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DZIAŁ I.

Przegląd restrospektywny najważniejszych 
objawów medjalnych. |  , 

Warunki w jakich były otrzymywane dawniej
i dziś.

Rzekome i istotne

Streszczenie referatu-, wygłoszo
nego dta. 8 Stycznia 1925 r. na  po
siedzeniu Polskiego Towarzystwa 

Badań Psychi ezn yeh
Drugi Międzynarodowy Kon

gres Badań 'Psychicznych W ar
szawie, w r. 1923 postanowił zo- 
borviązać Kom itety Kongresowe 
Francuski i Polski- do zebrania 
ostatn ich doświadczeń ś. p. d-ra 
fil. Oehorowicza z P. Stanisławą 
Tomczykówn-ą, -a szczególniej 
tych, które ni® ’były ogłoszone, w 
celu wydrukowania -ich, dla ucz
czenia jego p-amięci.

P raca ta , któr ą z polecania Ko
mitetu naszego podjąłem, została 
już ukończona, a ponieważ dla u- 
irzym ania łączności przy op-is-ie 
poszczególnych zjawisk wynikła 
potrzeba powoływania się ina -ana
logiczne -objawy, otrzym-ane po
przednio lub równocześnie przez 
inne med-ja, przeto nagromadziło 
się sporo ttnatierjaiłui, który, jiak są
dzę, będzie interesującym -dla 
członków naszego Towarzystwa.

Zjawiska medjalne znane są 
od wieków, naukowe jednak ich

oszustwa medjów.

badianie na większą skalę, datu
je się od bardzo- niedawną, -gdyż 
dopiero w 6-ym dziesięcioleciu ze
szłego wieku. Początek dały  dziw
ne i niezrozumiałe obj!awy zacho
dzące w mieszkaniu niejakich Fo- 
xów w Ameryce. Zaczęło się od1 
ruchów stolika i jego unoszenia 
się; następni© sprawdzono, że ru 
chy stolika ii stukanie jedną z 
nóg jego zdradzały pewną inte
ligencję. Jedną z- sióstr Fox wy
nalazła sposób porozumiewania 
się przy pomocy alfabetu z ową 
objawiającą się inteligencją i  o- 
trzym ała odpowiedzi- na zapyta
nia-, następnie i różnego rodzaju 
rewelacje.

Rewelacje te m iały charakter 
czysto spirytystyczny, -gdyż co do 
treści i formy były niezależne od 
woli i wiedzy uczestników. Rów
nocześnie z rewelacjami zacho
dziły pewne zjawiska natury  fi
zycznej: poirulsziamiie się przedmio
tów, a-poity i t. p. W krótkim  cza
sie manj-a Stolików wirujących i 
Spirytyzm u  opanowała całą Ame
rykę a następni© przeniosła się do 
Europy.
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Je s t rzeczą poldziwu godną, jak  
prędko dośw iadczenia te, up ra 
wiane początkowo w yłącznie _ w 
kołach spirytystycznych. stna»iły 
swój pierw otny Charakter i  s ta 
ły  się przedm iotem  badań  nauko
wych. Różni (badacze zaintereso
w ali się przedew’szydtkiem. zjawi
skami fizycznymi, i  o to  jiuż w 
1854 hr. AL de Gasparin w ydał w 
P ary żu  dziełko zatytułow ane:
,Science contrę te SpiritmalismeA 
w1 któram  opisuje _ swe ki 1 
bóle tnie doświadczenie, przy 
pomooy waig ij innych p rzy 
rządów specjalnie zbudowanych 
d la  badan ia  nieznanej siły  powo
dującej owe zjawiska. 'Gasparin 
podaje w arunki, dotyczące stanu 
psychicznego i  fizycznego osób 
posiadających te  własności (me- 
djów), w arunk i odnośnie do p rzy 
rządów  używ anych przy  doświad
czeniach. i Ostrożności koniecz
nych d la usunięcia pom yłek lub 
cfeznsitwai. 'W spomina naw et o  bez
wiednych odruchach mięśnio
wych  medjów podczas objawów.

Oo do n a tu ry  zjawisk, Gaspa
r in  pisze, że należy je  uważać za 
czysto przyrodnicze, gdyż niem a 
potrzeby przypisyw ać ich pow 
stanie duchom lub silom  szatań
skim. J e s t  zdania, że wola ludzka 
może wr pew nych w arunkach dzia
łać z odległości n a  m aterję  i ener- 
gję, p rzy  pomocy pewnego fluidu  
wydzielanego przez ciało  m edjum .

Równocześnie praw ie, w n. 1855, 
profesor Genewskiej! Afcademji, 
Thury, op isu jąc własne doświad
czenia, w spom ina prace Gaspari- 
na„ nazyw ając wszakże ów flu id  
„psychodem“. W idoczny tu  jest 
w pływ  Reichenbacha, k tó ry  w r. 
1854 ogłosił1 swą hipotezę „Odu“. 
W edług prof. T hury , Psychod 
jest ezemś w rodzaju m ate rji k tó
ra  posiada własność przenikania 
wszelkiej innej1 m ate rji i jest 
przytem  obdarzona speejalną s iłą  
„ekteniczną1‘ (wydzielaną n a  ze
w nątrz), Pojęcia te, jak  widzimy, 
niczem, prócz terminoOlogji, nie 
różnią się od tegoezasnych: po 65 
la tach  ten Fluid  czy Psychod 
przen ikający  m aterję , nazw any

został „Ektoplasma1\  — zjaw iska 
zaś wyw oływ ane przez n ią—Ek- 
lopkismią (Edtopliasmie).

Do podobnych wniosków do
szedł i Dr. Hare, prof. uniwl._ w 
Pemsylwanji, k tó ry  dokona! licz
nych doświadczeń 1 'opisał je  w 
dziele w ydanem  w r. 1858.  ̂ J a k  
Wszeehlstlronnemi b y ły  doświad
czenia w spom nianych badaezów, 
dowodzą słowa Croakesia, k tó ry  
w  15 la t  potem, opisując własne 
doświadczenia z m edjum  D anie
lem Home i p an ią  Fox, w yraża 
się z w ielką skromnością:

— „Ściśle m ówiąć“, p is m  m o
je  w łasne doświadczenia b y ły  (tyl
ko powtórzeniem  i stwierdzeniem  
doświadczeń dokonanych przez 
poprzednich badaiCzówA

Crookes stw ierdził niezbicie: 
działanie telekinetyczn© na wagę 
specjalnie w tym  celu skonstru 
owaną i prócz tego najrozm aitsze 
objaw y teleMnetycznc, jako to: 
przesuwanie (się na żądanie przed
miotów z odległości, .ruchy przed
miotów w powietrzu, unoszenie 
się stołu i  zaw iązyw anie Węzłów 
na chustce leżącej w drugim  koń
cu pokoju. N astępnie czynności 
mechaniczne, bardzo trudne i 
skomplikowane, w ygryw anie a- 
ry j na harmionji (miechowej), 
trzym anej przez m edjum  jedną 
ręką ze strony  gdzie nie było  k la 
wiszów, albo też na harmionji u- 
noszącej się  po pokoju w powie
trzu, Prócz tego stw ierdził Croo
kes rzadki objaw  unoszenia się 
samego m edjum  wysofcot, aż do 
sufitu .

W szystkie te objaw y odbmea
ly  się przy zwpelnie jasnem świe
tle.

Równocześnie z Orojokes‘em, 
znany  m atem atyk  -i aistronom, 
F ryderyk  Zóllner, o trzym ał p rzy  
m edjum  Slade i p an i Ruf,  zaw ią
zywanie i rozw iązywanie węzłów 
n a  sznurze, którego oba leońce by
ły  przyyieczętowane _ do stołu, o- 
raz znikanie przedmiotów z zam 
kniętego pudełka. Na tej  ̂ zasa
dzie stw orzył Zóllner Teorje 4-go 
w ym iaru, p a trz  (W lssenschftli- 
che A bhandlungenc‘, tom 3-cd,
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Dział F izyki transcendentalnej, 
Lipsk, 1878 r.).

I n n i badacze, jak L. Hayiei, R i
co i Re inter s1 w Manchester, o- 
trzymaii złączenie się d wóch o- 
hrąCzek bez naruszenia • jednoli
tości mat er jata, przy różnych me- 
djach,—zaś prof, Denton w No
wym Yorku—foremki parafino
wa

Jest rzeczą Charakterystyczną, 
że po podaniu do publicznej wia
domości tych wszystkich nowych 
i nieznanych objawów, hyły one 
powtarzane we wszystkich k ra 
jach przez inne mCdja, bynaj
mniej nie 'tak wyjątkowo isitae 
jak Siaae, Home,, Flor Oook, lecz 
nawet przez medja przygodne. W 
r. 1880, 'będąc w Petersburgu, 
miałem sam możność obserwo
wać zawiązywanie węzłów w pe
wnym p ry  wat nem kółku na se- 
ansie.PtzeświiadCizenlile o możliwo
ści otrzymania tego rodzaju Ob
jawów ułatw iało nawet słabym 
medjom ich wykonanie.

Najhardziej sensacyjne olbjiawy, 
a  mianowicie zjawę K aty King, 
poruszającą się niezależnie od 
medium, zachowującą się jak  ży
wa osoba i rozmawiającą z obec
nymi, otrzym ał był w swoim cza
sie Crookes przy medjurn, Flo
rence Cook. Medjum pozostawało 
w ciemności1, lecz; zjawa w ytrzy
mywała światło lampy lukowej, 
przy której ją  fotografowano. 
K ilkakrotnie można było widzieć 
zjawę i medjum jednocześnie.

Różni inni badacze otrzymy
wali zjawy, mniej tab  więcej 
zm aterj alizowane—żadna z, nich 
jednfc nie dorównywała owej; K a
ty  King.

Po tych doświadczeniach na
stąpił pewien zastój w postępie 
badań med jednych odnośnie do 
nowych i oryginalnych zjawisk!. 
Zjawiska fizyczne, opisane przez 
Zóllnera. j Orookes‘a, były pow
tarzane we wszystkich krajach z 
powodzeniem, lecz żadnych no
wych odkryć lite ra tu ra  odnośna 
nie notuje w tej dziedzinie.

Nowy impuls do badań dała 
Eusapja Paladino, znakomite i

wszechstronne medjum włoskie, 
znane 1 w Warszawie z doświad
czeń dokonanych z nią w 1893 r. 
P rzy  medjum tern zachodziły ob
jaw y następujiąoe: działanie ki
netyczne: poruszanie się i prze
noszenie przedmiotów z odległo
ści1,—granie n a  harfie, cytrze* ta 
bakierce grającej;, harm onji i t. d. 
działanie na wagę.

Kinetyczne: poruszania się i
lewitacje stołu.

Dotyki, odeitski w glinie i  na 
mące rąk  zjawy.

Apońty, — wreszcie doświadcze
nia fizyczne, jak up. wyładowanie 
elektroskopu,—zjawiska dźwięko
we.

Z  licznych seansów z Eusapją 
Paladino najwięcej znane są te, 
które robione były  pod ścisłą kon
trolą przez innych badaczów a 
mianowicie w Rzymie w 1893 r., 
—w- Warszawie w tymże roku,— 
na wyspie Roubaud u  proif. Rir 
cheta w 1894 r.—w Paryskim  In 
stytucie Pśychdlogioznym i w 
Monachjhm Schrenk Notzinga.

W Cambridge, w r. 1895 spotka
ło Eusapję niepowodzenie. Lon
dyńskie Tow. Badań Pisychiozr 
nych, po szeregu odbytych z nią 
seansów, sporządziło protokół, o- 
rzekający, że objawy jej były 
sfałszowane. W 10 lat jednak po
tem, toż samo Towarzystwo wy
znaczyło nową komisję, do któ
rej należał między innymi zinany 
osobiście naszemu Towarzystwu 
p, Ewerard Feilding. Komisja ta  
po dokonaniu licznych i skrupu
latnie przeprowadzonych do
świadczeń', uznała jednak praw
dziwość zjawisk i  zrehabilitowa
ła Eusapję Paladino.

Równocześnie z Eusapją Pala
dino, zjawiło się w Polsce med
jum, mianowicie Jan Guzik, zna
ny nam dotąd. Medjum to zo
stało wykryte przez, ś. p. Witolda 
CMopickrego i przezeń wytreno- 
wane. Miałem sposobność seanso- 
wamia z Gn'zlikiem od samego 
początku ujawnienia się jego me- 
djalnośei. Jako niemałą zasługę 
ś. p. Ohłopickiego, podkreślić na
jeży to, iż pomimo że byt' zdecy-
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dawanym sińrytysią, mi© przy
zwyczaił Guzika do odbywania 
seansów w ciemności'. Seams©—o 
tyle przynajmniej', o iile byłem 
na nich obecny — odbywały się 
przy świetle ezerwonein lub przy 
świetle ekranów 1'os f or yzu jąeydh. 
Pierwotne objawy były następu
jące: pukanie w stół j  ruchy sto
łu, iewłtaeje tegoż, dotyki, poru
szanie się i  przenoszenie przed
miotów. Następnie występowały 
objaw'y bardziej skomplikowane: 
nakręcanie, puszczanie w ruch i 
zatrzymywanie szkatułki grają
cej,—'Szarpanie st-ruln gitaryznaj
dującej się w odległości ©d pół
tora do dwóch metrów odi med
jum,—światełka z początku poja
wiające się przy medjum, potem 
i w' większej od mieigo odległości, 
—materializacje (pod prześciera
dłem leżącetm na podłodze za me
djum) zjaw, które poruszały się, 
lecz nie oddalały się więcej jak 
na krok od medjuimi,—pismo bez
pośrednio na papierze położonym 
za medjum.

Wszystkie te objawy obserwo
wane były podówczas przy świe
tle o tyle silnem, iż można było 
widzieć dokładnie twarze], ręce i 
postać medjum, tudzież wszyst
kich uezeisłmikóiw seansu. Świa
tełka i całe zjawy rozmawiające, 
nawet po kilka* na raz jednocze
śnie, poczęły ukazywać się przy 
Guziku około r. 1912. Jeszcze 12 
dó 14 lat temu wymienione obja
wy odbywały się przy takiem 
jak opisane oświetleniu. Niestety, 
—seanse w kółkach czysto spi
rytystycznych przyzwyczaiły Gu
zika 'do ciemności. Wówczas do
piero po raz pierwszy Wystąpiły 
zarzuty co do oszustwa.

Największe może dla nauki 
znaczenie miały objawy obserwo
wane z medjum p. ' Stanisławą 
Tomczykówną. Uważane są one 
za klasyczne i większa ich część 
nie została dotąd . powtórzoną 
przez żadne inne medjum. Pannę 
St. Tomczyk poznałem w r. 1905 
t. .j. w samym początku jej me- 
djalhości.

Jak  zwykle w początkach, ob
jawy Występowały przy świetle 
dziennem łub wieczornem i były 
samorzutne. Po pewnym czasie 
jednak, medjum nauczyło się wy
woływać je na zadanie, mianowi
cie od chwili, gdy po kilku po
czątkowych objawach zafczęło za
padać w sen, z którego przecho
dziło, sanno przez się, w stan som- 
nambulłzmu czynnego, podczas 
którego uważało się za inną oso
bę (zamiana osobowości). Ta no
wa. osobowość, nazywająca siebie 
Stasia lub Druga,, mtogla kiero
wać objawami na zawołanie przy 
pomocy rzekomego ducha, t. ż. 
„Małej Stasi“. Stasia (somnambu 
liczka) poinformowała nas, że ani 
medjum na jawie (zwane przez 
nią Dużą) ani ona sama, czyli 
Druga, objawów dawać nie mo
gą,—wiszystkie zaś objawy, z a 
równo na jawie, jak w stanie 
somnambulizmu pochodzą od Ma
łej Stasi czyli. Ducha.

Dr. Ochorowicz. który w sku
tek mojej rekomendacji, rozpo
czął był z p. Tomczykówną swe 
doświadczenia _w r. 1908, wprowa
dził pewną zmianę. Zamiast ocze
kiwać na zjawienie się samorzut
ne Drugiej, usypiał medjum i 
wprowadzał odtrazu w stan drugi. 
Sposób ten, który Ochorowicz u- 
zinał za najpraktyczniejszy, był 
stosowany przez niego przez cały 
czas doświadczeń jego z p. Toni- 
czykówną, tł j. do początku r. 
1912, W tym okresie wsżyistkie 
doświadczenia robione przez Dr. 
Ochorowieza sarniego luib wspól
nie zepną, odbywały się w tych 
właśnie warunkach.

RJoapoozynając ponownie moje 
doświadczenia z p. Tomczyków
ną w 1912 r. dlo 'początku 1914 w 
Tow. Badań P'sych, pTzy udziale 
panny ii państwa Borkowskich, 
powróciłem d(o dawnej metody, 
używając hypnozy tyiko wyjąt
kowo, gdy chodziło o pośpiech.

^Objawy pi. Stanisławy Tomczy
ku wny opisane są przez Oehoro- 
wśicaa w Annales des Sciences 
Plsyehiques za okresy Czasu od 
1908 do 1912 } są powszechnie zna-
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ne. Wymienię je więc tylko ogól
nie:

Przenoszenie się i lewi tac je 
mniejszych przedmiotów he z ich 
dotykania, na żądanie i przy 
świetle. Dla uniknięcia posądzania 
o używanie nitek lub włosa, b ra
liśmy do doświadczeń często bań
ki i blanki mydlainę, które pękały 
przy najlżejszem dotknięciu.

Dos wiadczenia:
Zatrzymanie i puszczenie w 

ruch ściennego zegara, znajdują
cego się w zamkniętej' szafce; do
świadczenia z wagą;—przenosze
nie cząstek roztworów z jednego 
do drugiego.

Zjawiska cieplne.
Zjawiska świetlne.
Działanie rąk medjbm na kli

sze fotograficzna.
Zjawiska elektryczne, a miano

wicie:
W yładowanie elektroskopu, — 

zm iana przewodnictwa elektrycz
nego ciał, działanie elektro-‘che
miczne, przenikające przez izola
tory i przewodniki — i wreszcie 
bezpośrednie działanie chemiczne 
na różne reaktywy.

Wszystkie te doświadczenia od
bywały się, przy świetle sztwcz- 
nem, lekko przyómionem liub wca- 
le nie przyćmianem,

Z pierwszego i  ostatniego okre
su medjalnośei panny Tomczyk, 
przytoczę następujące objawy, 
jako najsilniejsze ze Wszystkich 
jakie były obserwowane:

Przenoszenie przez medium i 
na  żądanie, (przedmiotu w spoSÓb 
widzialny przez; nas.

Poruszanie 'się papieru u mie
szczonego pod dywanem, n a  któ
rym  stało krzesło z siedząoam na. 
niem medjum (w Ibiały dzień).

Poruszanie się ciężkiej: szafy
po dywanie (w dzień).

Znikanie i zjawianie się z po
wrotem przedmiotów trzymanych 
przez medjum w ręce, którą trzy
m ał jeden z uczestników (przy 
całkowitem oświetleniu).

Zawiązanie kraw ata na haku 
znjdująeym się na snificie (w 
dzień).

Aporty różnych przedmiotów 
(przy dolbreul świetle)..

W ytwarzanie światła w posta
ci lampki elektrycznej.

Podobne objawy z wyjątkiem  
ostatniego, były już otrzymywa
ne przy medjaidb Home, Slade, 
Fox i innych przygoidlnyclh, rów
nież ipirzy oświetleniu.

Interesujące również objawy 
były obserwowane pirzy Stefce B. 
Medjnm to, młoda wiejska dziew
czyna,, służąca, wykrytą została 
w 1910 r. i wytremiowaną przez ś. 
p. Kazimierza Kuszła., i przeze- 
mmie.

Było to  medjnm niezwykle sil
ne, które dawało objawy następu
jące:

Poruszanie się przedmiotów i 
rzuty niani,—dzwonienie w dzwo
nek przy drzwiach;

Znikanie i  zjawianie się z pow
rotem, na  zamówienie, przedmio
tów trzym anych w ręku medjum;

Powyższe zjawiska zachodziły 
w biały dzień i przy świetle sło- 
necznem.

Przy seansach stolikowych: po
ruszanie się przedmiotów, ruchy 
ich w' powietrzu, dotyki rękami 
zjaw, aporty i t). p.

Zjawy (widma) poruszające się 
i mówiące, podczas gdy medjum 
znajdowało się uśpione w klatce 
zamkniętej i opieczętowanej. Zja
wiska te ódbywały się ,przy świe
tle sztueznem, ipirzyómionem, o 
tyle jednak silnem, iż widać było 
doskonale godzinę na zegarku, 
wszystkie przedmioty w pokoju, 
tudzież wszystkich Uczestników 
seansu. Powtarzam co zaznaczy
łem, iż było to medjum nadzwy
czaj' silne i wielce obiecujące, lecz 
seansowanie w kółkach sp irytys
tycznych, którym  więcej zależało 
na rozmowie z rzekomymi du
chami niż na samych objawach, 
zepsuło ją, przyzwyczajając do 
ciemności i braku kontroli. Po 
upływie roku Stelka nie była już 
w' dtanie robić tych samych ob
jawów które widziałem po kilka
dziesiąt a nawet po 100 i więcej 
razy, inaczej niż w ciemności, a
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nawet dopuszczała się notorycz
nie oszustwa.

Medijum p. Stanisława P., któ
rą  znam również od początków 
ujawiniauiiia się u  niej właściwości 
medialnych, należy do rodzaju 
medjów m aterjalizaeyjnyeh, jak 
kolwiek daje i inne objawy.

Początkowe objawy rozpoczęły 
się u niej,, jak  zazwyczaj, od typo
wego pnkania. poruszania przed
miotów, i t. p>. Wkrótce jednak, 
bywając na seansach, ze Stefką 
B. i widząc zjaiWy tejże, pani S ta
nisława P. ipo'ez^a wytwarzać je 
sama.

Dflia unimuebomłemiia medjhm, 
początkowo przypieezętowywaeo 
paismo jego włosów dto Ściany lu!b 
otomany, na której leżała uśpio
na za zasłoną. Zjawa wychodziła 
na pokój z  za tejże zasłony na 
odległość 2 do 3 metrów i dokony
wała różnych czynności, np. po
kazywała litery  alfabetu napisa
ne świecącą farbą na tablicy. Pó
źniej zastosowaliśmy z  P- Sznaj- 
drem, któremu zawdzięczam zna
jomość p. Staniek P . sposób inny: 
medjurn związane zostawało ta
siemką, której wszystkie węzły 
były pieczętowane,* a  końce ta
siemki przypieczętowane do ścia
ny  lub otomany. Zjawa wycho
dząc], jak i poprzednio, z poza za
słony, Chodziła pó Pókoju i nie
raz pozwalała zbliżać się i  cho
dzić z, sobą. Czasami Zjawa uno
siła się ponad zasłonę i ztanłtąd 
mówiła lub gwizdała. K ilkakrot
nie odsłaniała zasłonę, pozwala
jąc widzieć jednocześnie medjnm 
i siebie.

Wlszystkó to odbywało się przy 
przyćmionem świetle,, dostateez- 
nem jednak by widzieć można 
było godzinę na zegarku.

Będąc osobą inteligentną i po- 
siadająe zdolności ideoplastyczne, 
p. S tanisław a B. m a łatwość two
rzenia nowych objawów. Tak np’. 
bywając na seansach Tomcay- 
kówny i widząc jej światełka, nie 
omieszkała ich Odtworzyć. Gdy 
na zaproszenie D-ra Schrenk-iNot- 
zinga, k tóry  zainteresował się jej 
objawami, pojechała dó Monach

ium  i zobaczyła fotograf je ekto- 
plaismy Ewy 0., - odtworzyła ją  i 
wydrenowała się z łatwością w 
tym  kierunku, dając nieraz nie
oczekiwane i bardzo ciekawe od
m iany tych objawów, nip. wydzie
lanie się ektoplasmy z ręki i zni
kanie jej w drugiej ręce lub w 
ustach—i ektopilasmę w postaci 
mgły kondensującej się w różne 
kształty,, podobne do ludzkich i 
t. p. Równocześnie jednak z tern 
zdarzają się i zjawy podobne do 
poprzednich, jak  .również świateł
ka i  inne zjawiska fizyczne.

Objawy przy medjurn Franku 
K luskim  były  już niejednokrot
nie referowane na posiedzeniach 
Towarzystwa, ograniczę się więc 
do ich wyliczenia:

Działanie ferro-magnetyczne 
na busolę;

Światła najrozmaitszego ro
dzaju;

Objawy telekinetyczne, — mię
dzy innemi pisanie automatyczne 
na maszynie w znacznej; od me- 
djium odległości, zapalanie i  ga
szenie lamp eiektiyczaiych, — i 
wreszcie zmaterjaliżowane zjawy 
ukazujące się nieraz Po kilka je
dnocześnie.

Jestto  niewątpliwie najiśillniej- 
sze meidjuim. ze Wszystkich, jakie 
óbecnie istnieją, gdyż łąclzy w so
bie .właściwości medjów fizycz
nych, jak  Home i Tomczykćnmui, 
z właściwościami Florence Cook.

Zestawiając i porównywając te 
objawy otrzymywane przy róż
nych medjach można stwierdzić 
co następuje:

1) że najsilniejsze i  najtrudniej
sze objawy obserwowane były 
przy mediach, któire wierzyły, iż 
pomienlone zjaw iska wykonywa
ne byw ają przez rzekome duchy— 
(w pierwszych czasach m edjaltao - 
ści, lub nawet później;, jeśli me
dium nie straciło wiary w  duchy 
i nie przyszło do przekonania# że 
objawy te dokonywają się jego 
własnemi siłami).

2) że te same objawy 'najsilniej
sze t najtrudniejsze występowały 
przy intenisywnem oświetleniu;



3) że te właśnie m edja które za
chowały wiarę w  pomoc duchów, 
podlegały najmniejszemu zmęcze
niu  i nie doznawały bólów., ku r
czów i k I>- dolegliwości;

4) że 'przekonanie jakoby świa
tło przeszkadzało objawom, jest 
zupełnie błędne;

5) żezbytnia ustępliwość ze sitiro- 
ny Eksperymentatorów a  w szcze
gólności 'osłabienie kontroli, szko
dliwie wpłyWa na wytdia.jność ob
jawów ;

6) że oszustwa medjów sQ wina, 
eksperymentatorów.

W ogóle nie należy robić do
świadczeń w ciemności, uniemoż
liwiającej kontrolę wzrokową. Je 
śli się ma do czynienia z medjum. 
prayizwyczajoTiem do ciemności, 
co niestety w ostatnich czasach 
zbyt często się zdarza, to należy 
uważać za żadne i  nie byle wszy
stkie objawy zachodzące w  drani
cach dosięgalności rąk i  nóg me
djum.

Żaden poważny eksperymenta
tor tego rodzaju objawami zajmo
wać się nie będzie, ani wyciągać 
z nich wniosków1 w tych warun
kach z dokonywanych^ doświad
czeń. Tern bardziej zaś, nie bę
dzie ich ogłasza! publicznie, gdyż 
sam naTa3 i*się na  kompromitację).

W tej właśni© sytuacji znala
zło się Krakowskie Towar®. Me- 
tapsychiezne, k tóre w Nr., Nr. 336 
i 339 „BLustr. Kur. Coidżicrmego“ 
i w „Światowidteie" ogłosiło ko
m unikat pod ty t. „Zdemaskowa
nie Guzika, w Krakowie“. Sprawa 
ta  nabrała wielkiego rozgłosu, 
gdyż wiele pism powtórzyło tę 
wiadomość jako pochodzącą od 
Towarzystwa mającego charak
ter naukowy! Nie poprzestając 
na tern. Krak, Tow. urządziło w 
Warszawde odczyt publiczny za
tytułowany: „Jak zdemaskowa
no Guzika

Czytelnikom lub słuchaczom 
nieuświadomionym wydawać się 
mogło, że K rak. Towarz, Meta- 
psych. zastosowało jakiś nowy i 
nieznany dotąd! sposób kontroli 
Objawów medialnych, dzidki któ

remu Komisji' Towarzystwa uda
ło się wykryć oszustwo, którego 
ofiarą padli najpoważniejsi bada
cze na  polu M'etapsyichikii, uznają
cy objawy Guzika za realne.

Natomiast w komunikacie nie 
można znaleźć żadnych nowych 
wskazówek, — przeciwnie: nawet 
najzwyklejsza kontrola prowa
dzona była po dyletancfcu, co 
przyznaje sama Komisja, która 
w swym komunikacie stwierdza 
na zasadzie zdjęć fotograficznych1, 
że medjum „niespostrzeżenieu u- 
walniało swą rękę lub nogę. O re
wizji medjum przód lulb po sean
sie, ani o 'znalezieniu „świecącej 
pasty“, niema, w komunikacie 
żadnej wzmianki. Główny dowód 
rzeczowy, zdjęcia fotograficzne, 
są również niezadaw aln iająee pod 
względem technicznym.

Na to, by fotograf ją  stanowić 
mogła niezbity dowód oszustwa, 
musi być stosowaną umiejętnie. 
A paraty winny być tak ustawio
ne, alby postać medjum1, jego rę
ce i ręce kontrolerów były wido
czne,—w przeciwnym bowiem ra 
zie nie możną stwierdzić, że rę
ka naśladująca zjawę jest rćką 
medjum. Ten zasadniczy waru
nek nie był przy fotografowaniu 
uwzględniony.

Sam fak t przypisywania tak 
wielkiego znaczenia wykryciu o- 
szustwa na seansie (gdyby bo o- 
statnie nawet istotnie m iało miej
sce)—dowodzi również dyletanty- 
zrnu członków Komisji Krak. 
Tow. Metapsyehicznego. O oszu
stwach medjów pisał już przed 
70 la ty  wspomniany prżezemnie 
de Gasparin. Opisuje on nie tylko 
warunki jakim  winna kontrola 
odpowiadać, lecz wspomina nawet 
o nieświadomych ruchach med
jów  jako o jednej z .przyczyn o- 
szulstwa.

Od tego cazsu powstała bardzo 
obszerna literatura dotycząca tej 
sprawy. Z powodu rzekomego 
zdemaskowaliia w  Cambridge Eu- 
sapji Paladino przez Komisję 
Królewskiego Londyńskiego Tow. 
Badań Psychicznych', badano ten 
objaw i stwierdzono, że medjum
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stara się zawsze zbliżyć swe rę
ce. _nogi lub korpus do miejlsca, 
gdzie ma zachodzić dany olbjaw, 
chociażby tam dosięgnąć nie mo
gło,—że w razie jeżeli jakiś przed
ni ioL poruszany telekine tyezn ie, 
wykonywa michy: powtarzające 
się, to ręce lub ciało imieldjium w y
konywa odpowiednie ruchy syn
chroniczne, chociażby ten przed
miot znajdował się dalleko; — że 
nieumiejętna kontrola lnlb um y
ślne uwolnienie ręki medjum, mo
że sprowokować 'bezwiedne lub 
rozmyślne o®2u!siwo,—że wreszcie 
suggeatja myślowa oszustwa (lub 
oczekiwanie oszulstwa) może pod
sunąć medjum myśl skorzysta
nia ze sposobności, jeśli niewła
ściwe warunki kontroli lub nieu
dolność eksperymentatorów  na to 
pozwdłają. O faktach tych  Krak. 
To w. Metapsych iome zdaje się 
nie wiedzieć.

W tejże sprawie pisze 0  chor o- 
wicz jeszcze w r. 1896, w Annałes 
des Sciences Pśychięues, jak  na
stępuje:

„Medjum nie jest profesorem, 
który ma cizegoś nauczyć liubeze- 
goś dowieść. Jesilto instrum ent 
delikatny, wymagający umiejęt
ności w użyciu i obchodzeniu się, 
gdyż przez nieumiejętność można 
osiągnąć błędne wyniki. K to tego 
nie potrafi), nie (pow'ijnien mieć 
pretensji, że został oszukanym. 
Złe wyniki są skutkiem  nieumie
jętnej metody w postępowaniu'1.

Zaznaczam, iż nie podnosiłbym 
tej kwćstji, gdyby nie to, że ko
m unikaty tego rodzaju co k ra 
kowskie, ogłaszane w prasie i z 
katedry, obniżają ipoWagę badań 
metapsychicznyoh ii zarazem 
przynoszą wielką szkodę nauce,

P. Lebiedziński.



D Z IA Ł  II.

Sprawowanie z seansów i doświadczeń,
Seans z Medjum F. Kluskim.

PROTOKÓŁ.
seansu w dn iu  30 stycznia. 1924 r. 
w mieszkaniu ip. K luskiego w 

W arszawie.
Miejsce seansu 

Seans odbyli się -w d ług im  -wąs
k im  pokoju mniej więcej1 3 x  6 me 
trów na czwartem  piętrze z jed- 
ntean zasioniętam  sto rą  _>olkinetm 
od ułiiey i  dwojgiem- drzw i, jedne 
w gł^bi pokoju wprost okna, wy - 
chodzące n a  k o ry ta rz  domu,, na 
głucho zam knięte na. klucz, na 
łańcuch i  częściowo zastawione 
sprzętam i, z ko tarą  i d rug ie  m a
łe z szybą u góry w bocznej śc ia
nie, prowadzące ido przedpokój u , 
przedzielona od pierw szych ko
m inkiem  j lustrem  nad nim. Na 
kom inku zegar ze świecącym cy
ferblatem  i. czerwona lam pka ele
k tryczna (pod _ kloszem). Między 
kom inkiem  i śc ianą , Obok kota
ry  przed drzwiami nieduży owal
ny  stolik, wokoło którego u s ta 
wiono 7 (krzeseł. Um eblowanie po
koju składa się: z biurka pod ok

nem, z m aszyną do p isan ia  n a  nim  
i otom any p rzy  ścianie, krzeseł, 
szafki z modelem kolum ny Zyg- 
muimfca A innym i przedlmi-oitami. 
N a ścianach olbrazy, m llnjatury, 
nóż, pałasz starożytny, laska  rze
źb iona i t. p.

Warunki seansu i uczestnicy.
Początek o godzinie 10 m. 20 w. 

No kom inku pa li Się czerwona 
lam pka elektryczna. Obecnlil w 
liczbie 7 zajm ują m iejsca wokoło 
wspomnianego sto lika  w rogu po
koju w następującym  porządku, 
stosownie do wskazówek kierow 
n ika  seahsu pułk. Okołoiwioza. 1) 
m edjum  F r. K lusk i p rzy  węż
szym  końcu stolika wprost drzw i 
do przedpokoju plecami do śc ia 
ny , 2) H lewej Stromy por. Mo
drzejewski',, dalej 3) generał E d 
w ard S^pafcowski, 4) P rosper 
Szm urło, 5) w prost m edjum  p le
cam i do drzwi do przedpokoju 
pułk. Norlbeirt Okołowioz,, wszys
cy trzej członkowie Wartsz. Tow.



Psycho - fizycznego, 6) por. Sie- 
mieński' i 7) dyrektor opery  p.'Ko
walski z praw ej s tro n y  m edjum. 
Por. M odrzejewski, gen. Szpaków 
ski i  Szm urło zwróceni są  tyłem  
do okna, a  por. Siem ieńshi j  dyr. 
K ow alski do k o tary  p rzysłan ia ją  
cej drzw i na korytarz. Porządek 
ten pozosta je  niezm iennym  aż ido 
końca seansu. Trzech uczestni
ków jest po raz Pierw szy n a  sean
sie z danem  medjutm. W szyscy łą 
cznie z m edjum , trzym ając  się  aa 
ręce, tworzą łańcuch an i n a  chwi
lę nad przeryw any. Obecni kom u
n ik u ją  sobie w zajem nie doznane 
wrażenia. W szyscy na  prośbę 
pułk. Okołowiezta stosu ją  od czasu 
do czasu głęboki i  możliwie ry t
miczny oddech. M edjum  praw ie 
odrazu, jak  m ówią najbliżsi jego 
sąsiedizi. zapadła w  trans.

Zjatuiska świetlne.
M niej więcej po upływ ie m inu

ty  po rozpoczęciu seansu  dyr. K a- 
waisfci, dostrzega już światełko, a  
wkrótce potem widzą je  wszyscy 
inni:. O d tej chw ili aż do końca 
seansu św iatełka niem al n ieu 
stannie z jaw iają  się  i -gliną, n a j
intensyw niej m a  to m iejsce na 
początku i końcu seansu, może 
nieco m niej podczas materjiailliiza- 
cji, co miożnia przypisać i temu, że 
w tedy ca ła  uw aga jes t skoncen
trow ana n a  z jaw y i m ożna niedo- 
śtrzec światełek. 'Światełka są 
wielkości i form y orzecha lasko
wego, koloru błękitnego jakby  
elektrycznego, przypom inającego 
blask świetlików. Z jaw iają się na 
wysokości głów obecnych, często 
znacznie wyżej i w różnych d'ość 
odległych punktach, jedhocześnię, 
W irują, jakby  tańczą w pow ie
trzu , op isu ją  najrozm aitsze k rzy 
we i  zygzakow ate liki je, niekiedy 
zjaw ia się ich  jak b y  cała  kon
stelacja, złożona z 3 do 6 św iate
łek zbliżonych do  siebie 1 ustaw i
cznie poruszających się  i d rg a ją 
cych; niefctórepozosltawjiąją aa  so
bą m glisty  św ietlny ślad, n iektóre 
sp raw iają  wrażenie m ałych  ko
m et z ogonam i lub  m in ia tu ro 
wych reflektorów , rzucających  
w ąski prom ień św iatła , długości

25—30 cm.; m gław ice łub chm ur
ki słabo oświetlone, widzialn e jed 
n a k  dokładnie przez wszystkich 
wśród panu  jących ciemności. Ma 
to  m iejsce przew ażnie w pobliżu 
m edjum  nad jego głową. Oprócz 
m g jawię przebiegają tąm  ustaw i
cznie w różnych k ierunkach  ja s 
kraw e isk ry  j  kulki, świetlne co 
spraw ia wrażenie, jaklby się tam  
coś tworzyło, materj'aliiiziowato.

Zapachy.
W krótce po ufcazianliu się św ia

tełek  wyczuwa się  jak iś bliżej nic 
określony zapach, przypom inają
cy  ozon, potem  zaś różę, szczegól
n ie  p rzy  n iektórych m aterjuliizia- 
ejacih w tedy gdy  zjawią podcho
dzi bliżej.
Samorzutne gaśnięcie i zapalanie 

się lampki
Po upływ ie m niej więcej 8 —-10 

m inu t od pocztąku seansu sto jącą 
na  kom inku i przez nikogo n ie  do 
tykana  lam ką elektryczną gaś
nie, zapala się znowu również sa 
m orzutnie przed1 sam ym  końcem,, 
gdy m edjum  już oibudteillo się z 
transu.

Zjawiśka fonetyczne.
Z araz po ukazaniu  się  św iateł 

usłyszeliśm y trza sk  w stronie  sto  
jącego daleko pod oknem biurka, 
w przeciągu zaś całego seansu roz 
m aite  szm ery nu m niejszej lub 
większej biegłości od medjum, do 
chodzącej ja k  m ożna. było  wnios
kować z dźwięku do 6 kroków. 
Szm ery jakby  spowodowane prze
suw aniem  i ruszan iem'rozma itych 
praedm iołtów, mebli, szkłu, po r
celany, wreszcie w yraźne chodze
nie i stąpanie, oddech zbliżają
cych się zjaw-, pukanie podczas 
porozum iew ania się z niemi- przy 
pomocy recytowanego alfabetu, 
wkoń-cu parokrotne głośne Maś- 
nięcia w dłonie, jakby  lokRiaski na  
wysokości- stojącego człowieka ze 
wzmiesionemi do góry  rękam i, o 
ezem będzie jeszcze mowa poniżej.

Lewitacja. i telehinezja.
Wobec zwrócenia uw agi przez 

gen. Szpakow-łskiiego, że świecą
cy cyferblat, sto jącego. na. ko
m inku zegara, jlest to  w idzialny 
t-o znów ginie, -co m ożna w yjaśnić
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rucham i głowy jednego z uczest
ników, któria czakami zasłan iała  
zegar, obecni proszą, żeby cyfer
b la t został p rzy k ry ty  ręką zjawy. 
P o  chwili: widzim y jak  zegar na
nosi się do góry  i  zataczając krzy  
wą lin ję  w powietrzu -ginie za ple 
cam i, siedzących p rzy  kotarze, je 
dnocześnie słyszym y jego n-afcrę- 
caniie jakąś niew idzialną ręką.

Dotykania obecnych.
W  kilka  m inu t po rozpoczęciu 

seansu, siedzący n a  praw o od m e
djum  dyr. Kaw-aillskj kom unikuje, 
że czuje dotyki ram ion i  głowy-, 
ma k tó rą  kła-dą m u jakąś tkaninę. 
W  ślad  za tern dotyki- odczuwają 
i inni np. gen. Szlpakowski i ją  
(Sztmurło). Do czoła do tykają  
m nie jednocześnie dwie m-ałe de
likatne m iękkie z lekka chłodna- 
we ręce, potem pod h r  odą i  do 
uszu, do ramiion!, jak b y  dotyka
jąca  osob-a s ta łą  poza mem ł ple
cami. Dotyki m ia ły  też niejedno
k ro tn ie  i  później podbziasi m-aife- 
rj-aliziacji miejsce.

Materializacje.
P o szeregu wyżej opisanych ob

jaw ów  w kilkanaście m in u t od 
początku seansu okrągły , drew 
n iany  ekran  średnicy  30 cm. z rą- 
ezką, jedną stroma którego pokry 
ta  je s t farbą  'fosforującą, uprzed
nio naśw ietloną, l-eżący n a  stoliku 
-seansowym stroną świecącą w 
dół — unosi się  do góry  w k ie
runku  m edjum  i- tam  n a  wysoko
ści m niej więcej stojącego czło
w ieka, ośw ietla jak iś  ksz ta łt, zbli
żający  się następnie do obecnych 
i nachy la jący  siię do- nich. Jedno
cześnie -słychać stąpanie, szelest 
niekiedy n-awet oddech, wogó-le 
odczuwa s-i-ę -czyjąś -obecność. Gdy 
k sz ta łt ten zbliża się  do -gem. Szpa- 
kowskiego z- jego praw ej strony, 
przechylam  się nieco i dokładnie 
widzę ośw ietloną z boku ekranem  
w yraźną tw arz m ężczyzny -z czar
nym i przystrzyżonym i w ąsam i i 
zaeiśniętem i usltiami1,, k tó rych  k ą 
cik i opadają  w  dół, w polskiej 
wojskowej czapce z- daszkiem ; wi
dać też kołnierz, część mundu-ru i 
ram ion. Z jaw a parokro tn ie  sa lu 
tuje. P rzechy lając  się więcej do-

strzie-gam jej profil ostro  zaryso
wujący się n a  tle  ekranu  oraz. pal 
ce -i- rękaw  sa lu tu jącej ręki. N a
stępnie zjaw a przysuw a isię do 
m nie i w tedy spostrzegam  jesz
cze dokładniej je j tw arz -zupełnie 
blisko- na -odległość 15 -do- 20 cm.
-i- widzę wis-zystfcie- szczegóły. Po
tem  zjawą pokazuje się pułk. O- 
kołowiicziowi, co również d a je  mi 
możność obserwowania jej nieco 
z ty łu  i  z boku, głównie policzek. 
Twarz- zjaw y -nie jes t p łaska, 1-eoz 
spraw ia wrażenie lu-dzkiej cieles
nej tw arzy norm alnych rozm ia
rów. W ten  sam  .sposób obserw uję 
potom i inne .zjawy, to- jest nłletjd- 
fco gdy zbliżają się bezpośrednio 
do m nie, lecz i wtedy, kiedy są 
koło moich sąsi-adów z praw ej -i 
lewej str-ony, igean Szpafcowtskie- 
go -i- pułk. Okołowiieza. N iektóre 
z jaw y czasem przesuw ają się  ód- 
irazu do uczestników, siedzących 
z  drug iej sfcroaty stołu n ie ok rą 
żając go, lecz- przechodząc prze
zeń, jakby  Wcale nie istn iał lub 
nie stanow ił dtla n ich jak ie jś iprzie- 
iszkody. To- samo tyczy się i tego, 
-że choć siedzimy p rzy  stole b a r
dzo ed-asno, s tyka jąc  się nogami 
i ram ionam i, p rzynajm niej ja  z 
gen. Szpakowskiim, n iektóre zja
wy okazują się jednak  między 
nami wr ten sposób, jak b y  nie 
m ia ły  niżej biała  lub  też przeni
kało ono i nasze nogi,

2) ’Z araz po pierwszej -okazu
je się d ruga  zjaw a oświetlająca 
się ekranem , co m iało m iejsce we 
Wszystkich wypadkach na danym  
seansie i nachy la  się  do- siedzące
go obok m edjum  -dyr. Kuwaltekie- 
,go, k tó ry  p rzyg ląda  się  je j przez 
chwi-lę i poznaje poległego pod
czas ostatniej w ojny młodego czio 
w ieka, którego, jak  twierdżi, ko
chał juk  własnego syna. Dyr. K . 
przem aw ia wzruszonym głosem: 
„Tadku to ty ? “ Z jaw a kiw a gło- 
wą. Zaidaj-e jej k ilka  p y tań  i- o- 
trzym uje odpowiedzi bądź przez 
pochylenie głowy, bądź za-pomo- 
cą trzykrOin-ego pukania lub do
tykan ia  co m a oznaczać potw ier
dzenie, P o  chwili p. -K. twierdził, 
że zjaw a cału je go w rękę.
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3) W trakcie seansu id!o p. K. 
wyłącznie podchodziły jeszcze 
dw ie zjaw y, przez niego jak  mó- 
wfl poznane, szczególnie po w y
m ienianiu imion lub nazwisk p rzy  
pomocy p ukan ia  podczas głośno 
mówionego alfabetu . P ierw sza z 
mich nazw ała siei Wie ,,F roinkiem“.

4) D ru g ą  przedstaw iająca, we
d ług opisu p. K., starszego męż
czyznę z  suimiiasfemi wąsami 
przy  pomocy alfabetu, jak  nad
mieniłem przedtem , nazyw a sie
bie M osdorfem i składa jeszcze w 
ten sposób frazes „Macie wino“ 
dyr. K . stw ierdza, że niejedno
kro tn ie z nieboszczykiem p ija ł 
wino i nie kontynuuje dalej recy
tow ania a lfabetu , choć, jak  są- 
dlzę, mógł spodziewać się dłuższe
go frazesu,

5) Do wszystkich kolejno pod
chodzi zjaw a kobiety w białym  
szalu na głowie, przyezęm  czuje
m y ł.ihtansywtny zapach róży. Do
tyka  gen. Szpakowskiego do czo- 
ia. Gdy jes t kolo mnie z lewej 
strony, widzę w yraźnie czoło, 
ciemne brwi, oczy, policzki i p ro
sty  nos, dolna część tw arzy  zasło
n ię ta  woalem. W tem  podnosi się 
ręka i uchyla woal, pozwalając 
widzieć u s ta  i brodę. W patruije 
się bacznie, lecz nie mogę poznać. 
Z jaw a kreśli m i na  czole znak 
krzyża, poczem zw raca się do 
pułk. Okołowicza a  ja  n a  tle e- 
k ran u  obserw uję zarys je j głow y 
i fałdy  woalu jakby  z bardzo de
lika tnej tkan iny ; przechylam  gło 
wę i rzeczywiście dotykam  czegoś 
lekkiego jak b y  tiulu. D yr. K a- 
wałskiemu ta  sam a zjaw a oświe
t la  splot swoich blond włosów, 
wreszcie trzy m ając  poziomo ek ra 
nu  nad stołem, pokazuje swą rę 
kę. Zapytana, odpowiada przy 
pomocy alfabetu, że się nazyw a 
„AJa“. Ci z uczestników, k tórzy 
byw ali już przedtem  na  seansach 
z danem  m edjum , twierdzą, że po 
jawLała się już poprzednio.

w  Niemal bezpośrednio po
tem, może po upływie k ilkunastu  
sekund, najbliżsi od m edjum  wi
dzą nową zjawę, m ianowicie s ta r 
szego mężczyznę z brodą W ą 

sam i, w rosy jsk iej czapce woj
skowej. Z jaw a podchodzi do 
gen. Szpakowskiego i kilkanaście 
razy  sa lu tu je  mu, ośw ietlając jak  
zwykłe ekranom itwairz m ęską z 
dość dużą rozdw ojoną brodą, po
tem  dw ukrotnie p rzy  pomocy te
goż ek ranu  pokazuje szlify. Gen. 
Szpakowski mówi, że jes t w n iej 
coś znajomego, ale n ie może sobie 
przypomnieć. K toś z uczestni
ków robi przypuszczenie, czy nie 
jest to gen. Komarow, k tó ry  zja
w iał się już wcześniej. D aje się 
słyszeć k ilkakro tne pukanie, co 
m a oznaczać, że zjawa pragnie 
mówić. P rz y  pomocy alfabetu  
dowiadujem y się, że nazywa się 
nie Komarow, lecz M akarów, k tó 
rego gen. Szpakowski znał osobi
ście, ja  zaś tylko z ilu strac ji i 
posągu. Gen. Szpakowski przy
pom ina, że rzeczywiście zjawa 
jest podobną do zmarłego adm i
ra ła  M akarowa, znaków jednak 
na szlifach dokładnie /rozróżnić 
nie może, konstatu je tylko, że są 
generalskie. Gdy mówi io podo
bieństwie _ do M akarowa, zjawa 
trzykrotnie potrząsa m u rękę. Na 
propozycję obecnych, zapytuje 
jeszcze, rzekomego adm irała  M a
karow a czy mówi po rosyjsku, na 
co otrzym uje odpowiedź tw ierdzą 
cą kiwaniem głowy. Podezas 
przesuw ania się zjaw iska do 
m nie, gen. Szpakowski silnie prze 
chybiwszy się w tył, napotyka o- 
pór jakby  czyjegoś ciała. Gdy 
zjaw a zbliża się do mnie, widzę 
•to samo, co ju ż  ofplisatem, do
strzegam  jeszcze tylko górną 
część ku rtk i, p a rę  guzików i  jak 
by wstążeczkę orderową.

7) Odczuwam dlość silny  dotyk 
do czoła jak b y  jakiejiś ciepłej dło 
ni, potem do nosa, z którego n ie
widzialne palce zdejm ują m i 
pince-nez. W  ślad  za tern nachy
la się do m nie młoda tw arz ko
bieca z woalem na głowie. W pa
tru je  się uważnie przez k ilkana
ście sekund, wyda je się m i znajo
m a, jiakby, zm arła przed 20 il)a.ty„ 
A lina K ., a le  nie m am  pewności. 
W ydawało mi się to i p rzy  pierw  
szej zjawie kobiecej i spodziewa-
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lem się nawet gdy użyto alfabetu, 
że złoży1 się imię Alina, a  nie A- 
la. Pierwsza zjawa była, jak  mi 
się zdaje, nieco starszą i m iała 
dłuższy nos. W myśli zadaję py
tanie, czy zjawa mię znała, pro
sząc żeby odpowiedziała przy po
mocy dotknięcia ram ienia i w 
tej chwili czuję trzy lekkie ude
rzenia w lewe ramię. Zjawa zni
ka i zdaje się do nikogo już wię
cej nie podchodzi. Pinee-nez zo
staje mi z powrotem; włożone.

8) Żadnej' zjawy nie widać. 
Światełka zaczynają znowu inten 
sywni© (krążyć mad siMiikiilem.Kile- 
rownik pułk. Okołowicz sądzi, że 
seans ma się już ku końcowi i 
proponuje wszystkim obecnym 
skoncentrować się na tern, żeby 
czerwona lampka elektryczna na 
kominku znów się zapaliła, co 
jednak nie następuje. Po kilku 
minutach leżący na stole ekran, 
przyciśnięty przez zapomnienie 
ręką gen. Szipafcowskiego, zostaje 
wyrwany, unosi się do góry i o- 
świetla zjawę, w której niektórzy 
poznają znanego z poprzednich 
seansów, zabitego podczas wojny 
wojskowego włoskiego BaittSlstii. 
Gdy staje przy mnie, widzę twarz 
mężczyzny, mniejl więcejl 30-letnie 
go w czapce z czarnymi wąsami i 
szpiczastą bródką, k tórą najle
piej wid>ać, 'gdy rysuj© się pro
fil jego, na  tl© 'ekranu. 
Dyr. Kowalski zadaje kilka py
tań , po włosku, między innemi i 
„czy zadowoleni jesteście z Mus- 
«o lin i-ego? “ na co otrzymuję od
powiedź twierdzącą przez trzy
krotne pukanie. Kiedy ekran zo
staje z powrotem położony na 
stole, wobec czego zjawa przesta
je być widzialną, pułk. Około- 
wicz proponuje wszystkim głośno 
powiedzieć ,„Eviva Ita lia4*, co też 
robimy i w tejże chwili słyszymy 
mocne oklaski dość wysoko nad 
naszemi głowami, jako znak za
dowolenia Battistfego.

Światełka tańczą w powietru, 
medjum dość ciężko oddycha, 
wszyscy obecni, aby mu ulżyć, od 
dychają głęboko i rytmicznie. 
Wreszcie medjum budzi się i sła

bym głosem prosi o wodę. Pułk. 
Okołowicz niezwłocznie po nią 
wychodzi, niektórzy z obecnych 
również opuszczają pokój, po 
chwili samorzutnie znowu zapala 
się lampka elektryczna (czerwo
na) i seans kończy się o godz. 11 
min. 25, to jest po 1 godz. i 5 min. 
Wyczerpane medjum zaledwie po 
kilku minutach całkowicie przy
chodzi do siebie i przyjm uje u- 
dział w ogólnej rozmowie. Ani 
puls ani waga medjuim nie były, 
ani przed, ani po seansie badlane.

Gen. Szpakowski twierdzi, że 
według jego zdania, wszystkie 
zjawy mjaty w swych rysach ce
chy pokrewną, i) jaklgdlyby nieco 
przypominały medjum. J a  oso
biście zauważyłem również jak- 
gdyby bardzo lekkie podobień
stwo między zjawami, szczególnie 
gdy się patrzy na nie en face, 
gdyż z profilu, według mnie róż
niły się więcej, choć i wtedy krań 
cowo odimiennych typów nie zau
ważyłem. Nadmieniam też, że 
wszystkie oprawiały na mnie wra 
żenie ludzkich cielesnych twarzy, 
zupełnie jednak nieruchomych z 
jakby zastygłym1 wyrazem, naj
lżejszego ruchu oczu, ust, wTogóle 
żadnej mimiki nie udało mi się 
spostrzec.

Protokuł ten napisany został 
przez mnie, P. Szmurłę, nazajutrz 
po seansie, na podstawie notatek 
zrobionych niezwłocznie po nim.

W arszawa, 31 stycznia 1924.

(—) P. Szmurlo
(—) Edward Szpakowski.

Powyższy przez pana Szmurłę 
spisany protokół, zdaniem mo- 
jem, prawie w zupełności obejmu 
je opis zjawisk obserwowanych i 
przezemnie. Pozwolę sobie jed
nak zrobić kilka uwag, uzupeł
nień i spostrzeżeń, których nie 
mogłem zakomunikować p. Szmur 
le, ponieważ nie widziałem się z 
nimi od czasu tego seansu i nie 
fincgłem tern samem omówić z 

nim przebiegu zjawisk.
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A więc przy opisywaniu „miej
sca seansul" nie wspomniano nic 
o tem, że drzwi prowadzące do po 
koju zostały przed rozpoczęciem 
seansu zamknięte na  klucz (dwu- 

. krotnem przekręceniem) a klucz 
pozostawiony w zamku. Drzwi 
te opatrzone są nie szybą (jak pi
sze p. Szmurło) lecz tflą  lustrza
ną, umocowaną od strony przed
pokoju dość grubą deszezułką.

Co do opisu „m aterjalizacji“ w 
punkcie 5 zaznaczyć muszę, że in
na zjawa zbliżyła się do mnie i 
do p. Szmurły, kreśląc mu na czo
le znak krzyża świętego a inna u- 
kazywała na tle  ekranu r^kę dytf. 
Kawalskieinu i wystukała „Ala". 
iPierwsza była zjawą starszej; ko
biety z siwemii włosami i czarne- 
mi oczyma — druga, młodej) ko
biety z puklami obfitych blond 
włosów. Zjawę starszej kobiety 
widywałem na każdym nieomal 
seansie, począwszy od 25.12.1923 
podczas, gdy zjawa nazywająca 
siebie „Alą“ ukazała się po raz 
trzeci dopiero na seansie z tem 
medjum.

Opisana w punkcie 6. „Ma ter ja  
lizacji“ zjawa podająca się za ad
m i r a ł  Makarowa, ukazywała się 
już dość dawno na seansach z me 
djum Kluskim. Po raz pierwszy 
w m arcu 1921 r., następnie uka

zywała sie na seansach w dniach 
20.6.1921, 26.3.192:2, 17.8.1923 i 24,5 
1923 ubrana to w pieróg admiral
ski, to w zwyczajną oficerską 
czapkę! rosyjską, zawsze jednak 
w mundurze z epoletami adlmiral 
skimi czy generalskimi. Zjawa 
ta zawsze starała się usilnie po
kazać swoje epolety, oświetlając 
je jaknajdokfadniej ekranem. U- 
czestnicy tych seansów nie byli 
jednak w stanie dokładnie okre
ślić tych odznak, prócz stwierdze
nia ich rosyjskiego charakteru. 
Niepoznawanie tych odznak wy
woływało zawsze wrażenie, że zja 
wie sprawia to dużą przykrość.

Wyjątkowo ciężkie przebudze
nie się medjum spowodowane zo
stało przypuszczalnie i tą  przy
czyną, że sąsiad medjum, tp. Ko
walski, pragnął jaknajdłużej za
trzym ania przy sobie jemu tylko 
Misikich zjaw, d rugi 'ziaiś sąsiad, 
por. Modrzejewski uparł się do
prowadzić do zapalenia się czer
wonej lampki przed obudzeniem 
się medjum. Sprowadziło to tę, 
tak szkodliwą na seansach roz
bieżność w pragnieniach uczest
ników.

Warszawa, dnia 23 lutego 1924.

Norbert Okokmńcz.

DiMini Mim f. Kiiskwii iipiin;
Jednym  z pierwszych objawów 

medjailnośei F ranka Kluśkiego 
było oddziaływanie tegoż na igłę 
magnetyczną. Objaw ten wystą
pił z początkiem 1919 r„ budząc 
tem większe zainteresowanie, iż

*) Rezultaty doświadczeń z igłą 
magnetyczną były pnzedlmiiotem 
odczytu, który wygłosiłem w diniu

robiony był zawsze w pelnem 
świetle dziennem lub sztucznem 
i wzbudzał duże zainteresowanie ■ 
samego medjum, które nawet sa
mo zabawiało się często robie
niem tych doświadczeń.

25 marca 1923 roku w Polakiem 
T-wie Badań Psychicznych w War 
■sza wie.
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O bjaw y.te występowały raz  sła 
biej, raz! silniej, przyezęm  ani 
świadkowie tych  doświadczeń, a- 
ni m edjnm  samo nie umieli okre
ślić, kiedy i w jak ich  w arunkach 
objawy takie w ystępują silniej, 
kiedy słabiej, a kiedy zupełnie; 
by ły  bowiem dość rzadkie wypad 
ki, że medjum, mimo wysiłku, nie 
zdołało spowodować ruchu ig ły  
m agnetycznej.

■Czasami znówr objaw ten wystę 
pował bez świadomej1 in ic ja tyw y 
tak m edjnm , jak  i obecnyćh i to 
w w arunkach, w k tórych  n a j
m niej można było przewidzieć coś 
podobnego.

I  tak, pam iętam  dokładnie, jak  
(27 stycznia 1921 r.) weszliśmy w 
W iedniu do jednego- z optyków 
dla napraw y okularów, w chwili 
g d y  K luski podając optykow i o- 
ku lary , w yciągnął rękę ponad 
szk laną ladą, pod k tó rą  znajdo
wało się kilkadziesiąt, rozm aitego 
typu  kompasów', igiełki tychże 
zaczęły w sposób bardzo gwałtów 
ny poruszać się w najrozm aitszy 
sposób. Zwróciło to odrazu uwagę 
optyka, potem  m oją, a  na sam  bo 
niec Kluskiego, k tó ry  z powodu 
choroby i wyczerpania, ibył wów
czas w stan ie  apatjL  Ponieważ a- 
ni ja, an i K luski nie m ieliśm y o- 
óboty do udzielania optykowi wy 
jaśnień, opuściliśm y sklep jaknaj 
prędzej, przytem  zauważyliśm y, 
że przy powtórnem  zbliżeniu się 
K luskiego do lady , igiełki znów 
zaczęły się niespokojnie poruszać, 
jakby  z podwójną energją.

W  czasach, k iedy K luski rozpo 
czął dopiero seansować powstało 
mniemanie, że wielkość odchyleń 
ką ta  oraz gwałtowność poruszeń 
igiełek m agnetycznych, jes t pró
bą napięcia sił m edjum  w -danym 
wypadku. Dlatego też przed każ
dym  nieomal seansem m aterja li- 
eyjnym  robione były  doświadcze
nia z busolą. Później jednak oka
zało się, że na tego rodzaju pró
bach nie można budować żadnych 
przypuszczeń o napięciu  sil me- 
d jalnych  w danej chwili, zwłasz
cza w 'odniesieniu d)o isaansóiw ma- 
terjadizacyjnych.

Zainteresowanie Kluskiego te- 
m i doświadczeniami osłabło z cza 
sem, a  obecnie czyni ję  dość rzad
ko.

Cytowane dosłownie w dalszym 
ciągu niniejszego, dwa protokóły 
z 16 i 21 w rześnia 1921 r- świadczą
0 talk rożnem oddziaływ aniu w ła
sności m edjalnyeh Kluskiego na 
igłę m agnetyczną, iż uważam za 
właściwe w strzym ać się zupełnie 
od robienia przypuszczeń, jakie 
w arunki zda ją  się wpływać na ta 
k i a nie inny  rezu lta t doświad
czeń.

Protokół
spisany z okazji czynionych prób 
bezpośredniego o dldzialy w ania _ me 
d jum  F ran k a  Kluskiego na igłę 
m agnetyczna w -dniu 16 września 
1921 r.

Obecni: F ranek  K luski (me
djum ), hr. Gtuy du  B ourg de Bo- 
zas, S tanisław  Jelski i N orbert 
Okołowicz.

Robiono ogółem siedem prób, 
dwie m iędzy godz. 3 a  4 po połu
dniu, pięć zaś między go-dz. 10 a 
11 wieczorem.

iNa ogół skonstatowano, że za. 
zbliżeniem rąk  m edjum  ig ły  kom 
pasów poruszały się, w ykonując 
niejednokrotnie bardzo silne i 
gwałtowne ruchy, w każdym  pra 
wie poszczególnym wypadku, róż 
ne od ruchów uzyskanyeh w cią
gu  każdej- poprzedniej1 próby.

P róba  I. N a b iurku  zwyezajnem 
ustawiono dwu kom pasy w odle
głości około 30 cm. jeden od d ru 
giego; kompas zw yczajny w mo
siężnej oprawie o średnicy  4,5 cm
1 d rug i kom pas połowy „Bezar- 
da“.

M edjum  (po skontrolowaniu 
przez obecnych rąk) złożyło obie 
ręce razem  (patrz rys. 1) dłońmi 
ku dołowi i stanąw szy w odległo
ści ókoło 40 cm. od biurka p rzy
sunęło końce palców obu rąk  na 
odleghść około 2 cm. do kom pa
su ,,Bezarda“ , k tórego strza łka  
północna spokojnie zwrócona by
ła pod kątem  50 stopni do kierun
ku rą k  medjum.



Bezpośrednio po przysunięciu 
kończyn rąk, igła kompasu „Be- 
zard'a“ zadrgała w kierunku pio
nowym. poczem przesunęła się w 
kierunku palców o 10 stopni i po
wróciła na miejsce, poczetm znów 
.15 stopni w kierunku palców me- 
djurn. Wtedy medjum zaczęło 
nie oddzdefliajhc dłoni od siebie 
czynić kilka ruchów1 (w równych 
po sobie odstępach eziasu), zbli
żając obie dłonie ido piersi i przy
suwając je z po wrót cm do kom- 
pasu. Ruchy to wywoływały za 
każdem przysunięciem cioraizi Ito 
silniejszo ruchy igły, która osta
tecznie odchylała się o 80 stopni 
(t. zn» po 40 stopni w jedną i dru
gą stronę), licząc od pozycji spo
kojnej).

Próba II. Bo kiłkunastuminu- 
•towej; przerwie medjhm zbliżyło 
(w sposób opisany w próbie I), 
ręce do kompasu zwyczajnego, 
przysuwając je do miejscu, w 
którem spoczywała północną 
strzałka, przyeziem. nachyliło się 
nad kompasem „Bazar dW1, któ
ry  był podówczas w odległości 
około 30 cm. od jego łokci;

Wtody zaobserwowano, że iigła 
kompasu ..Bezard‘n“ zaczęła się 
niespokojnie poruszać & coraz to 
wzrastającą gwałtownością, wre
szcie przekręciła się kilhakroitnie 
dookoła swej osi, raz: w* jednym 
raz w 'drugim kierunku; równo
cześnie zaś igła kompasu zwy
czajnego1 poruszała się tymcza

sem w obie strony, odchylając się 
od punktu stałego o 20 stopni w 
ślad za poprzecznym ruchom rąk 
medjum.

Przed tą próbą medjum wypo
wiadało głośno chęć wypróbowa
nia działania rąk tylko na- kom
pas zwyczajny.

Próba III. Medjum przesunęło 
pałce prawej ręki do kompasu 
zwyczajnego, a potem dto „Be- 
zardli“. wykonywnjąn także ru 
chy poziome, prostopadłe do kie
runku igły. Ruchy ite pówftarza- 
ło medjum na przemiany przy je
dnym i (przy drugim kompasie. 
Obie igiełki reagowały nierówno,, 
raz odchylając się o 20 stopni1 na 
obie strony, raz słabiej zaledwie 
o kilką stopni. 'Pomimo k i lka - 
krotnych _ wysiłków, 'by stwier
dzić jiafcicgo rodzaju położenie, 
yzy ruch rąk wpływa na wżmcże- 
nie odchylenia, nie zdołano tego 
ustalić. Razi ta  samą igłą przy 
takiej samej ilości poruszeń i ta- 
kiejiże odległości wykonywała ru- 
•chy słabsze, idruigi raz, Ikrzy luib 
czterokrotnie silu iejsze.

Próba IV. Z uwagi na to, że 
pmzy próbie U lej zauważono bar- - 
dzo siilnde wzmożony ruch higły 
podczas zbliżenia doń łokci me
djum postanowiono spróbować, 
jak będzie oddziaływać zbliżenie 
samego łokcia do igły.

Medjum zbliżyło więc łokieć, 
zgiąwszy wpierw1 przedramię do 
góry, na odległość około 8 cni. 
ponad kompasem „BemTd‘a'“ i za
częło, starając się o utrzymanie 
tej- odległości poruszać łokciem, 
robiąc koliste ruchy o średnicy 
około 12 cm. Igiełką kompasu od- 
razu zaczęła od!wracać się za ru 
chem łokcia, opisując kilkakrot
nie kolą dookoła swojej' osii w jed
ną i drugą stronę, w* końcu rozbu- 
jiała się tak gwałtownie, jiak pod 
działaniem dużego magnesu. 
przesuwanego z, mniejszej1 odle
głości niż łokieć medjum.

Próba V. Medjum raptem oka
zało 1 chęć uspokojenia obu silnie 
bardzo rozbujanych, podczas po
przedniej próby, igieł i przysunę
ło do kompasów palce obu rąk w
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sposób opisany w próbie I-ej, wy 
kónywnjąc równocześnie poziome 
ruchy w kierunku prostopadłym 
do zasadniczej pozycji igieł; ru 
chy te robione były w kierunku 
przeciwnym ich wahaniu. Po 4 do 
5-ciu takich poruszeniach robio
nych kolejno przy jednym! i dru
gim kompasie, igły uspokoiły się 
bardzo szybko i przybrały pozy
cję poprzednią (z. zn. kierunek 
północny). Gdy medjum ręce od
sunęło, igły zaczęły się znów wa
hać, lecz tylko o parę stopni.

Próba VI. Podczas tej' próby, 
chcąc powtórzyć eksperyment IV  
skonstatowano, że,pomimo dokła
dnego powtórzenia takich samych 
ruchów, igły tak jednego jak 
drugiego kom pasu,, reagowały 
bardzo słabo, zaledwie porusza
jąc się z miejsca. Podczas gdy za
raz w następstwie powtórzenia 
próba X, diaffla w rezultacie bardiao 
sć ine poruszenie obu igieł.

Próba VII. Podczas tej1 ostat
niej1 próby usiłowano stwierdzić 
wrażliwość obu igieł z jednej' i 
drugiej1 strony.

W tym celu medjum przesuwa
ło końce palców kolejno do pół
nocnego i do południowego koń
ca igieł. Podczas prób tych skon
statowano, że ig ła kompasu zwy
czajnego reagowała silniejszemi 
odchyleniami odi strony południo
wej, zaś igła kompasu „Bezard‘a“ 
silniej od strony północnej. P rzy. 
tem zauważono, że w chwili, gdy 
medjum zbliżało ręce do jednego 
z kompasów, druigi oddalony- o o- 
koło 80 cm., reagował silniej sze- 
mi stosunkowo poruszeniami ani
żeli ten, do którego medjum zbli
żało palce.

Wszystkie próby robione były 
w warunkach wykluczających 
możliwość jakiegokolwiek oszu
stwa.

W  Warszawie, dnia 17.IX.1921 
roku.

Po przeczytaniu protokółu w 
dniu 21.IX n. r. postanowiono do
dać:

a) ct> do próby I.
Zauważono, że naogól ruch’ zbli 

żania rąk  do kompasu a  potem

przysuwanie do piersi (plexus S o 
laris), wpływał na wzmożgnie się 
ruchów igieł.

b) Co do próby VII.
Pod koniec doświadczeń me

djum usiłowało uruchomić igłę, 
przez przysuwanie do jednego i 
drugiego kompasu łokcia (jak na 
próbie IV); wszystkie jednak wy 
siłki pozostawały bez rezultatu.

c) Ostatecznie medjum oświad
czało, że przy każdej próbie uda
nej odczuwało w części rąk, naj
bliższej kompasów przykładanych 
pewnego rodzaju drętwienie tom 
siiliniejisizo, ii gwałtowtmiejisz© lim 
większe były odchylenia igieł.

(następują podpisy uczestni
ków doświadczenia).

Protokół
spisany z okazji robienia prób 
bezpośredniego oddziaływania 
medjum F. Kluskiego na igłę ma

X™Z 1 U r  k  o

a  up"5 *Q> *©

MM MM

Eys. 2.

gnetyezną w dniu 21 września 
1921 r.

Obecni; pp. F ranek Kluski 
(imedjum), dir. J a n  G uirard, Nor
bert Olkołowiez.

Próby robione odJ goldżiny 11 i 
pół wieczorem do 1 w nocy.

Medjum (było lekko podekscy
towane, wskutek wypicia uprzed
nio kilku kieliszków alkoholu, 
lecz bardzo dobrze usposobione i 
okazujące speojialiną inicjatywę w 
kierunku robienia prób a igłą m a 
gnesową. (Naugóii medjum intere
sowało się, dotąd najwięcej sto
sunkowo próbami z ig łą magne
tyczną).

N a krawędzimahoniowegobiuT- 
k a  wysokości 80 cm. ustawiono
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'trzy kompasy w dfegłści około 20 
cm. od siebie ia 5 om. od k ra wędzi 
(paitrz rys. 2).

a) kompas bardzo czuty n a  ru 
binie — średnica 4 cm.

to) kompas pólowy zWyciziaj'ny 
o średlnicy 5 cm. 

c) kompas „Bezard‘ia“.
MM. — miejsca, skąd medjum 

zbliżało się dio kompasów.
Po zupę lnem uspokojeniu się 

igieł, modjum stanąwszy -w odle
głości okdto 50 cm. odi biurka, aa- 
czę:łio> 'zbliżać kolejno dio wszyst
kich kompasów, końce palców 
w ypr osi to \via;n ej prawej' dłoni. Za
uważono odirazu, że zanim, me- 
djmm zdołało rękę przysunąć, już 
wszystkie ig ły  zaczęły okazywać 
jaklby niepokój, d rgając bo w kie
runku pionowym,, 'to odchylając 
się w jedną i  w1 dirugą stanę.

Rys. 3.

Dopiero po kilkakrotnem  po
wtórzeniu tych samych ruchów 
zdołano zanotować, iż za przesu
nięciem końców palców prawej 
ręk i (na odległość najbliżej 10 
mm. do kompasu) koniec północ
ny  ig ły  był najwidoczniej odpy
chamy, koniec zaś południowy 
przyciągany. P rzy przysunięciu 
zaś końców palców ręki lewej 
skonstatowano skutek odwrotny; 
a  więc za zbliżeniem do południo
wego końca ig ły  Itenże odsuwali 
się _ gwałtownie i  szybkę, zaha
czając niemali 90 stopni, podczas 
gdy  północny koniec igły, po zblii 
żeniu doń palców), 'gwałtownie

przekręcał się w kierunku palców 
medjum.

Po  kilkuminutowej przerwie, 
podczas której medjum zaintere- 
sow&waszy się (barldzo osiągnięte- 
m i rezultatami, .okaizało w rozmo
wie chęć zrobienia jaikinaj więk
szej ilości doświadczeń, przystą
piono do dalszych prób.

Medjum, usiadłszy na otoma
nie odległej około 70 cm. d  b iur
ka, podniosło praw ą nogę olbutą 
w' pantofel z grulbą na  2 om. fil
cową podeszwą i przysunęło ją  
do kr.awięd!zi biurka w pobliżu 
kompasów. (Patrz rys. 3).

Stosując się do wskazówek obec 
nych medjum, nie zmieniając po
zycji całego ciała* przysuwało ko
lejno do kompasów środek podesz
wy ta k  lewej jiak ,j prawej nogi 
(nieco poniżej nasady palłców), co 
spowodowało w rezultacie gwał
towny ruch ig ły  w* kierunku 
środka podeszwy i  utrzymanie' 
się w tej' pozycji) nierucho
mo tiafc długo, dopóki nie
ruchoma była noga. Robiło 
to wrażeuię, jak  gdyby za
miast nogi przysuwany był m a
gnes. Zauwtąiżono też, że gdy n a j
bliżej kompasu był maiły palec 
prawej nogi, przysuwał się wtedy 
południowy koniec igły, przeciw
nie zaś odsuwał się północny. 
P rzy  przysunięciu dużego palca 
prawej nogi skonstatowano sku
tek odwrotny. P rzy  próbach z le
wą nogą skutek Ibyt odwrotny w 
porównaniu z rezultatam i osiąg- 
uiętemi przy przysuwaniu p ra 
wej nogi, t. an. m ały palec odpy
chał południowy ia przyciągał 
północny koniec Igły, duży palec 
przyciągał południowy a  odpy
chał północny.

P rzy  próbach tych w żadnym 
wypadku nie przysuwano nogi 
bliżej1, jak  na odległość 5 cm.

Gdy medljum niezależnie od 
prób . przechodziło obok biurka 
równolegle od krawędzi, na k tó
rej były poustawiane kompasy, 
igły reagowały wtedy w najróż
norodniejszy sposób; up. jedlna 
zaczynała się gwałtownie kręcić 
w kółko w jednym kierunku, in-
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Dia zm ien ia ła  k ie ru n e k  z północ
nego uia po®udiniow*y, wreszcie 
trzec ia  zachow yw ała  się zupełn ie 
spokojnie.

Podczas tego przechodzenia, me 
d ju m  niie b y ło  b liż e j odległe od 
kompasów, ja k  na 30 cm. i  sta
ra ło  się n ie  zwracać u w a g i na 
kom pasy, patrząc w tedy w prost 
przed siebie.

Zrobiono następnie t rz y  p róby 
za trzym an ia  ro zb n ja łych  lig ie ł 
przez p rzysun ięc ie  'skupionych 
palców  obu rą k  równocześnie do 
kompasów. W  ty c h  w ypadkach 
m edjum  rob iło  te p róby  ze śpe- 
c ja lnem  zainteresowaniem i  s ta 
ra ło  się koniecznie osiągnąć do
d a tn i rezu lta t. N a js iln ie j nawet 
rozbu ja ło  ig ły , za przyłożeniem  
skup ionych  pallbów olbu rą k  me
d jum , w k i lk a  sekund! uspaka ja ły  
się zupełnie. Po od jęciu  z a ś  rą k  
pow raca ły do słabszych lecz zu
pe łn ie  podobnych do tych  ru 
chów, ja k ie  w yk o n y w a ły  przed 
ich  powstrzym aniem .

N a js iln ie j podczas tych  prób 
w y s tą p iły  dz ia łan ia  przedram ie
nia. Podczas p rzysuw an ia  rą k  
n a js iln ie j reagow a ły  ig ły  w tedy, 
g d y  stosunkowo n a jb liże j b y ł śro 
dek przedram ienia.

G dy m edjum  przykucnąwszy, 
przysunęło do brzegów b iu rk a  
p iers i, ig ły  zareagowały s iln ie , 
przyczem p rz y  p rzysun ięc iu  le
wej' części p ie rs i, pó łnocny ko
n iec ig ły  odsuwał się i  po łudn io 
w y  p rzysuw ał, p rz y  p rzysun ięc iu  
p raw e j odwrotn ie.

K ilk a k ro tn e  przysuwanie do 
kompasów uszu, następnie czoła, 
języka  oraz ko lan  pozostały bez 
skutku.

Ostatecznie m edjum  stanęło w y  
prostowane p rzy  b iu rk u  w ten 
sposób, że podbrzusze (środek ko 
ści łonow e j )do tyka ło  dokładn ie 
kraw ędzi b iu rk a  naprzeciw  kom 
pasu (b) w tedy kom pasy (a) i  (c) 
zaczęły w ykonyw ać ru ch y  n ie 
spokojne, odw racając się to  w je 
dną, to w d ru g ą  stronę, ig ła  zaś 
kom pasu (b) zaczęła poruszać się 
okazując gw a łtow ną  tendencję do

skie row an ia  południowego swego 
końca w k ie ru n k u  podbrzusza.

P rz y  p rzysuw an iu  pośladków, 
ig ły  reagow ały  dość s iln ie ; dz ia
łan ia  biegunowego jednak  n ie  zdo 
łano p rz y  tern usta lić .

P rz y  tern wszystkiem  zauważo
no, że ja k k o lw ie k  starano się 
p rz y  każdem pow tórzen iu  te j sa
m ej próby, u trzym ać o ile  możno 
ścii te same w a ru n k i t. zn. odle
głość pa lców  od kompasu, na
stępnie podobny ru ch  rę k i, ilość 
ruchów  i  odległość c ia ła  m edjum  
od b iu rka , w każdym  następnym  
w ypadku dzia łan ie  pod względem 
s iły  b y ło  różne od poprzedniego.

N p . g d y  m ed jum  zb liży ło  lewą 
rękę do kompasu (a) przysuw a
jąc  ją  n a jp ie rw  do północnej, a 
potem do po łudn iow e j s tro n y  i- 
g ły , ig ła  kompasu (c> zaczynała 
się rap tem  niespokojnie w  jedną 
i  d ru g ą  stronę poruszać pom im o, 
że kompas ten n a jda le j b y ł po
dówczas odsun ię ty tak od ręki, 
ja k  i  od całego cia ła  m edjum , ró  
wnocześnie zaś ig ła  kompasu (b) 
zachow yw ała się zupełn ie spo
ko jn ie .

Robiono wiele w ys iłków , ażeby 
s tw ie rdz ić  ja k ą  odległość, ja k i 
ruch  rę k i dz ia ła  w  ten lu b  in n y  
usta lony ju ż  sposób, lecz oprócz 
wym ienionego dzia łan ia  bieguno 
wego lewej i  p raw e j ręk i, nastę
pnie palców u  nóg oraz p ie rs i, in  
nyeh dzia łań nie zdołano usta lić.

S tw ierdzono ty lk o , że te same 
ruchy  p rz y  tych  samych kom pa
sach w  ten sam sposób powtarza 
ne w yw o ływ a ły  wpraw dzie ten 
sam sku tek w zasadzie t. zn. od
chylen ie  to  lub  inne, lecz odchy
len ia  te raz b y ły  zaledwie spo- 
strzegalne, d ru g i raz  silne a in 
n ym  razem  gwałtow ne, — czasa
m i zaś ig ły  zupełnie nie reagowa 
iy .  R ob iło  to wrażenie ja kb y  me
d ju m  emanowało z siebie bardzo 
n ie rów nem i i  n ie regu la rnem i fa 
la m i ja k iś  f lu id  dz ia ła jący  ja k b y  
m agnetycznie na ig ły  kompasów. 
P rócz tego w ciągu doświadczeń 
zauważono,że każdy z kompasów, 
ja k k o lw ie k  reagow ał podobnie
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dio innych, ko jednak zachował 
pewnegoirodzajiu indywidualność, 
trudną bardzo do ścisłego okre
ślenia.

Doświadczenia robiono w1 wa
runkach 'wykluczających możli

wość jakiagokPlwdefc oszustwa".
(następują podpisy 'uczestni

ków doświadczenia).
Tego rodzaju objawy, o ile mi 

jest wiądomem, nie były opisy
wane obszerniej w literaturze me 
bajpsydhiitazniej *)—oprócz kilku lu 
źnych wzmianek. Możliwem też 
jest, że brak w tym 'kierunku ini
cjatywy, tak ze strony medijum, 
jak i  ze strony badaczy, wpłynął

*) Do oltezermiejiszyidh prra». tego  ro- 
diziaju. na leżą  ,,Perroimiaiginotiiscih'e B r- 
sóheiniunigen aim. Mon®ołi0 n “ . Łna. Friiitea

na urobienie przekonania, że tego 
rodzaju objawy są  trudne do osią 
gnięcia.

W porównaniu z nakładem, sił, 
jakie K luski zużywa zwyczajnie 
na seanse materpalizacyjne, obja
wy oddziaływania na igłę miagne 
tyczną wywoływane były z nie
równie mniejszym wysiłkiem ze 
strony medjum, najczęściej, in te
resującego się temi objawami., Te 
go rodzaju doświadczenia robio
ne przez Kluskdego, prawie za
wsze .uwieńczone były dodatnim 
rezultatem.

Norbert Okołowicz.

G runow ałda, ogłoszone w  apraw oadn - 
niiu a pierw szego .miedzynarodo-wego 
'kongresu metaipisychiileanogo w Kopori- 
hadzie w 1931 r.



DZIAŁ III.

otrzymane na
(Vide tenże dział w Ms 1 „Zagadnień Meta psychicznych “).

Wstrzymanie pośmiertnego rozkładu ciała 
pod wpływem silnej Woli.

W dniu 7 lutego 1921 r. odwie
dziła mię p. Mar.ja Słupecka, za
mieszkała W Piotrkowie, komu
nikując co następuje:

Przed1 dwoma ‘la ty  p. Sli. Stra
ciła  wycho wanieę, któtra na  trzeci 
dzień po (śmierci pochowaną zo
sta ła  na miejscowym cmentarzu. 
Ponieważ ciało 'tej 16-letniej dzie
wczyny, K rystyny  Kólcówny, za
chowało po (śmierci pozory życia 
tak, iż zm arła czyniła włażenie 
śpiącej, p. Sł.już wtedy była za
niepokojoną czy Krystyna nie zo
stała  pochowaną, (będąc w le tar
gu.

Niepotkój jej wzmógł się nie
zmiernie, gdy w snach przedsta
wiała jej1 się owa K rystyna, czy
niąc jej gorzkie wyrzuty, iż zo
stała  żywcem pochowana i doma
gając Się exhumacji. (Idy p. Sł. 
w sześć miesięcy po śmierci K ry
styny wyjednała pozwolenie na 
ekhuinację, asystujący przy o

twarciu trum ny dekarz zadowol- 
n ił giitę jedynie n a  uchyleniu wie- 
lm od' trum ny ;i oświadczeniu, że 
dziewczyna nie żyje, przyczem p. 
Sł. zdążyła zaledwie rzucić okiem 
na głowę zmarłej, spoczywającą 
nia poduszce, zauważyła jednak, 
że tw arz jej zachowała naturalny  
różowy koloryt ibez wszelkich śla
dów zmian pośm iertnych..

Ponieważ p. Sł. w dalszym cią
gu jednak nie przestała być nie
pokojoną, po nocach przez wyżej 
Wspomniane wizjo, wyjednała po 
pewnym czasie pozwolenie na po
wtórną exhuimację i przeniesienie 
ciała do grobu murowanego. Po 

-otwarciu trum ny okazało się, zda 
niem p. SŁ. że i tym  razem, acz
kolwiek Ifiatot ten miął miejsce w 
półtora roku po śmierci K rysty
ny, nie mogła ona dostrzedz ma 
zwłokach żadnych śladów roz
kładu.
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Przytoczone okoliczności -wpły
nęły n a  tern większy niepokój i 
7x1 ener' wo w an i e ip. SŁ, jako n,ie bę 
dlące w stanie upewnić ją  ©o do 
faktu, iż Kr, nie żyje rzeczywiś
cie, zwłaszcza, iż ostalthia wciąż 
nawiedza ją  w snach i domaga 
się uwolnienia jej z grobu. Nie 
wiedzą© co czynić, tudzież jak 
przyjmować i tłomaezyć sobie te 
fakty, p. Sł. zwraca się do mnie 
o  radę i  ewentualną pomoc w1 
tym  względzie.

Na zwykłym seansie, m ającym 
miejlsee tegoż wieczora, wprowa
dzam znane czytelnikom naszym 
medjum, panią Marftę Czernigie- 
uńcz w' sen maignetyczny. Po zdra
dzeniu jej ,po pewnym czasie, za
pytu je za pośrednictwem me- 
djum, będącego jak  zwy
kle to u  niej m a wtedy miejsce, w 
stanie prawie niepoczytalnymi, 
manifestującą się itetność duch o- 
wego M entora i  przyjaciela na
szego rzekomo Ochorowioza, co 
sądzić należy o powyżej! przedista- 
wionym przypadku ?

— Na razie, otrzymujemy od
powiedź. nic Oi konkretnego po
wiedzieć nie mogę i wypada bli
żej się jeisaeze nad  Item zastano
wić... Tale — fakt jest rzeczywiś
cie możliwy — alle w' żadnym ra 
zie nie wypada tu myśleć o le tar
gu, a  mówię tylko o faklcie zacho- 
chotmnia pozorów życia-

W tej ©kwili odczuwamy nie
zwykle silne wrażenie ogarniają
cego nas eh lodu. P an i Oz, drży, 
zmienia się na twarzy, blednie i 
zaczyna z wielkimi w ysiM em  i 
trudnością widoczną przesuwać 
ekierkę po abecadle, podczas gdy 
dotąd, talk długo jak  przemawiał 
Ochor. ręka jej przesuwała ekier
kę szybko i gładko. Ponieważ te
go rodzaju objawy towarzyszą za 
zwyczaj obecności przy nas pew
nych iistnośei duchowych, zapy
tuj© o to  OchoTowieża.

— Stoi przy Was, odpowiada, 
młoda kobiet... (Medjum ,przery
wa dyktowanie, czując się wido
cznie niezwy!kll© wyczerpana)'. Za
czynam rozumieć... To stanow
czo inna sprawa...

Pani Oz. z wielkim wysiłkiem i 
wyrazem cierpienia na )twarzy, 
dyktuje, oddychając ciężko, z 
przerwami po każdym praw ie w y
razi e :

— To ja  jestem... K re tyn a ... ja 
żyje... to prawdą jest... nie um ar
łam...

Miedjum bliski© zemdllenia opu
szcza bezwładnie ręce. Robimy 
krótką przerwę. Po chwili mówi 
Ochor o wic z:

— Słuchaj:, — już wiem... W y
pędź ją... Już  zbadałem sprawę— 
nie czysta! W yrzuć ją, wyrzuć 
natychmiast... Duch niski i m ar
ny, nie dla nas... Nie chcę), by  ta
kie istoty m iały styczność a na- 
szemi medjami... Precz!

Pani Oz. oddycha z widoczną 
ulgą i przychodzi do siebie. Nie
pomiernie zdziwiony takim  obro
tem rzeczy, zapytuje Och. czemu 
okazał się Wobec istnoścl rtejl 'tak. 
bezwzględnie surowym?

— Owa K rystyna, mówi, 
wiedzcie, iż um arła rzeczywiście 
i  pochowana została słusznie, ja 
ko umarła. Lecz astral jej nizki 
i przywiązany do ziemi, niechckił 
opuścić ciała, i przemocą u trzy
mywał z, tern ciałem kontakt. Je j 
nie chodziło o postęp, o pozna
nie-, jej jedynie chodziło o życie 
i wszystkiemi siłam i sta ra ła  się 
utrzym ać to życie.
‘ Mimo jednak wszystkiego, 

przejść tu  musiała... Lecz i ztąd 
niezadowoleni mogą zwracać u- 
wagę żyjących,—bo i tu Wszakże 
jest życie... Rzadki wypadek, — 
niegodny naśladowania... Radził
bym, co następuje:

Jeśli ona nawiedza i prześladu
je dawną swą opiekunkę, należy 
zastosować tę metodę, jakiej uży
łem przed chwilą, t. j. powiedzieć 
„Precz!“ Innej rady niema! Niech 
otworzy oczy! Dość macie histo
ryczek na ziemi,—czyż potrzeba 
Wam jeszcze historyczek ze Świa
ta Astralnego?...

Powtarzam,,—to bardzo rzadki 
przypadek—ale zdarzyć się może: 
i znam takie, choć mało ich się 
spotyka. Dany osobnik siła, woli 
jedynie utrzym uje życie ciała,



przynajmniej pozorni©, i znaczy 
to„ iż wolą całej swej istoty pow- 
strym uje rozkład komórek. Lee® 
to nie jest życie, bo w tym orga
nizmie tak  sztucznie powstrzy
manym, zgnilizna robi swoje i w 
jednej chwili rozluźni wszystko, 
gdy wola choć na krótko osła
bnie.

Między nam i mówią®, jestem 
przekonany, że to już się stało.

Nie omieszkałem zakomuniko
wać p. Słupeckiej powyższego o- 
bjaśnienia i rady danej przez O  
oborowicza. Ozy skorzystała z tej 
ostatniej i z jakim  skutkiem;—nie 
wiem, gdyż nie widziałem jej wię
cej,, z czego -wnosić mogę, ilż p ra 
wdopodobnie rada okazała się 
skuteczną.

Sprawą tą zainteresował się w 
roku bieżącym p. Szmuiło i zwró
cił się piśmiennie do Towarzy
stwa Badań Psydho-Fizyeznyeh 
w Piotrkowie z prośbą:, by zech
ciało porozumieć się z miarodaj- 
nemi osobistościami tamże w ce
lu  otrzyman iaodnośn yeh intorma- 
cyj event, kopij protokołów doty
czących exhum acji Kolcówny i 
związanych ® faktem tym  okoli
czności.

Udzieloną mi łaskawie przez: p. 
Szmurłę odpowiedź Piotrkowskie
go Tow. Badań Psyidho-Fizycz- 
nyoh zamieszczam poniżej:

Piotrków, 16 Listopi. ‘24.
Ho Warszawskiego Towarzyst

wa Psydbo-Fizyeznego.
W poświadczeniu listu W PP. z 

d. 18-X-24, po dofcładnem zbada
niu spraw y komunikujemy:

K rystyna KóleóWna pochowa
ną 1-III-1919 r. na  cmentarzu w 
Piotrkowie; na  skutek prośby jej 
opiekunki M arji Słupeckiej, mo
giła Kolcówny rewidowana była 
przez D-ra Szokalskiego dwukro
tnie, przyezem żadnych zmian w 
pozycji umarłej nie znaleziono.

M ar ja  Słupecka od dWueih lat 
w Piotrkowie nie mieszka.

Z odbytych rewizyj mogiły pro
tokołów nie sporządzano.

Ja k  wynika z rozmowy naszej 
z U-rem Szokalskim i badanym w 
tej sprawie przez nasze Towarzy
stwo grabarzem, przy pierwszem 
otwarciu trum ny w jakie sześć 
miesięcy po pogrzebie, ciało po
kryte było pleśnią i znajdowało 
się w początkowym rozkładzie; 
przy powftórnem otwarciu ciało 
było już podobno w zupełnym 
rozkładzie.

To wszystko cośmy mogli w tej 
sprawi© zebrać; w-tg zdania D-ra. 
Szókalskiego.

Z głębokim poważaniem

Sekretarz. Prezes.

O ile więc sądzić można z da
nych', wprawdzie bardzo pobież
nych i nie wyczerpujących, jakie 
udało się otrzymać na miejscu w 
rzeczonej ‘sprawie, zwłoki Kol
cówny w sześć miesięcy po śmier
ci przedstawiać m iały zaledwie 
początek rozkładu, podczas gdy 
po czasie 'tak długim należało się 
spodziewać zupełnego rozpadu 
ciała, co przy powtórnej exhuma
cji, jak  się zfdaj© z niepewnych 
tych orzeczeń otrzymanych od 
Doktora i grabarza:, miało już 
miejsce rzeczywiście i zwłoki 
znajdowały się w  pełne j dekom - 
pozycji.

Żałować należy wielce, iż rezul
ta ty  oględzin zwłok przy exhu- 
macjaeh Kolcówny nie zostały 
zaprotokółowane a zachowane je
dynie w pamięci pomienionych 
dwóch świadków, którzy, o ile 
pamięć ich nie myli, stwierdzili
by  do pewnego stopnia słuszność 
udzielonych nam  przez; Mentora 
i  przyjaciela naszego objaśnień, 
dotyczących wpływu silnej woli 
istności zmarłej świeżo na wstrzy
mani© rozlkładówego procesu cia
ła  jeszcze przez czas pewien po 
śmierci.

Dr. Fr. Habdavk.
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Z wysokich Sfer Myśli i S łowa

Pod wrażeniem  świeżo ukoń
czonych uroczystości sprowadze
nia do k ra ju  zwłok H enryka 
Sienkiew icza, rozm aw iam y o tern 
z p. Domańską. W trakcie tego 
m anifestu je  się nasz M entor d u 
chowy i  przyjaciel' Ochorowicz, 
k tórego  zapytu ją, ozy echa sp ra 
w y tej doszły do sfor w’ k tó 
rych  znajduje  się on sam  i S ien
kiew icz1?

— Wiem', o trzym ujem y w od
powiedzi, albowiem jestem  z nim  
w kontakcie i w naszem ogólnem 
założeniu będzie i on czynnym.

Najdziw nie jszem  zaś d la  nieu- 
ś  wi adom ionych jeszcze i nie w ta
jem niczonych w procesy tych 
niezw ykłych związków, jest ów 
łańcuch  przyczyn i skojarzeń, ja 
kie nas tu, um arłych , łączą z ży 
jącym i.

Trzeba bowiem W am  wiedzieć, 
iż ta k  ja k  tam  u W as na  Ziemi* 
większość rek ru tu je  się  przew a
żnie z t- z w. niew ierzących  w  m o
żliwość obcowania z innem i for
m am i istnień, tak  i  z tej strony  
istn ieje  nieuświadomilenie, arka- 
n a  i  'ta jn ik i naw iązania kon tak
tu  z waszym  planem  fii skutków  
zwłaszcza tego kontaktu. Tern 
m niej po jm ują go te  organizacje, 
k tó re  przez idee i  czyny k lasy fi
kujące je  w sfe ry  wyższe, zryw a
ją  w ten sposób nici wiążące je 
z P lanetą  : odbiegają bowiem już 
tak  daleko, że echa dobiegające 
ich z Ziemi n ie znajdu ją  u  nich 
oddźwięku.

Otóż i tu  następu ją  spotkania 
n a  jednym  planie, w jednej o r
bicie, na  .jednej płaszczyźnie, spo
tęgow ane jeszcze tą  kosm iczną a 
nieuśw iadom ioną pam ięcią w y
niesioną z pokrewnoiści dążeń, i- 
dei i symipaltji, k tó re  ongiś łączy
ły  nas n a  Ziemi.

T ak  się  stało  i z H enrykiem  
i  owa uroczystość przeniesienia 
zwłok Jeg o  do k ra ju , spowodowa
ła w łaśnie możność spotkania się

i  w tajem niczenia go w1 stosunki, 
k tóre nas tu  łączą z P lanetą, 
p rzy ję te  początkowo z niedowie
rzaniem —a  uwieńczone zdum ie
niem. Bo, jeśli przypuśćm y, u- 
imysł zdolny stworzyć własne Cre
do i z owem Credo odchodząc w 
śmierć, u sta la  sobi© tern samem  
formę egzystencji: zagrobowej, w 
k tórej niewzruszalność wierzy i 
wśród k tó re j znajduje  uplastycz
nienie w łasnych idei dośmiert- 
nych w form ie i kształcie, to  za- 
kwestjonow anie tej form y egzy
stencji równa się obaleniu tegoż 
Creda.

Je śli jednak dogm atyka prze
czenia sta je  się jednocześnie roz
szerzeniem  tegoż Credo, duch in 
dyw idualny  silny  zątrzym uje się 
przerażony: rozszerzone Credo po
chłania jego w łasny indyw idua
lizm , g ru n tu jąc  natom iast kos
m opolityzm  duchowy. Niepokój 
zaś dla tego, iż w pojęciu silnej 
zdecydowanej jednostki duchowej 
określonej, w odczuciu zda się le
piej być zam kniętym  w siln ie za- 
akcent o w a n y  m in dy widu al iźm ie, 
niż być ogrom nym  w  Ogromie, 
k tórego ów indyw idualizm  objąć 
nie może,—ergo—jlestto przekreś
lenie własnego J A  i  budowanie 
własnego N IC  w  Ogromlile Jaźn i 
pojętego jedynie świadomością 
zbiorową, zaś ni© poszczególnetm 
a dotfcliwem odczuwaniem.

Oltóż w  tak ie j w łaśnie fazie 
znajduje  się ten o k tórym  mówi
my.

— Czy więc dopiero sprow adze
nie zwłok Sienkiewicza do k ra ju  
zwróciło uw agę Jeg o  na rodizaj 
stosunku łączącego go z Ziem ią 1 
zapytuję.

— S am  fak t nie zwrócił uw agi 
Jego  na te sp raw y  a  raczej teren  
duchow y ukształtow any odpowie
dnio do Jego  założeń, zm ienił u- 
konstytuow anie się Jego  wierzeń 
w ty m  kierunku, gdyż dodać m u
szę, iż nieobcąc psuć ogólnego



233

rzutu pojęć na sprawę wierzeń, 
kwest ja  egzystencji pozagrobowej 
posiada najdoskonalej ukształto
wany bieg wypadków, niezależ
nie od wszelkich. że się ttak w yra
żę!, osobistych złudzeń w  tym  
względzie.

Jak  u Was, mimo Wszelkich u- 
mysłowyeh rzutów, wniosków fi
lozoficznych, osobistego1 świato
poglądu oraz pracowicie groma
dzonych przez ludzkość systema- 
tów, problem śmierci pozostał w: 
sile swej . niewzrnszainem i nie- 
znanem prawem .jako kolejność 
celowa w przeobrażeniu formy 
dla formy, tak i tu  następują 
w strząśnienia niezależnie od eg
zystencji1, zda się określonej.

Ożyli patrząc i wracając do o- 
mawianej przez nas Teorji 
Względnego Pojmowania, pojęcie 
Perpetui Móbiliś, będąc wzgflęd- 
nem w ciągłości i  szeregu, staje 
się bezwzględnem tam, gdzie się 
kończy krytyka.

Natomiast zastanówmy się: na 
czem się kończy krytyka 1

K rytyka kończy się tam, gdzie 
Sylilógizm ogólny ustaje w nie
mocy wobec syllogizmu poszcze
gólnego umysłu,—czyli utknięcie 
na granicy, a  właściwie na  kop
cu wyrzuconych ra'c myślowych, 
przeistoczonych już w zuzle i po- 
pMŁska.

Taka niemożność dobycia tre
ści z nicości!, utworzyła Pebpetu- 
itrn Mobile—-lecz ito nie dowód je 
szcze. by Einstein  kładł 'tu swój 
podpis. Po za szematem istnieje 
nieokreśloność przeczuć, — po za 
nieokreślonością istnieje świado
mość pełna Istoty Doskonałej w 
początku konstrukcji—a tam do
piero zaczyna się W szystko.

Poważne zasłabnięcie p. Do
mańskiej, zmusiło nas do zaprze
stania seansów na czas dłuższy, 
puczem okazała się potrzeba w y
jazdu jej na Południe w celu 
szybszego .odzyskania sił j  popra
wy ogólhego sianu zdrowia.

Na seansie mającym miejsce w 
d. 27 Stycz. r. b., porozumiewamy

się właśnie z  sobą w sprawie rze
czonego wyjazdu, przyczem -w ro
zmowie jak  to często miewa m iej
sce, przyjm uje udział przyjaciel 
nasz Oehorowiez, dający p. D. 
odpowiednie rady i robiący od
nośne swe uwagi. Następnie mó
wi:

— Przechodząc do innej kwe
st ji, interpelowano mię już k ilka
krotnie w  sprawie łącznością z 
Wami... Mianowicie Sienkiewicz 
nie może jakoś znaleźć drogi, do 
Was... Otóż chcę się tern zająć— 
a) dać Gio Wam...

— Będziemy bardzo szczęśliwi 
—ale czy teraz, czy jak medjum 
powróci z zagranicy? zapytuję.

—- Ozy tu  jest jakie teraz albo 
jaki powrót,..? Maszerujemy sto
pą Wieków i kręcimy się na P ię 
cie Nieśkończoności!

— Więc jakże będzie?
— Poczekajcie chwilę...
N astaje przerwa, poczem ru 

chy ekierki w ręku p. Dom. zmie
n ia ją  charakter, s ta ją  się więcej 
powolne, miarowe, i  p. Dom. po
czyna przemawiać:

...Ozy mówię z Ziemią?
— Tak jest. odpowiadam.
— Ozy istotnie...? Proszę mi 

wierzyć, że nie Zdaję sobie spra
wy z możliwości tego fenomenal
nego zdarzenia... I  wierząc nawet, 
jeszcze się Waham1—i niedowie
rzam wprost szczegółom, btóreby 
myśl podaną ztąd!, wiążąc w ca
łość,. oddały ją  taką jaka została 
podana...

— A jednak tak  jest w rzeczy
wistości, odpowiadam. Na dowód, 
odczytam Oi, Mistrzu, slowaprze- 
mówienia Twego przed chwilą do 
nas.

Co uozyniWfczy, wspominam o 
komunikowaniu się nasze m z O- 
chorowiozom przez ciąg wielu lat, 
od chwili prawie jego śmierci.

— Tak, wiem , odpowiada,—ale 
zdawało mi się, że to są obustron
ne ifantaismagorje... A gdybym 
chciał, korzystając z (pańskiej u- 
przejmości... czy to Dr. Habdahk? 
(potwierdzam że tak  jest) Pozdra
wiam! Więc bym chciał, używa
jąc tej drogi, przesyłać, przypu-



śćmy, jakieś przyczynk j do Hi®to- 
rjozofji narodowej, czy E tyk i 
Słowa, ozy R elig ji Kultów',—czy 
jak ieś wnioski na  tem at Myśli) 
Narodowej1—czy te tem aty  jako 
trudne już, znstałyfby uchwycone?

Zależy to od stanu zdrow ia 
i usposobienia m edjum  z k tórem  
pracujem y. Sądzę w zasadzie—że 
tak- i co potwierdzi nasz p rzy 
jaciel Ochorowicz.

— A jakąż olbeonde na  barom e
trze psychiki m edjum  m arny po
godę?

— Obecnie przychodzi do sie
bie po ciężkiem dłuigotr wałem 
niedom aganiu i w ypraw iam  ją  
na  k ilka  /tygodni na  W łoską R i
wierę, zapewne do Ospedaietti.

— N a Ja sn y  Brzeg... Pozdra
wiam  słońce,*,, róże ztu chw ale i 
Skromne, k tó re  u d a ją , że się w sty
dzą’, p ragnąć  być zerw'anero i... 
P rzy  okazji na  w achlarzu palm y, 
w ypisuję senteoje H oracjusza, 
sław iące Ziemię bezw stydną a 
dziewiczą...

— Śmiem Ci przypom nieć M i
strzu , osta tn ie  nasze spotkanie się 
na. tym że Jasn y m  Brzegu, w  N i
cei1, P lace M asseua, przed księ
garn ią , w' k tórej nabyłem  wlaś- 
nie pracę pani P ie rre  de Coulo- 
vrn„.

— Le Rom an m erveilleux—p a 
miętam '—i o k tó re j p racy  nawet 
wypowiedziałem! się nieco... D la 
m nie au to r niezrównany, choć 
nieco przeciągnięty... Zatem  — 
spróbujem y, i będąc już  naw ró
conym Paw łem , odsiedzę  jeszcze. 
Teraz żegnam !

Jakoż dn ia  następnego, oświad
cza nam  w tych sam ych w arun
kach jak  poprzednio Ochorowićz, 
iż Sienkiewicz _ b. .zadowolony z 
próby wczotrajsKej, dziiś również 
szejl, dziś również przem aw iać 
przem aw iać pragnie, Pląniii Dom. 
kładzie rękę n a  ekierkę j po chw i
l i  poczyna dyktow ać:

— Proszę, mówi.
Ozy M istrz H enryk? zapy

tuje. , , : j »| ]
T ak H enryk, a le  n ie  M istrz.

— U nas M istrzem jesteście i 
pozostaniecie, odpowiadam.

.— Tak, może tam, u Was—ale 
nie tu taj.., Mogę zabrać głos?

— P rosim y bardzo...
— Zdobywając się więc ua zu

chw ały lot k u  Ziemi;, zatrzym am  
się jednak  na  p a ru  etapach, któ
re m iędzy Ziemią i Niebem stwo
rzy ł nietyllko Szekspir w snach 
k tó re  się nie śniły,—ni ety  lkoShe- 
ley, w swej1 segregacji typów 
m niej lub więcej podkreślonych 
czarno lub czerwono,—ir jeszcze 
nietylko ci, k tórzy wśród kaza
m at zam knięci ducha, w ykuli 
swój prom eteański rzu t na modłę 
bogów i demonów w m odlitw ie i 
k lątw ie niewoli.

Są tam  i e tapy  inne, k u rh an a 
m i znaczone, im ionam i Żółkiew
skich!, Chodkiewiczów, Rejtanów  
i Skargi... M ijając  zatem  etapy  
szekspirowskie, k tó re  pozosta
wiam Filozofji, — Sheley a, dla 
serc traw ionych niespokojną go
rączką tworzenia., pozwolicie jed
nak', że płaszcz wędrowny rzucę 
n a  k u rh an  Żólikiewisfcidh i Itu od
pocznę.

Od punktu , od którego zaczy
nam  moją w-ędrówkę, niema 
wstecz i niem a naprzód! Tak za 
m ną jak  i przedem ną widnieje 
biała k a rta  Nieskończoności, na 
k tórej ten tylko może położyć 
swój napis, k to  ją  przeniknąć 
zdoła...

Mojego napisu tam  niema...
I  nie w ystarczy nakryć p ropor

cami z wy ciężkiej hussarj i ziemię, 
pod k tórą śpią św ietne popioły 
przodków. Nie w ystarczy n a  Role 
G runw aldzkie rzucić cień tw ór
czej zadum y, k tó ra  b y łaby  m ro
kiem^ swym zdolna zniweczyć to 
plem ię na to, by się tam  ’módz 
podpisać!

Dziś, tam  u Was, gdy nowona
rodzone tendencjle, m knąc n a 
przód w imię haseł postępu, od
rzucają  tern sam em  tradycję  Oj
ców i Dziadów,—dziiś właśnie 
chcę ową tradyc ję  obronić... I  nie 
tradycję  w imię tradyc ji,—a  ser
ce narodu dla serca narodu ;—nie 
hif-Jtorję d la  bistorji!,—a wielkość 
serc ku  rozgrzaniu serc  wskrze
sić w  całym  ich bdaskUi, w ich po-
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ozUciu przynależności obywatel
skiej,—w i eh umiłowaniu Matki 
Bożej,—w ich pros to cle...

Lecz mówić będę i o warchol- 
stwie. Inacziej odbiegłbym od ty 
pu Polaka. A tworząc. Sarm atę o 
.podkreśleniu lechiefciego podłoża, 
cofnąłbym się nazbyt wSteozi, w 
okres poprzedzający Wiek Złoty. 
Wiek Złoty w historji jest .zgru
powaniem pierwiastków Wszyst- 
k idh. jaki© się przejawiły w na
rodzie już zaczerpniętych z R-e- 
naissansui,—i wówczas to tworzy 
się mowy etymologiczny typ już 
nie Ledhity a Polaka.

W pierwiastku psych ologi oz- 
nym  Lechity powstają komplika
cje z pierwotnej na tu ry  bartni
ka, i króla sąsiada i kuma;, -— % 
kmiecia zrośniętego z. rolą,—z ry 
cerza bronionego szfcaplerzem, 
którego krzepkie mięśnie 3 moc
ne golenie stanowią autorytet i 
prawu, wyłaniać się poczyna o- 
sobliwa mieszanina pierwotnego 
kmiecia, m instrela i  strażnika 
honoru, w pojęciu dostosowa
nym  oczywiści© do wymagań 
epoki.

Dr. Fr. Habdank.

Zapowiedzi obchodzących nas bliżej 
przyszłych wydarzeń.

W dn. 27 stycznia 25 r. otrzym a
liśmy od zmarniej nam  z poprzed- 
niich rewelacji, istłności Q., nastę
pujący komunikat w sprawach 
polityki międzynarodowej, m ają
cych rzekomo rozgrywać silę w 
bliskiej przyszłości.

—■ Przygotu j die się—mówiQ.—- 
na szykującą się u was nową igrę..

— Mianowicie1? — zapytuje.
— Bolszewicy 'dmuchają już w 

iskrę, którą rozdmuchują Niem
cy...
— Ozy ni© zechciałbyś zdefimjoi- 

wać bliżej1 tej' przyjacielskiej za
baw y1?

— W sposób definitywny tru d 
no m i jest.,. Zaznaczam jedŁiak, że 
około Noty Tajnej, zredagowanej 
przez Anlgielski Parliament, pozo- 
stawiiion© rozmyślali© zostaną pun
ktacje, ma zasadzi© których Uni- 
versum Koalicyjne zostanie za
chwiane w autorytecie. Pumktia te 
zaś są przewidziane na  wypadek 
konifromitiacj.i angielskiego stamo- 
wtilska, zajętego wobec spraw 
Gdańskich, a przez dowolność in

terpretacji Tajnej' Nioty. Niemcy 
stoją wobec Koalicji n a  stanowi
sku zaczepnem z ty tułu , przewi
dzianych tam formalności w kWe- 
stj'i posiadłości, terytiorjów nie
mieckich nietylko nadbałtyckich, 
ale i  pogranicznych. W tym zaś 
wyip adku, Ross ja  idąc ręka wrękę 
z Niemcami, wysunie łapę. by ją  
położyć ma 'granlibadh wschodtnićh 
i z tego może być bigots...

— A jakie przewidujesz a -tego 
dalsze konsekwencje? — pytam.

— N a razi© po wikłam iau Potem 
o tern....

— Ale czy dojdzie do komplika
cji zbrojnych

— To zależy od taktu Francji...

Przechodząc old polityki _ n a  in
ną dziedzinę, >a mianowicie do 
kwestji niezwykle łagodnej zimy 
w tym  noku, pozwolę sobie przy
toczyć otrzymane w swoim czasie 
zapowiedzi pewnych zmian kli
matycznych, będących w związ
ku z kataklizmami, w yw ołam em i 
przez procesy żywiołowe, odby-



wająoe się we wnętrzu nasze i 
planety'.

Znana czytelnikom naszym iet- 
nosć Edei,  ̂ inaczej Małej, pani 
Domańskiej, objaśnia, 'iż należy 
nam być przygotowanym ma po
wtarzanie sięi w czasie obecnym 
pomtenibnyeh kataklizmów wul
kanicznych, spowodowanych dzia 
laniem sil, ukrytych w łonie zie
mi i katastrof będących tegoż n a 
stępstwem.
. straszlliwem w skutkach swo 
ten trzęsieniu ziem,i w Japonjd', 
które tyle pociągnęło aa sobą o- 
fiiar ludzkich i szkód m nterjal- 
nych nastąpi szereg dalszych 
podobnych kataklizmów względ
nie niedaleko, mianowicie ma 
stałym  lądzie Azjatyckim (choć 
■nie wykluczone jest powtarzanie 
się wulkanicznych wstnząśnień iii 
w samej jeszcze Japomji), przedfe- 
wszystkiem aa® we Wschodniej 
Azji, w  górach Jabłonowych 1 
Stanowych, łub też ma wyspaeh 
mórz okalający eh Azję lWb 
nawet więcej _ odilegŁydh. Mała 
przypomina, iż przepowiadała 
nam  'to już znacznie dawniej1, za
znaczając wtedy już, iż i  Europa 
również nie zostanie oszczędzo
na, zwłaszcza Włochy ucierpią 
bardzo, lecz niótylko one same, 
niestety, powtarza Mała.

A u mas jak będzie? — zapy-
tugę.

— Wyi—totdtpowfiadia .Mała—mlie 
ucierpicie, Polska wolną będzie od 
podobnego rodzaju kataisitrof — 
a naw et zyskacie ma item,, allSbo- 
wiem ma skutek owych żywioło
wych procesów zmiiemią się u 
Wais w arunki klimatyczne tak, iż 
zim y m Polsce będą znaczni* ła
godniejsze.

Nie sądziłem, iżby pomiemioma 
zapowiedź, otrzym ana łatem  roku 
zesziłego_ urzeczywistnić się m iała 
już w ciągu zimy bieżącej, jak  to 
obecnie ma miejsce. Być może, iż 
jest to sprawą przypadku jodynie 
i konsekwencją innych niezna
nych nam  wpływów. Zwracają 
jednak ma siebie uwagę częstsze 
bezsprzecznie o wiele aniżeli daw
niej i powtarzające się trzęsienia

Ziemi w połączeniu z wybuchami 
wulkanicznymi, sygnalizowane z 
różnych części globu, jak  i na na
szym kontynencie m ające m iej
sce.

Co dę Władh, którym  Edea prze 
powiada podobne katastrofy, mie 
od rzeczy będizie przytoczyć otrzy
mane w swim ezaisie rewelację z a  
pośrednictwem p. M arty Czemi- 
giewicz, rzekomo od poety filo
zofa włoskieg Leopardi, w języku 
francuskim w (piękną i poetycką 
ujęte formę i które w 'tłumacze
niu zamieścić tu  sobie pozwa
lam:

P an i Ozemigiewioz, zbudzona 
ze snu magnetycznego, dyktuje 
w stanie mawpół przytomnym, ja 
k i zwykłe w tych warunibaidh mc/ 
u niej miejsce, początkowo pod 
wpływem rzekomo istności men
tora, duchowego madljum i przyja- 
ćieląn szego, Gćhorowicza, co na
stępuje:

— Dzisiejszego wieczora — mó
wi O. — wprowadzę wam nowego 
gościa, k tóry  z czasem stanie się 
waszym przyjacielem... Ozy sły 
szałaś kiedy nazwisko Leopar
di? *)

— Zapewne — odpowiadam .— 
poeta i filozof — choć, co prawda, 
mało bardzo wiem o nim, przy
znaje zeskruchą...

— Będąc synem Włoch', o 
Włoszech mówić Wam będzje„.

Chwila przerwy, poczem me- 
djum  z ręką ma ekierce, inawpól 
senne, przemawia ja k  następuje: 

Italjo! Jako  nowonarodzo
ne dziecię uśmiechałaś się do ojca 
twego, do Słonica, podczas gdy rę-

*) Giacomo hr. Leopardi, lir. w  oiko- 
łteadh Aiwjony 1798, am., w  Neapolu 
18315; poeta ii weuiany p isara,—iznakomi - 
ty  znawca języików starożytnych 1 pp- 
wocsesnyeh, rozpocaąl dznałalno&ć swą 
llteradką Życiem PJotyna, tudaień IŁi- 
sJfcorja Aistrcmoirnjji <a dailej l^amonitarzdi- 
mii tyicaącyimi Illiady, OdysseL i  Enekly- 
Lec/, dopiero przepiękne jego Canzoni 
wyrobiły m u «fawQ i  popul a  mość pior- 
wsaairaędinego iiiryieanego włoskiego po
ety. C iężki^ eieppieniia, i  kallecltwo ja- 
taetmi dioitkaiięty aoistał pod koniec tśy- 
cua, w płynęły na lujaposoibienie jego, ma 
roapatiz i pasyimiiam), u jaw niające mm; 
zwłaszcza w  utworach jego poetyckich
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ka, twa igrała z lazurowemj, krop
lam i motraa, któro Cię n a  świa;t 
wydało... Dwie 'wróżki, pochylone 
nad twą kolebką, ofiarowały Ci 
dwa dary  boże. Wielkość i Pię
kno.. .

W zrastałaś, i razem z Tobą ro
sło imię twe między imlitoinami in
nych narodów.,, W m iarę jak  ma 
ziemi twej w yrastały grody, uno
siły się mad inimi .poważno cienie: 
w’ Rzymie, cienie potężnych eezia- 
rów, zdających się jeszcze, pano
wać imaidi światem; — w kw itną
cych gadach cytrynowych cień. 
WirgiljniSEa błądził szepcąc półne 
słodyczy wiersze, będące zda się 
echem Nieśmiertelnego Piękna. 
Nad kopułami Moiremdji, inny 
cień,, wielki między wielkimi!, 
krąży, okryty eliemnym płasz1 
czena — nieśmiertelny cień Dan
tego...

Minęła młodość twa; wiek doj
rzały przeszedł również —• i  oto 
starość się zlbliilża i  gotowa już 
trumna, w  której; gasnące P ięk
no przyjdą kontemplować narody 
ziemskie... Żyłaś ogniem — i zgi
niesz od ognia,., Żar podziemny, 
użyźniający jiaigody twych wilmnic 
i zapładniająey diusae tw ych <Mle- 
ci, 'tryska tu i owdzie jeszcze 
iskrą genjuszu. Pen ogień, .tenże 
sam żar sianie slię przyczyną twej 
zguby...

— Takr—wtkróitcę iułożysz się do 
trum ny, alłe unosiisz, z sobą pro
mienie zgasłego Piękna j Świat 
mrokiem się pokryje, albowiem 
nie pozostanie mu jlafc tylko 
wspomnienie Słońca ongi ś  wiecą - 
eego...“

Medium zmęczone opuszcza bez.- 
wda dnie ręce nie kończąc ostatnie 
go zdania. N astaje chwila przer
wy, p,cezem OL zabiera iglłos:

— Tak jest rzeczywiście,—m ó
wi.

Jakież smutne horoskopy i  jak  
żal mi. biednych Włoch'—robię u- 
wagę.

— To co powiedział! wszakże 
oznajmiłem Wam oddaWna już.

Powtarzam: M orencja zniknie
prawi© z powierzchni ziemil —: 
Neapol ucierpi straszliwie. W e
necja zginie również, stopniowo 
zatopiona, —itóMiń© agomizujące 
miasto, d la którego niema (ratun
ku!..

— Kiedyż w przybliżeniu n a 
stąpią owe katastrofy! — zapy
tuję.

— 'Częściowo w niedługim cza
sie,—diie oidraizu, lecz powoli k ra j 
ten!, naprawdę, jeden z najpięk
niejszych ma ziemi, zniszczony zo 
'stanie.,.

Lecz co powiesz, jeśli! dodam, 
że ton siarn los przeznaczony jest 
innemu wielkiemu i wspaniiaie- 
mu miastu?... Mam na myśli P a 
ryż — jak  o tern również Wam 
wspominałem...

—- 'Pamiętam,, — lecz fcataistro- 
fia go czeka nie w sikuitek kata
klizmów żywiołowych...

— 'Częściowo —- tak, częściowo, 
n a  skutek rewolucji... Paryż zni
szczony zostanie przez proch ,J dy 
n ami tu. ‘

Ale na ruinach dawnych, roz
w iną 'sie  nowe kultury... Powo
łania n a  nowo do żyeila Ludzkość 
pocznie a głazów pozostałych po 
diawnyeh świątyniach:, wysta
wiać nowe... Albowiem nic 
nie ginie — nawet próżna myśl... 
Jakżeż więc m iałyby zginąć kul
tu ry  cywilizacji będące suma- 
rium  stuleci całych?...

Nic nie giniiie, — ale itnansifur- 
muje się wszystko... I  gdy nako- 
niec zniknie Itałjia 'dl!a ziemskie
go oka, czy sądzisz, że oma żyć 
przestanie?

Przenigdy! Pozostanie taż sa
ma — równie piękną, wielką wy 
ry tą  na  wieki ma; spiżowej pie
częci Nieśmiertelności, gwoli pa
mięci Świata, pam ięci Przyrody..

Nie, przyjacielu kochany, nile 
roń łez nad upadkiem światowej 
kultury... Dziś -— to  zmierzch, 
wicher, noc —- a  w ś l tó  potem — 
to Ju trzn ia  rozpoczynająca sło
neczny dzień nowy!...
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Gdybyś 'tak mógł, jiaik jai, epo- 
skrzedz obrazy przyszłości,, miite- 
wyisłowdoma radość przepełniła 
b y  twe serca  I  (ległbyś by  
przespać ową m roczną moc, i śnić 
ta k  dlugd, aż dzień ten  ustąp i 
miejsce innem u dniowi)...

Tak!.,, K ró tk a  dhwlila i słońce 
świecić zacznie żywszym  jeszcze 
blaskiem  i  ku ltu rą , nad  kltórą bo
lejesz, zakw itnie znowu p iękniej
sza jeszcze i  potężniejsza.,.

Staraj .się  to zapamiętać!...
Dr. F, Habdank.

AutoblogrsfiB pośmiertna Plnieha-Hoineduly.
Od znanego m i osobiście p  J ó 

zefa Ponikowskiego, obecnie 
członka - korespondenta Wiamsz. 
T-wia Fsycbo-F iżycizn. o trzym a
łem w jesioni ubiegł,ego roku lis t 
następującej treśc i:

Poniżej podana hiisitorjla zosta
ła  wypowiedziana pirzez u sta  m e
d ium  _ p. Ma,rj 1 W iśniewskiej n a  
seansie p rzy  św iadkach od godz. 
10 do 12-ej w nocy. Zanim  do niej 
przystąpię, p ragnę  w yjaśn ić w  
jak ich  wairuntoacb i % jak ich  po
budek nastąp iło  wcielenie się  'do
m niem anego Mnicha.

Medljum podczias pobytu w  K ra 
kowie zaproszone przez d r a  Adol
fa  K lęska sieauisiowiaiło u  niego 28 
i 29 czerwca 1924 ,r. ku  ogólnem u 
zadowoleniu obecnych1, w ykazu
jąc  zdolności do jiasnowidzenia. 
Kapytame n a  seansie przez d-ra  
Klęska,, czy n ie  widzi] w pokoju 
czegoś szczególnego;, m edjum  od
powiedziano:

— „W idzę strasznego Mnidha, 
kltóry popełnił saimobójlstwia 
D ziennik jego przechowuje się  w  
klasztorze".

Po k ilku  tygodnilaieb m edjum  
wyjeżdża na  letnisko, gdzie pod
czas seansu wciella się  weń wspo
m niany  Mnidh i prosi, żeby o hł- 
sborjii jego życia n ikom u n ie  
wspominać), wzam iau za co óbiie- 
cu je  opiekować siię medjfum.

Na czw artym  z, rzędu seansie 
26/7—1924 r. M nich ów w  k ró t
kich i prostych słowach opowia
da nareszcie sw ą au tobiograf ję.

—- „Jestem  synem  księcia Mal- 
dlwina w  Grecji, Maitfca mojta zwa
ła  się Heleną. Gdy mialłem Halt 18 
dopuściłem  się strasznej zbrodni: 
zgwałciłem  Własną m atkę. M iało 
jto m iejsce w  1820 roku. Ojciec mój 
dowiedziawszy się  o  tern, idbcilaił 
m nie w obwili wściekłego gniew u 
zabić, m usiałem  więc uciekać. W 
troku 1821 przybyłem  do Polski. 
Szukając zarobku jj b łąka jąc  &ię 
wszędzie 'dostałem się-do  szajki 
opryszków. Pewnego razu1, obu
dziwszy się w nocy, ujirziallam jak  
się  dtziełono łupem . 'Ogarnął mię 
w stręt i postainowilłem od nich  u- 
ciee. P rzybyłem  do 'Gdyni 'nad 
brzegiem  m orza i  szukałem  p ra 
cy  d la  fcawtałka chlebla. Ptewnego 
d n ia  sipolttoalł m ię miejscowy 
ksiądz pnolbotsziaz; i zapytał: ..Do
k ą d  idziesz młodzieńcze?" Odpo
wiedziałem, że szukam zajęcia  i 
widocznie podobałem się mu, bo 
zaprosił m ię n a  (plebanię jj su to  u- 
gościił. P rosiłem  kap łan a  b y  zo
stawili m ię u siebie. Zgodził się  na 
,to. Zamieszkałem ma plldbanji ii 
po pewnym  czasie w yspow iada
łem  się i zeznałem kim  jestem  i 
ja k a  okropna zbrodnia ciąży  uia 
m em  sum ieniu. Pracow ałem  przy 
koniach, zmieniłem dotychczaso-
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wy tryb życiai, dobroczyńca zaś 
mój, wiedząc już o miojem pocho
dzeniu, wyróżniał maile wśród! 
służlby. Łaknąłem nauki; wieczo
ra  mi więc uczyłem się w kamce- 
lilarja u proboszcza ii w  ten sposób 
rozszerzyłem nieco zakres mych 
wiadomości, 'Po jakim ś czasie 
proboszcz cbcialł mnie odlesłiać do 
rodziców, lec® nile zgładziłem się 
na to. Gdy się oswoiłem z otfciezie- 
ndem i czułem się łam  zupełnie 
dobrze, namiętność znów m ną o- 
władnęła i agwaibilłem dziewkę 
od krów. Dowiedziawszy się o -tern 
dcbnodżiej mój .uniósł się gnie
wem i chciał mię iprziepędzió, liecz 
dał się przebłagać j, zostawili mię 
na plębanjd. Wkrótce jedlnafc 
wspólnie z ową dziewką okradli
śmy księdza i  uciekli! razem w 
1823 r. 8-igo miesiąca do W rocła
wia, Po drodze okradaliśmy kogo 
się dało. potem udaliśm y się w 
kierumSkm Królewskiej Huty. Pod
czas te j włóczęgi dziewka owa> u- 
przykszyła m i się, tembardziejże 
wShrótoe m iała powtió dziecię. U- 
ciekłem od niej, zostawiając ją  u 
pewnego gospodarza w 'Opoli, a  
sam znailazlłem zajęcie przy ko
niach n innego gospodarza. Pew
nego dlniia jadąc do domu Bipottka- 
łoni na, drodze kobietę w łachm a
nach z dzieclkem n a  ręku. Pozna
łam ją, (była to  moja kodhamika. 
Widocznie i  ona mię poznała,, bo 
rzuciła- się do wozu. Uderzyłem 
ją  batem i chciałem jechać dalej, 
lec® ona stojąc na drodze przedi 
wozem poczęła błagać o litość. 
Zniecierpliwiony zaciąłem ikonie 
bałtem ii roztratowalłem dziewczy
nę razem z niemowlęciem. Na 
drodze nie (było ani duszy, wró
ciłem więc zaraz ma miejsce wy
padku i zastałem dziecko moje, 
moją fcrew„ już m artwe il jeszcze 
zipiącą dziewkę. Kopnąłem ją  w 
głowę i dobiłem.

Był to  mój, d rugi straszny czyni, 
okropna zbrodnia. Miało to m iej
sce w 1824 roku w 2-iem miesią
cu.

Sumienie mię dręczyło. Bałem 
się pozostać u gospodarza żęby 
mię nie posądzono lulb też nie

zdradzono. Uciekłem n a  Śląsk, 
Postanowiłem stać się porządnym 
człowiekiem,. Znalazłem' znowu 
®ajęeie jako parobek i  pragnąłem 
znowu kształcić się dallej,, czytlać 
i  dla tego cały  wolny czas po
święcałem nauce. Oalłe ótioozanię, 
śłużiba śledziła mię, bo podoZas 
snu rozmawiałem głośno ® ojcem 
i miałką opisując, widocznie, swo
je życie i obecny stan. Prawdopo
dobnie rozmowy te  słyszała słu
żba, gdyż zaczęto mię nazywtać 
księciem panem. Bolało mię to 
strasznie, bo wszak byłem nim  i- 
słotnie, a teraz..™ Od tego czasu 
poczęto mię uważać za warjiaitai, 
choć nigdy nim nie byiłem i za
chowywałem się zupełnie normal 
nie.

Poznałem pewnego strasznego 
człowieka z tej samej wisi naawii-. 
sfciem Kozubski, óbeenie żyje on 
ponownie jako p. N. N. Kozubski1 
był na łasce u swego bralta, któ
rego ciągle okradał _i wlóazył się 
bezczynnie po wsi. Gospodarz 
mój, widząc nas p,arę razy  razem, 
zabronił m i z nim 'obcować. Zło 
zawlsze mię prześladowało. 23 
kwietnia 1824 r,, wybuchł naigOe 
we wsi pożar, powodem którego 
był ów włóczęga, podejrzanie jed
nak padło ha mnie, 'osadzono m ię , 
W więzieniu, a on swobodnie cho
dził po wsi, śmdęjąe się ze mnie. 
Ręka Boża dosięgła jednak tego 
zbrodniarza, gdyż zginął potem 
jak  żebrak pod' płotem. Zrobiono 
ze mnie podpa.laiezai, lecz, choć nie 
miałem obrońcy, wypuszczono po 
pewnym czasie na_ wolność diła 
braku dowodów winy._ Były to 
straszne d la mnie -chwile. Gorzko 
zapłaikailtem, ja . książę, który za
b ił już dziewczynę j  niewinną 
własną krew. Wzdąłem b ij do^ rę
ki, puściłem islę znów w podróż i  
dostałem się do Białej koiło Ślą
ska. Tam znalazłem zajęcie u pie
karza żyda przy ul. Głównej, ja 
ko roznois'iedel bułek. Żył naów- 
ozas prclhoszez, zlo-tia dusza, na
zwiskiem Aillfired' Nowak), pomnik 
jego dziś jeszcze widzieć można 
na cmentarzu w Bialłej. Zacny 
ów kapłan umiaił mi przemówić
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do sujmiemila j wytiłóimiaiczyć, jak  
Bóg jest) 1’iltiościwy. Pod jego 
wpływem odbyłem refcolOikajle w 
kościele, wyspowiadałem się i 
zmieniłem. try  Ib swego życia. TJ- 
mairł później mój1 dclbriodzieji po 
(którym i mmi© się coś doisitaiło. 
Mieszkała wtedy w’ Krakowi© kr. 
Hęfliemia Potocka. maithcną piowiaż- 
na, która obrała sobie zla eet po
incie w kształceniu biednej mło
dzieży na księży, Łożąc na  tb  du
że koszty. Zapytał mię rlaa wspo
m niany ksiądz1, którego byłem 
częstym^ gościem, oziy kie oheiiaił- 
bym poświęcić się kapłaństwu po 
odpokutowaniu xai grzechy. iNd© 
dałem się dług© uiamiawiJaó, Ibo 
ozulłem już  wstręt ido teig© życią i 
światą, prosiłem tyillkoi ©o, alby mi 
wybrał najsurowszy zakon. Po
nieważ dobrodziejką moją mdlała 
być br. H. Potocka, ' więe pro
boszcz: za moją zgodą ©powiedział 
jej kim jesltęmi. W końcu 1824 r. 
wstąpiłem jako nowilcjluisz ido Ka- 
miedułów), kfłaisZtor których mie
ścił się wtedy przy ul. Św. Jana.

Pickuftówiaiłem, biczowałem się, 
w1 chwilach wolnych stndj©w?alłem 
różne gałęzie wiedzy tego świata, 
pojednałem się w duszy z, Bogiem 
jj ta k  w1 spokoju upłynęło m i 10 

.M , Pewnego pięknego dnia w 
1834 r. zlawezwan© mię do mów
nicy, gdzie, jak  mi; powuedzdamo,, 
chc© się ze mną widżieć wnuczka 
zmarfiej przed; 3-ma ła ty  szlachet
nej mojej opiekunki tur. H. Po
tockiej, m ając m i coś od miej' do 
zakomunikowania. Weszłam do 
mównicy, gdzie można było roz
mawiać itylko przez kratę, j  u j
rzałem cud-dziewczynę, k tórą od
razą wywarła ma mnie bardzo 
sądne wrażenie i  zniowiu obudziły 
się we mni© uśpione żądz© i1 opa
nowała m ną namiętność., tak że 
nie słyszałem niawelfc dokładni© co 
do mni© mówiła. Zawiadomiła 
mię, ż© babka jej zeszlła z  tegio 
światła z* radością będą© przeko
naną że w mojej osobie przyspo- 
żyłą Boigu jedną duszie^-i,jBabcią 
moja“ — mówiła do mnie—-do
wiadywała. sdę o rodziców ddbro- 
dziejai UmariŁi w spokoju w 1826

r - z btłogosiławdeńsitlwem d(ta Oie- 
bie feiąże na ustach11,

Ni© raczyłem nawet zwrócić 
większej uWaigi ma tę tak  ważną 
diła m nie A îadomoiść,, ą  tylko ©- 
czarni zwierzęcia pożerałem ową 
cuid-dziewczynę. Szybko minęło 
ipffirę_ m inut, po których' musiałem 
odejść do ©dlł, ale przedtem bla- 
giafedfct ją. żdby mię często odwie
dzała.. Mogła oma. bywać w' kł'a- 
sztoirze, jako dailSza nić naszej do
brodziejki, kftóra za życiia ni© mia
ło mań łożyła. W racając do celi 
już powziąłem plam nie dobry, 
jakby posiąść dziewczynę. Od tlej 
chwili nie byłem jiuż w  stani© mo
dlić się. a  talk cieszyłem się przed1- 
tem, że nareszcie kroczę po ścież
ce dobra, 'teraz zaś znowu prze
śladują mię straszne myśli. Mie
szkałem wtedy w' celi ma pierw - 
szern piętrze od podwórza, PtaW- 
zriąłem Itaki plan. Opisałem na 
kartce swojo uczucia, i  jiakmajfa- 
dniej to przybrałem, żeby zbała
mucić dziewczynę. Po miesiącu 
doczekałem się, iż znowu odwie
dziła nasz (klasztor. Oddałem jiej 
kartkę, prosząc,, żelby czytała przy 
mni©, 'bo chciałem widiziieć jiafcii© 
'to na  niej wywrze wrażenie. Po 
przeczytaniu poczerwieniała jak  
róża i ucieklla z rozmównicy, p*o- 
zios/tlawiająe mię samego. Czeka
łem ma rezu lta t Cóż zia straszne 
mąki oczekiwania. Po trzech mie
siącach nareszcie przybyła, W 
międzyczasie namiętnie uwMbia- 
tem jej. cudny olbriazi w mej wyo
braźni. popełniają© samogwałt nu 
'sobie. Oddałem jej przygotowaną 
przedtem kartkę, z prośbą o spot
kanie. W myśli, miałem już uło
żony plan i  gorąco prosiłem Iby 
czekała na mnie za filarom w ko
ściele. gdy będę iiść mai modlitwę. 
Straszny wyrzut sumienia! S tra 
szny czyn! Gdy przybyłem do 
kościoła,, czekała jiuż tam  na 
mnie. Nieznaczni© wysunąłem się 
z groma braciszków, porwałem 
dziewczynę aa rękę, wciągnąłem 
do konfesjonału i, nie zważając 
gdzie to jest, zbeszcześeiiłem ją  
tam. W tedy przyszło opamięta
ni©, niestelty, zapóźńo! Ach. to
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s traszne! Porwiany dziką wście
kłością n a  m yśl < 3 0  i gdzie zrobi
łem, udusiłem  dziewczynę i, p o  
zostaw iając ofiarę ma miejsca', u- 
dalł-em się  d o braci. Obciąłem s tłu 
m ić w sobie straszne wispomnie- 
11 ie, -a le  sum ienie woła,, krzyczy! 
T rzy  okropne zbrodnie! O statn ia 
w 1835 r. w 9-ym m iesiącu. Boże, 
Tyś mi n igdy tego nie przeba
czył ! Obodzę teraz  i n igdy  spo
koju nie 'zaznam, dfeltego będęHu 
z w am i Nie mogłem przeżyć te 
go strasznego czynu. Oj te su
m ienie !

W TOigiu mej icel'ii w" chw ili s tra 
sznej targnąłem  się na swoje ży
cie, w ieszając się na szmuirzie od 
hab itu  i to k  kllęcząie życie kończę.

Macie więc, coście chcieli, spo
wiedź duszy zbrodlniarzą, k tóre
mu Bóg nie przebaczy. N iem asz 
d la  mni© przielbaezeiniia, n ie  mogę 
widzieć się z rodzicami!, n ik t m ię 
miie zna. Jestem  straszn ie  n ie
szczęśliwy, ż© m usiałem  wydać 
moją (tajem nicę,ale to mój: ostatni 
sposób ratunku,-, jak im  rozporzą
dzam:. Może to  wyznanie skróci 
m oje cierpienia".

Józef Ponikowski.

*  #  #

W późniejszych swycib listach  
wyżej podpisany zakomunikował 
mi1, że wobec ujemnego, jego zda
niem, wpływu ma medjiuim rzeko
mego ,,M nicha", wcielającego- się 
w  nie  podczas s e a n ls ó W i, co niekie
dy  w yrażało się dość burzliw ie, 
z,ostał on wypędzony. Przedtem 
-Obiecał jednak  przejaw ić ślę  raa  
jeszcze ju ż  w’ postaci widzialnej, 
lub też w  jąlkiii in n y  sposób stw ier
dzić swoje istnienie. Po p-ewnym 
czasie, podczas którego m iały  
miejsce- inne  ilnfcamaeje, „Mnich" 
istotnie zjaw ił się znowu m edjum , 
zaw iadam iając, że jes t to  już  po 
raz  ostatnlii, gdyż w krótce m a się 
ponownie urodzić w innem  cieile, 
jako  -niemowlę i- pozostaw ia n a 
m acalny  dowód! sweji bytności'. 
Rzeczywiście w' pokoju znalezio
no następnie  n a  jednym  -z© sprzę

tów kawałek zbutw iałej, w onieją
cej ‘sitęcMizną tkaniny-, jakgdyby  
:z habituj, jakiej, w  calem  m ieszka
n iu  uprzednio n ie  było.

Muszę dodać, że med jum  p an ią  
M. Wiśniew-siką poznałem  osobi
ście podczas bytności w' Kratko
wi© mą seansie u  dl-rą A. Klęska, 
co -opisałem pobieżnie w N r. 3-i'm 
„Zagadnień". Zdolności nadnor- 
mallne, k tó re  p rze jaw iają  się u  
pani- M. W. ©d! nie- Itak daw ną w 
tramsie oraz śti ie m a gti (do-hyp mi
tycznym , polegają n a  jasnowidze
n iu  w  czasie i przestrzeni', jąsno- 
słyszeniu (cliairaudienc©), okre
ślaniu s tan u  'organizmu i chorób 
u  obecnych, a  maWeit nieobecnych, 
psyohometlrji et©. N a seansach 
m edjumicznych, ja k  mjj kom uni
kuje nasz korespondent pi J . P o 
nikowski, oprócz inkarnacji ob
serwowano również i objaw y 'fi
zyczno, m ianow icie tólekimeftycz- 
n-e, tra n sfe ry  i  aporty . W  czasach 
ostatnich m edjum  % zapałem  od
dało  się  n iem al wyłącznie tw ór
czości tramsowej i wykonało już 
szereg obrazów olejnych' j  innych, 
przeważnie krajobrazów , -corazi to  
lepszych, ja k  m i piszą, p o d  wzglę
dem  techniki, choć przedtem  n i
gdy  świadom ie nie malowało.

W szelkie otrzym yw ane ziai po
średnictw em  -medjów rewelacje i  
kom unikaty , jak  już  było zazna
czane niejednokrotnie, um ieszcza
ne są w  nas-zem pilśnił© jedlynie 
jako  m d te rją ł do (badań ł analizy.

Kwestjai, czy źródłem ich jest 
ty lk o  zaś wiadomość m edjum , po
siadającego d a r jasnow idzenia, 
czy też inteligencja: -zmarłych, czy 
też może: i .jedno i (drugie łączni©, 
pozostaje otwartą,, gdyż pod tym  
względem redakcja' p ragn ie  po
zostać n a  gruncie  zupełnie obiek
tywnym.

Komunikat; podany powyżej! ró 
żni się  od wielu innych, m ających  
często charak ter dydaktyczny j 
przypom inających kazania, ttem, 
że jest jasny , bez żadnych przeno
śni i zaw iera dość dużo danych 
konkretnych; j'ak to  nazwisk, dat; 
nazw miiejiscowości etc.
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Zadaniem,, a  naw et dbowiąz 
ikiem badacza bezstronnego było 
by sprawdzeń ie, czy zgodłne są o 
ne z rzeczywistością, naprzykłaid: 
czy przed: 100 laty1 był julż w> iGdiy- 
ni (kościół, czy klasztor Kamedtu- 
lów ‘istotnie mieścił sto (kiedyś w 
Krakowie przy ul. Św. Ja n a  i w 
jakim  domu, gdzie były icete;, czy 
niema w  kronikach owego (klasz
toru jakichś -wzmianek o wspomi
nanej w komunikacie zbrodni ii o 
samobójstwie muibhia, iczy1 nie po
został ibam jego pam iętnik, czy 
mieszkała tom  Wtedy tor, Ił. P o 
tocka i czy umarła We wskaza
nym  przez mnicha roku, jeziy nie 
ma w taktach sądowych dokumen
tów' dlotyezącydli opisanych mor- 
derisltw, podpalenia, eto.?

Dotąd sprawdzono tylko, że w 
Białej na  cmenifcarzu istnieje je 
szcze nagrobek ks. AHifredla Nowa
ka.

Dopiero po sprawdzeniu wszy
stkich wspomnianych danych, o- 
raz po dokonaniu psycho-analizy 
medjum możnia (było by przystą
pić do wysnuwania wniosków.

Pożądam em fbyło ibyi bardzo, 
gdyby osoby inteiresujiąioe się tą 
dziedziną zagadnień, szczególnie 
aamie&zikalłe w Krakowie, oraz 
miejścowe Towarzystwo Mete- 
psyohiezne, zechciały podjąć trud  
sprawdzenia danych, związanych 
z item miastem, co było by dm o- 
czywiście -znacznie Iłaltwtojl, inne 
zaś uczyniły b y  to  sanno -w (Gdy
ni, Białej,, Opolu etc. i1 •zakomu
nikowały o rezulta/tacto.

Towarzystwa zagraniczne, głó
wnie am erykańskie i (londyńskie 
od długiego już szeregu la t po
święcają dużo (starań i pracy te
go rodzaju dochodzeniom, niekie
dy bardzo (żmudnym i trudnym , 
rozumiejąc, że bez togo nie może 
być i mowy o poważnem nauko- 
wern badaniu.

Wspólnemi siłam i prędzej mo
że dało by  się choć nieco w yjaś
nić te  niezwykle ciekawo, lecz i 
nader za wikłane zagadnienia.

Prosper Szmurło.



DZIAŁ IV

Ruch Metapsychiczny w Polsce.
W ostatnim kw anale próczsze

regu seansów z medjum Janem  
Guzikiem, urządzonych! przez 
Krakowskie Towarzystwo Meita- 
psychiczne i W arsa Tow. Psycho- 
Fizyczine, n© dokonano żadnych 
godniejszych. uw agi doświadczeń, 
ani też żadne nowe medjumniei za
jaśniał o ma horyzoncie polskiej 
metapsycihiki. Odbyła się nato
m iast . ciała powódź odczytów w 
W arszawie ii ma prowincji, wy- 
g.aiszamydh nawet w1 czasie toairma 
wału.

P an  H enryk Bloch wygłosił w 
Muzeum przemysłu i rolnictwa 
następujące odczyjty: Nie jeden 
raz żyjemy, Prawdziwe wtajem- 
niie,zenie (nużenie do szczytów). 
Boże Narodzenie, Przedziwna po
tęga, myśli, Sen. i  jasnowidzenie, 
Prawda, w wierzeniach islttarożyt- 
nyeh, Konieczność istnienia 'Bo
ga. Stworzenie świata!.

Dr. Eugenjiusiz Pctłończyk rów
nież wygłosił w Mhizeuim przemy
słu ii rdlSnirctwa. bardzo ciekawy od 
ezytt p. t. „Jak błyskawica ze

wschodu ma zachód", w którym  
między iinnemi by ła  mowa o lecze
niu raka i  chorób, związanych ze 
Złą przemianą malterjii. Ten sam 
dczyt, wygłoszony w Lwowie,cie

szył się ogrommem powodzeniem, 
wówczas gdy w1 Wairtsziawie była 
urn iejsz,a frekwencja z powodlu 
złej organizacji (publiczność p ra
wie ■ mi© wiedziała o odczycie, 
gdyż laifisize zostały roizhlejiome nia 
prórko przód nim).

'Zositlał wreszcie wygłoszony, 
odczyt; prezesa Warszawskiego 
Towarzystwa Psycho-Fizyeznego, 
p. Prospera Szmurły p. t. .^Śmierć 
i życie pośmiertne", k tó ry  cieszył 
się wielkim powodzeniem i był 
powtórzony.

Prelegent' między linmemi mó
wił o trudności niewątpliwego 
skonstatowania 'śmierci), nawoły
wał doi zm iany dzisiejiszego spo- 
isolbu grzebania, dowodząc, że sto
sunkowo duży proeeńt osób grze
banych—to  żywi, którzy zapadli1 
w stan letargu, trudny  do odróż
nienia od śmierci, ponieważ wszy
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stk ie  funkcje organizm u (nawet 
serce) są w 'ty m  stanie nieczynne. 
P re legen t twierdzili następnie, że, 
w edług jego zdania, śmierć jest 
tyiljkio zm ianą foirmy by tu  n a  lep-*1 
sizą; podaje jiafco przykład, przeo
brażenia  się pocziwiarki w1 m o
t y k  Sitara! się wreszcie przeko
nać słuchaczy o  fafeaywośe} do- 
tychcziasioiwega poigfliądu na  
śm ierć i o  bezpodstawności s t r a 
chu przed nią.

Tow arzystw o Teaaoifiicizne urzą- 
dzito w m ałej isiałiTowjhygieniiiezr 
mego cykl odczytów, k tó ry  zositia- 
n ie  zakończony dm. 17 m aja  r. b. 
Oto ty tu ły  tych odczytów: Świa
ty  miewidziialne, Miłość w- świe
tle teoaoffljii, Rozwój życia w p rzy  
rodzie. Idea ł (braterstwa i jego 
urzeiezywisltmiemie, -Człowiek wtih 
dzialny  i niew idzialny, , D uchy 
przyrody-, R einkarnacja , Moc 
przetw arzania  życia, K arm a, 
S ny  i pomoc niewidziiallinat, flPirzy- 
sżłość człowieku, Ideowe podsfba- 
w y ja rs  twa. Ew olucja ludzkości, 
Nowe m etody wychowania.

W reszcie p. St. A. Wotowsk i, 
redaktor Rzeczy Ciekawych wy~ 
głosił w Muzeum przem ysłu i ro l
nictw a odczyty: Miłość i Maigja, 
Co się v. nami dziej podczas: snu,
O człowieku, k tó ry  wic Wszystko. 
Tajem nice M asonerji, Halfucy- 
naicje, hypndityzm i sem, Tajem ni
cze zbrodnie.

Towarzystwu siiudjów Ezotery
cznych w  W arszaw ie W ykazuje

od Nowego Roku dużą ruch li
wość. Cała praloa ogniskuje się w 
Zarządzie, oraz: w  sekcjach: l) od 
ozytowo - dyskusyjnej i 2) re fe ra 
towej. W sekcji odczytowe - .dys
kusy jnej1 izositiały wygłoszone re 
fera ty : P. Bolesław W ójcicki — 
M edycyna znachorów, p. H en
ry k  Bloch — D rogi dojścia:, p. ad
m ira ł W acław Kłoczko wskii, p re 
zes T, S, E . —■ Shgestjia w świetle 
okultyzmu. W sekcji referatowej 
p, Bofesiław W ójcicki wygłosił re  
ferat p. It. D rugi werset tab licy  
szm aragdowej, k tó ry  wywo
łał ożywioną dyskusję. Prócz, te 
go p. W ójcicki prowadzi dlla 
członków ziaraądtu T. S. E. i za
proszonych gości w ykłady o „Ta- 
rocie“.

N iedawino izostlalły zakończone 
na  sezon bieżący w ykłady w In 
sty tucie N auk Herm etycznych.

D ow iadujem y się, że ® in ic ja 
ty w y  porucznika Jaskorzyńsfcie- 
go i, g rona osób, przew ażnie m ie j
scowych lekarzy, zaw iązuje się w 
Częstochowie Tow„ k tó re  m a aa 
zadanie badać zjaw iska m etapsy- 
óhiezne. Nowopowstającemu To
w arzystw u składam y życzenia 
pom yślnego rozwoju.

Pórnimo prośby, zamieszczonej 
w poprzednim  num erze o nadsy
łan ie  chociaż k ró tk ich  sprawoz
dań, ze. swej1 działalności, żadne 
T-wo, oprócz W ars z. Psyobo-Fi- 
zyczn. n ie  skorzystało dotąd a tej 
propozycji.

Sprawozdanie z działalności Warsz. 
T-wa P sychofizycznego.

Za czas od 12-XI1 1923 do 10-IV 1925 r.

Działalność teoretyczna: T-wa 
w yrażała się przedowszystk j ern w 
referatach, pogadankach, i sp ra 
wozdaniach, w ygłaszanych na ze
braniach, ogólnych inform acyjno- 
dyskusyjnych d!la członków i go
ści. Zebrań tych  w powyższym o- 
kresie odbyło się 18 (w m iesiącach

M nich  dziitałailność T-wa u lega za
wieszeniu). Wygłoszono na, nich 
14 referatowi i 4 spraw ozdania z 
doświadczeń i z działalności T-wa. 
Prelegentów' przem aw iało ogółem 
9, a m ianowicie pip.: B. Filipow ski 
(1 raz), dr. E. F . (1 'raz), N. Ja- 
sl rzębska (2), G, Broniewski (2),



St. Rzewuski (3), P. Szmurło (5), 
inż. Z. Szumski (1), S t. T rojanow 
ski (2) i B. W ójcicki (1). Bozatem 
odbyty się, 2 odczyty publiczne w 
W arszaw ie — z tycb jeden wy
głoszony przez p. B. F ilipow skie
go, drug i zaś (dwukrotnie), przez 
p. P. Szm urłę, k tó ry  ponadto wy
głosił 7 odczytów publicznych n a  
prow incji (w Piotrkow ie, B arano
wiczach, W ilnie i Lublinie), oraz 
2 odczyty wr kole M edyków i 1 w 
klubie M edycyny Społecznej w 
W arszawie. P rz y  T-wie istn ie je  bi 
Mjoiteka, zaw ierająca 200 /(tomów 
i otrzym ująca stale 5 czasopism 
specjalnych (4 zagraniczne i 1 
polskie).

Dzi a łalność doświ adcza Ina
przedstaw ia się następująco. Se
ansów. med jurni cznych ogółem od
było się 13 —• % tych 4 pokazowe i 
9 w w arunkach ścisłych — z m e
d iam i J . Firomczkiem j  J .  'Guzi - 
kiom. -Seanse ściślejsze z J . Fron- 
czkiem (cztery) -zakończyły się 
zdemaskowaniem go, jako  oszusta 
(szczegóły patrz w !Nr. 3). Sean
sów ścisłych z J .  Guzikiem! odbyło 
się  dotąd1 5; z ważniejszych środ
ków kontro li należy  zaznaczyć: 
szczegółową rew izję m edjum , prze 
bieranje go w cudze ubranie  (rów

nież rewidowane), zakładanie mu 
n a  czoło, ręce i nogi „guzików1* 
f  osf-o ryz ujących oraz zszywanie 
za pomocą tasiem ek jego rąk  i 
nóg z rękam i i nogam i kontrole
rów  (dokładniejsze sprawozdanie 
będzie zamieszczone w następnym  
num erze). Co do seansów pokazo
wych, 'to z  Fronezkiem odlby® się
I , z J .  Guzikiem 3. Z innych do
świadczeń należy wym ienić do
świadczenie psyćhometryczne z 
inż. St. Ossowieckim (szczegóły p. 
w  Nu 2),, oraz szereg prób z sensy 
ty.wometrem Diirvil)Ie‘a, psyoho- 
mótorem Trom elinła, mad wyczu - 
waniem  sm aku wody „maenetyzo- 
waneji** i metal-oskopją; rezu lta
tów! tych  prób 'zaprotokółowano
I I .

Obecny 'Zarząd T-wa stanow ią 
pp.: prezes — p. 'Szmurło, członko 
wie — J . Bakierowsfci, dr. St. Dłu- 
żiewśki (wyjechał). ad'w. W. D u
nin, B. Gosk, adm. W. Kłoezikow- 
ski„ G. Broniewski,, St. Rzewuski 
i S t. Trojanow ski. Składki człon
kowskie wynoszą: d la  członków 
popierających 8 złotych, d la  rze
czywistych i czynnych 16 zł. rocz
nie, dla dożywotnich 80 zł. jedno
razowo; wpisowe 2 zł.

Stefan Rzewuski, isekiretiarz.

Doświadczenia magnetyczne.
W  NNr. 2 i 3 „Zagadnień** 

W arsz. Tow. Psycho - Fizyczne 
nawoływało do doświadczeń z ma 
gnetyzow aniem  roślin, bądź ros
nących w- doniczkach, bądź kieł
ku jących  w- nasionach. Doświad
czenia owe dadzą każdemu moż
ność sam em u się przekonać o 
swychi zdolnościach m agnetycz
nych, w  w arunkach w ykluczają
cych wszelką sngestję lu b  auto
sugestię. Będą one m ia ły  wartość 
niezależnie odi tego, czy się okaże

że m agnetyzow anie dopomaga do 
wzrostu rośliny, czy też przeciw
nie, szkodzi. Chodzi tu  głównie o 
upewnienie się, czy m agnetyzm  
zwierzęcy lub fizjlologiczny wo- 
góle istnieje jako pewna form a 
energji, w yw ołująca sw-em dzia
łaniem, stałą zmianę w poddawa
nych je j  roślinach.

Proponowane doświadczenia, 
szczególnie z magnetyzowaniem 
kiełkujących  nasion, odznaczają 
się najw iększą prostotą i łatwoś-



cią wykonania.. Doświadczenia te 
go rodzaju można jednak znako
micie urozmaicać, poddając ma- 
gnetyzowaniu coraz to inne cia
ła  żyjące, lub wprowadzając zmia 
ny w samym sposobie magnety- 
zowania.

Oto kilka przykładów.
1. Możnaby magnetyzować ga

łązkę rosnącą na drzewie lub krze 
wie, po upatrzeniu drugiej możli
wie takiej samej gałązki, % k tó
r ą  »jako kontrolną będzie się ma- 
gnetyzowaną porównywało. W 
odnośnej liltematumzie są wzmianki 
o rezultacie takiego eksperymen
tu, dokonywanego przez dra P i
card a z owocującą gałęzią rnore- 
lową, magnetyzowaną przez nie
go po 5 min. dziennie, przyczem 
owoce na niej prędizcj dojrzały, 
były większe i cięższe.

2. Usychającą roślinę lub gałęź 
można spróbować za pomocą ma- 
gnetyzowania uzdrowić.

3. Ciekawem byłoby zbadanie 
działania magnetyzmu na orga
nizmy niższe, kultury bakterji, 
drożdże lub pleśnie, Do doświad
czeń z bakter jam i lub drżożdżami 
bardziej! byłyby powołane osoby 
©znajom/ione % prak tyką bakterio
logiczną i  posiadające dobry mi
kroskop. Zato do magnetyzowa- 
nja pleśni wystarczy kilka jedna
kowych kawałków pleśniejącego 
chleba, umieszczonych w miejscu 
wilgotnem, co jest dla każdego do 
s t—ne. Gdyby się okazało, że dzia 
łanie magnetyzmu wywiera 
wpływ ujem ny na wszystkie ba
kter je wogóle, lub tylko na nie
które ich rodzaje, szczególnie cho
robotwórcze, że uniemożliwia ich 
rozmnażanie się a  nawet niszczy 
już istniejące,—mogłoby ito mieć 
doniosłe znaczenie w  praktyce, 
naprzykładl, w1 tecznidtwi© i w yja
śniłoby nam, być może, zdolności 
niektórych ludzi, w tej liczbie i  
wielu znachorów, uzdrawiania 
chorych przy pomocy zwykłego 
dotknięcia ręką,

4. Ponieważ zjawisko gnicia 
ciał organicznych polega na roz
woju czynności życiowych mikro 
organizmów, które padają na cia

ło martwe i niezmiernie się u* 
■niemi rozmnażają, przeto magne
tyzowanie martwego zwierzęcia, 
części trupa lub kawała mięsa 
byłoby również sprawdzeniem 
działania mangnetyzmu na mi
kroorganizmy, IG. DuirvM© doko
nał doświadczenia z. magnetyzo- 
waniem ręki trupa ludżfciego, wry- 
n ik  którego bylł dodatni 'gdyż rę 
ka owa nie uległa rozkłado wi, lecz 
talk zwanej mumitfikacji, to  jeslt 
uschnięciu, tracąc odlpowiednio 
na  wadze. W arto byłoby powtó
rzyć powyższe doświadczenie choć 
by z ptakiem, myszą, żabą lub ry  
bą. Oczywiście dla kontroli nale
żałoby przeciąć je uprzednio po 
połowie i magnetyzować tylko je
dną połowę, choć obydwie natu
ralnie, musiałyby przez, cały czas 
pozostawać w identyoznpch wa
runkach światła, ciepła, wilgoci 
etc. lub też brać do- prób odrazu 
2 martwe żaby albo ryby, magne 
tyzując tylko jedną z nich.

5. Z taką samą łatwością jak 
magnetyzowanie nasion może być 
dokonane magnetyzowanie ża
biego skrzeku  lub ikry ryb, po 
uprzediemi odmierzeniu jednako
wej! ich porcji dla umieszczenia 
w naczyniach przeznaczonych do 
magnetyzowania i dla kontroli.

6. Podobne doświadczenie może 
być dofconanez ja jeezkami motyla. 
Tu magnetyzowanie łatwo prze
dłużyć przez cały cykl rozwojowy 
motyla, karm iąc nadto magne ty- 
zowane gąsienice również magne- 
tyzowanym pokarmem*). Ostate
cznie porównamy szybkość rozwo_ 
ju  i  wygląd motyli, wylęgłych z' 
magnetyzowanydh i niemaigneity- 
zowanych poczwarek.

7. Godnem uwagi byłoby zbio
rowe magnetyzowanie jakiegokol 
wieki z podlanych wyżej organiz
mów roślinnych lub zwierzęcych. 
Polegałoby ono na tern, że przy
najm niej jeden okaz z szeregu o- 
kazów, znajdujących się w jedna

*) Doświadezienia proponowane 
przez czytelnika naszego p. T. lep 
szego z Mysłowic.
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kowych w arunkach fizycznych, 
byłby krótko lecz nieograniczoną 
ilość razy  dziennie miagnetyzowa- 
ny  za, pomocą pociągam przez ró
żne osoby.

8. Ciekawem byłoby również 
zbadanie czy i jaki! wpływ na 
rezu lta ty  w yw iera czynnik czasu. 
W  tytm celu ma leżu ło b y  jeden a 
otojektów w ziętych do doświad
czenia, m agnetyzow ać po 5 m inut 
dziennie, d rugi po1 15 m inut, trze
ci zaś 2 lub  3 razy  dziennie po 15 
m inu t m ając na tu ra ln ie  zawsze 
d la  kontro li objekty niem agnety- 
zowane zupełnie.

O m ożliwej różnicy działania 
praw ej i  lewej, ręk i by ła  już  mo
wa w in strukcji umieszczonej w 
Nr. 3 „Zagadinień44.

9. Organizm y, służące do opisa
nych wyżej doświadczeń oczywiś
cie w ykluczają zupełnie czynnik 
sugestjd, ewentualnie telepatji, 
k tó ry  trudno  byw a usunąć, dóko 
nyw ując pociągań przy  m agnety  
zowaniu człowieka lub, naw et wy 
żej organizowanych zwierząt. Tę 
zaletę om aw ianych doświadczeń 
zaznaczyliśmy już na wstępie. N ie 
jes t jednak  p rzy  m agnetyzow aniu 
wykluczone jeszcze jedno działa
nie, uznawane przez m etapsychi- 
kę, działanie ideoplastji. Chcąc 
przekonać się, czy sam a m yśl i 
chęć pobudzenia organizm u d!o 
lepszego rozw oju lub zaszkodze
n ia  m u n ie dz ia ła  iłu: niezależnie 
od domniemanych! prom ieniowań 
łub em anacji m agnetycznych, w y 
starczy, jeżeli: obok okazów prze
znaczonych do m agnetyzow ania

za pomocą pociągań ii tak ich  sa 
m ych kontrolnych, um ieścim y je
szcze jeden lub p a rę  okazów, któ
re od kontrolnych będą różniły 
się tern, że nie dotykając i naw et 
nie pa trząc  na nie będziemy kon
centrowali m yśl i wolę w celu do 
pomożenia jednym: lub przeciw
nie zaszkodzenia innym  w; ich 
rozwoju.

10. Jeżeli om awianem u wyżej 
koncentrow aniu m yśli będlzie to
warzyszyło utkwienie wzroku w 
m agnetyzow any okaz, będzie to 
p róbą stw ierdzenia możliwości 
tak  zw anych „uroczmych oczu4".

Ograniczam y się tutaj  tylko do 
naszkicow ania pro jek tu  kilku, do
świadczeń, sądząc, że każdy z ła 
twością po trafi zastosować do 
nich metodę obliczania osiągnię
tych rezultatów , k tó rą  podaliśm y 
w instrukcji do m agnetyzow ania 
roślin  i kiełkujących nasion w 
N N r. 2 i 3 „Zagadnień14. Przypo
m inam y tylko, że głów ny nacisk 
w inien być łożony n a  to, by wszy 
stk ie okazy wzięte do doświadczę 
n ia  znajdow ały się w zupełnie je
dnakowych w arunkach ciepła, 
św iatła, wilgoci i pokarm u, gdyż 
tylko wówczas różnica pomiędzy 
okazem, m agnetyzow anym  tym 
lub  innym: sposobem a okazem 
kontrolnym 1 będzie m iarodajna. 
'Pożądanem je s t również niejedno 
krotne przeprowadzenie j e d n e g o  
i  tego samego doświadczenia i o- 
czywiście zakomunikowanie nam 
o rezultatach.

P. S. i  G. P.
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Korespondencje.
Od Członka KomLtetu R edak

cyjnego naszego ip. W. St. R ey
m onta, O trzym ujem y w 'bardzo 
serdecznych wyrazach ujęte u- 
przejime pism o % 'Nicei, w Którem 
Szau. L au rea t dziękuje <za um ie
szczone w N -rze 3 ZagaJdn. Me- 
taps. w yrazy  hołdu i  wysokiego

uznania  naszego. — Pobyt ma J a 
snym  Brzegu aczkolwiek w płynął 
dodaitnio n a  zdrowie p. Reym onta 
rekonw alescencja jednak  'lidzie 
zdaniem  Jego  ib. powoli. Życzymy 
Mu serdecznie .jaknajszybszej po
praw y.

Dziwne zdarzenie.

Do Redakoj „Zagadnień Meta- 
psychicznych“.

Dziwne zdarzenie, k tóre na  ży
czenie R edakcji poniżeji opisuje, 
zdarzyło się już  dawno, bo w r. 
1905, ale pam iętam 1 je tak  żywo, 
jaklby to było dziś. M ieszkałam  
wówczas w Lublinie przy ul. K ra  
kowslkie Przedm ieście nr. 13 ma 
pierwszem piętrze w raz z m łod
sza1 siostrą K lim ą, 13-letnim b ra 
tem Edw ardem  i kuzynką K azi
m ie rą  D iilińską (wówczas m łodą 
panienką). N ad nam i o p iętro  wy

żej m ieszkała rodzina pp. Szmi
gielskich, z k tó rą  łączyły nas sto
sunk i bliskiej przyjaźń i. Przy zda • 
rżeniu, o k tórem  mowa, były obe
cne następujące osoby: m oja sio
s tra  K lim a, obecnie Błażejewicz 
(od r. 1909 czy 1910 w Stanach 
Zjedn. Aml. Pół.; adres: Pomeroy, 
Ohio, U. S. A.), p. K azim iera D o
lińska, obecnie pani W adowska 
(Siedlce, ul. W arszaw ska nr. 12), 
pan n a  Zof ja  Szm igielska, obecnie 
p-mi M łodkowska (W arszawa, ul. 
Nowogrodzka tur. 26 m. 7), p. Ga-
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•brjel Szmigielski, uczeń gim aa- 
zjallny (obecnie nieżyjący), -wresz
cie jedna czy parę  osób, których 
już nie pamiętam .

Otóż zdarzyło się w czasie trw a
jącego wówczas s tra jk u  szkolne
go, a na krótko przed wybuchem 
wielkiego s tra jku  kolejowego, któ 
ry  poprzedził ogłoszenie przez 
rząd  rosyjski konsty tucji, że do 
G abrjela Szmigielskiego, przy je
chał z W arszw ay jego kolega, 
Franciszek B. *), uczeń 7 czy 8 
k lasy  'gimnazjum, a  nie zastawszy 
go w Lublinie, zamieszkał u  jego 
rodziców. Przesiadywali on nieraz 
u m nie z całą młodzieżą. Pew ne
go dnia — było to w przeddzień 
wybuchu s tra jk u  kolejowego — 
przyszedł do m nie z prośbą, abym 
pozwoliła m u parę  dni spędzić u 
siebie, gdyż dziwnie nie m a ocho
ty  wyjeżdżać, a nie mogąc się  do 
czekać powrotu Gabrjeila S. i k rę. 
pu jąc się m ieszkać dłużej u  pp. 
Szm igielskich, powiedział im, że 
dfeiś właśnie na noc wyjeżdża. M i
mo nalegań  odmówliłlam —: i  ip. 
B. tegoż wieoziami wyjechał.. 
Pociąg, k tórym  jedhał by ł ostat
nim, jatki doszedł do W arszawy. 
■Nazajutrz przyjechał końmi z Pu 
ław Gabrjel S., zminęli się więc 
w drodze.

W  parę  czy k ilka dni po ogło
szeniu konstytucji p. Zofja Szmi
gielska (Młodkowska) zatelegra
fowała- do Franciszka B. z zapy
taniem, czy załatw ił pewien je j 
interes, n a  co otrzym ała od jego 
ojca depeszę z wiadomością, że 
„Franek, przebity  bagnetem , u- 
m a rł“. Depeszę przyniesiono do 
m nie. Siedzieliśm y (obecnych wy
m ieniłam  na  początku) w mojern 
m ieszkaniu — było to wieczorem 
zgnębieni tą wieścią, k tóra wyda- 
wała nam  się nie do w iary. W ie
dzieliśm y bowiem, że B. do poli
tyk i się nie mięszał (jak się póź
n iej okazało, zotstał on ran io n y  na.

*> 'N:ie m ając ®po waśnienia jego 
rodziny, adresu której nie posia
dam,, nazwiska (Red aikoj i zresztą 
znanego) nie wymieniam.

ulicy  przez żołnierza za niew inny 
ża rt z powodu ogłoszenia konsty
tucji i zm arł w szpitalu).

J a  w szczególności by łam  przy . 
Ibiita i  tru łam  się myślą, że d la  
względów przyzwoitości nfile po
zwoliłam m u zostać w'mojem m ie
szkaniu  choćby ty lko  do następ
nego dnia, w którym  wybuch 
s tra jk u  i powrót Gabrjela_ S- za
trzym ałyby  go w L ublin ie na 
dłużej. W ydaw ało m i się to wszy
stko niemożliwością. W ierząc w 
nieśm iertelność duszy, pom yśla
łam  sobie, że jeśli to praw da, je
żeli F . 1'zeczywiśoie zginął,_ 'to w 
tej oto chwili, gdy  wszystkie na
sze m yśli zwrócone są ku niemu, 
pow inien być tu ta j obok nas wła
śnie... I  zapragnęłam , aby  dał ja 
kiś znak. Poczęłam  się rozglądać 
w poszukiwaniu czegoś, coby mo
gło posłużyć do iteigo celu.Siedzia
łam na kanapie przed stołem, na 
k tróym  paliła  się lam pa. Wzrolk 
mój błądził po przeciw ległej ścia
nie i zatrzym ał się na fotograf ji 
gabinetowej bez ram ek (przedsta 
w iającej moją zm arłą znajomą 
p -n ią  Szulc), p rzyp ięte j do tapet 
pluskiew kam i ozy szpilkam i. Znaj 
dowala się ona pośrodku między 
innem i fo tografjam i wśród zdo
biących ścianę uschłych liści.. Po
m yślałam : niech ta fo tograf ja
spadnie. Skupiłam  m yśl na tern 
p ragnieniu , — ogarnął m nie ja 
kiś dziwny niesam ow ity nastró j 
i  uczułam  drętw ienie w nogach, 
które, zdawało się .przyrasta ją  m i 
do ziemi... I  oto po chwili —• nie 
umiem' powiedzieć, jak  prędko 
(może po parh  m inutach) — foto
g ra f  ja... zsunęła się po ścianie i 
spadła (czego zresztą n ik t nie 
zauważył). W  tym  momencie z 
sąsiedniego pokoju .weszła m oja 
siostra K lim a i spojrzawszy na 
m nie, spytała: „Co ty  masz taką 
straszną tw arz?!“ — na  co, o ile 
pam iętam , nie byłam  w stanie nic 
odpowiedzieć (w każdym  razie 
powodu n ie wyjaśniłam'). S iostra 
przeszła przez pokój ku drzwiom 
do drugiego pokoju (oświetlone
go tylko poprzez dwoje oszklo
nych drzwi światłem , paląoem się
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w naszym pokoju i w przedpoko- 
Jfuy* alo w tej/ drwili igfwałtownie 
się od nich cofnęła i odwróciła ku 
nam, z twarzą, tak zbielałą, że zer 
walam' się z miejsca. Otoczyliśmy 
ją, pytając co.się stało. Po chwili 
powiedziała: tam jest Franek
Stał _  według- jej słów -  z twa
rzą uśmiechniętą i odwróconą ku 
m ej w otwartych drzwiach do 
przedpokoju, trzym ając ręlkę (wi 
ttetała ją  wyraźnie)' na klamce, 
jakby właśnie wychodził. W raże
nie było tak silne, że siostra do 
pokoju tego, w którymi dotąd! sy- 
Piała , przez_ pewien czas nffie chcia
ła wchodzić i  przeniosła się do in
nego. Co do mnie, to przed wizją 
mojeji siostry wcale nie myślałam 
o tern, ze F. może być w- tamtym 
pokoju i byłam tern zaskoczona..

y to  i wszystko. Później', natu
ralnie, przyszły refleksje i wąt

pliwości. Zaczęłam mianowicie 
przypuszczać, iż „poprostu:“ prze
czułam (spostrzeżenie podświado- 
nie.), że ta fotograf ja spadnie Ja. 
c.ia chwila, a doznane przeze mnie 
silne wrażenie oddziałało na mo
ją  siostrę drogą mimowolnej! sug- 
gestji myślowej, wywołując u 
mej w nawpół oświetlonym po
koju halucynację wzrokową. Ale 
tłumaczenie pozostawiam innym 
i ograniczam się do faktów. Nie- 
utore zbyteczne może szczegóły 
podaję na  dowód, że mimo odle
głości w czasie zdarzenie to głę
boko wyryło mi się w pamięci.

Z poważaniem 
Helena Rzewuska.

11 lutego 1925 r.

Warszawa, ul. Lwowska 11—28.
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Próba wyjaśnienia pow yższego zdarzenia.

Warszawa, dn. 24 lutego 1925 r. 
Do Redakcji „Zagadnień Meba- 

psyohieiznyicih"

W związku a to tem  mojej żo
n y  Heleny Rzewuskiej, w dm. 11 
lutego r. ®b., dotyczącym wypadku 
z ś. p. Fteanoiszikiiiean B„ komuni
kuję, że:

1) Opowiadanie to  w podjąłem 
przez n ią brzmieniu '(too dio fak
tów zasadniczych — bo saoaegó- 
łów nie pamiętam) słyszałem. od 
miej niejednokrotni© od witold już 
la t (przynajmniej od 8-iu, jeśli 
się nie myto); 2) w  tych dnilaeh 
zwróciłem się otsobiiiśtelib w tej 
sprawie do p, IZotfjii z© Szmigiel
skich .Młodkowśkieji, niestety 
jedmiąk mi© pam ięta orna1 nli© 'wię
cej pomad to, że „jakaś obrazek 
spadł"; 3) zwróciliśmy sto listow
nie oboje m 'żoną do jej siostry), ip. 
K lim y Blatoj'ewietz!, a  prośbą o mą 
pisani© nam, co B. pam ięta a oko
liczności; towarzyszących wid'ze- 
n iu  przez nią ś. p. P. B. i  ówczes
nych przeżyć swoich) oraz zna
nych jej eiudizych (w1 Itejl liczbie i  
m ojej żony), prayczem jednak 
ni© wymieniliśmy żadlnyeh z tlych 
ofeoiiicznotśicti! liub przeżyć; 'odpo
wiedź ni© omtosizkamy zakomu
nikować Sa. Redakcji.

Oo do samego zdarzenia, to  — 
mojem zdaniem — bez uciekania

się do hypotezy spirytystycznej 
w zasadziie nasuw ają 'sto następu
jące jego wyjaśnienia:

A. Co do wypadku z fotograf ją.
1) Przypadkowy zbieg ofcołiicz-

nośei; 2) podświadome postrzeże
ni© jakiegoś szczegółu (być mo
że przy chwiil'owej: nadwrażliwoś- 
ci zmysłów), zapowiadającego 
spadnięcie fotograifj'ii; 3) rzeczy
wiste przeczucie) -(a więc 'drogą 
nadnormailhą, ,,p ozazmy słówą “), 
4) telekiinetycizne wywołlaniie u- 
padlkm fotoigriaifji przez samą p. 
H. Rzewuską (drętwienie nóg...) 
dzięki utajonym, lecz istniejącym 
wówczas zdolnościom medial
nym, ujawnionym w danym  sita
mi© dnchai.

U w a g a :  P u n k ty -2 i 3-ci od
powiadają hypoitezi© mojej) żony.

B. Co do uAzji p. K lim y B.
1) HaOtucynacja pod wpływem 

silnej emocji w związku z trag i
czną wiadomością i wytworzo
nym  przez mdą mastrojem, nieza
leżna od przeżyć p. H. Rzewus
kiej; 2) hypotezia p. H. Rzewus
kiej (suggestja myślowta, telepa
tia).

Z poważaniem 
St. Rzewuski.

Warszawa1, dl. Lwowską 11 m. 28,



DZIAŁ VI.

Z Gazet i Pism polskich.
W obecnym oikiretsie sprawoz

dawczym daiło się zauważyć 
Wzmożone zainteresowlamie publi
czności, polisOdiej1 zagadnieniami 
metapsycth.iikj i okultyzmu, które
go wyrazem jest coraz częstsze u- 
kazywaniiie się artykułów  z tej 
dziedziny w prasie codz Lennej i 
perjodyezinej.

Najwięcej miejsca poświęciło 
wymienionym dziedzinom piśmio 
dwutygodniowe „Rzeczy Cieka
we4',, które prócz artykułów pre
zesa Warszawskiego T-wa Psy 
oho - Fizycznego, p. Prospera 
Szm urły: „Telepatia u dzikich44, 
„Slpirytyzm czy Aniimizm.144 i „Ta
jemnicza. czaszka'4 zamieśćiiło p ra 
ce: ,,Psychometr jia44 i „Wędrówki 
astralne44 —  p .  Wardęiskjieigo, 
„Światło z zagrolbowyeh światów44 
— p. Jadw igi Donuuiskiej. ,„Oo się 
z nami, dzieje podczas snsu44 -— p. 
St. A. Wołowskiego, oraz kilka 
prac historycznych: ,,MasońSkie 
loże44 — St. A. Wołowskiego, „Sa
bat ozarownic44 — p. Wardęisikiie- 
go, „Ewobacja zmarłych w Tn- 
djiaeli i Europie44 — p. Prospera 
Szmurły. Była również reprezen
towana ti niowtellkla oknllity styczna:

„Przygoda w młynie44 — p. Bole
sława Wójoidkiiego.

NiajipapulllairniejLszy w  Polsce 
ilinsltrowany miesięcznik .Naoko
ło świlaltal44, prócz rzeczowego arty  
kulłu p. Rdberta W altera „O Astro 
flogjli44, zamieścił fpracę iflrancuis- 
kiego dziennikarza p. P aw ła Hetu - 
ae p. t. „Duchy i zjawy44, w któ
rej autor zwalcza metapsycihiikę, 
będąc dalekim od • olbjiekity wiizimu, 
jlaki powiniien Cechować prawldzi- 
wego badacza,, a  nawet posuwta się 
do kłamstwa, zarzucając niektó
rym  medjbm osaulstwo, które n i
gdy nie mialło miejsca. Pirzyiklła- 
dem może służyć cytowana przez 
autora Ewa O,, k tóra nigdy niie 
była s'dbwytanu na 'oszustwie. A- 
uitoir zd!a,je się również nie wie
dzieć, że przyłapanie medjum na 
oszustwie nie wyklucza woigóle 
istnienia zjawisk medijtumicz- 
nyohj, które już niejlednokroltnie 
zoStalły bezsprzecznie sitwiietrdzntne 
przez najwybitniejsze powagi' na- 
uibowe

Wychodzący od niedawna mie
sięcznik „Z całego świalta4'4, tego 
samego typu, co „Naokoło świa
ta 44 wydrukował również pracę
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tegoż p. Heuize (p. t. .„Zagadką z ja 
wisk s i) i ryit y s ! y  rziłych". a której 
widlać, że- aultor nie orjemtnja się 
w term inach  metaipisycibilki!, iden
ty fiku jąc  w yrazy: m©tapsycMka 
i spirytyzm . N a uw agę zasługuje 
irmieszczionewitymże num erze stu- 
d jum  inż. Jeleńsktiego „Askrolo- 
gjiai a a  w spak11. Ten nieco ekscen
tryczny  fytu-ł Ittłómaicay się  tern, 
że m ając możność 'staw iania ho
roskopów’ n a  pirzysizfaśó, m am y 
również możność postaw ić ho-- 
roskop na  czias przeszły. K u 
zdziwieniu czyltellhalka auitor noz,- 
pa; ruje w  swoim artyku le  horos
kop naszej ziemi, stwierdlzając, 
że dlane, które m ożna wyczytać a 
horoskopu, zlgadztajlą się w  zupeł
ności a dem,, co mam mó wi hi&tio- 
t  ja. N astępnie tambor stwierdza,, że 
u1 pływ c ia ł niebieskich n a  czło
wieka nie ulagą, żadnej wątpliwo
ści. N a potwierdzenie swej tezy 
auitotr przytacza, m iędzy imneomi, 
zjawisko przyrodnicze, polega ją  - 
ce na działaniu księżyca, ma ro 
baczki t. z;w. Paolb, k tó re  2 razy  
dó roku, najidloiMialdtniiej w dn iu  o- 
sitatni-ej kwiadiry 'księżyca pokry
w ają szerokie przestrzenie m orza 
w okoiliey wysp Samoa., Również 
rzeczą dowiedzioną jiesit. działanie 
księżyca n a  lu-naityków. Bodam  
j eszcze, o ozem nie wspom niał au
to r tego ciekawego słudjum , że w  
1915 roku obserwatorjium aist-ró- 
nomiicizine y  K oblencji zmierzyło 
za. pomocą specjalnie skonstruo- 
w .nego termoel-emienbu siłę pro
m ieni, pochodzących od! gw iazd 
sta łych, z których najbliższa- jest 
odległa old1 ziemi 33 h iljony  kiłio- 
m etrów. P a k t ten  mówi, nam, że 
znajdujem y się pod dlztałiam-iem 
sił kosmicznych j % tieigo względu 
nie można, odttąówdć nacji b y tu  a- 
strologji. — Dopełnia tleigo cieka
wego num eru antyku, p. Z. P . p. t. 
wcigo num eru  a r tyku ł p. 25. P . p.,jt. 
.„Chiiromancjia, frenoioigijia i  grafo- 
taj-emmych".

Miesięcznik „Przegląd W ar
szawski" wydrukował a rtyku ł 
W incentego Lutosławskiego, pro
fesora uniw ersytetu  wileńskiego, 
p. it. „Sjpiryjtu-ałizm,, jlafeo pogląd

n a  świat".. Auitor defin ju je  ij roz
trząsa  pojęcia takie, jak  m ater- 
jalizm , paateizm  i  spirytualizm . 
Zdaniem  au to ra  50 procent ludtzi 
wykształconych — to sp iry tuali
ści. S ta ra  się przekonać czytel
nika, że- jaźń ludzka trw a po 
śm ierci ciała fizycznego i że ży
cie po- śmierci je s t 100 razy  pięk
niejsze, niż życie w ciele fizycz- 
aem. Zdaniem autora , jaźń lu-dlz 
ka w czasie bytowania na ziemi 
jest uwięziona w ciele. Dla 
stw ierdzenia tego posługuje się 
bardzo eiekawemi porównaniam i, 
k tóre m ają  siłę logiki. Ukazywa 
nie się tego rodzaju  artykułów  
świadczy dobitnie, że światopo
gląd  m aterjalistyeznyi trac i coraz 
bardziej g ru n t pod) nogami.

U kazujący się 2 razy na m ie
siąc „Przegląd Światowy", jak  
również „Gazeta Niedzielna'* — 
również om aw iała na -swoich ła
m ach zagadkowe zjawiska.

Z pism  zawodowych należy 
przedewszystki-em wspomnieć -o 
wychodząeem w K atow icach „Gd 
rodzeniu"', k tó re  wkracza w p ią
ty  rok  istnienia, nie p rzeryw ając 
od czasu pow stania an i na  chwi
lę swej działalności. Pismo to 
iłóm aezy niew yjaśnione dotych
czas zjaw iska z- punktu  widzenia 
okultystycznego. A rty k u ły  są  p i 
sane stylem- popularnym , ponie
w aż pism o przeznaczone jest i dlla 
sfer ludowych.

„Św iątynia" — m iesięcznik o- 
kuliystyczno - filozoficzny dla 
rozwojiu wyższych sił duszy ii du
cha, w ydany przez- Wielką, Lożę 
R ycerzy Ducha" — tak i jest ty 
tuł pismla tego samego typu,, co 
„Odrodzenie" — w prospekcie na 
rok 1925 zapowiada regularne u- 
kazyw anie się w ciągu bieżącego 
roku.

W  1924 r. w m iejsce dlwunastu 
num erów wyszło tylko dwa. P i
smo to ma zdecydowane oblicze. 
Zajlmuj© się propagandą okulty
zmu w sferach ludowych, P ro 
paguje też idee Kościoła narodo
wego, zwalczając jm zytem  dueho 
wieństwo katolickie.



Bardzo n ieregularn ie wychodzi 
„Przegląd! Teozoficzny‘‘ —- organ 
po lskiego T-w a Te oz of; czn ego. 
Ukazał się  niedawno nr. 9, k tó ry  
pod względem treści nie różni się 
od num erów poprzednich.

Z pism codziennych, wychodzą 
ij-cii w W arszawie znów w ypa
da umieścić na  pierwszem m iej
scu „K urje r Poranny", k tó ry  
prócz a rtyku łów  o m et a psychice

iW kalendarzu
nia 1J25 rok  nieco obszerniejsza 

P- P rospera  Szimurły p t 
„Metlaipsydhika, jej' zakres i: stosu
nek do 'spirytyzm u i okultyzm u". 
W pracy  tej au to r zdefinjbwał 
najczęściej spotykane w lite ra tu 
rze fachowej term iny, wykazał 
różnice pomiędzy metapsychuką, 
okultyzmem i spirytyzm em  i po
d a ł współczesny s tan  tej- gałęzi 
wiedzy. Ze względlu na to, że m a 
ło osob, naw et wykształconych, 
zdawało sobie dokładnie sprawę

z tych  terminów, nie mieszając 
ich, praca ta je s t  bardzo na  cza
sie.

Kównjeż liczne a rty k u ły  m e
ta/psychiczne były drukow ane w 
„hiChu W arszaw sbiem “. P an  litt 
(pseudonim) w dwóch felieto
nach p. t. ,JL tajem nic duszy ludz 
kiej , przytacza b. ciekawe m an i
festacje rzekom ych zm arłych, któ 
re żaczerpnął z roczników londyń 
skrego T-wa badań psychicznych. 
A rtyku ł „Drugie ciało człowie
ka ., p. S tefana Kuczyńskiego, 

mówi o rozdw ajaniu się człowie
ka, co naukla oficjalna nazywa 
rozszczepieniem osobowości, a o- 
kultysci wyłonieniem się ciała a- 
stralnego. Tenże dziennik dono
si o obdarzonej' dziwnemi właści
wościami kobiecie wiejskiej, któ
ra  rzekomo rozmawia ze zm arły
m i. P rzytaczam y ten a rtyku ł 
p raw ie w całości.

Jasnowidzenie czy oszustwo?

Oko/lica brzozowskiego!, sanoc
kiego i krośnieńskiego powiaitu w  
Małotpołsce iżyjie w  silnam  n ap rę 
żeniu rozw iązania dziwnej zagad
k i czy to- jasuoiwidzanią, czy  oszu- 
stw ą, popełnionego przez w iejską 
kobietę.

W© wŚijGnalbowniey, pow iatu 
brzozowskiego,* żyje kóbidtla, mia- 
.jąca łączność ze św iatem  poza
grobowym, 'opowiadająca llosy 
zm arłych.

Szczególnie wielb mo'wilta po 
dniach świątecznych Pianiny M a
rii, k tó re  spędzała pogrążona we 
store letargieznym  przeciętnie o- 
kóło 18 godzin trw ającym .

Toteż ołlbrzymie tłum y cisną się 
z© w szystkich s tro n  k ra ju , a  -na
wet przybyw ają  ludzie z W arsza

wy, Węgier;, Ansitrjii, Ozecho-Słio- 
wacjn, czekają po 3 dni), alby się 
ezeigoś mwieidzieó o zimiairtyicili.

Sam a wróżką, kohiięta okolło 40 
łat! liczącą, wzrostu niskiego, 
szczupła, nazwiskiem  A nna Dolb- 
klowa, n ie robi woallle sym patycz
nego w rażenia i  zamieszkuje mia
rą 'chałupkę, pofflożoną na  t. Po- 
lanfcaoh, wsi Gnaibowńicy, odldało- 
nej od Sanoka o 16 kilim.

P o  śnie opowiada, iż P an ienka 
(ma na  m yslj M atkę Boską),, b ie
rze  ją  wtedy ®e sobą i oprowadza 
w swiecie miaidzłemskini, gdzfe zu- 
półnie swobodnie poruszają się 
zmarli.

Zapytana o szmarłych dlaje od
powiedzi w ten sposób, iiiż mówi, 
że lich widzi, że przechodzą ozy to
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w niebie, ozy w ©zytsecm, naitto- 
mialslt © niektórych zmarłych po- 
Asńada, że i«ałx ni© widzi, wobec 
czego znajdują siię na potępie
niu.

Kobieta a Brzozowa pytlaiła- się 
o zmarłego krewnego przed 26-iTa- 
taoni, ma co otrzym ała odpowiedź 
że -nióbotszczyfca widzi chodzącego 
swobodnie, tak  i  tak ubranego, 
tylko się wstydzącego, że m ą pod
wiązaną twiarz. Owa kobieta przy 
znała, że rzeczywiście twarz zo
stała przez rodzin© podwiązana 
po śmierci i tak  go pochowano.

Siprawę wróżki ujęły władze w 
swą rękę, lekarz© są zdania,, że to 
się dzieje n niej ma tle; epilepsji; 
znajduje się ona pod ciągłą kon
trolą policji.

Ozimin© żdaraanie jej jiasnowi- 
dzenła opowiadali pewien polic
jan t ją kontrolujący _ U m arła mu 
niedawno siostra, a  będąc n niej, 
z -ciekawością z!apytta(ł się jej, 
gdzie się jego siostra znajduje. 
Widzę ją, odlpowiedziiaiła wróżka, 
chodzącą w białym fiartus-żku, 
czarnej sukience, o, wfłosadh jas
nych, av AVamkoeze spleciionyeh. 
’Policjant nie byt mai pogrzebie 
siostry, więc batrldzo go zaicidka- 
Aviio, czy rzeczywilści© Itak ubra
no siostrę do grolbu.

Otrzymawszy urlop udał się do 
Przemyśla, gdzie mieszkają jego 
rodzice i ze zdziwieniem dowie - 
dział się, że rzeczywiście taik zo
stała  pochowania, jjąfc mu wrólżka 
opowiedziała!

O -niektórych -amandych mówi. 
że potrzebują pomocy i  wskazuje 
ina środMi, kltór-ychby naiM ab u- 
żyć; o innych), że  są szczęśliwi, 
swobodni; przy lopilsywamilu od

tw arza zupełnie pewni© wszelkie 
-szczegóły.

Spraw y mieltaplsydhjifci były po
ruszane również przez prasę czer
woną. „Express -poranny" -między 
i-nnomi umieścił niedorzeczny i 
naiwny list medjum Janusza 
Fronczka;, przyłapanego nia oszu
stwie przez d-ra Jerzego Bujał- 
sfciego i w Warszawśfcieiin T jwie 
I w y cl 1 o - I-i z y cza rem przez sekreta
rza  tegoż T-wia p. Stelarna iRze- 
AvUiskiego. W tyimiże dzienniku 
znajdujemy również odpowiedź 
na  pom ieniony liiisit. In teresują
cych się przebiegiem (spmaAVy od
syłam y do Nr. 3 Zagadnień Me- 
ttaplsyebieznydh.

Również i pozostałe codzienne 
pism a stolłeczne zamieszczały 
mniej lułb więcej Jłiezne- artykuły  
-o metapsychioe.

Z pism proAgimejionallnycth, jak  
-zwykłe, majwięceji ipisał o metia- 
psycśhice krakowski „Ilustrowany 
K ur jer Codzienny", szeroko oma
wiając '-zdemaskowanie przez 
tamtejsze ■ Towarzystw-o- Meltiapsy- 
©hiiczne medjium, Jiainia; iGu-zika.. 
Znajdujem y również krótsze, lub 
dłuższe wzmianki w  IwoWskilm 
,yS-łowie Polskim".

Doskonale redagowany piotr
kowski - .„Eziień TrylMinaili.ski", 
p-rócz Ayiieiu innych wzmianek, 
podaj© -za madrycką „Tribuua" 
ciekawy Agypadelk -domniiemanej 
reinkarnacji.

Także i inne pism a zamieściły 
dłuższe łub krótsze wzmianki, je- 
dłmafc brak miejsca nie pozwUll-a 
n a  wyliczenie, choćby części- -tych 
Avzmianek.

Bronislaw Gosk.
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„Duchy w Brodach”

„Przegląd Powszechny“ — wy
daw any przez feisięży Jezuitów w 
Krakowie, daj© w N-rze 493, z 
m. śtyem ia 1925 r. pod tytułem :

„DUCHY W BRODACH"

opis tajemniczych wydarzeń, któ
re tamże miały miejsce w listo
padzie i w grudniu 1922 r. na ple
ban i ji gr.kait. proboszcza kis-Dem- 
ozyńsfciego.

Dn. 3 listopada 1922 r. syn ks. 
Demczyńskiego;, uczeń 3 Mi gimn, 
i śpiący zi nim w jednym łóżku 
krewniak, Włodek Wilczyński, u- 
czeń 1 k i, igiann,,, leżąc n a  swej po
ścieli zauiważyld, że stojący w po
bliżu na krześle kloszyk zaczyna 
się poruszać, podskakiwać „jak 
żywy". Początkowe myśliam . s że 
poruszają nim  szczury łub my
szy, przekonano się .jednak w k r ó ł  
oe, ż© nie. Zjawiska rozwijały się 
dale j: wieko koszyka samo się za
mykało, a gdy chciano temu prze 
szkodzić „coś" zruciło koszyk z 
krzesła, a krzesło zaciągnęło pod 
łóżko, na fctórem leżeli chłopcy. 
Witedy przeniesllono' lólżko razem 
z leżącymi na  niern Chłopcami w 
inny k ą t pokoju, olbok ławki 130 
cm. długości. Mimo, że trzym ano 
chłopców za ręce i nogi „coś" po
częto trząść ławkę, aż ją  wywró
ciło. 'Zjawiska odbywały się za
wsze w ciemności i były ściśle 
związane z obecnością Włodka 
Wilczyńskiego, podczas gdy obec
ność Stefana Demczyńskiego nie 
wydawała się konieczną.

W następnych dniach „coś" 
su w a łokotsizyk i e m ,b n j a ło kołyskę 
toczyło butelkę po podłodżę, zde- 
montowaiołóiżka,wreszclile grzeba
ło w paczce drewnianej, stojącej 
pod łóżkiem, wydzierało kartk i z 
książek, inne kartki znaczyło paz
nokciem, prziedewSzystfcieim jed
nak  układało oddzielnie książki ii 
kajety, należące ongiś do zmarłe
go w r. 1920, Wusyłka, syna ks. D.

Owo „coś" bębniło także na pacz
ce różne melodje, wystukiwało do 
taktu, gdy obecni śpiewali lulb 
świstali1. Te ostatnie oibjiawy na
prowadziły na myśl skomuniko
wania się z „duchem", co począt
kowo przeprowadzano wyłącznie 
przy pomocy wystiufciwuń, potem 
także niżej opisanym sposobem.

W dniu 17 listopada, jak .opisu
je dr. Łopatyński, nauczyciel 
gimnazjum w piśmie „Ulkriainskij 
hołos" 1.IV.1923 r. żona kis, Deim- 
Cizyńskiego poleciła córce M aryj- 
ee, ażeby włożyła do skrzynki o- 
łówek i papier i wkrótce potem — 
pisze dr. Ł. — usłyszeliśmy, że coś 
wzięło ołówek 1 poczęło drapać po 
papierze. W tern ołówek się zła
m ał i  „on" wyrzucił go na środek 
pokoju. Zaświeciliśmy zapałkę i 
ku naszemu zdziwieniu ujrzietłiś- 
my próby pisania i zygzaki. Włó 
żono nowy kawałek papieru i no
wy ołówek i rozpoczęła się „regu
la r n ą  korespondencja", otrzym a
no ma kartkach napisy: „Całuję 
ręce", „Mamie i Maryje© Wasyl- 
ko“. Wasyfłko w Brodach um arł 
w r. 1920".

Dalszymi objawami były: zni
kanie wkładanych do skrzynki o- 
woców i  czekoladek („ta „danu- 
sła“ będzie nie dla mnie ,a dla P a 
na Boga", ja już diUżejpozosfeać 
nie mogę, bo muszę to jabłko przy 
gotować dla Pana Boga" — były 
przy tern komunikaty)'. Raz sły
chać było jak, „Wasylko" boso 
biegał między obecnymi, ukazał 
się paru osobom w7 postaci widma 
innym  w postaci mgławicy świe
tlnej. Były też i wizyty jakoby 
„czarta", którego Wasylko poma- 
magał wypędzać radam i o poświę 
cenitU strychu i t. d.

„Wasylko" dał 127 komunika- 
tów pisanych (zaWsze w skrzynce) 
i szereg Stukanych. 'Niektóre ko
m unikaty dotyczyły życia zagro- 
bowego, różnych kwest j i teolo
gicznych. Świadkowie wszyscy



zgodnie potwierdzają niesłychane 
podobieństwo charakteru pisana 
„Wasylka" z  charakterem  jego 
piisima za życia. Go dta treści p i
sanych komunikatów, to odnoszą 
się one rw znacznej części do jia- 
błefc, łakoci i zabawek (32); a po
zostałych ciekawe są: „ja dlatego 
do was przychodzę. ho n a  cmen
tarzu smutno samemu". ..Ja pro
szę was bardżo byście wzięli, to 
krzesło, ho ono zi 'rosyjskiego szpi
tala", „ludzie żyją,, ale rnie na 
wszystkich gwiazdach", jak u was 
ósma to u  mnie Wpół ido ósmej". 
„U nas nigdy niema nocy". Na 
znak, że przychodzi w imienin 
Chrystusa*. napisał 6-go grudnia 
„ t  Jezus Chrystus". N a pytanie 
żandarma Zachary napiLsuł po poi 
sku: .„ojciec pana jest razem ze 
mną".

K omunikaty stukane dawały 
takie wiadomości: że Wasylfco 
jest obecnie w niebie, że Bóg ze
słał go na ziemię, _ aby ludzie po 
wojnie się nawrócili, że W. ma 
ręce, ma ciało astralne, zalatuje 
często do znajomych,, także na 
gwiazdy, że po domach jest pełno 
duchów dobrych1 i, złych i  t. d.

Kcnsysitorz m etropolitalny gr. 
bat. wyznaczył komisję z trzech 
księży, którzy 15.XII 1922 r. zja
wili się w Brodach. Zjawiska stu
kania. bębnienia melodji, komuni 
katy  pisane powtórzyły się w o- 
hecniościi członków7 komisji. K o
m isja jednak nie stanęła na wy
sokości zadania, ni'e przeprowa
dziła nąleżytej kontroli, wykazała 
brak krytycyzmu i  uleganie na
strojom.

W końcu grudnia 1922 r. zjawi
ska ustały.

Ks. Demczyński i  jego rodzina 
przypisywali zjawiska 'duszy 
zmarłego W asylka, szereg osób in 
teligenthych, które m iały  moż
ność poznania zjawisk, przypisy
wało je ,̂ nadnaturalnym  przyczy
nom". wykluczając możność ja
kiegokolwiek oszuistwa. W spra
wozdaniu swojem z  doświadbzeń 
16 grudnia komisja zapisała: „Na 
leży zaznaczyć, że podczas bęb
nienia, su wania paczką i  piisamia
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tajemniczej: siły  pod łóżkiem,
wszyscy obecni m ają tafcie wraże
nie, jak  gdyby jakaś żyjąca isto
ta  z rękam i tam  się znajdowała. 
Jednakże wszelkie oszukaństwo 
absolutnie jest wykluczone: wte
dy pod łóżkiem nikogo izi ludzi nie 
ma. Ta tajemnicza siła zachowuje 
się we wszystkiem,, jak  mieziaileż- 
na (odrębna) inteligencja, m ają
ca swe własne myjśli, upodobania, 
sprzeciwy i t. dl; rozmowę z nią 
prowadzi się tak sumo, jak  z ja 
kimiś ozłowiekiemi. Ks. dr. (Kostel- 
nyfc, członek komisji, we Wstępie 
do broszury, zawierającej isprawo 
zdanie komisji „Fojąwy duetów 
w Brodach". Zybraw i Wstupuym 
słowom zaosmotriw' O dr. 'Cawry
li Kostelhik, Lwiw 1921), st'r. 67, u- 
siłuje' odeprzeć zarzuty przeciwko 
interpretacji, że sprawcą zjawisk 
był Wasylklo, dając tern do zrozu
mienia, że sam ku niej się skła
nia, chociaż kategorycznej! pewno 
ści co dó tego nie posiada. O.O. 
Bąż$djianie stanęli n a  wręcz od- 
nliennem stanowisku dowodząc 
w szeregu artykułach. „Misjona
rza", że sprawcą dziwnych zja
wisk jest raczej szatani.

Autorzy artykułu w ,,Przeglą
dzie Powszechnym", Pr. Potocki i 
J. Urban uważają, że „zó stanowi- 
sfca katolickiego, to przynajmniej 
trzeba przypuścić, że wyjątkowo 
dusze zm arłych zjawiają się ży
wym,, wchodzą z nimi niekiedy w 
bliższy kontakt, lże jednak komu
n ikaty  I wypowiedzi W asylka za
wierają stek niedorzeczności, 
sprzeczności, a  „absolutnie nic, 
cotby treścią swą Wskazywało na 
pochodzenie z  drugiego świata". 
Jeżeli. zaś każda ttireść, ubrana w 
wyrazy, wymaga jakiegoś umy
słu^ jako iswego źródła, to  wystar- 
czającem źródłem tego wszyst
kiego, co ,„Wasyl:ko“ wyPufcał lub 
napisał, mogły być zupełnie ser- 
ca j mózgi mieszkańców pletoanji 
brodizkiej, owszem każdego z 
dwóch chłopców, leżących n a  łóż
ku podczas produkowania się 
„Wasylka".

„Druga interpretacja wypad
ków brodzkich, odnosząca te dziw
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ne zjawiska do szatana, wydaje 
się mieć więcej p r a wdo podóbień- 
stw a od pierwszej, aczkolwiek 
i  jej za konieczną in'ie można uw a
żać... W zjawach brodzkj;c!h nie je
steśmy skorzy widzieć djlathła,wy
chodząc z, ogólnej, zasady, że nie 
należy poszukiwać przyczyn rze
czy dziwny cli m  światem;, dlojpókl; 
się ne przekonało, że do wytłuma
czenia ićh nie wystarczają przy
czyny naturalne. A w Brodach 
właśnie zaahodzi 'ten- wytpadek: 
od1 dowodu, że zjiawiskai pisane 
nie mogły być wywołane przez 
czynniki 'bliższe, przez ludzi —• 
niech co chcą móiwiiią sam i świad
kowie fenomenów brodźkłeh — 
jesteśmy bardzo dalecy*1,..

„‘Pozostają nam jeszcze dwa 
przypuszczenia: alllbo istnieją ja 
kieś niezbadane silly i zdolności 
psychiczne w człowieku, a  w tym 
raz&e w takich siłach i  zdolnoś
ciach mieszkańców plebanjti w 
Brodach, zwłaszcza w© W ład
ku Wilczyńskim, należałoby

szukać objaśnienia zjawisk, 
albo też cala rzecz była 
zręczną sztuczką chłopców', 
która się udała w tej szczególnej 
atmosferze, jaką skonstatowaliś
m y w rodzinie p|p<. Demczyńskieth, 
a  k tóra potem tmoigła się łatwo u- 
dzielić dalszym kołom cieka
wych*1.

A rtykuł kończy się właśnie 
wskazaniem n-a brak krytycyzmu 
ze strony „badaczy1* zjawisk bro- 
dzkich przyczem zarzut ten zda
je isię bardzo słusznie, dotyczy ta 
kże komisji, metropolitalnej.

St. D.

Przyp. Red1. — Znamiennem 
jest, że sfery rządzące Kościoła 
(w tym  wypadku Konsystorz Gr.- 
K at. oraz ks. Urban), nie zabiera
jąc oficjalnie głosu w sprawie 
zjawisk metapsyohicznych, usiłu
ją  w tym wypadku komentować 
Opisane fakty, zdające podpadać 
bądź co bądź pod pojęcie a tej 
dziedziny.



DZIAŁ VII

Z prasy zagranicznej.
Kronika zagraniczna.

Dziennik Am erykański T-wa 
Badań psychicznych (The Jour- 
liail of ithe American So
ciety ifor psychical ©esse- 
arch) — w zeszytach aa mm. 
Paźdż.-Liśtop. i  Gruda. 1924 r. 
zawiera niezwykłych rozmiarów 
interesujące sprawozdajnde.

Mrs. Basset (pseudonim) p. t. 
Więcej Posiedzeń a Mrs. Borden 
—an anern amerykańsfciem med- 
juan w rodzaju słynnej w swoim. 
czasie w  Ameryce, Mrs. Piper,ob- 
darzonem prócz tego wylsiokiemi 
własnościum L pisychometryczne- 
mi.—Pani Borden opisuje mani
festujące się przy niej na sean
sach liczne duchowe isłmości, roz
mawia z niemi, porozumiewa się 
z p,. Balsset co do treści owydh 
rozmów, które ta ostatnia spisu
je czyniąc nad niemi odnośne swe 
uw,aigi j rozpoznajiąc z opisu i z 
rozmów tych bądź (zamarłych w 
różnych czasach najbliższych j

dalszych członków swej rodziny, 
bądź i inne osoby iróWmież nieżyją
ce a którem i dawne łąęzyły ją  
stosunki.—Sprawozdania poprze
dzone są wstępneni słowem zna
nego amerykańskiego badacza na 
pdliu Metapsychiki, p. W altera 
Frankiima Prince''a, k tóry przed 
opublikowaniem osdbiśeie je  iprze- 
studjował ;i opatrzył licznemii 
swemi uwagami i komentarzami 
przemawiającymi bardzo na ko
rzyść medjum, jako płerwszorzęd- 
ine i niezwykłe posiadającego 
zdolności.

Pomienione sprawozdanie wy
pełnia prawie całkowicie owe trzy  
zeszyty. W iN-irze 11 ’(Listopad) te 
goż miesięcznika znajdujem y 
nadto pirzez p. Hefenę Lambert— 
streszczenie .ostatniej przedśmier
tnej piracy D ra Gustawa Geley— 
Bktopl'aisma i Jasnowidzenie 
(patrz Dział Bibliograficzny). — 
W tymże N-rze (Listopad) Syd-
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ney Altruza  — Badami© do
świadczał ne mad! Eneingją ner
wową w Hypnozde. — W N-crze 
12 (Grudzień) Situdjum Stan
ley® de Brath — Dr. Gustaw 
Gefliey \ jego działalność, w k‘tó- 
rem autor wysoko podnosząc 
przymioty1 umysłu i charakteru 
zmarłego uczonego, żegna go 
skomponowanym, na cześć jogo 
poematem.

Duchowny Rev. G. W. Douglas 
komunikuje list wiarogodnego 
autora, pragnącego zachować in
cognito, który bezpośrednio po 
śmierci, żony ,swej zmarłej nagle, 
i z, którą nie zdążył pożegnać się, 
ujrzał formującą się w pobli
żu ciała postać dmehową nie
boszczki któraś izwraoając 
się doń płaczącego upomina
ła go, hy się mi© smucił. — 
Hereward Carrington — Niektó
re Sposoby praktyfcowame przez 
Medjia jasnowidzące — którymi,, 
zdamiiem antora, osoby prsyjimu- 
jące udział w seansach ułatwiają 
'bezwiednie zachowań iem się 
swem i. odipowiedziami, mia zada- 
wane im przez medja pytania ow,e 
rzekome jasnowidzenie, nieraz 
może bardzo problematyeznie. — 
Betty Rosa Smith—©pisuje z ini
cjatywy D-ra Pirincehi, w liście 
ad hoc, w1 artykule p. t. Widmo 
w Rosslynne— dwukrotne poja
wienie się postaci zmarłego przed 
laty na suchoty, b, właściciela 
posesji poprzednio na temże miej
scu stojącej. Pierwszym razem 
ujrzała go matka aultorki; w lat 
12 potem bra;t jej, którego obecny 
pirzy mim pies, zachowaniem się 
swojem zdraidzającem ndepamier- 
ne przerażenie!, stwierdził tern sa
mem obecność widma,

Hb.

„La Science de l‘Ame“, ortgam 
Francuskiego Towarzystwa Ba
dań Psyeho-Fizycznych, nowopo
wstały dwutygodmiik ilustrowany, 
pierwszy zeszyt którego ukazał 
się 1-go grudnia 1924 r. w paru

numerach jakie dotąd wyszły za
wiera między innymi następujące 
artykuły:

„Wstęp do psydho-fizykli", „Biu
letyn Franc. Tow. Psycho-Fi- 
zyczn.“, .Bromdenliowanie roślin" 
(!M. Magnan), „Magnetyzm i Ra
dioaktywność" (G. Allialrta), 
„Analiza Duszy" (L. Gastin), 
„Promiiieniowamiie zwierząt" (iM. 
Maignan), „Życiorysy 'Gabriela 
Deiannda i  d-ra H. Jaworskiego 
(Oh. Rousseau), Informacje, Bfi- 
bl jogra f ja, Streszczenia prasy etc. 
Do ciekawszych artykułów nale
ży:

Telepał ja i Transfuzja kruń. 
praca niedawno zmarłego litera
ta i metapsydhika Alberta Jo- 

unot'a.
Dla umożliiwlieniia ’telepato! mię

dzy 2 osdbami, jak twierdzi je
den z filozo/fów greckich, trzeba, 
żeby każda z uichl zadrasnęła so
bie do krwi rękę, poczerni należy 
przenfieść parę kropili krwi z jed
nej! ranki do drugiej. 'Gdy się za
bliźnią wystarczy lekko nacisnąć 
miejsce gdzie była ranka, żeby 
druga osobą, niezależnie od odle
głości, odczuła w tejiże chwili ów 
naciisk. W ten sposób, mając ro
dzaj umówtionego alfabetu można 
komunikować slę na dowolnej’ od
ległości.

Autor artykułu!, p. Joumót, 
mniema, że gdyby podobne do
świadczenie udało się, mfie wyklu
czałoby to możliwości! wyjiaśnie- 
nia wspomnianego fenomenu 
działaniem sugestjii ii autosuge
stii mogących prawdopodobnie, 
potęgować posiadane w pewnym, 
•stopniu przez wszystkich zdolno
ści telepatycznie. Naturalnie nie 
jesit wykluozomem, że i  sama za
miana krwi może zdolność ową 
ułatwić.

Dla przekonania się, co jest tu 
głównym czynnikiem należałoby, 
zdaniem Jownortia, dokonać do
świadczenia z m ałemi: dlzliećmi nie 
rozumiejąeema jeszcze o co eho-
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<Lzi, a jeszcze lepiej ze zwierzęta
m i i  następnie sp rawd-zlić, ozy n a
ciskanie zabliźnionej! nanfci u  je
dnego z mich wywoła odpowiibd- 
mią reakcję n drugiego umiesz
czonego n a  ępeWnej odległości i 
pilnie wtedy obserwowanego.

Oczywiście należałoby wpierw 
sprawdzić choćby u osób u któ
rych w  celach leczniczych robio
no transfuzję krwli.,_ czy zabieg 
ten ma wogóle jakieś znaczenie 
'dla ułatw ienia tełepaltji.

P. S.

Kponika zagraniczna.

„Francuskie T-wo Badań Psychofizycznych".
W połowie listopada 1924 r. 

powstało w iParyżu „Francuskie 
Towarzystwo Badań Psydho-Fi- 
zycznych". Właściwie istniało o- 
no już i  wcześniej od ikońca 1922 
r. pod nazwą „Ginupy badań psy
chicznych", która w m arcu 1923 
t . przekształciła się w k o m is ję  
techniczną badania i1 kontroli fe - ' 
nomenów psychicznych" przy 
„Francuskiej Umjli Sipiirytystyczr 
nej^.

Wobec (pewnych ta rć  wynik
łych na gruncie niechęci miefctó- 
rych  spiirytylstów do poddawania 
medjów ściślejszej kontroli oraz 
analizowania otrzymywanyc-h za, 
ich pośrednictwem komunikatów’, 
wspomniana już Komisją, p rag 
nąc kierować się w swych p ra 
cach metodami naukowemi nie 
uzależniając je  od; takiej! łub ib- 
nej doktryny, wyszła ze składu 
U nii i zorganizowała się w zupeł
nie samodzielne T-wo Badiań Psy- 
cbo-Fizyezn,

Oelem nowego T-wa jest 'bada
nie oraz, sprawdzanie nadnor- 
mainyeh i dotąd jleszcae dostate
cznie nie wyjaśnionych zjawisk 
psychicznych, jak jasnowidzenie, 
medjumizm etc,, jak  również ii 
niezwykłych fenomenów fizycz
nych li Ibiolagicanydh, będących 
w związku z wyżej! wymianiiome- 
m i zjawiskami.

Dlla osiągnięcia powyższego ce
lu T-wo rejestruje i) klasyfikuje 
już istniejące :i tyczące się o- 
wydh zagadnień protokóły i  do
kumenty, Zbiera nowe, gromadzi 
faktu należycie skontrolowane, 
sprawdza wyniki doświadczeń, 
wreszcie organizuje poszukiwa
nia, badania, eksperymenty.

Nia prezesa został obrany były 
sekretarz generalny wspomnia
nej już Unjii, znany pisarz i  p re
legent p. Louis Oastisn, na jedne
go zaś z, vice-prezesówi eks-szef 
wydziału neurologiezniego armjii 
francuskiej, idioktór med. H. J a 
worski, masz rodak aczkolwiek u- 
rodzony w Limie w' Peru  w 1880 
r„ syn powstańca zmuszonego on
giś wyemigrować a ojczyzny. D-r 
II. Jaw orski był oZłomkiem I-go 
Kongresu Międzynarodowego Ba
dań Psychicznych w* Kopenha
dze, napiśał parę dzieł głęboko 
filozoficznych a dziedziny ineta- 
psychiki, najwięcej jednak ana- 
ny  jest obecnie na całym świecie 
dzięki swej metodzie odmładzania 
przy pomocy transfuzji krwi,

J>o wybitniejszych członków 
T-wą można zaliczyć: inżyniefra 
chemika Rene W aroollier, preze
sa T-wa Badania Tolepatji ii au 
tora obszernego dzieła o tej cie
kawej zdolności; p, Gabryela De- 
lanme‘a, jednego z najstarszych,
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bo urodzonego 23-111-1857 r., 
przywódteów ruchu spirytystycz
nego we F rancji, redaktora „Na
ukowego i Moralnego Pirzegilądu 
Spi rytyztuu". członka (Komitetu 
M i ęd /.y n ar od o wego Insty tu tu  Mę
tu,psychicznego, inżyniera a profe
sji, słana jącego się w  swych l ic z 
nych i  cenionych dziełach o spi
rytyzm ie stosować metody nau
kowe i  krytycyzm ; (h . Lance- 
lim ‘a , znanego miaigmetyiziera ze 
szkoły Durvilla ii okuitysty, au
tora wielu prac a  te j idziedlziny; 
d-ra  Cr. Benlfourenisia, redaktora 
naczelnego „Rocznika Blebtro-Ho 
meopatji1" i  innych! których tu 
nie wymieniamy.

Towarzystwo, mające siedzibę 
w Paryżu (10-rue Edouard MII) 
posiada już własny organ, dwu
tygodnik „,La: {Science- de l ‘Ame“ 
(15 frr. rocznie).

Sama nazwa „Francuskie T-wo 
Psycho-Fizy ez ne‘ ‘, wtedy 'gdy 
W iększość Tow. pokrewnych zwie 
się litrze ważnie mdtapsychiłezmemii, 
parapsychołogieznemi Hub popro- 
stu psychiczinemii, nie jest bynaj
m niej przypadkową, lec®. została 
ustaloną po głębszym , namyśle, 
długich dehatadh i umotywowa
ną przez założycieli w ten: sposób, 
Pewien jak  gdyby antagonizm 
między naukam i fłzycznemi, ha- 
dającem i przyrodę i przejaw iają
ce się w  niej siły  mechaniczne—

ii naukam i psydhiiciznemi,, w za
kres których wichodzi badami© du
szy* jej zdolności i  sił 'psychicz
nych—jtesi tylko pozorny. Im  wię
cej: wgłębiać się w te  lub w tam 
te rnauklŁ, tern trudniej przepro
wadzić między niemi jiakąlś łin ję  
demiarkacyjną i  oddzielić je  od 
siebie, przekonywujtemy się bo
wiem, iż łączą się one z sobą dość 
ściśle i wszelkie sztuczne rozgra
niczenie może być tylko 'hamul
cem do poznania prawdy.

Nie możemy wszak obserwować 
niewidzialną i  niewyiczuwałniądu
szę (i wszelkte zdolności iduićhowe, 
będące pojęciami abstbakicyjlnemi 
bezpośrednio, a tylko pośrednio, 
mianowicie ich przejawy dostęp
ne naszym zmysłom, ich działa
nie na m aterję i znane nam for
m y enerigjii fizycznej, (Dlatego też, 
miechcąc być jednostronnym, na
leży zawsze biadać zjawiska jak 
ze strony psychicznej!, tak rów
nież i  fizycznej, niie ignorując ża
dnej z mich, co właśnie stara  się 
podkreślić powyższa nazw a: 
„Frame, T-wo Psycho-Fiizyezhe“.

Należy inudlmienić, że u nas w 
Polsce Warszawskie T-wo Pisy- 
cho-Fizyoznę, k'ieiruj'ące się temi 
samemi zasadami, powstało już 
w 1921 roku, a  więc znacznie 
wcześniej niż wyżej wspomniane 
w Paryżu.

P. S.

Wystawa Wiedzy Psychicznej.
Proszeni jesteśmy o umieszcze

nie następującej odezwy:
W ystawa Psychiczna z Kopen

hagi zostanie otw arta w Lon
dynie, Oaxtom Hall, Westminister, 
pod auspicjam i Loudomi Sjpiritua- 
list Alliance, w d. 20 M aja i  ma 
dni następne r. b. Komitat czyni 
zabiegi, śby rozlszerzyć Wystawę 
i uprasza uprziejlmie za intereso

wanych o przesyiłanie mu -odpo
wiednich przedmiotów wystawo
wych jako te : rycin, piism,
aportów i innych rzeczy ilu 
strujących Wiedzę Psychi
czną i Spiirylfuafcm. Uprasza 
się o porozumiewanie się a p. I. 
S. Jensen, w Kopenhadze, Stu- 
dienstroede, 21.



m iędzynarodowy Kongres S p iry ty s ty czn y  w Paryżu.

W skutek decyzji! (Kongresu w 
Leodjum  w 1923 a*. Komilsja Or- 
giarndziacyjma M  i ędzy n a r odo we j
Federacji Spi r.ytystyozmej u sta li
ła  obecnie ostatecznie, że M iędzy
narodow y K ongres S piry tystycz
n y  tma się  odbyć w P a ry żu  w  „Do
m u Spdxytys'tów“>(8-Tue Copermie) 
i wyzfmaezyłu jako  dzień jego ©- 
twuncia 6-go w rześnia 1925 roku.

D la u łatw ien ia  p rac  Kongresu 
projektuje się podział jego n a  na
stępujące sekcje:

i  Doświadczenia i  pokazy;
2) D oktryny  — Teorje — Dys

kusje — W nioski]
3) Filozofia i  e ty k a  S p iry tyz

m u oraz jego znaczenie społecz
ne;

4) N auczanie — Propoganda— 
S ta tystyka;

5) W ystaw a Spirytystyczna,
N a K ongresie Sbędą przyjimowa-

ne referaty , term in  nadsyłania 
któTyeli upływ a 30 czerwca ma 
niżej wyszczególnione tem aty, 
wiele z k tóry  cli prędzej wełiodzi 
w zakres rnetapsycluki. niż wła
ściwego spirytyzm u.

M agnetyzm  i  s iła  psychiczna. 
M etody 'dla ich  rozw ijan ia i  apa
r a ty  uwidoczniając© Uch istn ie
nie. D ziałanie lecznicze owych, sił 
(pray pomocy dotyku i hez mier 
go). Teieipatja. Sommambułiztm, 
Jasnowidzenie. Psychom etrja, 
Przeczucia. Dtomy nawiedzane. 
Wizje. Zjawy. M aterjjaliaacja. De
m aterializacja,. Ektopłazm a. P rz e ' 
mifcanie materjii1 przez) m aterję . 
Lewita©ja. Telekinezja. Aporty. 
Zjaw iska św ietlne i  fonetyczne. 
Fotografow anie zjaw. P ism o a u 
tom atyczne I  bezpośredni©, iGło- 
sy bezpośrednie. (Zastosowanie fo
nografu. Odlewy. Rozdw ajanie 
się. Wcielesniia, Korespondencje 
krzyżowe. U stalanie tożsamości 
przejaw iających się  osobowości. 
Znaczenie i potęga m odlitwy. Te
chnika seansów, wskazówki p ra 
ktyczne. N ajlepsze sposoby oświe
tlan ia  (Światło zimne). A naliza i

synteza faktów. Dowody istn ie
n ia  ducha i życia zagrodowego. 
R einkarnac ja  i  jej znaczenie. R o
la  (Spirytyzmu w ewolucji lndte- 
koiśoi. W pływ’ sp iry tyzm u na  wie
dzę, filozofię, etykę, stosunki spo
łeczne i reliiigjłe. Sposoby naucza
n ia  i propagandy, odczyty, obra
zy  świetlne, flillmy, tea tr, seanse 
pokazowe,, publikacje, p ism a, l i
te ra tu ra . In sty tu c je  ii Towarzy
stw a Spirytystyczne. Statystyka. 
Spirytyzm u.

Nta W ystaw ie Spirytystycznej, 
k tó ra  zostanie o tw artą  już  15-go 
sierpniią j  będzie trw ać  do końca 
września m ają  być demonstrowa- 
ne:

F o tograf je m yśli, prom ieniow a
n ia  s iły  psychicznej, em anaeji, 
Odlewy gipsowe z otrzym anych 
n a  seansach forem ek parafino
wych rąk: zjaw: Fottografj© so
bowtórów i zjaw. R ysunki i  ©brą
zy  w ykonane drogą m edialną. 
P rzy rządy  i  a p a ra ty  do kontroli 
i rejestrow ania, zjaw isk i t. p.

N a K ongres spodziewani są  li
czni praedśtawłcielei różnych Tow. 
S piry tyst. i  badań  psyehiczn. ze 
w szystkich krańców  św iata  o- 
prócz, prawdopodtobnie, Polski, 
k tó ra  dotąd nie posiada jeszcze 
weaile zorganizow anych, m ają 
cych Statut,, Tow. S p iry tystycz
nych i nie należy dlatego zupeł
n ie  do wspominanej ' już  Federa
cji, Mi ędteynar odowtej, choć zwo
lenników  tej dok tryny  maimy b a r
dzo wielu.

Charakterystyczne są niektóre 
u stępy  zie zredlagowanej przez!1 K o
m isję O rganizacyjną i rozesłanej 
do wszystkich prawi© Tow. ii pism  
odezwy o K ongresie, maprzykład:

„Celem K ongresu jest Wykaza
nie charak teru  maufcow'iego1 sp iry 
tyzm u doświadczalnego,, oraz mo
ralnego i społecznego znaczenia 
dok tryny  spirytystycznej1: i  jej 
wpływu n a  rozwój poczucia b ra 
terstw a wśród ludzi".



„Filozwfja spirytystyczna opie
ra  swe twierdzenia ma obserwacji 
zjawisk obiektywnych z dziedzi
ny  współczesnej psychologji do
świadczalnej",

„Badianie fenomenów spirytys
tycznych wykazuje istnienie tiraln 
scedemtalnej fizyki ehemjii, bidlo- 
gji, fizjologji i psychologji, któ
re trzeba starać się poznać i  Zgłę
bić, gdyż ułatw i 'to wysnucie z 
mieli wniosków logicznych. D la
tego pożądanem jest bardzo 
współdziałanie wszystkich Tow. 
w najliczmiejiszem gromadzeniu 
faktów naukowo stwierdzonych".

Przytoczone wyżej1 słowa ode
zwy bardzo są znamienne, gdyż 
odzwiereiiadla się w nich cel, kie
runek ii tendencja współczesnego 
spirytyzmu, który wychodząc z 
założenia spirytualistycznego i 
zwalczając materjalizmi, idhoe je
dnak poprzeć swą doktrynę do
wodami (bezsprzecznymi, pragnie 
w badan iach stosować metody na
ukowe i wogóle dąży do prze
kształcenia swej dotychczasowej 
„wiary1" w  „wiedzę", k tóra by 
mogła wszystkich przekonać.

Wogóle obecnie cała różnica, 
między spirytyzmem i  animiz- 
mem polega głównie ma fern, że 
każdy z ityeh kierunków opiera 
się w1 swych badaniach na  innej 
„hypotezie piracy", którą pragnie 
udowodnić. Współcześni, jednak, 
spirytyści, naturaln ie nie tanaty- 
cy, m ąją, zdaje się, tę wyższość, 
mad lanimistami, że mniej są  je 
dnostronni:, gdyż dopuszczają
dwie możliwości: „ingerencję
zmarłych", oraz ,,działanie nad- 
mormałnych zdolności medjum. 
lub innych iludzi, ale tylko żyją
cych“, wtedy gdy amimilści pnze- 
waiżnie odrzucają ,ą  priori" p ier
wszą z nich i  Wszystko starają 
się wyjaśnić wyłącznie przy po
mocy drugiej, naginając nawet 
niekiedy do niej ffiakty.

Spirytyści mogą wybierać jed
ną a  dwódh wsipomniiamych hypo- 
tez. animiści zaś wcale wyboru 
nie m ają, bo nie liczą się zupeł
nie z możliwością przejawiania 
się zmarłych, zgóry więc przesą
dzają sprawę i przeto są mniej o- 
bjektywni.

P. S.

Nowy Dyrektor Międzynarodowego Instytutu 
Metapsychicznego w Paryiu.

Komitet M tędzy narodowego I  n - 
styrtutu Metapsychicznego w P a 
ryżu, najpoważniejszej zdaje się 
n a  suniecie placówki (tej: nowej ga
łęzi wiedzy, na dórooznem swem 
zebraniu 15-go grudnia 1924 r., 
po szeregu praemówień poświę
conych pamięci tragicznie zmar
łego w Warszawie 14-VII-1924 
D-ra Gustawa Geley a  i jego za
sługom w (dziedzinie metapsychi- 
kii—przystąpił do wyborów. .Jak 
prezes, tak  również i inni człon
kowie ponownie zostali wybrani, 
oprócz tego do składu Komitetu

wszedł jeszcze D-r J . Maxwell, 
prokurator generalny Sądlu Ape
lacyjnego w Bordeaux, aultor dz)ie 
ła  ,,Les Fhenomenes Psycihiąu - 
es".

Największa trudność,, z 'obsa
dzeniem wakującej: już od1 pól 
rokiu od1 śmierci, d-ra Geley*a od
powiedzialnej posady dyrektora 
Insty tu tu  zastała nareszcie po
myślnie rozwiązaną, gdyż (wszy
scy jednogłośnie powołali ma to 
stanowisko d-ra EugenjUsZa Os
ty, k tóry  m andat ów przyjął.



D októr Osifcy znany jes t w1 sfe
rach  mebapsycthicznych jak o  po
w ażny badacz i  au to r dzieła „Ła 
Oonmaissanoe siu| p r a-norm afe“.

Możliwem jest bardzo, że zimiia- 
ni,a, Dyrektora n ie  pozostanie bez 
ipewnego wpływu i  ara sam  k ie ru 
nek p rac  Inśtylbultu, k tó re  -w' la 
tach ©staltinich dotyczyły przew a
żnie badania, wywoływanych 
przez sprowadzane % zagran icy  
inedja (Guzik, Erbo, Poipielslta) 
fenomenów fitzye;z,nych, ja k  tełe-

fcinezja, nraiterjializacja, św iateł
ka  eto,, zjawiska, zaś psychiczne 
ttelepatjia, jasnowidzenie, analiza 
'Otrzymywanych za ,pośredni
ctwem medjów kom unikatów) 
isitdły poniekąd na d rug im  planie.

Osobisto zapatryw ania* sić no
wego dyrektora  d ira  E . O sty wy
w rą  prawdopodobnie pewien 
w pływ  n a  działalność In sty tu tu , 
;w jak im  zaś k ierunku—pokaże to  
przyszłość.

P. S.
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Dr. Gustaw Geley — Bktoplas- 
m ja i Jasnowidzenie (LtEotoplas- 
mie et 1'a Clairvoyance) wyd. ksiię 
garni Felixa Alcan w 'Paryżu, 
1924; str. 445, ceną 85 dr.

Mamy przed sobą tom pierw
szy dzieła niedawno zgasłego au
tora, w którem teniże daje sprawo
zdań ie z osobistych swych do
świadczeń i  spostrzeżeń drukowa
nych po większej czyści w' Revue 
Metapsyehique w ciągu ostatnich 
czterech lat. Toma pierwszy stano
wi jedynie zbiór rzeczonych fak
tów, podczas gdy zastanawianie 
się krytycznie nad  ich istotą i na
tu rą  miało hyć przedmiotem prze
znaczonym dla mającego Wyjść 
wkrótce poltem z druku tomu d ru 
giego.

W obszernym wstąpię daje au 
to r przedtewszsytkiem objaśnienia 
dotyczące zachowania się przy 
praktycznych stiudjach medjum i- 
zmu\, związanych z zadaniem teim 
trudności!, przyczyn popełnia
nych błędów 1 ujemnych na sku
tek tego rezultatów; daje wytycz
ne wskazówki! co do warunków 
skutecznego współdziałania obec
nych z medjum w celu otrzym a
nia objawów, zaznaczając, że

współdziałanie owo jest w arun
kiem nieodzownym, albowiem 
rezultaty w tym  kierunku nie za
leżą od samego medjum; cytuje 
G. przypadki1 w których siły me- 
djalne bywały obezwładniane 
łub nie mogły rozwinąć się zupeł
nie na skutek braku odpowiednie
go współdziałania lub dla innego 
rodzaju podobnych wpływów.

Zajm ując się spraw ą destruk
cyjnego działania światła na fe
nomeny na tu ry  fizycznej, zazna
cza. dr. G., jako analogję, podob
ny  ujem ny 'skutek światłą, na 
twory mikroorganiczne i emibryo- 
nalne; — zwraca uwagę na powoi 
ny  bardzo rozwój' organicznego 
formowania się w Biollogji, pod
nosząc fakt, ilż jeśli kształtowanie 
się w tych w arunkach upośledzo
ne i utrudnione byw a pod Wpły
wem światła, n ie powinno dziwić 
nas, biorąc pod uwagę szybkość 
z jfaką wytwarza się ektopłasma, 
iiż dezorganizuje się ona nawet 
przy slabem. przyćmionem .świe
tle. Do koloru światła. G„ nie przy
wiązuje wagi, utrzym ując, iż naj- 
lepszem światłem, jakiem należa
łoby się posługiwać w tych ra 
zach, byłoby zimne światło — i
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w yraża nadzieję, iż wkrótce maże 
zostanie ano na  tyle udoskonalo
ne, iiż służyć będzie mogło do po
wyższych celów.

A utor da je  dokładne i  ważne 
wskazówki w spraw ie właściwej 
(kontroli medjów, (której' n ie  nale
ży stosować ślepo i; (bezkrytycznie 
jednakowo w1 każdym, w ypadku 
a kontro la  w inna (być 'inteligent
na, oględna i rozum na, licząca 
się z indyw idualnością medjum. 
Szablonowa, bezm yślna kontro la 
nie uw zględniająca na tu rą  i w ła
ściwości m edjum , działa nań  obez 
w ładniająco, tprzieciwdziiałając w y 
stępującem u zazwyczaj, począt
kowo autom atyzm owi. W  pierw
szych bowiem stadjadh medjalne- 
go transu , m edja często w ykony
w ają  bezwiednie autom atyczne ru  
chy kończynam i, zwłaszcza 'gdy 
te są unieruchom ione, co wówczas 
zrozum iane byw a błędnie jako 
świadome usiłow anie oszustwa. 
W  tern w łaśnie stadjum  m edjum  
n'i© powinno być izbyt krępowane, 
albowiem system  Itaki opóźnia 
tran s  a  ścisła kontro la w inna być 
zastosowana później dopiero. Dr. 
G. czyni odpowiedzialnym i za o- 
szustwo świadom e czy nieświado- 
mę, samyicih eksperym entato
rów, i zw raca uwagę, iż objawy 
rzeczywiste zarówno ja k  i bezwie
dne obserwowane byw ają  pod
czas jednego i  tegoż samego sean
su, z temże samem  najuczoiwszem 
medjum.

W części pierwszej' książki au
to r zajm uje silę  Jasnow idzeniem : 
cy tu je spraw ozdania z doświad
czeń swych z  Ossowickiml, k tó re
go załącza p o rtre t i  życiorys, da
lej zi pan ią  BrilBfauTt; robi swe u- 
wagi tyczące studjów d rą  Osty. 
zastana Wi asię nad  w arunkam i w 
jak ich  u jaw n ia  się jasnowidzenie, 
w ynikam i tegoż, ro lą jak a  odgry
wa w niem  kom uniku wianie się 
mentio-mentałne, n ad  blędam  i w y
nikającym i z  niewłaściwego zda
w ania sobie sp raw y  z danych ob
jawów..

Część druga, tra k tu ją c a  o E kk>  
plasm ie, zajm uje się przedewszy-

stkiem  osobistością F ra n k a  K lu 
ski ego, którego autor uw aża za 
najw iększe z żyjących m edjów i  
nieposzlakowaniem obdarzone' cha 
rakterem . Załączone są liczne fo
tograf je  zdjęć parafinowych,, o- 
trzym anych na seansach % K lus- 
skim, z opisem warunków ścisłej 
kontroli, w jak ich  b y ły  o trzym a
ne. D alej'. znajdujem y opi® do
świadczeń z ‘E w ą Carrier©, 'Guzi
kiem), co do którego seansów w 
Sorbonie 'G. robi uw agę, iiż pod
czas tych chaotycznych, ja k  się 
wyraża, seansów, nie zwrócono u- 
Wagi na  zły stan  zdrow ia m e
djum . Dr. G. sam  m ia ł 7 podob
nych posiedzeń z ujem nym  'skut
kiem  7i tymże Guzikiem w tych  
w arunkach i zaznacza, iż orzecze
n ia  sorbońskich uczonych, o p arte  
by ły  jedynie na  podejrzeniach a  
n ie  n a  dowodach. I  u  E uzap ji Pia- 
ladino zaznaczone byw ały  przez 
m etapsyehik ó w pewne podejrzane 
bardzo niewłaściwości w zachowa 
n iu  Się podczas seansów, — n ie  
zraziło to  ich jednak i  dało osta
tecznie możność 'skonstatowania 
u m edjum  pierwszorzędnych p ra 
wdziwych objawów.

W rozdziale w k tó rym  a u to r  
zajm uje się św iatełkam i meta- 
psychłeznem i czyni na wstępie 
kró tką 'wzmiankę o m edjum  Erto , 
z zastrzeżeniem się co do p raw 
dziwości oibserwowanydh p rzy  
nim  'świetlnych fenomenów, a  wre 
szcie zamieszcza dalej no tatkę, 
stw ierdzającą, iż podejrzenia owe 
by ły  w zupełności uzasadnione. 
(Jak  wiadomo, E rto  został zde- 
m asokw any; patrz. N r  2 Zagad
nień Metapsy,ch i canyeh. -— Przyp . 
referenta). A utor zwraca uw agę 
n a  podobieństwie obecni© obserwu 
wamych n a  seansach świateł, ze 
św iatłam i 'Opisanemiwówaim cza
sie przezi OroofceŚ‘a ; — wspomina 
w  krótkości o  dziele Schrenck- 
Notzinga i p rzy tacza wreszcie 
d ług i szereg nazwisk znanych me 
tapsydhików, stw ierdzających au 
tentyczność owych św ietlnych ob
jawów i kończy opisem doświad
czeń a  E uzap ją  P aład ino  w In 
sty tucie  PfeyieholOgjil ogólnej w
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Paryżu,, podczas których w e  
światła często były  obserwowane.

Dr. (Geflley ma końcu swej cie
kawej i pouczającej pracy, zapo
wiada, ii!ż anializa ze stanowiska 
naukowego i  filozoficznego inufce- 
resująeych -nas objawów 'stanowić 
będzie_ przedmiot tomu następne
go. Miejmy nadzieje, diż między 
najbliższymi współpraoownilkami 
prziedwcześćnie zmarłego uczone
go, znajdzie się autor,, k tóry  trud; 
ten  weźmie n a  sidbile i czyniąc za
dość życzeniu dr. Geley‘a, pracę 
rozpoczętą prze® niego, % korzy
ścią dla isprawy dokończy.

H. S.

Dr. Freiherr dr. A. v. Schrenck- 
Notzinf/ , — Experiimente der 
Fermbewegung (Telekinese), 1924, 
Union deutsch. V erl agsgesel 1 scli. 
S tu ttg art _ Berlin - Leipzig.

Autor postawił sobie za zada
nie zaznajomić szersze koła wy
branych  po t-em-u osobników z ob
jawami medialnymi odbywany
mi w odpowiednich; warunkach, 
aby przekonawszy się o prawdzi
wości tychże objawów, wpłynęli 
n a  zapewnienie Metiapsychioe 
tego miejsca w dziedzinie wie
dzy, na  jakie zasługuje. Wyszko 
lirwszy w ciągu la t kilku w spo
sób racjonalny i systematyczny 
młodego chłopca, W illy iSchnei- 
dra, u  którego zauważył był wy
bitne właściwości mędjalne, zor
ganizował z nim w tym celu 104 
seanse, do udziału w których za
prosił około 60 w ybitnych uczo
nych i profesorów uniwersytetów 
różnych narodowości. Seanse te 
odbywały się Monachium w cią
gu przeszło roku, według jednoli
tego przez d-ra Schrenka ułożone 
go apriori programu (niżej: za
mieszczonego); medjum podlega
ło za każdym razem' przed i po 
seansie bardzo skrupulatnej re
wizji jak  również ubikacje i całe 
otoczenie miejs-ea, w jakiem; odby 
wał się seans. (Po rewizji chło
piec przebierał się w czarny try 
kot, a poiWpinamemi! weń w odpo
wiednich miejscach licznemi sa-

moświecącenni szpilkami, pozwa- 
lającemi, pomimo, iż seanse odby 
wały się przy czerwonem świetle, 
zdawać sobie nadto sprawę z każ, 
dego ruchu medjum. Przedmio> 
ty  również przeznaczone do obseir 
wacji podczas seansów, pomalo
wane były podobną świecącą m a
są. Pewna część seansów odby
wała się przy zamkniętem) me
djum w drucianej! klatce, podczas 
innych medjjum pozostawało na 
zewnątrz jej: a przedmioty do se
ansu służące znajdowały się w 
klatce — w innych tak medjum 
jak  i pomienione przedmioty nie 
były umieszczane w zamknięciu. 
Uczestnicy siadali w półkolu lub 
wokół medjum i tworzyli łańcuch, 
trzym ając się za ręce. Przedmio 
tern badań były stale jedne i też 
same objawy, a mianowicie: 1) u 
noszenie się chustki leżącej na 
stole, 2)' unoszenie się dzwonka, 
3) granie na pozytewoe zamknię
tej w szkatułce (świecącej!); roz- 
póczynanie g ry  i wstrzymywanie 
je j  na żądanie, 4) lewitacje kosza 
do papierów lub stolika (opatrzo
nego płytą również świecącą), 
5) pismo n a  maszynie, 6) wpra
wianie w ruch wirowy (bez 
dotknięcia) lam py uwieszonej u 
sufitu. Wszystkie te objawy do
chodziły w całości ido skutku i 
powtarzane były niejednokrotnie 
na jednym i tymże samym sean
sie, przy ozem, nie wychodząc z 
danego programu, stosowane b y 
ły  pewne dodatkowe przy nich 
kombinacje w celu zdania sobie 
sprawy z działalności owego mi
nimalnego quantum  energji, za
stosowanej do wywołania obser
wowanych objawów i w innym 
(również kierunku. Oprócz zja
wisk telekinetycznych, zajmowa
no się ubocznie i m aterjalizacyj- 
nemi, a  także prof. E rich Becker 
stosował sposoby do daktylosko- 
picznego badania poruszanych z 
odległości przedmiotów — dotąd 
jednak wyników badań swych w 
tym kierunku nie ogłosił.

Doświadczenia te robione były 
na seansach, które m iały miejsce 
■tak w laboi-atorjumd-raSclirenck
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Notzinga, jak  również, toy1 unik
nąć zarzutu tajnych w niem urzą 
dzień, w ciągu dwóch miesięcy w 
■wielkiej sali Insty tu tu  Psycholo
gicznego w Uniwersytecie, urzą
dzonej ad hoc na wzór iabora- 
torjum  dr. Schrenka, w celu, by 
nie rozpraszać uwagi medjum 
(przyzwyczajonego do pewnego o- 
tofezenia.

Uczestnicy, v przyjm ujący p- 
•dział w seansach i których więk
sza część nie znała się między so
bą, podzieleni by!li na odpowied
nie grupy, z których każda sean- 
sowała w identycznych warun
kach. Każdy z uczestników spi
sywał osobiście i niezależnie, bez 
porozumiewania się z innymi, 
wrażenia swe z seansów, w któ
rym  partycypował. Wszyscy spra 
wozdawcy wypowiedzieli się za 
bezwzględną realnością obserwo
wanych przez się objawów. Spra 
wozdania te ujęte w świetną for
mę referatów przez samego auto
ra, złożyły się na pomienione 
dzieło.

Nadmienić należy, iż Król. Lon 
dyńskie Tow. Badań Psych., za
interesowane odbywającemi się 
w Monachjum posiedzeniami, wy 
siało tamże dwóch swych delega
tów w osobach pp. Dingwall'a, 
znanego z licznych demaskowań 
różnych mediów i Mr. H arry  
Price. Panowie ci, po porozu
m ieniu się z dr. Schrenkiem, pod 
dali jaknajściiślejszej rew izji tak  
salę, w której m iały miejsce se
anse, ściany jej;, tapety, podłogi, 
jak  wszystkie do seansów uży
wane rekwizyty — przyjmowali 
udział również i w seansach, a  na 
wet jeden z nich lokował się w 
gabinecie od chwili otwarcia 
drzwi, do zakończenia seansu.

W  sprawozdaniu swem z udzia
łu. _ w posiedzeniach monachij
skich z W illy Sehneidrem; w Tow. 
Londyńskiem stwierdził p. Ding
wall niezwykłą wielostronność 
obserwowanych u niego objawów 
oraz ich niezaprzeczoną prawdzi
wość.

Przy ocenie sprawozdań uczest 
ników chodzi nie tyle o monoton

ną treść samych zjawisk, ile o 
sposób i rodzaj' reagowania na 
nie ze strony poszczególnych u- 
czonyoh. Główną rzeczą jest sta
nowisko, jakie zajęli w rzeczonej 
sprawie tudzież wnioski wycią
gnięte przez przez nich z odby
tych doświadczeń. Z tego wzglę
du uważa dr. Schrenk-Notzing 
pomieniony zbiór sprawozdań za 
cenne świadectwo kultury  obec
nych czasów.*)

Dołęga.

\
Sir Edward Bulwer L y tton. —  

,jZunoind“ trądu U de liainigliadis et 
public pour la  premiero foiis aivec 
lia Preface et la. OM, ornee de 20 
diesisitasl, 679 p. i)n 12. Plrix 30 fr. 
E. Niorarry), ęditeur. Lilhrairiie Cri
tique, Paris. 62, Rue des Eoolteis.

Odwieczny ikomiffilklt rozumu z 
uczluciem situnotwj iideję przewod
nią wydlanej niedawno paniownie 
nakładem E. N ourry w Paryżu 
klsiążkj Bulwer Lylttona: iZiamomi.

Autor w sposób barw ny i  fascy
nujący opisuje dzieje upadku a- 
daptla Najwyższych W tajem ni
czeń, zaniedbującego śwej misji 
niesienia pomocy udręczonej lu 
dzkości, prziez miłość do kobiety, 
którą uaprólżno usiłuje podnieść 
ku sferom ideału.

Swe odistępstwio Zan oni musi o- 
kuipić najwyższą ofiarą — satmo- 
pośwdęoeniem.

*) Pozostawia sic ooemi© czytelników 
ozy ostatn ie doświadczenia robione 
przez Townrz. Molnpsychiczne w K ra
kowie z imedjuim Janem  Gruźlikiem1, Sta
ły  pod względem isposoibu metody i dba
łości o zdoibyeze naraki n a  wysokości o- 
pisianych przez Sdbrenk-Nottzinga, k tó
ry  otoczył imodjiuim przyjazną życzliwo
ścią, wykluczył wszystko', co mogło u- 
łatw ić medjrum świadome ilralb podświa
dome oisizrastwo' a nawTet dać mu pobud
ką do jakiegokolwiek ruicłiiu, ndemające- 
go nic wigpólnego z imed jutmiamem. Lecz 
d-rowii Sctorenk-Notteinig chodziło o wy- 
wtołaed© prawdziwych objawów meta- 
psychicznych, o odpoiwiiednie wyszkole
n ie m edium  i zmuszeni© do dawania, 
rzetelnych fenomenów a ni© o — dem a
skowanie szkodliwe dla propagandy ba
dań metapsyehicznych.
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Barw na fabuła uitworu, rozsnu 
wająoa się bądź n;a tie uroczych 
•zakątków Ibaijai, fbądiź wśród u- 
piornago chaosu WieBUciiej Rewo
lucji ukryw a sens wybitnie ezo
teryczny, stanowiący podstawę 
cennych rozważań dla każdego 
poważnego olkultysty.

Przekład francuska, dokonany 
pod kieruiikieim P. Lorradiiia za- 
siłuigujb ma żywą pochwałę, ziaś 
wytworna szata zewnętrzna ksią
żki oraz śliczne nastrojowe ry 
sunki Lainza,, czynią .ją tern po
wabniejszą w  oczach biMjbfiila.

Stefan Trojanowski.

„Słownik W iedzy Nowej“ pod 
redakcją p. W. NałęczlWójićiie- 
ebawtefciego, nakładem A. Komor
nickiego w Oslbroweu, Denko w- 
ska. Nr. 16.

Zeszyt pierwszy powyższego 
wydawnictwa, o którem. wspomi
naliśm y już w  poprzednim nume
rze naszego pisma, wyszedł już z 
dirufou. Jesit 'bo niewielka 32-sł<ro- 
nicorwia ibroszurka. W eonie 2 zło
tych, zawierająca oprócz Wstępu, 
wyjaśniającego celi ,i plam wydaw- 
n i et wa;. określenia 39 wyrazów z 
różnych dziedzin. Wśród których 
Spotyka ją Isią j  tafcie ogólnie znla- 
ne jiaik .„człoWiefc”, ,dudzie", Mb 
inne, przez nikogo dbbąld nie u- 
żywaine i, zdaije isię, nfcuibe przez 
samą redakcję, która, w ten spo
sób Sitara się jie wprowadzić w' u- 
żyeie.

'Ze wstępu jak  również a dobo- 
ru  wyrazów etc. mtoiżna wywlnio- 
skować, że redakcja uważa .„Sło
wnik" raczej za środek propagan
dy swych wftaisnych idei, niż aa 
rodzaj eneyklopedja, w której mo
żna było by znaleźć naufcowe i 
wszechstronnie wyjaśnieni© m a- 
©zeniia wielu jeszcze ma!o zna-

Ksiąźki. nadesłane do Redakcji 
nyeh -szerszemu ogółowi w yra
zów.

#

Klsłążfc nadesłane do Redakcji 
do .oceny, wzmianki o fctórycih u- 
każą się w następnym numerze 
naszego pisma.

Ja k  widać % niżej umieszczone
go odpisu listu p. Sz.murły ido 
Wspomnianego wydawnictwa, nie- 
które z .nadesłanych iprzea niego 
dlo ,ySioiWnifcaM określeń zostały 
przez redakcję zmieniane do nie- 
poEimania. Jeżeli podobny los spo
tkali artykuły  j innych autorów, 
to można się obawiać, że zniechę
ci to ich do dalszej współpracy i 
że w przyszłości wszystkie okre
ślenia będzie pisać 'tylbo sam re
daktor, a potrzebnie skądinąd wy
dawnictwo upadnie w zarodku.

List p. Szm urły  
Ro Redlafccjii 

„Słownika Wiedzy Nowej" 
w Ostrowcu.

W  zeszycie pierwszym wydaw
nictwa W. Panów umieszczono 
wśród innych i fcilfea z nadesła
nych przeizemmde oikreśleń. Czyta
jąc je  zauważyłem ze zdumie
niem, żę, wbrew memu wyraźne
mu zastrzeżeniu, niektóre z nich 
zostały znacznie skrócone, inne 
zaś bez mojej1 wiedzy i zgody 
przerobione ltub uzupełnione 
wstawkaimiii, co spaczia zupełnie 
moją myśl, z zachowaniem jed
nak pod1 niem i mego podpisu..

Protestując przeciw takiemu 
postępowaniu, proszę o wydruku- ł  
wami© inimilejlsziego listu w inafjMilż- 
iszytm zeszyciie ,Słownika" i: skre
ślenie mego nazwiska pold a r ty 
kułam i: „Ideopłastijia" ii „Medju- 
miżm“„ oraz o odesłanie mi nie
wykorzystanych dotąd innych 
moich .określeń iszeregn wyrazów, 
znajdujących się jeszcze w  tece 
redakcji.

Z poważaniem
Prosper Sznmrło.

O. L. Douisisain—U nite des Mkm- 
des et. Pbenomemes metlapsychi- 
ques. P aris  1925, a Malóilne et 
Pills, editeurs, 27—rue de PEoóle 
de Medecine.
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Pod tym nagłówkiem przesyła 
nam p. M-arjian Wawrzemiedki, 
skrzętny i zamiłowany badacz 
ksiąg i skryptów z odległych cza
sów1. często spoczywających w a r
chi wach i pokryty oh pyłem za
pomnienia, czerpane z miteh pewne 
wyjątki, z przedmiotem hadiań 
naszych w związku będące. Umie
szczamy je chętnie jako ciekawe 
i zasługujące na  uwagę jeszcze i 
z tego względu, iż większość po
danych faktów’ dotyczy przedsta
wicieli duchowieństwa stwierdza
jącego ich prawdziwość. Ksiądz 
również jest autorem jednego z 
dzieł poniżej zacytowanych.

Redakcja.

Aleksander Przezdziecki: 
„Paweł z Przemiankown*. Rys 

historyczny ,z drugiej! połowy 
X III  wieiku w Polsce % niezna
nych powiększej części lulb mało 
znanych źróddł skreślony*. W ar
szawa 1851 r.

Str. 17. Około 1276 r. słyszano 
glos wołający do Paw ła:

„Biada tobie (biskupie; Pawle, 
lepiejfby tobie było, żebyś silę był 
nie urodzi1!* — słyszało 70 Ludzi.

„Nie lękaj; się Pawle, czyń co 
tylko zechcesz bo ja  z tobą je 
stem* —• słyszeli domini,kanie pod 
Krakowem.

Głos w sypialni biskupa:
„Nie lękaj się Pawle, czyń co 

zechcesz, bo w isiódmym roku u- 
mr.zesz".

Ksiądz Sadok Barącz:
„Rys dziejów Zakonu Kazno

dziejskiego* (Dominikanów'). 
Lwów 1861 r. 2 tomy. T, II. str. 
523. „,W Raciborzu, Eufem ia Do- 
mieeła, księżniezka Raciborska 
Leszka córka, zmarła 17-1. 1359 
r. Gdy plaga z wyroków nieba 
miasto Racibórz dotknąć miała;, 
tedy z grolbow isfea błogosławionej; 
Domiceli kołataniem  zawiada
mia. i do fcornyeh środków mie
szkańców pobudza".

Sfer. 182. „Kokoszka Stanisław 
słyszał głos ze studni w klaszto

rze dominikanów’ wr Krakowie w  
marłego brata męki czyśzozowe 
w studni odp lawującego".

S tr. 75. „Albert1 Horoneujsz od 
zawistnych szatanów aż do om
dlenia zbity, wielką nędzę na  cie
le swojem ponosił, zm arł 1644 r.
p.“.

S tr. 91. „Bernard Kołek w P rze
myślu wojował z szu i a nam i. któ
rym  by ł bardzo straszny, a choć 
wiele od nich ucierpiał, bo mu 
gęste policzki zadawali, jednak 
Wielu, ich z ciał ludzkich powy- 
ganiaF*.

Str. 302. „W Kościanie 1410 r. 
w klasztorze dominikanów kru
cyfiks przemówił: „Sprawiedliwie 
sądźcie, synowie, lludiy*, doi sę
dziów ziemian*.

Ciekawy przykład suiggestji 
mamy na stronicy 100 dzieła ks. 
Sadoka Bairąazai.

„Binkowski Eabjan,, dominika
nin, w jednem mieście, w Ponie- 
dlzialłek Wielkanocny _ (śmigus), 
zaproszony był ma obiad, córka 
gospodyni wódką go różaną tro
chę oblała, on niewdzięcznie żart 
jej przyjął :i rzekł: „pamiętaj że 
panno, że drugiej Wielkanocy nie 
doczekasz“, aż ci w pół roku u- 
ma.rła“.

Naszym badaczom nadnormal- 
nych objawów, gorąco pdleeam 
dzieło: 738 stronnic. ^Suggestion 
und Hypnotiśmus in der Voliker- 
psychologie*. Dr. Med. Otto Stoli. 
Prolf. der Geographic und Ethmo- 
logie an der Univer. Zurich—-Lei
pzig 1904.

Badacz m usi znać rozmaite ro 
dzaje suggesitji;, inaczej sam im 
podlegać będzie.

Maryan Wawrzeniecki.

Uzlłomek Insty tu tu  Nauk 
Antropologiciznycli przy 
Tow. Nauk. w Warszawie.

10/11 1925 r.



DZIAŁ IX

INFORMACJE I A D R E Sy.
„Polskie Towarzystwo Badań 

Psychicznych“ — (Wainsiziarwta, 
Wspólna nr. 81).

Zdbnamjia Komitatu Cantnaitae- 
go CO' tydlziień w ozWahtkii io go- 
dizitniie 8-ej wlecz.

„Warszawskie T-wo Psycho- 
Fizyczne“ (Wurslziawai, M arszał
kowska mar. 58 m. 89). '

Dyżurny sekretarza, (bilbljote- 
kairaa i  kierowniku pracowni ruz 
ma tydzień, od1 6 dk» 8. Posiedze
n ia  za rajd u co dlwla ••tygodnie w 
poiniediziiiałfcil

Zebraniu odczytowa 31 sprawo
zdawczo - dyskusyjne co 2 tygo
dnie w1 poniedlzliałlki o 8-ej wieczio- 
rem. (iw lokalu oetcbu cukierni
ków, N'orwy Świat nr. 41, prawa 
oficyn®, pamtler) d la członków i  
gości.

„Towarzystwo Metapsychiczne 
ic Krakowie^ fnl. A. Boboekleigo 
nr. 8). Peirjiodyctane zebrania, dla 
członkowi ,i 'wprowadzonych go
ści.

Towarzystwo Badań Psycho- 
Fizycznych Ziemi Piotrkowskiej“ 
w Piotrkowie, u l Legjonów mir. 2. 
Inform acje f zapisy u P1. A. P ań 
skiego bamfże. Zebrania w soboty 
o igodizi 8 WtiCCE.

„Towarzystwo Metapsychiczne 
hnienia Juljana Ochorowieza“ 
w© Lwowie, ul. Nabielafca 21, I I  
piętro.

to w a rzy s tw o  Studjów Ezote
rycznych. Inform acji udziela

Sakiratiarjlalt T-iwia w poniedział
k i ii czwartki od 5 — 6 po poi. 
Nowowiejska 8 rm 1.

„Wileńskie T-wo Badań Psy- 
chicznychu. Inform acje etc. u 
prezesa płk. d-ra Kiersmowsk ie- 
go. Wilno, ul. A. Mickiewicza 
nr. 22 m. 4.

Kom itet Organizacyjny two
rzącego isiię T-wa w Brześcia wid  
Bugiem. Informacje u d-ira Ło- 
potta.

Kom itet tworzącego sio T-wa 
w  Toruniu. Informacji©: m ajor 
Markiewicz, Łazienna. na-. 15, 
W arsztaty Amniniicyjme.

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

„Międzynarodowy In sty tu t Me- 
topsychiczny“ (Institu t Metapsy- 
chique International) Paris, 
X V II 89, Avenue NM! Tamże 
redJakejta organu Imslbytiuitu „Re
vue Metapsychique“.

„Międzynarodowa Federacja 
Spirytystyczna“ (Federation Kip i- 
rite  Internationale) jj Biuro Mię
dzynarodowo - Sjpikytystyezine 
(Office International! die® ®ela- 
tions Spirites) Parigi XV‘I-e, Bue 
Ooiperniic 8.

„Towarzystwo Teozoficzne“. 
Warszawa, W ilcza nr. 10 m. 14.

„Loża. Rycerzy Dueha“—Oknl- 
tysf-ycizno - Filozoficzne T-wo. 
H uta Królewska, skrę. poczt, 
nr. 38.
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OD REDAKCJI.
Komitet Reldakteyjiny „Zagad

nień MetapsycMezmych*4 przystę
puje do zbierania imatarjalłiu do- 
tyczącego Wszelkich przejawów'' 
medljałlnosei1 zmamego-. medjum 
Jainia Guzika.

Zbieranie telgo maiterjialu, ma
jącego w raajbliiiżisaej! przyszłości 
posłużyć d!o wydania monogratfji 
J . Guzika, jest bardzo ultlrudiniu- 
ne, ponieważ medjlum to  oprócz 
Wa-rszn wy odbywało sea use wte 
wszystkich prawie większych miia 
sta'dh Pol.siki. !Z tycih względów 
Komitet Redakcyjny „Z. M,“
ziWrtaea się a uprzejmą prośbą ido 
wszystkich osób,, Interesujących 
się dziedziną metiapsydhlhi, które 
posiadają jaikidkiotwielk materjn- 
ły  zcbraiU! w czasie seansów i ido- 
śteiadczień robionych z medjjum 
J. 'Guzikiem,, o nadsyłanie ich pod 
adresem: J . Krukowski1., W arsza
wa, ul. Wilcza 10, m, 11.

Potrzebne będą- W pierwszym 
rzędzie oficjalne protokóły i Ifołtoi- 
grafje, a potem indywiiduallniei za
świadczenia oraiz wszelkie inne. 
dowody przejawów medijiallności 
J. Guzika. • Materially te zosibamą 
nla życzenie bezzwłocznie zwróco
ne, po zrobień in z nich koniecz
nych odipisów Stub odbitek.

-M-

Redafcejia. Prasy Okultystycznej 
(The Occult. Press) w J  amaiee, 
N. Y. — U. S. A. zwróciła się 
•do nasi z  czmajimsien i Opr, iż

zamierza Wydawać w ro-
oanyeh. event, półrocznych odstę
pach, książkę (w’ cenie 3 dolarów) 
obejmującą w alfabetycznym po
rządku międzynarodowy sipis 
wszelki eh pierjodycżinydhi czaso- 
piism z; dziedzin Okultyzmu, Psy
chiki j Spirytyzmu, % podaniem 
tytułu, rodzaju pubtltilklaicjH, treści, 
nazwisk i  adresów aulorów. wy
dawców i wydawnictw, w jakieli 
wychodzą odstępach i  ceny ich 
wydawniczej, bezinteresownie.

Redakcja pomłendonego wytdaw 
uietiwa zwraca się za nąsiziem po- 
środniciwcm do wszystkich M o
resu ją  cyeli się tą  sprawą auto
rów . i  wydawców, by aeohbięlii 
przesyłać nazwiska swe |  m iej
sca zamieszkania pod adresem re
daktora, W illiama C. Hartman‘as 
Jamaica, N. Y. U. S. ,A. Box 43 
w celu nadesłania im do. wypeł
nienia stoisotwmyclh Mankietów.

Z powodu choroby jednego z 
członków Komitetu Redake,Dział 
JZ p rasy  zagranicznej “ . nie za
w iera streszczania wiiete pism 
francuskiMi, niemieckich i  in 
nych.

Podczas- drukowani;', numeru 
dowiedzieliśmy się o śmierci w 
Domach znanego- -aut-ropo-zio-fa 
D-ra Rudolfa Stein era, autora 
licznych dziel.
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Dr. F r a n c isz e k  Habdank.

Z ZA ŚW IA TÓ W
rewelacje medjalne, ich istota i znaczenie. 

WARSZAWA 1923.
Sprzedaż we wszyskićh księgarniach.

PROSPER SZMURŁ.0

Świat Nadzmysłowy
i metody j e g o  badania.

Sprzedaż we wszystkich księgarniach, u autora i w Warśz. T-wie Psycho-Fizyczn.
Marszałkowska 53 m. 39.


