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W-mu Wł. St. Reymontowi
Hołd Komitetu R edakcyjnego .

W ysokie odznaczenie Członka 
Kom i ret u Redakcyjnego naszego 
wydlawniieitwal, p. W ł. St. Reym on
ta, ma wszechświatowym um ysło
wym tu rn ie ju  w Sztokholmie 
i  m ianow anie Go L aureatem  N a
grody Nobla , jako au to ra  najlep
szego, zdaniem  sędziów, dzieła na 
polu iiteracfcietm osltatnieh cza
sów, Wywołało zrozum iałe uczu
cie d u m y  i ;p>raw|diziiiwej radość i 
mietylko w kołach, w których 
Czcigodny a u to r „Chłopów1* zna
nym  jest osobiście, ale w k ra ju  
całym i daleko poza jego g ran ica 
mi:.

Odznaczenie ito otdbiło isię pdtęż- 
nem echem  u  wszystkich zn a ją 
cych cenne płody Jego literackiej 
działalności, stzłachetne zawianie 
w niich tendencje, głęboką znajo
mość dluszy ludzkiej,. J a ko  p sy 
cholog bowiem, Reymontt m ało 
m a równych siolbłe: sięga on w 
fconcepejach swyCh duchowych 
daleko poza granice, do k tórych  
doCholdzą um ysły  powodujące się 
jedynie zasadam i W iedzy Ścisłej. 
In te resu ją  Go prezcdwszystkiem  
niezwykłe, nie u ję te  jiaszcze w ra- 
m v racjonalnego zdaw ania sohi:e 
z nich sprawyl, odruchy duchowe;

zgłębia je, bada, i  zastanaw ia się 
nad nim i z całą uw agą i: subtelno 
ścią do jakiej; zdolny j<eśt wysoki 
ten umysł. IZ powyższych wzglę
dów łączy Go bliższy z  nami, sto 
sunek i współpraca w Komitecie 
Redakcyjnym, naszego piismia. —• 
A toli ciężka i  p rzeciągająca się 
niemoc, nile pozw alała Mu do
tychczas poświęcać gię zadaniu 
tem u 'tak, jakby  isdbie tego życzył, 
nad  ioaem niejednokrotnie żal 
swój wyrażał.

Składam y Szanownemu L aure
atow i w yrazy głębokiej czci n a 
szej w hołdzie, tudzież z serca 
p łynące gratulacjo, w raz  z życze
niem  jaiknialjsizybiHzleigo powrejtu 
do zdrow:i;i i  możności podjęcia 
wkrótce znowu cennej swej dzia
łalności tiak na. ojczystej niwie 
literackiej, jlak i  w  diziedizinie uie- 
docieczionych duchowych zagad
nień*,, będąc powołanym  do zadań 
tych jako  pierwszonzedn y psy
cholog i u ta len towany badacz w  
tym kierunku-

W im ieniu ł  z upow ażnienia 
K om itetu Redakcyjnego

Dr. F. Hitbdank.
Warszawa;, w listopadzie, 1924



DZIAŁ I.

Uii iii railMl » lian.
R efera t w ygłoszony przez P. 
Szm urłę  na I I  M iędzynarodo
w ym  Kongresie Badań Psychicz

Obserwowane od wieków naj- 
różnorodniejisze zjaw iska m edju- 
miczne były (kiedyś przyjm ow a
ne przez ogół w 'bezkrytyczną 
w iarą, gdyż przypisyw ano je 
d z ia łan iu  wyffąidzinie jak ichś s ił 
i istot nadprzyrodzonych. Na 
stępiniie, Ibyć może w skutek tak ie 
go ich Itłomaezeuia, n ie  zgadzia- 
jiąoego się z późniejszym  św iato
poglądami, zaczęto je  'zupełnie 
negować jako  niemożliwe. J a k  
w jednym  ta k  i w d rug im  okre
sie n ie  b y ty  one oczywiście b a 
dane p rzy  pomocy m etod nauko
wych. W reszcie w czasach 
wzgfflędnie niedaw nych s tw ie r
dzono nareszcie niezbicie rea l
ność 'tych zjaw isk  i- rozpoczął 
się okres ich badan ia , tłum acze
n ia  i budow ania hypotez d la  ieh 
w yjaśnień. Trzeba przyznać, że 
choć zajęła się ty m  n ie  nauka 
oficjalna tęcz naraz ie  ty lko  po
szczególni w ybitn iejsi jej przed
stawiciele, wolni od przesądów 
i ślepej ru ty n y , jedinak wysiłki 
ieh dały  już dość znaczne rezul
ta ty . Ustalono p raw ie bezsprzecz
nie, że materjałem,, z którego

nych  w  W arszaw ie w  dniu  3-go 
września 1923 r.

tw orzą się zjaw y n a  seansach— 
jest ekkopłaizma. Stworzono też 
bardzo praw dopodobną hypote- 
zę, że przyczyną zjaw isk jest 
tran sfo rm acja  energji,, zaw ar
ty ch  w ciele m edjum , jednem  
słowem, że we wszystkich wy
padkach m am y do czynienia 
tyilko z przejaw am i m ate rji i 
energji w form ach m ało nam  
znanych. J e s t )to jednak tylko 
strona  f i z y c z n a .  Jeżeli już 
poniekąd znam y rm aterjał i do
m yślam y się energji, to  nie w ie
m y jeszcze napewno, k to  tw orzy 
z tego m ate rja łu  zjaw y, lub w y
wołuje jakieś inne. zjaw iska me- 
djum iczne posługując się tą  ener- 
gją? W szak widząc jak iś  posąg 
m ało jes t jeszcze dla w yjaśn ie
n ia  jego pow stania stwierdzać, 
że jest z  m arm uru , wykutego 
przy pomocy d łu ta  i m łota, na 
k tóre dzia ła ła  siła, m ogąca być 
naw et dokładnie zmierzoną; 
trzeba jeszcze ustalić , kto tą  s i
łą kierował, kto był ty m  rzeźbia
rzem, kltóry n ad a ł posągowi t a 
ka a nie inny  kształt.

Badacze m edjum  izmu wiedzą,
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że w  w szystkich objawach, czy 
to kształtow ania zjaw y, czy ilo
ści pukań , n ie  mówiąc już  o w 
najrozm aitszy sposób otrzym y
w anych (komunikatach, m a się 
do czynienia z jakąś  siłą  in te li
gentną, a nie ślepą energją. Ro
zum ując logicznie m usim y dojść 
do Przekonania, że in teligentny  
skutek  może być wyw ołany przez 
in te ligentną przyczynę, a więc, 
że i w spom nianą s iłą  m usi k ie
rować czyjaś inteligencja. To 
jest w łaśnie dinuga strona z ja
w isk  medjuimiczsnych — s t r o 
n a  p s y c h i c z n a .  Wszyscy, 
zdaje się. Zgadzają się, że działa 
w nich jak aś  in teligencja, czy
jaś  ipisychika, posługująca się 
tylko ektopłazm ą i -energją fi
zyczną), jak  rzeźbiarz m arm u
rem  i dłutem .

Cała rozbieżność polega na  
tern*, że jedni z całą stanowczo
ści ą tw ierdzą, że może to być ty l 
ko in teligencja sam ego m edium  
lub uczestników,, w ogóle osób ży
jących), d rudzy  skłonu iejss i są 
mniemać, że w  iten sposób mo
że przejaw iać się  lińiteligenoja 
zm arłych, inni jeszcze, n a jw ię
cej bezstronni, dopuszczają m o
żliwość dz ia łan ia  jaik jednej tak  
i d rugiej przyczyny.

Rozw iązanie te j najw ażn iej
szej może w m edium  izmie kwe
s tii  u trudn ia :

1) tendencja w yjaśn ian ia  wtazy- 
fciich objawów jak ąś  jedną p rzy 
czyną, zapom inając o istnieniu 
inihych jeszcze zupełnie zadawal- 
n iająeych  ich tłum aczeń, iktóre 
również m usiałyby zawsze być 
przyjm ow ane pod uw agę i uw a
żane za równorzędne,

2) kierow anie się  przeważnie, 
często jeszcze przed zapoznaniem 
się z m aterjałem  i rozpoczęciem 
badaĄ, zgóiry powziętą teo rją  
stosownie do swego św iatopoglą
du i w ynikających stąd  sympa- 
t j i  i ań ty p a tji — szukanie tylko 
potw ierdzenia tej 'teorji, łefcee- 
ważąc i ignoru jąc naw et fak ty  
z n ią  sprzeczne — a więc zupeł
ny  b rak  ta k  koniecznego w n a u 
ce obiektywizm u,

3) zadawałmianie się  n ieraz  ja 
kąś hypotezą, kltóra może zjaw i
ska medjumiczme w yjaśnić, po
m ijając  inne, z k tó rych  należy 
w ybierać tę, jak ą  można w tak i 
łub kuny sposób u d o w o d n i  ć, 
nie op ierając się tytko n a  jej 
prawdopodobieństwie),' co jest zu- 
p©linie suibjeiktywnem — oraz n ie
stosowanie praw ie n igdy  d la  
jej stw ierdzenia żadnych m etod 
'przyjętych w  innych dziedzi
nach, k tóre już oddały ta k  znacz
ne usługi, choćby przy  w y jaś
n ian iu  zjaw isk n a tu ry  fizycznej.

Celem niniejszego refera tu  jest 
w łaśnie w skazanie pew nych ta 
kich metod, które, mojem zda
niem , należałoby zawsze stoso
wać p rzy  analizow aniu kom uni
katów, otrzym yw anych za po- 
średinietwem medjuim.

Pozostaw iając n a  stronie obja
wy objektywnę, dające się  nieza
przeczalnie sltwierdzić nie łydko 
przy pom ocy naszych om ylnych 
zmysłów), ale też i różnych przy-' 
rządów samozapisującychi, wag, 
fotografji i It. p., jak  telekinezja, 
lew iłacja, objaw y świetlne (do 
których należałoby próbować za
stosować analizę spektralną!, fo- 
netyczine( w arto  byłoby s tw ier
dzać ich realność p rzy  pomocy 
fonografu', co wykluczałoby m o
żliwość halucynacji zbiorowej), 
termiczne, wreszcie m ateria liza
cja, zwróćmy uw agę na objaw y 
psychiczne, subiektywne, źródło 
Których przew ażnie pozostaje do
tąd  ta jem nicą  i co do Których 
istn ieją  obecnie takie tłomacze- 
nia:

1) sym ulacja ze s tro n y  me- 
djtum'„

2) telepatyczne odczucie m e
dium  m yśli obecnych liub naw et 
nieobecnych na  seansie, ale ty l
ko ż y  j ą e y  o h  osób, u ła 
twione jeszcze praw dopodobnie 
przez sp rzy ja jący  — zdaje się  —- 
temu pewien s tan  psychiczn y, 
tak  zw any itrans,

3) zaświadomość medjuim, ca 
łej rozciągłości k tórej niklt je 
szcze n ie  zbadał, i k ry jące  się 
w tej zaświadomoścl różne zdol
ności nadnormalnei, jak  jasmowi-



148

dżemie w czasie i przestrzeni, 
psychometrja i t. (P-,

4) przejaw ianie się jakiejś in te
ligencji , obcej m edjum  i ży ją 
cymi, inteligencji. zm arłych.

Badacz bezstronny, analizując 
jałkiś komumiikajt itramsowy; ja 
kąkolwiek drogą (byliby otrzym a
ny, czy to  bezpośrednio przez 
u sta  m edjum , czy zaipomocą 
ekierki, typltologji, pasma au to
m atycznego Hub bezpośredniego, 
a naw et nie,tylko kom unikat, ale 
też naprzykitad i fo tografję zm a
terializow anej zjaw y, bo n a d a 
nie jej (kształtu je s t również 
funkcją  psychiczną — pow inien 
zawsze pam iętać  o w szystkich 
powyższych hypoitezaehi, nie po
przestając na  tej), k tó ra  m u oso
biście n aj Więc ej odpowiada, lecz 
w ybierając taką, jak ą  w  każdym  
poszczególnym w ypadku jest 
najodpow iedniejszą i najm niej 
skom plikowaną, i mie s ta ra jąc  
się, ja k  'to najczęściej byw a, wy
jaśn iać zawsze wszystko jedną 
przyczyną. Byłoby to tak  samo 
niesłuszne, jak  naprzykiad!, gdy
byśm y znając- rzeźbiarza A., 
tw ierdzili, że wszystkie posągi są 
zawsze dziełem tylko jego d łu ta , 
ignorując istnienie szeregu in 
nych, artystów , również zdolnych 
do w ykonania posągów.

Tak samo w nasze j kwest.i i n ie 
ulega wątpliwości, że autorem 
kom unikatów  jeslt zawlszie czyjaś 
inteligencja;, ale nie koniecznie 
tylko m edjum  lub żyjących, albo 
jak  tw ierdzą inni, wyłącznie o- 
sób zm arłych.

Zanim  przystąp ię do opisania 
wspom nianej jtuż .przedtem me
tody. muszę d la jej lepszego w y
jaśn ien ia  powiedzieć wpierw  k il
ka słów o rodzajach kom unika
tów tranisowych, k tóre 'dzielę, ma 
następujące kategorje :

1) Takie, w treści k tó rych  prze
jaw ia  s'ię jakby  n i ż s z y  niż 
u  med jum i obecnych p o z i o m  
u m y s ł  o w y, a w ięc banalne, 
głupie, z błędam i ortograficzny
m i i stylistycznym i, jak ich  me
d jum  świadom ie n igdy  n ie po
pełnia, w skazujące ingnorancję 
w kwestjiaeh dobrze m edjum  zna

nych, (pisane, jeżeli są na  piśmie, 
niewprawnie, jakby  ręką  dziecka, 
lub pół-analfabelty i t. p. S ą  one 
jednak, mojem zadniem, ciekawe, 
wyMuezajią p raw ie sym ulację, 
bo niem a lógicznej podstawy, 
żeby m edjum  udawało, że jest 
m niej_rozwińiętem , niż w 'rzeczy
wistości!, co' wreszcie wym aga 
też pewnej um iejętności, szcze
gólnie naśladow anie niew praw 
nego pasma; niem a też powodu 
uciekać się w tak ich  wypadkach 
do hypotezy jasnow idzenia i t, p.

2) K om unikaty , w1 k tó rych  w i
dać . i n t  e 1! i  g  e n  o ji ę r ó w n a 
j ą c a  s i  ę in teligencji m edjum  
lub uczestników seansu; w  ty ch  
razach dadzą się  zastosować 
wszystkie hypotezy, oprócz chy
ba jasnowidzeń i a. Co się tyczy  
spirytystycznej, to trzeba tylko 
odeprzeć niesłuszny zarzut,, s ta 
wiany' przez, Ihdzi', Przeważnie 
negujących a p rio ri możliwość 
istn ien ia indyw idhalnego życia 
zagrodowego, i polegający na  
tom, że gdyby autorem  ich by ł 
duch osoby zm arłej, to  m usia ła
by w  nich  koniecznie przejaw iać 
się jakaś  niezw ykła m ądrość za- 
ziem ska; jest to im putow anie 
ternu duchowi, w  którego się  
w dodatku najczęściej nie w ie
rzył, pew nych cech i w łaściwo
ścią jest to n a  niczern nieoparte 
mniemanie, że śmiierć m usi k o 
niecznie potęgować rozum , p rze
tw arzając  odraziu naw et głlup- 
ców n a  mędrcólwj, wreszcie za
pom inanie o  item, (że nadludzką 
intelliigencjia n ie  m ogłaby być 
przez ludzi zrozum ianą.

3) Do trzeciej fcategorji zali
czam prze j aw y i n t e i  i  g  e n  o j i 
w y  ż b; z e j; n iż u  medjiuim i obec
nych,, łu b  w ykazujące większy 
niż u  mich zasób wiadomości, 
a  w ięc znajom ość nieznanych 
lub m ałoznanyeh gałęzi wiedzy, 
mowa i pism o w  językach 
obcych, d a r  poetycki i t. p., cze
go już w żaden sposób nie można 
byłoby łłom aczyć sym ulacją  lub 
jasnowidzeniem  i trzeba byłoby 
szukać w yjaśn ien ia w  jednej 
z pozostałych hypotez.

4) O sta tn ią  i najciekaw szą ka-
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tegorję będą stanowić przeja
wiające się niekiedy podczas 
transu z d o l n o ś c i  n a d n o  r- 
m a la ie, jaik pisano zwierciadla
ne, lewą i praw ą ręką jednocze
śnie (pani Piper); mowa i pismo 
w językach nikomu wogóle nie
znanych, nieistniejących wcale, 
inaczej mówiąc jakby momen
talne tworzenie jakiegoś nowego 
języka, jego gram atyki, skład
ni. siłownika, alfabetu, przez me- 
dja o średtoiem wykształceniu, 
na co nawet genjałny lingwista 
potrzebowałby szeregu miesięcy, 
jeżeli nie lat a co nieoczekiwa
nie przejawiło się naprzyfclad 
u Fryderyki H auff w .pierwszej 
ćwierci ubiegłego wieku, więcej 
znanej jako „Jasnowidząca z 
Frevor.st“ llulb m medjuan plrof. 
Flournoy Heleny Smith; wre- 
ście komunikowanie o faktach 
współczesnych, lecz odbywają
cych się ną znacznej odległości 
od miejsca seansu i dlatego ni
komu z obecnych wtedy niezna
nych, lub o zdarzeniach Przy
szłych!, w którym  to wypadku 
i telepatja nie zdoła tego w yja
śnić. Pozwolę sobie przytoczyć 
tu dla ilustracji jeden przykład 
nie zaczerpnięty z odnośnej li
tera tury  i dlatego szerszemu 
ogółowi jeszcze zupełnie niezna
ny.

Na i s eansie z dobrze m i osobi
ście znanym medium p. M. Gru- 
żewiskim,, w gronie kilku również 
znanych mi jego najbliższych 
krewnych otrzymano komunikat, 
że w  pobliżu odległego o kilka
naście kilometrów od majątku, 
gdzie się odbywał seans, mia- 
steczika Dubiuiki, ziemi Wileń
skiej, znanego ze szczątków ruin 
zamku niegdyś B arbary  Radzi
wiłłówny, w takim a  takim  m iej
scu tyle kroków od drogi w pe
wnym kierunku, na pewnej głę
bokości znajdują się lochy pod
ziemne (i komnata, w której roz
gałęziają się one. W jednem 
miejcu komnaty znajduje się za
murowane wejście do pomie
szczenia, gdzie są trum ny, zbro
ja, jaszcze pewne określone przed 
mioty i t. d. Jednocześnie przy

pomocy pisma bezpośredniego 
był nakreślony dokładny plan 
miejścowośei ze wskazaniem miej 
sca lochów. Wobec rozmaitych 
trudności nie było narazie moż
ności stwierdzenia prawdziwości 
powyższego komunikatu. Dopie
ro później podczas okupacji nie
mieckiej przy jakichś robotach 
ziemnych lochy wspomniane zo
stały przypadkiem rzeczywiście 
odkrytę, z czego skorzystali pp. 
(ImżewScy, żeby wyjednać po
zwolenie ich zwiedzenia i skon
statowali, że jak  miejsce, głębo
kość, tak i inne szczegóły odpo
wiadały ściśle wskazówkom 
wspomnianego już komunikatu i  
planowi. Niestety, nie mieli mo
żności sprawdzenia istnienia za
murowanego przejścia i tego co 
miało się poza niema znajdować: 

Innych przykładów' nie przyta
cza mi, żeby nie przedłużać zbyt
nio referatu;, ale i w podanym 
jak symulacja, tak  i telepatja 
muszą być, zdaje mi się, wyklu
czone i pozostaną tylko: wszech
wiedząca zaświadomość medjum 
lufo wpływ ‘inteligencji osób 
zmarłych.

Widzimy więc,, że ilość hypo- 
tez, szczególnie w wypadkach 
więcej skomplikowaliyohj, jak po
wyższy, stopniowo zmniejsza, się, 
talki, że nareszcie pozostają cza
sem tylko dwie z mich do wybo
ru. Niestety wyborem kieruję, 
jak już mówiłem, najczęściej 
zigóry powzięta idea, sym patja 
lub anty pat ja  a nie jakieś dowo
dy rzeczowe.

Do znalezienia takich dowo
dowi, choćby pośrednich, bardzo 
wiele może nam dopomódz hyp- 
noza i psycho-an,aliza metodą Z. 
Freuda,, ta  ostatnia szczególnie 
t ani, gdzi e pierwsza 11 ie d a1 ‘się za- 
stosować wskutek niepodafmości 
do medjum, lub niezdolności jego 
do zapadania. w odpowiednią jej 
fazę, choć jak wiemy z doświad
czenia,, praw ie wszystkie m edja 
są przeważnie na  hypnozą bar
dzo wrażliwe, tak że można to 
nawet uważać za jeden z syimip.to- 
matów medjailtaości, z czego je
dnak nie wynika, że każda oso-
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ba, łatwo podlegająca hypnozie 
muisi być medjum.

Wychodząc a założenia, że 
wszystko, cośmy 'kiedykolwiek 
odletzutMi, ehoćbyśm y o item na
stępnie zupełnie zapomnieli i po
mimo wyisłikóiw przypomnieć nie 
mogli wszystko, co kiedykolwiek 
przeszło przez naszą świadomość 
lub zaświadomość — nie ginie 
nigdy i zginąć nie może, na  co 
mamy liczne dowody w literatu
rze — należy zawsze, mojem zda
niem-, w jakiś czas po seansie, o 
przebiegu którego nic się wtedy 
nie mów’i medjtuimi, zahypnołyzo- 
wać je d starać się, by przy: 
Pomniało sobie i odtworzyło treść 
otrzymanych za jego pośredni
ctwem komunikatów,, przyezem 
dla ścisłości i wykluczenia dzia- 
łania telepatjd lepiej żeby liypno - 
tyzerem była- w takim  wypadku 
osoba nie znająca szczegółów 
seansu. Gdyby isdę (taka -próba 
nie udała, przemawiałoby to  za 
tern, że przyczyną komunikatu 
nie była psychika medjum, w 
przeciwnym zaś -razie pozostanie 
wątpliwość co do jego źródła.

N aturalnie zdolność danego 
medjum przypominania w h y 
pnozie rzeczy dawno zapomnia
nych musi być sprawdzona 
przedtem niezależnie od seansów.

Powyższe tyczy się w ogóle 
wszystkich medjów i seansów, 
na których nraj-ą miejStee objawy 
psychiczne, w1 poszczegółnychzaś 
wypadkach proponowałbym sto
sować hypnoaę jako pewien 
sprawdzian w Itaki sposób:

1) Za pośrednictwem medjum 
w transie otrzymuje się taką Hub 
inną drogą komunikat, pocho
dzący od zmarłej osoby X, mó
wiący o rzeczach banalnych!, 
czasem sprzecznych ze świato
poglądem medjum, wykazujący 
ignorancję w dziedzinie mu zna
nej), stylem mu niewłaściwymi, z 
błędami eto. — po seansie wma- 
w ią się w medijlum w hypnozie, 
że jest właśnie wspomnianą oso
bą X i mówi. lub pisze o tern i o 
tem, następnie porównywuje się 
i analizuje treść o-bydwuc-h ko- 
munilkatóiwl, w  transie i w hypno

zie, bada się w ogóle zdolność me
djum odtwarzania innej osobo
wości pod wpływem sugestji.

2) Medjum piSze charakterem  
zmarłego, co potem ustalają rze
czoznawcy — hypnotyzuje się je 
i mówi, że jest tym  zmarłym tub 
inną choćby naweft dobrze sobie 
znaną osobą — i -pisze, następnie 
porównywuje się charaktery p i
sma podczas transu, w hypnozie 
i normalny, sztuka się cech wspól
nych, podobieństwa do pisma 
odtwarzanych przez medjum o- 
sób etc.

3) Medjum, nieobdarzone zupeł
nie darem, poetyckim, pisze w 
transie wiersze, przypisując je 
zmarłemu poeeiie — w li ypnozi e 
siutgesltjomuje się, że jeisit- tym  poe
tą, ma. w danej chwili! natchnie
nie i tworzy wiersze, w razie do- 
daltmiego wyniku, porównywuje 
się je z transowymi. To samo ty 
czy się -i- rysunków V  transie.

4) Medjum pisze łuib mówi w 
języku obcym, nieznanym na ja- 
wiie — w hypnozie wmawia się, 
że jest cudzoziemcem!, mówi lub 
pisze , w swym języku ojczystym, 
łub też wpływa się, żeby medjum 
przypomniało sobie kiedy,- gdzie 
i przy jakich warunkach mogło, 
czytać lub słyszeć zdania Lub w y
razy w obcym języku, jakie by 
ły w- komunikacie t-ransowym.

5) Medjum komunikuje faklty 
mu nieznane, cy/talty z 'książek 
nie czytanych opisuje dokładnie 
miejsc-owości; w których nigdy 
nie było i t. p. Niektórzy nawet 
poważni badacze tiomaczą to 
wyłącznie kryptomnezją, tw ier
dząc, że medjum musiało konie
cznie o tern wiedzieć, słyszeć, 
cz-yltać, być w tych miejscowo
ściach choćby we- wczesnem. dzie
ciństwie i potem zapomnieć — 
nie mając jednak żadnych real
nych podstaw do takiego twier
dzenia. oprócz na niczem miecp-ar- 
tego przypuszczenia. Otóż w tym 
•wypadku hypnoza bardzo może 
dopomódz wywołując w pamięci 
medjum takie fakty, jeżeli isto
tnie m iały miejsce, co może być 
potem sprawdzone, i zmieniając
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pewność.

6) M edjum w transie  mówi, 
jako zm arła  osoba X , o fakStaeli 
11 i [komu z; otoczenia nieznanych 
lub o zdarzeniach współczesnych, 
ale m ających  m iejsce na dużej 
odległości co potem  po spraw 
dzeniu okazuje się  zgodnem z 
rzeczywistością, Ozy działał tu  
duch zmarłego X, za którego 
m edjum  się podawało, ozy jego 
w łasna z uświadom ość, jasnow i
dzenie, telepa-lja? — Hypnołyzu- 
jem y m edjum , robim y próby z 
tełepatją, s ta ram y  się  wywołać 
jasnowidzenie choćby w m nie j
szym stopniu, tyczące się  na- 
przykład tylko zaw artości za
m kniętej szkatu łk i lub tego, co 
robią w danej chwili sąisiedzi w 
przyległym  m ieszkaniu i t. p.

Jeżei1 w którym kolw iek z tych  
wypadków stosowanie hypnozy 
da w ynik dodatni, jeżeli uda  się 
nam  przy  jej pomocy otrzym ać 
pismo łudząco podobne do cha
rak te ru  ipisma innej nieznanej 
m edjum  osoby, p isane właści
wym jej stylem , u jaw nić dar 
poetycki, zdolności telepatyczne, 
wywołać jasnow idzenie i t. p. 
to  będziemy m ieli p rzynajm niej 
jaklby stw ierdzenie, że u  tego 
m edjum  dzia ła ła  prawdopodobnie 
zaś w i adomośó, niem a więc ko
nieczności uciekać się do hypno- 
tezy spirytystyczneji, i  tak ie  
tw ierdzenie będzie oparte  n a  ja 
kichś konkretnych danych, a nie 
na apriorysłycznej negacji mo
żliwości ingerencji zm arłych. J e 
żeli zaś n ie u d a  się — kwest ja  
pozostanie otw artą.

Zalecanie hypnozy jako środka 
pomocniczego d la  w ykrycia  źró
dła objawów psychicznych w me- 
djum izm ie mogłoby w ypłynąć 
ty lko z teorjł, zwykłego rozumo
wania, u  m nie jednak  jest to 
również oparte  i n a  podstaw ie 
m ych dość licznych doświadczeń 
w tym  celu przeprowadzonych; 
n iektóre z nich da ły  w ynik  ne
gatyw ny, to jest nie dostarczyły 
żadnych dowodów, p rzem aw iają
cych n a  korzyść hypotezy działa
nia zaświadomości medjum, inne

natom iast •—- pozytyw ny, stw ier
dzający jej słuszność w pewnych 
wypadkach.

Z m edjum  p. G. w spaniale im 
prow izującym  w sam orzutnym  
transie  n a  zadane m u tem aty , 
prowadzącym  dyspu ty  o m ało 
m u znanych gałęziach wiedzy, 
rysu jącym  daleko lepiej niż n a  
jaw ie i to  w w arunkach  nie
sprzyjających!, ho przy bardzo 
slabem oświetleniu i z zam knię
temu choć nie zawiązanem i ocza
mi',, powodującym  też i objawy 
fizyczne, ja k  lew itacja, tełekine- 
zja etc, — m oje próby z hypnozą 
i suges/tjonowauie m u tran su  nie 
zdołały jednak  go wywołać, (tak 
samo nie udało  się  m i wskrzesić 
w jego pam ięci treści niedaw no 
w ygłaszanych w  transie  im pro
wizacji', choć były mi sam em u 
znane, wtedy gdy % łatw ością u- 
dawało się mi wywoływać u n ie
go wspomnienia z  daw nych łat, 
pow tarzanie całych stron ic  z d a 
wno czytanych i  zapom nianych 
książek!, naw et zupełnie n a  jaw ie 
niepamiętni!e sn y  ubiegłych no
cy, jednem  słowmn wszystko to, 
co bezsprzecznie m edjum  odczu
ło kiedyś świadomie lub  zaświa- 
domie.

P róby  z rysunkiem  w kypnozie 
d a ły  w ynik  nie zadaw alniający, 
bo rysunk i te  by ły  w ykonane 
po wolniej i gorzej niż w transie, 
pomimo otw artych oczu i dosta
tecznego św iatła.

Zm iana charak teru  pisma, w 
hypnozie p rzy  sngestjonow aniu . 
zm iany osobowości łub wieku 
była  bardzo znaczna,, praw ie ta 
ka jak  i w transie, pismo różni
ło isię bandzo od pism a m edjum  
na  jaw ie, n ie było jednak  iden- 
czne z pism em  nawet dobrze zna
nych i biizkieh m edjum  osób, 
które w tedy odtwarzało,_ choć 
bardzo podobne, m ające jednak  
niektóre cechy pism a samego me
djum . Podobne w ynik i ze zm ia
ną  charak te ru  pism a w hypno
zie otrzym ałem  też i u  w ielu in 
nych osób. Różnica z, ich pismem 
normialnem b y łą  Avięfcsza> lub 
mmiejteiza zależnie od indywidua!"
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ności osoby uśpionej ł  fazy hy- 
pnozy.

Określanie charakteru osób 
mało znanych przez p. G. w hy
pnozie było również dokładne 
jak  i w transie.

Próby wywołania u p. G. w 
hypnozie jasnowidzenia, przeja
wiającego się niejednokrotnie w 
transie, dały rezultat ujemhy, 
jak  również i u innych jeszcze 
medjów. To samo mniszę powie
dzieć i o ielepatji bez konitaktu. 
Natom iast hyperestezję poszcze
gólnych zmysłowi, graniczącą 
prawie z jasnowidzeniem, uda
wało się mi osiągnąć kilkakro
tnie.
, Nie mogłem też przy pomocy 
hyipnozy wywołać u p. G. pisa
nia wierszy, które z łatwością 
tworzył w 'transie!, w'tedy gdy u 
innych udawało się mi czasem 
potęgować w  ten sposób ich zdol
ności, naw et sugesltjonować ro 
dzaj transu i kierować jego prze
biegiem.

Więcej przykładów nie przy
taczam. sądzącf, że i powyższych 
bęidzłe dosyć dla zilustrowania 
proponowanej pnzezemmie mefto- 
dy szukania dowodów dla stw ier
dzenia poniekąd hypotezy za- 
świadomości.

Pozwolę sobie dodać jeszcze 
kilka słów o hyipuozie, mogącej 
być też jakby probierzem tra n 
su, czy to  samorzutnego, czy wy
wołanego i jego głębokości, bę
dącego według mnie, jakimś od
rębnym stanem psychicznym, 
podczas którego świadoma łącz
ność ze światem zewnętrznym 
jest chwilowo prawie przerwaną, 
sugesitja zaś wtedy nie działa, 
Mojem zdaniem, po szeregu sean
sów należałoby próbować z każ- 
dem medjum w transie, czy nie 
będzie choć w’ słabym stopniu 
reagować na sugasłję, przy po
mocy kitórej uda się wpływać na 
treść komunikatów lub widzeń,, 
naWet na kształt mat er ja li żują
cych się zjaw.

W wypadkach, kiedy się to u- 
dajo. możemy sądlzid, że tłoma- 
czeraie spirjltystyczne jest zby
teczne, gdyż można wyjaśnić

zjawisko działaniem sił psychicz
nych medcjum i obecnych, w 
przeciwnym zaś razie nie może
my już tego twierdzić z całą pe
wnością, jak to  jednak ctzyni 
wielu badaczy, nie opierając się 
nawet na takich próbach.

Trajkoczę parę przykładów z 
własnej praktyki.

Panna M. K. w hypnozie bez 
żadnej z mej strony sngestji rap 
tem zaczyna płakać, rozpaczać, 
gdyż widzi trum nę w odległym 
rodzinnym dworku w Kowień- 
szczyżnie, słyszy pogrzebowe pie
nia, sądzi więc, że um arła tam  
bliislka jej osoba. R aport ze mną 
zachowany, słyszy mię i odpo
wiada, ale moja sugesitja, że tak 
nie jeisltl, że widzenie ginie dtc., 
zupełnie nie działa. Po obudze
niu się nic nie pamięta. W dzie
sięć dni potem przez niespodzie
waną okazję nadchodzi wiado
mość, że rzeczywiście um arła 
tam wtedy jej sitara piastunka, 
do kltóirej była bardzo przywią
zana.

W parę tygodni później ta sa
ma panina M. K„ również w hy
pnozie, znowu ma samorzutnie 
przerażającą ją wizję, mianowi
cie człowieka przechodzącego po 
wąziutkiej chwiejącej się desecz
ce z  dachu Olbrzymiego domu do 
drugiego nad ulicą, na kltórą la 
da chwilę inn ie  i zabije się. Nie 
zaprzeczam temu,, łeciZi jaklby 
wchodząc w to widzenie, suge- 
sitjoinuję, że wysuwają drugą je
szcze deskę z poręczą, po której 
idzie już bezpieczniej, wreszcie 
podają mu rękę i już jest ocalo
ny. Panna M. Kj. widzi to wszy
stko i uspakaja się zupełnie.

Przykłady te są dość charaklte- 
ryistycizne ,gdyż tyczą się tej sa
mej oisoby i dowodzą, że u 'tego 
samego medjum mogą czasem 
być stany psychiczne pozornie 
do siebie zupełnie podobne, lecz 
w istocie znacznie różniące się, 
gdyż jak widzimy, w pierwszym 
wypadku miało prawdopodobnie 
miejlsce jasnowidzenie lub tele
patia. w drugim  ziaś by ła  to ty l
ko halucynacja.

Oprócz hypnoży pozostaje nam
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jeszcze i ana  droga dla w yjaśnie
n ia—jaka inteligencja jest au to
rem  (komunikatów transowydh. 
W wielu wypadkach', szczególnie 
witedy, gdy otrzym ywane za po
średnictwem jakiegoś m edjum
kom unikaty pochodzą zawsze
jakby od jednej i tej isamej oso
bowości, ina k tórych w yry te  jest 
piętno określonej indyw idualno
ści. m ające pewne zawsze to sa 
mo zabarw ienie uczuciowe,, w 
których odzwierciadla się świa
topogląd jakby  obcy medjum 
i obecnymi, zaw ierające też
Wzmianki zigodue z- rzeezyAvusto- 
ścią o zdarzeniach i miiejśeowo- 
ściach nieznanych m edjum  ma 
jawiie, — można byłoby zastoso- 
wrae psycho-amilizę m etodą Z. 
Freuda.

P rz y  pomocy psycho-amalizy, 
można niekiedy u jaw niać zupeł
nie, zdawałoby się, zapom niane 
i nie mogące być naw et p rzy  
wysiłku odtworzone w pam ięci 
zdarzenia:, fakty  i przeżycia, kjtó- 
re oddawna już przeszły iw sferę 
zaświadomości i pozostają tarn 
ukry te , lecz. nienaruszone w s ta 
nie, że tak powiem, potencjal
nym, p rzejaw iając się ty lko n ie 
kiedy pódczais sin© w, lub innych 
stanów psychicznych, bądź samo
rzutnych, bądź wyw ołanych hy- 
pnozą;. narkotykiem:, a może rów
nież i w transie .

N a ozem (polega wspom niana 
psyCh o-analiza, mówić nie będę, 
jako o rzeczy ogólnie znanej,, 
przytoczę (tylko przykład je j za
stosow ania z w łasnej p rak tyk i.

Na szeregu seansów, na  k tó 
rych  często m iały  m iejsce apor
ty, m edjum  p. O. zwykle m iew a
ła wizje przeważnie o zabarw ie
niu tragiom em  i .jak,gdyby w y
jaśn iające aporty. Najczęściej 
były to sceny mordu, męczarni, 
śmierci i t. p. Przygotowałem 
sto specjalnie dobranych w yra
zów, ldtóre kolejno mów/iłem me- 
djumi, no tu jąc  potem czas reak 
cji.. to jest ilość sekund do odpo
wiadał, będących zwykle pierw 
szą m yślą m edjum , najczęściej 
tak  lub inaczej skojarzoną ze 
słytszanym wyrazem , analizu 

jąc  te odpowiedzi i zadając n a 
stępnie py tan ia  d la  w yjaśnienia 
swych przypuszczeń, udało mi 
się Wykiryó, że m edjum  trzy  r a 
zy w swojem (życiu doznało s il
nych wzruszeń połączonych z 
przestrachem], fcltóre m usiały  po
zostawić jak iś  ślad w jego p sy 
chice. Będąc dzieckiem widziało 
topielica, potem przypadkiem  tra 
fiło na cm entarz podczas odko
pan ia  z rozporządzenia Władzjpo- 
chowanego przed p a ru  m iesiąca
mi i będącego już w stanie silne
go rozkładu trupa , wreszcie raz  
podczas wojfny (było św iadkiem  
zakopania żywcem do ziemi czfto- 
wielka podejrzanego o - szpiego
stwo.

N a zasadzie powyższego do
szedłem wtedy do wtniosku, jak  
m i się zdeje słusznego, że w raże
n ia  te, jako przykre, zostały ja k 
by. gwałtem  usunięte ze świado
mości m edjum  do jego zaświado- 
mości i praw dpodobnie są  przy
czyną W spomnianych okropnych 
wizji podczas transów , nie m ają 
cych jednak nic wispółnego ani z 
jasnowidzeniem ani z przejaw a
m i in teligencji zmarłych.

P ragnąłbym  bardzo, żeby opi
sanie tych sposobów stało  się 
bodźcem do w yszukania innych, 
lepszych, m ogących, jeżeli nie 
udowodnić bezsprzecznie, to przy 
najm niej wykluczyć w1 poszicze- 
góllnych w ypadkach niektóre z 
istn iejących teorji. Zastrzegam  
się, że nie m ając możności w sku
tek w ojny przez szereg ła t śle
dzić za odnośną lite ra tu rą  zagra
niczną, nie wiem, ozy sposoby te 
nie były już stosowane, przez kłó 
rego z badaczy tej dziedziny.

M am nadzieję, że obydwie pro
ponowane przeze m nie m etody 
pomogą może choć nieco do w y
jaśn ien ia zagadki pochodzenia 
kom unikatów trans ow ych u ła 
tw ią wyszukiwanie choć jak ich 
kolwiek dowodów tam , gdzie do
tąd  kierowano się przew ażnie tył 
ko w łasnem  suhjekltywnem prze
świadczeniem i pozwolą w yeli
minować fakty, k tó re  można tłu
maczyć działaniem  zaświadomo- 
ści, od takich, co do których nie
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tylko może, ale i powinna być też 
zastosowaną i 'inna kypoteza, hy- 
poteza przejaw iania sip inteli
gencji oibcej medjum i żyjącym,

aptrioryetyczne odrzucanie któ
rej — jest nienaukowem.

Prosper Szmurło.

iet
f i t  w

Kwest ja odkrywania wód pod
ziemnych przez specjalnie w tym 
kierunku uzdolnione osoby jest 
dosyć dawno znaną, lecz niechęt
nie była rozważaną przez uczo
nych, kitórzy tych osobników u- 
waBadi raczej za oszustów7.

Dziennik francuski „la Natu- 
re“ zamieszcza w N-rze z dnia 5 
stycznia 1901 roku kom unikat 
pana Gosi, podający wzmiankę, 
że odkrywanie źródeł za pomocą 
laseczki, wcale nie jest faktem, 
urojonym, lecz że nie wszyscy lu 
dąsie są zdobni do posługiwania się 
laseczką. Podaje również, że od
cięcie osobnika od zdeniiv pp. za 
pomocą tafli szklanej izolacyj
nej- bardzo często przeszkadza ru 
chom laseczki. Wreszcie p. Gasi 
mówi — że dziś tak wiele osób z 
korzyścią używa osofonikóiw spe
cjalnych!, t, zw. odkrywaczy źró- 
deł, że jeśt kondecznem by ludzie 
kompetentni bezstronnie zechcie
li się zająć pirzestudjowaniem 
kwestji.

Te kilka słów dowodzą, że ma
my do czynienia ze zjawiskiem 
me t apsyeh icznem, gdizie z  jednej 
strony spotykamy niedowiar
stwo uczonych — z drugiej zaś 
niezaprzeczalne powodzenia źró
dła rzv.

Powodzenia te tak daleko idą, 
że dziennik „la Nature" — pomi
mo, że jest wstępną publikacją 
tylko, lecz niezmiernie poważ
ną i ostrożną — nie waha się

0 nich mówić. Śladem jego Biu
letyn Towarzystwa Etnologicz
nego i Antropologicznego z Gre
noble w numerze z lipca 1904 r. 
zamieszcza detaliczne studjum  p. 
Ohabrand,, które się kończy 
stwierdzeniem realności fakitu 
odkrywania źródeł przez źródla- 
rzy.

Również doktór Surbled, z P a 
ryża, w tym samym roku, pod
kreśla realność fakitu.

W roku 1906, doktór Korol V i
gen, publikuje śtudjum  o hydro
geologu księidzu Richard, które 
streszcza w numerze z d. 14 lip
ca 1906 r. dziennika „la Nature",
1 skąd zamieszczamy poniżej:

„Najwięcej znanym z pośród 
źródlarzy jest ksiądz Richard, 
urodzony w' rokiu 1822, zmarły w 
1882. Ksiądz ten sam nie wie
dział dokładnie ozem się kieruje 
w odkrywaniu źródeł — nie zda
je sobie sprawy, że raczej wyczu
ciem nieznanej natu ry  operował, 
aniżeli dianem i naukowemi, na 
które się powoływał. Ksiądz ten 
działał zresztą beż laseczki, ... la
seczka bowiem, najwidoczniej, 
jest tern samem cz-em ekierka dla 
Medjów7 rewelacyjnych;, ... tylko 
sposobem pomocniczym dla ru 
szenia z miejsca całego zjawis
ka. Ksiądz Richard sltudjuje 
„Sztukę odkrywania źródeł" Pa- 
ram ełlea i staje się jego zwolen
nikiem, Podróżuje on dużo, jego
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repu tacja  bowiem urosła, prędko 
w m iarę  udanych poszukiwań*1.

„W roku 1861 ksiądz R ichard  
jest w Trjc.ście i wskazuje Muni- 
cy palności miejsce, w którem  ra 
dzi kopać studnię dla kap tac ji 
wód — lecz m iasto Trjest, które 
go sprowadziło, nie śmie Tyzyko- 
Wać znacznych kosztów^ połączo
nych z przeprowadzeniem  tunelo
we przez góry cztero-kil om et r o - 
wej kanalizacji znacznej średini- 
cyi, d la  połączenia m iasta  ze 
wiskazanem miejscem**.

Areyksiążę M aksym ilian, póź
niejszy Cesarz M eksyku, sprow a
dza księdza R ichard ‘a d la  wskaza 
nia m u źródeł, m ających  zasilać 
przepyszny jego pałac w M ira
m ar, k tó ry  w owym czasie budo
wał".

.„Lecz najw iększy sukces księ
dza R icharda jest kap tac ja  wód 
dla m iasta  RoeheforPu we F ra n 
cji. M iasto to było skazanem 
przez badania uczonych geolo
gów' n a  wzięcia wód potrzebnych 
m u z odległości 30 kilometrów. 
K siądz R ichard  wskazał je w 
odległości 4-clh kilometrów ty l
ko. M iejsce to, wbrew orzecze
n iu  geologów, ma. tak  obfite źró
dła podziemne, że po dziś dzień 
m iasto się niem i posiłkuje, pom i
mo wzrostu liczby swych miesz
kańców. Roboty by ły  wykonane 
rv roku 1866 i in sta lac ja  m a więc 
58 la t  istn ien ia w chw ili obecnej11.

K siądz R ichard  n ig d y  nie 
chciał wydać tajem nicy swej wie 
dzy. U m arł zaibraw&zy ją  ze sobą 
do grobu.

Jego  zwolennicy p rzynaglali 
go jednak do publikow ania tejże 
tajem nicy, to  też na jak iś  czas 
przed śm iercią, dn. 2 iipea 1866 r. 
składa zam kniętą kopertę do Aka 
demji N auk w P aryżu , k tó ra  to 
koperta, stosownie do jego życze
nia, została o tw artą  dopiero po je
go zgonie,

W m em orjale zaw artym  w te j
że kopercie;, ksiądz R ichard  poda
je  geologiczną teorję ruchów  wód 
podziem nych ,op artą  na usko
k a c h  i szczelinach skorupy  ziem
skiej.

W  roku 1903 m em or ja ł  ten z ini

cjatyw y d-ra K aro la Vigen*a był 
poddany kry tyce  bardzo znanego 
geologa p. A. de Lapparent', 
członka akadem ji N auk francus
kiej, p. de Launay, profesora 
w wyższej szkole górniczej w  P a 
ry ż u  p. M at rei speleologa dobrze 
znanego i wreszcie p. A uscher'a 
inżyniera hydrotechnika bardzo 
d ośw i adez onego.

Panow ie ci orzekli, że teorja  ta 
jest nieścisła', — sprzeczna zresz 
tą z rucham i wód term icznych, 
jakoteż sprzeczna ze znanemi ru 
cham i podziem nem i złoży nafto 
wych!, k tóre jako  ciecz odpowiada 
ją  wręcz innym  praw om  niż te cy 
towane przez księdza R ichard‘a. 
Panow ie L apparen t i M artel za
deklarowali, że sukcesa księdza- 
zródlarza muszą pochodzić z in 
nych powodów, przypuszczalnie 
z ty ch  k tó re  są własnością niektó
ry ch  osób bardzo czułych na obec 
ność wód, a więc i prawdopodob
nie wód podziemnych. Bliżej tej 
kw estji p. L apparent nie studjo- 
wał.

P. M artel natom iast jest k a te 
gorycznym  i upoważnił d-ra K a 
rola Vigen‘a  do zadeklarow ania 
w jego im ieniu, że jest przekona
nym  o zdolności hygroskop ji k tó 
ra  to  zdolność jest n a tu ry  fizjolo
gicznej, specjalnością niektórych 
osobników, k tó re  są jakoby Me- 
d ja, to  są  jego słowa, czułe na wil
goć podziemną. Je s t to analogicz
ne do czuciowośei nerwowej lub 
też reum atycznej niektórych osób 
wrażliwych, jak  wiadomo, na 
meteorologiczne zm iany atm o
sfery.

Inżyn ier Auseher, w drągiem  
Wydaniu swej książki p. t. „Sztu
k a  odkryw ania źródeł i ichkapita 
c j i“ (rok 1905), notuje, że nie wie
rzy w zdolności fizjologiczne źró- 
dlarzy, lecz bezstronnie w swem 
dziiele podaje opinje osób twierdzą 
cyeh inaczej.

Doktór K arol Vigen, k a teg o ry 
cznie oświadcza się za tezą wyczu 
w ania wody przez specjalnie u- 
zdolnione osoby... a do nich zali
cza bezsprzecznie księdza Ri- 
ehard‘a.

Przypuszczenie to potwierdza
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się ni» jakoby faktem , że pewien 
■inny ksiądz nazwiskiem H ipolit 
Ciauderan (urodzony w C auderan 
koło Bordeaux w roku 1833 zm ar 
ły 16 g rudn ia  1899 r.)1, k tó ry  roś
cił p retensję  do tego, d'ż jest spad 
kobiercą sekretu księdza iR i- 
chard‘a, od którego jakoby o trzy
m ał tkest m em orjału do A kade
m ji N auk, nie cieszył się wcale 
powodzeniem. Pom im o licznych 
zawezwań we F ra n c ji i Belgji 
(od lat 1885 do 1888) oraz do Al- 
gerji (1889) więcej doznał niepo
wodzeń niż udanych prób. 'Znie
chęcony, oświadczył w końcu, że 
ksiądz R ichard  m usia ł posiadać 
jakąś  inną  tajemnicę... lecz nie 
podziela wcale m niem ania, że 
posiadał własności fizjologiczne 
specjalne.

W szyscy wiedzą, iż... pomimo 
tych nie ulegających w ątpliw oś
ci powodzeń księdza R ichad‘a i 
niezaprzeczalnych! zdolności wie
lu  wiejskich źródlarzy, operu ją
cych zresztą n a  m niejszą skalę... 
św iat uczony jednak p a trzy  na 
źródlarzy niechętnie,,, a szczegól
nie razi go... owa rólżdżka czy la
seczka odkrywcza.

W roku 1853 pewien uczo
ny z m iasta  Hyeres, nazw i
skiem Riondet:, podaje do A kade
m ji N auk we F ra n c ji m em orjał 
o różdżce odkrywczej źródeł. Me
m orjał ten był odesłany do oceny 
Kom isji, złożonej z Chevreul‘a, 
Boussimganllt! i Babiriet‘a . Qhe- 
vreul ibył referentem  tej komisji. 
Przypom nieć należy, że już od r. 
1812 Ohevreul studjow ał z jaw i
sko oscylacji w ahadła, trzym a
nego w' ręku jakby  nierudhomem. 
Doszedł jednak do wniosku, że 
rozbujanie w ahadła pochodzi od 
nieświadomych i m inim alnych 
ruchów ręki. Opublikował swe 
spostrzeżenia w m aju  1833 r. w 
..Revue des deux Mendes". „Nie
stety, mówi dalej: doktór K aro l 
Vigen, Ohevreul w kw estji źró
d larzy  trochę się ziblamował, 
gdyż nie przeczytawszy m em orja 
tu R iondet‘a, z k tórym  stoi w 
sprzeczności co do faktów?, z innej 
zaś strony  nigdy nie widząo źró- 
d larza, operującego swą różdżką,

do czego się przyznaje, rozciąga 
swoją teorję ruchów nieświado
m ych i m inim alnych tak  do wa
hadła  ja k  do różdżki źródlarzy i 
do stolików Wirujących, które 
m niej więcej w tej epoce zaczęły 
wchodzić w modę, i w roku 1854 
publikuje rap o rt n a  258 stron i
cach do Akadem ji, zatytułow any: 
„O różdżce wróżbiarskiej wód, o 
wahadle badawczem, o stolikach 
w iru jących  pod względem histo- 
rji, k ry ty k i i m etody doświadczał 
n e j“. R aport ten był druzgoczący 
d la  wszelkich adeptów rabdom an 
cji,stolików' w irujących i t. p. i  
na długie la ta  powstrzym ywał, 
dzięki au tory tetow i Chevreura, 
dalsze badanie tej kwestji. *)

Ohevreul m iał rację, m ówił dr. 
K arol Vigen, tw ierdząc, że laseez 
ka  sam a się nie porusza, lecz d la 
czegóż przedewszystkiem nie 
stw ierdził prawdziwości lub nie
istn ien ia  faktu  — dlaczego nie 
zbadał czy rzecz n ie da się wy- 
tłum eazyć przez badanie s ił może 
niebadanych, n a tu ry  jeszcze n ie
znanej, gdyż pomimo przeciwnej 
opimji A kadem ji francuskiej, 
różdżka źródlarska porusza się 
ciągle w rękach wielu osób, i oso
by te nie są wcale rzadkością.

Zresztą h isto rja  różdżki źró- 
dlarskiej jest obszernie wyłożona 
w drugim  tomie dzieła Ludw ika 
F igu ie r pod ty tułem  „H istorja  
rzeczy cudownych", i w drugim  
jego dziele „Tajem nice nauki". 
Obydwa dzieła w ydane w roku 
1860. Lecz znany autor tłum aczy 
rzecz nieprawdopodobieństwem, 
tw ierdzi on bowiem, że źródlarze 
sam i ruszają  laseczką m niej lub 
więcej świadomie w tedy gdy spo
strzegają na powierzchni ziemi, 
oznaki wód1, k tóre ich długa p rak  
tyka nauczyła.

Nie m a bowiem nic racjonalne 
go, mówi doktór K aro l Vigen, w 
przypuszczeniu, że są niektóre 
osoby, m ające nieświadomie spe
cjalne właściwości wyczuwania 
-wody. Czyż nie napotykam y, my

•) M ax  we!o s tu d io w ał ten  s ły n n y  r a 
p o rt w An n alfie des Scieranes nsyołil - 
ques w roikn 1904, e tr. 276 i 3i37.
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lekarze, mówi dalej, na każdym  
kroku ludzi którzy są jakby  ży
w ym i barom etram i, innych któ-, 
rzy chorują gdy  śnieg' m a padać, 
lub  wreszcie tacy, k tórzy na 24 
godzin zawczasu zw iastują zbli
żający  się orkan. Czyż nie istnie 
ją  osoby tak  czule, że zdają sobie 
spraw ę z obecności w ina w’ ilości 
jednej kropli w całym  kuble wo
dy. Przykładów  podobnych moż- 
naby  tuzinam i naliczyć.

Rozumie się, że sztuka źródla- 
rzy  nie może zastąpić, naw et zda- 
leka rzeczowych studjów  techni
cznych wiedzy inżynierskiej, wte 
dy kiedy chodzi o określenie jako 
ści wody, jej ilości], szybkości na 
pływ u, określenie czy się nadaje 
lub nie do zasilania dużego śro 
dowiska ludzkiego. To też rzeczy 
hej ntie należy przeceniać, lecz od
graniczyć należy do odpowied
nich rozmiarów1.

Niesłuszną jest ze strony wielu 
inżynierów niechęć do sposobu, 
k tórym  m ogliby znakomicie uzu
pełnić swe poszukiwania.

Doktór K aro l Vigen osobiście 
badiał wielu źródlarzy, tak  róż- 
dżkowych ja k  i używ ających w a
hadła. Źródlarze są różni, jedni 
analfabeci, inn i inteligenci, nie
k tórzy  w wieku dziecinnym, 
wszyscy wreszcie są bardzo dale
kim i do jakiegokolwieklbądź fcu- 
glarstw a.

Je s t rzeczą niezaprzeczalną, że 
jakaś siła  n a tu ry  nieznanej dzia
ła. przez nich, a  k tórej są nieśw ia
domi i operują autom atycznie.

A teraz, przypatrzm y się jak  
działają  źródlarze.

Zwykle posługu ją  się  różdżką— 
rzadziej wahadłem.

jRóiżdżkiai b y  Wat rozlmiaitai zależnie 
od osobników. Jednym  jest oboję
tnym  gatunek  drzewa, obojęt- 
nem czy drzewo jest- świeże czy 
suche. Oi są najsilniejszym i zw y
kle. In n i wolą gałązk i z dębu lub 
leszczyny. Zwykle ucinia się  ga
łązkę podwójną tak  że różdżka 
cała tw orzy jakby  w idły albo le
piej literę  v.

Różdżkę trzym a się węzłem w 
górę, oburącz dzierżąc za końce, 
palcam i skróconym i ku górze.

Gdy źródłarz napotyka miejsce 
t. zw1. wrażliwe, różdżka w ykręca 
się, obracając się w palcach, cza
sem o 180 stopni, często przy  tern 
gnie się i łam ie nawet.

A by się przekonać, że źródłarz 
sam  ruchów  nie wykonywa, w y
starcza trzym ać po za jego ręka
m i swobodne końce różdżki. S iła  
obrotowa jest tak  w ielka, że cza
sem zdarta  bywa kora  'i skręcona 
gałęź, co jest niewykonalnem  
dłońm i nieruchom em i operatora.

B yw ają źródlarze w k tórych  rę 
ku laseczka zwija się k ilkak ro t
nie, lecz uważam , mówi doktór 
K aro l Vigen,, że ci są gorszym i 
odkrywcam i wód, gdyż są tak 
sensy tywn i,, że ezęslto laseczka 
wykonywa odpowiednie ruchy, z 
powodu obecności innych ciał a 
n ie wody, może pod wpływem nie 
znanych prądów podziemnych.

B yw ają źródlarze nie używ ają
cy żadnych przyborów i ci są na j 
lepisli, jeżeli iprzytem są in teligen
tn i i um ieją analizować swe w ra 
żenią. Lecz tui w ypada polegać je 
dynie na  słownej: ich deklaracji, 
co m a  w artość w tedy itylko, jeżeli 
osobnik m a za sobą wiele uda
nych poszukiwań.

S tan  nerwowości n ie g ra  roli. Są 
bowiem newropaci i histerycy, 
k tórzy  nie zdradzają najm nie j
szych właściwości źródlarskieh, 
•natomiast wiele osóib bardzo spo
kojnych i statecznych żywo rea
guje na zjawisko.

Zjawisko jest n a tu ry  biologicz
nej i nie może być porównanem 
z żadnem zjaw iskim  elektrycz
ne rn. Doświadczenia przeprow a
dzone dowodzą, że izolowanie eie 
ktryczne operatora nie podlega 
stałym  praw om , co tern więcej 
stwierdzonem  zastaje jako fakt, 
jeżeli zastosowywa się izolację na. 
przem ian z nieizolacją,, bez Wie
dzy operatora a v  danym  w ypad
ku.

W reszcie doświadczenia inne 
dowiodły, że dotąd nie wynalezio 
n y  został a p a ra t w rodzaju  elek- 
trom etru , k tó ryby  udzielał w ska
zówek dotyczących sy tuacji mas 
wodnych podziemnych.

Doktór K aro l V igen kończy
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swe w yw ody  w dzienn iku  „ la  Na 
tu re “  oświadczeniem1, że z ja w i
sko rabdom ancjł jest tak cieka- 
kawem, że należałoby je  przestu
d iow ać g run tow n ie  i szeroko w 
świecie ca łym  —  i  to bez uprze
dzeń rozum owych — w tedy na- 
pewtno o d k ry ło b y  się w  n im  nowy,, 
n ieoczekiwany d z ia ł f iz y k i i  f i-  
z jo log ji.

W  numerze z dn. 6 czerwca 1914 
roku , dz ienn ika  „ la  N a tu re ", spo
ty k a m y  a r ty k u ł pana A rm a n d  
V ire .

Badanie źród la rzy  poszło ju ż  
da le j i! dziś można dopatrzeć się 
szczegółów nowych, nzupe łn ia ją - 
jących  poprzednie.

W łaściw ości odkryw ców ’ wody 
podziemnej woale n ie  są rzadkie.

Chcąc zbadać czy k to  jest źró 
d larzem  lu b  nile, luib też czy n im  
może stać się, wysltiairezia alby ba
diany, w ziąw szy laseczkę do ręk i, 
przechadzał się p ow o li i  d ługo z 
osobą znającą g ru n t doskonale, 
m ianow ic ie  wiedzącą dokładn ie, 
gdzie w  ziem i zna jdu je  się źró
d ło , lub  kana lizac ja  wodna. Je
żeli po pew nym  czasie, w m ie j
scach sąsiadujących z wodą, i, za
wsze w tych  samych m iejscach 
pow sta ją ru c h y  różdżki, znaczy 
to, że osobnik badany po pew
nym  tre n in g u  może stać się źró- 
dlarzem. Jeżeli ruchów  nie ma, 
lu b  są chaotyczne lub  przypadko-

Mim  wpływ
Z p raw dz iw ą  radością przeczy

ta łem  w  n-rze 1 „Zagadnień Me- 
tapsych icznyoh" a r ty k u ł pana 
S zm u rły  p. t. „Badanie energ ji 
m ed ja lne j", w k tó ry m  porusza 
sprawę od daw na i  m n ie  za jm u 
jącą, a, m ianow ic ie  wzajemnego 
dziialania na  siebie medjó w na  se
ansach. M a jąc  pod ty m  względem 
k ilk a  c iekaw ych obserwacji, po
daje je  w  kró tkośc i poniżej.

we, osobnik n ie ma danych do 
rabdom ancji.
. Żródlarze używ a jący  wahadła, 
b iorą  zw yk le  zegarek zawieszony 
na łańcuszku swym,, lulb też cię
żarek m etalow y, zawieszony na 
sznureczku. Chodząc pow o li z wa 
hadłem, ruchów  -nie ma. N a to 
m ias t ruchy  pow sta ją  g w a łto w 
n ie  w  punktach  w skaźnikow ych 
wody, podczas gdy us ta ją  nieco 
dale j.

Różdżka może być doskonale 
zrobiona z dwóch laseczek, zw ią
zanych szpagatem na końcu. W  re
szcie różdżka może być m eta
lową.

W  P aryżu  w’ roku  1913 m ia l 
m ie jscekongres (n iestety), ,,la Na 
tu rę " nie w ypow iada się jatki to 
b y ł kongres), na k tó ry m  badano 
źród larzy, dużo osób ta k  zawodo
w ych  ja k  am atorów, popisyw ało 
się tamże z powodzeniem lasecz
k a m i ta k  d rew h ianem i ja k  meta- 
lowem i.

S tw ierdzono, że. narzędzie jest 
niczem, a w calem tern z jaw isku  
znaczenie posiada ty lk o  osobnik 
ludzk i.

S tw ierdzono również, że są 
specja liści wśród badaczy zawar
tości g ru n tu ; je d n i odkryw a ją  
wodę, in n i różne inne c ia ła  za
w a rte  w ziem i, ja k  np. pok łady 
metalowe, węglowe j| t. d.

A . G ravier.

meim na siebie.
Wobec liczn ie  do m n ie  zwraca

jących  się meidjów po prostu z ko 
nieczności m usia łem  n ieraz ró w 
nocześnie seansować z k i lk u  me- 
d jiam i1, z k tó ry c h  n iek tó re  znałem 
bardzo dobrze i  zasiada ły one po 
tern w  charakterze gości p rz y  da 1 
szych próbach, chcąc zaspokoić 
ciekawość, zwłaszcza gdy  seanso- 
waiem ze s ilnem  lub  igłośnem me- 
d jum . Otóż przedewszystkieni za-



159

u ważyłem zgodnie z tem eo pisze 
p. Sżmurło, że bardzo często me- 
dja poprostu wzajemnie się para
liżują, oo t łomaezę isobie prócz 
słusznych uwag p. Szmurły także 
pewnego rodzaju krępowaniem  
się i wyczekiwaniem na objawy 
innych osobników medjalnych, 
Dzieje się ito zwykle wtedy gdy 
medja są mało wyrobione i  słabe.

Natomiast gdy seansu je się z 
medium bardzo isilnem a  drugiem 
slabem równocześnie, to zajść tu 
mogą rozmaite ewentualności. 
Najczęściej słabsze staje się na
rzędziem silniejszego, które nie
raz po prostu pasożytniczo je 
przytem eksploatuje, przypisując 
sobie całą zasługę i zbierając lau 
ry  za tamto. Stwierdziłem to  k il
kakrotnie przy znanem medjum 
pwnA D., seansując równocześnie 
z nią i dwoma innemi mediami p. 
B. i panną S. Jeżeli! 'jednak me
djum słabsze się kształci a zwła
szcza jest innego rodzaju to zajść 
może inna ewentualność, miano
wicie medjum zaczyna się „bun
tować'\ usuwać z pod wpływu 
silniejszego i daje swoje odmien
ne objawy. Stało się to właśnie z 
panem B., k tóry  zaczął się w yła
mywać w transie z pod wpływu 
pani ])., tak że w końcu objawy 
jego zaczęły dominować, ■zwłasz
cza, że były innego rodzaju, tak 
że dalsze wspólne seansoWanie 
wobec rozdrażnienia medjów sita- 
ło się niemożebne.

Ciekawem bywa także często 
zachowanie się osób medjalnych, 
względem siebie na jawie i w  
tramie. Przy eksperymentach 
wspólnych z, panną S. i panem B. 
którzy znali się tylko towarzys
ko z daleka, zauważyłem po za
padnięciu w trans stale kłótnie 
między niemi, ale mimo to pod
czas objawów działali wspólnie 
i panna S. pomagała panu B., ja 
ko medjum znacznie silniejszemu 
T a rzekoma nienawiść trausowa, 
przybrała potem na jawie zupeł
nie inny charakter, bo pan B. 
jest obecnie mężem panny S. Ooś 
podobnego spostrzegałem także w 
stosunku medjum do hypnotyze

ra. Nieraz osoba sympatyzująca 
ze m ną towarzysko, po uśpieniu 
odnosiła się do mnie, ewentualnie 
do innej miłej jej osoby na ja 
wie, po prostu wrogo.

Zwłaszcza wydarzało się to 
w stosunku żony do męża, córki 
do matki lub b rata1, co tłomaczę 
sdbie i tem, że osoba owa bojąc 
się o stan swej drogiej osoby w 
transie mimo woli ciągle je j prze 
szkadza i przez to ją  drażni.

iQiekawem też bywa zachowa
nie się słabego medjum, gdy sil
ne jest tylko jednym z członków 
koła i  nie śpi.

Medjum wtedy albo żąda wy
kluczenia silniejszego albo też 
owszem potęguje swoje objawy i 
wtedy nie rzadko silnie, nie chcą
cy zapada w trans i mamy wów
czas objawy podwójne.

Tak wydarzało się przy sean
sach pana W. z panem Guzikiem 
w' Krakowie.

Gdy się seansu je z kilku me- 
djami, wtedy obserwuje s ię^ ie - 
rzadko kolejne zasypianie i* bu
dzenie się mediów bez wykazanej 
widocznie przyczyny.

Chciałbym tu wspomnieć jesz
cze o jednym ciekawym objawie 
a mianowicie o rożnem zachowa
niu się danego medjum pod wpły 
wem rozmaitych silnych med
jów.

•Podaje tu dla i Ilustracji przy
kład:

P an i K. wybitnie medjalna, 
usypia normalnie dość wolno ale 
zwykle lekko, przyoaem zwykle 
tylko mówi przez stolik. Nato
m iast skoro seansu je z panem B,, 
gdy tylko tenże zapadnie w trans 
i dotknie jej ręki popada, odrazu 
ze zwykłego stanu w ciężką kate- 
lepsję.Przy medjum znów panu 
F. ciągle zasypia i. budzi się, 
zwłaszcza gdy są głośne objiawy. 
Natomiast wobec p. Guzika _ nie 
zasypia wcale 1 cały czas bierze 
sdny obserwacyjny udział w se
ansie.



160

Med ja  kształcą się jedne od 
drugich, i uczą, ale nie rzadko r y 
chło zarzucają technikę ,,m i
strza" i  zaczynają swoje własne 
Objawy nieraz, zupełnie różne.

Dawniej zdawało md się, że im 
więcej medjów w kole tem  lepiej, 
obecnie jestem zupełnie innego

zdania i  nie seansu je nigdy z k il
ku  m edjam i oo najw yżej ziaś z 
dwom a t. j. jed nem sdlnem a  dru- 
giem słkbem, a to w celu by  słab
sze się p rzy  tej! sposobności wy
szkoliło.

Dr. A d o lf  K lęsk



D ZIA Ł  II.

SprawoiiiDto z Seansdw i Seświadczed:
Zdemaskowane Medjum.

W 'ośbaitnich czaslaclh zyskał so
lni1© w W arszaw ie pewien rozigłos 
jako  medljUm ,JizytCfznie“ m łody 
człowiek, w ystępujący  pod naz
wiskiem Janusza  Fronczka, łub 
najczęściej ploprosłu „Jain.usz!a‘‘, 
i poda jący  isię aa  b. u rzędnika w 
przemyśli© naftow ym  w iMałopol- 
soe. D aw ane przez niego seanse 
były p ła tne  -i sk ładały  się zazwy
czaj z d wóeh części. P ierw sza, od
byw ająca siiię p rzy  czerwoajem 
świetlia, b y ła  poświęcana wyłącz
nie ekbopłazmie, zjaw iającej się 
na ośw ietlanym  od czaisiu do czasu 
brzuchu mad jiutm w (postaci białej 
miałerji, podobnej z  w yglądu i  w 
dotknięciu do gazy  opatrunkow ej, 
(tóiułhi dub t. p. ’,i odznaczającej się 
dużą ruchliwością i zmiennością 
kształtów  i  wielkości- Na część 
d rugą, odbyw ającą się  w zupełnej 
ciemności, sk łada ły  się zjaw iska 
teleMinetycizin.e (jak np. iew itacje 
ntedótykaneigiO stolika), świetlne 
(pojedyncze jasine św iatełka wdel 
kości grochu łu b  większe plam y 
i m giełki świetlne, czasem więk

sze jasne św iatła), dotyki rą k  lub 
jakichś c ia ł nieokreślonych, po
wiewy, zapachy i t. dl; zjiawiska. 
te  (z w yjątkiem  niekiedy po-wie- 
wów i zapachów) w edług mojej 
obseracji zachodziły zwykle w są 
siedztwie m edjum  lub w g ran i
cach jago dosięgałnośei. W ©bu 
częściach m edjum  znajdow ało stię 

* w  dom niem anym  transie, w k tó 
r y  zapadało, trzym ając  ręce kie
row nika seansu.

Froucziefc seansowa! zarów no w 
kołach mietapisycbieznych ja k  i  w  
'kółkach m niej łub więcej przygo
dnych widzów1, przew ażnie szuka
jących  zaspokojenia chwilowej 
ciekawości lu b  żądnych wrażeń 
niesam owitych. Osobiście od 
czerwca uh. roku do czerwca r. 
h. uozesitniiiczyłem m niej więcej w 
15 (seansach z tern m edjum —(po1- 
czięści urządzanych przeze m nie 
samagOŁ A le seanse te, odby w ają
ce śnię bez jakiejkolwiek ściślej
szej fcontrtolii, n ie  m ia ły  żadnej 
istotnej w artości i  miogły zhda- 
w alniać ty lko osoby m ało -wyma-
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gające. Niile dlatego, że czasem 
zdarzały isię tam rzeczy podejrzą- 
arą jak  np. wyrywani© ręki przez 
medium ak u ra t pTzedi jakiemś 
zjawiskiem, lub gorsz© nawet, bo 
bezpośrednie stwierdzenie ma ste- 
ansie u mnie drobnego zresztą 
oszustwa — i nie dlatego również, 
że 'trams Januszu mógł budzie 
wątpliwości. Ale — powtarzam— 
dlaltego, iże nawet bez żadn yeh 
podejrzanych ohse,r wiacji seanse, 
odbywające s'ię w takich warun
kach, wie mogły dawać gw aran
cji autentyczności zjawisk. To też 
wymagały one (zjawiska) w mo- 
diob oczach ściślejszego zbadania. 
Nie mówię, żem je kwest jo  no wal, 
ale szukałem ich potwierdzenia 
w warunkach dostatecznej fcon- 
trsffl, wykluczającej możliwość 
podejścia. . I—w yznaję—spodzie
wałem islę, że w1 zasadzie się po
twierdzą. Stało się inaczej: From- 
ozek został zdemaskowany jako o- 
szusit, działający świadomie i z 
premedytacją. Przebieg zdarzeń 
był następujący:

Warszawski© T-w© Psycho-Fi- 
zyezne, które kilkakrotnie urzą
dzało seanse >z „Januszem", oczy
wiści© równie dobrze jak  ja rozu
miało, że nie są to iseanse o war
tości, „naukowej" i traktow ało je 
(z wyjątkiem jednego, urządzone
go w* uh. roku) poprostu jako se
anse „pokazowe"1, m aiace na celu 
zademonstrowanie członkom T-w a 
jak  w yglądają zjawiska mod jął 
ne. To też nietrudno mii było uzy
skać zgodę jego (Zarządu na, prze
prowadzeń ie moich zamiarów. Po 
•za ogólnym celem stwierdzenia 
autentyczności produkowanych 
przez Fromczka zjawisk w warurn 
kaeh ścisłej kontroli, w szczegól
ności zamiarem naszym było do
konać przy błysku magnezji 
zdjęć fotograficznych fewi'tacji 
stolika (Względnie ekranu fosfo
ryzującego), co spodziewałem się 
ułatwić przez zastosowanie orjen 
taeyjmydh guzików samoświecą- 
•cyek, umieszczonych na istołliku i 
na  ścianie ponad głową mjedjuim; 
zamierzone były  również pewne 
próby z ekt ©plazmą, projektowa
ne przez p- P'. Szmurłę.

Zaproponowane przeze mnie 
w arunki kontroli, sformułowane 
w 18 punktach i zaakceptowane 
przez Zarząd ('następnie odbite 
na maszynie i  rozdane uczestni
kom seansów');, w streszczeniu by
ły  następujące:
Bezpośrednio: przed seansem me 

djuim po rozebraniu się ido naga 
ma być poddane 'dokładnym ogłę 
dżinom (w szczególności: jam a 
ustna, uszy i wszelkie otwory cia
ła, włosy, zarost, pachy, pachwi
ny oraz okolice między palcami 
rąk  i  nóg), poczem zostaje prze
brane w dostarczone przez, ekspe
rymentatorów, a uprzednio zrewi 
do wane 'trykoty etc. Natychmiast 
po seansie podlega powtórnej ta
kiej: samej rewizji osobistej i o- 
dzieniia;, (jako też stanu  guzików 
świecących — p. niżej). Od chwili 
rozebrania się aż do ukończenia 
powtórnej rewizji do ubrania 
swego nie wolno m u się zbliżać 
an i na chwiilę. W międzyczasie 
pozostaje pod nieprzerwanym do
zorem i nie może się nigdzie od
dalać bez świadków (pozultem me- 
djum  wprowtadlzałem do pokoju 
seansowego dopiero po rewizji, a 
w przerwach — a wyjątkiem gdy 
pozostawało na wyznaczonem im,u 
miejscu — wyprowadzałem do in
nego pokoju)i. Podczas seansu 
przy ozerwoinem świetle ręce md-' 
djurn winny być istałe oświetlone 
(okaże się później, iż należałoby 
oświetlać i głowę medjutm, które 
zresztą nie nazwalało1 na to). W 
części, odbywającej się pociem- 
ku, na jego rękach i nogach m ają 
być umieszczone guziki fosforyzu 
jące; 'guziki te  były przyklejone 
i przyszyte po 8 rzędem do ta 
siemki, ściśle obwiązanej wokoło 
kończyn nad napłęstkiem wizigh 
kostką tak, aby nie można było 
jej przesuwać do góry, i przyszy
tej; do trykotów  nitką za każdym 
razem innego koloru (jak zoba
czymy, byłą to kontrola niedosta
teczna — i Po drugim  seansie o- 
kazało się koniec,zneim _ kontrolo
wać w te,n sposób również i głowę 
medjum). Poza,tern przy rozpo
czynaniu ®'ię zjaw isk_1 w trakcie 
ich kierownik powinien stale za-



pyfyw ać kontrolerów,, czy kon
tro lu ją  właściwą rękę i właściwą 
nogę mddjlum; kontrolerzy zresz
tą  sam i winni natychm iast o tern 
meldować, jak  i o wszelkich zmia 
naoh w  stanie kontroli. Nad'to sjpe 

^fc-,cjalne p unk ty  om aw iały sposoby, 
ja k  uniknąć podstaw ienia przez 
rnedjurn niewłaściwej ręki i u- 
wolnienia d rug ie j podczas zmia
n y  n ą  jego żądanie kontrolerów' 
albo podaw ania przez nie rąk  k ie 
rownikowi. W reszcie kontrolerzy 
obowiązani byli ujm ować ręce 
m edium  przed  zgaszeniem św ia
tła; zwalniać je  wolno było do
p iero  po iponownem jiego zapale
niu- P rzed rozpoczęciem seansu i 
każdem jego wznowieniem ucze
stnicy m ieli sprawdzić zaw ar
tość sw ych kieszeni; podczas se
ansu kontrolować się wzajemnie, 
s tykając  się  nogam i. Szczegóło
w y ©pis tyclli warunków został 
Januszow i przedstaw iony dopie
ro  n a  pierw szym  seansie. P rz y ją ł 
je  bez sprzeciw'u.

Seanse m ia ły  się odbyć n a  wio
snę b. r.. Leez „Janusz" się nie 
kwapił. Przedewsizystkiem odło
żył je  do czasu aż się „ociepli"... 
N astępnie dw ukrotnie spraw ił 
nam  zawód!, wf wyznaczonym  
dniu udając się ma seains gdzie
indziej i — pomimo otrzym ania 
zapłaty  — unikając  mas przez p a 
rę tygodni, dopóki nie zdybałem 
go osobiście. T łum aczył się  za po
mocą zwykłych swoich kłamstw- 
To ciągłe w ykrętne zwlekanie na
suwało przypuszczenie, już wówv 
czas przez m nie wypowiadana, że 
m edjum  pojprosltoi boi Się kon tro 
li, m iało zaś ten skutek, że zanim  
osiągnęliśm y rezu lta ty  zadawal- 
n Łające, m usieliśm y seanse czaso
wo przerwać i odłożyć diątezy ich 
ciąg  na później, ho część uczest
ników  rozjechała się na  letn ie  fe- 
rje. Seanse, odbyły się  trzy  pod 
kierownictwem  prezesa T-wa, p. 
P rospera Szmurłyl, w dm. 14, 18 i 
28 czerwca r. hi — wszystkie w 
mojem m ieszkaniu p rzy  u l  Lw o
wskiej 11 m. 28. B ra li w n ich  u- 
dział sam i mężczyźni. T rw ały  d łu  
go i były nader nużące.

Oto w- krótkości ich wyniki.
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N a pierwszych dwuchJ efóopliaa- 
m a nie pojaw iła się wcale, na 
trzecim  m edjum  z niej zrezygno
wało. Objawy świetlne również za
wiodły. Inne zjawiska, naogół sła  
be i długo każące na siebie czekać, 
ograniczały się do ruchów i lewi- 
tac ji stojącego w kole stolika (rę
ce, ja k  zwykłe, trzym ano na kola
nach) oraz leżącego na nim  okrą
głego ekranu  fosforyzującego z 
rączką („lusterka11), raz  zaś cięż
kiego wyścielanego krzesła, wy
ciągniętego z pod kontrolera, płk. 
M. Zaruskiego, i położonego na 
kolanach siedzącego naprzeciwko 
niego p. Szm urły (drugie miejsce 
od m edjum ); wreszcie— w yjątko
wo — dały  się odczuć słabe po
wiewy i zapach.

B o zdjęć fotograficznych użyto 
na pierwszych dwu seansach 
trzech aparatów  jednocześnie, na 
trzecim —czterech; jeden z nich 
stereoskopowy, własność T-wa, — 
N iestety, prześladowało nas fa
tum. W szystkie seanse odbywały 
się podczas burzliw ej i deszczowej 
pogody, wskutek czego proszek 
m agnez jow y wkrótce w ilgotniał 
i palił się zadługo, co m iało na 
zdjęcia wpływ fata lny : na foto
grafiach , otrzym anych podczas 
pierwszych dwuch seansów i u- 
datnych pod tym  względem, że 
„łewitacje" zostały przez nie u- 
chwyeone, m edjum  i przedm iot 
„lewitaoji“, jako zdjęte w ruchu 
(Janusz w chwili błysku zwykle 
się porusza), są zamazane. Na 
trzecim  uniknięto tego, sypiąc m a
gnezję do zapału dopiero w ostat
niej chwili; zato apara ty , aczkol
wiek obejm ujące znaczną prze
strzeń ponad i po obie strony  me
djum  (za m ałą  jednak przed niem), 
tym  razem  nie uchw yciły „k w i
tującego" stolika, k tó ry  podział 
się niewiadomo gdzie (smugi na 
kliszy?),, choć uczestnicy widzieli 
go podczas błysku nieco ponad 
i przed głow ą m edjum,

I  oto dzięki tylko tym  okolicz
nościom przypadkow ym  „Janusz" 
nie zdradzi'! się i nie został zdema
skowany już na drugim  z naszych 
seansówr. Nie wiele do tego brako-
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w a] o. Albowiem na jednej z otrzy
manych fotograf ji, skądinąd b. 
dobrej, ekran w postaci białej 
smugi znajduje się tuż nad odwró
coną i zadartą do góry głową me
djum... Obecnie niema wątpliwoś
ci: medium trzymało ekran w* zę
bach ! Ale zamaizame szczegóły nie 
pozwalały wówczas tego stwier
dzić. W każdym razie dla zapobie
żenia tej ewentualności na następ
nym seansie na propozycję d-ra 
W. Knappe na czole medjum 
również umieszczono guzik świe
cący, przyczepiony dó przepaski, 
założonej mu na oczy. Atoli me
djum, pocierając sobie czoło ręka
mi (trzymanemi przez kontrole
rów), wkrótce popsuło go i ober
wało. A że zwyczaj pocierania 
czoia miało i dawniej, więc znów 
nit było pewności, czy zrobiło to 
celowo, czymimowoli. W ątpliwoś
ci jednak pozostały. Ale seanse 
przerwano — i wszelkie udosko
nalenia trzeba było odłożyć na 
przyszłość.

Tymczasem jednak obecny jako 
gość na ostatnim seansie dr. med. 
Jerzy  Bujalski, b. minister, który 
łaskawie ofiarował nam  na nastę
pne seanse lokal i pewne udogod
nienia techniczne, postanowił w 
międzyczasie kontynuować podję
te przez nas próby na własną rę
kę. T-wo ze swej strony udzieliło 
pomocy technicznej w postaci gu
zików fosforujących, ekranu 
i stereoskopowego aparatu  foto
graficznego. Organizacja i ogólne 
kierownictwo spoczywały w rę
kach d-jra Bujalskiego przy współ
udziale jego brata , inż. Miećzysła 
wa Bujalskiego, podczas gdy bez
pośrednim kierownikiem seansów 
byłem ja. W pierwszym uczestni
czył również członek T-wa, dl’, 
med. W. Knappe. I  oto na tych 
właśnie seansach stało się to, co 
wpierw czy później stać się mu
siało: Fronczek został zdemasko
wany (narazie tyllko co do sztu
czek ,,telekinetycznyeh“). Oprócz 
trafnie pomyślanego planu po
stępowania,, opartego na do
świadczeń iach naszych seansów 
i skorygowaniu pewnych ich wa

dliwości, do powodzenia d-ra Bu- 
jalskiego przyczyniły się i sprzy
jające okoliczności uboczne. Lecą
0 Item później'.

Seanse odbyły się dwa #): w 
dni. 22 i 20 lipea, b- r . — obydwa 
w mieszkaniu; d-ra Bujalskiego 
(Marszałkowska 153 m. 4)—i od
znaczały się dość dużą rozmaito
ścią „zjawisk1* (urn in. światełka 
oraz n a  2Hm seansie .„ekteptaz- 
ma). K ontrola ograniczała silę do 
trzym ania rąk  medjum i styka
nia się z jego nogami oraz zasto
sowania guzików samoświiecą- 
cydh. !Na pierwszym seansie u- 
miesżczono je n a  rękach, nogach 
;ii czold medjum), na drugim  tylko  
na czole i nogach, gdyż pozosta
łych dr. B,, który znajdował się 
przy aparatach fotograficznych
1 zapale, użył do powiększenia 
liczby guzików, przyczepionych 
do stolika, dla lepszego orjenito- 
wania się zdała w jego ruchach 
i pozycji. Rewizji i przebierania 
medjum zaniechano- A paraty fo
tograficzne (na pierwszym sean
sie dwa, na drugim  trzy) dr. B. 
ustaw ił w tak i sposób, iż obejmo
w ały przed sobą cały  pokój wraz 
a wnętrzem kota. Proszek ma- 
gnezjowy dla zabezpieczenia go 
od witllgoci na pierwszym seansie 
wsypał do zapału dopiero w o- 
s tał niej chwili1, na  drugim zaś 
odrazui, liecz zato nakrył go szkla
nką. Zapał funkcjonował nale
życie i bez 'opóźnienia (co było 
wadą naszego). Stolik do lewita- 
cjli, b. lekki (bambusowy) i z od
jętym  blatem,, stanowił właściwie 
rodzaj trój noga.

*) Uczestniczyli w nich, oprócz 
pp. Bujalsikieh i mnie, pp.: inż. St. 
Arezyński, J. Brzozowski, St. Cy
bulski, B. Horbaczewski, oraz w
1-ym dr. med. A. Oiąigliński, dr. 
med. W. Knappe i E, Zaremba, w
2-irn zaś E. Brzozowska, H. Obodź- 
kowa, b. minister dr. med. W. 
Chodźko, M. Cybulska i St. W i dopi
ski. Protokóły obu seansów wraz z 
fotografiami m. i. znajdują się w 
posiadaniu Warsz. To w. Psycho - 
Fizycznego i Pols. T-wa Badan 
Psychicznych.
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N a pierwszym seansie dzięki 
Kazikowi, świecącemu na czole 
medjum, zaobserwowałem rzecz 
nader podejrzaną: pochyliło się
ono tuż nad stolikiem, na którym 
leżał ekran fosforyzujący — po- 
ezem ten ostatni zaczął się pod
nosić razem z igłową medjum 
jakby % n ią zespolony (poprostu 
mówiąc, trzym any w zębach). — 
Ale oszustwo w jednym, wypad
ku — choćby świadome — nie 
przesądzało autentyczności in
nych. Gorzej, iż na  fotograf ji, 
•otrzymanej na tym  seansie, prze
paska z „guzikiem" zam iast na 
czole medjum znajduje się na je
go szyi-.. A przecież po zapaleniu 
światła znalazłem ją  n a  miejscu 
właściwem! Mędjum więc, po
zwoliwszy się odfotografować ihez 
niej, założyło ją  z powrotem — 
jaklby dla. lean wyraźniejszego 
podkreślenia swego domniemane
go podstępu! Można to było ko
mentować różnie (oszustwo świa
dome, 'btaziwSedne, przypadek...) 
Sądzę, iż prawdopodobnie liczy
ło na to — wszak ryzykowało 
cjągile! —• fee szczegół ten na fo
tograf ji ujdzie naszej1 uwadze lub 
znów nie uwidoczni się wyraź
nie.

Ale przechodzę do rzeczy n a j
ważniejszej. Na tern samem zdję
ciu, niezlbyt. -zresztą udatneim 
(drugie — stereoskopowe—nie u- 
dało się zupełnie),-, widać stolik’ 
w powietrzu w pozycji poziomej 
tuż oibok odwróconej w' lewo 
głowy medjum, zaś górny koniec 
jednej z nóżek stolika według 
w szelki ego pra Wdopodohieńst w a 
tkw i w  jego zębach. Potwierdź:: 
to widoczny pod szkłem p o w ięk - 
szającem skurcz mięśni szczęko
wych’, rozJkład cieni i ubytek w 
wąsach i zaroście medjum. Od
krycie to jednak dr. Bujałski za
chował w tajem nicy i — m ając 
w rękach tak i dokument — na 
następnym seansie zrobił to, co 
zrobić należało. Zastawił po
trzask. Przede wsizystkiem posta
nowił dokonać zdjęcia w chwili, 
gdy medjum nie-będzie się tego 
spodziewało, t. j, przed umówió- 
nym sygnałem, dawanym przez

kierownika i słyszanym przez 
medjum', poWtóre zaś za najważ
niejszy, a  więc najwłaściwszy 
moment dla zdjęcia słusznie u- 
znał nie chwilę, kiedy „lew i ta - 
ej a" jest w całej pełni, lecz właś
nie ^początkowe jej stadjum, gdy 
łewitująey przedmiot dopiero za
czyna być wznoszony przez, me
djum — „tełekinetyczni©" czy za- 
poimocą oszustwa. Udało m u się 
tom łatwiej, że medjum, zadowo
lone z „doskonałej atmosfery", 
zażądało właśnie, alby zaczekać 
ze zdjęciem, aż zjawiska się „roz
winą", co przyjęto do wiadomoś
ci: czuło ®ię więc całkiem bezpie
czne. Do zupełnego powodzenia 
znakomicie się przyczyniła nieu
miejętność kontrolerki, pani Oh. 
—osoby pierwszy raz będącej na 
seansie i w'elce zemocjonowanej 
—którą Fronezek wbrew jej chę
ci n ie omieszkał wkrótce .posa
dzić obok siebie, i która, jak się 
okazało zaraź po seansie, zamiast 
sama trzym ać rękę medjum. po
zwoliła m u ją  wyjąć i położyć ma 
swojej; skutek był taki, ’że nie 
wiedziała, czy była to ręka p ra 
wa czy lewa. Drugi zaś kontro
ler, inż Sit. Arczyński, także no
wicjusz, któremu poleciłem kon
trolować piulb medjum, żądające
go, alhy w razie jego (medjum) 
„osłabienia" seans przerwać, 
trzym ał je  za puli?, rówrnież nie 
sprawdzając, którą rękę kontro
luje — i dzięki ternu nie mógł 
odkryć, że ręka ta-... trzyma, rękę 
p-ni Oh). Nadmieniam, że kontro
lowanie pulsu zwykłe i bodaj o- 
gólnie stosowano na seansach z 
„Januszem", gdy obawiał się 
„osłabienia" (a obawiał się go 
często); czy był to pomysł same
go medjraimi, czy też inicjatorem 
był któryś z kierowników—tego 
nie wiem.

iZdjęci© się udało. Załączoną fo
tograf ja  (jedna z dwueh jedno
czesnych) jest dość wymowna 
sama przez .się, aby potrzebowa
ła komentarzy. iZwracam tylko 
uWagę na interesujący szczegół: 
duży palec lewej ręki Janusz ma 
przezornie odsunięty (oczywiście 
aby się nie zdradzić żi „lewicowo-
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ścią“ itej ręki)'. Ciekawe, że choć 
podczas błysku magnezji nic n.ie 
widziałem, zaraz potem zjawił 
się przed moim. Wzrokiem jako t. 
zwl. „powidok* obraz ręki, trzy 
m ającej stolik, tak  wyraźny, że 
odróżniałem nawet rękaw; wi
dzenie to trwało przez dłuższą 
chwilę (zakomunikowałem o niem 
uczestnikom zaraz po seansie). — 
Zaznaczam jeszcze, że medjum 
i tym razem przepaskę z guzi
kiem zsunęło na szyję, lecz zaraz 
to spostrzeżono — [ musiało zało
żyć ją  z, powrotem.

Aife na tern nie konieci iPo zdję
ciu następuje przerwa. Janusz 
ponury ,i nieswój. P. p. BujalScy 
pozostawiają go w pokoju sean
sowym na chwilę samego. Po po
wrocie budzi się w nich podej
rzenie, czy klisze przygotowane 
do następnych zdljęć, a  usłużnie 
podawane im przez Fronczaka, 
nie zostały przezeń popsute .— 
i zakładają przy nim  inne. Podej
rzenie było słuszne: dwie klisze 
(z trzech) zostały wyświetlone (.je 
dnej iz kaset medljum nie zdążyło 
nawet domknąć); wyświetlona 
była również klisza z aparatu 
stereoskopowego z dokonanem 
już zdjęciem — jedynem zoslta- 
wionem na miejscu. Do powtór
nych zdjęć już nie doszło, bo me
djum  * seans przerwało.

Oszustwo niewątpliwe. Ale 
nie dowodziło jeszcze, że wszyst
ko i zawisze było oszustwem. — 
W szczególłności miałem wątpli
wości co do ektoplazmy, która w 
tym  czasie znów zaczęła 'się uka
zywać. Podobnie jak innych u- 
czeistników dawniejszych sean
sów z Januszem, zastanawiało 
mnie zwłaszcza pojawianie się 
jej czasami w  oczach obecnych 
na oświetlonym od dłuższej chwi
li brzuchu medjum w postaci u- 
kazuijąceijl isię narazi podłużnej 
niewielkiej plamy, białej i wy
raźnej# niekiedy), jak się zdawało, 
poprzedzanej jakby przez szarą 
i przejrzystą mgiełkę. Zjawisko 
to kilkakrotnie otrzymywałem na 
żądanie. Bądź co bądź uważałem, 
że zanim się .kwtestję przesądzą 
należałoby jednak zbadać ją (bli

żej i urządzić w tym celu specjal
ny seans. Dla skomunikowania 
się z Fronozkiem (adres, przez 
niego podany, był fałszywy) i u- 
spokojenia jego obaw, że wresz
cie go zdem ask o Wan o, udałem 
się w dm 2 sierpnia bt. r. na seans, 
urządzany przezeń w lokalu Pol
skiego T-wa Badań Psychicz
nych (Chmieflńa 52), którego je
stem członkiem, i—u ie bez sk ru 
pułów — zgodziłem się nawet 
objąć kierownictwo seansem. Cel 
swój osiągnąłem. Osiągnąłem 
więcej niż Chciałem: przekona
łem się, że i „ektoplazma“ była 
oszjulsitwent. Zawdzięczam to 
szczęśliwemu przypadkowi, Oto 
czerwona lampa, będąca własno
ścią T-Wa, daw ała się tylko przy
ciemniać, ale nie posiadała a b a 
żur a, potrzebnego do skierowania 
światła wyłącznie na brzuch me- 
dljlum. Janusz m usiał się z item 
pogodzić, I  igdy światło z większo 
no, mogłem po raz pierwszy wi
dzieć go należycie oświetlonego 
całego. Ujrzałem, wówczas wyraź
nie, iż ruchy „ektopSkzmy* nie są 
samodzielne, lecz za każdym ra 
zem podążają za odpowiednim 
pod rzutem głowy medjum, a zna
ny z poprzednich seansów’ wydłu
żony jej koniec,, przypominający 
ruchami gąsienicę, podążał za 
nim  pierwszy. Wniosek narzucał 
się sam przez się: koniec ów był 
uwiązany ńa  nitce, trzymanej 
przez medjum w zębach (drobne 
jego ruchy następowały bez, wi
docznych poruszeń głowy, zapew
ne więc były  wywoływane zapo- 
nrocą języka).

Postanowiłem rzecz doprowa
dzić do końca. Obawy przed za
stosowaniem zbyt radykalnych 
sposobów odtąd znikły. Zawiado
miłem o wszystMcm przybyłego 
właśnie do W arszawy po dłuższej 
nieobecności prezesa W aiisz. 
T-wa Psycho-Fizycznego, p- P. 
Szmurłę, i w porozumieniu z 
nim, korzystając z powrotu nie
których członków, uezfisltn lezą
cych w poprzednich seansach, 
zorganizowałem w T-wie seans, 
który odbył się u mnie pod mo-
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jem k ie r o wnicftwem dn. 5 sierp
nia b. r. *) Janusz , uprzedzony, 
iż seans odbędzie się bez etpecjał- 
nej kontroli, przybył chętnie" — 
Uczestnikom w yjaśniłem  cel se
ansu i podzieliłem m iędzy nich 
rolę, jako motyw zaś podałem  
tylko swoje obserw acje co do 
„ektoplazuiy**, n ie wspom inając
0 reszcie. Ektoplaznia zjaw iła się 
W zwykłej swej postaci. Poprosi
łem o pozwolenie dotknięcia jej 
przez obecnych. Odbywało się to 
zawsze w ten  sposób! iż medjum, 
ująwlszy czyjąś rękę, sam o doty
kało n ią „ektoplazmy**. Uczyniło 
to i 'tym razem, dotykając je j rę 
ką p. W. D unina, a. potem  moją'—
1 oto .„ektoplaznna.*1 'znalazła się 
w mojem posiadaniu- Jest to o- 
brębiona „mereżfcą** delika tna  
i p rze jrzysta  ma ter ja  jedw abna, 
t.. z  w1, „er epe-eh if  łon**, wielkości 
3*2x40 om., uw iązana na zwykłej 
czarnej n itce  i zmoczona w wo
dzie. Janusz', próbował m i ją  w y
rwać, lecz bezskutecznie. Foto
g rafie  Jd-ra B u ja ł skiego zastały  
okazane uczestnikom  w  jego 
obecności z odpoWiedniemi wy
jaśnieniam i. N ie próbow ał naw et 
tłum aczyć się  $u!b przeczyć cze
mukolwiek. Po oitrząśnięciu się 
z oszołomienia oświadczył copra- 
wda» że gotów* jest z nam i seanso- 
wać w dowolnych w arunkach 
kontroli — i „zjawiska być m u
szą** •*•), tale więcej się nie poka
zał.

P ow staje  kw est ja, ozy zjaw is
ka, produkowane przez. „ Jan u 
sza**, wszystkie !były  li tylko o- 
sznstwem f, niczeim więcej. Bo 
twierdzić,, że przy łapanie  n a  oszu
stw ie wyozarpujie spraw ę i wy
starcza, alby wszystko inne  rów 
nież uznać za sym ulację, byłoby

*) Oprócz m nie i prezesa T-wia, p. 
Szm urły, b ra li w nim  udział pp.: J. 
Bakierow ski, adw. W. Dpriin, Z. P a 
wlikowski oraz jako goście inż. St. 
Arezyóski i dr. med1. Z. S tan k ie
wicz.

**) Na pytanie jednak, dlaczego w 
takim  razie oszukiwał, nie dał ża
dnej odpowiedzi.

to rozumować nieco p rym ityw 
nie, k ieru jąc  się nie logiką i roz
sądkiem, lecz w rażeniam i i odru
chami. Świadczy o tern choćby 
przykład E u sap jl Pallad ino  (jej 
sztuczka z podstawianiem  rąk , 
powtórzona przez Fnoneżka, i  in 
ne)- W szak naw et Januiszr—kłam 
ca wprost' patologiczny —■ n ie  za
wsze przecież k łam ał. Mimocho
dem mówiąc, d r . B.„ a potem ja, 
niestety, oszukiwaliśm y także — 
oszulsta wlprawidzie, lecz oszuki
waliśm y. Fróncziefc poprostu 
mógł strac ić  zdolności m edjalne, 
m ogły chwilowo go zawodzić, 
mógł wreszcie nie chcieć się w y
silać i wyczerpywać, skoro in a 
czej można było  rzecz załatwić. 
I  wówczas um iejętnie „pomagał** 
nieboszczce Nelly - (rzekomy 
„duch**, operu jący  n a  jego sean!- 
saeh), przygotow ując się zawcza
su  s ta ran n ie  i sum iennie. N ie 
przesądzając Więc kwestji, ozy 
posiadał kiedykolw iek istotne 
zdolności m edjalne, stw ierdzam  
przedews'zystkiem', iż nie może 
być chytba wątpliwości, że na 
wszystkich wyżej opisanych se
ansach oszukiwał — i to całkiem  
świadomie. N a  ostatn ich  dw uch 
fotografjiaeh d-ra B. wbrew zwy
czajowi oczy m a otw arte; m ina 
wcale przytom na. W przerw ie 
po tern nieoczekiwanem zdjęciu 
jesft nader ponury  i nieswój i psut 
je  klisze! przygotow ane do nastę
pnych zdjęć, o raz  jedno z  doko
nanych — jedyne, jak ie  m ia ł m o
żność popsuć: zatem, wbrew zwy
kłym  zapewnieniom, wiedział do
brze,, co się  działo w „transie**—- 
Ek,toplazimę przygotow yw ał za
wczasu, a po jej „odjęciu** nie żą
dał bynajm nie j, abym  go obudził. 
W reszcie popełnione oszustwa 
nie b y ły  dlań „odkryciem** — 
owszem, pośrednio je  potw ier
dził. N>e by ły  to Więc oszustwa 
podświadome: tran s  b y ł sym ulo
wany. R ozpatrzm y sam e „zjawi®- 
ka“ . Janulsz czeka cierpliwie. Ma 
czasi Gdy ręce m a  unieruchom io
ne (np. dzięki guzikom isamośWie- 
eącym) — pracuje zębami. Na 
fotografiach z dw uch pierwszych 
naszych seansów przedm iot „łe-
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witujący**, niestety zamazany, 
sttyka się z jego tw arzą (na 1-em 
zdjęciu, -zupełnie ni cuda nem, ty l
ko z trudem, można to rozpoznać), 
na pierwiszejl fotografii d-ira B, 
już -w sposób widoczny tkwi w 
zębach madjiuim; wreszcie podob
ną m anipulację z „ekranem“ ob
serwowałem naocznie (patrz w y
żej). Gdy założono m u „guzik** na 
czoło,, trzykrotnie go usuwa (zsu
wając go na szyję, wprowadza w 
błąd! widzów ©o do położenia gło
wy)'. Gdy m u się to nie udaje, a 
nie m a guzików na rękach—ma- 
nipullluje rękami (II-g‘ seans u 
d-ira B.). Jedyna rzecz niewyjaś
niona, to wspomniana na począt
ku lewita©ja ciężkiego wyścieła
nego krzesła, przeniesionego do 
koła na kolana p. iSzmuhły: jedną 
ręką byle kto nie potrafiłby t-ego 
zrobić, a Janusz, którego nieraz 
widziałem nago, nie wygląda na 
siłacza — i w dodatku n a  obu rę
kach m iał wówczas „guziki1*. Zę
bami zaś ni© radziłbym próbować 
tej sztuki nikomu. Ale pozałem 
wszystko jest jasne.

Jeżeli się teraz zwrócimy do 
dawniejszych seansów, w których 
brałem udział, to nasuw ają mi 
się refleksje następujące:

1) W transie symulowanym 
Janusz zachowywał się zupełnie 
tak samo, jak dawniej. A podczas 
..lewi ta ej i“, zdemaskowanych 
przez fotografię, jęczał, stękał 
i zgrzytał zębami, jak za najlep
szych swych czasów; tak  samo 
się męczył i cierpiał, wydzielając 
z siebó skonfiskowaną mu „efctio- 
plazmę**- 'Sprawa to zrCsżtą d ru 
gorzędna, ho autentyczność jego 
transu zawsze (budziła wątpliwo
ści.

2) Ektoplazma, obserwowana 
przeze mnie na ostatnich sean
sach, ani z wyglądu, ani w do
tknięciu!, ani w zachowaniu się— 
jednem słowem w mezem wogóle 
nie różniła się od dawniejszych. 
Ruchy jej, zmienność kształtów 
i wielkości — wslzystfko to bez tm - 
'ó  odtworzyłem na zabranej J a 
nuszowi1, poprostu pociągając za 
nitkę. Zmoczona w ślinie ozy wo
dzie (Janusz zwykle żądał wody

do picia) schnie szybko —i stąd 
różnice w jej wilgotności i  tem
peraturze; zmian zaś nagłych, 
wyczuwanych jakoby przez, nie
których współuczestników, a ago
ry  zapowiadanych przez me- 
djumi, ja  jakoś nie mogłem roz
różnić i uważałem je  iza złudze
nie. Zmięta po zwilżeniu w nie
wielką kulkę, daje się ukryć z 
łatwością. Znamłennem jest, że 
nigdy — mimo niejednokrotnych 
żądań — nie udało mi się obser
wować jej izniikania przy świetle, 
choć czasem zjawiała się przy 
niem, a nawet nieraz mimo słów 
zachęty „nie mogła** jakoś zni
knąć i w ciemności (na wspom
nianym  seansie w Boli. T-wie 
Bad. Plsych. imedjum koniec koń
ców musiało się zasłonić rękami). 
Zauważmy wreszcie, ,że na żad-. 
nym z seansów, na  których sto
sowano rewizję, przebieranie 
i ścisłą kontrolę, ektoplazma nie 
pojawiała się wcale, ©boć dotąd 
można ją  było otrzymać na każ
de zamówienie- Rzekomo dlate
go, iż na jednym z seansów J a 
nuszowi odjęto nitkę ektoplazmi- 
czną (a raczej sam ją wycią
gnął)!, której pochodzenia nie u- 
stalóno zresztą. Ale było to nie
prawdą, bo seans ten odbył się 
dopliero w 2 dni po pierwszym z 
naszych. Pozatem, jak  się dowia
duję, członek naszego T-wa, p. 
K. BroszkieWioz, w zimie ub, ro
ku,, również urządził z Januszem 
3 seanse, n a  których przebierał 
go w trykoty1 — i ektoplazma na 
żadnym się ni© zjawiła. Nie zja
wiła się także na seansie w Pols. 
T-wie Bad. BŚychL, gdzie med
ium  rewidowano (i gdzie był ta 
ki specjalista, jak  dr- G. Gefey). 
Nie ukazywała się wprawdzie 
i na innych seansach w okresie' 
urządzanych przez nas, ale czyż 
wypadało jej występować na se
ansach bez kontroli, iskoro omija
ła ścisłe? W zeszłym roku eopra- 
Wda widziałem ją  na jednym  se
ansie, gdzie medjum po rozcina 
niu się do naga było zrewidowa
ne (i przebrane, ale1—z braku m iej
sca nie wdając isię w szczegóły >— 
zaznaczam tylko, że ówczesna



Fotografował D-r. Jerzy Bujalski.

W jaki s p o s ó b  „ m e d j u m “ J a n u s z  Froncz ek  
s y m u l o w a ł  lewitację s tol ika  na  s e a n s ie  29 iipca 
1924*.u b. minis tra  p. d-ra J e r z e g o  Buja l sk iego  

(vide ar tykuł) .

Fot. Warsz. Tow. Psycho-Fizyczne.

W yła nia n ie  się d o m n i e m a n e j  e k to p la z m y  
u J a n u s z a  Froncz ka  na  j e d n y m  z s e a n s ó w  w roku 
ubie g ły m.
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kontrola wymagała pewnych ko
niecznych uzupełnień, zastosowa - 
nych dopiero na seansach ober 
n yćh.

3) Światełka — zjawisko w o- 
statnich czasach najpospolitsze 
i najpierw się ukazujące — ma 
seansach, odbywa jących się przy 
śdisłej kontroli z rewizją i prze
bieraniem medjum, świeciły nie
obecnością. Nie było icli na na
szych iseansaohj, nie było ich rów'- 
nież n p. Brosżkiewiieza (jak 
stwierdza tenże). Maleńkie i n i
kłe światełko, parę razy zauwa
żone na chwilę na trzecim z na
szych seansów przez sąsiadów 
medjum (przeze mnie ,i d-ra St. 
Dłużewisildiego) .przy jego brzir- 
cłiu i twarzy — jako niewidziane 
przez nikogo więcej, pomijam; 
może zresztą Janusz zdołał odro
binę czegoś przemycić... Niektóre 
podejrzane obserwacje z braku 
miejsca przemilczam. .Jedno jesz
cze: nlie przypominam sobie, 
albym ma którymkolwiek seansie 
widział jednocześnie choćby dwa 
światełka naraz; prośby pozosta
wały bez skutku. Jako szczegół 
interesujący komunikuję, iż zna
jomy p. Broszki ewieza widziiat_ 
u Fronczka maleńką podłużną* 
latarkę, elektryczną grubości za
ledwie palca, zaopatrzoną w ru
chome lusterka, odbijające świa
tło wstecz. Oczywiście nie wie
działbym, co z tern począć, ale w 
rękach podobnego osobnika rzecz 
ta o niewiadomym użytku wyda
je mi się nieco,podejrzana.

4) Wszystkie przytłoczone w ni- 
niejszem oszukańcze praktyki 
„łelekinetyczne“ działy się przy 
opisanej już kontroli, uważanej 
Przez niektórych! za przesadną. 
Cóż więc dziać się musiało na se
ansach „popularnych4* (zwy
kłych), na których nie stosowa
no nawet takiej kontroli, jak 
u d-ra Bi.?!

Nie zajmując się dłużej po
szczególnemu rodzajami zjawisk, 
przypomnijmy sobie towarzyszą
ce im okoliczności ii -zachowanie 
się Janusza. Przypomnijmy so
bie jego manipulacje rękami, 
przykładanie ich do ciała i gło

wy i pocieranie o nie, „kurczowe** 
ich ruchy i It. p. Przypomnijmy 
sobie zmienianie kontrolerów 
(ektofplazma stanowiła wyjątek), 
w szczególności zaś jego zamiło
wanie do pań: zawsze starał (się 
on przesadzać uczestników w ten 
sposób, aby koniec końców któ
raś z mich znalazła się obok. — 
Przyznaję, iż próbował korzy
stać z tego nie tylko w cetLach 
czysto medljalnych.-. Ale kito wie 
zresztą? Następowała -cicha wał
ka, szamotanie się, uwalnianie 
rąk, odwrócenie uwagi, zdener
wowanie — a wszystko to prze
cież miało isrwój pożytek. Miało go 
i sarno przesadzanie. Wtezafc była 
to okazja do uwolnienia rąk 
i podstawienia niewłaściwej; by
łem nawelt świadkiem, jak Ja 
nusz polecił kontrolerom pcpro- 
stu przesiąść się nawzajem — 
„oczywiście4* zrobili to, puściw
szy ręce medjum. Okazję tę da
wało również podawanie rąk kie
rownikowi, często przezeń prak
tykowane dla pogrążenia się w 
głębszy' isen, poddania się sugge- 
stji i t. p! Przypomnijmy sobie 
dalej owo — tak proste w pomy
śle — zwyczajne ii niefrasobliwe 
wyrywanie rąk; panie niekiedy 
musiały Staczać formalne wałki, 
aby do tego nie dopuścić. A wre
szcie owo kontrolowanie pulsu.-. 
Zapytajmy nadewszystko, kto 
kiedykolwiek kontrolował głowę 
Janusza?! Zważmy, także zacho
wanie się uczestników i kontrole
rów, zajętych zjawiskami, lecz 
mato zwracających uwagi ma mer 
djum. Na seansach, urządzanych 
przeze mnie, każdemu z uczestni
ków zawsze wyjaśniałem, jak śię 
ma zachować, a w szczególności 
pilnować, by medjum nie zamie
niło ręki—i przekonywałem się, 
że pod wpływam emocji lub zain
teresowania najczęściej zapomi
nano q moich wskazówkach, nie
wystarczających zresztą i nie 
mogących zastąpić obycia się z 
seansami. Dodajmy od tego ową 
tak powszechną skłonność do in
terpretowania wszystkiego w raz 
przyjętym kierunku, owo widze
nie faktów w spec j alnem zabar-
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wieniu, owo uleganie nastrojom 
ł autosfuggesltji, czego pouczające 
przykłady dają właśnie seanse z 
Januszem... Obecnie przejawia 
Się ito w ten sposób), iż ci, dla któ
rych no jednym lub paru  sean
sach nie -było żadnych wątpliwo
ści,, którzy „uwierzyli" zupełnie 
—ba łnawdti 'tworzyli na  poczeka
niu „teorje" —- teraz równie poś
piesznie i „ąiastrojowo" zmienia
ją  front i wraz z tym i, którzy 
wtedy mniej byli iskłonni do poś
piesznych sądów, gotowi są kpić 
ze wszystkiego, choć jedni i dru
dzy o medjumizmie wiedzą dziś 
tyleż!, co wówczas, t. j. nic właś
ciwie. A przecież 1 przedtem wiie- 
dlzielli chyba, iż nie jedno już me
dium przyłapano na oszustwie- 
Ale Itlu ich  oszukiwana, a więc— 
rzecz prosta — oszustw1em jest 
wszystko.

Co do mnie, ito seanse z Ja n u 
szem uważam za bardzo pożyte
czną dlla siebie nauką i  nie żałują 
ich bynajm niej. Uważam ją  za 
pożyteczną !i dla innycihl A prze- 
dewszyistfciem, razem z Pr o oc z
kiem, clhoć z innych powodów, 
żałują szczerze,, iż nie zdążył o- 
szukać liczniejszej rzeisizy tych 
Wszystkich — a imię ich Leigjon! 
-—o (kltórych M etapsychika mo
głaby słusznie powiedzieć: „Broń 
mnie, Boże, od moich przyjaciół, 
bo od nieprzyjaciół sama się 
obronię". iZasluigujią na to  w zu
pełności. (Zwłaszcza ci wszyscy 
am atorzy - spirytyści minorum 
gentium, dyskredytujący medju- 
mizm. To zaś, że gawiódź, dzien
nikarze i cierpiący na neofobję 
może znów zechcą „grzebać" m d  
tapsydhikę ,— to nieszczęście naj- 
miniejisizsA Ale wracam do rzeczy.

Raz jeszcze okazało się tedy, 
że seanse bez odpowiedniej kon
troli, zastosowanej do rodzaju 
objawów i charakteru seansu, są 
bez wartości. D la jej oceny dbojęt 
ną jeslt rzeczą, co siię na nich dzie
je: wystarczą,, co się dziać może. 
Naw Ot fotograf ja  isama przez się 
może nie stanowić jeszcze dowo
du- Weźmy llewitaoję stolika: 
módljum mogło go podrzucić no- 
gą|, ręką lub zębami, albo trzy

mać w ręce czy zębach — i w  
chwili zdjęcia wypuścić.

(Zasadniczo mogą być dwie me
tody walki z oszustwem. Pierw 
sza — to met oda uniemożliwia
nia  go medjum (naturalnie, bez 
uniemożliwiania — fizycznie ozy 
psychicznie — samych zjawisk). 
Mogę skonstatować z zadowole
niem., że T-wo nasze w stosunku 
do Fronczka metodą tę, nie krę
pując nazbyt medjum, doprowa
dziło ostatecznie do stanu, nie 
pozostawiającego nic do życze
nia,, co stwierdził i obecny na po
czątku trzeciego seansu ś. p. dr. 
Cr. Geley. Co do ektopłazmy 
i zjawisk świetlnych najlepszym 
teigo dowodem, iż nie ukazały się 
wcale (a przecież ektopłazma np. 
u Ew y C.pojaw iała się przy kon
troli jeszcze ściślejszej!). Co do 
zijawiisfc 'telekinctyeznychi, nale
żało tylko uniemożliwić medjum 
Usunięcie guzika z czoła (co już 
obmyślaliśmy) —i oszustwo, jak 
przyzna uważny czytelnik), było
by udaremnione.

Druga metoda — przeciwnie — 
polega na  umożliwianiu, a przy
najm niej ni etprzeszkad z ani u o- 
szuśt wu. aby je potem przyłapać. 
W ten właśnie sposób w londyń
skiemu T-wie Badań Psychicz
nych Hodgson przyłapał na sztu
czkach Eusapję Palladino (póź
niej zresztą zrehabilitowaną ja 
ko medjum). 'Coś podobnego wi
dzimy i n a  seansie u d-ara Bujał- 
skiiego: medjum miało zadanie 
ułatw ione— mirąowoii zapewne, 
ale poczęści może i z intencją.

Któraż z tych metod właściw
sza? N a pozó r, sądząc z rezulta
tów opisanych seansów—ta d ru 
ga. Można nawet powiedzieć, »że 
m y z' naszą metodą prawdopodo
bnie nie tylko1 nie 'uzyskalibyśmy 
wyników tak  efektownych, jak 
załączona fotografia d-ra B„ u 
nas bowiem znana sztuczka z rod- 
sit-awłeniem niewłaściwej ręki nie 
mogłaby się udać (choćby dzięki 
guzikom świecącym, nie mówiąc 
już o więfcsaem doświadczeniu 
kontrolerów), lecz może nie osią
gnęlibyśmy wogóle żadnych, bo 
zahez-picezywszy „guzik" na ozo-



Lo medjuimi, fern sam em  -sp o Wo do
wal i:byiśmy zupełne ustan ie  „jzja- 
wisk“ (możliwość zresztą tylko 
teoretyczna, 'bo '.projektowano 
również 'seanse bez ściślejisizej 
kontroli, lecz z  fotografią). W y
gląda to na  (paradoks, lecz naj- 
efekltowniejlsizy swój tryum f dr. 
B. zawdzięcza... niedostatecznej 
kontiroli *) (co w miezem nie u- 
muiejlsza je®o osobistej zasługi). 
Mimo to podzielam  zupełnie k ry 
tykę, z  jafką is|pó'tkał isię niegdyś 
Hodgson — i twierdzę, że zasad
niczą m etodą w inna być w łaśnie 
pierwsza. M iljon faktów nega
tyw nych (więc i oszustw) nie o- 
bali jednego choćby fak tu  pozy
tywnego. Dla m etapisychika dość 
obojętną jest rzeczą, czy m edjum  
popełni oszustwo, jieśilii m u n a  to 
pozwolić. Przeciw nie: chodzi m u
0 to właśnie, czy nastąp ią  jakieś 
zjawiislka i jak ie  mianowicie!, gdy  
sym ulacja  jestti niem ożliwa. Ce
lem jogo n ie  jest bowiem stw ier
dzenie m oralności m edjum , lecz 
jego zdolności m edjaJnych. A te 
nie m ają  żadnego związku z ety
ką, podobnie ja k  n ie  m a go np. 
zdolność do brzuchomówstwa. — 
Z d rug ie j sltrońy najw iększa 
uczciwość m edjum  — n a jp raw 
dziwszego naw et m edjum  — b y 
najm niej n ie  gw aran tu je  au ten
tyczności zjaw isk. M edjum w 
transie  lub stan ie  pokrew nym  
może być ty leż  odpowiedzialne 
za swoje czyny, co somnam bulik, 
hypnotyk lub m y wszyscy za n a 
sze postępki w m arzeniach sen
nych. I —(idąc po linjii n a jm n ie j
szego oporu — może symulować 
podświadom ie i bezwiednie. Od 
tej ewentualności nikt. n ie  jest 
zagw arantow any. Czujność ,i kon 
trola są więc niezbędne zawsze
1 Wszędzie,, niezależnie od osoby 
medjum. A m edjum  istotne i do
statecznie intelliigen tne, zam iast 
w obawie podejrzeń uchylać się 
od seansów, samo będzie się do

*) Z tych samych powodów przy 
medium J . G-uziku skonstatowa
łem kiedyś fałszywy aport.

m agało najściślejszej kon tro li 
zarówno w interesie doświadczeń, 
jak  i swoim -własnym. Nie ubliża 
m u ona wcale, jak  n ie  ubliża np. 
kasjerowi. Owszem!, am bicją m e
djum  winno być otrzym anie z ja 
wisk choćby słabszych, lecz w  
w arunkach pewnych i przekony
wujących! Dlatego też m edja po, 
winnyfby dążyć do seansu wania 
przy Świetle, obawa przed któt 
rem  w znacznej m ierze wypływ a 
a zakorzenionego uprzedzenia 
i aultasuggestji. W szak—*zi w y ją t
kiem  św ietlnych .—■ fizyczne zja
wiska m edjalne obserwowano 
już n ieraz przy  świetle.

To, do powiedziałem, n ie zna
czy jednak , abym  odrzucał celo
wość i  użyteczność w pewnych 
granicach  i tam tej m etody. — 
W szak sam  na  ostatn im  seansie , 
(ektopllazma) ułatw iałem  J a n u 
szowi zadanie, pozostaw iając go 
w pokoju sam ego 11, d. Je 'st cna  
wskazana, gdy  chodzi np. o (po
chwycenie przyrządów  ;L m ater
iałów, służących do przypusz
czalnej sym ulacji, albo o w ykry
cie jej! ew entualnych (sposobów 
i skonstatow anie oszukańczych 
m anipulacji w okolicznościach, w 
jak ich  m edjum  seansuje zwykle,
W  (tym d rug im  wypadku „ułat
wienia'* nie .mogą iść zlby t daleko. 
Boć chyba nikogo n ie zainteresu
je  w ykrocie oszulstwa, popełnio
nego w  w arunkach, zazwyczaj 
nlieidtnieiaeweh — dajm y  n a  jto 
p rzy  zupełnej swobodzie ruchów 
medijum w  ciemności. Ale, pow
tarzam,, głów ne w ysiłk i należa
łoby skierować w k ierunku  u su 
nięcia możliwości oszustwa — 
oczywiście z najSzerszem zasto
sowaniem  uzupełniających spo
sobów kon tro li i spraw dzania 
post fadtum  ('fotografja i inne).

Zadanie niełatwe. A  przecież 
mimo wszystko wiele ze zjaw isk 
m edjalnyeh zostało już stw ier
dzonych przez badaczy ścisłych 
i ostrożnych — ludzi nauki — 
w w arunkach, k tó rym  nie można 
nic zarzucić, prócz chyba proste-
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go „nie wieirziQ*1 lub nieokreślo
nego „a nuż jednaki..**

Stefan Rzewuski,
Sekretarz  W arsa. T.-wa Psycho- 

Fizyeznago *)

*) Zamaczam, że w powyższym 
artykule wypowiadam tylko swoje 
osobiste poglądy i wnioski. St. R.

Nlektorzy poważni i uńarogod- 
ni uczestnicy seansów z J. Fron- 
czkiem zapewniali nas, iż óbser- 
wmaaU niekiedy objawy, które, 
ich zdaniem, nie mogły być sy
mulowane, naprzykład śuńatelka 
w odległości pa.ru metrów od me- 
djum, a wiec po za doshęgalnością 
jego raje i t. p. Nawet wspomnia
ne w  powyższym artykule prze
niesienie ciężkiego krzesła nie 
daje się wytłómaczyć oszustwem.

Możliwem więc jest, że J. F. 
nie tylko był Kiedyś istotnie me
djum, ale może zachował te zdol
ności choć w słabszym stopniu

i dotąd, tylko że obecnie przeja
wiają się one pratodopodobnie 
coraz rzadziej i słabiej, wobec 
czego J. F. coraz częściej, jeżeli 
nie stale, ucieka się d>o oszustwa.

Nie wykluczonem jest, że choć 
J. F., nie polegając już na swych 
zdolnościach medjalnych, stale 
ucieka się do sztuczek, tembor- 
dziej, że seanse są dla niego źró
dłem zarobku, jednak od czasu 
do czasu mogą jeszcze mieć miej
sce i objawy prawdziwe jedno
cześnie z symulowanenw.

J. Fronczek nut jeszcze 
przed sobą otwartą drogę do re
habilitacji, jako medjum: w y
starczy, jeżeli w warunkach ści
słej kontroli zdoła spowodować 
objawy bezsprzecznie medjalne 
i niemożliwe do symulacji, które 
zostaną stwierdzone przez kom
petentnych metapsychików, u- 
miejących wcześniej czy później 
wykryć każde najsprytniejsze 
nawet oszustwo.

Redakcja.

Wykrycie oszustwa J. Guzika.
W czasie drukow ania niniejsze

go num eru  doszło do naszej w ia
domości. że znane m edjum  w ar
szawskie, p. J . 'Guzlik, został w 
grudn iu  r. b. również zdemasko
w any wr podobny sposotb przez 
Krakowskie Towarzystwo. Meta- 
psyehiczne p rzy  pomocy fdtogra- 
fji k tó ra  uwidoczniła jego m an i
pulację,zręcznie uwolnioną z pod 
kontroli ręką.

N ależy nadm ienić, że K rakow 
skie Tow. M etapsychiczne, stw ier 
dzając  ten fakt, nie wyprow adza 
zeń bynajm niej wniosku, że p. G. 
zawsze 1 wszędzie sym ulow ał zja
wiska i n ie  zaprzecza wogóle 
jego zdolności m edjalnych.

Obszerne i szczegółowe a rty k u 
ły  o powyższem zdem askaw aniu 
p ió ra  red!. L. Szczepańskiego i pr. 
H . Grudzińskiego - Grabskiego, 
członków zarządu wspomnianego

T-wa, zamieściły (krakowskie: ,J- 
lustrow any K u rje r  Oodzienny**, 
oraz' „Głos Narodu**, fotograf je 
choć nie są one zibyt przekonywu 
idee.

Oszustw a w tej dziedzinie, tak  
samo jak  w innych, by ły , są i, 
praw dopodobnie będą'. W ykry 
w anie ich przez sam ych imetapsy- 
ćhików, świadczy z jednej strony, 
że nie łatwo d a ją  slęw prow adzać 
W błąd i um ieją ściśle olbserwo- 
waó. z d rug ie j zaś s tro n y  o ich 
bezstronności, w yrażającej się w 
ogłuszaniu jak  dodatnich, tak 
d u jem nych wyników dośw iad
czeń i  seansów, pomimo, iż te  o- 
s ta tn ie  w oozaćh niekjtórych, po
zbawionych naukowego k ry ty 
cyzmu, m ogą poniekąd dyskredy
tować sam  przedm iot ich badań.

P. S.



DZIAŁ III.

Rewelacje otrzymane na Mml
Cudowne uzdrowienia w Lourdes.

Otrzymawszy z kilku stron w 
ostatnich czasach listowne zapy
tania., w jak i sposób tłumaczyć 
sobie należy sprawę nie ulega
jących wątpliwości licznych 
względnie przypadków uważane
go za cudowne wyleczenia z róż
nego rodzaju cierpień w Lourdes, 
pozwalana sobie w odpowiedzi 
zamieścić poniżej sprawozdanie z 
seansu, na  którym  rzeczona spra
wa znalazła się u nas n a  porząd
ku dziennym, oraz z przeprowa
dzonej przezemnie w tym  przed
miocie odnośnej korespondencji.

Zwrócił się był do mnie w swo
im czasie ksiądz p ra ła t M., życzą
cy sobie zachować incognito, 
człowiek wysoce inteligentny, ob
darzony umysłem badawczym, z 
temże samem zapytaniem, i  któ
rego zaprosiłem na seans z p. 
M artą Czerń igle w i cz.

Medjum, po zbudzeniu ze snu 
magnetycznego, pozostawione u- 
myślnie w stanie pół - świado
mym, wypowiada się przez ekier
kę pod wpływem duchowego Men 
tora naszego, rzekomo Och o ro wi
eża, jak następuje:

— Mówiliśmy już o tern... rze
cze O. Wolę zatem, by ktoś inny

dał Wam obecnie żądane objaś
nienia. Tenże większą część życia 
swego spędził ma sltudjowaniu fa
któw, związanych z powyższą kwe- 
stją. Jes t francuzem i lekarzem.

OPioezem po krótkiej' przerwie 
medjum mówi! dalej: w języku 
francuskim:

— Pozwólcie ml: Państwo za
brać głos w sprawią, którą prze
kazał mi przyjaciel wasz, Ocho- 
rowiez:

Spędziłem przy wiadomej gro
cie długie lata mego życia. By
łem wierzącym: to znaczy, iż
uważałem cud rzeczywiście' j;ako 
taki. W iara moja pozostawała w 
tym  względzie niezachwiana do 
chwili, w której rzeczy te przed
stawiły mi się z innego punktu 
widzenia. A jednak i dziś jeszcze 
gotów jestem zaświadczyć rze
czy wilstośó cudów, maj ąeSych miej
sce w Lourdes, może nie w poję
ciu, w jakiem słowo to jest zrozu
miane, ale w zrozumieniu prze
wrotu — nie, raczej; przemiany 
pewnych przyrodzonych sił, które 
ze szkodliwych staja się dóbro- 
czynnemi.

Oto co nazywam cudem: 
jestto rezultat niezwykle silnej
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woli, która spotęgowana przez 
wiarę osobistą i  atmosferę ota
czającą, jest w możności wywo
ływania fenomenów nieświado
mej przemiany sił tak, jiak czy
n ili to z c a łą  świadomością staro
żytni wtajemniczeni.

Nie chodzi w tych razach o prze 
możny wpływ, który przypisuje 
Dziewicy Marjli możność wywo
ływania tych fenomenów — nie 
wchodzi również w igrę ucho Jej, 
wiecznie wrażliwe na modły ludz
kie, i ręce, zawsze gotowe do zabli
źniania ran  i  niesienia ulgi w 
cierpieniach. Lecz modlitwa w 
tych przypadkach jest czynni
kiem niezwykle ważnym, albo
wiem (stanowi jeden z najpotęż
niejszych środków dla skoncen
trowania myśli, które jest nieod
zowne dla pragnącego przez siłę 
własnej spotęgowanej ad m axi
mum siły i  woli ujarzm ić skute
cznie Wzmiankowane naturalne 
siły..,11

Pani' Cz., znużona bardzo, nie 
jest w stanie wypowiadać się da
lej i  opuszcza bezwładnie ramio
na. Przerywam y seans, czyniąc 
uwagi mad otrzymanym komuni
katem i komentując fakt pierw
szego pojawienia się Bernadocie 
Świętej Dziewicy w Lourdes*). 
Pio chwili przemawia Ochoro- 
wicz,:

—- Odszedł już — mówi. — Ja  
zaś dodam, iż samo owo pierwsze 
pojawienie się istności duchowej 

. tej m iary jak  M atka Boża, a na
wet w iara i przekonanie jedynie 
tylko, iż rzeczywiście tak było *), 
wystarcza, by w danem miejscu

*) W ypada przy pominie w krótkości, w 
jak i ispoisób Lourdes sta ło  się celem piel
grzymek. izinainym w  świacie. młyim. W 
lutym  1858 r. trzynastoletnia dziewczyn
ka, B ernadetta Soubirous, córka m łyna
rza, wszedłszy do jednej a  grot, znajdu
jących się w pobliżu miasteczka, oświad 
ezyła, iż u jrza ła  postać kobiecą, otoczo
n ą  niezwykłem światłem, biało ubraną, 
przepasaną niebieską wistęgą, z uwie
szonym u  niej różańcem i k tó ra  oświad
czyła jej, iż jest Niepokalanemu Poczę
ciem. F ak t Itan powtórzył się 18 razy z
rzędu i równocześnie w miejscu tom w y
trysło obfite źródło. Dziewczynka mda-

pozostawić bezgraniczny zasób si
ły  żywotnej, zdolnej w mniej
szym stopniu ukoić cierpienia, w 
wyższym uzdrowić kalectwo, i 
k tóra w najisiiniejiszem swem na
pięciu w ciągu długiego szeregu 
lat działa nietylko na pojedyncze 
jednostki, ale na m asy i tłumy 
całe,

— Dziękujemy — mówię. — 
Ozy możesz! po wiedzieć! nam, komu 
zawdzięczamy dane nam poprzed
nio objaśnienia?

— Owszem. Jest nim  d-r Bois- 
serie; pracował stale w Lourdes 
jako kierownik biura t. zw. „des 
Constaltions des Miracles11. Zmarł 
stosunkowo niedawno i tam, zdaje 
mli się, leży pochowany. Łatwo 
Wam Ibędzie do wiedzieć się o nim, 
pisząc tam na miejsce.

Idąc za tą radą, zwróciłem się 
po pewnym czasie listownie do 
m agistratu w Lourdes z prośbą o 
uwiadomienie mię, czy znany mu 
jiest lekarz tego nazwiska?

W  odpowiedzi przesłana mi zo
stała na temże mojem piśmie na
stępująca adnotacja:

Br. Bdissarie przyjmował u- 
dział w personelu biura konsta- 
towań lekarskich W Lourdes 
Zmarł przed kilku laty w Sor- 
lait). **).

Lourdes, dn. 17 lutego, 1921 r. 
Podpis (nieczytelny) wraz 
z pieczęcią merostwa w 
Lourdes, w Pirenejach.

Ja k  widzimy, różnicia w podyk- 
towianem nam  a rzeczywistem n a
zwisku lekarza polegała na za
mianie jednej samogłoski.

gowana w różny sposób, straszona n a
wet karam i, nie zm ieniła tego, oo była 
powiedziała. K ler miejiscdwy zachowywał 
się .początkowo w spraw ie tej a ostrożną 
rezerwą. Wobec jednak entuzjazmu tłu 
mów, biskup iz Tarbas polecił izbai&anie 
spraw y, n,a skutek czego ogłosił w urzę
dowej deklaracji, iż ze względu „że z ja 
wisko przedstaw ia cechy iprawtdy, w ier
n i mogą uważać je za prawdziwe". Od 
te j po ry  liczni chorzy u d a ją  się z piel
grzym kam i :z całego św iata corocznie do 
Lourdes, gidczie nad  pioimieinioną gro tą 
(Massabielska) w ystawiona została ze 
składek prym ityw nych w spaniała bazy
lika, o dwóch kondygnacjach, w 1864 r.

**) Miejscowość w pobliżu Lourdes.
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Co do mnie, upewnić mogę czy
telników naszych, liż nazwisko 
d-ra Boissarie po raz pierwszy 
wówczas obiło mi się o uszy i 
nieznane było również p. Ozerni- 
giewicz, którą interpelowałem w 
tym względzie. W następstwie do 
piero, będąc zaliu t er esowany tą

ZniviUzi ńnas
W głębokim śnie magnetycz

nym pogrążone medjum, P. Do
mańska, w dn. 20 sierpnia r. b. 
pod inspiracją uosobionej ilstno- 
ści swej duchowej, mianującej się 
Edeą — inaczej 'Małą, wypowiada 
się jak następuje:

— Zanim się księżyc pięć razy 
powiększy będziecie mieli rozru
chy na the walk partyjnych, któ
re pociągną za sobą krwawe ofia
ry... Moloch am bicji osobistych 
pożąda nowych ofiar, ofiary zaś 
w imię historycznych tradycji, 
oczekują odpowiedniego oświetle
nia,, by przejść do historjł. Odyż 
przeżycia stanowią życie, jeśli 
chodzi o jednostkę, wstrząśnienia 
i burze dziejowe są symbolem •ist
nienia ludów’ 1 znamionują ich ży 
wolność, stwierdzając jednocześ
nie, że gdyby zabrakło dziejopi- 
sów, epokowe wstrząśnienia ze- 
szłyby do zwykłego rzędu prze
żyć.

Niema historjł — niema zatem 
wspaniałego szeregu przeżyć — 
jej heroizmu, wzlotów7, upadków7... 
Pozostaje konstatowanie pew
nych faktów, bardzo naiwne i 
dziecięce wobec autorytetu włas
nej nieświadomości...

A teraz, nasuwa się pytanie, kie 
dy nastąpi chwila, w* której ambi
cje ludów w ich duchowem dąże
niu nie obejmą już li-tylko karty  
dziejów?

Urządzać wielkie a krwawe spe 
ktakle, które są w Obliczu Nie
skończoności nie czem innem jak

sprawą, skonstatowałem, iż d-r B. 
był również autorem kilku prac, 
publikowanych w różnych cza
sach w t ymże samym przed mio
cie.

D-r F. Habdank. 

Warszawa, d. 14 września, 1924 r.

t l i  M l  H U
przesuwaniem ręką dziecięcą oło- 
wianych żołnierzy i ustawianiem 
ich w szeregi—'dziś nie czais! Dziiś 
narody Ziemi dojrzały już i nie 
starczy im tradycyjnego kokieto
wania dziejów... Ale też i rozumo 
warnie już nie starczy. Ludzkość, 
by stanąć u zenitu swych dni, mu 
s:i się stać znowu niemowlęciem 
lub starcem, spopielić się w za- 
zaświadomem poczuciu sWej wła
snej boskości — nie patrzeć, nie 
rozumieć — lecz czuć jedynie.

Lecz nato, by człowiek oddy
chał narodami, zaś narody w od
czuwaniu stały się człowiekiem, 
musi się najprzód zbudzić uśpio
ny  w piersiach Synów Ziemi — 
Bóg!

My — przychodzimy do Was 
dlatego, by ry tm  tego pulsu staił 
się głośniejszym niż dźwięk spi
żowego dzwonu historji ludów...

Rozwijając dalej pomieniome e- 
nuncjacje, zaznacza autorka ich, 
iż k ra j nasz oczekują w niedale
kiej przyszłości ciężkie przejścia 
jeszcze. Rok obecnie kończy się 
wkrótce, izapisiamy 'jest -w odnoś
nych sferach jako przeważnie pa
sywny; następne lata będą miały 
inny charakter i znaczenie. Dla 
dojścia do skupienia i pewnej rów 
nowagi potrzeba będzie la t około 
czterech.

Powyższe zapowiedzi potwier
dzone zostały enuncjacjami z in
nego jeszcze poehodzącemi źró
dła. Czytelnikom nie obeznanym 
z treścią książki mej p. t. „Z Za-
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ś w i a t ó w R e w e l a c j e  medjalne, 
ich istota i znaczenie, pozwolę so
bie objaśnić, iż w odpowiednim 
w niej’ ustępie (str 110 i dalsze) 
jest mowa o Stowarzyszeniu Wta 
jemniczonych, których początek 
istnienia ginie w mroku dziejów', 
i mających! siedzibę swą w górach 

Himalajskich. Celem i zadaniem 
Stowarzyszenia jest nieustanna 
praca dla dobra duchowego ludz
kości. Owi Wtajemniczeni posia
dają w tym kierunku przemożne 
i potężne wpływy. Pewna część 
Bractwa jest w stanie wyzwalać 
się samowolnie z więzów ciele
snych i przenosić »ię jako istność 
duchow'a tam, gdzie tego na razie 
zachodzi potrzeba, manifestując 
się za pośrednictwem wybranych 
przez siebie,, Wspomaganych! dudko 
wo medjów,, d0 których liczą się 
i nasze medja, pn. Domańska i 
Ozernigiewiez. Z przedstawiciela
mi rzeczonego Stowarzyszania 
wchodziliśmy w kontakt i stosu
nek niejednokrotnie, jak to już 
byłem Zaznaczył i jak to obecnie 
ma miejsce za pośrednictwem p. 
Domańskiej.

Zaznaczyć należy, iż enuncja
cje, pochodzące z pomlienionego 
źródła, skreślone w chwili odpo
wiedniego nastroju duchowego 
medjnm, ujęte zostały tym razem 
w formę symboliczną dla nas nie
zrozumiałą. Pozostawionem nato
miast zostało do uznania Małej 
stopniowe oświudamianie nas z 
ich treścią, t. j. w miarę doskona 
lenia się duchowego naszego inte
lektu i gdy tenże okaże się zdol
nym do objęcia i zrozumienia ca
łokształtu tych enuncjacji i zda
nia sobie sprawy ze znaczenia ich 
i doniosłości.

Udzieliwszy nam powyższych 
w' tym przedmiocie informacji, 
Mała stwierdza przedewszystkiem 
zaznaczoną/w nich analogję co do 
horoskopów, dotyczących naszego 
narodu, tak jak nam je była 
przedstawiK a następnie oświad
cza, iż obecnie czuje się upraw
nioną jedynie do zakomunikowa
nia nam, iż ^godnie z zapowiedzią 
mi, zna-nemi nam jrfż z rewelacji, 
otrzymanych w różnych czasach

tak od 'Grzegorza VII, papieża, 
staro - indyjskiego bramina a r
cykapłana. Manuyami - Lamy, 
jak również od starożytnego refor
matora religijnego i prawodawcy 
indyjskiego, mistrza Manu, nale
ży spodziewać się i przygotować 
na ipi'zyjscie proroka w niedale
kiej przyszłości. I  cytuje Mała 
wyjęte z enuncjacji tych następu
jące zdania:

,jOtwórzcie bramy serca... Na
uczycielem będzie Wam ten, któ
rego poznacie po słowie..."

Następnie zaś mentor nasz du
chowy i przyjaciel Ochorowicz, 
odpowiadający, jak o tern niejed
nokrotnie wspominałem, na każ
de nasze skierowane doń wezwa
nie, oświadcza przy tej sposob
ności :
— Widzę, mówi, iż otrzymaliś
cie enuncjacje od Wyzwolonych; 
pozostaną one jednak do czasu 
dla Was tajemnicą. Co zaś do o- 
wych wypadków, będących w 
związku 7. ■Polską, -przewiduję już 
następnej wiosny konflikty wię
cej poważne: Zacznie się od Ślą
ska...

—< Więc konflikty owe będą z 
Niemcami ? — zapytuje.

— Tak jest — otrzymuję odpo
wiedź. —- Przybrały one charak
ter ostry... Nie przeceniając wy
padków. mogę twierdzić śmiało, 
że dotąd nie będziecie mieli ni 
spokoju, ni też samodzielnej gos
podarki ekonomicznej, dokąd prze 
waga tejże będzie po stronie Niem 
ców. Chcąc zaś być konsekwent
nym stwierdzam, że ta przewaga 
trwać będzie jeszcze długo dość-i 
najbliższe losy Śląska są mocno 
zachwiane. I  jeśli wejdziecie w 
kontakt, gdy chodzi o Śląsk, zi na
rodem ekonomicznie wyrobio
nym, stwierdzam, żę ta  przewaga 
wyjście z sytuacji.

Inna rzecz, że ten ewentualny 
przyjaciel', prawdopodobnie
Włoch, upiecze sobie pieczeń przy 
waszym -ogniu. Wy zaś w -nim po
parzycie palce; lepiej jednak le
czyć palce, niż zginać kark w nie- 
mieckiem jarzmie...
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Oto najbliższy -horoskop ekono
miczny.

W 'ty mże czasie zaikomimikowa- 
ne nam  zostały zapowiedzi rzeko
mo oczekujących nas wydarzeń, 
z innego jeszcze pochodzące źró
dła i zi rew elacjam i naszemi w 
żadnej nie pozostające łączności. 
Zasługują może one n a  uwagą 
z l ego względu, iż jak  niosą Wieś
ci, z pomienionego źródła zapo
wiedziany został w początkach o- 
sta tn ie j wojny, czas trw an ia  te j
że o raz bezpośrednie i dalsze jej 
wyniki.

Otóż w bardzo blizkiej przysz
łości, wychodzące stam tąd zapo
wiedzi przew idują wybuch nowej 
straszliw ej wojny, k tó rą  grozą 
swoją przewyższy wszystko czego 
ostatn ia wojna była  przykładem .

W ojna ta_ spowoduje zagładę 
jednego z sąsiednich zaprzyjaźni o 
oychjzi nam i narodów, początko
we jednak  sukcesy, odnoszone 
przez wojska nieprzyjacielskie, 
skończą się dla nich przegraną 
wielką b itw ą w okolicach K on
stantynow a  na Podolu ; a r  m j a poi

ska w zwycięskim, pochodzie do
trze do K ijow a, gdzie stoczoną bę 
dzie dalsza rozstrzygająca bitw a1, 
podczas k tórej fale D niepru  po
chłoną tysiące ofiar, rozbitej ar- 
m ji nieprzyjacielskiej. 'Z pomocą 
Polsce przyjść mą rzekomo T ur
cja, i ostatecznym ' wynikiem  woj
ny ma być zupełne zwalczenie Ko 
sji i owładnięcie przez Polskę 
wszystkich ziem, będących kiedy 
kolwiek w jej posiadaniu, tudzież 
rozszerzenie g ran ic  jej na 
W schód i Zachód do rozmiarów 
jakich nie m iała w czasach n a j
świetniejszych byłej swej: potęgi 
politycznej. Okupione to jednak 
będzie w'elkiemi z jej strony  ofia
ram i, poczem Polska ogłosi się 
K rólestw em  i  nastąp i koronacja 
k ró la  n a  W awelu.

Licznym i podpisam i opatrzony 
skrypt, _ mieszczący pomienione 
przepowiednie, zachow anym  zo
sta ł, by  służy ł za w iarogodny do
wód zapowiedzianych faktów, na 
wypadek gdyby się rzeczywiście 
spraw dzić m iały.

D-r F. Habdank.
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Odpowiedzi na Rnkiety.
Odpowiedzi na Ankiety Marsz. Tow. Psychofizycznego.

(Vide tenże  dzia ł  w M4 I .Z a g a d n ie ń  M etapsychicznych”).

1) Sen ostrzegawczy.

Przyjechałem  jako arty s ta  ka
baretowy wraz ze swym im pre
sario do Sam ary, gdzie stanęliś
m y w hotelu przy klasztorze. Znu 
żony byłem niezmiernie, to też 
towarzysz mój ułożył mię do spo
czynku, a  sam  jeszcze chodził, roz 
pakowywał kufry  i coś do mnie 
mówił, czego już nie słyszałem, 
bo odrazu prawie mocno zasną
łem. Raptem zupełnie 'wyraźnie 
ujrzałem  koło łóżka zabitego pod 
czas wojny mego najserdeczniej
szego przyjeiela Włodzia, bar
dzo bladego, który spychał 
mię rękami, jaJkby zmusza
jąc do wstania. Budzę się. Impre- 
sarjo  jeszcze chodzi po numerze, 
światło się pali, a ja  ponownie za 
sypiam i znów widzę Włodzia je 
szcze bledszego;, patrzącego na 
mnię strasznym  wzrokiem i spy
chającego z. łóżka.Uczyniłem stra 
szny wysiłek i obudziłem, się ca
ły  zlany zimnym potem, głośno 
jęcząc, ozem zaniepokojony towa
rzysz zapytał, co m i jest. Po ehwi 
li znużenie przemogło, zasnąłem 
po raz trzeci i znowu ujrzałem 
zmarłego przyjaciela jeszcze na
tarczywiej, zmuszającego mię do 
wstania. W tedy nareszcie sen o

statecznie pierzchnął % mych po
wiek, zerwałem się na równe no
gi 1 razem z impresario przenio
słem kołdrę i poduszkę na otoma
nę, na której usiedliśmy obydwa. 
Zagasiliśmy św iatło i  zaraz po
tem — dziś jeszcze Wstrząsa mię 
dreszcz, gdy o tern wspominam— 
posłyszeliśmy jakiś piekielny 
grzmot i huk. Zm artw iali ze stra
chu siedzieliśmy przytuleni do 
siebie, aż zzewnątrz m nisi otwo
rzyli drzwi,

Okazało się, że runął kawał 
sklepienia, gniotąc a a  miazgę łóż 
ko, na którem przed chwilą spo
czywałem. Cały prawie pokój (był 
zasypany gruzem, la gęste tum a
ny  kurzu unosiły się w powie
trzu. Jestem przekonany, że prze
strzegł m'ię wtedy i ochronił od 
śmierci mój najdroższy nieżyją
cy przyjaciel, bo kochał mię i mi 
łość ta nie zginęła i  za grobem. 

Łączę wyrazy szaeunku
S .....

Warszawa, 13 marca, 1922 r.

2. Sprawdzające sic sny.
Mąż, ja  'i troje dzieci mieszka

liśm y w 1903 r. koło Sosu owca, 
szczęśliwi i1 zdrowi. W sam dzień 
Nowego Roku budzi mnie nad ra
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nem mąż przestraszony mem gło- 
śnem łkaniem .

— Śniło  m i s'ię —  m ów ię — że 
idę za trum ną, zalewam  się łza 
m i, choć n iew iem , k to  w trum n ie  
leży.

—  Za duiżo spiłaś wczoraj na 
Sy lw estra , wszyscy wszak jesteś
m y  'zdrowi — odparł mąż.

N ieste ty w  tydziień potem  od
prow adzałam  na m iejsce w iecz
nego spoczynku, mego 6-letniego 
synka, po 3dniowej ty lk o  i  zupeł
n ie  niespodziewanej chorobie. A  
oto d ru g i wypadek.

*
3. W  lu ty m  1905 ro ku  śn'iło m i 

się, że w idzę mego męża, leżące
go na  łóżku, z krw aw iącą  raną na 
g łow ie. N ie  pow iedzia łam  m u w te 
d y  an i słowu o ow ym  śnie. W  k i l 
ka  miesięcy później w lip cu  tegoż 
roku  mąż m ó j rzeczyw iście został 
z ra n io n y  przez robo tn ika  w  g ło 
wę.

N astępu jący i ps ta tn i w ypa
dek, k tó ry  pozwolę sobie zakom u
nikow ać m ia ł miejsce w parę la t 
później.

4. D ziw ny  prognostyk śm ierci.
W  karnaw a le  1908 ir. w  począt

ku  marca, g d y  ju ż  od 3 p raw ie  
la t  m ieszkaliśm y zagranicą, zo
s ta liśm y  raz zaproszeni na bal.

W  dzień balu, podczas obiadu, 
o godz. 1-ej popoł. now iu teń k i ta 
le rz  p łaski, sto jący na stole, pęka 
nagle z huk iem  na  dw ie  równo po 
łow y. Przestraszona, spoglądam 
na męża, a ten śmiejąc isię, uspo
ka ja  mię, m ówiąc, że to  przynos i 
szczęście. Dzień przeszedł spoko j
nie. Ż a rtu ją c  i rozm aw ia jąc we
soło, w y b ra liś m y  się na bal... 
skąd w ró c iła m  ju ż  jako  wdowa, 
gdyż o godz. 1-ej po pó łnocy mąż 
m ó j zm arł nagle na sa li na atak 
sercowy.

'Gdym 'bolejąca i  złam ana w ró 
ci ła, Ąpogrzebu i  w  nocy okropnie 
p ła ka ła m  usłyszałam  raptem  w y 
raźnie głos mego męża, w o ła jący  
m nie : „Cesiu, C esiu!“ Z dum io 
na spoglądam na w szystk ie  stro 
n y : w  poko ju  cisza i  ty lk o  lam p
ka  nocna rzuca swe słabe św ia
tełko.

Jestem  może trochę przeczulo
ną, ilecz z n a tu ry  by łam  zawsze 
wesołego usposobienia, dość ener
giczną, dobrze) zbuodwanąl i  w  żad- 
ne sny  i  fan tom y n ig d y  n ie  w ie
rzy ła m , a  jednak rzeczywistość 
m ię  przekonała, że są rzeczy, o 
k tó ry c h  się filozo fom  n ie  śn iło .

Z  poważaniem 
C.... W....

G ran ica , 20 stycznia,, 1922 r.

5. Przewidzenie w łasne j śm ierci.

D n ia  23 lis topada 19.. roku  u- 
m a rła  m i 20-letnia córka po ope
ra c ji ślepej kiszki. M ia ła  przed
tem  parę  ataków. K i lk a  d n i przed 
operacją 20 listopada, k ie d y  za
m ie rza ła  się udać do szpita la, ra 
no, gdly w sta ła  opow iedzia ła 
nam, że ś n ił się je j  te j nocy M ie 
tek P.... (zm a rły  w  1917 r. w M a- 
r ju p o lu  p ra w ie  że je j nrzeczony), 
k tó ry  w o ła ł do n iej': „Zosiu , n iech 
Zosia idz ie  do m nie, tu  ta k  do
brze,, ta k  ła d n ie " i  da ł je j z ło tą  o- 
brąozkę. Sen ten zan iepoko ił nas 
nieco, choć operacja  n ie  budz iła  
żadnych obaw i  nawet s iostra  m i
łosierdzia w  szpita lu św. A n ton ie  
go we W łoc ław ku  n ie  nam aw ia ła  
ją  do spowiedzi,, tw ierdząc, że o- 
perac ja  n ie  przedstaw ia n a jm n ie j 
szego niebezpieczeństwa. Córka 
uda ła  s’ię do szp ita la  bardzo za
dowolona, że nareszcie pozbędzie 
się k łopotu .

N a za ju trz  po operacji nas tąp ił 
n a g ły  upadek s ił i  śm ierć bez ża
dnych cierp ień, choć n ie  skonsta
towano an i zakażenia krw i,, an i 
in n ych  w idocznych przyczyn.

- *
6. O d ru g im  podobnym  w ypad

k u  słyszałem  n ie jednokro tn ie  od 
mego ko leg i w  Z aw ie rc iu  pana 
W..., k tó rem u jego ojciec, czło
w iek  zupełn ie  zdrow y, 10-go wrze 
śnią zrana opow iedział swój sen, 
m ianow ic ie , że śn ił m u  się zm ar
ły  ju ż  przed pa ru  la ty  w  P u łtu s 
ku . k a p ita n  M ucha, rozm aw ia ł z 
n im  i na pożegnanie rzek ł: „No, 
do w idzenia, do 1-go październ i
ka". T rz y  d n i przed wspom nianą 
datą o jc iec pana W ., w yc ina jąc  
sobie odciski, zlekkia z ra n ił się w



nagą. Nastąpiło zakażenie krwi, 
które spowodowało śmierć w dniu 
1-go października, w 8 tygodnie 
po śnie.

7. Matka, zjawia się we śnie w
dzień pogrzebu.

W roku 1917, gdy byłem w Ro
sji, um arła mi w kraju  Matka. W 
dzień jej pogrzebu przyśniło mi 
się (datę zanotowałem), że m atka 
w czarnej sukni prowadzi mię za 
rękę po jakimś nieznanym mi 
cmentarzu. Gdy wróciłem do Pol 
ski i udałem się na grób Matki, 
poznałem odraza ów cmentarz, 
widziany we śnie, miejsce, gdzie 
była pochowaną, cboć nigdy 
przedtem na nim nie byłem.

8. Pęknięcie szkła w  chwili satno-
boj i fwa.

U (gospodyni domu we Wło
cławku, w którym zamieszkuję, 
W chwil kiedy zastrzelił sl. jej 
mąż w Warszawie nagle pękło i 
wypadło na podłogę szkło z wi
szącego na ścianie jego portretu, 
co oprócz niej samej potwierdza
ją również jej rodzice i dzieci.

9. Wróżba i  jasnowidzenie przy
pomocy luster

W Rosji w1 Marjupolu, gdzie 
jakiś czas mieszkałem, była jakaś 
staruszka z Syberji, k tóra przy 
pomocy dwóch ustawionych na 
przeciw siebie luster i dwóch 
świec, przepowiadała przyszłość, 
oratz pokazywała w nich co robią 
w danej chwili nieobecne i odda
lone osoby, o które ją  zapytywa
no. Z mgły stopniowo wyłania
ły  się obrazy i postacie, widzialne 
przez wszystkich obecnych.

Raz, naprzykład, pewnia pan
na, pragnąca 'bię dowiedzieć czy 
rychło wyjdzie za,mąż, ujrzała w 
lustrze sama siebie, ale wiślubnej 
sukni z bukietem obok jakiegoś 
mężczyzny, zupełnie jej nieznane 
go. Nie był to człowiek, z którym  
była wtedy zaręczoną i n ik t z o- 
beenych nie mógł go poznać, choć 
w’szyscy wyraźnie widzieli obraz 
w lustrze.

Nie wiem wprawdzie, czy wróż
ba się potem sprawdziła, ale już 
sam fakt widzenia takich obra
zów w lustrze jest brdzo ciekawy.

10. Telepatja podczas snu.
Przez kilka łat prowadziłem 

dość ożywioną korespondencję z 
Ameryką. W dniu, w którym  
znajoma, moja pisała do mnie z 
K alifornji, śniła mi się zawsze w 
nocy, tak,, że dodając 11 dni, to 
jest czias niezbędny dla dojścia 
stam tąd korespondencji, zgóry 
mogłem dokładnie wyliczyć dzień 
w którym list otrzymam, co nig
dy mię nie zawiodło i nie myli
ło. Dar ten zachowałem dotąd, 
gdyż zwykle osoba pisząca do 
mni'e list śni mi się tego dniia, co 
nieraz sprawdziłem. Tłómaczę to 
sobie działaniem sugestjł, miano
wicie, że osoba pisząca do mnie 
list,m yśli1 wtedy, oczywiście, o 
mn'ie, a ja, podczas snu, myśli te 
wyczuwam.

Nadmieniając, że nic nie mam 
przeciw zużytkowaniu całego wy 
żej przytoczonego malterjiału, po
zostaję

Z poważaniem 
Zenon. Jankę  

pom. za w. st.
Włocławek, 12 listopada 1922 r.

11. Złowieszczy sen Matki.
Dziesiątego czerwca 1921 roku, 

gdy się tylko położyłam,, przyśni
ło mi się, że mój 13-letni syn u- 
mairł. Byłam na. cmentarzu i 
działam trupa, ciało którego było 
pokryte ciemnemi plamami. Obu - 
dziłam się przerażona, zbudziłam 
męża i opowiedziałam mu nie
zwłocznie swój straszny sen, lecz 
mąż mię uspokoił. Następnej no
cy identyczny sen powtórzył się. 
znowu i  tak  mlię przeraził, że wy
wołał nawet silny atak sercowy. 
Od tego dnia literalnie nie mo
głam sobie miejsca znaleźć z nie
pokoju i niestety, nie na próżno, 
gdyż po dwóch tygodniach, 25-go 
czerwca, obudził mię syn, skarżąc 
się na silny ból gardła, a po paru 
dniach pomimo pomocy 5 lekarzy 
um arł 28-go tego miesiąca.
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Konając wziął mię za rękę i 
rzekł: „Mamusiu, patrz, stoi- tu
jakiś duch", pirzyozem Wędził o- 
czami aa rzekomymi duchem i ki
wał głową, jak by odpowiadając 
na czyjeś pytania.

Wreszcie uśmiechnął się, jesz
cze raz 'ki'vnął głową i w tej chwi
li oddiał Bogu ducha. Zaznaczam, 
że nie m iał już wtedy gorączki i 
był zupełnie przytomny.

Po śmierci jego dostrzegłam 
wspomniane ciemne plamy na 
tych samych miejscach, jak  we 
śnie- Gdy udałam isię na cmentarz 
na którym nigdy w życiu nie by
łam, zdziwienie moje nie miało 
granic, bo wszystko co tam ujrza
łam widziałam już wcześniej w 
owym śnie.

Wogółe w snach widuję duchy, 
rozmawiam z nimi, odwiedza też 
mię często i duch zmarłego syna. 
Gdy po raz ostatni widziałam sta 
ra ł się mię pocieszyć, mówiąc, że 
niepotrzebnie życzę sobie śmierci, 
bo nie cza® m i jeszcze dostać się 
na tamten świat i twierdząc, że 
nie jest bynajmniej dla mnie sir a 
eony, gdyż żyje nadal, jest hlilzko 
mnie i czuje się dobrze.

12. Prorocze sny o śmierci.
Śniło mi się w listopadzie, że 

um arł nauczyciel szkoły, kolega 
mego ojca i że widziałam ciało je
go, leżące na katafalku. Rano o- 
opowiedzdaJłam sen ów sąsiadce, 
k tóra z powątpiewaniem odnio
sła się do tego;, gdyż jak  twierdz i- 
ła nauczyciel jest zupełnie zdrów 
i był w szkole. Kie m inął jednak 
tydzień, jak  nauczyciel um arł, a 
gdy udałam  się do jego mieszka
nia znalazłam tam Wszystko zu
pełnie tak, jak widziałam we 
śnie.

W ten sam sposób -widziałam 
podczas snu śmierć pewnego stu
denta, k tóry rzeczywiście w parę 
dni potem umarł.

Najciekawszy, mojem zdaniem, 
wypadek opowiem teraz.

13. Jasnowidzenie we śnie.
Przyśniło mi się raz, że widzę 

skraj lasu w Drohobyczu, skąd

jesttem rodem. Jak iś mężczyzna 
mordoAval tam drugiego, następ
nie pochował -Ciia.o ofiary, zasypu 
jąc je piaskiem. Sen ten zaraz, po 
obudzeniu się opowiedziałem mę
żowi, który, 'Wierząc już obecnie 
w moje -sny, zadepeszował do Dro 
bdbycza do moich rodziców. Zde
nerwowana, pragnąc jaknajprę- 
dizej sprawdzić, czy sen ów1 odpo
wiadał rzeczywistości, i  dowie
działam się, że istotnie został tam 
popełniony w lesie mord na osobie 
jakiegoś kupca z Warszawy, co, 
konając, wyznał zabójca. Wogółe 
Często widuję we śnie różne kra
dzieże,, wypadki, pożary etc,, co 
siię sprawdza.

Prosząc o dyskrecję nazwiska 
w razie drukowania, pozostaję 

Z  poważaniem
. . : R.... Z....
Jarosław, 30 grudnia 1921 r.

14. Przewidywanie ran.

Powołany jako rezerwista w 
1914 roku i natychm iast wcielony 
do linji frontowej zostałem cięż
ko ranny wJistopadzie 1914 r. pod 
Dęblinem, clstatnią noc przed zra 
mienifem miałem sen, że widziałem 
mego ojca (który zm arł 1910 i\), 
modlącego się obok mnie w' oko
pach.

Poraź druga będąc w polu w 
K arpatach ostatnią noc przed zr,a 
nieniem było to w marcu 1915 r. 
ponownie ukazał mi się we śnie 
mój ojciec modlący się. Rzeczywi
ście nazajutrz zostałem ponownie 
ranny.

Mając już dwukrotnie doświad 
czenia, charakterystycznem było, 
że kiedy mialłem już pójść w pule 
poroz trzeci, będąc ostatnią noc w 
domu przed wyjazdem, ukazał mi 
się we śnie ponownie mój ojciec, 
modlący się.

Wiedząc już o dwukrotnem 
sprawdizen iu isdę tych snów, przy 
pożegnaniu się z moją matką i ro
dzeństwem przemówiłem tylko te 
słowa: „przeczuwam, że mój los 
-tym razem będzie ten sam, co po- 
przedaio“.

W lipcu 1916 r. pod Brześciem 
Litewskim ostatnią noc przed zra



mieniem, ponownie widziałem  we 
śnie mojego o jca  modlącego się 
obok m nie w okopach.

P o  Obudzeniu się opowiadałem 
sen m oim  kolegom i zwracałem  
uwagę, że będziemy mieć w tym  
-samym dniu  krw aw y dzień i  prze 
czuwam, że zostanę ranny. Kole
dzy n ie  chcieli w to wierzyć i 
p rzy ję li m oją  przepowiednię z u- 
śmiechiem, tem bardziej, że od 
dłuższego czasu był zupełny spo
kój n a  naszym  odcinku. N agle w 
tym  sam ym  dniu  już o godiz. 11-ej 
przed południem, nieprzyjaciel 
zaatakow ał gw ałtow nie nasze łi- 
n je  ogniem arty lery jsk im  i po 
trzech godzinach ognia, t. j. o g- 
2 po południu zostałem bardzo 
ciężko ranny.

Z poważaniem
Jakób B. 

K raków , 22 m arca 1922 r.

15. Zegar i kot zwiastunami 
śmierci.

Od r. 1905 jestem  zajęty  stale 
jako profesor Państw owej W yż
szej Szkoły przemysłowej w  K ra 
kowie.

F a k t, k tó ry  poniżej kom uniku
ję, pam iętam  ze wszystkiem i naj- 
drobniejiszemi szczegółami:

W sobotę, dn. 8 ma ja  1907 r. (li
czyłem wówczas 29 rok życia) by
łem drużbą n a  weselu jednego z 
przyjaciół w K rakow ie A spędzi
łem wieczór na  skrom nej uczcie 
weselnej. Zaznaczam  tu ta j cał
kiem  w yraźnie, że zabawa, by ła  
zupełnie przyzw oita, kółko osób 
poważne i dobrane, a ja  sam  z za
sad  i n a tu ry  nie przebierałem  
m ia ry  w użyciu trunków , zre
sztą bawiłem się wówczas p rzy
jem nie i  najspokojniej w •świeci®. 
W zm iankę tę 'Czynię z tego powo
du, aby  całkiem  wyraźnie zazna
czyć, że nie dręczył ‘m nie żaden 
wew nętrzny niepokój, an i też nie 
m iałem  żadnej podstaw y do ocze
k iw an ia  jakiejkolw iek przykrej 
lub sm utnej wieści. Z  drugiej stro  
ny  mogę ręczyć, że byłem  najno r
m alniej przytom ny, gdy po ko
lacji ślubnej, około 12 godziny w 
nocy udałem  się n a  spoczynek do

mego kawalerskiego pokoju na I I  
piętrze*

Zaledwie zacząłem drzemać, 
gdy wtem przez pokój przeleciał 
duży, w strę tny  kot i  przez o tw ar
te  okno wyskoczył n a  dach, p rzy 
legających do kam ienicy dobu
dówek- Tem u samemu faktow i 
n ie przypisyw ałem  żadnej w agi 
i dotąd n ie uw ażam  tego za coś 
nadzwyczajnego, jakkolw iek ko- 
cisko było niezwykle duże i n a 
der w strętne. Zanim  zdołałem 
zdrzemnąć się powtórnie, gdy w 
tern sto jący n a  oknie budzik za
czął głośno i przeraźliw ie terko
tać i sporo czasu upłynęło  zanim 
się wreszcie uciszył. I  to  zjawiksó 
nie mogłoby być powodem mego 
Zdziwienia i zafrasow ania, gdyby 
nie fak t, że budzik sam był to 
g ra t s ta ry , zupełnie popsuty i od 
miesięcy, a  może i la t zupełnie 
nie chodził.

W reszcie usnąłem . Teraz dopie
ro  zaczął m nie dręczyć bardzo nie 
m iły sen. Śniło m i się, że z moim 
bratem , Józefem, o 2 ła ta  s ta r
szym odemmie, k tó ry  b y ł wów
czas profesorem  gim nazjalnym  W 
S try ju , przechadzałem  się po 
głębinach piwnic, a  duży czarny 
pies w yryw ał mi ciągle mięso z 
kieszeni. W staw szy rano  o zwy
kłej porze, byłem  cały  dzień (nie
dzielę) niespokojny, gdyż żyłem 
w obawie nadejścia jak ie j1 nieprzy 
jem nej d la  m nie wieści. Uspokoi
łem się dopiero pod noc, zadowo
lony, że sen tym  razem  nie spraw  
dził się, gdyż dzień m inął spokoj
ni©, bez żadnego przykrego dla 
m nie wypadku, podczas gdy  po
przednio, podobne sny w stopniu 
naw et m niej ńiejrzyjem nym , po
przedzały zawsze bezpośrednio ja  
kąś p rzyk rą  wiadomość.

W poniedziałek dn. 10 czerwca 
1907 r- około godziny 10-ej przed 
połudńiem  otrzym uję w szkole de 
peszę- O tw ieram  ją  całkiem spo
kojnie, n ie  przeczuw ając zupełnie 
nic złeso. Treść depeszy brzm ia
ła: „B rat Józef um arł pogrzeb we 
wtorek" — D yretor K...

P rzybyw szy do m iasta  S try ja  
na  pogrzeb, dowiedziałem się, że
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b ra t mój cierpiał przez pa re  dni 
n a  rodzaj wrzodu pod kością 
skroniową, do ostatnich chwil 
chodzi, m iał w najbliższym  cza
sie poddać się operacji, zanim  jed 
nak (takowa przyszła do skutku, 
w nocy z 8 n a  9 m aja  1907 roku 
po godzinie 12-ej wrzód pękł i 
krw otok w ew nętrzny w głowie 
spowodował śmierć- Tejże nocy 
lokator sąsiedniego pokoju sły 
szał głośne' charczenie, nie p rzy
puszczając atoli, że były to obja- 
y konania ś. p. mego brata .

T ak  zatem  pojaw ienie się  w 
moim pokoju wstrętnego kota, 
dłuższe terkotanie budzika, wre
szcie bardzo nieprzyjem ny sen, 
b y ły  tym  razem  całkiem  nieza
wodnymi! zw iastunam i chwil ko
n a n ia  mego brata .

Praw dziw ość powyższych słów 
zapew niam  słowem honoru i go
tów jestem  w każdej chw ili 
stwierdzić je  przysięgą,

Inż. dr. A. K. 
Prof, wyższej szkoły prze
mysłowej! w Krakowie- 

Dm. 26 g rudn ia  1921 r.

16. Straszny sen.
W m aju 1914 roku w yjechałam  

do znajom ych w Lubelskie i m ia
łam  pozostać u  nich dw a tygod
nie- W dniu  w yjazdu ojciec mój 
zaniemógł trochę, ale było to lek
kie przeziębienie i naw et n ie  przy 
puszczałam , że może być jakiś 
ślad  niebezpieczeństwa, Do M ajd 
przyjechałam  10 m aja, 14 m aja  w 
nocy obudził m nie sen straszny ; 
śniło  mi się, że obudzona jak im ś 
listem  czy depeszą, zryw am  się z 
łóżka, jadę na  stację, siadam  do 
wagonu i przyjeżdżam  n a  stację 
kolejową Pul., gdzie czekały już 
na minie konie. Uwagę m oją zwró 
ciła bryczka przysłana po mnie, 
całą uw alana błotem. Z apyta
łam  się woźnicy, co to znaczy- Od 
powiedział mi n a  to, że cały 
dzień i noc były rozjazdy, a  że 
deszcz padał, więc bryczka b rud
na, a  on czasu nie m iał na mycie.

(Siadłam więc n a  bryczkę a 
koło m nie jakaś pani w czam em

uibraniu, w czam em  kapeluszu, o- 
k ry ta  welonem, że mimo chęci 
n ie  m ogłam  zobaczyć jej tw arzy, 
PrzyjechaAvszy na miejsce zesko
czyłam z bryczki 1 pobiegłam do 
domu. W jadalnym  pokoju nie za 
stałam  nikogo z rodziców, wcho
dzę do sypialn i i “widzę tam , że 
n a  otomanie w ysuniętej n a  śro
dek pokoju leży ojciec mój już 
m artw y, a  koło niego jak iś  nie
znany mi ksiądz.

Chciałam odezwać się do tego 
księdza, ale w tej chwili ogarnęło 
m nie przerażenie tak  wielkie, że 
słowa wymówić nie mogłam, bo 
oto zauważyłam , że ojciec poru
sza ustam i, jakby  chciał coś po
wiedzieć. W tej właśnie chwili 
obudziłam s ię  Zaniepokojona 
snem  w ysłałam  rano chłopaka 
na  pocztę z depeszą do domu, za
py tu jąc  o zdrowie ojca.

N azaju trz  sen pow tarza się z 
drobiazgową ścisłością. Postano
wiłam  sobie, że bez względu na 
treść depeszy oczekiwanej z do
mu, w yjadę 17 m aja  z M ajd. Dn. 
16 położyłam się bardzo późno, pa 
bow ałam  swoje rzeczy a le  ledwie 
zasnęłam , znów ten sam  sen-., ale 
przerw any zostaje pukaniem  do 
drzwi. W staję, otwieram. Okazu
je się, że to służąca z depeszą do 
mnie tej treści: „W racaj, ojciec
um ieraj ący“- W yjechałam  na
tychm iast, ale w Lublinie czeka
ła  na m nie ciotka z wiadomoś
cią że ojciec mój już um arł, W 
Lublinie czekać m usiałam  kilka 
godzin na następny pociąg.

Pojechaw szy do Pu l. zastałam  
tam  tę samą zabłoconą brycz
kę a woźnica bez mego zapy
tan ia , słowami słyszanem i we 
śnie wypaśnil mi przyczynę tego. 
Zauważyłam  też, że kobieta któ
rą  w idziałam  we śnie byłam  ja  
sama, bo w L ublinie m iałam  już 
przygotowaną suknię czarną i ka  
pelusz z krepą- Dojechawszy do 
domu również zastałam  wszystko 
jak  we śnie, ojciec leżał na otoma 
nie na środku pokoju sypialnego 
a koło niego sta ł ksiądz, którego 
nigdy w życiu nie wiidziałam. 
B ył to, jak  się okazało, kolega
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ojca, k tó ry  bawiąc przypadkowo 
w okolicy, dowiedział się o śmier 
c*i, przyjechał i zaofiarow ał swe 
usług i przy pogrzebie- 

N ie dość na tem, na d rugi 
dzień po przyjeździe zosltałam sa
ma w pokoju, gdzie leżał mój oj
ciec; był wieczór, koło trum ny  
paliły się świece, ja  przysunę
łam  sobie fotel do trum ny i o- 
p a r  tezy się o nią, patrzyłam  na 
tw arz  ojca- Nagle zobaczyłam z 
przerażeniem , że ojciec, jak  we 
śnie, porusza ustam i. To m nie 
tak  przeraziło, że straciłam  przy 
tomność i upadłam  na ziemię. 
Po  ocuceniu wytłumaczono mi, 
że to co w idziałam , było zjaw i
skiem  natura! nem, spowodowa
li em rozprężeniem pewnych mię
śni u trupa.

Z szacunkiem
Zofju K... 

W arszawa, 20.IV  1922.
A utorka listu, dość silne me- 

djum , znana jest osobiście re
daktorowi.

17- Odszukana zguba,
W ydałam  bieliznę do p ran ia  

służącej. Po zdjęciu ze strychu  
i przeliczeniu okazało się b rak  
k ilku sztuk nowej bielizny mo
jej i dziecinnej- Pom im o usil
nych poszukiwań — n ie  znalazła 
się. 'Miafezkajllśmy sam i, służą
ca by ła  wzorem uczciwości, a  bie 
1 izna znikła,

Po paru  m iesiącach śni mli się, 
że n a  górce (mieliśmy oprócz 
m ieszkania na  dole 2 pokoiki, u- 
żyte na  skład na poddaszu) w ko 
szu w idziałam  tę  w szystką b ieli
znę zupełnie jeszcze nie praną.

N atychm iast wstałam , by ła  to 
4-ita rano, ubrałam  się, wzięłam 
klucz i poszłam zobaczyć. Bze- 
czywiście. wszystko tak  znala
złam, jak  widziałam  we śnie.

Z szacunkiem
M arja M... 

żona naczelnika stacji w  L- 
20.III 1922-

W poprzednich num erach 
kw arta ln ika  umieszczony już 
był szereg opowiadań o w ypad
kach bardzo zbliżonych, a  nie
kiedy niem al analogicznych i 
m ało różniących się od powyż
szych. Podaję je jednak, żeby 
czytelnicy mogli przekonać się, 
iż są one, względnie dość częste i 
liczne, oraz dlatego, że choć p ra 
wie żaden z tych wypadków nie 
był w swoim czasie pro tokolar
nie stw ierdzony przez świadków, 
jednak duża ich ilość i to, że ko
m unikują o n ich  najrozm aitsze 
osoby z różnych sfer społeczeń
stwa i różnych miejscowości na
szego k raju , może też poniekąd 
świadczyć o ich prawdziwości, 
bo niepodobna wszak przypu
ścić, że nieznający się wzajem
nie i zamieszkali w różnych m ia 
staeh autorowie opowiadań u- 
m ówili się z sobą w celu w pro
wadzenia w' b łąd  T-wo.

Na możliwy zarzut, dlaczego 
odpowiedzi na ankietę nie są po
segregowane odpowiednio do o- 
m aw ianyeh w nich zjawisk, m u
szę w yjaśnić, że bardzo często 
jeden autor kom unikuje odrazu 
k ilka swych spostrzeżeń i obser
wacji i byłoby dość trudno dzie
lić  tak i list p rzedstaw iający jed
n ą  całość na  części, k tó re  potem 
m ogłyby tra fić  do różnych na : 
wet numerów. Sarn fakt, że jed
na  i ta  sam a osoba kilkakrotnie 
m iała jakieś praw dziw e przeczu
cia, wypadki jasnowidzenia, sny 
wieszcze, w idziała zjawy i  t. p. 
świadczący o jej wrażliwości 
jest dość ciekawy .i charak te ry 
styczny i pozwala na wysnucie 
z tego pewnych wniosków, na- 
przykład, że zwykle osobnik w ra 
żliiwy jest obdarzony nie jedną 
lecz paru  zdolnościami nadnor- 
malnem i jednocześnie. Okolicz
ność ta, w  razi© dzielenia listów' 
na  części, łatw o m ogłaby być nie 
zauważona-

N iektóre wnioski ogólne z za
wartego w rubryce „odpowiedzi 
n a  ank'iety“ m ate rja łu  oraz pró
ba k lasyfikacji podane może je
szcze będą w jednym  z następ
nych numerów-



€ o  się tyczy w yjaśnień z ja
wisk, to były już one w krótko
śc i przytoczone wcześniej w nu 
m erach 1 i 2 ,i pow tarzanie ich 
raz jeszcze uważam  za zbyteczne 
d la  stałych czytelników pisma; 
naprzyk iad  parę  hypotez w nr. 2 
odnośnie hydrom ancji (wyp. 19) 
najzupełniej nadają  się j  do w y
padku 9-go w niniejszym  num e
rze, tyczącego się wróżby pirzy 
pomocy luster.

Jedynie co do objawów teleki- 
netyczmych w chwili śmierci, 
jak  aiaprz. pęknięcie szk lą lub 

sam orzutne zatrzym anie się, al- 
!bo przeciwnie, funkcjonowanie 
zegarka (wypadki 8 i 15), oprócz 
wspom nianej wcześniej możliwo
ści działania, jak iejś nieznanej 
nam  form y energji w yłaniającej 
się w chwili agonji z um ie ra ją 
cego, choćby był w tedy oddalo
ny na setki kilometrów — moż
n a  dać jeszcze i inne tłum acze
nie. M echanicznym, że tak  po
wiem, spraw cą telekimezji, źró
dłem, z którego pochodzi potrze
bna do tego energja, może być 
niekonieczjnie sam  um ierający, 
znajdu jący  się czasem w inneni 
mieście, ale jedna z osób, będą
cych św iadkam i tego objawu. 
Telepatyczne i najczęściej za- 
świadome odczucie śmierci lub 
grożącego blizkiej osobie niebez
pieczeństwa, ułatw ione jeszcze

185

jej intensyw ną chęcią dania o 
sobie zniać w jakikolw iek sposób 
jest prawdopodobnie tym  bodź
cem, dzięki którem u przejaw ia
ją  się w tedy drzemiące w każ
dym ,z nas zdolności nadnorm al- 
ne, jak  naprzykiad telekinetycz- 
ne, gdyż tam a, ham ujące je zw y
kle w stanie norm alnym , jest 
naówczas, jakby  na chwilę usu
niętą. Proces odczucia czyjejś 
śm ierci byłby w tak im  razie 
dość skomplikowany: m yśl um ie 
rającego dziaiła' nia zaświado- 
mość jak ie jś oddalonej' osoby, 
w skutek czego, dzięki jej Avła- 
snym  (ukrytym  zdolnościom te- 
lekinetycznym, m a m iejsce ob
jaw  realny, n.p. pęknięcie szkła, 
już świadomie zauważony i wy
w ołujący przypuszczenie o śmier 
ci.

N iem a powodu do' odrzucenia 
żadnej z tych hypotez, w rzeczy
wistości zaś tełekinezja w takich 
w ypadkach może odbywać się 
raz w ten, d rugi raz w in n y  spo
sób-

Z w racając się do czytelników, 
prosim y raz jeszcze o nadsyłanie 
nami opisów rozm aitych zdarzeń 
niezw ykłych z zakresu m etąpsy- 
ehiki, z k tórych  ciekawsze zosta
ną umieszczone na łam ach n a 
szego pisma-

Prosper Szmurlo.



DZIAŁ V.

Ruch metapsychiczny w Polsce.
Działa lność T ow .— S eansy  w Krakowie. —  N o w e  medjum. —  

Odczyty.  — instytut Nauk Hermetycznych.

Podczas miesięcy letnich i na 
początku jesieni większość to
warzystw m etap s y c h  icfcta y eh w 
k ra ju  była przeważnie nieczyn
ną z powodu wyjazdu wielu 
członków na wywczasy letnie. 
P raca trw ała tylko prawie w za
rządach tow, i polegała bądź na 
porządkowaniu i segregowaniu 
zebranego już poprzednio ma- 
terjału, bądź też na dokonywa
niu doświadczeń w kółku śei- 
ślejiszem.

Odbywały się, choć mniej licz
ne niż w’ sezonie zimowym, sean
sy prywatne, niekiedy bardzo eie 
kawe, o których postaram y się 
zakomunikować naszym czytel
nikom może w- następnych nu
merach, po otrzym aniu niektó
rych dodatkowych o nich wyja
śnień.

O urządzonych w7 okresie let
nim seansach w* Warsz, T-wie 
Psy chi-Fizy c znem, które zakoń
czyły się zdemaskowaniem me
djum, nic tu nie piszemy,, gdyż 
poświęcony jest temu obszerniej
szy artykuł w innej rubryce: na
szego pisma.

W Towarzystwie Metapsy- 
chicznem w Krakowie zaszły pe
wne zmiany w składzie zarządu, 
do którego między innym i we
szli: znany artysta - malarz, p.
Wodzinowski i ksiądz Hortyń- 

ski, prezesem zaś został dr. 
med. St- Breyer, autor dzieła „Z 
pogranicza zaświatów" 

Sprężyście prowadzone T-wo 
krakowskie urządziło we wrze
śniu szereg seansów ze sprowa
dzonym już nie po1 raz pierw
szy z W arszawy p. J. Guzikiem, 
choć posiada i swoje własne me- 
dja z grona członków.

piszący te słowa, bawiąc chwi
lowo w Krakowie miał możność 
dzięki uprzejmości: p. d-ra med. 
A. Klęska, przyjąć osobiście u- 
dział na urządzonym przez n ie
go I-go października w mieszka
niu własnem, seansie,, na któreni 
przy medjum p. W. obserwował 
zjawiska telekinetyezne'j. świetl
ne, oraz zapoznał się z będącą 
wtedy przypadkiem w Krakowie 
panią M- Wiśniewską z Białej, 
medjum inkarnacyjnem, umie
jętnie i z poświęceniem się pro- 
wadzonem przez p, ,T. Ponikow-
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skiego, członka - korespondenta 
War&z. T-wa Psycho - Fizyczn.

Pani M. W. obdarzona jest 
również parokrotnie już stwier
dzonym darem jasnowidzenia w 
czasie i przestrzeni1, oraz określa
nia stanu organizmu i chorób 
obecnych, a nawet nieobecnych 
osób, dowody czego dała i na 
wspomnianym seansie. Poza. tern 
w czasie ostatnim u tegoż me
dium ujawniła się jeszcze zdol
ność rysowania i malowania w 
transie, choć na jawie talentów 
tych nie posiada, tak samo, jak 
i nie mówi językami, używany
mi niekiedy podczas inkarnacji.

Jeden z takich szkiców tran- 
sowyeh został wykonany w prze
ciągu 10 minut w obecności pi
szącego rzekomo pod kierownic
twem Jana Matejki, który prze
mawiał przez usta medjum i na 
zapytanie o p. M- Grużewsfcim, 
ogólnie znanym w sferach1 rne- 
tapsychicznych, dzięki swej rze
czywiście niezwykłej twórczości 
transowej, odpowiedział, iż istot
nie wcielał się w niego i  kiero
wał jego pędzlem-

O pani M. W., bardzo cieką- 
wem i wielostronnem medjum, 
damy może jeszcze w przyszłości 
szczegółowsze sprawozdanie do
piero po jej obiecanym przyjeź- 
dzie do Warszawy na zaprosze
nie T-wa Psycho - Fizycznego.

Latem, niektórzy z prelegen
tów warszawskich odwiedzili kil 
ka miast na Pomorzu etc,, wy
głaszając tam odczyty, zapozna
jące publiczność prowincjonalną 
z metapsychiką i pokrewnemi 
jej dziedzinami.

Sezon odczytowy rozpoczął we 
wrześniu w Krakowie znakomi
ty nasz pisarz, Stanisław Przy
byszewski, odczytem zaitytuło 
wanym „Tajemnice kart do gry**, 
w którym wyjaśnił, że powstały 
one z prastarego tarotu, zawie
rającego w postaci niezrozumia
łych profanów rysunków sym
bolicznych cały prawie świato
pogląd ezoteryczny IsKarożyt- 
nyeh i główne zasady magji. W 
Warszawie p, St. Wołowski po

wtórzył swój odczyt wiosenny 
„Jak poznać charakter, prze
szłość i przyszłość?** o chiroman
cji, frenologji i t, p., wygłosił też 
inny o „Śnie**, a p. H. Błoch mó
wił o „Życiu zagrobowem.**.

Nie możemy pominąć milcze
niem dość znamiennego, choć nie 
związanego ściśle z właściwą me 
tapsyohiką faktu, świadczącego, 
zdaje się, o coraz to większem i 
.szenszem interesowaniu się spo
łeczeństwa naszego ezoteryz- 
rnern, mianowicie powstania w 
Warszawie „Instytutu Nauk 
Hermetycznych**, jakie już od- 
dawna istnieją zagranicą. Jak  
przeczytaliśmy na rozklejonych 
afiszach kurs w pomienkmym 
instytucie projektuje się roczny, 
wykłady 2 razy tygodniowo po 
2 godziny. Program obejmuje 
następujące działy: 1) Historja 
ezoteryczna, 2) Teogonja, Ko- 
smo i  Antropogeneza, Planolo- 
gja, 3) Psychurgja, 4) Metapsy- 
chiika, Spirytyzm, 5) Magja, 
Teurgjai, Astrologja. 6) Ałche- 
mja i, Hermetyzm, 7) wielki kurs 
jedności kultów.

Dyrektorem Instytutu jest p. 
Bohdan Filipowski, do którego 
też można zwracać się po infor
macje (Natolińska 7), wykładów 
ca mi zaś tenże p. Filipowski i p. 
Henryk Bloch, znani już ze 
swych odczytów publicznych pre 
legenci.

Instytut wspomniany nie jest 
jednak, jak się dowiadujemy, 
zorganizowany z inicjatywy To
warzystwa iSłudjów Ezoterycz
nych, choć obaj wykładowcy są 
jego członkami-

W październiku wszystkie pra
wie towarzystwa, Metapsyeki.cz- 
ne polski© wznawiają swoją dzia 
działalność i znowu rozpoczyna
ją swe perjodyczne zebrania in- 
formacyjno-sprawozdawcze 1 od
czytowe dla członków i gości.

Pragnąc w przyszłości w ru
bryce tej możliwie najdokładniej 
zobrazować cały ruch metapsy- 
ohiczny w Polsce, uprzejmie pro 
simy -wszystkie towarzystwa zaj
mujące się tą dziedziną, jak rów-
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nież i kółka prywatne oraz po- 
szczególnych, badaczy o nadsyła
nie *nam choć raz na parę miesię 
cy krótkich sprawozdań ze swej 
działalności na tem pola, wiado

mości o dokonanych doświadcze
niach, zaobserwowanych zjawi
skach, o powitaniu sekcji i od
działów, o zmianach w kiero
wnictwie i t- p. P. S.

Doświadczenia z magnefyzouraniem roślin.
Powołując się na swe wezwa

nie do doświadczeń z magnetyzo- 
waniem roślin, zamieszczone w 
N r 2 „(Zagadnień11, Warsz. Tow. 
PsychoiPizyczne proponuje oso
bom, którym  brak czasu stoi na 
przeszkodzą© do wykonania opi
sanego tam  doświadczenia, inne 
odznaczające się prostotą, rezul
ta t którego ujaw nia się już po p a
ru  dniach. Jest to doświadczienie 
z magnetyzowaniem kiełkujących  
nasion.

Do tego doświadczenia nadają 
się nasiona kiełkujące szybko i 
równo, naprz. nasiona sałaty.

Do trzech spodków kładzie się 
jednakową ilość (20 — 25) nasion, 
nie różniących się od siebie w ar
tością, poezem zalewa się je  jed
nakową ilością wody, dokładnie 
zwilżając nasiona- aby nie pły
wały po wierzcbujSlpodki trzyma 
się w miejscu zaciemnionem. w 
jednakowej niezbyt wysokiej 
temipe ratu rze pokojowej.

Jeden z trzech spodków prze
znaczamy dla doświadczenia kon
trolnego i żadnemu magnetyzo- 
waniu nie poddajemy. Z drugim 
spodkiem postępujemy w sposób 
następujący: codziennie, rano i
wieczór ujmujemy go od spodu 
prawą dłonią, a końce trzech 
pierwszych palców lewej ręki za 
nurzamy do wody, trzym ając je 
w niej przez 3 — 5 m inut i zilókka

okrążając nimi spodek. Z trze
cim spodkiem czynimy to samo, 
z tą różnicą, że podtrzymujemy 
go lewą ręką, a palce prawej ręki 
zanurzamy do wody celem ma- 
gnetyzow'ania.

Gdy po upływie 2 — 4 dni wię
ksza część nasion już zakiełkuje, 
należy policzyć je w każdym ze 
spodków i zanotowawszy wynik, 
doświadczenie uważać za skoń
czone. W arto jednak kilkakrot
nie, a nawet razy 10 powtórzyć 
doświadczenie, biorąc nowe por
cje nasion, by zbadać, czy różni
ce nie są dziełem przypadku.

Sposób zapisywania wyników.

Nazwisko i imię!

Po ile ziaren włożono do każ
dego spodka?

Czas * trw ania doświadczenia 
(daty początku i końca).

Ile  ziaren zakiełkowało?:
W spodku nieinamagnetyzowa- 

nym?
w magnetyzowanym palcami 

prawej ręki.
w magnetyzowanym palcami 

lewej ręki.

Tow. Psyeh o-F iz:yezne prosi o 
komunikowanie mu w powyższy 
sposób zanotowanych wyników 
(Marszałkowska 53 m. 39).
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Zagadnienie śmierci.

Zamierzając wygłosić publicznie 
oddawna już opracowywany od
czyt o interesującem mię od szt'ro
gu la t zagadnieniu śmierci i (pra
gnąc dllą zilustrowania go, uzu'pel 
nić swój zbiór przezroczy, zwra
cam s|ię do wszystkich czytelni
ków niniejszego pisma, jak  miej
scowych, tak również i zamiejsoo 
wych z uprzejmą prośbą o ł a s k a 
we przysłanie mi pod niżej wska
zanym adresem posiadanych e- 
wentualnie przez nich fotografji 
lulb rysunków i t. p. (możliwie z 
opisami), przedstawiających:

1) nieboszczyków z otwartemi 
oczami, zmarłych bądź śmiercią 
naturalną, bądź gwałtowną;

2) zwłoki, które bez balzamowa- 
wania uległy, mumii fikaćji (wy
schnięciu) spotykane dość często 
w grobowcach przy kościołach;

3) rośnięeie włosów lub paznog- 
ci po śmierci, stwierdzanie niekie, 
dy  przy ekshumacji zwłok;

4) regenerację organów,to jest 
odrastanie odciętego ogona n jia- 
szczurki. łany u 'kraba i t. p . ; ,

5) obrzędy pogrzebowe i sym
boliczne wyobrażenia śmierci u 
różnych narodów w różnych epo
kach, grobowce przedhistoryczne, 
osoby w' letargu1, przyrządy a lar
mujące w razie przebudzenia się 
z pozornej śmierci, etc.

Wszelkie spostrzeżenia, obser
wacje ii uwagi, odnoszące się do 
wspomnianego tematu byłyby 
również bardzo pożądane.

Wszystkie nadesłane fotogra- 
fje, rysunki etc. Po ich przefoto- 
grafowaniu będą niezwłocznie z 
wdzięcznością zwrócone ich w łaś 
ci ciel om.

Prosper Szmurlo.

Warszawa, Marszałkowska 53, 
m. 39.



DZIAŁ VI.

Korespondencje.
(Vide te n ż e  dz ia ł  N» I „ Z a g ad n ie ń  M etapsychicznych).

Manifestowanie sie rzekomej islnoiti d ra Galey.
Słysząc, iż ma seansach u WPa- 

mi M. W odzińskie j manifestu jo 
się zm arły niedawno tragiczną 
śmiercią ma skutek wypadku z 
aeroplanem, dr. G. Geley, zwró
ciłem się do Niej z prośbą o łaska 
we objaśnienie mię w tym  wzglę
dzie. Otrzymany w odpowiedzi 
list p. Wodzińskiej z zamieszczo

nym  w nim niezwykłe interesują- 
oem sprawozdaniem z faktu po
jaw ienia się d-ra Geley i związa
nych z nim  okoliczności, pozwa
lam sobie przytoczyć tu in exten- 
90 w raz z uprzejmem podzięko
waniem Szan. Autorce.

D-r Habdank.

Szanowny Panie Doktorze!
Stosując, się do życzenia bań

skiego przesyłam notatkę kilku 
wydarzeń ciekawych, tyczących 
rzeczonej sprawy.

W niedzielę, dn. 13 tipca, w' po
łudnie, dr. Geley przyszedł poże
gnań się! ze mną., mówiąc^ ż« o go
dzinie 3-ej tegoż dn ia .samolotem 
powraca do Paryża. Obiecywał no 
wrócić do nas w ciągu zimy dla 
dalszych studjów, bo jak to często 
powtarzał, nigdzie lepszych rne- 
djów obecnie niema.
Na drugi dzień około godz. 12 w 
południe, widzę się % p. Alf. A., 
głębokim znawcą 1 wyznawcą o-

kuTtyzmu. Proszę go, by mi z kart, 
przepowiedział najbliższą przy
szłość. P o  kilku mniejt inter esuj ą- 
cych zdaniach, p. A. nagle % prze
strachem mówi: „Pani1, niezmier
ne oczekuje panią zmartwienie... 
Jeden z przyjaciół Jejl, człowiek 
starszy, zagrożony jest wielką ka 
tastrofą! To straszliwe!.,. Widzę 
śmierć tego parna... Tak jest — o- 
wa katastrofa już ma miejsce!"

Dopiero n a  drug i dzień rano, 
wy wtorek, dowiedziałem się o tra  
gicznej śmierci d-ra Geley, która 
m iała miejsce w poniedziałek o 
godzinie 3-ej popoł. Widzenie p. 
A. poprzedzało więc o kilka go-
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dzin iakfc tragiczny. J a k  wiado
mo aeroplan spadł n a  pole wsi O- 
kęeie tuż z.a W arszaw ą, a  ciała p i
lota. Clem ent i d -ra  Geley znale
ziono strasznie  zeszpecone. Poło
w a czaszki i  głowy d-ra G. była 
1 łteraln ie o de r w an  a,

W parę  d n i po zgonie d-ra G. 
m iałam  sen a  raczej senne widze
nie (zdaje mi się, iż to 3-go dnia, 
po jego śm ierci). W jasności wiel
k iej pochyliła  się ku  m nie radoś
cią w ielką prześwietlona tw arz 
d -ra  G. M ówił do m nie dosyć d łu 
go — niestety, ja k  każdy osobnik 
n ie  wyćwiczony w zachow aniu 
pełnej świadomości na  p lanach  
Wyższych, tak  ii ja  n ie  by łam  w 
stan ie  zapam iętać wszystkiego co 
słyszałam . W iem  tylko, że mówił 
mi dr. Geley: „Proszę owiedzieć 
wszystkimi, że jestem  obecnie zu
pełnie szczęśliwy".

W dowa po dr. G. przybyła z 
P a ry ża  na  pogrzeb męża. Guzik 
by ł w tedy w  K rakow ie, nie mo
głyśm y więc urządzić posiedze
n ia . Dopiero w kilka, dn i po wyjeź 
dzie pani G., podczas seansu z Gu
zikiem, ukazał się dr. G. Obecni 
przy  seansie by li pp. Ż,, inżynier 
S  i ja. Z jaw a siln ie zm aterjalizo- 
w ana i prześw ietlana, serdecznie 
wszystkich nas ściskała  — m ó
wiąc dość niew yraźnie po fran 
cusku. Oszołomieni, py tam y na
szego „esprit fam iiier", Z ygm un
ta , k to  to  być może? Na to odbie
ram y, jak  zwykle, odpowiedź jo 
w ja lną  Z ygm unta:

„Jak to , n ie  poznajecie go — toż 
to Gutek". Dr. Geley m iał na 
im ię Gustaw.

P rz y  d rugiem  posiedzeniu 
wszyscy obecni do tykani są gło
wą, również b. w yraźnie zmate- 
rjaiiżow aną — lecz z jednej s tro 

ny  jak b y  b. gorącą cieczą ciek
nącą i pu lsu jącą żywem tętnem. 
Jesteśm y wszyscy przejęci prze
rażeniem. Dom yślam y się, że to 
zjaw a d -ra  Geley, k tó ry , chcąc 
się w yraźnie zamanifestować, 
ukazyw ał nam  sWą rozpłataną 
głowę. W rażenie było tak  silne, 
że P. Ż. wyszedłszy do drugiego 
pokoju oświetlonego, szukał na  
ub ran iu  śladów krw i, k tórych  nb. 
n ie  było. Dopiero następnego 
dnia  zdobyliśm y się n a  odwagę 
podzielenia się tem i obserwa
cjam i.

W k ilką dni później,, w innem  
kółku z m edjum  Guzikiem, znów 
ukazała się n«m tw arz  d-ra G., 
tym  razem  tak  w yraźnie, że lir. 
K ., k tó ra  za życia nie znała d-ra  
G„ jaknaj dokładniej tw arz  tę  zo
baczyła i  opisała nam  jej rysy. 
K ilką  zdań po francusku zam ie
niłem  wtedy z dr. G. Odpowiedzi 
•były zupełnie wyraźne. K iedy z 
żalem powiedziałem,, że niem a na 
stole pap ieru  i ołówka, by 
mógł słów, parę  napisać d la  w y
słan ia  takiego dokumentu^ do P a 
ryża, otrzym aalm  odpowiedź:

„Nie, nic n ie mogę zrobić!" _— 
poczem zjaw a szybko obudziła 
m edjum  i znikła.

N a następnych seansach nie 
zjaw ił się  dr. Geley. P y ta łam  zja- 
wę m atk i mojej, z k tó rą  najdo- J 
kładniej od la t  10 porozumie
wam się, czy przyjdzie jeszcze do 
nas kiedy dr. G.f O trzym ałam  
odpowiedź: „Może jeszcze kiedy 
przyjdzie..." Ozekamy więc... 
Tym czasem  za nieudolną, doryw 
czą notatkę najserdeczniej Sz. 
P a n a  Doktora przepraszam i n a j
uprzejm iejsze w yrazy łączę.

Mar ja  Wodzińska.
13.X 1924.



DZiAŁ Vlli.

Z prasy zagranicznej.
Psyche und Uebersinnliche Welt, 
rok V III, zesz, 9—12, zawiera 
między imnemi artykuły:

Georg Kaleta. — Próba kores
pondencji krzyżowej. W yłoiżyw- 
szy zasady pisma automatycznego 
kilku osobom z któremi autor 
m iał odbyć odnośne posiedzenie, 
otrzym uje'tenże od pewnej istno- 

* śei duchowej wezwanie, by sko
munikował się z nią jeszcze przed 
owern zebraniem- Istność owa ma 
być rzekomo zm arłą przyjaciółką 
jednej z osób biorących udział w 
pomienionych posiedzeniach. Au 
tor dla stwierdzenia tożsamości 
tejżeż osoby zm arłej zastosował 
próbę komunikatów krzyżowych: 
istność owa dyktowała kolejno 
kiilku osobom część większego o- 
kresu zdań, każdej z osobna, — 
te zaś osoby, bez. porozumienia się 
z; sobą. notowały sitowia, te  w' cie
mności, co wszystko złożone na 
stąpnie w jedną całość, przedsta
wiało kom unikat tyczący sipraw 
osobistych rodziny zmarłej oso- 

’ by ora® pewne zapowiedzi na 
przyszłość. Xą jednein z posie
dzeń obecna oisolbfa Ijiasniowidzją- 
ca spostrzegła zjawę kobiecą w 
pobliżu uczestniczących, w któ
rej po przedstawieniu jej kilku

f ot ograł ji, poznała w j ednej z 
nich ową zmarłą przyjaciółkę.

A. Grobe - W utischky  — Pani 
Mar ja Vollhurt, jako medjum fi
zyczne.

Autor dlajie sprawozdanie z 
książki D ra Schwab a  traktującej 
o poinienionem medjum i różnoro 
dnych objawach mających miej
sce w jej obecności, a  milanowi- 
cie: 1) unoszenie się i  przenosze
nie przedmiotów na odległość, 2) 
lewitacje medjum, stwierdzone 
.zdjęciami fotogralficznemii, 3) a- 
porty na jawie i przy świetle: 
przenoszenie przedmiotów z. po
bliża !i innych pokojów1, a  także 
z poza mieszkania 1 odległych u- 
lic, —: pożateim prizynioszone by
w ały z, zamkniętych siziaif książki 
związane treścią a przedmiotem 
bieżących rozmów n a  seansach,
4) pojawianie się światełek o 
zmień nem natężeniu w pobliżu 
medjum i  w oddalił, poruszają
cych siię w1 różnych kierunkach,
5) miaterjiafcaojie, 6) występowa
nie krwawiących stygmałów. Ob
serwowane bywtały również obja
wy ©ktiopłazmy, pojawiające się 
w charakterystyczny sposób, 
stwierdzone -wielokrotnie zdjęcila- 
mii; foiogr. za pomocą zwykłych
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i stereoskopowych . aparatów. 
Przy fotografowaniu gtygmatów 
udialo siłę Drowi S. 'dokonać zdję
cia jakiegoś podłużnego kształtu 
przedmiotu, podobnego do nogi 
ptaka z zakrzywionym szponem 
i dotykającego miejsca stygm atu 
na  ręku medjum.- Być może, iż 
sprawa dotyczy w* tym  wypad
ku objawu przed'- i podmiotowe
go charakteru, o ile rzeczony 
twór powstaje na tle ideoplastji.

T. Solus — Ryszard Wagner 
pod kierunkiem swego geniusza. 
Zdaniem autora wielkie dzieła 
sztuki pow stają dzięki temu, ż<e w 
twórczości artystów przejawiają 
się idee tworzące świat Dudku 
(Mamas). Przejaw ten dzieje się 
tak, że artysta  wnika jasnowidz- 
twem w tenże świat albo też w  
eh wili boskiego obłędu (Man ja), 
korzysta z pomocy niewidzialne
go genjusza, jak  'to mp. twierdził 
o sobie Goethe. O tern, że W agner 
posiadał zdolność 'bezpośredniego 
spostrzegania idei, świadczy opo
wiadanie jego o ciekawem zda- 
nzeniiu z czasów gdy był jeszcze 
16-0 letnim chłopcem: w stanie 
pół-semnej halucynacji ujrzał był 
wtedy uprzystępnione wyobraźni 
jego postacie Tomiki:, Tercji, i Do
minantę .muzycznych, które obja
śniły mu wła&aiiwe swe znaczenie. 
Podobna wizja wpłynęła na po
wstanie 3-go aktu opery jego ,,'die 
Meiśterseuger" i 3-go aktu  „Tri
stana 1 Isołdy“. Autor sądzi, że 
wizje te inspirowane były  W a
gnerowi przez owego genjusaa i 
choć W agner zamilcza o tern roz
mowa jego z Edwardem Sehure 
świadczy, iż świadom jest, że 
znajduje się pod wpływem „De
mona", 'jak się -wyrażar Wpływ 
niewidzialnej tej fetności odbił siię 
szczególniej w sferze moralnej 
Wagnera, będącego w swoim cza
sie namiętnym graczem w karty. 
Gdy Wagney pewnego razu zgrał 
się do ostatniego grosza posta
wiwszy nawet ma jedną kartę 
emerytalną pensję matki swej. 
poczuł magle przy solbiiie .w chwili 
ogarniającej go rozpaczy i lęku,, 
obecność owej opiekującej się

nim iistniośeti, i postanowiwszy so
bie porzucić n a  zawsze grę w k a r
ty , jeśli tym  rażeni jeszcze odzy
ska przegrane pieniądze, odegrał 
się rzeczywiście i >od tej chwili 
nie grał więceji. Przykładem bez
pośredniego transcendentalnego 
wpływu na twórczość W. _ niech 
.posłuży izdarzemiie w Spezzjł 1853 
r. 'Zapadłszy w  rodźaj stanu som- 
niambuliiicznego, zdało m u się na
gle, iż pogrążonym został w  rw ą
cy potok, Szum wody, mówi Wa
gner w swych pamiętnikach, 
brzmiał niby akord Es-dur, falu
jący wciąż ,1 przerywany raz po 
raz melodyjnemi koncepejiamii; 
nie zmieniał jednak swej barwy 
i nastrajał wytrwale ma modłę 
nieskończoności środowisko w Mó 
re zapadał. Pod wrażeniem, że za 
lewiają go wezbrane nurty , zbu
dził się z przestrachem ze stanu 
oszołomienia w jakiem pozosta
wał i zdał sobie wówczas sprawę, 
dż inspirowany mu był tą  drogą 
wstęp orkiestralUy do „Złota Re
nu", tak  jak przedstawiał się w 
jego koncepcjach, a którego do
tąd nie był -w możności jesz
cze zdefinjować, I  „Lohengrin1' 
powstał w podobny sposób, z na
rzuconych mu twórczo aktów kil
ku. P rzy sposobności tej twierdzi 
Solus, iż cały aż do szczegółów 
wykończony szkic muzyczny „Lo- 
hengrina“, postawiony został 
„przed duszę" Wagnera, za_ spra
wą niewidzialnego, opiekującego 
się nim  gemjusizu. Wy wody autora 
powyższej rozprawy jakkolwiek 
interesujące, mętne są jednak 
i pozbawione dostatecznej siły do
wodowej.

,/. Peter. Czy istnieje świat Du
chów? Oto odpowiedź zasłużonego 
w tych sprawach metapsychika: 
Być'może, iż są d a l a  odbijające 
jedynie promienie niewidzialne 
dla nas a przepuszczające (nie 
pochłaniające!) widziane, ergo— 
nie działające ma nerwy nasze 
wzrokowe. Możliwe zatem, że do 
koła nas poruszają się podmioty 
ultra-fjóletowę, które nawet mó
wią, lecz drgania fal głosowych 
wywołane mową lich, nie wy wołu-
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ją  natężenia potrzebne
go do pobudzenia naszych ner
wów1 słuchowych — więc nie sły
szymy ich... Istoty 'posiadające 
ciała, obdarzone tukiem i właści
wościami, byłyby nadzmysłowe 
lecz ni© nadnatunaiine. Oczy wiście 
musiałyby posiadać specjalny or
ganizm. Nieznanej nam  'formie 
m aterji stanowiącej su b s tn i d u 
cha, brak cedh nieprzemikliwoś- 
ci; d la tego jest. nieuchwytną i nie 
jest w1 stanie działać bezpośrednio 
na masizą materję. N a drugie py 
tanie, sformułowane: czy praw 
dopodobną jest egzystencja istot 
niewidzialnych'? — odpowiada au 
tor, cytując twierdzenia Kanta, 
Laplaceda, Johna Herschel‘a, K a
milla Flammarioma dające snę u- 
jąć w1 tezach następujących. a) 
Ziemia nie może 'być jedyną sie
dzibą Istot żywych; b) człowiek 
nie może Ibyć jednym typem 
mieszkańca Wszechświata — ©- 
wsizem,, należy przyjąć nieograni
czoną mnogość istnościi inteligen
tnych pod wszełkiemi postaciami 
względnie do wszelkich form od
nośnej energjii.

Dr. G. Louies. Telepatja i tam
ten świat. Łączność z tamtym 
światem zdaje się być możliwa 
dzięki telepał ji  i .symbolice. Tezę 
te stiawią au tor w  celu dbjiaiśnłe- 
11 i a faktu  następującego: W pew
nej wytwórni Ihiaiftów zagrał na
gle sam przez isię apara t muzycz
ny, dzwoniąc ulubioną piosnkę 
zm arłej przed 8 miesiącami zało
życielki owego przedsiębiorstwa. 
Obecna właścicielka wytwórni i 
80 pracownic podbiegły do instru
mentu, py ta jąc zdziwione, kto go 
nakręcili W  odpowiedzi za
brzmiała. taż sarnia melodja po raz 
drugi i trzeci; najwięcej zastana
wiającym- zaś przy tern było, iż 
wałek w i rakcie igry pozostawał 
nieruchomy. Ozyliil, że niie in stru 
ment) był sprawcą oWego_ zjawis
ka  a  prtzedsitaWiiał jedynie miej
sce lokalizacji słyszanych tonów. 
A utor przyjm u j© w ‘tym przypad
ku fak t jasno^słyszenia aa pośre
dnictwem zmysłu wewnętrznego 
a miainiowiiicdie, M z,marła starusz

ka wywarła z za grobu telepa.tycz 
mą suggestję, Iby całemu domowi 
przesilać symbolicznie pożegna
ni© (1). Pomimo, <iiż kilkadziesiąt 
osób uległo jednocześnie temu 
Wpływowi, tłom a Czy to autor w 
ten sposób, że dla zmarłej cały 
jej dom i mieszkańcy stanowili 
jednostkę psychiczną,

W „La Revue Spirite‘\  rocznik 
67 z m. sierpnia 1924 r. znajduje
my artykuły:

Kam, Flammańona  — Dziwne 
i uwagi godne objawy życia po 
śmierci.

E. Bozzano. Jasnowidząca an
gielka. A utor .roaWalżia symbol i- 
czmo-przeczuciowe wizje ze stro
ny  iMrs. Snelll pielęgniarki szpi
talnej. Jeśli ©hory m iał umrzeć, 
ukazywała jej isię "Wstać amiietska, 
jak  ją  nazywa, zawoalowaną czar 
n.ą zasłoną:, natomiast uśmiech
nięta w bieli jeśli'Chorego ocze
kiwało wyzdrowienie. Progu osty 
k i te były nieomylne. Czy oibjiaś- 
niiić te fakty należy w ten sposób, 
iż u medjum jakiem była niewąt
pliwie pani S. działało w tych wy 
padkaich przeczucie podświadome 
przeniesione do świadomości za 
pomocą obrazów1 hiahieynacyj- 
nych o naturze symbolicznej, cfzy 
postiaiaie te pochodziły z, zewnątrz 
— orzec trudno. Mnsl Snielł widy
wała również często widmo ko
biety przebiegającej między _ rzę
dami łóżek w1 sizpitiałlu; zbliżała 
się ona do chorych, ciężko ©Łer- 
piących, wyciągając ku nim  rę 
ki©. Nie idziałała lecząca, lecz u- 
śmierziała ©ierpdleimia. i sprowadza
ła. .sen:,, k tórym  był potrzebny. — 
Tego rodzaju istność mogła być 
tyłkd itsltimościiią ma zewnątrz po
chodzącą czyli spirytualna.. Dal
szą część pracy poświęca autor 
doświadczeniom w których jasno- 
widząca przenosiła. się duchowo 
w sfery transcendentalne najbliż
sze naszej ziemi. Sądząc m opisu 
jej należałoby mniemać, iż te sfe
ry t\V które wchodzi istność świe
żo amarłeigoi, są odtworzeniem du- 
chowem środowiska. ziemskiego 
w którem przebywał' .a. to dla



stworzenia dlań fcouiieozniego 
przejścia ze świata mat-arjalnego 
dto duchowego. D-oświadczeima, te 
jako aide nadające się do kontroli, 
nie przedstawiają zdaniem .auto
ra, wartości teoretycznej, aczkol
wiek przemawiają aa 'tern również 
i Avierzenie ludów i wypowiada
nie się różnych mesijów w tym 
że samym duchu.

W kronice zagranicznej izmajr 
dujemy referat Ooma-n Doyile‘a za
czerpnięty z „Daily Express*1 z ®el- 
ansu ma, którym  manifestów,ał się 
rzekomo Lenin, k tóry  (aa pomocą 
alfabetu) oświadczył: :i!ż artyści 
mogą ocalić i p-odźwignąć na
ród i w yraził życzenie, by Ro
sja i Angija zawarły traktat 
przyjazny, inaczej wybuchnie 
nowa wojna w której Rosja bę
dzie miała, przewagę.

Journal da Magnetisme et du 
Psychisme experimental!, nr. 7 i 8 
aa lipiec i sierpień, 24 r. wypeł
niają przeważnie -artykuły Hen
ryka Duwille, a mianowicie: 
Suigigestjia pośrednia; Djagnosty
ka podatności na suggesitję. Sug
gest ją  pośrednią nazywa, autor 
wywieranie wpływu ma podświa
domość danej osoby za pomocą 
słów baz uciekania się do snu hy'- 
pintoltyczmego. Ch-oidzi tu  właściwie 
o wywieranie wpływu beiz wiedzy 
danego osobnika. Stosując sug
gestję pośrednią korzysta z chwi
li osłalbiemiia zależnej od woli kon 
tro łi tegoż osobnika; 'człowiek 
roztargniony przyjm uje bezfcry- 
tyoańie poddaną myśl: przenika 
ona do jego podświadomości, tu  
się osładza ji Lojiairizy z immemiil, u- 
przedniemii,. Tern nabytek w razie 
odnawiania zmienią niepostnae- 
żemie jakość nagromadzonych za
pasów myślowych. U -osoby pod
danej działaniu podobnego wmó
wienia zmienią się stopniowo włal- 
-sme zapatrywanie. W ymaga to 
naturalnie dłuższego czasu i, cier
pliwości, Suggestj'a pośrednia nie 
jesit identyczną z przymusem 
moralnym: jest ona potężnym
środkiem dłia r-oz'wij-'ania, wyż
szych zdolności duchowych. (Nie
wątpliwie mogłaby jako taka  stą-

nowitó Ważny czynnik przy fcształ 
ceniu medjów—prz-yp. Red.) Dja-
gnostyka p-odaitnościi ma suggestję 
korzysta z osłabionej uw agi przy
puszczalnie av tym  kierunku Av-r-a- 
żIŁwyoh osobników (sensytywów). 
Badanej osobie pokazuje się po 
kolei 20 lini-j, 'nakreślonych kaiżda 
na -osobnym kartonie, z, których 
5 pierwszych r-ośnie stałe na d łu
gość o jeden i  ten sam znaczny 
odcinek, pozostałe 15 Minij posi-ai- 
daj-ą wszystkie iedną długość od- 
ipoAriadająeą 1'inji 5-ej—-i prosi, 
by te 20 liniij -odtworzyła na leżą
cym przed niią 'arkuszu papieru- 
Jeślii rzeczona, osoba uległa siug- 
gestji co do stopniowego podłuża- 
mia się stałego lin ij, nakreśli- iv*te- 
dy  -szóstą linję dłuższą od piątej, 
siódmą, jeszcze dłuższą i t. d„ czy 
11 że operacja samowmawiilamła 
odbywającego się w myślach, 
wyraża się na zewnątrz kreską. 
Banalne to  na pozór -doświadczę 
n ią  daje doskonałe wynifci. Oso,- 
by wrażliwe n a  własną suggestję 
będą również w (tymże samym 
łub zmiennym stopniu podatne 
na, -suggesitję lidącą z, izewtnątrz,

W Tribune de Geneve■ w a rty 
kule p. t, .„Natichniiiemiie**—-omaiydia 
doświadczony psychłstia il. Mon- 
tandon -n a storni ją ey przypadek 
niezwykły napisania przez, 161-,let
niego chłopca, iż, -b. ńiewi-elkiem 
elemenltlarnem ivy kształceniem,
pod >ypływem (inspiracji -d-wóch 
poważnych dizdeł ą  mianowicie: 
„Sceny ze świata -duchow'ego“ i 
„Tajemnice przyrody**, ostatnie 
stanowiące zarys świata kosmo- 
goniczne-go, w którym przedsta
wia powstanie światła i życia, -cy 
tując fragmenty ze Współezes- 
n,yeli dzieł naukowych. Wydawca 
książki F. Britton, nie był av moż 
ilości, co prawda, sfcontrolo wania 
teksitu oAvycih cytat), nie mając 
odnośnych, b. licznych dzieł do 
swej dyspozycji!.

W  Journalu  -czy taimy], iż jeden 
z poważnych ’senatorów 'iriiandzi- 
kiteh, dr. John Goggarty, o-fnaro- 
wał w miejscowości Island- Br id" 
ge dwa białe łabędzie w ofierze 
rzece noszącej maamo Anna Lif-
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fey. Bfca'ki te ślubowali był rzece 
gdy w1 ucieczce prizted! zwolenni
kami de Valery zmuszony był 
rzucató się w wiosenne, krą pokry
te jej n u rty  i  błagał bóstwo jej 
o ratunek, kitóry* nastąpił. Uro
czystość puszczenia na wodę 
wspaniałych okazów łabędziego 
rodu m iała miejsce w  pobliżu źró
deł rzeki w obecności słynnego 
poety Yeats‘a.

Stopy Dune. Miesięcznik spiry- 
łysltyiezmy, wychodzący w Pradze 
Czeskiej, roezniik 3 (4) nr. 5, za
wiera między innemi:

Dr. O. Elias — Okuityzm azja
tyckich narodów według parniej- 
ników Marco Poła; Etanu — Za- 
gaidndłemie błędnego korzenia; 
Echad — Egipski! czarodziej-

Spiritistioka Revue, organ śląs- 
ko-imorawskicih spirytustów, za
wiera w  nr. rocznika V w czasie 
od s'tycanjiia do m aja r, b. między 
innemi: W nr. 1: I. Rosner: 
U br. Józefa Kocjana.—Medjńm. 
Rysownika; J. Kocjan: Sprawoz
danie z I I  Kongresu Badań Psych 
w Warszawie- W nr. 2: J. Ross- 
ner: Wpływ ńiiewidiziailny na ży
cie ludzkie. W nr. 3: E. Anthoux: 
0  medjium-miaiarzu W. 'Grużew- 
iskirn. J. Kuchar — Domy nawie
dzane. W  nr. 4: J. Kocjan: Obja
wy m aterializacji u  p. iStaniisła- 
wy P. i(z Warszaw7y) • W nr. 6: 
Dr. Hynek: Ozy jasnowidzenie
jest faktem rzeczywistym? (Oisso- 
wiedki). J. Kuchar: 'Zranienie ciia- 
ia astralnego (z tfoboigrlalfją izria- 
nionego dwojnikia): W nr. 7: Dr, 
Hynek: Nieco o metodzie nowo
żytnych iStudjów mdtapsychicz- 
nyoh. W nr. 9: M. K. Międzyna
rodowy Kongres Spirytystów w 
Paryżu a a 7' r. p- ( a v  związku z wy
stawą spiry tystyczną). Prócz tego 
spotykamy łieiznie przekłady-. Ca
łość ilustruje znaczna liczba od
bitek fotogruf ieizmych. Szczególną 
uwagę zwraca fotografjla fcrans- 
cedenitalna palącego się domu, 
gdzie w wielkich kłębach unoszą 
■cego się dymu widoczne są z ja a a 7.y 
tw tezy 12 strażaków., którzy pod
czas pożaru 'stracili: rżycie. Miesię

cznik ten jest pismem popułar- 
nem!, trafnie pojmująoem swe Ba
danie zaznajam iania serokiieh 
wiansltw (ludności czeskiej z za
gadnieniami Metapsyehiki. Me- 
djumlzmu, Spirytyzmu, Magne
tyzmu i tajnej Wiedzy oraz prop a 
gującem jarstwo i abstynencję.

Dołęga.

„Bulletin de VlnsHtut General 
Psychologiq<ue‘\  organ oficjalny 
powyższego instytutu, zajm ują
cego się nie tylko psycholoigją, 
lecz i  metapsycbiką, gdyiż a a 7 i s t a v o -  
i:n czasie przez parę ła t badał aV 
Avarunkaeh ścisłej kontroli nau- 
koAA-ej zdolności medjalne znanej 
Eu sap j i Palffiadiino i Avydal o tern 
obszerną pracę, aa7 ostatnim swym 
zeszycie esawiera ciekawe i dość 
Obszerne słudjum  d-ra Thorleif 
Sehj elder upJEbbe z zakresu psy- 
cliologji zwierząt pod tytułem 
„Despotyzm, u  ptaków**,, oraz od
czyt profesora Andre Broca, 
członka Akademji Medycznej' o 
stosunku sztuki plastycznej i fi
zjolog jii oka.

0,b yd ;Avie te gałęzie <psydholo- 
gji są jeszcze względnie mało zna 
ue i stud.joAAune, znajomość zaś 
psychologji i fizjo logji jest ko
nieczną dla każdego metapsyehi- 
ka. P. S.

* '̂  ^

Dziennik Amerykańskiego To
war z. Badań psychicznych, „The 
Journal of the Amer. Society for 
psychle. Research*1). Treść nr. 7 
z, m. łipca r. b.

W. Franklin Prince — Wizja 
Józefa Hoag. Autor przytacza i 
komentuje Obszernie wizję du 
chownego Quafcera tego nazwis
ka z r. 1808. Tenże będąc pewne
go pogodnego dnlia aa7 polu, zau
ważył, iż słońce nagle pokrywa 
się mglistą zasiloną a jednocześ
nie niewidzialny głos objaśnił go, 
iż jestto zapowiedź nieporozu
mień i scyssjli aa7 Kościele Angli
kańskim, co rzeczywiście miało 
miejsce i doprowadziło do rozpa
du jedności jego aa "  Ameryce.
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Karol Michel. — Za i 'przeciw 
ż y d u  po śmierci. Znany francus
ki uczony (trwa na stanowisku 
jakie zajmuje w dziele swem o 
Metapsychice tudzież w polemice 
mającej! w sw'oim czasie miejsce 
na tamach ,„Revue MetapsieWi- 
que“. Nie negując w zasadzie mo
żliwości pośmiertnego trw ania 
istności duchowej, ludzkiej’, nie 
znajduje Rlichet obecnie danych 
po ternu i z tego względu pozo
stawia ostateczne rozstrzygnię
cie tej kwestji dalszym w przy
szłości badaniom i obserwacjom.

Oliver Lodge — MożUwość po
śmiertnego trwania z naukowego 
punktu widzenia. S tały oponent 
Richeta w tej sprawie, zwalcza 
Lodge zapatrywania tegoż av' ob
szernym, wyczerpującym artyku
le, opierając się na faktach nie 
przeczących zasadom usankcjo
nowanym iprzez Wiedzę i stw ier
dzających pośmiertne życie.

W  dziale badań w tymże zeszy
cie przytoczonych znajdujemy 
ośm wypadków’ Telepatii, poda
nych w odpowiedzi na ogłoszony 
w’ swoim czasie przez redakcję 
kwest jonarjusz w' tej sprawiie i o- 
bserwowanych przez pp. Hensa- 
chan, Marjię, B/. Sanford, O. E. S. 
Chesterfield, Oh. White, prof. 
Turner, Jam esa Tower.

Zeszyt kończą następujące 
sprawozdania z obserwowanych 
przez autorów” niezwykłych wy
darzeń:

W. E. Bartlett — Zaczarowa
ny dzwonek. W klasztorze sióstr 
Stowarzyszenia Notre Dame, 
znajdujący się iprzy drzwiach 
wehodowyck dzwonek elektrycz
ny począł /bez, wiadomej przyczy
ny dzwonić, alarm ując mieszka
jących w klasztorze. Nie pomo
gło przecięcie drutów a wreszcie 
usunięcie ich na większej prze
strzeni. Zdjęty i przeniesiony na 
inne miejsce dzwonek zachowy
wał się spokojnie; założony z po
wrotem na daWnem swem m iej
scu/, rozpoczynał dzwonić na no
wo, tak, iż dla zachowania spo
koju w klasztorze wypadało go 
zdejmować na. noc.

Eksperym ent Medialny — opi
sany przez p. M ary Jacobs, do-, 
tycz/ący osobnika uznanego za 
chorego umysłowo a w rzeczy
wistości cierpiącego na t  zw. 
obsesje.

Treść zeszytu 8-go tegoż czaso
pisma, z miesiąca sierpnia r. h.

Dr. William Mackenzie (Genua) 
— Objawy supranormalne z pun
ktu  widzenia Biplogji { Relaty
wizmu. Przełożone na angielski 
przez, Helenę Lambert (bez. poda
nia w jakim .języku i gdzie pu
blikowaną była ipraca oryginal
na. W. zaznacza na w (stępie, iż za 
daniem Metapsychiki nie jest by
najmniej przyjęcie łub odrzuce
nie możliwości pośmiertnego 
trwania, lecz oznaczenie możli
wie ścisłe i dokładne (zadanie nie 
tatwe) warunków w jakich wy
stępują objawy supranormałhe, 
form ich i powodujących je przy
czyn, Hipoteza spirytystyczna, 
jako naukowo podejrzana i nie
zgodna z, logiką biologa, winna 
być na dłuższy czas postawiona 
za nawias,, co nie oznacza, iż kie
dyś może być usankcjonowana 
przezWiedżę.M.uważa objawy su 
pranormalinę za. fafeta poljpsychi- 
czne, których daje obszerną defi
nicję i przytacza dane motywu
jące pomienioną tezę, k tó ra  go 
upowrażnia do postawienia ich na 
gruncie biologicznym. Pomimo 
zastrzeżenia się a priori co, do spi
rytyzmu, M. powraca jednak 
doń w dalszym ciągu swych rvy- 
wodów i choć nie wierzy obecnie 
w obcowanie ze zmarłymi, liczy 
się ze sprawą „względnie zmar
łych,**, mając na myśli wypowie
dzenie się Schopenhauera w tym 
względzie, który na wiele la t 
przed Einsteinem zaznaczył ja 
sno względność objektywacji 
zmarłego i możliwość powtórze
nia się itejże, czyli rekonstrukcji 
przez podświadomość u kogoś 
żyjącego, tern więcej', _ iż żyjący 
stanowił również objektywaeje 
tegoż przedmiotu,, to znaczy świa 
domość Wszechświatowej Woli. 
Relatywizm jednak, jak  go nazy
wa W., opiera się na innych pod-
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stawach, a mianowicie stoi raczej 
na gruncie symbolizmu, *ktory z 
kolei znowu ma za podstawę real
ne dane bio-psychiczne. Autor 
daje ich definicję i obszernie roz
wodzi się w tym  przedmiocie. — 
Praca oryginalnie u ję ta  i intere
sująco skreślona,, nie nadaje się 
jako całość do Streszczenia jej w 
krótkości, zasługuje jednak na 
uwagę i zapoznanie się z nią bliż
sze.

Ernest Bozzano. Ocena dzieła 
Wil. Mackenzie o Metapsychice, 
tłumaczone z Luce e Om- 
bra przez Luisę L. de Mon
talvo^ Znany ckultyslta włos
ki, daje wyczerpującą ocenę świe
żo pod tym tytułem  wyszłej 
książki prof. uniw'. w Genui, d-ra 
W illiama Mackenzie. Ogranicza
m y się na tej wzmiance ze wzglę
d y  na zamieszczone poniżej, w 
Dziale Bilbljogr. sprawozdanie 
nasze z pomienionej pracy.

A rtur H. Weston  — Komunika
cje duchowe^czy Kryptestesja? — 
Autor usiłuje objaśnić tę kwe
st ję, przypuszczając, iż to co znaj 
duje się w podświadomości zmar
łych nie ginie a  przechodzi w 
podświadomość nowych, przy
chodzących na świat osobników, 
kolejno w ciągu wiieków całych, 
i przeobraża się w odpowiednich 
warunkach w właściwość Kryptę 
stezji. Tak np. zdaniem W. tło- 
maezyćby sobie należało porozu
miewanie się dajm y na to z Ceza 
rem  uosobionym w medjum i 
zdaje nam się wtedy, ale zdaje 
się tylko* iż m amy do czynienia 
z nim samym.

P. G. Nutting, Dr. Phil. — Na 
kresach wiedzy. Autor daje k la
syfikację Znanego i Nieznanego 
na polu Wiedzy, zastanawia się 
jak tłumaczyć sobie fenomeny nie 
dające się objąć tą klasyfikacją, 
t. ji. będące na Kresach Wiedzy.

Herman Luthcr. — Zawiado
mienie o narodzeniu się syna. — 
Autor, matematyk, z a j ę t y  był 
obowiązkową pracą rozwiązywa- 
niia trygonometrycznych formuł

podczas gdy lada chwila spodzie
wał się wiadomości o rozwiąza
niu żony, będącej w miejscu od- 
leigłem o 50 mil. Poczuwszy na
gle lekkie dotknięcie lewego ra 
mienia, ujrzał odwróciwszy się 
stojącą za sobą żonę, k tóra prze
mówiwszy uwiadomiła go kilku 
słowami o narodzeniu się syna, 
jak to rzeczywiście miało m iej
sce w dniu i  o godzinie w' której 
fakt naktąnił. Oboje małżonko
wie cieszyli się dobrem zdro
wiem.

Prof. J. C. Pickard  — cytuje 
sprawdzony przez siebie przypa
dek, w którym  zmarły nagłą 
śmiercią syn, ukazał slię matce 
swej* będącej w sanatorium  dla 
umysłowo chorych, uwiadam ia
jąc ją  o swej śmierci.

Gertruda C. Tubby. — Notatki 
i komentarze tyczące artykułów 
w_ czasopismach amerykańskich 
i innych z dzlieddziny Psychiki.

 ̂Stanley de Brath. — Pascuale 
Erto. Autor cytuje fakt, zdemas
kowania osobnika tego nazwiska 
cieszącego się sławą i ciągnące
go z rzekomych swyćh właściwo
ści medjalnych materialne zyski, 
przez d-ra Gełey podczas sean
sów mających miejsce w między
narodowym Instytucie Metapsy- 
ebicznym w Paryżu. Produkowa
ne świetlne objawy Erto dokony
wał posługując się związkiem 
chemicznym ferr o-oeriu m ; zaj
mując się handlem środkami a- 
pteezinymi łatwo, mu było zapo
znać się z właściwościami owego 
preparatu. Fakt zdemaskowania 
Erto zakomunikował natych
miast dr. Gełey, dla wiadomości 
ogółu redakcji dziennika „Le 
M atin“ w" kwietniu b. r. a n a 
stępni© umieścdwtsizy dłuższe w 
sprawie tej sprawozdanie w ,/Re
vue Meapsycłiit(ue“.

W. Franklin Prince. — Świa
dectwa o Schermanie. W listopa
dzie 23 r. przybył do Nowego Jo r
ku w towarzystwie impresarja, 
poprzedzony niezwykłą reklamą 
w pismach jako pierwszorzędny



psycho-grafolog, polak (?!), na
zwiskiem (Rafael Seher man, w 
celu odbycia tournee w Stanach 
Zjednoczonych dla wygłoszenia 
szeregu odczytów i zademonstro
wania tych cennych swych właś
ciwości Pierwszy debiut Scher- 
mana jako grafologa na posiedź© 
niu poprzedniem na proszonymi 
obiedzie u p. Put ma na w Now. 
Jorku, wypadł zdaniem autora, 
niezadawalniająco. Chodziło o 
cha rakterystykę autorów' przed
stawionych mu pism, którym i 
byli 1 Herat i poeta Edgar Allan 
Poe i prezydent Teodor Roose- 
sevelt. Lepsza nieco okazała .s ó q  

zdolność jego w rozpoznawaniu 
chorób wobec (komisji, złożonej 
z kilku pierwszorzędnych nowo- 
jorskich lekarzy. (Natomiast, b. 
blado i defektyw'nie wyszła cha
rakterystyka pięciu osobistości 
zmarłych i żyjących, 'których pi
smo przedstawione mu zostało w 
celu wypowiedzenia się w tym 
względzie i co do których w 
dwóch wypadkach nie był w sta
nie zorjemtowac slię nawet co do 
płci. Bardzo skromne owe rezul
taty powodują autora do mnie
m ania, iiż może odrębne, obce 
Sehermanowi w arunki życia w 
Ameryce były przyczyną niepo
wodzenia jego w tym względzie. 
Ponieważ zaś wielka reklama dla 
Seher i która zwróciła nań pow
szechną uwagę była b. pochlebną 
oceną niebywałych rzekomo je
go zdolności w kierunku zwłasz
cza grafologicznym, przez prdf. 
uniw. w Pradze Czeskiej!, A. F is
chera, winien tenże profesor, 
zdanliem autora opublikować nie
zwłocznie detaliczne sprawozda
nie z eksperymentów swych w 
tymiż© Seher man em.

P. P. Frost. — Odnośnie rzeczy 
nowych. Oderwane dość chaoty
czne refleksje,, pisane w duchu 
i z humorem amerykańskim, nie 
przedstawiające poważnego inte
resu.

Oliver Jones W  hitner. — Ko
m unikaty medjaTne i objawy fi

zyczne. Autor opisuje otrzymy
wane w' ciągu dłuższego czasu od 
znanych amerykańskich medjów, 
pań Sutherland!, Skuri i Benson, 
zapowiedzi wydarzeń w jego ro
dzinie, które wszystkie sprawdza
ły  się najakuratniejl W chwlili 
śmierci ojca autora, zapowiedzia
nej również w danym, terminie 
przez p. Benson, która jednocześ
nie zapewniała go, iż zm arła po
przednik) już m atka autora _ czu
wa nad umierającym i zaopieku
je się nim gdy skończy z, życiem. 
W hitner z ostatnim tchnieniem 
ojca zwrócił się myślą do matki 
z prośbą jeśli tak jest rzeczywiś
cie,, by uwiadomiła go o tern za 
pomocą jakiegoś znaku. W tej że 
chwili szklanka z wodą, stojąca 
przy łóżku, z której zwilżano u- 
sta  umierającemu!,, jpdkła nagłe 
w obecności jego i gdy miał na 
nią zwrócone oczy _w sposób nie
zwykły, mianowicie cały górny 
brzeg szklanki oderwał się i o- 
padł w formie jakgdyby praw i
dłowo, (bo po liu ji prostej obcięte 
go kręgu, jak wskazuje załączo
na w tekście rycina,

(Zeszyt ten kończy wiadomość o 
tragicznej śmierci d-ra Gusiawo 
Geley, wraz, z wspomnieniem po- 
święconem pamięci zmarłego i 
wybitnej działalności jego na po
lu badań psychicznych, tudzież 
przedruk artykułu z (londyńskie1- 
go „Timesu" z opisem szczegółów 
wypadku.

(Znanie piismo psychiczne 
włoskie ,Juce e Ombra“ (Świa
tło i Cienie),, w nr. 7 li 8 r. b. 
zamieszcza in extenso w orygi- 
n a lnem tłomaczeniu artyku ł p. 
Szmurly, pod tyt. „iStudjum nad 
energją medjalną“, dalej kilka 
prac czynnego bardzo na ipolu P- 
teratury  okultystycznej p. E. Boz 
zano, a mianowicie: „O niektó
rych świeżych doświadczeniach 
psyehornetrycznych", Oceny i wy 
jaśnienia" (w formie otwartego 
l i s t u  do redakcji)], „O komuniko
waniu się medjalnem między ży. 
jącymib



DZIAŁ IX.

BIBLJOGRAFJfl.
M. H. Szpyrkówna. „Człowiek, 

który zwarjował44. Warsz- nakł. 
księg. K. W ojnara,

Jestto opowieść, którą z, powo
dzeniem możnahy podzielić na 
cykl1 nowel... Składają się na nią 
dziwy z zakresu spirytyzm u, m a
gnetyzmu, wampiryzmu etc. Na 
tern tle autorka daje wodze fanta 
zji, która przy końciu opowieści 
staje się wprost chorobliwą fan- 
tagmagorją. A nawet, w tak  sze
rokiej', dającej pole do fantazjo
wania dziedzinie jak  medjumizm, 
musi fantazja mieć swoje grani
ce. Jestt powieść Cl. F arrera , p -c. 
„Dom ludzi żyjących14, w której 
autor również puszczą wodze fan 
tazji, modelując z zuchwałością 
według- tejże, scenę ekisterioryza- 
cji, opis której wywiera silne 
wrażenie na czytelniku.

Lecz F arrere  władnie itaką siłą 
argum entacji przy świetnym 
wprost dja/logu1, że mu się wierzy, 
mimo że ta wiara zaprzecza moż
liwości faktów. Czytając zaś opo
wieść p. Szpyrkówny, pomimo jej 
pisarskiej ru tyny  i żywości pió
ra, tej w>ary w możliwość opisa
nych przez, nią dziwów, mimo naj 
lepszej woli, wzbudzić w sobie nie 
można. Dziedzina eksperymental
na, medjalna i spirytyzmu wyda
je się w przejawach siwych nie

jednokrotnie tak fantastyczną, że 
fantazjowanie dalsze na tem tle 
dla autora nawet tak zdolnego, 
jaką jest p. Szpyrkówna, staje się 
niebezpiecznem.

St. A. Wołowski. „Duchy i Zja
wy44- W arsa wyda w n. kislięg. W. 
Korna.

Coraz liczniejsze wydawni
ctwa ukazują się na ten tem at, co 
dowodzi, że dziedzina zagadnień 
medialnych staje się coraz więcej 
żywotną.

Dziełko pt. Wołowskiego jest 
streszczeniami, wygłoszonych 
przez niego odczytów. Autor w 
niem popoularyzuje tak objawy 
medjailne w®ze!l(kiego typul, jak  i 
zjawiska 'otrzymane podczas se
ansów z różnemi medjami. P, Wo
łowski nie występuje jako ispiry-. 
tysta, ni też jako zdecydowmny 
medjumista — może zresztą to 
drugiie raczej. Stwierdzając nie
mniej istotę zjawisk i populary
zując w tej dziedzinie pojęcia 
mniej ogółowi znane, autor odda
je przysługę całokształtowi spra
wy, Dziełko p. Wołowskiego ispra 
wią wrażenie dodatnie; czyta się 
'książkę z zajęciem, k tóra jest 
istotnie napisana dobrze,

Bolesław Wójcicki. „DjalbetT4. —
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W ars z. wytdawn. „Świata Niewi
dzialnego".

W swej świetnie napisanej bro
szurze, zwraca się autor przy koń 
eu do czytelnika, 'dając mu do rę
ki klucz ezoteryczny, w celu o- 
t war ci a nim  dalszych Wami, by 
ukazany przez autora konterfekt 
legendarnego Djabła ukazał mu 
się w iprawdziwem jego znaczeniu. 
Jest to zwroft do czytelnika,który 
uczynił już parę kroków na ścież
kach ezoteryzmu.

Na podstawie kaibalisityki tal- 
mudiyeznej oraz symboliki ezote- 
ryeznejlp. Wójcicki ukazuje nam 
znaczenie djabła w mysterjacli 
gnostycznych w przeciwsławie- 
niiu do roli jaką mir narzuciły m y 
ty  religijne, zwłaszcza, w średnio
wieczu, gdzie djaibeł występował 
jako straszliwą siła, W ładca iPie- 
kieł, o potwornej, znanej zresztą 
z legend i podań postaci. Dziś. 
gdy rola djabła zredukowana zo
stała jedynie do egzystencji a- 
stralinej kukły, coraz więcej 
chwiejnej i nikłej, która wkrót
ce może trudno będzie straszyć’ 
małe dzieci nawet. — bramy o- 
tworzone kluczem ezoterycznym, 
ofiarowanym nam przez autora, 
mogą ujawnić jedynie wytwory 
fantasm agorii przeszłych poko
leń, ukazując nam diabelskiego 
chochlik a -w przeróżnych posta
ciach aż do archanioła i półboga 
włącznie,- blade i słabe postacie, 
którego w A stralu mogą służyć 
dziś człowiekowi dla dokonywa
nia eksperymentów próbnych.

Sic transit gloria munda... P. 
Wójcicki pogrążyli djabła do
szczętnie.— a pogrążył go jak  
ktoś, kto dzierżąc arkana, opero
wać niemi potrafi.

H. Edwin.

„Spirytyzm, Anim izm  i Psy- 
chodynamika'1 Wacława Zagier- 
skiego i W. Wojciechowskiego, 
druk Adama Komornickiego w 
Ostrowcu,_ nakładem Braci Pol
ski eh na Śląsku.

Niewielka ta, bo zaledwie kil- 
kusbronicowa brdszurka, zawiera 
w sobie streszczenie poglądu jej 
autorów na medjumizm, oraz tłu

maczenie dwóch najwięcej raź
no w s z ec lm i o n ych hypołez dla je
go wyjaśnienia, mianowicie spi
rytyzmu i animizmu oraz. parę 
wiadomości o Cumberlandzie i te- 
lepatji. P. S.

„Słownik wyrazów wiedzy _ no
we j “ pod: redakcją ip. W. Wojcie
chowskiego, wydanie zakłl graf. 
A. Komornickiego w' Ostrowcu. 
Denkowska 16, zeszyty po 2 zło
te. Słownik powyższy m a wyjaś
niać znaczenie już dość obszer
nej a nie wszystkim zrozumiałej 
łteirmiinofliogji mętaps ychieznej,
uaiprzyklład takich wyrazów, jak  
ideoplastja, ekt opla'/, ma, telekine 
z ja  eto. Pierwszy zeszyt tego tak 
potrzebnego wydawnictwa ma się 
ukazać w styczniu 1925 r. Redak 
cja zaprasza osoby kompetentne 
do współpracy. P. S.

„Psychofizjologia i patolog ja 
pisma“ d-ra med. Adolfa Klęska 
(Książnica—A tła S, !Lwów—W ar
szawa 1924).

Ostatnią pracę d-ra Klęska, au
tora wielu innych broszur nau
kowych i b-prezesa ToW.Metapsy 
chioznego w Krakowde niewąt
pliwie przeczyta, z, wielfciem zain
teresowaniem każdy inteligent, 
gdyż znajdzie w niej dużo nie
zmiernie ciekawych spostrzeżeń, 
tyczących się pisma., nad ozem 
nikt prawie nigdy nie zastanawia 
się głębiej. Jest to, zdaje się, je
dyna dotąd praca polska wyczer
pująco, choć w krótkości oma
wiająca tę ważną kwestję z pun
ktu  widzenia historycznego, fi- 
z j oilogicztnego, psychologicznego 
i patologic&nego.Bardzo ciekawe 
i trafne są też uwagi autora, o- 
pierającego się również i na swo
ich własnych licznych obserwa
cjach, o oburęczności i niesłusz- 
nem przy wiełu czynnościach, 
jak  np. pismo, rysunek, ignoro
waniu lewej ręki., co zdaje się 
jest wynikiem niczem logicznie 
nieuzasadnionego zwyczaju. >— 
Ohoć w omawianej broszurze są 
wzmianki o piśmie łusitrowem, 
zdarzaijącem się niekiedy na se
ansach, pozornie niemą ona nie
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wspólnego z metapsychiką, zna
jomość jednak psychofizjologii 
i. patologji pisma, jest. naszem 
zdaniem, nieodzowna nie tylko 
dla nauczycieli Ikaligrafji, wy
chowawców etc., lecz ł  dla zamie
rzających tstudjować grafolotgję, 
grafologja zaś, jak  i inne umie
jętności poznawania charakteru 
etc. z oznak: zewnętrznych wcho
dzi już poniekąd w1 zakres meta- 
psychiki, tembardzieji,1 że, zdaje 
się, dość często w tych wypad
kach odgrywa może pewną rolę 
i psychometr ja. P. S.

W illiam  Mackenzie. — Meta- 
psychika współczesna (Metapsy- 
•chica Moderna). Objawy medjal- 
ne i  zagadnienia związane z Pod- 
świadomem Rzym, wydjklsięg. di 
Scienze e Letter©, 1923.

Obszerne dzieło profesora uniw. 
w7 Genui, k tóre zwróciło na się 
powszechną uwagę, jako jedno z 
najważniejszych prac opubliko
wanych w tej' dziedzinie. w języ
ku włoskim1, -w ostatnich latach, 
przedstawia księgę, obejmującą 
450 str. Dzieło stanowi owoc kil
kuletniej dobrze obmyślanej, .sta
rannie i konsekwentnie przepro
wadzonej pracy, opartej w dziale 
swym eksperymentalnym!, na li
cznych osobistych studjach i spo
strzeżeniach autora.

Uwaga M. zwrócona została 
przed e wszys tk i eru na t. z w. „My
ślące zwierzęta1*, którym  poświę
ca pierwszy rozdział swej: cennej 
pracy, zastanawiając się nad tru- 
dnemi do uwierzenia produkcja
mi, co do matematyki zwłaszcza, 
stanowiącemi prawdziwą zagad
kę psychologiczną. „Mowa tu o 
psach Loli i Ralfie, nad których 
zdolnością w tym  kierunku ła
mali sobie głowy przeróżni nie
mieccy i zagraniczni uczeni, •— 
Autor usiłuje objaśnić pomienio- 
ne faktu pierwotnie m ałą propor
cją podstawowej1 inteligencji zwie 
rząt w stosunku do niezwykłej 
łatwości ich ujmowania i przeno
szenia myśli łódzkich. N ajhar
dziej zadziwiające manifestacje 
odbywają się na podstawie psy
chicznej łączności (rapport) usta

lonej między eksperymentatorem 
i zwierzęciem, polegającej na ty- 
ptologioznym automatyzmie, któ
ry  przeobraża zwierzę w „mówią 
cy stbobik".

W rozdziale drugim, M. zasta
nawia się nad  niemniej, zdaniem 
jego, niezrozumiałym enigma tern, 
tyczącym cudownych, jak się Wy 
raża, demonstracyj na polu mate
matyki, telestetyki i telekinetyki, 
ze strony niezwykłej medjalnej 
istnoścli, znanej1 p0(l imieniem 
Sta sil, na kltórą inżynier Pautet 
zwrócił uwagę św iata uczonego 
w Bruksetlh W arunki w jakich 
owe fakta m ają miejsce, zdają 
się być tak skomplikowane, prze
ciw rzeeząco isoblie i tajemnicze, iż 
najgłębsze zastanawianie się nad 
tym przedmiotem nie wystarcza 
do wyjaśnienia natury  medjalnej 
istności od której są zależne. — 
Autor przypuszczał, iż S tasia jest 
istnośdią efemeryczną, poly-psy- 
chiczną co do genezy swej, czyli 
zbiorową psychiczną indywidu
alność ią.-

W następnych dwóch rozdzia
łach przedstawia i analizuje au
tor objawy medjalue w ogóle, tak  
majterjałne jak  intelektualnego 
charakteru i czyni to w sposób 
rutynow any i wyczerpujący, zaj
m ując się przedewszystkiem do
świadczeniami Oohoro wicza z 
Tomczykówną, (h a w forda z p. 
Góligher tudzież Schrenek-Notzi- 
nga z, Ewą 'Carrier© i W illy S.— 
Przedmiot ujęty i przedstawiony 
nader ciekawie i pouczająco, da
je jasny obraz rozwijającego się 
postępu w sprawach Metapsyćhi- 
ki na podstawi© wiedzy ścisłej'.

Ostatnie dwa rozdziały1 wresz
cie, poświęcone -są rozprawom 
nad naturą i znaczeniem niezwy
kłe interesujących tych objawów, 
które autor stara się objaśnić za 
pomocą poły-psyehicznej hyipo- 
tezy, która w krótkiem streszcze
niu przedstawia się jak następu
je:

Autor wychodzi z założenia 
wypowiedzianego w swoim czasie 
już przez Ochorowieza, i, nie róż
niącego się zasadniczo w koncep
cji swej od podstaw na jakich
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opiera się pomieniona hypoteza. 
Ochorowicz s ta ra ł się objaśnić 
odnośne objawy na podstawie 
zbiorowych, psych o -f i zyc z n y ch 
kreaeyj'. Mackenzie rozwija i 
wzmacnia to zapatrywanie:, sta- 
wńająe je na  zasadzie najnow
szych naukowych badań, na grun 
cie pewnego rodzaju analizy po
równawczej, według której n a j
niższe l-o i 2-komórkowe or gani z 
my, gdy zbiorą ®ię w większej ilo
ści, tworząc poly-zoiczne i co za 
tein idzie poly-psycMczne kolo- 
nje, wówczas wyłania się z nich 
zbiorowy nowy duch, dostosowa
ny do wyższego typu egzystencji 
w stopniu,jakiego pierwotne owe 
twory nie osiągnęły. Przemawia 
to zdaniem autora na korzyść hy- 
potezy poly-psychieznej i w za
stosowaniu do spraw medjalnych, 
na zasadzie któreji istność med- 
jałna byłaby rezultatem zbioro
wego psydhizmu, przyjm ujących 
udział w seansie, wytwarzając w 
ten sposób nową istność duchową, 
podobnie jak  owe pierwotniaki. 
Autor przypuszcza, iż na sean
sach następuje dyssoejacja (ultra 
molekularna) komórek w psychi
cznej sterze eksperymentujących, 
dyssoejacja na podobieństwo ra 
dioaktywnej, której produkt był
by w” stanie wytworzyć syntety
czną istność duchową przejścio
wej efemerycznej natury.

Pomimo, iż wywody autora w 
danej kwestji są w’ wysokim sto
pniu ciekawe i pouczające, hypo 
teza jego nie jest w stanie objaś
nić wielu ze sprawą tą związa
nych faktów.

M anifestujące się na  sean
sach istności duchowe nie zmie
niają charakteryzujących je cech 
i właściwości bez względu na 
zmianę przyjm ujących -w seansie 
osób;więcej jeszcze pojaw iają się 
jako takie na posiedzeniach, w 
których zarówno zespół ekspery- 
mentyzujących jak  i medjum sta
nowią osoby inne: —mierna po- 
iypsyohizmu, gdy w seansie 
przyjm uje udział jedynie tylko 
medjum i jeden z eksperymenta
torów, a już zupełnie nie może 
owa teorja mieć zastosowania w

wypadkach, w których ekspery
mentatorem jeslt samo medjum, 
że przytoczę tu osobistość ducho
wnego W illiama Stainton Mo- 
ses‘a, k tóry  jak wiemy, posiada
jąc wybitne medialne zdolności 
i eksperymentując sani jeden, po- 
pozostawił poważne w (;ym kie
runku dowody świadczące o iden
tyczności manifestujących się 
przy nim istności duchowych. — 
Nie jest w' stanie pomieniona te
orja objaśnić również całego sze
regu innych związanych z intere
sującą nas dziedziną objawów, 
które w brótfciem sprawozdaniu 
tern ominąć jestem zmuszony, 
że wspomnę tylko domy nawie
dzone, manifestujące się istności 
duchowe przy dzieciach, pismo 

autoam tyczne, korespondencje, 
krzyżowe etc.

Na końcu dzieła prof. Macken
zie podaje klasyfikację objawów 
metapsychicznyeh, ułożoną przez 
siebie na podstawie naukowych 
danych1, nie nadającą się do roz
patryw ania w niniejszem sprwoz 
daniu.

Dzieło prof. Mackenzie przed
stawia jako takie wysoką w ar
tość, tak pod względem naufco- 
wym, jak i dające możność do
kładnego orientowania się w nie
zwykle interesujących sprawach 
z dziedziny współczesnej Merta- 
psychikŁ coraz szerszy obejmują
cej zakres.

Dr. F. Habdcmk.

+
Książki nadesłane do Redakcji 

do oceny, -wzmianki o których u- 
każą się w następnym numerze 
naszego pisma:

„Zanoni“ sir Edward Bulwer 
Lytton traduit de Vanqlus et 
publie pour la premiere fois avec 
la Preface et la Clef, ornee de 20 
desdbis originaux de Robert Lanz 
hi 12. 679 pages. Prix 30 fames. 
E. Nourry, editeur. Librairie Cri
tique, Paris, 62, Rue des Ecoles. 

*
•Tak słyszeliśmy przystąpiono 

już do składania obszernego dzie
ła znanego w sferach metapsychd-



204

r-znych p. N. Okolomczo pod ty
tułem. „Moje wspomnienia", w 
którem autor zamieszcza szereg' 
szczegółowych sprawozdań, pro
tokółów ł  obserwacji z kilkulet
nich seansów z najsiilniejszem o- 
becnie medjum p. F. Kluskim.

Dzieło m a być bogato ilustro
wane licznemi fotografjami zjaw 
rysunkami, planami1, tablicami 
etc. i niecierpliwie jest oczekiwa
ne przez wszystkich badaczy me
djum i zmn.

*

Wobec choroby jednego z człon 
ków komitetu redakcyjnego dział 
„Gazety i  pisma polskie“ nie 
mógł Ibyć umieszczony w niniej
szym. numerze, co mamy nadzieje 
powetować w następnym. Nad
mienimy tylko, że oprócz pism 
wspomnianych przez nas poprze
dnio artykuły  m dziedziny meta-

psyehiki zauważyliśmy również 
w miesięczniku „Naokoło Świata" 
oraz W gazetach zamiejscowych, 
jak krakowski „Głos Narodu" 
i piotrkowski „Dzień trybunal
ski".

*
— Na uwagę zasługuje nowo

powstały bogato ilustrowany i 
wytwornie wydawany dwuty
godnik literacko - artystyczny 
umiejętnie redagowany przez 
znanego prelegenta St. A. Wo
łowskiego pod tytułem  „Rzeczy 
ciekawe", k tóry  w każdym nume
rze, a wyszło ich już pięć, stale 
zawiera dział poświęcony meta- 
psychice i  okultyzmowi i dla te
go też może być poleconym wszy
stkim interesującym się temi za
gadnieniami. (Redakcja i admi
nistracja: Warszawa, Marszał
kowska nr. 54 m. 10).



DZIAŁ XI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI.

W, Panu M. Kowalickiemu w 
Grudziądzu.

Fotograf ja zmarłego d-ra G. 
Gełey, o którą Pan zapytuje, 
istotnie została dokonaną w 10 
dni po jego śmierci z inicjatywy 
inż. Stanley de Brafch w Dondy- 
ni'e w warunkach ścisłej kontro
li1. Zjawiły się już o tern artyku
ły w „Revue Spirite“, „Revue 
Metapsyohiique11 etc. Wspomnia
na fotografja „transcedentalna“ 
d-ra Ge ley‘a, którą już oglądaliś
my w powyższych pismach od
twarza najdokładniej rysy nie
boszczyka.

W. Panu Zdzisławowi 0..'.wi w 
Białymstoku, p. Karolowi Wi- 
ffnerom w  Poznaniu i innym.

Pan Paul Heuze, autor zamie
szczonego w nr. 6 miesięcznika 
„Naokoło świata41 artykułu, któ
ry wzbudził niesmak, a nawet o- 
burzenie W. Panów, nie należy 
bynajmniej do grona uczonych i 
z opinją jego o meta psychice po
ważni 'badacze tej dziedziny wen - 
łe się nie liczą. ikj

Pan Heuze. jeslt dziennikarzem ".r 
w* Paryżu starającym się zdobyć 
rozgłos i zwrócić na siebie po- : 
wszechną uwagę przez stałe i 5 
planowe dyskredytowanie meta- \ 
psychiki, oczernianie mędjów o- j 
raz podawanie w wątpliwość, a !':

nawet negowanie zjawisk bez
sprzecznie już oddawna stwier
dzonych przez ludzi tej miary, 
jalc porfesor Charles Rióhet, W. 
Crookes i (innych uczonych cie
szących się wszechświatową i za
służoną sławą.

Dowodzenia p. Heuse w jego 
dość płytkich artykułach są po
zornie ściśle logiczne, opierają 
się jednak przeważnie na świa
domie przeinaczonych, a czasem 
woale nawet nieistniejących fak
tach. Medjum Ewa C„ naprzy- 
kład, nigdy przez Sorbonę nie 
była zdemaskowaną, jak rów
nież } J. Guzik.

Motywy, którymi . kierowała 
się redakcja „Naokoło Świata** 
zapraszając do Współpracownic - 
twa p. Heuze,, powszechnie zna
nego ze swej tendencyjności w 
sprawach medjum izmu. nie są 
nam wiadome.

Pismo nasze uważa za bezcelo
wą stratę czasu przekonywanie 
dyletantów o realności już obje- 
ktywnie stwierdzonych zjawisk 
i polemizowanie z ludźmi nie po
siadającymi w zakresie metapsy- 
chifci żadnych głębszych wiado
mości, oraz posługującymi się 
metodą fałszowania jednych fa
któw, przemilczania zaś o in 
nych.
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Jes t to broń, walczyć którą nie 
umiemy i nie chcemy.

Do czytelników w Krakowie, Lwo 
wie, Lublinie, Poznaniu, W ilnie 

etc.
Wobec licznych zapytań i 

skarg, wyjaśniamy, że pismo na
sze rozsyłane jest do wszystkich 
większych księgarni, do „Enehu“ 
na dworcach kolejowych, oraz do 
księgarni pocztowych, gdzie też je 
można nabywać. W razie odmo
wy należy prosić kisęgarnie o 
sprowadzenie go, lub zwrócić się 
bezpośrednio do naszego składa 
głównego: Księgarnia filozoficz
na „Dobra K sią żką W a rsza w a ., 
Aleje Jerozolimskie N-r 47, który 
natychmiast po otrzymaniu pocz
tówki, wyszile go za zaUcziką pocz
tową. Skargi czytelników są, nie
stety* najzupełniej uzasadnione, 
o czem przekonał się osobiście je
den z członków naszej redakcji. 
Gdy będąc w Krakowie, zapytał

o „Zagadnienia Metapsyckiezne" 
w jednej z większych, księgarni, 
odpowiedziano mu, że widocznie 
się myli, bo o takim  piśmie woa
le niiesłyszelis. Dopiero kiedy po
wołał się na to, że, jak wie napew- 
no, było ono w swoim czasie po
słane tam przez skład główny, 
sprzedawca po kwandransie po
szukiwań, znalazł kilka numerów 
w składzie ,za księgarnią. To sa
mo miało miejsce i w jednej księ
garn i warszawskiej. W tern wła
śnie kryje się jedna z; ważniej
szych przyczyn narzekań, że, pis
mo nasze trudno jest znaleźć.

Jesteśmy bezsilni sami temu za 
radzić, jeżeli nie dopomogą nam 
czytelnicy i sympatycy „Zagad- 
nień“, dopominając się o nie w 
księgarniach, co może skłoni je 
nareszcie dó zrozumienia własne
go interesu, sprowadzania potrze
bnej ilości egzemplarzy i  nie n- 
krywania ich pod ładą.



DZIAŁ Xll. 

INFORMACJE I ADRESY.

„Polskie Towarzystwo Ba
dań Psychicznych^ (Warszawa, 
WIsipólina 'lir. 81).

Zebrań i a Komitetu Centralne
go co tydzień w czwartki o go
dzinie 8-ej wiecz.

„Warszawskie T-Wto Psyoho- 
Fizybzne“ (Warszawa. Marszał
kowska n r 53 m. 39).

Dyżurny sekretarza, 'bibliote
karza i kiiorowtnifca pracowni raz 
na tydzień, od 6 do 8. 'Posiedze
nia zarządu co dwa tygodnie w 
poniedziałki.

Zebrania odczytowe i sprawo
zdawczo - dyskusyjne co 2 tygo
dnie w poniedziałki o 8-ej wieezo 
rem (w lokalu eedbu cukierni
ków, Nowy Świat nr. 41, prawa 
oficyna, parter) dla członków i 
gości.

„Towarzystwo Metupsychiczne 
w Krakowie‘‘ (uli. A. Potockiego 
nr. 8). Perjodyczne zbrania dla 
członków li wprowadzonych go
ści).

„Towarzystwo Badań Psyeho- 
Fizycznych Ziemi Piotrkow
skie.j“ w' Piotrkowie, ul. Legio
nów nr. 2. Informacje i zapisy 
u ip. A. Pańskiego tamże. Zebra 
nila, w soboty o godz. 8 wiecz.

„Towarzystwo Metamyokmzne 
imienia Juliana Ochorowicza“ 
we Lwowie’ ul. Nabieilaka 21, I I  
piętro.

„Towarzystwo Studjów Ezote
rycznycha. Inform acji udziela 
iSekretiarjiait T-wa w poniedział
ki i  czwartki od 5 — 6 po poł. 
Nowowiejska, 8 im. 1.

„W ileńskie T-too Badań Psy
chicznych“. Informacje etc. u 
prezesa płk. d-ra Kiersnowsfcie- 
g’0, Wilno, ul. A. Mickiewicza 
nr. 22 m. 4.

Komitet Organizacyjny two
rzącego się T-wa w Brześciu nad 
Bugiem. Informacje u d-ra Ło- 
potta.

Kom itet tworzącego się T-wa 
w Toruniu. Informacje: major 
Markiewicz, Łazienna nr. 15, 
W arsztaty Amunicyjne.

„Koło Eugeników“ — Brześć 
nad Bugiem, ul'. Dąbrowskiego 
nr. 23, p. Tomasz Świętochowski.

„Międzynarodowy' Insty tu t Me 
tapsychiczny (Institut Meftiapsy- 
ch.i.q.ue internaltional) Paris, 
X V II 89, Avenue Niel. Tamże 
redakcja organu Insty tu tu  „Re
vue Metapsychique“.

,,Międzynarodowa Federacja 
Spirytystyczna“ (Federation Kpi 
rite Internationale) i Biuro M ię
dzynarodowo - Spirytystyczne 
(Office International des Rela
tions S'piirites) Paris XVI-e, Rue 
Copernic 8.

„Towarzystwo Teozoficzne“, 
Warszawa, Wilcza nr. 10 rn. 14.



„Loża Rycerzy Ducha"'—Oku 1 - 
tystyezno - Filozoficzno T-wo. 
Katowice. Skrzynka poczt nr. 
395 lub H uta Królewska skrz. 
poczt. na. 38.

*
W dalszych numerach ■,Zapad 

nień“ projektuje się, między iin- 
nem, zamieszczenie dalszych in

strukcja co do magnetyzowiania 
ćdślim, gąsienic, ryib. m ikroorga
nizmów ouaz wskazówki do u- 
jawndenia zdolności do pitema, ry 
sunku iautomatycznego i  co ido 
f otagtóaibwania promieni niewi
dzialnych,, au ry  i t. z w. fotogra- 
fjii „transeedenltalnyeli “.

ERRATA.
W Nr 2 „Zagad. :Metaips.“ str. Wskazania w roku 1886, a powin-

73 w nekrologu d-ra G. Geley‘a no być 1868.
data jego urodzenia omyłkowo

Redaktor i Wydawca Prosper Szmurło.


