ak t ten  spowodował 
natychm iastow e odesłanie dziewczyny do jej chlebodawcy. W ówczas 
„djabeł" rozzuchwalił się nie na żarty: rzucał kamieniam i bez względu 
na  obecność ludzi za białego dnia tak , że wiadomość o jego figlach 
dotarła  aż do lekarza  powiatowego w Krotoszynie (p. Krzyżańskiego), 
k tóry , nie namyślając się długo, wsiadł w auto i przyjechał zobaczyć 
osobiście zasłyszane dziwy. Djabeł wówczas stchórzył: Dr. K. czekał 
trzy  godziny i nic zobaczyć nie mógł, bo nic się nie przejawiło. Znie
cierpliw iony odjechał, a wówczas dziewczyna wyszła na podwórko, 
zagwizdała przeciągle, odpowiedział jej również gwizd i harce „dja- 
belskie," znów się zaczęły i spotęgowały. Gdy do lekarza K. dotarły 
po raz  w tóry wieści o tych dziwach, zabrał dziewczynę na obser
wację do szpitala w Krotoszynie. Tym razem  „djabeł" nie opuścił 
swej klijentki. Przedew szystkiem  gdy przejeżdżali przez las obok 
miejsca, gdzie przed paru  la ty  obwiesił się pew ien „mason", samo
chód u tknął i z wielkim trudem  wydobył się z wyrwy, by dojechać 
do Krotoszyna. W  szpitalu zaledwie pacjen tka spoczęła w łóżku 
i obsługa odstąpiła, łóżko zaczęło z nią jeździć po pokoju i inne 
p łatać  figle. P rzybył ksiądz, aby opętaną w yspow iadać i udzielić 
olejów świętych: W szystko się na chwilę uspokoiło, lecz zaledwie 
ksiądz odszedł od łóżka, gdy jazda rozpoczęła się na nowo! W  nie
dzielę 31 stycznia zjeżdżano się z okolicy, aby osobiście przekonać 
się o dziwach. Po kilkudniowych obserw acjach zwolniono pacjentkę



67

ze szpitala, ponieważ nie było kom u opłacać kosztów jej utrzym ania 
Nie trzeba chyba dodawać, że gospodarz, u  k tórego dziewczyna 
przebyw a, jest ogromnie z tego niezadowolony.

Ja k  w każdym  wypadku, tak  i tutaj, umysł ludzki zapytuje 
przedew zystkiem  dlaczego, z jakiej przyczyny się to  dzieje? Naj
więcej w tej m aterji mogłaby udzielić informacyj ofiara, cóż, kiedy 
nic powiedzieć nie chce. Raz tylko oświadczyła, że bezustannie kręci 
się koło niej jakiś „czarno ubrany pan", k tó ry  jej wciąż przeszkadza, 
rzuca przedm iotam i i kusi ją. Tego pana czarno ubranego nikt nie 
widzi, tylko ona. Nie objawia ona jednak żadnych zaburzeń um ysło
wych, na wszystkie pytania odpowiada logicznie w zakresie swej 
inteligencji, a z powierzonych jej zleceń wywiązuje się skrupulat
nie. Ponieważ brak  wyjaśnień co do przyczyn, stw orzyła je fantazja 
miejscowych wtajemniczonych.

A  więc opowiadają sobie, że dziewczyna owa służyła dawniej 
u  Niemca Rudolfa, k tó ry  był „masonem" i niedaw no tem u popełnił 
samobójstwo (w miejscu gdzie u tknął samochód). On to  teraz  po 
śmierci prześladuje dziewczynę.

W ypadek, zakom unikowany przez naszego korespondenta, jest 
zupełnie typowy. L iteratu ra  M etapsychiczna zna m nóstwo dobrze 
stw ierdzonych podobnych wypadków „strachów " — i co jakiś czas 
notuje nowe wypadki, k tó re  nabierają szczególnego rozgłosu (np. 
„strachy" w Keczkem ecie na W ęgrzech, w  Niemczech „der Spuk 
von Gross Orłach", opisany w broszurze pod pow. tytułem  przez dra 
Schrenck-Notzinga, w Galicji przed dwoma laty „strachy" w  Bro
dach etc.).

W szędzie przebieg zjawisk i ich charakter bezmyślnych psot, 
nieraz bardzo złośliwych i szkodę w yrządzających jest niemal iden
tyczny; wszędzie też owe niesam owite objawy w ystępują nagle n ie 
spodziewanie, spontanicznie i ustają zazwyczaj same po kilku tygo
dniach, Zwykle też wkracza władza policyjna, k tó ra  pragnie areszto
wać spraw cę djabelskich figlów, ale na darm o się trudzi, w ystępuje 
ksiądz z całym aparatem  egzorcyzmów, a niekiedy jawi się też 
i doktór, niestety  z reguły nie obznajmiony z m etapsychologją, nie 
um iejący należycie skorzystać z rzadkiej i cennej sposobności bada
nia spontanicznego m edjum  i zwykle zadaw alniający się djagnozą: 
histerja.

A  tymczasem  mamy w tych w ypadkach do czynienia z przeja
wami medjumizmu, k tó ry  zasługuje na troskliw e badanie przez ludzi 
kom petentnych. Zwykle takie spontaniczne objawy medjalności w y
stępują u  chłopców i dziewcząt, w okresie dojrzewania płciowego, 
u starszych osób zaś po jakiemś ciężkiem  zaburzeniu psychicznem 
lub po chorobie, pow tarzają się przez k ilka tygodni — i zanikają 
następnie, nie pozostawiając śladu po sobie.

Przew ażnie obserw owane są zjawiska telekinezji (ruchy przed
miotów, rzucanie kamieniami) i zjaw iska akustyczne (stuki, drapania, 
czasem  tony instrum entów), rzadko objawy świetlne. (W szystkie te 
m anifestacje obejmują w Niemczech mianem „Poltergeist").

Nie należy wcale medjów uw ażać za obłąkane istoty, ani d rę
czyć je podejrzeniam i o rozmyślne psoty, ani karać. Są niewinne 
i zwykle nie zdają sobie wcale sprawy z tego, co się koło nich dzieje.
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Czasem przejawia się u takiego medjum „opętanie" t. i- medjum uro
iwszy sobie albo samorzutnie albo pod wpływem otoczenia, że jest 
prześladowane przez „ducha1’, odgrywa całe dramatyczne sceny, 
wierząc mocno w swoje „opętanie11. Wypadki takie bywają nieraz 
bardzo trudne do uleczenia.

Badanie tych spontanicznych wiejskich medjów jest żmudne 
i trudne, bo objawy nie występują na zawołanie. Powinno być też 
bardzo skrupulatne, bo media wiejskie, podobnie jak i miejskie, 
widząc ogólne zainteresowanie się ich osobą, próbują nieraz oszu
kiwać, aby jeszcze spotęgować wrażenie niesamowitych zjawisk.

L. S
*

*  *

Warszawska gazeta codzienna „Unja“ w Nr. 78 i w Nr. 105 
z dn. 19 marca i 17 kwietnia umieściła niezmiernie ciekawą korespon
dencję oraz protokóły o zjawiskach zagadkowych, które poniżej „in 
extenso" podajemy.

T ajem n icza  ręk a  n ieb oszczyk a .
W ypadek, k tó ry  poniżej opisuje, należy do dziedziny 

zjaw isk sp iry tystycznych. Poruszył on ca łą  okolicę. G dybym  
nie by ł św iadkiem  naocznym , pokiw ałbym  głow ą jak  ci, k tó rzy  
czy tać mój list niniejszy b ęd ą  i1 uśm iechnąłbym  się złośliwie. 
A le że byłem , zatem  podaje go do w iadom ości. J . Z.

W poniedziałek ubiegły, we wsi Ochotnik, pow. N. Radomsk, 
gm. Masłowice, stał się cud, który zbudził ogólne zaciekawienie w całej 
okolicy.

Oto w mieszakaniu niedawno zmarłego Wawrzyńca Milczarka, 
w godzinach wieczornych, nad zasłanem pierzynami łóżkiem niebo
szczyka pojawiła się ręka naga do łokcia i poczęła stukać w ścianę.

Obecna w chwili tej w mieszkaniu żona nieboszczyka i córka 
z przerażeniem patrzyły chwilę na niesamowitą rękę, poczem z gło
śnym krzykiem wybiegły na drogę i zaalarmowały całą wieś.

Ludzie w jednej chwili zapełnili izdebkę. Tajemnicza ręka stu
kała dalej w ścianę i wszyscy obecni z przerażeniem patrzyli na 
zjawisko.

Wieść szybko doszła do policji, której przedstawiciele wkroczyli 
natychmiast na teren dziwnego wypadku.

Tajemnicza ręka nie przestawała pukać.
Jeden z przodowników wpadł na pomysł i podał na tekturze 

papier i ołówek.
Ręka schwyciła ołówek i skreśliła biegłem pismem (nieboszczyk 

był niepiśmienny) następujące słowa:
— Nie lękajcie się, jestem pokutującym Wawrzyńcem Mil

czarkiem. Uspokójcie moją żonę i córkę, niech się nie lękają. Pro
siłem P. Jezusa, idąc 100 mil na klęczkach, aby pozwolił mi pokazać 
ludziom rękę, która zgrzeszyła. Podajcie mi kropidło, wodę święconą, 
obraz P. Jezusa i N. M. Panny.

Przerażona wdowa przyniosła natychmiast obrazy, które po 
śmierci męża zdjęła z nad łóżka.
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Ręka chwyciła je kolejno i zawiesiła na ścianie.
Po zawieszeniu ręka chwyciła podane kropidło i umoczywszy 

je w  wodzie święconej, pokropiła zebrany tłum.
Córce nieboszczyka, k tóra zbliżyła się do łóżka, ręka zrobiła 

znak krzyża św. na czole i pogładziła po twarzy.
Jeden  z obecnych, który schwycił rękę, opowiada, że jest to coś 

zupełnie bezcielesnego, miękiego i trudnego do określenia.
Przez cały wtorek, środę i dzień wczorajszy do Ochotnika zje

żdżały się furmanki z ciekawymi, wśród których porządek robi policja.
Między przybyłym i byli i księża: proboszcz z Chełma, ujrzawszy 

rękę, uciekł z izby, proboszcz z Przedborza zachował się odważniej, 
gdyż przeżegnał ją, na co ręka odpowiedziała podobnym giestem.

Ponieważ rzecz cała nabiera coraz większego rozgłosu, na m iej
sce udaje  się w ładza wyższa, by przeprowadzić dokładne śledztwo.

Córkę i żonę nieboszczyka badał już lekarz, ale stwierdził, że 
nie są podatne do halucynacji, czy teź uśpienia i zahypnotyzowania.

P rotokół spisany przez Ks. D-ra A* R ęczajskiego  
i D-ra Med. F. W ójcickiego.

Zamieszczony przez nas przed kilku tygodniami artykuł 
o „Tajemniczej ręce nieboszczyka", która ukazywała się nad 
łóżkiem zmarłego gospodarza ś. p. Milczarka w e wsi Ochotnik, 
pow. radomskiego w yw ołał zrozumiałą sensację. Redakcja 
„Unji" była zasypana listami — odw iedzały nas osoby, żądne 
wiadomości bliższych, niektóre wybrały się osobiście na miej
sce dziejącej się tajemnicy.

W sprawie owego „cudu" otrzymaliśmy obecnie proto- 
kuł od wiarogodnych świadków, a mianowicie od ks. dr. 
A. Ręczajskiego, proboszcza w Przedborzu i dr. medyc. Fran
ciszka W ójcickiego, lekarza w Przedborzu, którzy zadali sobie 
trud, aby badać sprawę i określić jej istotę.

Nadmieniamy, że córkę nieboszczyka Michalinę, która 
była medjum działającego ducha, aresztowano za oszustwo, 
ale mimo to „przeszkadzało" coś dalej w chacie, w obec tego 
uwolniono sprawczynię Bogu ducha winną.

R edakcja „Unji".

Celem uzupełnienia korespondencji dziennikarskiej, która uka
zała się w Nr. 78 gazety ,,Unja“ pod sensacyjnym tytułem  „T aje
mnicza ręka nieboszczyka", prosimy Szanownego Pana Redaktora
0 umieszczenie na łam ach jego pisma następujących uwag.

Doniesiono nam, iż przed kilku tygodniami we wsi Ochotnik, 
powiatu Radomskowskiego w domu wieśniaczki M ilczarkowej coś 
„przeszkadza", a mianowicie, zarówno w biały dzień, jak i w  nocy 
dają  się słyszeć stukania, drapania it. p. M ilczarkowa zamieszkuje 
łącznie ze swoją córką Michaliną. Pad ł postrach nietylko na mieszkań
ców wspomnianego domu, lecz na całą okolicę; tłum y ludzi z bliska
1 zdaleka oblegały chatę M ilczarkowej, tak  dalece, że miejscowy poste
runek policji, uważając, iż przyczyną owego „przeszkadzania" jest 
Michalina, zaaresztow ał ją.

A toli „przeszkadzać" nie przestało.
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W  dniu 5 kwietnia b. r, w W ielki Poniedziałek — na skutek usil
nych próśb M ilczarkowej, udaliśmy się do Ochotnika, gdzie, po zasto
sowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności, wobec świadków 
stwierdziliśmy:

1) iż jest „coś" — co „przeszkadza" przez pukanie, drapanie 
i poruszanie słomy w łóżku i t. p.;

2) iż to „coś” wtedy daje znaki, kiedy 16-to letnia Michalina 
położy się do łóżka;

3) iż wyklucza się wszelkiego rodzaju  oszustwo, wobec zasto
sowań daleko idących środków ostrożności.

W  dniu 8 kwietnia poraź w tóry zaproszono nas: stwierdziliśmy 
to samo, co wyżej podaliśmy.

Od 9 kwietnia wszelkie zjawiska ustały  — a stało się to na skutek 
wyraźnej zapowiedzi tego „coś".

Szereg zapytań, które postawiliśmy łącznie z księdzem wikarym 
w obecności d-ra Wójcickiego, zapytań z doktryny Kościoła Katolic
kiego o czyścu oraz odpowiedzi, które otrzymaliśmy, utw ierdzają nas 
w przekonaniu, że była to dusza pokutująca ś. p. W awrzyńca M il
czarka, k tóry  sześć lat temu zeszedł z tego świata.

(—) Ks. dr. A. Ręczajski — proboszcz w Przedborzu.
(—) Dr. medyc, Franciszek Wójcicki, lekarz w Przedborzu.

*  *
*

Gdyby, podobne do przytoczonych, zdarzenia m iały miejsce zagra
nicą, w zbudziłyby tam one niewątpliwie powszechne zainteresowanie, 
w szystkie dzienniki pisałyby o nich sensacyjne artykuły, pisma w ysła
łyby  na miejsce korespondentów specjalnych, a Towarzystwa Meta- 
psychiczne delegatów; śpisywanoby protokóły, dokonanoby zdjąć foto
graficznych, robiono doświadczenia, rozpoczęłyby się polemiki, powsta
łaby cała literatura, medja zostałyby zaproszone do odnośnych 
Tow arzystw  i tam ściśle badane z korzyścią dla nauki, — u nas prze
brzmiały one prawie bez echa, a moglibyśmy nic nawet o tern nie 
wiedzieć, gdyby nie dobra wola paru światłych jednostek, które o nich 
zakomunikowały, i paru pism, które ich korespondencje wydrukowały.

Czemu to mamy przypisać? Ciężkim czasom, które zniewalają  
m yśleć tylko  o chlebie powszednim , nieinteresowaniu się temi kwe- 
stjami, czy też temu, że brak nam może do takich badań ludzi kom
petentnych?

W szystkie  pow yższe przyczyny odgrywują oczywiście rolę. W ię
kszość z trudem walczy o byt. Nasza literatura metapsychiczna jest 
jeszcze dość biedna. Towarzystwa M etapsychiczne polskie powstały  
niedawno, dopiero po wojnie wszechświatowej, gdy Polska odzyskała  
swój by t niezależny, i nie posiadają środków materjalnych, jak  
pokrewne zagraniczne istniejące oddawna i mające duże zasoby dzięki 
zapisom, darom i ofiarności społeczeństwa. Ludzi badających naukowo 
i bezstronnie zjaw iska zagadkowe mam y względnie nie wielu, bo niema 
u nas odpowiedniego wydziału, czy choćby katedry w Uniwersytecie, 
któreby ich przygotowały i każdy z nich zawdzięcza swą wiedzę tylko  
własnej pracy.

G łównym  jednak powodem jes t to, że m etapsychika należy  
jeszcze, niestety, do upośledzonych gałęzi w iedzy, a nawet nie wszy-
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scy  przedstaw iciele  nauki o ficja lnej ją  wogóle uznają , nie je s t ona 
przeto  otoczona opieką ani R zą d u , ani te ż  społeczeństw a, bez czego  
żadna nauka norm alnie rozw ijać sią nie m oże, g d yż  nie je s t jakiem ś  
zysko w n em  przedsięb iorstw em , lecz m a na celu ty lko  szukanie praw  
natury, co w  p rzszyłości m oże m ieć i doniosłe znaczenie p raktyczne, 
narazie jed n a k  w ym aga środków  do prow adzenia  badań.

C ały w ięc ciężar spoczyw a obecnie na barkach n ielicznych ty lko  
jed n o s tek  bezin teresow nie pośw ięcających sw ó j w olny od ciężkich  nie
raz za jęć  zarobkow ych czas, energję i w iedzę badaniu te j zakazanej 
poniekąd  d ziedziny , nie bacząc na obojętność scep tycyzm , a naw et 
ironję ignorantów.

M usim y w ięc w a lczyć  da le j, m usim y w ykorzen iać  nieuzasadnione  
uprzedzenia , m usim y dążyć, żeb y  m etapsych ika  za ję ła  w reszcie p rzy 
należne je j  m iejsce w  gronie innych nauk, w szyscy  zaś, k tó rzy  in tere
su ją  się naszem i usiłowaniam i rozw iązania szeregu w ażnych  proble
m atów  do tyczących  zagadki człow ieka , jego u ta jonych  zdolności, jego 
ducha, oraz m ało jeszcze  znanych  sił p rzyro d y , w szyscy , k tó rym  drogi 
je s t  rozw ój w ied zy  —  pow inni nam w  tern dopom agać choćby drogą  
propagandy i popierania w  miarę sił i m ożności, T ow arzystw , In s ty 
tucji, W yd a w n ic tw  i badaczy pośw ięcających się tem u zadaniu.

P. S.



DZIAŁ vn.
Z P R A S Y  ZAGRANICZNEJ.

Jedno z najpoważniejszych i najwięcej poczytnych niemieckich 
wydawnictw perjodycznych z dziedziny spirytualistycznej. Psychische 
Studien zmieniło z początkiem roku tytuł i szatę zewnętrzną i wycho
dzi obecnie pod nazwą „Zeitsehrift fiir Parapsychologie“ zapowia
dając w przedmowie, iż wstępuje odtąd na drogę badań czysto nau
kowych, i pozostawiając za sobą wszelkie ślady nienaukowej swej 
przeszłości staje w jednym rzędzie z innemi wydanictwami naukowemi 
niemieckiemi dla wspólnych celów w tym kierunku. Cele te redakcja 
spodziewa się osiągnąć przez ścisłą kontrolę treści prac oryginalnych 
i systematyczne wyróżnienie działu sprawozdawczego z odnośnej 
literatury i z prasy perjodycznej w rzeczonym kierunku.

W poważnej liczbie kilkudziesięciu uczonych, prawie wszystkich 
profesorów uniwersytetów i innych wyższych zakładów naukowych, 
których redakcja czasopisma dla Parapsychhologji zyskana sobie po
parcie, niezależnie od licznych stałych współpracowników, znajdu
jemy cały szereg znanych nazwisk tak niemieckich jak i cudzoziem
skich, że wymienię z ostatnich prof. Karola Richet z Paryża, prof. 
E. Morselli z Genui, Gilberta M urray z Oxfordu, prof. Cardenera 
Murphy z Nowego Yorku, Chr. Winthera, prof, z Kopenhagi i innych. 
Naczelne kierownictwo czasopisma powstałego przed 53 laty, jako 
Psychische Studien, z inicjatywy znanego badacza na tym polu, 
Alex, Aksakowa, spoczywa w rękach dotychczasowego doświadczo
nego redaktora, Dra med. Pawła Siinnera, przy pomocy Dra med. 
W. Krónera i R. Lamberta ze Stutgardu.

W Nr. 1 tegoż czasopsma znajdujemy sprawozdanie W. Pa- 
włoskiego prof. uniw. w Michhigan (Stany Zjedn. Półn. Ameryki) 
z doświadczeń dokonywanych ze znanem medjum warsz.., p. Fran
kiem Kluskim; prof. Dr, T. K, Oestereich‘a — Badania Pagenste- 
chera w przypadku Senory Marji Reyes; — Rene Sudre — medjum 
Margery jako zagadka (partz Nr, 5/6 „Zagadn. Metaps." w dziale 
Prasy Zagranicznej). Schrenck-Notzing — Strachy w Neuried, w Gór
nej Bawarji; prof. H. Drietsch — Nieśmiertelność; prof. Dr, A. Frie- 
dlander — Uwagi co do pewnego telepatycznego posiedzenia; — E. 
Bleurer, Dyr. Uniw. Klin. Psych, w Zurichu — Sprawozdanie z dwu
tomowego dzieła pod ogólnym tytułem Okultyzm w dowodach (Okkul-
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tismus in Urkunden), którego pierwszy tom pod mianem: Medjumizm 
Fizykalny" przedstaw ia pracę trzech autorów: Dra Gulat-Wellen- 
burga, hr, K. Klinkowstroema i Dra H. Rosenbuscha, A utorzy pozo
stawili sobie pytanie: Czy w nader obszernej literaturze okultystycz
nej są opisy doświadczeń wykluczających wszelką możność podejrze
nia na oszustwo? — i dochodzą do wnosku, iż zdaniem ich tego 
rodzaju  doświadczeń niema(!). Autorem  2-go tomu p, t, „Objawy 
In telektualne" — jest Dr, Baerwald, któ ry  jako fenomem rzeczywi
ście stwierdzony przyjm uje jedynie telepatję, neguje natomiast 
wszelkie inne objawy medjalne in telektualne; prof. Dr, J, M, Ver- 
weyn — „Źródła Błędów w Dziedzinie Okultyzm u". Z drobnych wia
domości zasługuje na uwagę wzmianka dotycząca młodej dziewczyny, 
Węgierki, Vilmy M olnar, obdarzonej niezwykłemi własnościami me- 
dialnemi, k tórą zajęła się księżną W indischgraetz w W iedniu, obyta 
z dziedziną Okultyzmu, studjując rzeczone objawy łącznie z prof.

Dr. Thirringiem, Schrenck-Notzing, który również widział dziew
czynkę, jest zdania, iż jako medjum przewyższa znacznie znanego 
w szerokich fcołach W illi Schneidra. Zeszyt kończą sprawozdania Dra 
Tischnera z treści specjalnych czasopism, tudzież prof. Dra Oester- 
reicha tyczące świeżo wyszłych z druku książek z dziedziny Okul
tyzmu.

W  Nr. 2 znajdujemy tłom aczenie Dra C. Brocka artyku łu  prof. 
Ferd. Cazzamalli — O promieniowaniu fal mózgowych (pracy zna
nej już czytelnikom naszym ze spraw ozdania w poprzednim  N-rze 
„Zagadnień M etaps."); hrabiny W asilko-Sereck — Moje Przeżycia 
z Eleonorą Zugun (medjum fizykalnem); prof. Karola Richet‘a — 
W iedza parapsychologiczna, w tłom aczeniu R, Lamberta; Edmunda 
Dreschera — Pierw otne M yślenia; — Dra med Walthera Kronera— 
Parypsychologja i Psychoanaliza; Karola hr, Klinckowstroema — 
Kilka słów odpowiedzi na k ry tykę  D ra Schrencka-N otzinga tyczącą 
książki o fizykalnym medjumiźmie, k tó rą  tenże Schrenck-Notzing 
poddał b. ostrej zasłużonej krytyce. W  spraw ie tej rezerwujem y 
sobie jeszcze słów kilka w związku z pow stałem i świeżo nowemi 
czasopismami niem ieckiem i na grunce okultystycznym . Pod rubryką 
Drobnych W iadomości znajdujemy spraw ozdanie z wielkiego zain
teresowania jakie wzbudziły w Szwajcarji odczyty Dra Schrenck- 
Notzinga o medjumiźmie fizykalnym, ilustrow ane przeźroczam i 
i dem onstracjam i przy współudziale znanego medjum, W illi Schnej- 
dra. Dr. Schrenck-Notzing zaproszony został w tym celu przez S to
warzyszenie S tudentów  Szwajcarsko-Niem ieckich. W  Berlinie, Bazy
lei i Zurichu odczytowe sale były przepełnione; oprócz studentów  
znajdowali się między słuchaczam i w poważnej liczbie profesorowie 
uniw ersytetów  i innych wyższych zakładów  naukowych. Sądząc z gło
sów prasy, odczyty pomienione jak najlepsze wywołały wrażenie.

W  Nr. 3 tegoż czasopisma za marzec, zamieszczają artykuły: 
Blascher — Niezaprzeczony fakt aportu; Illig — Manifestowanie 
się zmarłych; Peter —  Prawdziw ość psychicznych fotografij; Buch
ner — Proces Molla w drugiem wydaniu; Kroner — Epilog do pro

cesu Molla. O statnie dwa kom unikaty charak teru  polemicznego 
co do wrogich w ystępów  i nieprzejednanego stanow iska w spraw ach 
Okultyzm u w Niemczech ze strony pp. Moll, Hellwig e t Consortes. 
Goldnerth — Fenomenika m etapsychiczno-intelektualna z punktu 
widzenia Dra D rehera. W  Nr. z m. października 25 r. Psychische
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Studien, podał był Dr. Goldnerth doskonale sformułowane obszerne 
sprawozdanie dotyczące rewelacyj medjalnych otrzymywanych za 
pośrednictwem p. Domańskiej pod inspiracją przeważnie istności 
rzekomej Ochorowicza, przy współudziale Dra Habdanka. W spra
wie tej wystąpił Dr. Dreher w artykule w Nr. grudniowym tegoż 
przeglądu, usiłując podciągnąć i objaśnić sprawę tę na zasadzie 
sformułowanej przez siebie tezy, t. z. przez niego osobistych podświa
domych kompleksów, nie nadającej się do wchodzenia w bliższe jej 
szczegóły w ramach niniejszego sprawozdania. Dr. Goldnerth zbija to 
twierdzenie jako nie mające w żadnym razie zastosowania w tym 
wypadku; nie negując iż w danych razach może być brana pod uwagę, 
Dreher — W kwestji spirytyzmu; tenże — Odpowiedź na poprzedni 
artykuł D-ra Geldnertha. Zeszyt zamyka wielce interesujący list 
otwarty D-ra Kronera do D-ra Weissa, rządowego D yrektora i kie
rownika policji kryminanlej w Berlinie, odnośnie artykułu tegoż p. t. 
„Jasnowidze i Policja Kryminalna". List D-ra Kronera pisany rze
czowo, daje dobre świadectwo o uświadomieniu i odpowiedniem 
orjentowaniu się autora w dziedzinie metapsychiki tudzież właści
wie pojętemu i sformułowanemu stanowisku jego przy zdawaniu 
sobie sprawy z enuncjacyj medjów, które w danych razach brane 
bezstronnie pod rozwagę, mogłyby służyć jako czynnik pomocniczy 
do ułatwienia orjentowania się w pewnych sprawach kryminalnych.

Z początkiem r. b. pojawiły się na polu Okultyzmu dwa nowe 
czasopisma w Niemczech. Należy zwrócić uwagę, iż słowo O k u l 
t y z m  zachowało w Niemczech znaczenie więcej ścisłe w znacze
niu doświadczalnem aniżeli w innych krajach, a przedewszystkiem 
we Francji, gdzie tenże zdyskredytowanym jest wobec przedstawi
cieli Wiedzy.

Der Okultismus, illustrirte Monatschrift fur Grenzwissenschaf- 
ten, Bielefeld. Czasopismo miesięczne pięknie ilustrowane, wycho
dzące pod redakcją Maxa Mócke z Wurzburga. Współpracownikami 
są profesorowie wszechnic i znani uczeni jak Bergman, J. Bóhm, 
K, Gruber, hr. Keyserling; R. Lambert, R. Tischner, Zimmer, etc, 
z których nazwiskami często spotykaliśmy się na polu interesu
jących nas publikacyj. Organ ten ma zapewnione również współ- 
pracownictwo przedstawicieli Instytutu Parapsychicznego w W ie
dniu, którego jest w pewnym stopniu organem oficjalnym i zadaniem 
iego, sądząc z przedmowy, jest uwzględnienie dziedzin różnych jakie 
obejmował starożytny Okultyzm, a więc Astrologji. Lecznictwa Okul
tystycznego, Alchemji, Esoteryzmu, etc. Czy założenie powyższe da 
się pogodzić z kierunkiem i aspiracjami czysto naukowemi jako nicią 
przewodnią w modernistycznych studjach na polu Metapsychiki — 
pod tym względem można mieć wątpliwości. Niemniej jednak 
w trzech pierwszych numerach rzeczonego przeglądu znajdujemy 
z dziedziny Parapsychologji i Parafizyki cały szereg poważnych 

i wartościowych artykułów, a mianowicie:
Prof. Chr. Schroeder — Metapsychika; prof. L, Jahn — Jasno

widze i Jasnowidztwo w naszych czasach; prof. C. Schneider — 
K rytyka zachowania się modernistycznego wobec Okultyzmu; Dr, 
Freudenberg — Stan obecny badań psychicznych w dziedzinie Jasno- 
widztwa; prof, K. Gruber, — Obserwacje parapsychologiczne u me
djów fizykalnych; U, Tartaruga — Okultyzm i prasa codzienna; Dr. 
R. Tischner — Ważność fenomenów metapsychicznych z punktu
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widzenia koncepcji W szechśw iata etc. Przegląd litera tu ry  zagranicz
nej powierzony został kom petentnem u w tym względzie gener, 
Peter. W rażenie ogólne wywołuje czasopismo to  b. dodatnie: zdaje 
się być wydaw nictwem  dobrze informowanem, żywem i powołanem 
do zajęcia poczesnego miejsca w odnośnej niem ieckiej literaturze 
obok przem ianowanych pomienionych obecnie Psychische Studien 
na czasopismo dla Parapsychiki, czego obydwom tym wydawnictwom 
z naszej strony szczerze życzymy.

Inaczej przedstaw iają się natom iast w arunki w jakich powstało 
w Niemczech drugie tego rodzaju wydawnictwo, kw artalne, noszące 
miano „Zeitschrift liir kritischen Occultismus und Grenzfragen des 
Seelenlebens, wychodzące w  S tuttgardzie z inicjatywy D -ra A  Hel- 
lwiga z Potsdam u (patrz w tymże Nr, Zagadnień M etaps, spraw o
zdanie z procesu przeciw  Jasnow idztw u w Bernburgu), pod k ierun
kiem  D -ra Baerw alda z Berlina przy współudziale E. Bohna, notar- 
jusza z W rocław ia, hr. K linckow stroem a i D -ra T ischnera z M ona
chium, — W  znamienej w swoim rodzaju przedm owie założyciele 
akcentują ściśle naukow y i krytyczny charak ter nowego pisma, za
znaczając, iż na poziomie na jakim obecnie postaw iony został Okul
tyzm przez tegoczesnych uczonych, brak  dotąd, poza teorjami, pozy
tywnych faktów  stw ierdzających realność obserw owanych rzekom o 
fenomenów. Z tego powodu panowie ci uważali za w łaściwe przy
brać Okultyzm  swój w epitet ,,krytyczny", ilustrujący zamiary ich 
poddaw ania go odpowiedniej zaopatryw aniom  swoim „dezynfekcji". 
Tego rodzaju stanow isko poddające w wątpliwość wyniki dotych
czasowych bardzo licznych prac doświadczalnych na polu spirytua- 
listycznem, zdolne było do w yw ołania co najmniej zdziwienia, 
zw łaszcza zagranicą, mniej natom iast w Niemczech, gdzie miano 
już czas i sposobność ocenić stanow isko zajmowane przez kierow ni
ków rzeczonego przeglądu, tak  w procesach sądowych wytaczanych
0 rzekom e oszustwa jasnowidzom, hypnotyzerom  ,etc., jak i w sto
sunku do D r-a Schrenck-N otzinga i adeptów  jego, innymi w tej m ie
rze powodujących się względami. Stanow isko to  zaznaczone zostało 
ostentacyjnie przez wydanie świeżo obszernej pracy hr. Klinckowr 
stroem a, k tó ra  b. nieprzychylnie została przyjęta i oceniona w okul
tystycznych kołach niem ieckich. Nie ulega wątpliwości, iż książka 
ta  pod tyt. Medjumizm Fizykalny, skierow ana była przedew szystkiem  
przeciw  D-rowi Schrenck-Notzingowi w celach zdyskredytow ania go
1 poderw ania au to ry tetu  jego jako zasłużonego badacza nietylko 
w Niemczech, lecz i poza ich granicami. Dr. Schrenck-Notzing nie 
został dłużnym  odpowiedzi, i w ciętym  artykule umieszczonym 
w ostanim  num erze Psychische Studien, skrytykow ał odpowiednio 
rzecz całą, surowo piętnując całą bezpodstaw ność podobnych z ich 
strony poglądów. Podobne stanow isko zajął i znany badacz R. Lam
bert, wykazując na przykładach błędne niczem nie stw ierdzone do
wodzenie, iż w 99% doświadczeniach dokonywanych w swoim czasie 
z Eusapją Paladino, nie była stosow aną w łaściw a kontrola, co 
również stosuje się do doświadczeń Schrenck-Notzinga dokonywa
nych z W illi Schnejdrem. — Obecność tedy pomienionego triumwi- 
ra tu  w liczbie kierow ników  nowego pisma, tłom aczy podana w pro
gramie jego zapowiedź, albowiem dla nowych tych cenzorów wiedzy 
okultystycznej niem a dotąd poważnych prac w  tej dziedzinie i do
tychczasow i badacze zasługują jedynie na miano pseudo-uczonych,
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łatw ow iernych i pozwalających się wyprow adzać w pole, W  Nr. 1 
tegoż czasopisma znajdujemy między Innymi artyku ł Maxa Dessoir —  
Jasnow idzenie przez łączność telepatyczną; E. Bohn‘a — Przyczynek 
do Historji Aportów, k tó re  au to r tłom aczy oszukaństwem ; Dra Te- 
schnera —  Studjum p. t. M etodyka okultystyczna; Hoffmana —  De
m onstracja doświadczalna wykazująca brak promieniowania odycz- 
nego kryształów ; Klinckowstroema —  W ywody tyczące prestidigi
ta to ra  Hudiniego i dem askow ania fałszywych medjów; refleksje Hel- 
Iwiga — w spraw ie procesu Moll-Vollhart, etc. Pomyślnem dla no
wego czasopisma zadarzeniem  jest w  każdym  razie wybitne stano
wisko jakie zdaje się zajmować w redakcji Dr. Tischner, posiadający 
opinje trzeźw ego i doświadczonego badacza w dziedzinie Okultyzmu, 
jak również bezstronne i racjonalne zachow anie się D-ra Tischnera 
jako eksperta  w Bernburskim  procesie.

Psyche und Uebersinnliche W elt —  czasopismo m iesięczne 
rozwijające się pomyślnie co do rozm iarów i poważnej treści, i k tó re  
obecnie wychodzi w łączności czasopsmem astrologcznem  p, t, A stro- 
logische B latter, zaw iera w zeszycie za styczeń, 1926 r., między 
innemi:

D-ra Fero, Maack — Magiczne kw adraturow e doświadczenia 
z rachm istrzem  Olgo; A. Grobe-Wutischky — Krytyczne spraw o
zdanie z Bernburskiego procesu w spraw ie Jasnow idztw a (patrz 
Nr, 7/8 Zagadn. M etaps,); tegoż^ au to ra  —  Problem at Przeznaczenia; 
D-ra M.Gellerta —  Pobudki do reform y praktycznego lub naukowego 
Okultyzm u; P. Weinkopfa —  Psychozy! W  dziale zatytułow anym : 
„S trażnica Zdrowia Ciała i Duszy" znajdujemy kom unikaty G. En- 
gelhardta —  Tajem nice Nerwowości i A. Zoppritza — o trzech  mało- 
znanych roślinnych środkach leczniczych, w ich liczbie nalew ka 
owsiana jako lek rzekom o wzmacniający, a przytem  posiadający 
własności nasenne. W  drugiej części stanow iącej odcinek samodzelny 
dla Uebersinnliche W elt, znajdujem y artykuły: Peryt'a Shou —
Zniszczenie Ludzkości przez kosmiczne grądy  ogniste. Tajem nica 
A 1 g o 1 u jako ośrodka naszego system u Św iatow ego; L. v, Berta- 
lanffy O Demoniczności; H. H auptm an —  Łączność ducha ze Sfer 
z ludzkimi losy; D-ra Fr. Spunda —  W stęp do Dogmatu W ysokiej 
Magji E liphasa Lewi, d. c. Dalej znajdujemy spraw ozdanie z okulty
stycznego procesu Vollhart-M oll, tudzież spraw ozdania z drobnych 
intersujących faktów  i nowych książek z dziedziny Okultyzmu.

W  Nr. Nr. 2 i 3 tegoż czasopisma znajdujemy: artykuły  orygi
nalne: K. Henz‘a — Tajem nice Podań o Prom eteuszu; K. Heise — 
R ealne O brazy aktualnej duchowej polityki, W  ciekaw ej tej pracy 
zakrojonej na szerszą skalę, ciągnącej się (jak i poprzednio wymie
niona) przez dwa num ery i nieskończonej, staw ia autor zapytanie: 
Czy loże W olnom ularskie są organami politycznem i? Przeczą tem u 
W olnom ularze, autor jednak opierając się na dawniejszych swych 
publikacjach i przytaczając całe szeregi innych w tej m ierze danych 
świadczących o niezwykłej rutynie jego i zainteresow aniu tem i sp ra
wami, tw ierdzi, iż jest w ręcz przeciw nie. C ała wojna ostatn ia z po
litycznem i jej następstw am i była dziełem  oddawna przygotowanem  
tajem nych wolnom ularskich stow arzyszeń, przyczem  Anglja w swym 
interesie potrafiła zjednać sobie w spółudział W olnom ularstw a 
w państwach romańskich w celu ostatecznego zwalczenia i pognę
bienia państw  centralno-europejskich. Od Anglji więc zdaniem autora
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wyszła inicjatywa i ona to  zapomocą rzeczonych tajem nych machi- 
nacyj zmusiła Niemców do wojny i „dobroduszny" naród Niemiecki 
uczyniła odpowiedzialnym za zbrodnie owych lóż M assońskich, na 
mocy W ersalskiego dekretu . Studjum to  rzeczywiście ciekawe, św iad
czące o erudycji autora, ujęte jednak zbyt jednostronnie z wyraźną 
tendencją uczynienia z Niemców ofiary i zrzucenia z nich odpowie
dzialności, iż one to  wywołały wojnę śwatową. W, Gesmann jun. — 
M isterium  Macumby, Przyczynek do podstaw  W iary  i Historji Kul
tu ry  Rasy Czarnej w Am eryce. R. Lam bert — Decydujące doświad
czenie z Jasnow idzam i Ossowieckim i Kahnem, A. Grobe-Wuti- 
schky —  Chiromanta. Interesujące studjum krytyczne au to ra  tyczące 
b. inteligentneg i w ykształconego chirom anty E rnesta  Issberger- 

Chaldana i książki p. t. „W issenschaftliche Handlesekunst, którei 
tenże jest autorem. R, G. Rauth — Raphael Scherman jako Grafolog- 
Jasnow idz. O właściwościach tegoż daliśmy w swoim czasie spraw o
zdanie na zasadzie doświadczeń dokonywanych z nim podczas tour
nee jego z im presarjem  do Stan. Zjedn. A m eryki Półn. Uwagę na 
Scherm ana, rzekom o Polaka, a w rzeczyw istości Żyda, wróciła 
książka D -ra O skara Fschera, prof, Neurologji i Psychologji uniw. 
niemieckiego w Pradze, p. t. „Doświadczenia z Rafaelem  Scherm a- 
nem. Theo Mack — Zagadka Radio. A utor pełen  entuzjazm u zasta
naw ia się nad działaniem  radio-aparatów  będącym i w przeciw ień
stw ie z pojęciami naszemi o przestrzeni i czasie, a posiadającymi 
jeszcze właściwość w pewnym rodzaju boską, już t. j. możliwość 
wszędobytu. Zastanaw iają, go przedew szystkiem  dwa pytania: 
1) w jaki sposób fale radialne przenikają wszystko nie tracąc nic 
praw ie na swej mocy, 2) jaki jest stosunek siły padającej na anteny 
do siły promieniejącej wysyłanej w przestrzeń; A. Grobe Wuti- 
schky —  A naliza pracy prof. Schroedera p. t. „Podstawowe Doświad
czenia na polu kresow ych psychicznych nauk, M. Zeiss — Ma
ter jalizac je, Powonienie Zmarłych. Autor odczuwał w kilku przy
padkach prześladujący go w yraźny zapach skoinbinowany z wyziewu 
trupiego, z wonią kw iatów  i ziół, tudzież arom atu palących się wo
skowych świec, ów znany zapach przepełniający ubikacje w których 
w ystaw ione jest ciało zmarłego. Odczuwał ów zapach autor zdała 
od miejsc w których asystow ał przy pogrzebach, w przeciągu k ró t
szego lub dłuższego czasu, b. nieprzyjem nego doznając przytem  uczu
cia. W ięcej jeszcze: w pew nych chwilach skonstatow ano w ielokrot
nie w domach w k tórych  zmarli i zkąd chowani byli nieboszczycy, 
iż pojaw iał się ów zapach w pew nych chwilach często po upływie 
m iesięcy lub la t całych od śmierci ich i fak t ten  obserw owany był 
również niejednokrotnie w związku z rocznicą pogrzebu, imienin 
etc. danego osobnika, by po pewnym  czasie zniknąć bez śladu i wy
stąpić znowu w podobnych w arunkach. W  uwadze zamieszczonej 
w zwiąku z pomienionemi obserwacjami, redak to r p. G robe-W u- 
tischky, potw ierdza je na zasadzie własnych w tej m ierze spostrze
żeń. — W  działach poświęconych lecznictwu ciała i duszy mamy cały 
zbiór odnośnych rad  i wskazówek, toż samo w działach spraw ozdań 
z prasy  i nowych wyszłych z druku książek i wydaw nictw  postarała 
się R edakcja o obfity i in teresujący m aterjał ,św iadczący o ruchliwo
ści jej i staraniach o rozwój w ydaw nictw a zaznaczający się bardzo 
dodatnio. Dla interesujących się Astrologją, przedstaw ia obszerny 
i różnorodny m aterja ł do odnośnych studjów wychodzące łącznie
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z Psyche i U ebersinnliche W elt, Astrologische B latter (Kartki A stro
logiczne). Liczny szereg artykułów  świadczy o rozwijającym się 
w tym kierunku ruchu w Niemczech więcej może zwłaszcza w osta t
nich czasach aniżeli w innych krajach. "W odezwie do czyteników 
w ostatnim  Nrze za m arzec b. r., zapow iada Redakcja w 8 roku egzy
stencji pomienionego czasopisma, następujące publikacje: Nostrada
mus —  Listy i Centurje według nowego tłum aczenia francuskiego 
oryginalnego w ydania z r. 155 — Horoskopy historycznych osobi
stości, Dalszy ciąg Historji Astrologji i inne prace znanych z tej dzie
dziny autorów.

W  tymże num erze Psyche u. U ebersinnliche W elt mieści się 
obszerne spraw ozdanie w raz z krytycznem i uwagami A. Grobe-W u- 
tiszky, tyczące świeżo zakończonego procesu sądowego w Bernburgu, 
przeciw  nauczycielowi ludowemu Augustowi D r o s t, k tórem u wy
toczono spraw ę o oszustwo, jako stosującem u Hypnotyzm dla niesie
nia ulgi cierpiącym  i posługującemu się własnościami jasnowidzenia 
i telepatji medjów swych tak  na prośby osób pryw atnych, jak i na 
wezwanie władz policyjnych i sądowych w celu rozśw ietlenia całego 
szeregu spraw  krym inalnych. D rost został uniewinniony, (patrz a rty 
kuł poświęcony rzeczonej spraw ie w Dziale Kroniki Zagranicznej 
w tymże numerze).

*  *
*

N iektóre czasopisma niem ieckie interesują się obecnie artyku
łem  umieszczonym w swoim czasie (w styczniu 1924 r.) w Britisch 
Journal of Astrologie, którego autorem  jest P e r y t  S h o u .  Zda
niem jego, na zasadzie astrologiczych kombnacyji i wyliczeń należy 
oczekiwać w maju 1926 r. ponowego zstąpienia Chrystusa na Ziemię. 
Księżyc na nowiu w owym czasie, wskazanym  jest na podstaw ie 
nietylko pomienionych astrologicznych konfiguracyj lecz i ezoterycz
nych dociekań, by sta ł się wyrazicielem  Przyjścia Zbawiciela.

Zapowiedziany fak t ów, zdaniem autora  rzeczonego artykułu, 
nie będzie miał bynajmniej charak teru  wydarzenia radosnego dla 
ludzkości a  będzie gromowem spełnieniem  się losowych wyroków. 
W  krytycznym  dniu tym, zejdzie Chrystus z W iecznego Państw a 
swego po gwiazdach w postępowej ewolucji będących; objawi się na 
Ziemi, przez S ł o w o ,  i za pośrednictw em  pewnych obrzędowych 
ezoterycznych rytuałów , nie w Jednym  a  w W ielu, —  to znaczy, iż 
wielu ujętych i zmienionych przez Niego zostanie a każdy odczuje 
Go na swój sposób. Rozpocznie się wówczas era nowego K o s m i c z 
n e g o  Ż y c i a  dla ludzkości.

Poznamy wtedy, że W szechcałość, tam  wysoko, stanowi j e- 
d n  o państw o, — że bracia nasi w Świetle, t. j. istności, k tó re  ukoń
czyły koleje duchowego swego rozwoju, blizcy nam są na podstaw ie 
siły możniejszej od m aterji, a mianowicie przez w s z e c h w ł a d n ą  
m i ł o ś ć  k o s m i c z n ą ,  k tórej tę tno  zbudzi nas i wyswobodzi 
z ziemskich objęć krępującego nas zmysłowego snu i krótkow zrocz
ności. Ludzkość stanie się podatna do wibracyj pod wpływem  od
głosu w i e c z n e g o  S ł o w a  i m aterjalne ciało nasze zmieni się 
p rzez S ł o w o  to, k tó re  w stąpi w nas i sen ów przerw ie. Albowiem 
w szystko w nas ulegnie zniszczeniu a ostoi się jedynie to, co zwiąże 
S ł o w o .
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W ten sposób zaniknie stary świat i ludzkość biorąca od Adama 
swój początek. Oczekuje nas więc wielkie i święte przeżycie. P ra
wemu człowiekowi, który dziś cierpi i krwawi, powrócona zostanie 
jego godność, natomast człowiek-zwierzę padnie po walce wydającej 
mu się chwilowo zwycięską; jednocześnie zaś skończy się sromotnie 
pościg za „bestją apokaliptyczną" (Złotym Cielcem, wyobrażonym 
przez astrologiczny znak Byka).

Zasługuje na uwagę, iż z rzeczoną zapowiedzią przyjścia Zba
wiciela, w parze idą podobne liczne inne zapowiedzi Adwentystów, 
Neo-Adwentystów, Sciatystów i Metodystów.

Komunikat w tym przedmiocie znajdujemy również w Psyche 
u. Uebersinnliche W elt (w numerze styczniowym za rok bieżący).

*** Fr. H.
Zeitschrift fiir Paropsychologie (dawniej: Psychische Studien), 

53 rocznik, 4 zeszyt za kwiecień 1926 r. Schrenck-Notzing w artykule 
p. t. „Neuerc Untersuchungen iiber telekinetische Phanomene bei 
Willy Schneider", zdaje sprawę z doświadczeń przeprowadzonych 
z wymienionym medjum w r. 1923 i 1924 w Wiedniu przez Dr. H. 
Thiringa, prof, fizyki uniw. wiedeńskiego oraz w r. 1924 w Londynie 
przez Society for Psych. Researches stwierdzono w warunkach do
skonałej kontroli cały szereg przenoszeń i poruszeń przedmiotów bez 
działania znanych przyczyn. Doświadczenia te przeprowadził Thiring 
przy udziale komitetu złożonego z innych profeosorów uniwersytetu- 
Mimo szereg udanych seansów, profesorowie — prócz Thiringa — 
ciągle nie dowierzali medjum, postawili wreszcie rodzaj ultimatum, 
w formie terminu, do którego Schneider ma powtórzyć eksperymenty 
w warunkach, w których zostało stwierdzone oszustwo innego me
djum (Krauss). Oczywiście każdy, kto eksperymentował z medjum 
wie, że tego rodzaju warunek jest bardzo trudny do spełnienia. Gdy 
termin minął, komitet wydał orzeczenie, że medjum nie było w stanie 
w żądanych warunkach, gwarantujących prawdziwość zjawsk, wyko
nać nic pozytywnego. Mimo, że protokół był przeznaczony tylko dla 
pism medycznych, dostał się do dzienników, które rozgłosiły, że 
stwierdzono wynik negatywny badań, ,,jak to się zawsze dzieje, gdy 
zjawiska medjumiczne zbada się naukowo". Thiring skłania się do 
uznania prawdziwości zjawisk.

Doświadczenia londyńskie potwierdziły ją całkowicie.
Rudolf Lambert pisze o eksperymentach Soala, docenta nauk 

przyrodnczych w uniwersytecie londyńskim, z medjum Blanche Co
oper, dokonanych w latach 1921/22 w Britisch College of Psychic 
Science. Przy tern medjum występuje zjawisko bezpośredniego mó
wienia przez zjawy przy pomocy tuby; zauważono światełka oraz 
zm aterializowane usta — te ostatnie nie zostały jednak dostatecznie 
skontrolowane. Komunikaty zjaw dotyczyły trafnie różnych zdarzeń 
przeszłości i przyszłości.

Dr. A. Tanagra, przew. Greckiego T-wa Badań Psych, po
daje ciekawy przykład chromatoskopji. Medjum panna P. w transie 
odczuwa różnice między dwiema barwami dotykanemi palcami n. p. 
kart; barw samych podać nie umie. Tłumaczy to sama tern, że przy 
dotknięciu jedną barwę odczuwa jako cieplejszą (zimniejszą) od 
drugiej. M. D.
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Angielski Tygodnik Lignt (Światło) donosi o powstaniu w Lon
dynie Narodowego Laboratorjum  Badań Psychicznych, z inicjatywy 
grupy zainteresowanych w tym kierunku badaczy, z liczby których 
kapitan C. E. Briggs figuruje jako Opiekun Honorowy instytucji podczas 
gdy wybory prezydjum i kierownictwa odbędą się w najbliższym czasie.

Zadaniem Instytucji jest bezstronne badanie w czysto naukowym 
kierunku wszelkich objawów psychicznych lub z psychiką związek 
mających. Nie krępując się żadnemi apriorystycznem i teorjam i nau- 
kowemi, filozoficznemi czy religijnemi, Zarząd Naród. Laborator. 
Bad. Psych, starać się będzie o wykazanie i ustalenie praw, którym  
podlegają objawy psychiczne. W  tym celu rzeczona Instytucja będzie 
rozporządzała wszelkiemi potrzbnemi instalacjam i, w których doko
nywane doświadczenia z medjami będą stosowane wyłącznie za zgodą 
ich i w porozumieniu z niemi, na co, by je nie zrażać, będzie zwrócona 
ze strony Zarządu specjalna uwaga. N astępuje detaliczny opis samego
Laboratorjum . Dr. Fr. Habdank.

*
*  *

Ernst Schillemeit w „Meine okulten Erlebnisse", podaje opis 
naw iedzenia domu, zaopatrując go w oświadczenie gotowości za
przysiężenia przez siebie i dwie siostry ,k tó re  razem  z nim tych p rze
żyć doznały. Rzecz dziada się w Toruniu ,Culm erstrasse 12, dom fron
towy, 3-cie schody. Zjawa przesuw ała meble, przenosiła przedm ioty, 
czasem  na oczach autora, pisała na kartkach  pismem zwierciadło- 
wem, dokonyw ała aportów  i t. d. Prócz przyjaznej zjawy ,,S. V.“ 
w ystępow ały inne, złośliwe.

Medjum była jedna z sióstr autora, ale zjawiska zdarzały się 
i w czasie jej nieobecności.

Dr. med. F, Feudenberg zw raca uwagę na pracę Dr. med, J. 
W inklera o plem ieniu Toba B atak z Sum atry, bardzo ciekaw em  dla 
interesujących się okultyzmem.

Dr. T ischner podaje uwagi krytyczne do pracy  prof. Cazza- 
malli, ogłoszonej w poprzednich num erach Ztsc. f. P. — Prof. K. C. 
Schneider referuje książkę Edgara Dacques‘a p. t. „Urwelt, Sage 
und M enscheit", Dr, A. Tanagra informuje o stanie ruchu okulty
stycznego w Grecji, Prof. Dr, Ludwig i Dr. med. e t phil. Detmar k ry 
tykują książkę Dr. A. Seitza p. t. „Okkultismus, Wissenschaft und Re- 
ligion“. Kilka przyczynków, między którem i zw raca uwagę b. cie
kaw y kom unikat p.Józela Switkowskiego ze Lwowa o stopniowem 
zagęszczaniu się przedm iotów aportow anych (Stufenweise A pport- 
verdichtungen), w reszcie przegląd czasopism (spotykamy tam  i Za
gadnienia M etapsychiczne) — dopełniają tego bardzo ciekawego
numeru. M. D.

*  

m ¥

„Revue M etapsychique’* zeszyt 6 z listopada i grudnia 1925 r. 
zaw iera: E, Osty — „Przew idzenie zdarzeń politycznych". A rtykuł 
ten  przy tacza szereg spiaw ozdań, jakie pomieściły w r, 1914 pisma 
greckie z seansu, odbytego w owym czasie w A tenach  przez Dr. 
Antoniów z m łodą dziewczyną jasnowidzącą, k tó ra  w stanie hypnozy 
przepow iedziała cały szereg zdarzeń natu ry  politycznej. Zdarzenia 
te  z w ielką ścisłością spraw dziły się w ciągu la t następnych. Rene 
Sudre —  „Klasyfikacja i słownictwo m etapsychiczne". E. 0 .  —  „Do
św iadczenia z p. S. Óssowieckim, prof, R ichet'a, p. Szm urły i prof. 
Santoliquido".
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Dr F. Regnault — „Wrodzony dar muzyczny u dziecka o» nis- 
Jrim rozwoju intelektualnym". Jest to ciekawe sprawozdanie Tow. 
Badań Psychicznych z Marsylji z rezultatu badania przeprowadzo
nego przez komisję zwożoną z czterech członków tegoż Towarzystwa, 
nad chłopcem czternastoletnim, niedorozwiniętym i anormalnym. 
D  a re k o  to od la t najmłodszych wykazywało niezwykłą muzykalność, 
improwizując i odtwarzając ze słuchu każdą najtrudniejszą kompo
zycję muzyczną raz zasłyszaną. Posiada nadto tę niezwykłą właści
wość, że potrafi jednocześnie z osobą grającą wykonywać na tym 
samym fortepianie o dwie oktawy wyżej ten  sam nieznany mu utwór, 
stosując się do grającego w zmianach tempa i przechodząc wraz z nim 
od jednej kompozycji do drugiej, bez żadnego wahania i nie myląc 
się nigdy. Chłopiec nigdy nie uczył się grać i wogóle niezdolny jest 
do żadnej nauki. Grając nie zważa pozornie na swoją muzykę, nie 
patrzy nigdy na klawisze a rozgląda się po pokoju interesując się 
wszystkiem, co się wkoło dzieje, gra niejako jak automat.

E. Osty — „W stęp do metapsychiki ludzkiej" Renć Sudre'a.
R. Sudre — „Metapsychika we Francji i zagranicą".
P. Forthuny — Kronika.
Korespondencja.
Zeszyt 1 ze stycznia i lutego 1926 r. „Revue Metapsychique“ 

zawiera następujące artykuy:
„Projekty i cele badań Instytutu Metapsych. Międzynarod. w Pa

ryżu — artykuł wstępny.
Ch. Richet — „Problem biologji ogólnej. Z okazji nowych do

świadczeń z dziedziny kryptestezji".
E. Osty — ^Jasnowidz P. Forthuny", Obszerny ten artykuł 

zawiera dane dotyczące ewolucji psychicznej P. Forthuny'ego i roz
woju jego zdolności medjalnych oraz szereg protokółów z publicznych 
seansów jasnowidzenia jakie miewały miejsce w Instyt. Metapsych. 
Międzynarod.

Rene Sudre „Metapsychika we Francji i zagranicą".
P. Forthuny — Kronika. — Korespondencja.
W zeszycie 2 z marca i kwietnia tejże „Revue Metapsychique“ 

znajdujemy artykuły:
A. Bourgeois — „Gabriel Delaune" wspomnienie pośmiertne.
E. Osty — „Jasnowidz P. Forthuny" (ciąg dolszy).
R. Sudre — „Prof. Hans Driesch" (prezes (S. P. R. — Angiel

skiego Tow, Badań Pych.).
E, C. M artin i D. Menager — „Promieniowanie magnetyczne 

Judzkie".
R. Sudre — „Metapsychika we Francji i zagranicą".
P. Forthuny — Kronika. — Korespondencja.

* *
*

La Revue Spirite z listopada 1925 r. zawiera:
Leon Denis — „Po kongresie".
Sulyac — „F. S. J. i rozgłos światowy Kongresu".
E. Bozanno — „Kryptestezja a  życie pośmiertne".
A. Valabregue — „Miłość zbawcza".
I. Gaillard — „Wysocy dostojnicy kościoła a spirytyzm".
A . Ripert — „Refleksje nad Kongresem Spiryt. Międzynar.",
Sprawozdanie z końcowych posiedzeń Kongresu.
Przegląd prasy. — Odczyty. — Bibljografja,

6
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* Zeszyt grudniowy tegoż m iesięcznika zaw iera artykuły:
L. Denis — „Po Kongresie. Kwestje dośw iadczalne”.
E. Bozzano — „K ryptestezja a  życie pośm iertne".
A. „Valebregue — „Ewangelja i Spirytyzm ”.
Dubaq — „Animizm i spirytyzm  w zjawiskach psychicznych 

spontanicznych".
I. G aillard — „Od Pouchet‘a  do Cazzamali".
M. Cassiopee —  „Kronika zagraniczna”.
„Z Kongresu Spiryt. M iędzynar”.
Przegląd prasy. —  Odczyty. — Bibljografja.
Zeszyt styczniowy r. 1926 tejże Revue Spirite:
„Rozwój Spirytyzm  u wr. 1925“ — artykuł wstępny.
L Denis — „R einkarnacja a tradycja celtycka".
E. Bozzano — „K ryptestezja a życie pośm iertne” (ciąg dalszy)-
A. Valabregne — „W ychow anie ducha”.
I. Gaillard — „Kom unikat spirytystyczny otrzym any przez dr, 

M axvel'a.
M. Cassiopee —  Kronika zagraniczna.
W  zeszycie lutowym Reyue Spirite znajdujem y między innemi 

artykuły:
L. Denis — „Reinkarnacja a tradycja celtycka” (ciąg dalszy).
S. Delanne — „Eksterjoryzacja myśli”.
I. G aillard — „Przepow iednie na Nowy R ok”.
E. Bozzano — „K ryptestezja a  życie pośm iertne" (zakończe

nie). A utor wykazuje, że teorja  anim istyczna m aterjalistów  usiłują* 
cych zwalczać hypotezę spirytystyczną dowodzeniem o istnieniu 

podświadomych zdolności nadnorm alnych ludzkich, w brew  swemu 
zam ierzeniu prow adzi logicznie do w iary w istnienie duszy i jej życie 
pośm iertne.

Zeszyt marcowy tegoż miesięcznika pomieszcza następujące 
artykuły.

A rtykuł wstępny poświęcony pamięci G. Delanne.
L. Denis -— „Reinkarnacja a  tradyc ja  celtycka" (ciąg dalszy).
S. Bozzano — „Powrót O skara W ilde’a ” .
A. Valabregue — Dlaczego napisałem  „Śmierć pokonana".
I. G aillard — W około urzeczenia (Autor de l ‘Envóutem ent). 

A utor rozpatruje zagadnienie urzeczenia z punktu  widzenia legen
darnego i naukowego. P rzytacza on doświadczenia A, de Rochas, 
oparte na hypnoyzmie i magnetyzmie, a k tó re  dowiodły, że fak t u rze
czenia jest podporządkow any tym samym czynnikom, k tó re  kierują 
zjawiskiem eksterjoryzacji wrażliwości.

H. Azam — „Telegraf bez drutu  a medjumizm".
M. Cassiopee — Kronika zagraniczna.

*
*  *

„Journal de Magnetisme et du psychisme Experimental” z li
stopada i grudnia 1925 zaw iera następujące artykuły:

A. B ernard — „Suggestja zbrodni”. Prentice M iilford — ..Ta
jemnice snu”. Sprawozdanie z doświadczeń H, D urville‘a leczenia 
bezsenności zapomocą suggestji. — Sprawozdanie z Kongresu Psych. 
M iędzynar. — „Dom nawiedzany w Rouqurolles". Charles Henry 
Hirologja (Chirologie) i przew idyw anie zdarzeń przyszłych".

Prentice M iilford — „Uroki”.
Dr. I. F errua  — „W ielkie new rozy socjalne i psychizm”.
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Sprawozdanie z posiedzenia Tow .Psych. M iędzynarod. i refe
ratów  H. Darville'a o leczenie zapomocą suggestji.

*
*  *

Miesięcznik włoski „Luce e Ombra" z listopada 1925 r. pomie
szcza następujące artykuły:

V. Cavalli — „Od egzystencji do Bytu".
0 . Pafumi — A nkieta  m iędzynarodowa w spraw ie „Zagadnie

nia M etapsychicznego".
A. Tosi — „Promieniowanie mózgowe a  nauka".
E, Bozzano — „O zjawiskach nadnorm alnych u ludów dzikich 

(ciąg dalszy).
A. Magaldi — „Zjawiska nadnorm alne".
E. Bozzano — „Pow rót O skara W ilde‘a". W  artykule tym oma

wia autor szeroko fak t przejaw iania się istności wielkiego pisarza 
angielskiego za pośrednictw em  pisma autom atycznego przy medjum 
pani Travers-Sm ith. Pisze ona pod jego dyktandem  całe setk i stronic 
rozpraw  literackich, nacechow anych identycznym  charakterem  pi
sma oraz właściwościami stylu charakterystycznem i dla prac zmar
łego pisarza.

Zeszyt grudniowy tegoż m iesięcznika zawiera:
E. Bozzano — „Pow rót lorda Northeliffe".
F. S eam ati — „Stygm aty a histerja"
O. Pafumi — A nkieta  w spraw ie „Zagadnienia M etapsych.“ .
E. Bozzano — „O zjawiskach nadnorm alnych u ludów dzikich" 

(ciąg dalszy).
Bibljografja.

*
* *

Spirytysticka Revue miesięcznik, organ śląsko-m orawskich spi- 
rytystów , Nr 1 z 1926 r .przynosi nam szereg interesujących a rty 
kułów:

J. Rosner — „Na przełomie dwóch wieków".
Prof. uniw. dr. J . Velenowsky — „Richet nie wierzy w żywot 

pośm iertny".
B, A nthony — „M iędzy spirytystam i w Londynie".
Chlodwig A rya —  „M owa oczu". Bardzo interesujący artykuł,

stw ierdzający możność rozpoznania charakterów  ludzkich według 
budowy i koloru oczu.

Jos. Valosek — ,,M artw i nie .umarli, ale żyją", oraz szereg in
nych ciekawych artykułów .

Spiritisticka Revue Nr 2 zawiera:
Dalszy ciąg artykułu  prof. uniw. cf-ra J . Velenowskiego p . t. 

„R ichet nie wierzy w żyw ot pośm iertny".
W  artykule tym autor zaznacza, że prof. R ichet jako fizjolog 

przyczynił się niezwykle wybitnie do stw ierdzenia prawdziwości 
objawów metapsychicznych, o które całe prawie życie wojował. Bro
niąc zaś wszelkich objawów psychicznych działał w kierunku u trzy
m ania w iary w nieśm iertelność duszy, w k tó rą  znów sam nie wierzy.

W tymże num erze zaprodukow any jest ów znany historyczny 
dokum ent, stw ierdzający licznemi podpisami znanych mężów nauki 
niew ątpliw e występowanie objawów m etapsychicznych u medjum 
Guzika w czasie seansów w Międz. Instytucie M etapsychicznym  
w Paryżu.
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Pozatem numer ten zawiera liczne i ciekawe wiadomości zda
rzeń, wchodzących w zakres metapsychiki, spirytyzmu i okultyzmu, 

W Nr, 3-im Spiritisticka Revue czytamy bardzo interesujący 
i rzeczowy artykuł prof, uniw. J, Velenowskiego „O lewitacjach".

Dalszy ciąg B, Anthony'ego — „Między spirytystami w Lon
dynie, Jean ’a Hajek'a — „Modlimy się”.

Dalszy ciąg artykułu pani E, B. Duffeyowej p. t, „Moje przy
gody na onym świecie", oraz ciekawą reprodukcję obrazu pani Bou- 
lard-Devć znanej malarki wizyj spirytystycznych. Obraz ten przy
pomina do pewnego stopnia prace M. Grużewskiego, znanego me- 
djum polskiego.

DZIAŁ VIII.

KRONIKA ZAGRANICZNA.
IV Międzynarodowy Kongres Psychiczny.

Czwarty Międzynarodowy Kongres Psychiczny organizowany 
przez Międzynar. T-wo Psychiczne przekształcone z dawnego Fran
cuskiego T-wa Magnetycznego, o czem dość szeczegółowo pisaliśmy 
już w Nr 5/6 naszego pisma, odbędzie się w Paryżu w dn. 12 — 18 
czerwca b ,r,

Do zakomunikowanych we wspomnianym Nr 5/6 danych, doty
czących przeważnie podziału kongresu na 6 komisji i ciekawego uza
sadnienia tego podziału, możemy dodać, że wśród członków Komi
te tu  Organizacyjnego Kongresu spotykają się nazwiska znanych uczo
nych i badaczy, jak d-ra Couć, H. Durville'a, „Spiritus movens” 
Kongresu i T-wa, Fabjusa de Champville'a, pani Lacombe, d-ra Bon- 
nayme, A, Vire, H, Mager'a, Lancelina i innych.

W kongresie przyjmą udział przez swych przedstawicieli, An- 
glja, Austrja, Argentyna, Belgja, Brazylja, Chili, Kuba, Hiszpanja (don 
Ivan de Nogalćs członek Ii-go Międzynar, Kongresu Badań Psych, 
w W arszawie w 1923 r.), Grecja, Portugalja, Syrja, Czechosłowacja 
i  Ukraina, ostatnia w osobie znanego i w Warszawie magnetyzera 
p, Z. Bissky,

Polska, niestety, jak widzimy, wcale reprezentowaną nie będzie, 
nie dla braku u nas badaczy lecz funduszów, co, miejmy nadzieję 
zostanie może powetowane na 3-im Mędzyn. Kongresie Metapsy- 
chicznym w 1927 roku.

Dotąd zgłoszone zostały na Kongres następujące ciekawe referaty:
H. Durville — „Kultura psychiczna i wegeterjanizm".
D-r. J, Martinie — „Analiza psychiczna i doktryna Freuda”.
Pani Claveau — „Anormalni i ich reedukacja fizyczna, psy

chiczna i intelektualna".
H. Durville — „Sugestja emocjonalna".
F. de Champville — „Działanie promieniowania ludzkiego na 

rośliny i mikroby",
H. Durville — „Leczenie psychiczne”.
H. Mager — „W ykrywanie fal wydzielanych przez ciała nie

widzialne i świadczących o ich obecności i rodzaju". (Rabdomancja).
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A. Setti — „W sprawie ekstatyczki z Montallo Uffugo".
Jollvet Castelot — „Współczesny stem Alchemji".
Dr Vergnes — „Naturizm i psychizm".
G, Muchery — „Inteligencja i inne właściwości psychiczne we

dług chirologji".
F. de Champville — „Działanie naturalnych wód mineralnych 

na rośliny".
Spis ten będzie jeszcze prawdopodobnie uzupełniony.
Oprócz prac w Komisjach i posiedzeń plenarnych projektuje 

się* jeszcze podczas Kongresu zwiedzanie muzeów, wycieczka do 
Fontainebleau, przyjęcie w „Hotel de Ville" etc.

Opłata członkowska za udział w Kongresie z prawem otrzy
mania odbitek ze wszystkich referatów wynosi 40 franków. Opłaty 
przyjmuje i udziela informacji sekretarz generalny Henri Durville, 
Paris IV ar. 23, rue Saint Merri.

III-ci Międzynarodowy Kongres Metapsychiczny, o którym już 
parokrotnie pisaliśmy, tego samego typu, jak i drugi, który odbył 
się w W arszawie w 1923 r. zwołany będzie z pewnem opóźnieniem, 
gdyż nie w roku bieżącym, lecz dopiero w 1927 w Paryżu, a nie we 
Florencji,- jak projektowano uprzednio. Termin Kongresu proponuje 
się w maju lub czerwcu, co będzie zależało od decyzji Komitetów 
Narodowych i poszczególnych wybitniejszych badaczy, do których 
zwrócił się już z zapytaniem Międzynarodowy Instytut M etapsy
chiczny, zajmujący się jego organizacją. '

Spodziewany przyjazd d-ra E. Osty do Warszawy.
Jak  słyszeliśmy dyrektor Międzynarodowego Instytutu Meta- 

psychicznego w Paryżu doktor Eugenjusz Osty wybiera się poraź 
pierwszy do W arszawy w celu dokonania szeregu doświadczeń z na- 
szemi sławnemi na cały świat medjami, co jego poprzednik, ś p. d-r 
Geley czynił już niejednokrotnie.

Polskie medja zagranicą.
Niedawno odbyła się ser ja seansów ze znanemi w W arszawie 

i w Polsce medjami J. Fronczkiem w Londynie i Janem Guzikiem 
w Paryżu.

VI-y Międzynarodowy Kongres Filozoficzny.
Z inicjatywy Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego 

13 — 17 września b. r, w Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, 
Mass. w Stanach Zjednoczonych Ameryk Północnej ma się odbyć 
VI-y Międzynarodowy Kongres Filozoficzny, na którym będą poru
szane niektóre zagadnienia, któremi interesuje się i metapsychika, 
jak naprzykład: „Wschodni i Zachodni Mistycyzm", „Problemat oso
bowości", „Zagadnienie czasu" i t. p. Polskie Towarzystwa Naukowe 
otrzymały już zaproszenia na wspomniany Kongres, na którym ocze
kiwani są przedstawiciele różnych państw, jak Francja, Niemcy, Hisz- 
panja etc, Z Polski spodziewany jest profesor Uniwersytetu Wileń
skiego znany filozof W incenty Lutosławski.
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Proces przeciw jasnowidztwu jako 
rzekomemu oszustwu w Bernburgu.

W iększość prasy  niem ieckiej nietylko okultystycznej, roz
brzmiewa dotąd jeszcze odgłosem sądowego procesu, który  niedawno 
tem u odbył się w Bernburgu. Proces ten  zainteresow ał i zemocjono- 
w ał był w niezwykłym  stopniu nietylko okultystów  i spirytystów  
ale odbił się szerokim echem w całych niemal Niemczech, z powodu 
ujawniającego się z całą bezwzględnością antagonizm u i wrogiego 
stanow iska przedstaw icieli t. zw. ścisłej wiedzy wobec ruchu du- 
ehowniczego w Niemczech, coraz więcej zyskującego zwolenników. 
Rozłam ten i nieprzejednany do siebie stosunek przedstaw icieli 

owych kierunków, ujawnił się poprzednio w podobnym procesie są
dowym wytoczonym w D essau niejakiem u prof. S e e 1 i n g o w i, na
leżącemu do wyższych, profesorskich sfer, przeciw którem u władze 
sądowe wystąpiły były z zarzutem  oszustwa.

Proces w Bernburgu dotyczył skromnego nauczyciela szkoły 
ludowej, niejakiego A ugusta D r o s t, k tó ry  oskarżony został przez 
w ładze sądowe o uprawianie oszustwa, na mocy którego tenże, za- 
pom ocą nadzmysłowych własności swoich medjów, w ykryw ać miał 
występki, na skutek czego osiągał m aterjalne korzyści, minimalne, 
jak w ykazało śledztwo, gdyż usługi swe oskarżony pełnił jedynie 
z przekonania i nigdy zapłaty  za nie nie żądał. W  ostatnich latach 
oddając się studjom nad hypnotyzmem, począł go stosować u chorych, 
często z dobrym skutkiem ; urządzał w tych spraw ach wieczory de
m onstracyjne, m ające niezw ykłe powodzenie, tak  że renom a D rosta 
jako człow ieka religijnego, ożywionego szczerą chęcią niesienia po
mocy cierpiącym  za pomocą p rak tyk  hypnotycznych, znaną była 
w szerokich kołach. Jednocześnie mając odpowiednio uzdolnione 
medjum w osobie niejakiego Neumana, zainteresow ał się jasnowi
dzeniem  i był w możności w yśw ietlenia w ten  sposób kilku kradzieży, 
pewnej spraw y o m orderstw o i t  .p., tak , że po niejakim  czasie nie
ty lko przez osoby pryw atne był w podobnych spraw ach wzywany, 
lecz zw racały się doń w odpowiednich przypadkach naw et władze 
policyjne i sądowe. W ystarczała nieraz sama obecność D rosta ze 
swem medjum w urzędzie, gdzie toczyła się dana spraw a, by poszla- 
kow any o przestępstw o przyznał się do winy. Niebywałe to  powo
dzenie wytworzyło mu zawistnych i nieprzyjaciół: oskarżono go, — 
i też same władze, k tó re  niejednokrotnie wzyw ały pomocy jego 
w zawiłych wypadkach, pozbawiły go wolności, trzym ając pięć mie
sięcy na uwięzi, podczas których odbywało się śledztwo. Równo
cześnie otrzym ał dymisję jako nauczycel, tak, iż w ciągu dwóch 
la t ostatnich pozbawionym został wszelkich środków do życia i przed 
sądem  stanął jako chory i m oralnie złamany.

W  walce, k tó rą  t. zw. oficjalny uczony świat, wspomagany 
przez sfery klerykalne, wypowiedział ruchomi duchowniczemu 
w Niemczech, zajmuje miejsce naczelne. Dr. Moll, autor wydanego 
w swoim czasie dzieła o hypnotyźmie, znany z licznych polemik, p ro 
wadzonych w sposób szorstki, m ało parlam entarny, pełen  osobistych 
wycieczek, z autoram i publikacyj z dziedzny spirytyzmu, egzystencję 
k tórego autor zdaje się kwestjonow ać w ' zasadzie. Sekunduje mu 
w tym  kierunku niejaki Dr. Hellwig, przew odniczący Sądu Ziem
skiego w Poczdamie, często przew yższający M olla w bezwzlędości
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swej anti-okultystycznej a przytem  człowiek nie posiadający po
trzebnego praktycznego doświadczenia, ani rutyny w spraw ach Psy- 
chologji experym entalnej, ani właściwego podkładu naukowego, 
k tó ry  w przeciągu ostatnich kilku la t zalew ał prasę publikacjam i 
wrogiemi ruchowi w tym kierunku. W ielce charakterystycznem  jest, 
iż Hellwig zwykł był z własnej inicjatywy zgłaszać się w toczących 
się spraw ach sądowych anti-m etapsichicznych, jako kandydat na 
•eksperta, a jako taki zaopątryw ał równocześnie cały szereg gazet sp ra
wozdaniami, ujętemi w odpowiedni sposób z przebiegu samej sprawy.

Otóż w interesującej nas spraw ie, tenże Hellwig w ypracował 
400 stron obejmujący elaborat, obciążający Drosta, na zasadzie czego 
wytoczona została tem u ostatniemu przez prokuratora rzeczona sprawa. 
W ezwanych było 130 świadków, składających zeznania w 40 przypad
kach, w których rzekomo zawinić miał oskarżony. Zdaniem nietylko 
p. Grobe-W utischki, przedstawiciela czasopisma Psyche u. Uebersinn- 
liche W elt, ale poważnych współpracowników znanego czasopisma 
Psychische Studien, redagowanego znakomicie i bezspornie pierwsze 
między wydawnictwami z tej dziedziny zajmującego miejsce, 
jak znanego psychologa, Dra W althera  K ronera z Charlottenburga, 
Eberharda Buchnera i innych, ów elaborat Hellwigą, będący w rę 
kach p rokurato ra  aktem  oskarżenia, przy najlepszych chęciach mógł 
być uw ażany jedynie jako tendencyjna wysoce jednostronna opinja 
osobista antiokultystyczna. Dziwnem w ydaje się rzeczywiście, iż na 
zasadzie powyższej, ze szkodą dla zainteresow anego wyrażonej 
opinji, opierało się oskarżenie prokuratorskie, którego Wpływ sug- 
gestyjny spotęgow any jeszcze zachowaniem  się odpowiednio przez 
Molla, Hellwigą et consortes usposobionej prasy, stworzyło, zdaniem 
D ra Kronera, podobną atmosferę duchową, w jakiej toczyły się za
pewne sądowe rozprawy św. Inkwizycji w średniowieczu. Na skutek 
zdaje się również owych zakulisowych wpływów, nie został uwzględ
niony p ro test obrońcy oskarżonego D ra W interberga, przeciw  mia
nowaniu ekspertem  D ra Hellwigą jak również i propozycja, by jed
nym z trzech ekspertów  mianowanym był wspomniany Dr Kroner, 
k tó ry  napisał był również tra k ta t zwalczający ze stanow iska objek- 
tywnie racjonalnego zapatryw ania D r Hellwigą, a na ekspertów  
powołani zostali Dr Tischner z Berlina i prof. D r Heyse, dyrektor 
Insty tu tu  dla umysłowo chorych w Bernburgu...

Powyższe zachowanie się wysokiego sądu nie w yw arło dobrego 
w rażenia na prasę, ani na opinję, a gdy w ciągu rozpraw  jeden 
świadek po drugim wypowiadał się, iż wcale nie czuje się oszukanym, 
ani przez D rosta pokrzywdzonym, i wyszły na jaw szczegóły, k tóre 
jedynie przez telepatję. ewent. jasnowidzenie mogły być objaśnione, 
zw róciła-się  opinja stanow czo przeciw  oskarżycielowi, tem  więcej, 
iż Hellwig w charakterze swym eksperta  bardzo niezręcznie starał 
się przeciw staw iać nie ulegającym wątpliwości faktom.

Dziwnem również wydało się, iż pomimo widocznych na korzyść 
skarżonego składających się danych w ciągu rozpraw, prokurator mimo to 
żądał dlań kary sześciomiesięcznego więzienia za oszustwo oraz dalszego 
jeszcze sześciotygodniowego aresztu za dokonane przez tego bezprawie.

Drost został uniewinniony, co uważać należy za ciężki cios 
dla przeciwników ruchu spirytualistycznego w Niemczech, tem wię
cej, iż w wyroku zaznaczonem zostało, iż ze strony medjów jego miały 
miejsca enuncjacje zgodne z praw dą. Dr. F. Habdank.



DZIAŁ IX.

BIBLJOGRAFJA.

Stanisław Wilczyński. — „Pod znakiem Wodnika”. Sztuka spi
ry tualistyczna w 3 aktach. N akładem  Redakcji „Odrodzenia" w K a
towicach. 1926 r. Cena 1 zł. 60 gr,

O powyższem dziele zatytułow anem  pierw otnie „Do W as, k tó 
rzy  cierpicie" i znanem  nam jeszcze z m anuskryptu, pisaliśm y już 
w Nr, 5/6 „Zagadnie. M etapsych", i szczerze cieszymy się, iż ukazało 
sę ono w druku i stało się przez to dostępnem  czytającej publiczności, 
w czem też jest niem ała zasługa i wydaw cy p. J . Chobota, redak to ra  
„Odrodzenia".

Jest to jeden z najoryginalniejszych utworów scenicznych, jakie 
znamy, odrazu przykuwający uwagę widza i trzymający ją w naprę
żeniu aż do samego końca .

Utalentowany autor, oprócz koniecznej akcji rozwijającej się 
na tle psychologicznej walki pomiędzy zmysłowem uczuciem ziem- 
skiem, a wiecznem, ukrytem w duszy każdego człowieka, dążeniem 
wzwyż ku ideałowi, ku poznaniu wiecznej, jedynej i niezmiennej 
prawdy, porusza szereg najzawilszych zagadnień, dotyczących pro
blematu życia i śmierci, celowości naszego istnienia, budzących 
u każdego myślącego czytelnika, lub widza wiele refleksji, oraz 
uśpiony głód prawdy i zmuszających do zagłębienia się w siebie.

Jes t to sztuka mistyczna, przeznaczona, jak mówi sam autor, 
dla wybrańców, nie zadawalniających się jedynie życiem roślinno- 
zwierzęcem i mających wyższe aspiracje, pomimo to rozbudzi ona 
niezawodnie zainteresowanie i szerszej publiczności, szczególnie, 
jeżeli będzie wystawioną w teatrze, dzięki wielu niezwykłym efektom 
scenicznym.

Interesujący się metapsychiką, okultyzmem i t, p. ujrzą w niej 
i seans, i med)um, i sobowtórów, nawet śmierć i wskrzeszenie, choć 
wogóle sztuka nie przekracza ramek życia realnego i akcja odbywa 
się nie w zaświatach, lecz tu na ziemi w czasach spółczesnych.

Jesteśmy pewni, że nie znajdzie się chyba osoby na której 
sztuka nie wywarłaby głębokiego wrażenia i nie stała się bodźcem 
do zastanowienia się nad najistotniejszemi, choć zwykle ignorowa- 
nemi zagadnieniami naszego bytu,
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Wobec coraz to większego niezadawalniania się powszedniością 
życia codziennego i wzrastającą tendencją do mistycyzmu, jesteśmy 
przekonani, że teatr, k tóry wystawi „Pod znakiem Wodnika", ścią
gnie liczne rzesze ciekawych na szereg przedstawień,

*
*  *

M. H, Szpyrkówna, — „Tajemnica masońskiego zegara". —
Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Wyborowych. W arszawę. 1926.

Ostatnia powieść utalentowanej autorki, należącej do niezbyt 
jeszcze licznego u nas grona literatów, czerpiących niekiedy tematy 
do swych utworów z metapsychiki i okultyzmu, odznacza się temi 
samemi zaletami, co i poprzednie jej prace, o jakich już kiedyś 
wspominaliśmy w naszem piśmie i które wskazują nie tylko na bujną 
fantazję, ale również i na opartą widocznie na studjach erudycję 
autorki w poruszanych przez nią gałęziach wiedzy.

Fascynująca zagadka przywiezionego ongiś z Francji dla pra
dziadka starego zegara masońskiego, zamurowanego następnie 
w ścianie opuszczonego dworu polskiego po tajemniczem zniknięciu 
paru osób ,które uprzednio miały z nim do czynienia — stanowi treść 
tej niezwykłej powieści, w której autorka przeprowadza subtelną analizę 
psychiki bohatera, jego walki wewnętrznej z nieprzepartą chęcią roz
wiązania złowrogiej zagadki, jego przeżyć w chwilach, gdy groziła mu 
już niechybna, zdawałoby się śmierć w lochach podziemnych i t. p.

Oryginalne typy staruszka służącego dawnej daty, młodego, 
o dziecęcej duszy mnićHa-pustelnika i t. p. urozmaicają całość, w któ
rej czytelnik znajdzie dużo ciekawych myśli o średniowiecznych sym
bolach magicznych, doktrynach hermetycznych i o dawnej masonerji.
Powieść czyta się z dużem zainteresowaniem. P. S.

*
¥  ¥

Niezmiernie interesującą książkę otrzymaliśmy z Pragi czeskiej. 
Nakładem wydawnictwa B. Koczyego pojawiło się studjum „filozo- 
ficzno-okultystyczno-religijne", jak autor utwór swój nazwał, p. t. 
„W głębię życia się zanurzam" (V hlubiny żyvota se norim). Wydane 
jest ono pod pseudonimem „ten, którego symbolem jest Róża Saronu", 
autorem jest jednak, jak ogólne jest wiadomem, znany działacz 
w dziedzinie metapsychiki, sekretarz Czeskiego Towarzystwa Meta- 
psychicznego Dr. R Hynek. Wybitny ten uczony w szeregu głęboko 
ujętych „szkiców" poszukuje właściwego filozoficznego sensu życia, 
tej pierwszej metapsychicznej podstawy w nas samych, bada głębię 
duszy ludzkiej, dążenia jej do mądrości i do poznania tajemnic prawdy 
oraz stosunek nauki do tych dążeń. Przechodząc do studjów nad me- 
tapsychiką zwraca uwagę na religje indyjskie, na ich naukę i na ich 
głębokie posiadanie tajemnic prawdy .Zwróciwszy w dalszym ciągu 
uwagę na maksymę Keyserlinga — któremu książkę swoją poświęca, 
iż „należy przepoić Zachód duchem Wschodu, ażeby stworzyć nową 
Ludzkość", autor w interesującym rozdziale zastanawia się nad sto
sunkiem obu półkul świata pod względem kultury i religji oraz 
o wpływie bezpośrednim „wschodniego chaosu" na Europę. Naj
większą część swoich głębokich i o nieprzeciętną erudycję opartych 
studjów poświęca autor jednak psychoanalizie, okultyzmowi i meta- 
psychice, zastanawiając się nad ich logicznem i fizoficznem uza
sadnieniem, nad ich treścią ideową i stosunkiem do rzeczywistości, 
oraz nad naukowemi wynikami i korzyścią nauk okultystycznych.
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D alekoby nas zaprowadziło, gdybyśmy chcieli szczegółowiej 
rozwodzić się o tej książce, któraby jednak w pełnej mierze na takie 
szczegółowe omówienie zasługiwała. W  krótkiej notatce niniejszej 
n ieste ty  brak  na to miejsca. Chcem y więc tylko zwrócić uwagę na to 
dzieło poważnego uczonego-lekarza, którego zrównoważony umysł 
a trzeźw y, realny  sąd o wszystkich spraw ach życia, duszy i ciała, 
oraz głębokie w ykształcenie i doświadczenie życiowe czynią go jed
nym z najbardziej powołanych do w ypow iedzenia się w sprawach, 
związanych z dociekaniem  praw dy i praw dziw ego sensu życia ludz
kiego i badaniem  głębokości tajemnic duszy ludzkiej. L ek tura  czeska 
nie sprawia czytelnikowi polskiemu zbyt wielkich trudności; warto 
się więc zaznajomić z interesującym  tym wydaw nictwem  jednego 
z najwybitniejszych badaczy m etapsychicznych.

Od Redakcji.
Wobec zupełnego ju ż  oddawna wyczerpania N r 2-go „Zagadnień  

M eiapsychicznych“— co uniemożliwia obecnie wielu skompletowanie całości 

wydawnictwa, oraz licznych zgłoszeń ze strony rozmaitych instytucyj, bibljotek, 

poszczególnych czytelników i bibljofilów  —  R edakcja , pragnąc przyjść im 

z  pomocą, proponuje wszystkim  osobom posiadającym Wspomniany N r  2  

W stanie nieuszkodzonym  Wymianę go bez żadnej dopłaty na jeden z  innych 

numerów tegoż czasopisma, nawet na którybądż obszerniejszy i droższy 

numer podwójny do niniejszego włącznie.

W ym ianę uskutecznia R edakcja  (M arszałkow ska N r  53, m. 39) oraz 

skład  główny: „Księgarnia M etapsych\czna“, A l. Jerozolimska N r 47, 

przyczem  R edakcja  może dokonywać wym iany i przez pocztę.

Właścicieli bibljotek, zbieraczy i wszystkich poważnie interesujących 

się metapsychiką ostrzega się, że  i N rN r l , 3  i 4 -ty  pow yższego i jedynego  

je szcze  dotąd w Polsce czasopisma są ju ż  na Wyczerpaniu i wkrótce staną 

się rzadkością bibljograficzną.



DZIAŁ X.

N E K R O L O G J A

f G A B R J C L  D E L A N N E
ur. 28.111.1857 — f  15.11.1926 r.

Nietylko spirytyści francuscy, ale również i w szystkich innych 
krajów  ponieśli dotkliwą s tra tę  w osobie G abrjela D elanne‘a, zga
słego w dość sędziwym już w ieku 15 lutego b. r. po przew lekłej 
i ciężkiej chorobie, k tó ra  od dłuższego czasu przygwoździła go do 
fotelu i uniem ożliwiła przyjęcie osobistego udziału w  ostatnim  M ię
dzynarodowym Kongresie Spirytystycznym  w Paryżu we wrześniu 
1925 r., nie pozbawiając go jednak energji duchowej, gdyż do osta t
niej chwili zm arły zasilał swymi artykułam i szereg pism.

Ojciec nieboszczyka był spirytystą, od wczesnego przeto  dzie
ciństw a D elanne obracał się w kołach ludzi, chołdujących tej doktry
nie; widział na własne oczy najciekaw sze fenom eny i stykał się z wy- 
bitnem i medjami, nic więc dziwnego, że i sam sta ł się przekonanym  
spry tualistą  i spirytystą.

Z profesji inżynier-elekrotechnik, przyzwyczajony do m atem a
tycznej ścisłości, Delanne ujmował wszelkie zagadnienia związane 
z problem atem  indywidualnego życia pośm iertnego w sposób 
naukowy, opierając swe tw ierdzenia nie na wierze, lecz na faktach, 
przesłankach logicznych, analogjach z innemi' dziedzinami wiedzy, 
czem znacznie przyczynił się do pewnego zbliżenia spirytyzm u do 
m etapsychiki, k tó ra  nie zadaw alnia się tylko w iarą i pragnie wszystko 
badać, oraz na w szystko mieć dowody.

Dzięki tem u Delanne, będąc prezesem  Francuskiej Unji Spiry
tystycznej, był też jednocześne i członkiem  Kom itetu M iędzynarodo
wego Insty tu tu  M etapsychicznego w Paryżu, oraz członkiem Franc. 
T-w a Badań Psycho-Fizycznych.

Nieboszczyk był również założycielem  istniejącego od 1897 r. 
„Naukowego i M oralnego Przeglądu Spirystycznego" i autorem  licz
nych bardzo cenionych dzieł, jak naprzykład: „Dusza jest nieśm ier
telna", „Badanie Medjumizmu", „Spirytyzm  wobec Nauki", „Zjawy 
zm aterjalizow ane żywych i um arłych", „O Reinkarnacji" i innych, 
przetłóm acznych na wiele języków, co przyczyniło się do jego 
wszechśw iatowego rozgłosu wśród sfer spirytystycznych i im po
krewnych.
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D elanne słusznie uw ażany był za jednego z najstarszych i naj
wybitniejszych spirytystów  francuskich, a poniekąd i tw órcę neo- 
spirytyzm u, czyli k ierunku starającego się poprzeć swą w iarę w  by t 
zagrobowy dowodami naukowemi, stw ierdzającego krytycznie rea l
ność fenom enów i nie odrzucającego bynajmniej i innych istniejących 
dla ich wyjaśnienia hypotez (jak np. zdolności nadnorm alnych sam ego 
medjum), k tórych  jednak nie uw aża w cale za jedyne i wyłączne, jak 
to  czynią m aterjaliści negujący wogóle możliwość istnienia ducha po  
śm ierci ciała.

P. s.

DZIAŁ XI.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI.
D alszy  ciąg odpow iedzi na zam ieszczone w N r 5  —  6 pytanie dotyczące zna~ 

czenia używ anej w  m etapsychice termilogji.

Trans jest to odmienny od normalnego stan  psychiczny, a po
n iekąd  i fizjologiczny, w k tó ry  zapadają medja, bądź sam orzutnie, 
najczęściej przy sprzyjających tem u w arunkach spotykanych zwykle 
na seansach, a więc odpowiednim nastroju, oczekiwaniu, ciemności, 
łańcuchu z rąk  uczestników  it .p. — bądź też bywają w prow adzane 
przy pomocy hypnozy, lub m agnetyzowania. M ożliwem jest bardzo, 
że i n iektóre narkotyki, naprzykład kadzidła stosow ane przy ope
racjach magicznych, zdolne są rów nież wywoływać, a  przynajmniej 
u łatw iać trans, co w arto  byłoby zbadać.

T rans różni się od snu zwykłego tem,, że osoba w nim pogrą
żona mówi, pisze, wykonyw a różne czynności, lub wywołuje zjawiska 
fizyczne, nic zwykle o tem  następnie nie pam iętając, od snu zaś 
hypnotycznego tem, że sugestja w tedy nie działa, naw et jeżeli m e
djum było uprzednio m agnetyzow ane lub hypnotyzowane, choć zda
rzają się stany pośrednie pomiędzy transem , a snem, m agneto- 

hypnotycznym , gdy wola m agnetyzera może w yw ierać pew ien 
wpływ, szczególnie przy końcu transu, gdy przechodzi on stopniowo 
w sen.

Bywają różne rodzaje transu, jak też i różne jego stopnie .Trans 
głęboki poznaje się z następnej amnezji, to jest niepam iętania w szyst
kiego, co podczas niego zaszło. Trans średniej głębokości pozwala 
medjum zachow ać w pam ięci n iektóre mniej lub więcej jasne wspom
nienia z jego przebiegu. T rans lekki, lub powierzchowny nie pozbaw ia 
medjum świadomości, jednak zeznając dokładnie gdzie się znajduje, 
w idząc i słysząc obecnych, a naw et niekiedy rozmawiając z nimi, 
medjum widzi jednocześnie zjaw iska dla innych niewidzialne, lub 
słyszy głosy przez nich niesłyszane, wywołuje fenom eny fizyczne, 
albo też pisze, rysuje, porusza ek ierką jakby autom atycznie, n ieza
leżnie od swej świadomej woli, przyczem, o ile nie śledzi wzrokiem, lub 
też  panuje w tedy ciemność —  nie wie zupełnie co pisze, lub rysuje.
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Trans może trw ać od kilku sekund do paru, niekiedy, godzin. 
"W pierwszym wypadku, lub gdy jest powierzchowny, może być na
w et niezauważonym przez obecnych i nieuświadomionym przez samo 
medjum. Czasem taki krótki, jakby błyskawiczny trans może powta
rzać się kilka lub kilkanaście razy podczas trwania jednego seansu 
kolejno ze stanem zupełnej świadomości.

Podczas transu zdarza się niekiedy zesztywnienie ciała u me
djum, lub katalepsja, co mija potem bez żadnych złych skutków, 
zmiana tętna, nieczułość na ból, albo, odwrotnie, nadwrażliwość 
jakiegoś zmysłu, spotęgowanie siły fizycznej i t. p., u medjów zaś 
inkamacyjnych pewne zmiany w ich wyglądzie, głosie, ruchach, 
stylu etc.

Trans u silnych medjów wywołujących zjawiska fizyczne, pod
czas którego następuje jakby wyładowanie się nagromadzonej w nich 
jakiejś nieznanej nam energji, nie tylko nie jest szkodliwym, ale prze
ciwnie jest poniekąd jakby potrzebą ich organizmu.

Medja budzą się z transu w odpowiedniej chwili same, lub też, 
o ile nie zapadły weń samorzutnie, bywają budzone przez swego 
hypnotyzera lub magnetyzera, który przed obudzeniem powinien im 
suggerować spokój, uczucie wypoczynku, oraz dobry stan zdrowia.

Żadnych niezawodnych oznak zewnętrznych, dzięki którym 
można byłoby poznać osoby zdolne zapadać w trans, dotąd jeszcze 
nie ustalono i poglądy co do tego badaczy są różne. W iek i płeć nie 
odgrywają, zdaje się, roli decydującej, rzadziej jednak spotykają się 
medja wśród dzieci do 5 lat lub zgrzybiałych starców.

P. S.
*

*  *

Na zapytanie kilku czytelników z W arszawy i prowincji ko
munikujemy, że kursa kształcenia woli, wyrabiania wytrwałości i t. p, 
w zastosowaniu do życia praktycznego istnieją na dość wielką nawet 
skalę zagranicą w Paryżu, Ameryce etc., adresów ich jednak na razie 
nie posiadamy.

U nas w Polsce przed dwoma laty zainicjował je prezes T-wa 
Psych.-Fizycznego p. P. Szmurło dla paru grup po kilkanaście 
osób i obecnie po dłuższej przerwie wznawia już po raz trzeci swój 
nieco teraz rozszerzony:

Kurs spotęgowania woli, kształcenia charakteru, pamięci etc.
V

Kurs ten, również dla grup po 10— 15 osób (pań i panów) ma 
trw ać trzy miesiące i obejmie mniej więcej 15 wykładów po 1—2 
godz., na każdym z których będą słuchaczom wskazywane ćwiczenia 
praktyczne dla wykonywania ich w domu.

Na wykładach poruszone będą następujące tematy:
W alka o był. Rodzaje sił. Siła fizyczna. Opanowanie ciała. 

Kształcenie zm ysłów . Oddech i jego znaczenie. Rigjena. Zwalczanie 
starości i brzydoty. Bogactwo. S iły  psychiczne. W iedza. Koncentracja 
uwagi. Spostrzegawczość. Potęga uczuć, ich ujarzmianie, m odyfiko
wanie i posługiwanie się niemi. Etyka. Siła myśli. Posługiwanie się 
zaświadomością. Sugestja, autosugestja, znaczenie ich w  życiu spo- 
iecznem  i indywidualnem, stosowanie i obrona. W ola i ja j rodzaje.
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W ola i magja. Logika w życiu praktycznem. Domyślanie się przeszłości 
i wnioskowanie o przyszłości. Określanie charakterów. Pamięć, je j  
rodzaje i sposoby spotęgowania. W p ływ  otoczenia i umiejętność korzy
stania z tego. Pozbycie się strachu i wyrobienie pewności siebie etc.

D la  skonstatowania rezu lta tów  przed rozpoczęciem kursu, oraz 
po jego ukończeniu, dokonane będą pom iary n iek tó rych  zdolności 
in te lek tua lnych  (pamięć, spostrzegawczość) i  sprawności fizycznej 
słuchaczy.

Kurs, przystosowany do poziomu przeciętnego in te ligenta na 
razie w  d ruku  nie is tn ie je  i  n ikom u przez pocztę w ysy łany być 
nie może.

D la  osób, k tó re  go przesłuchają, p ro jek tu je  się w  przyszłości 
następny o zdolnościach nadnorm alnych (jasnowidzenie, te lepatja ), 
ich u jaw nian iu  i rozw ijan iu .

Szczegółowe inform acje można o trzym yw ać w  W arsz. T -w ie  
Psycho-Fizycznem, M arsza łkow ska N r, 53, m —  39, od 5-ej do 6-ej.

K. W Y C Z A Ł K O

NAUKA A OKULTYZM
SZKIC PORÓWNAWCZY METOD 
I SPRAWDZIANÓW POZNANIA

1926
KSIĘGARNIA M E T A P S Y C H I C Z N A  
W AR SZA W A , AL. J E R O Z O L IM S K IE  NI 47.



DZIAŁ XII.

ADRESY I INFORMACJE
„Polskie Towarzystwo Badań 

Psychicznych" — W arszawa, 
W spólna n -r 81.

Zebranie Komitetu Centralne
go co tydzień w czwartki o go
dzinie 8-ej wieczorem.

„W arszawskie Tow. Psycho- 
Fizyczne" (W arszawa, M arszał
kowska n-r 53 m. 39),

Dyżury sekretarza, bibljoteka- 
rza i kierownika pracowni, raz 
na tydzień od 6 do 8. Posie
dzenia zarządu co dwa tygodnie 
w poniedziałki.

Zebrania odczytowe i sprawo- 
zdawczo-dyskusyjne co 4 tygo
dnie w poniedziałki o 8-ej wie
czorem (w lokalu cechu cukier
ników, Nowy Świat n-r 41 praw a 
oficyna, parter) dla członków 
i gości.

„Towarzystwo M etapsychicz- 
ne w Krakowie" (ul. Ą. Poto
ckiego n-r 8). Perjodyczne ze
brania dla członków i wprowa
dzonych gości.

„Towarzystwo Badań Psycho- 
Fizycznych Ziemi Piotrkow
skiej" w Piotrkowie, ul. Piłsud
skiego n-r 24.

„Towarzystwo M etapsychicz- 
ne im. Juljana Ochorowicza"
we Lwowie, ul. Św. M arka 5 
(p. J. Świtkowski).

„Towarzystwo Studjów Ezo
terycznych". Informacji udziela 
Sekretarja t T-wa w poniedziałki 
i czwartki od 5 — 6 po południu. 
Nowowiejska 8 m. 1.

„W ileńskie T-wo Badań Psy
chicznych". Po śmierci prezesa, 
p. W, K orsaka nowy adres 
jeszcze nie ustalony.

„Koło Eugeników" — Brześć 
nad Bugiem, ul. Dąbrowskiego 
n-r 23, p. Tomasz Świętochowski.

„Międzynarodowy Instytut 
M etapsychiczny" (Instutut Me- 
tapsychique International) Paris, 
XTII 89, Avenue Niel, Tamże, 
redakcja organu Instytutu „Re
vue M etapsychique“.

„Międzynarodowa Federacja 
Spirytystyczna" ( F e d e r a t io n  
Spirite Internationale) i Biuro 
M iędzynarodowe-Spirytystyczne 
(Office International des Rela
tions Spirites) Paris XV-e Rue 
Copernic 8. Tamże redakcja 
”La Reyue Spirite11.

„Towarzystwo Teozoficzne",
W arszawa, Królewska n-r 25.

„L oża R y c e r z y  Ducha" —
Okultystyczno-Filozoficzne T-wo 
Huta Królewska, skrzynka pocz
towa n-r 38.

R e d a k t o r  i  W y d a w c a : P R O S P E R  S Z M U R Ł O .
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