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SŁOWO WSTĘPNE.
Zjawiska nadzmysłowe czyl'i t. 

zW. mełapsychiczne coraz więcej 
zwracają na  się uwagę świata 
napkowego i głębiej myślącego 
społeczeństwa. Dowodem tego są 
powstające w ostatnich czasach 
;za przykładem zagranicy, w k ra 
ju  naszym Towarzystwa t. zw. 
Badań Psychicznych, zaś zakoń
czony w dn. 5 września r. prz. 
Międzynarodowy Zjazd Metapsy- 
chioizny w Warszawie, świadczy 
dobitnie o wysokiem zaintereso
waniu się również sfer ściśle na
ukowych zagadnieniami tyczące- 
m i tej dziedziny.

Zrozumiałem jest to zaintere
sowanie się ogólne zjawiskami 
metapsyeh icznemi: z chwilą al
bowiem gdy rzeczywistość ich 
stwierdzoną została i poświad
czoną nazwiskami pierwszorzęd
nych uczonych świata całego, n a
leży przyjąć jako realny fakt, że 
w istotach żyjących a  w szcze
gólności w człowieku, istnieją 
pewne dynamiczne i1 psychiczne 
wyjątkowe władze, nie objęte 
zwykłą, świadomością, których 
zakres przekracza o wiele nor
malne zdolności organiczne i 
psychologiczne, a  które dobyte 
na jaw  i poddane odpowiednim 
studjom, pozwalą nam może wy
świetlić z czasem i  zrozumieć 
wielkie zagadnienie zjawiska ż y- 
e i a  w Wszedhświecie.

Wyświetlenie zaś zjawisk ży
cia idzie z konieczności w  parze 
z zasadni ozem i zagadnieniami fi-

iozoficznemi ludzkości poważnie 
myślącej;

Czasopismo polskie m ające na 
celu odpowiednie uświadomienie 
w danym  kierunku interesują
cych isię zagadnieniami tak  nau
kowemu jak  filozof icznemi w 
dziedzinie Metapsyehifci, stanowi 
zatem ważną i  konieczną potrze
bę bieżącej chwili.

Organ p. t. „ Z a g a d n i e n i a  
M e t a  p s y o h  i 0 z n e“, stawia 
sobie za zadanie:

a) być trybuną dla specjalnych 
w interesującym  nas kierunku 
zrzeszeń i  instytucyj naukowych, 
dla uczonych, badaczy i  myśli
cieli zarówno polskich jak za
granicznych, dającą im możność 
wypowiedzenia się i' wymiany 
myśli w kwestiach żywo nas ob
chodzących w tej dziedzinie.

b) być przeglądem i miejscem 
dla sprawozdań z godnych uw a
gi prac, spostrzeżeń i studjów a 
także ruchu umysłowego wogóle 
na polu Metapsychiki ta k  u nas 
jak  i  zagranicą.

W tym celu Komitet Redak
cyjny „Zagadnień Metapsychicz- 
nych'“ w poszanowaniu przede- 
wszystkiem niezależności myśli i 
swobody wypowiadania się wo
bec zabierających głos i  podają
cych swe prace na łamach n i
niejszego pisma, pozostawia każ
demu z nich możność zaznacza
nia odnośnych swych zapatry
wań lub przekonań wraz z osobi
stą za nie odpowiedzialnością
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bez względu jakie w tym. wzglę
dzie Komitet lub pojedynczy je 
go członkowie mogą mieć opinje.

Dla zapewnienia powagi pi
smu, Komitet Redakcyjny za
strzega sobie prawo nieumiesz
czanin w niem tak w obecnym 
jak ,i ewentualnie, w powiększo
nym  swym składzie, artykułów 
nie nadających się zdaniem je
go do publikacji’.

W ciężkich niepomiernie o- 
becnych warunkach dla wszel

kiego rodzaj u wydawnictw, 
Komitet czuje się w obowiązku 
wyrazić przy tej sposobności sło
w a  wysokiego swego uznania i 
podzięki W-mu Feliksowi F r y 
zę, Redaktorowi „K urjera Pb- 
rannego“, k tóry  rozumiejąc całą 
ważność potrzeby póLskiego pe- 
rjodyczmego czasopisma mające
go na widoku przedstawione po
wyżej cele, dał nam  bezintereso
wnie możność ułatw ienia pod 
względem technicznym pomie- 
nionego zadaniia.

Komitet Redakcyjny.



[o należy mm pod nazwą objawów i M l n t f
W (przyrodzie istnieją całe sze

regi zjawisk, które w przeszłych 
okresach wiedzy ścisłej nie były 
znane, które nauka powoli' od
krywa, wcielając je d>o zakresu 
swych wiadomości.

Wię'1© zjawisk, dziś bezsprzecz
nych!, zdumiałoby naszych przod
ków, gdyby im były przedsta
wione wyłącznie opisowo, tak  w 
swych podstawach teoretycz
nych, jak  w badaniach doświad
czalnych lub w 'zastosowaniach 
praktycznych. Zapewnie, zjawi
ska te, byłyby traktow ane jako 
niemożliwe lub jako fantazje 
zbyt bujnych umysłów.

Wystarczy! zacytować {promie
niotwórczość ciał, k tóra z początku 
była traktowana jako paradoks 
naukowy, a która spowodowała 
całkowity przewrót w pojęciach 
o budowie i własnościach m-ate- 
rji. Przewrót ten wywołał zasa
dniczą rewizję fizyki i ehemji',— 
ugruntował i uczynił realną ideę 
pochodzenia m aterji zie wspólne
go pierwiastka, — później -zaś 
ideę że m aterja jest formą ru 
chomą specjalnych układów 
elektronów. Pojęcia te daleko 
pozostawiły za sobą teoirją La- 
voŁsier‘a.

Ws-zystkie nowe zjawiska, któ
re w pewnym -okresie -czasu n a
rzucają się badaniom, a które 
w -czemśkolwiek naruszają u- 
gruntowane przekonania nauko
we, są z początku przyjmowano

ogólnie .lub z niedowierzaniem, 
iron ją.

-Wśród zjawisk przyrody, acz
kolwiek dawno Obserwowanych, 
istnieją takie, które swą rzadko
ścią i pozorną anormałnością, wy 
dawały się dotąd św iatu nauko
wemu jako mocno problamatyez- 
ne: są to  zjawiska -t. zw. me-t-a- 
psychiezne.

Dziś jeszcze, te  zjawiska nie 
objęły uwagi całego św iata nau
kowego; pozostają one kwestjo- 
'nowane przez; znaczne rzesze 
jednych, usilnie zaś bronione 
przez tych badaczy, którzy się 
naukowo niemi zajmowali. 
Liczba tych ostatnich i placów
ki ich prac zwiększają się z 
dniem każdym.
' Zjawiska -metapsychiczne pole
gają  na całym szeregu odręb
nych faktów, począwszy od ma- 
terjalnych objawów aż do psy
chicznych', będąc jednak prze- 
ważtiie splotem jednych i d ru 
gich.

W tej dziedzinie spotykamy 
-zjawiska siłowe, jak  poruszanie 
i przenoszenie się przedmiotów 
bez przyczyn i środków1 widocz
nych; widzimy -znikanie lub po
jawianie się przedmiotów mate- 
rjalnyeh, słyszymy hałasy jak  
■na przykład, stukanie, kroki, od
głosy ludzkie tulb zwierzęce bez 
widocznych przyczyn, widzimy 
niektóre dgjnositwa uporczywie 
prześladowane temi -zjawiska-



m i i k tóre a tego powodu nazy
w ają  „nawiedza nem ł“.

D alej spostrzegam y, że w  o- 
'becnośei pew nych uprzyw ilejo
wanych po tem u osób, nadnor- 
m ałnie wrażliwych, w ystępują 
zjaw iska fizyczne i świetlne, 
elektryczne, lu(b m a m iejsce po
w staw anie przedmiotów lub 
form  isto t żyjących, znanych 
pod m ianem  „zjaw“.

'Niektóre, osiolby m ają  dar 
rozdW ajania się i ukazyw ania 
jalko zjawy, często w znacznej 
odległości od1 m iejsca, w którem  
są realnie.

Zjawisko to, względnie często 
byw a notow ane w czasie czyjejś 
śm ierci; — stan  wyjątkowego 
w ruszenia i naprężenia energji 
w yw ołują anorm alne to  zjaw is
ko.

W reszcie spotykam y osoby ob
darzone wyjątkowemu daram i 
widzenia n a  odległość, jasnow i
dzenia, przepow iadania przyszło
ści, czy tan ia  m yśli innych osób 
i kom unikow ania się myślowego 
z innym i n a  znaczną odległość.

P rzypom inam y tu  tylko n ie
k tó re  z najw ażniejszych zjaw isk,' 
pom ijając cale szeregi innych, 
temb ar dziej1, że m nożą się one w 
m iarę  inw estygacji naukowej 
i p rzyb iera ją  charak te r czięsto 
nowy), m odernistyczny.

Dziedzina wiedzy ludzkiej o- 
bejm ująea 'te zjaw iska zwie się 
m etapsyehiką

W łaściw ie M etapsychika nie 
jest nauką w  pełnem  znaczeniu 
słowa, — jeżeli zważym y że 
wszelka nauka  w inna się opie
rać  na  hipotezach, rzeczowych i 
pewnych; jest ona raczej dziedzi
ną badań  rzeczy jeszcze .n iezna
nej; w n iej wiedza jest w fazie 
zaczątkowej', sarna zaś jest w fa 
zie zb ieran ia faktów, doświad
czeń, porównań, dociekań, strze
gąc się bacznie od w ysnuw ania 
jakichkolw iek przypuszczeń:, u- 
w ażając je  n a  razie za zbyt 
chw iejne i przedwczesne.

M etapsychika s ta ra  się być 
objektyw ną i bad an ia  jięjt, prze

prow adzają isiię pod ścisłą kon
tro lą aparatów  fizycznych, k tó 
rych  świadectwo nie może być 
klwestj onowane.

W przyszłości, wszystkie fak 
ty  k tóre dadzą się u jąć  w jakąś 
syntetyczną całość, pozwalającą 
n a  w ysnucie na  raz ie  zadaw al- 
n iającej hipotezy, będą praw do
podobnie wcielone do nauk ści
słych, wykreślone natom iast bę
dą z dziedziny badań, jaką, w y
chodząc z nazwy swej jest M eta
psychika.

Ponieważ M etapsychika obej
m uje tąż sam ą dziedzinę zjaw isk 
jaką  się zajm uje Spirytyzm , 
przeto wśród niedostatecznie u- 
świadomionyeh osób, często za
chodzi utożsam ienie tych  
dwóch nazw. Je s t to  zupeł
n ie m yłnem , należy rozgraniczyć 
bowiem te dwa pojęcia bardzo 
ściśle: ■— jedni, „m etapsyehicy 
isą badaczami bezstronnym i 
tajem nic przyrody, szukając 
św ia tła  iprawdy bez względu 
jak ą  ona będzie, — drudzy zaś,—- 
,jspiryci“ ,—są tym i, k tórzy osią
gnęli przekonanie posiadania 
praw dy, — lecz to iprzaśwdadćze- 
mie jest oparte ty lko  na wierze 
ugruntow anej na 'motywach u- 
czueiowych i na  wywodach ro
zumowych, k tóre m etapsyehicy 
nie uznają  za dostateczne. Spiry- 
e i w ierzą w istn ien ie duchów, ja 
ko objawów dusz1 osób zm arłych, 
— w ierzą w reinkarnację; — me- 
tapsychiey zaś pozostają na u- 
boezu wszelakich tych niedowie- 
(Izionyeh wierzeń, uw ażając że 
pokąd wszystkie zjaw iska o k tó 
rych  mowa n ie dadzą się  w y tłu 
maczyć przez interw encję św ia
dom ą lub nieświadom ą żywych, 
nie m a rac ji przyjm owania, p rzy 
puszczeni a koniecznej interw en
cji tych, k tórzy żyć przestali.

Spór i rozgraniczenie trw a.
Jedną  rzeczą bezsprzeczną, 

są fakty , zresztą zgodnie stw ier
dzone przez obydwa obozy. 
Aczkolwiek zjaw iska m etapsy- 
chiezne są rzadkie, wyjątkowe, 
kapryśne, niezm iernie tru d n e  do



studiowania, często wymykające 
się z pod racjonalnych dociekań, 
raz obfite, — innym  razem wr 
identycznych okolicznościach nie
chcąco się powtórzyć; aczkolwiek 
wielo z tych zjawisk poddaje się 
pod kłamliwe naśladownictwo o- 
sziustów, wreszlcie p omimo, iż1 wie
le zjawisk daje jakgdyby nieza
wodne dowody interwencji „du- 
ohów“, — jednak dziś, przy zmia
nie ogólnych poglądów na budor 
wg miaterjalną wszechświata, ba
danie tych zjawisk coraz to wię
cej znajduje zwolenników!, a ich 
oponenici coraz więcej1 tracą 
motywów do rozumowej opozy
cji.

Metapsychiey twierdzą, że wy
krycie prawdy w tej dziedzinie 
dociekań da  prawdopodobnie 
klucz łącznikowy zjawisk fizycz
nych ze zjawiskami psyoholo- 
gicznemi,—że dadzą przyczynek

do rozwiązania tajem nicy życia 
jako zjawiska przyrody.

Metapsychiey twierdzą jeszcze 
że rozwijanie właściwości meta- 
psyehieznyeh u każdego, przy
czynić się może do postępu, —- do 
rozwoju potęgi ludzkiej we_ wła
daniu przyrodą, dając poniekąd 
ludziom jakby nowe zmysły i 
możliwości enengietyczne oraz 
biologiczne nieoczekiwane,— jak 
by cudowne.

Tak pojęta metapsychika 
prawdopodobnie będzie niezmier
nie płodną w swych wynikach, 
przyczynić się bowiem może do 
ujednostajnienia poglądów filo
zoficznych na Wszechświat, o- 
partych wyłącznie na  faktach, 
naukowo stwierdzonych.

Tej nowej gałęzi dociekań ludz
kich należy tylko życzyć powo
dzenia i płodnych wyników.

A. Gravier.

Malleus Maleficorum
(Młot na Czarownice).

Najkrwawsza Księga Świata.

Ze względu, iż przypisywane 
w Średniowieczu czarownicom 
pewne niezwykłe właściwości nie 
zawsze były wym ysłem  jedynie  
zabobonnego ludu, tłomaczącego 
je  sobie przeważnie współdziała
niem szatana, podczas gdy m ię
dzy ówemi czarownicami było 
rzeczywiście wiele medjów i  istot 
obdarzonych nadnormalnemi 
zdolnościami, umieszczamy chęt
nie pracę p. Marjana Wawrze- 
nieckiego, znanego artysty-mala- 
rza, archeologa; i antropologia a

róuniocześnie doskonale obezna
nego ze spm wą procesów o czary, 
w  przekonaniu, że bliższe zapo
znanie się z nia rzucić może pe
wne światło na tę niewyeksploa- 
tow&ng jeszcze w  tym  kierunku  
dziedzinę.

RED AK C JA.

Bezradność pierwotnego czło
wieka odnośnie do przemożnych 
mocy przyrody, jak  kataklizmy, 
'trzęsienia ziemi, wybuchy wul
kanów, ogibń, grom, wicher, po-
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wodzie, między inne mi, zrodziła 
animizm *).

Animizm dzieli moce i duchy 
na dobre, t. j. pomocne człowie
kowi w walce o 'byt i na tzile czy
li szkodliwe w tejżle walce. Spo
soby pozyskiwania i jednania 
tych mocy dzielą się na magicz
ne zabiegi: czarne t. j. zile i białe 
t. j. dobre.

Animizm tinwa po dzień dzi
siejszy, przekonać się można o 
tern z każdego egzemplarza ka
techizmu rzymsko-katolickiego.

Jednanie mocy czy idućhów 
pomocnych człowiekowi (magja 
biała) trw a rórwnież po dzień 
dzilsiejiszy, o czem przekonywa 
każda woływa i  msza. W alka z 
duchami złym i trWa również 
po dziś dlzień, o czem przekony
w ają nas egzorcyzimy i kropie
nie święconą wodą po naszych 
domach i kościołach.

Juiż w bardzo odległych epo
kach posądzano kobietę o związ
k i zle ziłemi mocami, — prawdo
podobnie odmienność natu ry  ko
biecej, jej okresy miesięcznie, jej 
ciąża, pojawianie się mleka w 
okresie macierzyństwa, jej budo
wa części płciowych, wreszcie 
temperament, a zapewne mści
wość strąconej z tronu królowej 
(okres matryartehatu) ido roli 
niewolnicy w okresie paitryar- 
ohatu, wszystko to podało męż
czyźnie, będącemu u szczytu 
władzy, to właśnie podejrzenie, 
Jiakkolwiekby było, u wszyst
kich niemal liudów od najdaw 
niejszych czasów przeważnie 
prześladowano kobiety za łącze
nie się ze złami duchami na szko
dę ludzi. »

Na skutek bulili papieża Ino- 
centego V III a 4 grudnia 1484 r.

*) Aniirnizrnem autor nazywa udu- 
ehowiamie przez lujdy pierwotne sił 
przyrody, żywiołów, a  naw et przed
miotów. W meitapsycihiioe animizm o- 
znaeza hypotezę, tłómaeząoą wszyst
kie objaw y medjiumiczne wyłąiemiie 
tylko działaniem psychiki medjuin, 
lub uiezesitników, wogóle -osób ży ją
cych w przeciwieństwie do spiry ty- 
amu uznającego możliwość ingerencji 
duchów zm arłych. (Przyp. redakcji).

która uznaje iza fakt, ilż związki 
z szatanem są istotne i przyno
szą szkodę materialną  ludziom, 
na  skutek polecenia papieskiego 
do Alberfta biskupa Strasbur- 
sû i6g*o, mianowano 3-/ciłi inkwi- 
zyjtoirów na: całe Niemcy, którzy 
mieli wytracić czarowników.

Dwaj z mich, Sprenger oraz 
Institor napisali, ą  roku 1489 w 
Kolonjd wydrukowali ‘księgę, 
k tóra stanowić będlzie odtąd ko
deks w sprawach o czary. Bę
dzie to zarazem najkrwawsza 
księga na świeeie, k tóra tyle 
krwi i łez wycisnęła, ty le istnień 
ludzkich pochłonęła, iż stanowi 
isltny pomnik okrucieństwa.

Dla nas etnografów i folklory
stów  księga ta pomnik animi- 
zmu, będzie zarazem skarbnicą 
wierzeń i zabobonów, oraiz, zbio
rem recept białej magji, m ają
cych niszczyć i  neutralizować 
ząjbiegi m agji czarnej. Księga 
ta stanowi pomnik epoki i cza
sów.

W roku 1614 księgę tę na ję 
zyk polski prziekła^a Stanisław 
Ząmbkowiez i u Szymona Kem- 
piniego w Krakowie drukuję.

S. Ząmbkowiez sekretarz ks. 
Ostrogskiego (zmarłego na sta
nowisku teztelana krakowskie
go 1620 r.) przekładu dokonał z 
wydania 1600 r. w Frankfurcie 
— pozatern 1624 drukował: „Nie 
zawsze wierzyć żałobom o zło
dziejstwach® w której rozbiera 
wypadki kiedy lice (dowód) ma 
decydować o kradzieży). Książka 
„Młot n a  czarownice® stosunko
wo późno bo w 160 la t po wyda
niu jej w Kolonji — pojawia się 
po polsku t. j. zostaje spopulary
zowana, podczas gdy łacińskie 
wydanie dawno Służy inkwizy
torom miejscowym do praktycz
nego użytku. Tu należy zazna
czyć, ilż papieże bardzo zręcznie 
połączyli interes własny z in te
resem ubożonej przez czary ludz
kości i ezaroWnictiwo zleli x he- 
zją czyli odsltiępistwem od oficjal
nie przyjętych i uznanych przez 
Rzym wierzeń.
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Mylnym okazuje się też pogląd 
jakoby Polska była krajem  prze
dziwnej tolerancji.

Duchowny ks. Sadok Barącz 
w swoim Rysi© dziejów Zakonu 
Kaznodziejskiego w Polsce — 
Lwów 1861 na sir. 256 wymienia 
miedzy 1254—1571 rokiem 55 in
kwizytorów, których czyny opi
sują© na innycth kartach siwego 
2 tomowego 'dzieła, nie szczędzi 
dopisków w rodzaju:

Stor, 128. 1304 r. J a n  Polak in
kwizytor 'oczyścił obręb swój od 
tej zarazy, niewiasty iz niemo
wlętami w (płomieniach życie 
kończyły.

1348. P iotr Krakowski inkwi
zytor „uporczywie trwających 
przy fałszywych zdaniach isiw o- . 
ich ogniem karze"

Stir. 155. Jan  Chryzostom po
znański inkwizytor „upartszyeh, 
osobliwie niewiasty!, publicznie 
spalić rozkazał".

Str. 157. Za Kazimierza Wiel
kiego 1310—1370 P io tr inkwizy
tor i Stanisław  misltira teologji 
„wielu upartych n a  publiczne 
stosy skazali".

S tr. 185, 1424 r. m amy Jagiel- 
łowy ed'ylkt „Wieliuński“ przeciw 
huisytom, którzy m ają być k ara 
ni tak jak  winni obrazy maje
statu.

Str. 186. 1427 r. Marcin V pa
pież mianował Jan a  przeora 
krakowskiego jeneralhym  inkwi
zytorem n a  Polskę całą.

Site. 213. 1505 r. za Alberta z 
Płocka inkwizytora: „niewiasty 
z obnażonemi plecami przez m ia
sto wiedz,iono, rózgami sieczono 
i w liczbie 20-u spalono".

Sltr. 219. 5 kiwieitinia 1508 r. in
kwizytor Mikoła j ze Żnina spalił 
żyda za znieważenie hositji".

Sfer. 236. 1541 r. m am y Jakuba 
RuSsiusa i P io tra z Sochacze- 
wia inkwizytorów.

Str. 253. Wawrzyniec Żembow- 
ski dom inikanin przez Samuela 
Zborowskiego w  K rakow ie. zo
stał „kastrowany". Był to zape
wne odWet za jakieś inkwizytor

skie, niewygodne, wielmoży, za
biegi.

Stir. 256. Dnia 8 lipca 1527 r. 
zmarł Zygmunt August1 a wraz 
z nim  upadł 'trybunał inkwizy
cji świętej w1 Polsce,

Mimo to  ostatni proces o cza
ry (Doruchowski) w Polsce miał 
miejlsice 1775 r.

Ząmbkowioz tłumacz „Młota 
na czarownice" w swej dedyka
cji dla księcia Ośttrogsfciego na 
14 stronicach w yjaśnia co go do 
przekładu skłoniło. Zastanawia 
się powiażnie nad szkodami jakie 
czary ludziom przynoszą nad 
obrazą Boga, nad prawodaw
stwem wszelkich wiadomych mu 
ludów, zawsze przeciw czarom 
wymierzonemu. „Jeśli który 
błąd z umysłów łódzkich wyko
rzenić bardziej1 poltirzieba J . O. X. 
osobliwie ten, który twierdzi, że 
czary nic nie są, i pirzeiz nie lu 
dziom żadnej szkody podpadać 
nie mogą".

Zaznacza, że kary  były  zawsze 
bardzo srogie, chociaż sprawie
dliwe a że „takowych, (czarowni
ków) tym i czasy pospolicie palą, 
podobno dla płci bialoglowLskiej".

Zaznacza, że byw ają czary lu
dziom pomocne ale twierdzi, że 
zawsze idą one od szatana prze
to stanowią występek i obrazę 
powagi bożej, przeto karane być 
muszą.

Stwierdza, 'że niezliczona jesit 
moc czarowników w Koronie i że 
nikomu ito nie jeslti tajne. Obu
rza, się, że ci do których k ara 
nie tej zbrodni należy są obo
jętn i a to przez 'gnuśność ii. le
nistwo.

Ze zgrozą oburza się że: „tu- 
dlzie albo nie wierzą żeby czary 
były, albo jeśli wierzą, tedy lek- 
©e sobie ważą, niewiedzą© jako 
brzydkie są i jako gniew Boży 
na lud 'Wszystek przywodzą".

„„Ten błądi, żeby z umysłów na
szych lludzli by® wykorzeniony" 
zniewolił Ząmbkowicza do pod
jęcia trudów przekładu Malleus 
Malefieoruim.

Jak  widzimy tłum acz jest



szczerz© przekonamy o pożytku 
jak i praca jego przyniesie, prze
kłada ją  bez dopisków, bez. za
strzeżeń z czego wnoszę, że po
dane przez inkwizytorów (nie
mieckich czary zupełmem uzna
niem cieszyły się jeszcze w Pol
sce, za czasów Ząmbkowicza, ba 
nawet' aż pono do roku 1775.

Spremger i Juistitor przeważnie 
pisali swoją, pracę opierając się 
na  własnej praktyce. Trafiam y 
oto n a  takie ustępy (str, 44).

„Żona zaś jego, świadkami 
przekonana, najmniejszlej praw 
dy  i na samej męce niechciała 
powiedzieć, ani też przy śmier
ci, i tak gdy sltos drezw od kata 
był nałożony, mała ja  wszy mu 
sprośnie spalona była*.

S tr. 47. „Czego doświadcze
niem częstokroć dostajemy, po
nieważ przyznania tych wszyst
kich, których m y skazali na o- 
igień pokazało* i t. d.
_ Cała księga o 457 stronicach 

literalnie roi się od niezmier
nych ciekawości etnograficz
nych; naturalnie wymienić 
wszystkich niepodobna, .gdyż 
trzebaby wydrukować księgę.

Na istr, 43 mamy opis pewnego 
paktu z szatanem (magistrem), 
k tó ry  polega między innema na 
piciu z bukłaka, poczerni odczu
wa islę „umiejętności rozmaite“.

Str. 58. podaje nam  opis Luna
tyków „pokazuje się to, iż nie
których, którzy po dachach i 
wierzchach budowania wysokie
go we śnie chodzą a nic im nie 
wadzi do tej przechadzki tak w 
zwyż jako i na dół*1.

S tr. 64. Polemizują autorowie. 
ze Ś-tym Germanem o stosunki 
kobiet, z Szatanam i i przenosze
nie się czarownic przez powie- 
trze-

Tu przytaczają zeznanie cza
rownicy z Brysaku, k tóra tw ier
dzi!, że czarownice byw ają prze
noszone i cieleśnie i w wyobraź
ni i że: „położywszy się na lewy 
bok winić wszystkich djabłów, 
tedy z n'iej! (czarownicy) na  ło
kieć wychodzi żółtawa pora, co

im pomogą, widzieć oddalone 
rzeczy

Jestto miejsce kapitalne w 
Młocie. Przecież to- jest1 wyraź
nie jakaś m aterjalizacja, wydzie
lina medjalna.

P an  Prosper Szmurło wybit
ny znawca tych sprawi, gdy mu 
to odkrycie moje w Młocie oka
załem, wyjaśnił, iż prawdopodo
bnie Inkwizytorowie bez. wiedzy 
opisali tu fakt „wydzielenia- 
sobowtóra* lub ektoplazimy co 
mogło wpływać n a  wzmożenie 
jasnowidzenia u czarownicy.

N a str. 91 mamy opis sugge- 
s tji w przedstawieniu kobiety 
zamienionej w klacz.

St'r. 120. Opis. padaczki lub cho
roby Ś-go Walentego czyli „ka
duk*.

122. Brianie na siebie cudzej 
postaci.

128. Lanie wosku, ołowiu. Sza
tan  niekiedy działa za zgodą 
Boga. Zdnie ciekawe jak  ma In 
kwizytorów kon. Rzymskiego.

135. Opis „założenia* na choro
bę.

140. Czarowanie wzrokiem. 
„Są takie czarownice, które sę
dziów wejrzeniem tylko samym 
czarują*. Dlatego w praktyce 
sądowej czarownice wprowadza
no i  stawiano przed sędziami ty 
łem.

153. Urok zabija bydło. Mowa 
tu  o oczach uroczywycli, zlyoli, 
szkodliwych.

173. Noszenie słów zawieszo
nych ma szyji. Amulety pisane, 
dotychczas bardzo rozpowszech
nione na. wschodzie (wersetyr- 
koranie).

191. Rzucanie „uroku*.
222. „Gniew* założony w domu 

(mieszkaniu).
235. Ziele „Fuga demomis*.
239. Moc „zaklinań*.
285. Aby kobiety w  szatach 

męskich nie chodziły i odwrot
nie*.

341. Miłość poznaje się z pul
su.

348. W sobotę dobrze jest tor
turować czarownice.



352. Joanna d‘A rc i  ciekawe 
o szklance, k tórą rozbiła a  mi
mo to szklanka została całą.

370. P anna porodziła bez u tra 
ty dziewictwa w1 biskupstwie 
Bambergskim.

374. Pozo-rnia ciąża.
386. Opis czarownika, który 

uważał się za 2-u ludzi.
417. Fundam ent krw ią kropio

ny, cenny przyczynek do zakła- 
dzin.

Te wyniki dają  pojęcie o cało
ści.

Szatan zdaniem autorów’ mó
wi po Czesku: „w Erfurzie przy
znał się szatan czarownicy, że w 
Czechach rozegnał wojsko chrze
ścijańskie zebrane przeciw Cze
chom.

352. Joanna d‘Arc» panna o- 
brus podarła w kęsy, i zaraz 
przed 'Oczyma w szystkich całym  
go oddała".

„Szklenie© takie o ścianę ude
rzy wiszy skruszyła i zaraz ją  ca
łą postawiła".

Nie należy mniemać, że Młot 
jest jakąś ponurą księgą ludzi 
„o spojrzeniu kota" przeciwnie 
są w' nim  nawet wesołe anegdo
ty, jak  np. str. 95 o plebanie po
sądzonym o rom ans z żoną ry 
cerza.

Miłość płciowa duchowieństwa 
omawiana jest na  200, 218, 220, 
304, 355;, 356 stronicach.

Antonowie nieprzychylni dla 
niewiast, str. 212. „Nad tymi, 
którzy się wszeteczeństwem ba
wią, szatan moc bierze".

Na str. 362 radżą krnąbrną 
żonę v) koszuli zaszyć w skórę 
niedźwiedzia i położyć w mrowi
sko: „aż się pocznie kajać".

Na str. 414 przyznają, iż ko
bieta nawet w obliczu śmierci 
na stosie i na mękach statecznie 
przyznaje się do „cielesnego" z 
szatanem stosunku.

Str. 200, 201, 202. poświęcane 
są rozważaniu nagabywań cie
lesnych zakonnic przez szata
nów a kończy się m ądrą uwagą 
iż: „Skąd pokazuje się, iż tako
wych nagabywań trudno leczyć,

hądźby się to działo bez czary 
bądź nie".

Zresztą są przebłyski zdrowe
go rozumu jak  np. na str. 218, 

-gdzie miłość gwałtowną radzi 
leczyć przez małżeństwo z pożą
daną osobą, gdyż: „za dogodze
niem przyrodzeniu, zdrowie na
stępuje1".

Taką jest ta straszna księga, 
która była kodeksem, w proce
sach o czary poczynając od! 1489 
r. aż po zniesienie procesów o 
czary, co u nas odnieść wypada 
do 1776 r.

Epoka w której ZąmJbkowicz 
dokonał przekładu Młota, to e- 
poka Zygm unta I I I  Wazy (1587 
—1632) epoka rozwoju i owład
nięcia Polską przez Jezuitów 
(Skarga).

Zastanawia, iż tłumacz n i
gdzie w pracy siwej nie wpro
wadza żadnych odnośników do 
zabobonów miejscowych naszych 
ani wyrazem nie p odznacza róż
nic jakieby w ciągu tych kilku
dziesięciu lat), przedzielających 
oryginał od tłumaczenia, mogły 
powstać skutkiem rozwoju a e- 
wolueji umysłowej (przecież zło
ty  okres myśli polskiej i  hum a
nizm m a już autor polski po za 
sobą (1505—1625).

Zastanawia w dziele Sprenge- 
ra  i Ju stito ra  ta jeśli me przewa
ga to zupełna równowaga mię
dzy potęgą, mocy złych  i do
brych czynników.

Złe duchy zdają się naprawdę 
drwić i urągać mocy Bożej. W al
ka u niemi jest trudna a niekie
dy poprostu ogranicza się do 
unicestwienia tylko ich powolnej 
służebnicy, czarownicy!

Stanowisko kobiety, o którem 
wielu błędni© stwierdziło, iż 
staraniem  jakoby Kościoła R- 
K. zostało podniesione, jest niz- 
kiie. Kobieta jest istotą słabą, 
całkiem podległą szatanowi, i  
skłonną do miłosnego oddawaniu 
siię „latawcom" czyli demonom.

Zdaje się, iż jednym z głów
nych powodów przekładu Ma-



leus-Malef'icorum na język pol
ski mogło 'być zdanie na str. 141: 

„żeby ci, którzy krzywic! ludz
kich srodze bronią, daleko pil
niej i srożej krzywdy Boga 
wszechmogącego i obalenia wki- 
ry  (katolickiej, bez wszelkiego 
względu na rzeczy doczesne, bro
nili, bo wszystkich czarowników 
naprzedniejszy grun t jest odstą
pienie wiary 

Zdanie to upoważnia do bro
nienia interesów Boga (wszech
mogącego dodaje autor jakby na 
urągowisko i karania odstąpie
nia wiary!) Wszystkie też 
znane mi wyroki :na czarow
nice w naszym k ra ju  stale upo
m inają się o isirogie ogniem ży 
wo - palenie iza obrazę Boga 
wszechmogącego i odstępstwo od 
uznanej redigji (pakt z szatanem 
zawiera zawsze w zeznaniach 
wydobytych na mękach odprzy- 
siężeniie isię Boga i Świętych Je 
go a często i opisy znęcania się 
nad host ją).

Kto zna poziom kultury  epok 
w których Ząmbkowicz udostęp
nił (szerokiemu ogółowi cenne 
wiadomości zawarte w Młocie 
łacińskim, w naszym kraju  gdzie 
kw itła potrymonjaIna sprawie
dliwość po dworach, ten się nie 
zdziwi, iż książka ta istotnie po

ważnie przyczynić się mogła do 
pomnożenia liczby zabiegów cza
rodziejskich, gdyż suggestjono- 
wała społeczeństwo w tym  kie
runku, następnie podsycając po
dejrzliwość mass, m usiała zwięk
szyć ilość procesów o czary (o 
obrazę Boga}:, zwłaszcza iż prze
konywała óbsk 11 rantów, że mor
dując czarowników płci obojej, 
podnoszą chwałę m ajestatu Bo
ga (wszechmogącego)!

Ząmbkowicz rzucił w przekła
dzie 'swoim potężną suggestję  na 
krajle które język polski rozu- 
rniajy. Stąd księgę jego uznać 
można za najkrwawszy w naszej 
literaturze!

A teraz przenieśmy się n a  mo
ment na naszą: „wieś spokojną, 
wieś wesołą" śród ohłopa-obywa- 
tela żądnego „dolorów" ileż tam  
jeszcze żyje i trw a mniemań, któ
re 1489 drukowano w Kolonj i a 
1614 popularyzowano w  Pollsce!

Wytworzony przed wiekami 
samorzutnie przez człowieka 
animizm  trwa, i nic prawie ma 
mocy nie traci!

Marjan Wawrzeniecki.
Członek In sty tu tu  Międzynarodowe

go Nauk Antropologicznych przy Tow. 
Naukowym w Warszawie. W arszawa, 
S9.12 1923 ir.

Badanie energji medjalnej.
W jakiby isposólb nie tlóma- 

czyć rozmaite' obiektywnie 
stwierdzalne objawy medjumicz- 
ne, jak  Itelekinetyczne, fonetycz
ne, termiczne, świetlne, m aterja- 
1 izacyjme, lewitację etc,, czy a- 
nimiśłyoznie, czy też spiry ty
stycznie, to jteśt czy przypisując 
je działaniu zaświadomości me- 
djum lub Obecnych ma seansie,

czy też ingerencji duchów zm ar
łych — w każdym razie trzeba 
przyznać, że mamy tu  do czynie
n ia  z jakąś nieznaną formą e- 
nergjii, niezależnie od (tego kto 
nią kieruje, — Iktórą nazwijmy 
energją medjalną.

Pozostawmy ma stronie kwe- 
śtję, kto je st tu  działaczem inte
ligentnym, a zajmijmy się bada-



niem samej owej energji, przy 
pomocy (której przejawia się on 
naszym zmysłom.

Oo się tyczy innych znanych 
już nam  poniekąd form energji, 
jak światło, dźwięki, ciepło etc., 
to udało się nam  już wykryć nie
które praw a niem i rządzące.

Możemy przypuścić, że i ener- 
gja medjalna nie stanowi - wy
jątku i również podlega pewnym 
prawom, może nawet analogicz
nym z temi, którym  podlega 
światło lub dźwięk i że jest ona 
też rodzajem wibracji, drgań  fal 
takiej lub innej długości i szyb
kości. Niech to będzie naszą hy- 
potezą kierowniczą, (którą sta
rajm y się .udowodnić przy po
mocy doświaddczeń, co też się 
już i robi (prace inż. 'Griinewal- 
da i innych), ale przeważnie po
siłkując się zawsze tylko ja 
kiem! jednem medjum.

Gdybyśmy w dziedzinie fizy
ki mieli do rozporządzenia a v  
każdem poszezegóTnem doświad
czeniu, naprzykład, ze światłem 
tylko jedno jego źródło, lub z 
elektrycznością jeden tylko ele
ment, a z magnetyzmem jeden 
biegun — cały szereg zjawisk i 
praw pozostałby dla nas niezna
nym.

To samo, mojem zdaniem,mo
żna zastosować i ido medjumi- 
amu i dla tego należałoby też 
urządzać seanisie nie tylko z je
dnem ale również i z dwoma lub 
więcej medjami jednocześnie, co 
też niekiedy i  miewa miejsce, ale 
zwykle nie zwraca się na to spe
cjalnej uwagi, choć tak i system 
mógłby dopomódz do udowo
dnienia wspomnianej wyżej hy- 
potezy i ułatwić wykrycie choć 
niektórych praw, jakim  podlega 
energj'a medjalna; wobec czego 
warto byłoby przyjąć 'to jako pe
wną metodę. -

Diła wyjaśnienia tego co po
wiedziałem pozwolę sobie przy
toczyć niektóre z własnych spo
strzeżeń w tym względzie.

Oprócz seansów z medjami już 
znanemi jako takie, wychodząc 
z założenia, że medjałność choć

by w stopniu najmniejszym 
istnieje w każdym z nas, odda- 
wna już urządzałem u siebie du
żo seansów próbnych z osobami 
które wcale za medja nie ucho
dziły, w celu wykrycia utajo
nych w nich i zupełnie najczę
ściej n iepodej rzewanych zdolno
ści medjalnych, co mi się 'też nie
raz udawało.

Nadmienię, że obecność na se
ansach z medjum powodująoem 
mniej lub więcej silne objawy 
fizyczne, działa dodatnio na jak
by przebudzenie się uśpionych 
zdolności w tym kierunku u nie
których obecnych, tak jak pe
wien dźwięk wywołuje drganie 
odpowiednio nastrojonej struny 
w instrumencie, która bez. tego 
bodźca pozostałaby nieruchomą.

Na jednym z seansów prób
nych wykryto medjaTność u pan
ny M. K., polegającą na tern, że 
w jej obecności stolik wykony
wał silne ruchy koliste, czasami 
następowała jego lewitaoja, 
wreszcie dawały isię słyszeć pu
kania w jego blat lub nóżki, a 
lekkie położone na nim przed
mioty, jak np. pudełko zapałek, 
poruszały się bez dotyku, o caem 
można było sądzić z akcją tą  
związanego szmeru,, a nawet 
przedmioty te  zostawały zrzuca
ne z zupełnie nieruchomego sto
lika, który wtedy umyślnie przy
trzymywano naciśnięciem rąk, 
wymagajiącem pewnego wysiłku 
dla przezwyciężenia jego tenden
cji do ruchów.

Na innym znów seansie prób
nym przejaw iły się zdolności 
medjialne u pana J. N., u które
go stolik wykonywał zawsze ru 
chy wahadłowe.

Urządziłem seans % jednoczes
nym udziałem dwóch powyż
szych medjów: pukań i lewidacji 
nie było, r  uch zaś stolika, na ra 
zie. nieprawidłowy stał isię 
wkrótce kolisto - wahadłowym, 
jakby złożonym z dwóch poprze
dnio opisanych, jakgdyby wywo
ływały go dwie różne siły o roż
nem natężeniu. Ruch ten zmie
niał się nieco, stosowanie do tego,



12

czy media siedziały obok siebie, 
czy vis-a-vis i zawBizie, o ile mogę 
sądzie, odbywał się według zn>a- 
nyeb praw  mechaniki, wskazu
jąc n a  obecność 2 źródeł isiiły. '0 
ile jedno z medjów czasowo wy
łączało się z (koła, ruch stawał 
się charakterystycznym dla po
zostałego przy stoliku, .a więc 
albo kolistym, albo wahadło
wym.

Można byłoby a priori sądzić, 
że udział w seansie 2 lub wiięcej 
medjów powinien wpływać do
datnio n a  intensywność zjawisk 
i. rzeczywiście, niekiedy talk też 
i bywa. Uczestniczący często na 
seansach dobrze wiedzą, że obec
ność niektórych osób dodatnio 
działa na ich przebieg, co-, opie
rając się na proponowanej hy- 
potezie, można byłoby tłómaczye 
w ten sposobi, że wibracje w yła
nianej przez medjum euergji w y
wołują podobne wibracje u  rów
nież odpowiednio usposobionych 
uczestników, wskutek czego su
m a enengji zwiększa się i potę
guje slide objawów.

Nie zawsze jednak Itak bywa, 
czasem zdarza się i odwrotnie: 
czyjaś obecność, naw et obecność 
drugiego medjum, zamiast dopo
magać — wprost paraliżuje o- 
bjawy i unicestwia je, o czem 
też dobrze wiedzą badacze i n a j
częściej tłóffiaozą autosugestią 
medjum lub jego anłypatją do 
danej osoby.

Przyczyna tego może jednak 
kryć się zupełnie w czem innem; 
może w takich wypadkach ma 
miejsce znane w fizyce zjawisko 
interferencji, polegające n a  tern, 
że 2 promienie światła łub 2 
dźwięki, inaczej mówiąc fale 
świetlne lub dźwiękowe, zamiast 
przy spotkaniu wzajemnie 
wzmacniać się, — przeciwnie 
neutralizują się i w tedy nie wi
dzimy światła lub nie słyszymy 
dźwięku.

To samo może dziać się i z e- 
nergją medjałną.

Jeżeli uda się nam  stwierdzić 
bezsprzecznie to  przypuszczenie, 
wtedy będziemy mogli już na-

pewno powiedzieć, że są to ja 
kieś wibracje, fale. Wtedy bę
dziemy myśleć o sposobach okre
ślenia ich długości, szybkości, 
w ogóle jak  poznać ich maturę.

Przytoczę przykład takiej in
terferencji zaczerpnięty z w łas
nych obserwacji. Dość silne me
djum niezawodowe, pani O. po
wodowała objawy llewitaciji, te- 
lekinezji, aporty, etc. i to dość 
szybko, praw ie bez zawodu na 
każdym seansie. Seans jednak 
nie udaw ał się i objawów nie 
było, gdy wśród uczestników 
znajdowała się panna W., co me
djum  bardzo z n ią  sympatyzu
jące w stanie normalnym, wy
czuwało w transie wręcz przeci
wnie i zwykle domagało się, że
by panna W. wyszła z łańcucha 
lub nawet- opuściła pokój. W te
dy dopiero występowały objawy 
i to dość silne. Możnaby sądzić 
z tego, że panna W. żadnych 
zdolności medjalnych nie posia
da, gdyż działa ujemnie. Gdy, 
jednak, urządziłem potem spe
cjalnie z nią (bez pani O.) seans 
próbny okazało się, że zapada w 
trans, podczas którego stolik się 
porusza etc,, a  więcl, że również 
jest medjum!, tylko w słabszym 
stopniu. Ciekawem jest też, że 
później panna W., k tóra stale 
bywała n a  seansach z  panią O. 
choćby za kołem w odlleigłym (ką
cie śtopniowo przestała dzia
łać ujemnie, i  wreszcie mogła 
nawet siedzieć obók medjum 
wcale nie wpływając szkodliwie 
na przebieg seansu. Według mej 
teorji można przypuszczać, że 
silniejsze wibracje energji me- 
djalnej pani O. podporządkowa
ły sobie stopniowo słabsze wi
bracje panny W. tak , że się w 
końcu sharmonizowały.

Wogóle wzajemny na siebie 
wpływ medjów n ie  tylko należy 
badać przy każdej nadarzającej 
się sposobności, ale nawet takie 
okoliczności specjalnie stwarzać.

O zauważonych przeze mnie 
już dość dawno wypadkach ta
kiej interferencji medjalnej 
wspomniałem pobieżnie w moich
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odczytach publicznych w 1922 r. 
nam ierzając podać to do ogólnej 
wiadomości, gdy się zbierze wię
cej spostrzeżeń i gdy będzie moż
ność opublikow ania tych  fak 
tów w odpowiedniem czasopiś
mie, Któręgę dotąd brakow ało.

Z radością dow iaduje się, że 
niedaw no i) zagran icą zwrócono 
na  to uw agę i skonstatow ano 
również tę  jakby  neutralizację 
zobopólnych energji m edjalnych 
n a  seansach z (braćmi1 W illi i 
Rudolfem  Schneideram i w W ie
dniu , z k tó rych  każdy 'oddziel
n ie jes t silnean medjum:, seansu- 
jąc  zaś razem,, wzajem nie sobie 
przeszkadzają i nie m ogą spo
wodować objawów.

Prof. Schroder z B erlina 
wspomina, że obserwowane przez 
niego m edjum  drezdeńskie Mel- 
zer. będąc na  seansie z innem  
m edjum  p an ią  Y o lthart, wpadł 
w głęboką katalepsję, k tó rą  za
s tąp ił jego zwykły t ra n s  dopie
ro wtedy, gdy  p an i V o lthart o- 
puściła  pokój.

U  nas w W arszaw ie zdarza się 
nie 'bak rzadko, że m edja powo
dowane zrozum iałą ciekawością 
byw ają na  seansach innych m e
djów. Zwykle walczą wtedy z ca 
łych s ił b y  sam e n ie  zapadły  w 
trans, k tó ryby  im uniem ożliwił 
obserwację, co jednak nie zawsze 
im  się udaje , bo, np. na jednym  z 
seansów z G uzikiem  w spom ina
na  już przeze m nie p an i O. po
m im o wewnętrznego oporu 'kil
kakro tn ie  w padała w 'trans i po
wodowała zjaw iska niezależnie, 
zdaje się, od Guzika. Inne zaś 
w rażliwe m edjum  ińkarnacyjne, 
n igdy n ie  w idziało co się dzieje 
na  seansie, gdyż zawsze wbrew 
swej woli w padało w trans.

W szystko to jednak  zdarza się 
u nas przew ażnie przypadkow o 
i nie zw raca się n a  to dostatecz
nej uw agi. Należałoby natom iast 
stworzyć z tego metody, polega
jącą na tern, by  po dokładnem  
poprzedniem  zbadaniu zdolności 
i właściwości poszczególnych 
medjów, urządzać następnie  ca
łe szeregi seansów, że ta k  po

wiem, zbiorowych z udziałem  2 
lub więcej medjów w rozm aitych 
kom binacjach i badać czy i jak i 
wpływ wywrze to  na  objawy 
(teiekinetyezme, termiczne, świetl 
ne, m aterja lizacy jne  etc.), c z y je  
spotęguje, czy tylko zm odyfiku
je, czy może naw et u trudn i?  Mo
że to będzie zależeć nie tylko od 
sam ej obecności medjów, ale i od 
tego, czy będą siedzieć obok sie
bie, zdała, wprost siebie, lub je
dno za drugiem  — i od! wielu je 
szcze innych warunków. W szyst
ko to  dopomoże dopiero do w y
snucia pew nych wniosków i w y
jaśnienia, p rzynajm niej w czę
ści, tej zagadkowej jeszcze ener
gji1 m edjalnej, choćby sarna jej 
istota, głównie jak iś  czynnik in- 
teligenły  n ią  k ieru jący , pozosta
ła  na razie nie w ykry ta, co nie 
przeszkodzi, być może, do korzy
s tan ia  potem z te j energ ji naw et 
w praktyce.

Seanse zbiorowe m ożna byłoby 
również urządzać i z tak  zwane- 
m i m edjam i psychiczinemi (in- 
porporacja, ekiedka, pismo auto
m atyczne etc.) rezu lta ty  odnośne 
m ogłyby być ciekawe i nieocze
kiw ane i rzucić prom ień św iatła  
na u k ry tą  p raw ie zupełnie przed 
nam i sferę naszej zaświadomo- 
ści.

Z agranicą d la  zastosowania 
proponowanej prZeze m nie, na 
razie tylko w zarysie, m etody 
stoi, poniekąd, n a  przeszkodzie 
b rak  medjów, ale w Polsce, obfi
tu jącej w  nie, badacze te j dzie
dziny nie m ieliby pod ty m  
względem trudności. D latego też 
skreśliłem  tych k ilk a  m yśli, nie 
czekając, jak  zam ierzałem  przed
tem, zebrania większej ilości o- 
sobistych ■spostrzeżeń i przepro
wadzenia jeszcze licznych do
świadczeń, w nadziei, że wspól- 
nem l siłam i łatw iej można bę
dzie dojść do celu:, o ile każdy 'ze
chce podawać do ogólnej w iado
mości w ynik i swych badań, co 
obecnie dzięki pow stania specjal
nego organu znacznie będzie ła 
twi ejszem.

Prosper Szmurło.

•;b n 5
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SPRRWOZDRNIE

i IH o  Międzynarodowego Kongresu Badań P sy tim y d i
w Warszawie.

Drugi międzynarodowy Kon
gres Badań Psychicznych odhył 
się w Warszawie w dniach od 29 
sierpnia do 5 września roku 1923, 
w (głównym gmachu Uniwersy
tetu.

Kongres ten miał niezmiernie 
doniosłe znaczenie, które odbije 
się niezawodnie-po świecie sze
rokim echem, a to z powodu 
znacznego szeregu znakomitych 
uczonych i wybitnych osób, za
granicznych i polskich, które w 
nim wzięły udział; — jakoteż z 
powodu cennych prac które były 
referowane i dyskutowane na 
jego posiedzeniach!.

Kongres ten obudził żywe za
interesowanie w Polsce, tak 
wśród sfer naukowych oficjal
nych jak  wśród1 instytucji nau
kowych prywatnych. Wiele z 
nich brały  udział na Kongresie 
przez swoich delegatów.

Rząd Polski i M agistrat Sto
łecznego Miaśta Warszawy, 
czynnie pomagali organizacji 
Kongresu przez różne ułatw ie
nia, pomoce i  poparcie finanso
we. Również przez swoich przed
stawicieli wzięli udział przy o- 
twarciu i w pracach Kongresu.

Obecnie dochodzą sprawozda
nia zagraniczne, stwierdzające 
jak  sympatycznie odbił się Kon
gres1 wśród udziałowców którzy 
zjechali do W arszawy ze wszyst
kich niemali główniejszych k ra 
jów świata, i jak  został dodatnio 
ocenionym przez Instytucje któ
re ich wydelegowały jako swo
ich przedstawicieli.

Osoby zagraniczne przedsta
wiające różne Komitety narodo
we Badań Psychicznych, cy
tując w porządku alfabetycz
nym były: Angljia: M. Dingwall, 
A ustrja: Dr. Oberhuber, Czecho
słow acja: M. K. Yojacek, B a

nja: M. K arl Veit, F rancja: Dr. 
Geley, Rene Sudre, Hiszpan ja: 
Iw an de Nogales, Holandja: Dr. 
Brugmaus, Island ja: Prof.
Nielsson, Łotwa: Prof. Błacher, 
Niemcy: Dr. von Schrenck, No- 
tziinig, Inż. Grunewald, Dr, Neń- 
mann, Norwegja: Prof. Heegard, 
Prof. Wereide, Stany Zjedn. 
Ameryki Półn.: Prof. Gardner
Murphy, Szwecja: Prof. Sydney 
Airutz, Turcja: iOheik Albdńł
Vehab.

W skład Komitetu Polskiego 
k tóry  zjazd organizował w szcze- 
igółach, wchodziły osoby nastę
pujące: Dr. Fil. A rtu r Chojecki, 
Dr. Ohemji Jan ina  Gorczyńska, 
Inż. Arch. Alfons Gravier, Pre- 
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Badań Psychicznych w W ar
szawie, Dr. Med. Leon K arw ac
ki, Inż. P io tr Lebiedziński, ho
norowy Prezes Polskiego Towa
rzystwa Badań Psychicznych, 
Książę Stefan Lubomirski, ex- 
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Badań Psychicznych, Prof. K a
zimierz Stołyhwo, Dr. Fil. W ła
dysław W it wieki, prof. U- 
niwersytetu Wars'zawksiego.

K ongres został uroczyście o- 
tw arty  we środę dm. 29 sierpnia 
1923, o godzinie 10-ej rano w du
żej Auli Uniwersytetu Warszaw
skiego. Prezes Polskiego Towa
rzystwa Badań Psychicznych, 
Inż. Alifons Gravier, w otoczeniu 
członków Polskiego Komitetu 
Badań Psychicznych, otwiera 
zjazd i referuje o celach Kon
gresu, podkreślając jego charak
ter czysto naukowy; następnie 
dziękując Uniwersytetowi W ar
szawskiemu, Rządowi Polskie
m u i M agistratowi Miasta W ar
szawy za ich życzliwą pomoc i 
przychylność, udziela głosri oso
bom oficjalnym figurującym

i  * i



przy otw arciu; są to: Dr. J a n
Lukasiewicz, Rektor U niw ersy
tetu W arszawskiego, k tó ry  w i- 
m ieniu tegoż, oraz też jako dele- 
d>at Tow arzystw a Naukowego 
W arszawskiego, przem aw ia po
dzielając stanowisko czysto n au 
kowe uczonych badających  Me- 
tapsychikę i życząc im  powodze
n ia  w  dalszym  ciągu ich  stu- 
djów. N astępnie przem aw iają P. 
Jaxa-B ykow ski D elegat M ini
sterstw a Oświaty, Dr. Radziwił- 
łowicz w im ieniu M inisterstw a 
Zdrowia Publicznego, Inż. W ła
dysław  Jaroszyński, delegat To
w arzystw a Medycznego w W ar
szawie, P rofesor W itw ieki w i- 
m ieniu Tow arzystw a Naukowe
go we Lwowie i w im ieniu To
w arzystw a Psychologicznego w 
W arszawie.

Po  za osobami przedstaw iają- 
cemi władze i in sty tucje  nauko
we, należy specjalnie podkreślić 
obecność K siędza Gnatowskiego 
jako  przedstaw iciela W ładz K o
ścioła K atolickiego w Polsce.

N astępnie Inż. G ravier odczy
tu je  telegram y powitalne pomię
dzy którem i figu ru je  depesza 
K om itetu Narodowego Rosisyj- 
skiego B adań Psychicznych, k tó 
r y  n ie  może być obecnym na  p ra 
cach K ongresu z przyczyn od 
siebie niezależnych.

W reszcie uczestnicy Zjazdu 
p rzystępu ją  do wyborów b iu ra  
P rezydjalnego Kongresu.

Jednogłośnie w ybrano P rofe
sora K aro la  R iehet z P a ry ża  na 
honorowego Prezesa Kongresu.

W skład b iu ra  P rezydialnego 
Kongresu weszli jako  Prezes rze
czywisty: Dr. W illiam  M acken
zie z Genui, jako  W ice prezes: 
Inż. A lfons G ravier i  P rof. W ła
dysław  W itw ieki z W arszawy. 
Sekretarzem  generalnym  był 
w ybrany  p. K a rl Y ett z Kopen
hagi;.

Rzeczywisty Prezes Zjazdu, 
Dr. M ackenzie przem aw iając w 
języku francuskimi, dziękuje za 
honor poczyniony m u przez w y
bory; w yraża wdzięczność kon- 
gresistów  zagranicznych za ży

czliwe przyjęcie, oficjalne u ła 
tw ienia, i za gościnność już do
znaną od chwili przekroczenia 
g ran ic  Polsk i; przypom ina _ że 
Polska posiada jedną z najpo
ważniejszych repu tac ji daleko1 i 
rzeczowo posuniętych badań  psy
chicznych i że jednym  z w ażniej
szych badaczy M etapsyćhiki by ł 
J u lja n  Ooborowicz.

N astępnie Dr. M ackenzie pro
ponuje iż .zjazd uzna je  za ofic jal
ne ogłoszenie deklaracji swych 
haseł, k tóre są:

D rugi K ongres Międzynarodo- 
Avy B adań Psychicznych:

a) p ro testu ję  przeciw codzien
nem u i we wszech k ra jadb  m ie
szaniu badań psychicznych ze 
spirytyzm em ;

b) deklaracje, że hypoteza ży
cia pośm iertnego jest 'tylko in 
terp re tac ją  możliwą zjawisk, i 
że w obecnym stanie wiedzy Me- 
tapsychicznej, żadna hyDoteza 
nie może być uw ażaną jako  do
wiedzioną;

o) potw ierdza ponownie cha
rak te r pozytyw ny i doświad
czalny badań  psychicznych poza 
wszelkiemi doktrynam i m oralne- 
mi lub religijnem i.

D eklaracja ta  u ję ta  jest w czte
rech językach: Francuskim , A n
gielskim, Niemieckim  i Polskim. 
B yła  -przoyjęta jednogłośnie 
przez całe zebranie, przeciw niej 
nie było ani jednego sprzeciwu.

Popołudńie d n ia  otw arciu 
zjazdu było poświęcenie spraw o
zdaniu adm inistracyjnem u i 
sprawom ogólnym wniesionym 
do dyskusji p rzed  Kongresem  
lub przekazanym  przez. K ongres 
poprzedni.

P a n  K a r l  Vet;t jako spraw o
zdawca porusza rozm aite kwe- 
stje  z których najw ażniejsze są:

In fo rm uje  o ukonstytuow aniu 
się w Ind jach  Narodowego K o
m itetu  B adań Psychicznych pod 
przewodnictwem D-ra T. R. San- 
giwi.

In fo rm uje  o próbach naw iąza
nia kom unikacji telepatycznych 
między k ra jam i, jak  pomiędzy 
P . W arcollier we F ra n c ji  i P.



Gardner M urphy profesorem U- 
niwersytetu Columbia w S ta
nach Zjednoczonych, ci zaś pa
nowie m ają komunikować się z 
podróżnikiem K und Rasmussen 
studiującym  Eskimosów1 na La
bradorze orazi z doktorem Uma- 
n,ae, który rok rocznie w Gren
landii bywa odciętym przez 
dziewięć miesięcy od świata.

Inform uje iż Sekretariat ogól
ny  Zjazdów Metapsychieznych 
(Banja) urządził w Kopenhadze 
wystawę aparatów Inżyniera 
Grunewalda mających na celu 

regestro wanie zjawisk fizycz
nych Metapsychiki.

Inform uje również, że Sądy 
Duńskie zwróciły się do Komi
tetu Duńskiego Badań Psychicz
nych o skontrolowanie własno
ści leczniczych pewnego Me
dium1, oskarżonego o bezprawne 
zajmowanie się Medycyną. W ła
sności te zostały stwierdzone i 
Medium 'było uniewinnione.

P an  K arl V ett kończąc swe 
sprawozdanie, wyraża życzenie 
aby Kom itety Narodowe usilnie 
zwalczały niefortunne próby 
niekompetentnych eksperymen
tów we wszelakich przy
padkach jak te  które m iały miej
sce z Medjum Nielsen w K ry
stian j i lub jak  z Medjńm Panią 
Ewą 0. w Sorbonie w Paryżu.

Następnie podane są trzy 
wnioski, mianowicie:

1) Co należy rozumieć pod n#- 
zwą badania psychiczne (wnio
sek Polskiego Towarzystwa Ba
dań Psychicznych w W arsza
wie). Wniosók ten żąda rozgra
niczenia ścisłego zjawisk psy
chicznych normalnych od zja
wisk nadnormalnych. Pierwsze 
będąc temi, które są ujęte już 
przez naukę oficjalną, drugie 
będąc jeszcze d la wielu u- 
.ezonyoh problematycznemi >są o- 

• becniie nazywane medjulnemi,
metapsychioznemi, pairiapsyohiez- 
110111 i.

2) O potrzebie ustalenia nazw 
dla dwóch wielkich działów zja
wisk metapsychieznych zwanych 
zwykle zjawiskami psychicz-

nemi i fizyczinemi (wniosek P a
na D-ra Mackenzie z Genui).

3) O potrzebie ustalenia ogól
nej klasyfikacji zjawisk psy
chicznych nadnormalnych (wnio
sek Polskiego Towarzystwa Ba
dań Psychicznych w W arsza
wie)!.

Zjazd będąc zdania, że te  trzy 
kwest je  są pokrewne odsyła je 
do Komisji, k tórą m ianuje w o- 
s obach pp. Łebie dzlińskiego, 
Schreock-Noizinga i  Sudre‘a.

W obecnem sprawozdaniu po
m ijam y inne kwest je jako mniej 
ważne. Dzień 30-go sierpnia 
(czwartek) przeznaczony był dla 
referatów w języku francuskim.

Przewodniczy doktór Geley, w 
asystencji Księcia Stefana Lu
bomirskiego i Inżyniera Stefa
na 'Ossowieekiego.

Wygłoszone są Referaty na
stępujące:

1) D-ra Gustawa Geley (Pa
ryż) — o doświadczeniach prze
prowadzonych w Instytucie Me- 
tapsychiezmym Międzynarodo
wym w Paryżu z Medjum p. J a 
nem Guzikiem.

2) Pana Rene Sudre (Paryż)— 
hipoteza Spirytystyczna i do
świadczenia naukowe.

3) Pani A!. Bisson (Paryż) — 
(odczytany przez Pana Rene Su
dre) o doświadczeniach przepro
wadzonych w Sorbonie Paryskiej 
w roku 1922 iz Medjum ranną 
Ewą C.

4) D-ra Gustawa Geley (Pa
ryż) — o zjawiskach świetlnych 
obserwowanych: z Medjum Erło, 
w doświadczeniach przeprowa
dzonych w Instytucie Metapsy- 
ehieznym Międzynarodowym w 
Paryżu.

5) Dr. W illiam Mackenzie _ (Ge
nua) — Rozważania biologiczne 
i relatywistyczne o zjawiskach 
nadnormalnych.

6) Dr. Brugnians (Groninga)— 
O Stanie biernym telepatjł kon
trolowanej1 przez doświadczenie 
psy obol ogalwaniezne.

W dniu 31 m. sierpnia (piątek)



są rozpatryw ane referaty  w ję 
zyku angielskim .

Przewodniczy Prof. G ardner 
M urphy w asystencji P rofeso
rów W itwickiego i Ghojeekiego.

W ygłoszone refe ra ty  są:
7) P an  E. J . D ingw all (Lon

dyn) — O stan ie  obecnym foto
g ra fii psychicznej.

8) P rofesor 'Sydney A lrutz 
(Upsala) — O zjaw iskach „pol- 
tc rgeist‘u“ obserwowanych przy 
M edjum  In d rid i Indridason  w 
Islandii.

10) Prof. S ir W illiam s B arre tt 
(Londyn) — (odczytany) O z ja
wiskach świetlności pola m agne
tycznego u  n iek tórych  osób, 
stw ierdzonych przez B arona von 
R eichenbacha a odczutych przez 
osoby sensytywne.

11) P a n i H enryka Sigdwick 
(Londyn) — (odczytany) O tele
p a tii doświadczalnej i o koniecz
ności nowych doświadczeń.

Dzień 1-igo w rześnia (sobota) 
kolejno przeznaczonym był dla 
referatów  w języku niemieckim.

Przew odniczy Doktór Baron 
von Sohreek-Nótzing w asy
stencji D -ra N eum ann‘a  i P an a  
K a rl V ett‘a.

W ygłoszone są refe ra ty  nastę
pujące:

12) Dr. von Schrenck-Notzing 
(Monachjum) — O metodzie w 
doświadczeniach przeprow adza
nych w M onachjum  z M edjum 
P. W illy  Schneider.

13) Inż. F r itz  Griiiiewald.
O ddziaływ anie łelekinetyezue

n a  szalę w agi zam kniętej w 
szklanej szafie.

14) P a n  K a rl V ett (Kopenha
ga) — O drogach i m etodach w 
bada n,i a ch psych i czny oh.

15) Prof. K. Oesferreieh (Tu
bingen) — O znaczeniu filozo- 
ficznem zjaw isk m edialnych.

16) Inż. Fritz. Griinewald—M a
teria lizac ja  energji medjialnej 
pod wplływem woli świadomej.

(|< i* /
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Dzień 2-go w rześnia (niedzie
la) b y ł dniem  odpoczynku, roz
ryw ek i wycieczek.

* * *
Dzień 3-go w rześnia (ponie

działek) — przeznaczonym  hył 
d la  referatów  ogłoszonych w ję 
zyku Polskim  oraz dla referatów  
nadprogram ow ych.

Przewodniczy P an  Inżynier 
Lebiedżińskd w asystencji D-ra 
Geley‘a i D-ra von Sohrenck- 
Notzinga.

W ygłoszone refe ra ty  są  n a 
stępujące:

17) Inż. P io tr  Lebiedziński 
(W arszawa). (R eferat wygłoszo
ny w języku francuskim ). — 
Ideoplastja  jako hypoteza k iero
wnicza w badaniach  M etapsy- 
chicznych.

18) D-r Tadeusz Sokołowsiki 
(W arszawa) — O rozwoju w ła
ściwości m etapsyohicznych u  o- 
sób niem edjalnych.

19) P an  P rosper Szm urło 
(W arszawa) — O badaniu  zja- 
Avisk psychicznych w  Medjumii- 
zmie.

20) P an  H. G rudziński (K ra
ków) — O piśm ie t. zav. „Du- 
chÓAv“ i odgadyAvanie grafolo- 
giezine 5Schermann‘a, przeprow a
dzone n a  tle nowych doświad
czeń.

21) Pan  Twan de Nogales (Ma
dry t) — W idzenie po przez cia
ła. nieprzejrzyste.

22) Oheilc Abdul Veliab (Kon
stantynopol) — O M etapsyohice 
A vsch o d 'n iej.

... i'i 
-  & ->c

Referatów a v  obecnym a rty k u 
le „Zagadnień M etapsychicz- 
nyclli" nie streszczamy dla b ra 
ku m iejsca, tern bardziej, ze n ie
k tó re  z n ich  podam y av następ
nych1 num erach „In extenso“, — 
pozostałe zaś w skrótach.

. .. i* 4

D nia 4-go i 5-go września (rvto- 
rek i środa) b y ły  poświęcone 
dyskusjom  i  wnioskom K ongre
su.

N iektóre re fe ra ty  wywołały o- 
ży wionę- dyskusje.

2



Pomiędzy tym i figuruje te
m at poruszony przez P ana  Reno 
Sudre p. t. „Hypoteza spiryty
styczna i doświadczenia nauko
we". W dyskusji biorą udział Pip. 
Geley, Sehrenck - Notzing, Żół
towski (profesor filozofji Uni
wersytetu Poznańskiego), M ur
phy, Sudre. Zwolennicy, raczej 
hypo tezy spirytystycznej, twier
dzą', że istnieją całe szeregi fak
tów, których hypoteza anim i
styczna nie jest w stanie w ytłu
maczyć, — jak  również, że h y 
poteza pierwsza jest prostsza.

Zwolennicy drugiej hypotezy, 
t. jl animistycznej twierdzą, że 
wobec nieznanych granie potęgi 
medialnej, hypóteza spiryty
styczna nie jeSt możliwa do udo
wodnienia, i że z punktu widze
n ia  naukowego nie jest do przy
jęcia skoro inne interpretacje 
faktów są możliwe. Ten ostatni 
pogląd przeważa.

W nioski (główne były nastę
pujące:

1) Na skutek sympatycznej lini
ej aty wy Profesora OberlrubeFa 
z W iednia Kongres obecny 
otrzymał nazwanie Imienia 
Ju ljan a  Oehorowacza, na cześć 
którego uczestnicy zjazdu po
w stają z miejsc. P race ś. p. 
Ochorowicza będą pomieszczo
ne w specjalnej m onografji pu
blikowanej staraniem Komite
tów Narodowych, Polskiego i 
Francuskiego. Publikacja nastą
pi w Paryżu w  języku francus
kim.

2) Kongres potwierdza wnioski 
komisyjne a mianowicie:

a) Co należy rozumieć pod n a
zwą badania psychiczne. Kon
gres uważa, że terminologia ta  
wprowadzona przez Anglję jest 
zbyt rozległa w swem zakresie 
językowym, — należy pod tą 
nazwą rozumieć zjawiska znane 
we F ran cji jako metansyehicz- 
ne, — w Niemczech jako para- 
psychologiczne lub parapsycho- 
fizyCzne. Z tern zastrzeżeniem 

naizlwa może być zachowaną.

b) O potrzebie nazwania dwóch 
głównych działów zjawisk nad 
normalnych — Kongres uważa, 
chwilowo można doczepić nazwy 
do działów nauk do których 
więcej skłaniają śię zjawiska, — 
czyli do psyehologji z jednej 
strony — zaś do fizjologji i  fizy
ki z drugiej strony, — przysta
wiając do tych działów określe
nia „Meta" lub ..Para" zależnie 
od lokalnych obyczajów.

e) O ogólnej1 klasyfikacji zja
wisk. Kongres uważa za niemo- 
żliwam obecne wgłębianie się w 
szczegóły. Postanawia nai razie 
Ograniczyć się do dwóch klas 
mianowicie do zjawisk meta — 
lub par,apsychologieznych i  do 
zjiaWisk meta — lub parapsycho- 
fizycznych, jak  powiedzianem 
powyżej.

Pozatem Kongres poleca sta
ranne rozgraniczanie w przy
szłych badaniaćh zjawisk nor
malnych od nadnormalnych i 
patologicznych!.

3) Kwestja słownictwa przeka
zaną zastaje do stałej Komisji 
Międzynarodowej mającej p ra 
cować w czasie między Kongre
sami.

6) Kongres w yraża swe uzna
nie Medjorm Zwalcza hypotezę 
poruszoną przez pana K aro la  
V eti‘a, mianowicie, iż Medja są 
nienormalnami, ułomnemi isto
tami,. Propozycja D~ra Geleybi 
w tej kwestji jest aprobowaną 
przez zjazd, jeij brzmienie jest 
następujące: „Medja nie są wię
cej anormalnemi aniżeli nimi są 
wielcy artyści. Medjalność jest 
zupełnie porównało,ą ze zdolno
ściami artyzmu, i jako taka  po
dlegać może tym  samym obcią
żeniom psycho - fizjologicznym, 
Medja nie mogą być uważane 
za chorych i powinny być tra k 
towane jako cenni współpracow
nicy i przyjaciele.

7) P. inż. Lebiedziński stawia 
wniosek, by metapsychicy nie 
poświęcali dalszych badań zja
wisk dla demonstrowania ich je
dynie. Realność ich, powinna być 
uważaną, obecnie za dostatecznie



i bezsprzecznie dowiedzioną. Z 
inneij zaś istrony P. Lebiedziński 
poleca, by doświadczenia spraw
dzające realność zjawisk ząwsze 
były kierowane przez, doświad
czonego nietaipsychłstę.

8) Doktór Geley wnosi by kwe
st ja  paralelizmu psyeho-fłzjolo- 
giozniego była postawiona n a  po
rządku dziennym przyszłego 
Kongresu i zachęca by była 
przedmiotem referatów badamy.

9) Kongres decyduje by zjazd 
międzynarodowy następny mial 
miejsce we Florencji w roku 
1926.

Po przemowach końcowych 
Pp.: Inż. Lebiedizińskiego i A. 
Gravier‘a Zjazd zamknięto.

Poza pracam i Kongresowem i 
należy podkreślić stronię gościn
ności Polskiej, btióra życzliwie 
ujęła wszystkich gości aagra- 
nicznyoh, co niejednokrotnie zo
stało dziękczynnie wyrażone.

Członkowie Kongresu w przed
dzień otwarcia byli zebrani w sa
lach Resursy Obywatelskiej, na 
przyjęciu Potokiem, celem bliż
szego zaznajomienia się uczest
ników, następnie codziennie, 
przez cały czas Kongresu, był 
Otwarty specjalny Klub przyjęć 
w salonach Towarzystwa A rty
stycznego. Tam co wieczór Kon- 
gresowicze mile czas spędzali
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na wspólnych wymianach myśli 
i  rozrywkach towarzyskich.

W niedzielę 2-go września by
ły zorganizowane isamochocjami 
wycieczki do Wilanowa i do Ło
wicza, gdzie zagraniczni goście 
ciekawie zwiedzali wieś Polską. 
Przyezem Księstwo Januszowie 
Radziwiłłowie podejmowali ich 
nader uiiłem przyjęciem w swo
im pałacu.

W teatrze „Redulta'“ było 
przedstawienie specjalne dla u- 
ozestników Kongresu.

Również Rongresiści mieli 
możność zwiedzenia Zamku przy 
wieczorowej illUminacji jakoteż 
i godniejszych ciekawości nasize- 
go miasta.

Jedną z największych „atrak- 
c jf ‘ Kongresu były seanse zor
ganizowane grupami ze znaczną 
licEbą Polskich Medjów. Spe
cjalne podziękowanie należy się 
tymże, a wymienić należy panią 
M arję Przybylską, Inżyniera 
Ossowieefciego, panią Stanisławę 
Poplielską, p. Zborowskiego, p. 
Jan a  Guzika, p. Fronezka,

Z p. inżynierem Ossowiec- 
kim  odbyło się bardzo uda
ne doświadczenie odczytania za
wartości zapieczętowanego listu 
specjalnie w tym  celu przygoto
wanego zagranicą; doświadcze
nie było publiczne n a  ogólnem 
posiedzeniu Kongresu.

A. Gruvier.



D Z I A Ł  I I .

Sprawozdania z Seansów i Doświadczeń.
P R O T O K Ó Ł

seansu r t j i n n i m p ,  urządzonego przez Warsz. T-wo Psycho-Fizyrzne
dnia 21 czerwca 1923 r. 

w mieszkaniu d-ra Knappe, przy ul. Hożej 37.

M edium : p. „Janusz** (ur. w r. 
1893 w Remenow-Zdrój we Wsch. 
Małopotede).

K ie row n ik  seansu: p. Prosper 
Szmurło, prezes T-wa.

Uczestnicy: pp. J. Bakierow- 
ski, aidtn. W. Kłoczfcowski, G. 
Broniewski, St. Rzewuski, St. 
Trojanowski — członkowie Za
rządu T-wa, d r. dtp. E. F rankow 
sk i i1 dJr. med. W. Knappe — 
członkowie T-wa.

Seans fbył poświecony wyłącz
nie obserwacji ektoplazmy.

Przed rozpoczęciem seansu me
djum rozebrało się do naga w o- 
sobnyim pokoju w obecności pp. 
d-ra Knappe i  Rzewuskiego, k tó 
rzy poddali oględzinom jego w ło
sy, pachy, jaimę ustną, uszy i  
wszelkie otwory cia ła, poczerni 
w łożyło uprzednio przygotowane 
nowe czarne try k o ty  (tkostjum 
kąpM ow y), sięgające od kolan 
do ram ion i zapinane na tych  o- 
stubnich (try k o ty  b y ły  bez ża
dnych rozporków i  otworów, je
dnolite), na try k o ty  zaś ubranie 
i czarne palto (zs powodu zimna)

d-ra Knappe. Ubranie i  bieliznę 
medjum pozostawiono w osob
nym  pokoju.

V

Początek seansu -o g. 9 m. 35 
wieczorem.

Kontro le rzy: z prawej dr. W. 
Knappe, z lewej St. Rzewuski.

Uczestnicy seansu siedzą, tw o
rząc [koło o średnicy 2 kroków, 
w porządku następującym: na
prawo od medjum dr. W. K nap
pe, potem pp. adim. Kłoczkowski, 
Trojanowski, Bakierowski, dr. 
F rankowski, Szmurło, Rzewuski 
— medjum, P. Broniewski poza 
kołem przy aparatach fotogra
ficznych1.

W  pokoju ustawiono 5 apara
tów fotograficznych (dwa z nich 
stereoskopowe): /  jeden w środku 
ko ła  tuż nad podłogą, cztery w 
różnych punktach poza kołem w 
odległości około 2 metrów od me
djum .

W  ciągu całego seansu p a li się 
pod stożkowatym 'blaszanym a- 
bażurem czerwona lampa elek
tryczna o sile 16 świec, ustawio-
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a a  'tymczasowo na stole poza p. 
Szimurlą, (który m anipu lu je  nią, 
od ezasu do czasu k ie ru jąc  św ia
tło w stroną m edjum , lub zbliża
jąc  je  na  niew ielką odległość, a- 
by jaśniej ośw iatlić 'brzuch m e
d jum  oraz ekłopłazmę.

Ręce m edjum  wolne. Ł ańcu
cha niem a. M edjum  nie widać z 
w yjątk iem  nóg oraz rąk , o ile 
spoczywają n a  kolanach. P o trzy 
mawszy przez parę  m inu t ręce p. 
Sam urły, m edjum  zapada w
tra n s  i podaje ręce kontrolerom . 
Światło zostaje skierowane na  
jego brzuch: ektoplazm y niema, 
nic szczególnego nie daje  się za
uważyć. Światło znów cokolwiek 
przyćmione. Po pewnym  czasie 
p. Rzewuskiem u w ydaje  się, że 
w slabem  świetle lam pv koło le
wego rękaw a m edjum  spostrzega 
jak b y  jak ąś  jasność. W krótce po
tem  —• o g. 9 on. 53 — na  lewej 
stronie brzucha m edjum  (palto 
m edjum  zapięte na praw ej stro
nie) obok rękaw a w jaśuiejszem  
teraz świetle kontrolerzy, a n a 
stępnie i pozostali, konstatu ją  
pojaw ienie się n a  'tle czarnego 
pa lta  niewielkiego kaw ałka  jak  
by białej m ate rji, wielkość k tó 
rej wkrótce zwiększa się dość 
znacznie. Odznacza się ona wiel
ką ruchliw ością i zmiennością 
zarówno kształtów  ja k  i rozm ia
rów; w pewnej chw ili sięga od 
spojenia łonowego aż do lewego 
barku , na k tórym  m aca ją  p. 
Rzewuski, innym  razem  obej
m uje całą szerokość brzucha, się
gając  górną odnogą szyi m e
djum. R uchy ektoplazm y i zm ia
ny  jej kształtów  naogół nastę
p u ją  szybko; czasem odrazu 
przerzuca się w całości n a  inną 
część brzucha. Jedna  z odnóg ru 
cham i przypom ina gąsienicę.

M edjum  na  prośby obecnych 
do tyka  ektoplazm y rękam i n a 
stępujących  osób: K nappe (kil
kakrotnie), Rzewuskiego (parę 
razy); Szm urły (raz) i F rankow 
skiego (raiz); potem w pewnej 
chwili w yciąga ręce przed siebie, 
chw yta złączone ręce pp. F ra n 
kowskiego 1 Bakierowskiego i do

ty k a  jej niem i, w ydając przy 
tern krzyk.

Ektiopłazma z w yglądu i w_ do
tknięciu robi wrażenie tkan iny , 
z w yglądu — jakby białej chust
ki, lecz zarazem  czegoś żywego, 
w dotknięciu — delikatnej chło
dnej gazy; nie różni się niezem 
od dbserwowanej na poprzednich 
seansach Tow arzystw a z temże 
m edjum  w din. 6, 9 i 16 czerwca 
1923 r., jedynie przewyższa ją  
naogół wielkością.

M edjum zachowuje się niespo
kojnie i nerwowo. Często jęczy 
(zwłaszcza prizy jaskraw szem  
świetle) zgrzyta zębami, kurczo
wo ściska ręce kontrolerów , przy
k łada je do głowy, trze niemi 
brzuch i t. p.

Zjawisko trw a 22 m inu ty  (do 
g. 10 m. 15)|, pocztem w chwili 
przyćm ienia św ia tła  znika. W 5 
m inut potem znów zjaw ia się na 
chwilę.

Medjumi, k tó re  poleciło czekać 
z wybuchem m agnezji dopóki nie 
da znaku, nie da je  go mimo 
przypom nieli, wreszcie oświad
cza, iż przeliczyło się z siłam i, i 
każe p. Szinurle obudzić się na 
parę  m inut. Łańcuch się  p rzery
wa; św iatło  jak  poprzednio. Po 
3 m inutach  m edjum  usypia  na  
nowo. Każe sobie suggerować, że 
czuje się dobrze i n ie  obawia się 
św iatła. W isłabem (na życzenie 
medjum) św ietle n ie widać, czy 
ektoplazm a się zjaw iła, lecz dr. 
K nappe konsta tu je  jej obecność 
dotykiem  (p. Frankow ski zaś 
spost'rzego ją  następnie p rzy  b ły 
sku m agnezji). M edjum  poleca 
zawiązać isobie oczy, poczem za 
•jego przyzwoleniem następuje 
wybuch m agnezji, przy którym  
gw ałtow nie rzucą się w ty l

O g. 10 m. 45 p. Szm urło budzi 
m edjum  ł  seans się kończy.

Ręce m edjum , od chwili ich 
u jęc ia  i przez cały  czas trw an ia  
ektoplazm y ani na chwilę nie 
wypuszczane przez kontrolerów 
(z, w yjątkiem  krótkiego momen
tu  podczas wzm iankowanej 3-mi- 
nutowej pi'zerwy) są nadto  prze
ważcie widoczne w czerw onern



świetle lampy, zawsze zaś jedno 
cześnie z ektoplazmą i jtej rucha
mi ; spoczywają najczęściej1 na no
gach kontrolerów, stykających 
się iaż do kolan z nogami (nieru
ch omem i) medjum. Zmieniając 
pozycję rąk, aby nłatwić dotknię
cie niemi ektoplazmy, kontrole
rzy jednocześnie przytrzymywali 
rękę medjum drugą swą ręką.

W aga medjum przed rozpoczę
ciem seansu wynosiła 64.2 kg., 
zaraz po seansie 64.1 kg.; pul's 
przed seansem 88 (nierówny), w 
chwilę po Obudzeniu się 84 (rów
niejszy).

Zdjęć dokonano z następują
cych aparatów:

1) Stereoskopowy podwójny a- 
' nastygm at Maxima t  1:6,8, F.
13,5 cm. (własność T-wa);

2) Stereoskopowy Iea anastyg- 
m at Zeissa Tessar, F. 6,5 (włas
ność p. Frankowskiego);

3) A parat z obj*. Zeissa 1:72, 
(własność p. G. Prtoniewskiego);

4) A planat F. 8 (własność inż. 
J. Girtlera, przyniesiony przez p. 
St. Rzewuskiego);

5) Gaumont 414 x6 (własność p. 
Frankowskiego).

Klisz użyto następujących: 1) 
Agfa exfra-rap'ide, czułość 16 -— 
17° w/g Seheinera; 2) Agfa; 3) 
Herzog ultra-rapide; 4) Erne- 
m ann EridLex!tra, czułość 20° 
Seheinera.

'Klisze, użyte do zdjęć, zostały 
świeżo nabyte przez właścicieli 
aparatów i własnoręcznie włożo
ne przez nich do kaset, wywoła
ne zaś: trzy przez p. Proniew- 
skiego, dwie przez p. Frankow 
skiego.

Kliszę z aparatu  4-go wywoła
no zaraz po seansie; zdjęcie bar
dzo słabe, ale ektoplazimę Widać 
wyraźnie. Zdjęcie z aparatu 5-go, 
umieszczonego tuż nad podłogą, 
nie udało się, gdyż medjum za
słoniło brzuch kolanem. Nato
m iast pozostałe zdjęcia, z któ
rych dwa (aparaty 1 i  3-ci) do
konano z przodu, jednego zaś 
(aparat 2-gi) z lewej strony od

medjum, są zupełnie dobre
zwłaszcza stereoskopowe. Bkto- 
plazma zajmuje na nich prawie 
całą szerokość brzucha (jeden 
koniec pod rękawem medjum); 
wygląd jej nie różni się od ob
serwowanego naocznie.

Protokół niniejszy Został spi
sany nazajutrz po seansie (z wy
jątkiem  szczegółów', dotyczących 
rezultatu zdjęć fotograficznych) 
przez sekretarza T-wa, St. Rze
wuskiego, na podstawie notatek, 
zrobionych po seansie, i zeznań 
uczestników.

Dr. W. Knappe, St. lizewuski, 
W. Kloczkowski, G. Proniewski, 
P. Szrpurlo, J. Bukierowski, E. 
Frankowski, Trojanowski.

W powyższym protokóle zasłu
guje na uwagę to, że przez cały 
czas trw ania seansu poprzednio 
przebrane i skontrolowane m e
djum znajdowało się wśród u- 
czestników trzym ających je za 
ręce i że seans odbywał się przy 
ani n a  chwilę na gaszonem świe
tle czerwonem, co umożliwiło 
obserwowanie całego procesu 
wyłaniania się ektoplazmy, wte
dy gdy zwykle inne medja tego 
rodzaju najczęściej bywają u- 
mieszezane oddzielnie za kotarą, 
odsłanianą tylko w pewnych 
chwilach, gdy już się coś zma
terializuje.

N a innych seansach z temżo 
medjum oprócz ektoplazmy m ia
ły  jeszcze miejsce następujące 
objawy: chłodny powiew, doty
k i do obecnych, poruszanie się i 
wznoszenie do góry mebli i in
nych przedmiotów przez _ nikogo 
niedotykanych (Itelekinezja i le- 
witacja), aporty, akordy na  opo
dal leżącej gitarze, przyjemny 
przez wszystkich wyczuwany ja 
kiś bliżej nie określony swoisty 
zapach, podobny do perfum, o- 
bryzgiwanie jednocześnie więk
szości obecnych jakim ś płynem, 
oraz światełka.

Prosper Szmurło.
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P R O T O K Ó Ł
eksperymentów dokonanych w d. 10 maja 1923 r. w War- 
szawskiem Tow. Psycho-Fizycznem przez p. Rom Romano.

D nia 10 m aja  1923 r. w w yna
jętym  n a  ten cel lokalu W ars z. 
Tow arzystw a Fotograficznego 
przy uli Czackiego Nr. 3/5 odbyło 
się w obecności ' około 60 człon
ków W arszawskiego T ow arzy
stw a Psycho - Fizycznego zebra
nie tegoż Tow arzystw a, n a  któ- 
rem , zaproszony przez Zarząd 
T-wa p. Rom Romano, znany ze 
swych seansów publicznych, do
kona! bezinteresownie następu ją
cych doświadczeń, pozostając 
iprzez ca ły  cza,s pod kontro lą  le
k a rzy  i rzeczoznawców z grona 
członków T-wa.

1) Telepatia, z  kontaktem :
In d u k to r  Dr. H lasko z W ar

szawy, kon tak t przez ujęcie le
wej ręki percypjenta. Zadanie 
do w ykonania, wiadome wszyst
kim obecnym: wzłąść scyzoryk z 
pobliskiego okna i położyć na  
stole. W ykonano w przeciągu je 
dnej m inuty.

2) Telepatja  bez kon taktu :
Induktor Prezes T-wa p.

Szmurło, sposób oddziaływania: 
Induk to r w patru je  się przez 
chw ilę w oczy percypjenta, trzy 
m ając  swe dłonie z  obu stron  w y
ciągniętych rąk  tego ostatniego 
w odległości k ilku  centym etrów 
od nich, następnie  Induk to r s ta 
je za Pereypjentem  i postępuje z 
tyłu, trzym ając  wciąż dłonie za 
jego plecam i bez dotykania  Ich. 
Zadanie do w ykonania  wiadome 
wszystkim  obecnym: przekręcie
kon tak t elektryczny, znajdu jący  
Się za stojącym  obok stołom, ga
sząc w ten> sposób światło n a  sa 
li. W ykonano w przeciągu półto
rej m inuty.

Uwaga: W obu powyższych
doświadczeniach podczas obmy
ślania zadań p. Rom Romano

znajdow ał się w innym  pokoju 
pod kontrolą członka Zarządu 
T-wa p. Trojanowskiego.

3) Samoznieczulenie dowolnej 
części ciała na jawie:

R ezulta t oględzin lekarskich: 
Dr. med. Hlasko, dr. med. K aliń 
sk i i  dr. med. K nappe kostatu- 
ją : puls 110, reakcja źrenicy na  
św iatło zachowana, po n ak łu 
ciach lewej ręk i dokonanych 
dn ia  poprzedniego ślady naeię- 
ezeńia. N a żądanie obecnych m a 
być znieczulona p raw a ręka. P. 
Rom  Romanio sto i przez chwilę 
z w yciągniętą w skazaną ręką, 
następnie drugą ręk ą  czyni po 
niej pociągnięcia w k ierunku ku 
sobie. Dr. H lasko szpilką od k a 
pelusza przekłuw a na w ylot mięś
nie przedram ienia, przyczem 
konstatu je  stężenie mięśni. Krew 
się n ie  pokazuje. Po pasach 
wstecznych następuje zwiotcze
nie m ięśni ii w ystępuje kropla 
krwi. P. Rom Rom ano w yjaśnia, 
że w edług niego, działa tu ta j 
głównie autosugesltja, pasy  zaś 
m ają  tylko znaczenie pomocni
cze, ból odczuwa jedynie wów
czas, k iedy  zwraca n ań  uwagę.

4) A utokatalepsja:
N a życzenie obecnych m a ona 

trw ać 10 m inut. P . Rom Romano 
twierdzi, że może zapadać w ka- 
talepsję na czas dowolny. Na 
uśpienie i obudzenie zastrzegł so
bie po 3 m inu ty  czasu. Przed 
przystąpieniem  cło doświadczenia 
skonstatowano, że puls wynosi 
100. Zapadanie w _katalepsję_ od
byw a się w pozycji sto jącej w 
zupełnej ciszy i objaw ia się po 
chw ili skupienia coraiz bardziej 
przyśpieszonym  oddechem i p u l
sem ISO. Ściśle po 3 m inutach 
oddech pozornie ustaje, ciało,



podtrzymywane przez 2 osoby, 
sztywnieje zupełnie. Lekarze 
konstatują bezsprzeczny stan ka_ 
taleptyczny (kontraktura mięśni 
całego ciała). Dr. Hłasko prze
kłuwa p. Rom Romano nawylot 
lewy policzek szpilką od kapelu
sza, puls w dalszym ciągu wy
nosi 180. Nastęujpe zdjęcie foto
graficzne, poezem uśpiony zo
staje położony na wznak szyją i 
stopami na poręczach 2 krzeseł, 
w  pośrodku ciała jego siada je
dna z członkiń T-wa: kontraktu
ra  nie ustępuje, puls w tym mo

m encie wynosi 160. Powrót do 
przytomności, jak  konstatuje dr. 
Hłasko zaczyna się , punktualnie 
w zapowiedzianym terminie t, j. 
po 13 minutach i  trw a 6 minut, 
objawia się oddechem coraz bar
dziej gwałtownym i przyśpieszo
nym, puls przeszło 200, stężenie 
ciała zwolna ustępuje a towarzy
szeniem drgawek, oddech docho
dzi do normy), oczy powoli się o- 
tw ierają i  zamykają, wzrok błęd
ny.

Całe doświadczenie trwało 
dziewiętnaście minut.

Obecni lekarze oświadczyli), że 
zapadanie przez p. Rom Roma
no w ikatalepsję, jak  również bu
dzenie się z niej przypomina łu 
dząco agonję przedśmiertną, rów
nież zastanawiaj ącem jest, że 
p. Rom Romano jest zdolnym do 
samowprowadzeńia się w ten 
stan oraz, że wiszystkie jego fazy 
zachodzą w czasie ściśle z góry 
oznaczonym z dokładnością co 
do sekundy.

5) Sugestia zbiorowa na jawie:
Związywanie rąk : Pan  Rom

Romano prosi obecnych o wy
ciągnięcie rąk przed siebie, po
tem, w  m iarę jak  liczy i poddaje 
odpowiednią sugostję, o stopnio
we ich zbliżanie i wreszcie zaci
śnięcie coraz silniejsze splecio
nych palców; zapowiadając, że 
osoby podatne na 'sugestję bez 
jego zezwolenia nie będą w sta
nie tak związanych rąk rozłą
czyć. Z pośród obecnych (przy-

czem nie wszyscy w doświadcze
niu tym przyjęli udział) uległo 
po w. sugestji 4 osoby: 2 panie i 
2 panów. U jednej ze wzmianko- 
Avanych pań skonstatowano nie- 
tylko kontrakturę mięśni rąk, 
lecz również i mięśni szyji.

6) Sugestja indywidualna na 
jauńe:

P. Rom Romano Avywoluje u 
jednej z Pań znieruchomienie w 
pozycji stojącej, następnie za
prasza kilka osóMfeprzeważnie te 
sarnę, które poddały się opisanej 
av  p. poprzednim sugestji zbiorą 
Avej, mianowicie 2 panie i 3 pa
nów do zajęcia miejsc na krzeseł
kach, poezem zapomocą sugestji 
słownej i pasów wywołuje ze
sztywnienie dolnych kończyn u 
jednej z pań i u 2 panów, u je
dnego z nich pomimo oporu z 
jego Strony. U  trzeciego z panÓAV 
zesztywnienie nastąpiło tylko 
chwilowe. U  jednego z panów p. 
Rom Romano usiłuje wywołać 
halucynacje zmysłów: przenie
sienie nosa na kolano. Polecenie 
wytarcia tak przeniesionego- n o
sa zostało spełnione po pewnem 
wahaniu, stosownie d'o sugestji 
t. j. w okolicy kolana.

...
Wszystkie poAvyzsze doświad

czenia Avraz z objaśnieniami 
trwały od godziny 10-ej do godz. 
12-ej w nocy.

Warszawa, 18 m aja 1923 r.
Sekretarz WarszaAvskiego T-avu 

Psycko-Fizycz.
St. Rzewusld.

Prezes Warszawskiego ToAva- 
rzystAva Psyeho-Fizyeznego

P. Szmurlo.
* * *

Niniejszy protokół przetłuma
czony n a  angielski, by ł Avydru- 
kowany w „Journal of the Ame
rican Society for Psychical Re
search11 w New Yorku i spowodo- 
A V ial artyku ł o 'tern prof. S. Abru- 
tza, umieszczony a v  streszczeniu 
a v  dziale „prasy zagranicznej*1 a v  

niniejszym numerze.



D Z I A Ł  III.

Rewelacje otrzymane na seansach.
W dziale tym, bez przesądza

nia sprawy kto jest ich ducho
wym autorem., będą umieszczane 
otrzymywane na seansach za 
pośrednictwem medjów komuni

katy, mogące służyć za m aterjał 
do badań dla interesujących się 
intelektualnemi (snbjektywne- 
mi) medjalnemi objawami.

Reflekcje polityczne G. J. Dantona.
Otrzymane za pośrednictwem  p. J. Domańskiej.

Czytelnikom obeznanym z po- 
przedniemi publikacjami niżej 
popisanego, wiadomem jest, iż 
psyche pewnych wysoko w inte
lektualnym kierunku uposażo
nych medjów, posiada możność 
zachowania w podświadomości 
swej związku z istnościami „sui 
generiś“, niezwykle wysokie w 
hicrarehji duchowej zajmujące- 
mi miejsce.

Pomienione istnośei będące w 
genezie swej uosobieniem udo
skonalenia się duchowego me- 
djum, nabytego stopniowo w cią
gu całego szeregu poprzednich 
ziemskich egzystencyj danego 
osobnika, przedstawiają lem sa 
mem cenne przymioty etyczne 
i umysłowe, często w związku z 
darem jasnowidzenia tudzież

możnością komunikowauia się i 
porozumiewania z inneam »stno- 
ściami duehowemi; niedosjępne- 
mi dla nas, przeciętnych śmier
telników, w zwykłych w arun
kach!. Pod wpływem właściwych 
w tym kierunku megnotycznych 
zabiegów, mogą istnośei ta m ani
festować się, wywołane podczas 
głębokiej hypnozy medjuni.

Tego rodzaju uos'obiona pod
świadoma istność pani Domań
skiej m ianująca się, jak w iado
mo, E d e ą  lub M a ł ą ,  ujaw nia
jąca się jako samodzielna acz
kolwiek inkorpforowana w temże 
medjum duchowa postać, mimo 
pozorów młodego dziewczęcia 
olśniewa i imponuje nam wyso
kim swym intelektualnym polo 
tern, rozumem i erudycją, jak



starałem  5się to przedstawić ob- ' 
szerniej w pomienicnych publi
kacjach *).

Wywołana przezemnie _ w po
wyższy sposób w d. 9 sierpnia 
1919 r. E d ie a  czyli M a ł a ,  spo
strzega formującą się przed nią 
postać lcobiecą, o rysach ener
gicznych, której opisuje wygląd 
i daj© charakterystykę. Nagle 
odwraca się ii zakrywa z przera
żeniem oczy, mówiąc, iż kobieta 
owa zdjęła głowę swą i trzym a 
ją  w ręku. Uspokajam Medjum, 
które powoli przychodzi do rów
nowagi i wypowiada nazwisko 
owej zjawy, rzekomo pani Ro
land; znanej Żyrondystki _ pod
czas rewolucji francuskiej. Po 
chwili woła Mała, iż widzi przed 
sobą więcej osób; — proszę, by 
spytała ich o nazwiska, poczem 
cytuje ipowoli i z trudnością i- 
miona astronoma de B a  i l l y  
H e r r i o t ,  H  e r v e i wreszcie 
D a n t o n a  **). Ten ostatni 
wciela się chwilowo w istność 
Medjum i przemawia przez usta 
jej poważnym gromkim głosem 
(jak to w pomienionych w aru n 
kach miewa miejsce), utrzym u
jąc, iż obecna sytuacja politycz
na  i społeczna w Polsce podobna 
jest poniekąd do ówczesnej we 
Francji. Lecz byli wtedy Indzie, 
którzy wiedzieli czego chcą i 
mieli przedewiszystkiem silną
wolę. Do nich należał właśnie 
Danton, mówi tenże ze wzrasta
jącą energją.

Ponieważ Mała robi wrażenie 
mocno zmęczonej, mnie zaś zale
ży bardzo n a  tern, by módz odno
tować słowa Dantona, co ,w 
przedstawionych warunkach jest 
niemożliwe, proszę go za pośre-

•) Z Zaświatów — Rewelacje raie- 
djalme ich Istota i Znaczenie — War
szawa, 1933. Karta z zamkniętej Księ
gi Bytu, Warszawa, wydanie drugie, 
(przerobione i powiększone.

**) Georges Jacques Danton — 1759— 
1794. wybitny jak wiadomo, mąż sta
nu i trybun ludu podczas pierwszej 
rewolucji francuskiej. Wszystkie w y
mienione wyżej osoby, jak i Danton, 
zginęły na szafocie.

dnietwem Małej, by zechciał wy
powiedzieć się w tej sprawie na 
zwykłym naszym seansie po o- 
budzeniu p. Dom. ze snu ma
gnetycznego tegoż jeszcze wie
czora.

Jakoż na mającym miejsce 
bezpośrednio potem seansie, pa- 
nli Dom. z ręką na ekierce leżą
cej na tablicy z abecadłem, 
przemawia pod inspiracją Dan
tona :

— „Jia to byłem, mówi, który 
miałem odwagę czynów i sło
wa!... J a  'to zdarłem maskę o- 
błudy i sięgnąłem do trzewia 
narodu!

Naród który niema odwagi 
spojrzeć poza dekoracje, — któ
ry  nieobce odwinąć togi, by u j
rzeć Własne rany, nigdy nie zdo
będzie praw a, by nosić m i a n o  
n a r  o d u. d o j r z a ł e  g o.

Jeśli mowa o prawie, to wszel
kie bodźce określone upadają w 
tern miejiscu, gdzie ponad literą 
rozwiną się sztandary idei... Idea 
sama w sobie jest już tak wyso
ko ponad prawo wyrosła, że jej 
atrybuty  sięgają w tę sferę 
gdzie niema kast, gdzie niema 
przywilejów, gdzie niema od
rębności. .

Wyostrzeć trzeba topór — 
niech wraz ze spru©liniałem drze
wem lecą łby opętane hegemo
nią, — zapleśmiałe w literze ru 
tyny, — oślepłe tradycją!... 
Wszakże ład dojrzał do tego, by 
pracować nanowo n a  tradycję... 
Dla pokoleń przyszłych nie w 
przeszłość a w jutro Wam pa
trzeć, Narody!

Oo złe — tępić bez litości! Co 
dobre — podnosić, apoteozować! 
Ale w i e r z y ć  w B o g a  — bo 
jam był wówczas oślepły, gdym 
staw iał Świątynię Rozumu, bo 
rozum rodowód swój wywodzi z 
j e d n e g o  w s1 ze  c h 'm o c n e g o 
W s z e c h  s t w o r z y c i e l a !  I 
nlie Świątynię Mądrości a M i- 
ł o ś c i  Wam wznosić. Narody, a 
mimo to jednak tępić Zło, bo 
ono jest polipem1, który ssie soki 
i do upadku prowadzi".

Po chwilowej przerwie prze-
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szedł Danton na inny temat, roz- 
począwszy opisywanie nam  w ra
żeń swych przed śmiercią na 
szafocie i po dekapitacji, w ca
łym szeregu idących po sobie 
naśtępnych komunikatów dy
stansowanych nieraz dłużs-zemi 
przerwami.

W rok 'blisko od owej daty, w 
okresie czasu w7 którym  z powo
du niepomyślnego stanu zdrowia 
i wyczerpania pani Domańskiej, 
wypadało bardzo oglądnie tylko 
odbywać z nią seanse, manife
stuje się, znowu Danton w d, 4 
sierpnia. 1920 r.

— „Pozwalam sobie przypom
nieć się waszej pamięci", mówi 
medjuim z ręką na. ekierce pod 
inspiracją Dantona. „Przerwa
łem opowiadanie rozpoczęte ze 
względu na stan zdrowia wasze
go medjum, — a i dzisiaj wiem, 
że jest bardzo wyczerpaną i li
czę się z jej stanem, by przy po
rozumieniu się zemną szkody 
nie odniosła...

Wszysltko to co się dzieje u 
W as i co przeżywacie — ogląda
łem i w dalśiziem mem opowiada- 
n iu przedstawię...

Dużo, 'dużo pozamną by ł mię
dzy politykam i człowiek niepo
miernie wielki i — w  podłości 
bez m iary podły... Był to kanc
lerz Państiwa „Bojaźni bożej“... 
Otóż międlzy innemi -rzekł ów 
człowiek — a polityka jego się
gała b. daleko. Mówił on:

„Jeśliby ustrój w pojęciu 
miarxowisikiem przeciągnąć i do
prowadzić do stadjum  ostatecz
nego natężenia i zastosować go 
w jakiemfcolwiek państwie, tern 
samem już byłoby -to podpisa
niem wyroku zagłady dla dane
go państwa. Sama bowiem idea 
oparta na  konfliktach nie przy
stosowanych do wkorzenionych 
społecznych pojęć własności i po
siadania. wywołałyby efekt o- 
krop-ny!“

Cytując tu  pomienłone słowa, 
dodam od siebie, wprawdzie 70 
la l żyjącego przed (kanclerzem 
niemieckim-, że ja  zarzewie rewo
lucji rzucając między lud fran

cuski, oparłem je jednak na fun
damentach mocnych poczucia 
narodowego, opierając się silnie 
ma p  o o iz u  c i u  w ł a s n o ś c i  
i p o s i a d a n i a ,  dlla 'tego, że 
psycbologję narodu znałem do
skonale w tym względzie i wy
chodziłem z. założenia, że naród 
jest jak  dziecko, któremu dać 
trzeba dużo swobody lale m i a r- 
k o w a ć r  o z s ą d k i e m. Dla 
tego to i idea nie upadła a  roz
winęła się w myśl hymnu d e  
1*1 b 1 eta... *).

Ale ten t. z. BolSizewiznn, — to 
jest jednego parsknięcia śmie
chem nie wanta farsa!..."

W następującym potem dłu
gim okresie czasu, otrzymywa
liśmy o-d przygodnie na sean
sach naszych manifestującej się 
istmości Dantona, jak to już by
łem wspomniał, rewelacje na in
ne tematy, które pomijam jako 
nie będące w związku z interesu- 
jącemi nas tu ta j politycznemi 
jego zapatrywaniami.

W -dniu 2 września, wywołana 
jak  zwykle w głębokim śnie m a
gnetycznym M a ł a ,  sygnalizuje 
znowu obecność Dantona i na 
mającym  miejsce po zbudzeniu 
jej bezpośrednia seansie, prze
mawia medjum pod ‘tegoż inspi
racją:

— „Chcę znowu zabrać glos, 
mówi, lecz dziś już w innym 
przedmiocie a mianowicie w 
sprawie zawiązanego między na
rodami naszymi porozumienia...

O-tóż przebiegając myślą histo- 
r'ję isorj uisizów wszyisllkicli ludów, 
przekonamy się, że były *1° wę
zły zazwyczaj luźne i  li-tylko o- 
parte na  potrzebie mniej lub 
dłużej trwającego okresu zarów
no w celach politycznych jak  cy
wilizacyjnych.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
narodowe ambicje każdego^ na
rodu!, k tóry na zasadzie sojuszu 
starał się wykazać jnknajwięk-

*) Claude Joseph Bouget de l‘M e -  
ofieer -armii francuskiej, autor i  kom
pozytor M -a r  s y 1 j a u k i, znanej -pie
śń i repuWikańskiej.
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szą sprawność narodowego inte
lektu w stosunku sojusznika, 
by la  to, że ta k  powiem, wz a -  
j e m  n a  k o k  i e !t  e r  j,a, lecz ko
kieteria dodatnia.

F rancja , — proszę mi wyba
czyć moją patriotyczną ambicję, 
— aczkolwiek kulturę 'przyswo
iła sobie oid najeźdźców rom ań
skich, potrafiła  jednak dobyć z 
tej iskry płomień tak indywidu
alny i potężny, iż zdolna nim  by
ła ogarnąć krąg  tak  wielki, jak i 
tylko zakreślić pragnęła jej n a 
rodowa iambic ja.

To mówię tylko o jej. stronie 
cywilizacyjnej^, — lecz milczę, 
gdy chodzi o politykę: słowa 
zastępuję długim szeregiem kro
pek...

Świetność dworu Ludwików 
była wytworem zewnętrznej e- 
malji... Koronkowy m ankiet i 
pióro u kapeluszaT — szeroki u- 
kłon i  ręka z wdziękiem oparta 
na (szpadzie, — oto by ła  polityka 
Ludwików; — lecz któż wie czy 
nie była geujalną w istocie1! Mo- 
gę-łi przesądzić1?

„Ancien Ilegime" mógł dosko
nale odpowiadać inistvnkftowi na
rodowemu francuskiemu, — 
mógł stwarzać koronkowych ge- 
njuszów dla narodu będącego w 
ukłonach> ale raz jeszcze zazna
czam, że getnjalńym nie będzie 
polityk, któryby nawet posiadł 
dar słowa Demostenesa, dowcip 
Foki ona i  d a r  przewidywania o- 
raz genjusz m ilitarny Napoleo
na,, lecz ten/, który p o t r a f  i 
s i ę  p r z y  s1 t  o s  o w a ć d o p s y- 
c-li o 1 o g j i n la r  odu .

Ten d a r  polityki posiadają 
właśnie Francuzi: polityki u k ry 
tej; w ukłonach i koronkowych 
mankietach**.

Z powodu 'objawów widoczne
go znużenia u p. Domańskiej, 
przerywamy seans. W d. 4 wrze
śnia Danton w tychże samych 
warunkach, dyktuje nam  dal
szy ciąg iswego kom unikatu:

„H a r  o II d  z i e d  e S e e h  e 1-

l e s  *), mów i Danton, — mierzą
cy mię z wysokości swego ’wy
kwintu przez szkła lornetki, ja 
ko trybuna ludu; — w tein m iej
scu zwracam się do Ciebie!...

Z nieśmiałością tu przyznaję, 
żeś Ty, w dniu naszego wielkie
go występu w obliczu gilotyny, 
był raczej zwycięzcą!

Patrycjuszu, który wstępując 
na  szafot, poprawiałeś sobie m n
iszkę nieco źle przyklejoną i tro 
szczył się, że koronki koło obna
żonej szyi trochę źle się układa
ją, — Tyś lepiej znak przyznia- 
ję, psyohologję francuskiego tłu
mu niż ja!...

Pam iętasz jak  bawiłeś się do
brze w więzieniu, gdy wispraty 
na Błoconej lasce, w menuetowej 
pozie, z uśmiechem lekceważenia 
na ustach obserwowałeś po
chód skazańców!... Nie zapomnę 
Twych istów, rzuconych z non
szalancją Ludwików:

— „Nie znacie ich, mówił, wska 
żując przez k ratę  okna na wrze
szczący tłum. Niezaprzeczoną 
kwestjią jest, żeście zwycięzcami 
hołoty w okresie, gdy dajecie jej 
krwawe przedstawienie, — lecz 
zobaczy świat zmianę m aski tłu 
mów narodu francuskiego prę-

*) Jan Mar ja Heraut de Seehelles, 
nr. 1759 r., (pochodzenia arystokratycz
nego, 'mąż wtanu, polityk i  doskonały 
mówca, przyjmował czyiiny udział 
(przy wzięciu Bastylji i w rewolucji 
francuskiej, pierwiastkowo jako depu
towany m. Paryża do Łegislatury, — 
w dniach i3Ct anaja i  2 czerwca jako 
przewodniczący Konwencji; autor nic 
weszłej w życie Konstytucji 1791 r. 
Jako przyjaciel Dantona, znienawidzo
ny przez liohespierra, dekapitowany 
był prawie równocześnie z Dantonem 
17194 ir.

Przy sposobności tej wypada mi za
znaczyć, że nazwisko tego nie przypo
minam sobie abym je kiedykolwiek 
przedtem był słyszał; toż (samo utrzy
muje, co do swojej osoby, p. Domań
ska, i dopiero po zacytowaniu go przez 
duchowego autora powyższego komu
nikatu, wyszukałem je w Encyklope- 
dji francuskiej Laruss‘a, z której wy
notowałem zamieszczone tu detale.
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dzej niż ciało nasze ulegnie roz
kładowi!"

Dziś przyznaję, iż iznał on le
piej rdzeń narodu niż ja!

Zwrot ton wysuwam jako po
parcie tego oo twierdziłem po
wyżej: F rancja wrzeszcząca, —
F rancja  Sans-Outottów, obywa
teli świecących gołym zadkiem, 
i ryczących: „Allons enfants..." 
— przy ogryzaniu równocześnie 
śmierdzącej kości, jest o k r e 
s e m  t r ą d u  z b i o r o w e g o  
w społeczeństwie fnanettskiem. 
Z każdego bowiem tłum u opęta
nego fanatyzmem Robespierrów, 
St. Juśtów  i innych, — bierze 
początek jedinostka obdarzona 
tak  fascynującą siłą, jakią po
siadałem niewątpliwie, która s ta 
nowi most między jedną i drugą 
epoką*.

Następuje znowu przerwa k il
kudniowa, poczem zi d. 9 wrze
śnia mówi dalej Danton, nawią
zując do ostatnio wypowiedzia
nego zdania:

„Lecz na  środku tego mostu 
musi być utoiieszczona gilotyna... 
Jestto tam a, która zatrzymuje 
męty. Chodzi1 jednak o to, by 
istotnie fala, k tóra rzuca ofiary 
pod jej nóż, przynosiła li-tylko 
męty. W czasie jednak mnie 
współczesnym działo się wręcz 
przeciwnie i dla tego to, chcąc- 
przejść po owym moście do epoki 
dzisiejszej, muszę się zastrzec, 
że powoływać się będę zmuszony 
na przykłady czerpane z 'tamtej 
epoki, lay wśród pokoleń wysu
niętych na czoło, na stanowiska 
Ojców Ludu, — plebsusaów wy- 
pełziłych z nor nędzy, odnalazł
szy następnie ich potomków w 
prostej linji, stworzyć sobie ca
łokształt dzisiejszej F rancji i 
jej horoskopy na przyszłość.

To co nazywacie „ d z i s i a j " ,  
zda się mieć ta k  bardzo różne 
oblicze, że konfrontacja z niem 
dla mnie będzie nieco trudna.

Zastanówmy się teraz nad 
Ce l e  m 1 u d z k o ś c i  i ' zwłasz
cza nad P s y c h o l o g j ą  T l u -  
m ó w  w chwilach przewroto
wych; — jakie pobudki kierowa

ły mną gdym się wysuwał na 
czoło tłumów i jak i motor poru
szał owe 'tłumy? Czy dla tego 
lała się Strumieniami krew, — 
czyż 'dla tego w dniach Bru- 
m aira  sta ła  się F rancja  Elizej- 
skiemi Polami, by osiągnąć to 
wasze „ D z i s i a j ? "

Nie! I  patrząc teraz z tak ol
brzymich oddaleń, — obserwując 
socjalny porządek świata, docho
dzę do wniosku, że w s z e l k i e  
r e w o l u c j e  s ą  s p e k t  a k- 
ł e m  l u d ó w  po prostu. Od po
czątku świata każdyd okres miał 
swoje krwawe widowisko, po 
fctórem ludzkość legła spać zno
wu na stulecia. Wielki ak tor o- 
'trzymywał oklaski i wieńce, — 
potem zaś — pieszczotę noża na 
gardle!

Nie jesi zatem wielka zawie
rucha spojrzeniem w daleką 
przyszłość oczyma pokoleń, lecz 
o r  g a n i e z n y m w y b u 
c h e m  n a d m i a r u  b r u t  a l 
n e j  s i ł y .  Dla tego to wszelkie 
sojusze, pobratymcze kompli- 
menty i t. d. trwać mogą tak  
dłuigo, dopóki dwa narody nie 
zaczną warezyć, — najprzód 
przez swoją indywidualną od
rębność, — powtóre, przez saty
sfakcję, żeby się pogryźć w imię 
przystosowania się do niezmien
nych, wiekuistych p r a w  w a 1- 
k i".

(11 y po otrzymaniu niniejsze
go komunikatu, robimy nad nim 
w kilka dni później z p. Domań
ską swoje uwagi, zabiera głos, 
jak  zazwyczaj w podobnych wa
runkach, istność O c h o r o  w i 
eź  a, —■ duchowego Mentora rne- 
djurn:

„Nie przypuszczałem, mówi 
tenże, że ten Katon Rewolucji 
będzie z W ami romansował... 
Ale skoro tak, zapytajcie -w mię
dzyczasie tego prawodawcę, któ
ry oglądał tak  wiele spraw po
za życiem a rączej na granicy 
Życia i Śmierci, jakiemi droga
mi iść ma dzisiaj (mówię d̂ z i- 
s i a j — w zastosowaniu do Was) 
p r  a w o di a w S t  w! o 1 u d ó w 
n a  to , b y  o s i ą g n ą ć  s ą c z ę -
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ś 1 i w ą  r e f o r  m ę d! 1 a c a ł o- 
k® z t  a łltlu ł u d z k  o śc.i?

Będzie-łi prawo represji czy 
też Bto pniowe, niezależne od 
wpływów ogólnych rozwijanie 
się tejże ludzkości dla harm onji 
i pokoju ludów? Jeśli bowiem 
d u c h y  o r g a n i z u j ą c e  he
el ą zldbine dać Wam odpowiednie 
wskazówki, to zrozumieć łatwo 
samo przez się, że jeśli one m a
ją  podstawę rzetelną, znajdą tern 
samem o d d ź w i ę k w I) u s z, y 
Z h i o r  o w e j|, prędzej czy pó
źniej, k tóry  obudzi się tam  u 
W as dla czynu i dlla reform.

Widzicie: Socjolog ja  R u s k i- 
n a uwzględniaj ąca 'tak szerokie 
zagadnienia, w angielskiem sa 
mopoczuciu jednak nie sięga do 
sfer idealnych postulatów, które 
zdolne byłyby wypełnić wszyst
kie niejasne zagadnienia co do 
odnowy ludzkości, błądząc w du
szach oświeconych i umysłach 
mniej lub więcej1 lotnych.

Chodzi o to, by ludzkość nau

czyła się o d r ó ż n i a ć  D e m a 
g o g i ę  od  P s y c h o l o g i c z 
n e j  R u t y n y ,  która wchodzi 
w sferę Jasnowidzenia, i nie ope
rowała Terminologją tam, 
g d z i e  s  i ę r  o d z ą P r a w d y .  
Bowiem Kłamstwo Pojęcia ne
guje Praw dę — a raczej K ł a m -  
s t  w o Z ł e j  W o 1 i i U p r  z e- 
d z e ń...

Jest1 słowo, którego chronicznie 
lękają się Synowie ziemi, — sło
wo określające: p j o n  i e r . P ie l
grzymka na padole ziemskim 
takich śmiałków jest zazwyczaj 
bardzo ciężka i niewdzięczna..."

Od owego czasu jednak isłność 
Dantona nie manifestowała się 
na 'seansach naszych, tak  iż nie 
mieliśmy sposobności porozu
mieć się z n ią co do poruszonej 
powyżej przez Ochorowicza kwe- 
śtji, niewątpliwie pierwszorzęd
ne przedstawiającej znaczenie.

Dr. F. Habdank.



D Z I A Ł  IV.

Odpowiedzi na Ankiety.

Odpowiedzi na M i ę t y  Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego.

Nie posiadając na razie w łas
nego organu, będziemy, dzięki 
uprzejmości Redakcji umiesz
czać na łamach. Zagadnień Me- 
ta,psychicznych dość znaczny 
m aterjał, zebrany przez nas dro
gą odnośnych ankiet, co nie 
przesądza, że może w przyszłości 
uda nam się wydać go oddzielnie 
po odpowiedniem irozklasyfiko- 
waniu i zaopatrzeniu w potrzeb
ne wyjaśnienia.

Toż samo dotyczy umieszczo
nych w innym  dziale niniejsze
go czasopisma sprawozdań z; do
świadczeń naszych i seansów.

Warszawskie Towarzystwo 
Psycho-Fizyczne.

Telekinetyczny objaiv w chwili 
śmierci.

W młodych moich latach mię
dzy 1896, a 1900 r. gdy miałem 
16—20 la t mieszkałem w domu 
rodziców i spałem w pokoju o- 
bok ich sypialni. Położyliśmy 
się spać przed 10 godz., a o 10-ej 
Usłyszałem jakiś Błtuki, jakgdyby 
ciała upadającego nia podłogę 
Zaniepokojony zerwałem się z

łóżka i pobiegłem do sąsiedniego 
pokoju, sądząę, że ojciec mój 
zemdlał i spadł z łóżka,, lecz na 
progu w ciemności spotkałem 
się z nim-, spieszącym mi na ra 
tunek, gdyż również słyszał stuk 
i  myślał, żie to ja  zemdlałem. Gdy 
się wyjaśniło, że żadnemu z, nas 
nic się nie stało zapaliliśmy lam
pę i zaczęliśmy dochodzie, coby 
mogło ten stuk spowodować? 
Znaleźliśmy na progu drzwi, łą
czących dba te pokoje fotograf ję 
mieszkającego daleko od nas w 
T... we wschodniej Małopolsce 
wuja mego, ojca księdza W. Fo
tograf ja  !tla wisiała zawsze nad 
stojącą koło drzwi kanapką. 
Goździk tkwił nienaruszony w 
ścianie. Sznureczek n a  którym  
fotograf ja  w isiała nie był zerwa
ny. Gdyby nawet fotografja ze
ślizgnęła się jakoś z goździka, to 
musiałaby spaść na kanapę, e- 
wentalnie stoczyć się z niej na 
podłogę, nigdy jednak nie mo
głaby opisać ponad kanapą linji 
krzywej i upaść na progu. Gdy 
wszystko to zostało skonstatowa
ne, ojciec mój oświadczył: „nie
zawodnie wuj mój um arł w tej 
chwili'*4. Na trzeci dzień dowie-
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dzieliśmy się z gazet, że istotnie 
fcsiądz-kanonik ‘W... tejże nocy 
i o tej samej godzinie życie za
kończył.

W razie opublikowania 'tego 
faktu uprzejmie proszę nie w y
mieniać ani nazwisk ani miejsco
wość i1, które podaję (tu wyłączanie 
dla wiadomości Towarzystwa 
Psycho-Fizyeznego.

Z wysokiem poważaniem 
Stanisław W... 

Dobrzechów, 24.1 1922.

Lustro spadające w chwili po 
zgonie.

Byłem z moją żoną przy śmier 
ci jej matki, której zaraz po zgo
nie żona zamknęła powieki. 
Uklękliśmy i zaczęli odmawiać 
pacierze aa zmarłych. Było nas 
wtedy w pokoju jakieś 8-ro osób. 
Raptem w oczach nas wszyst
kich wiszące nad łożem nie
boszczki lustro zaczyna się 
chwiać, jakby je ktoś ©huśtał i 
po chwili spada nie na łóżko, ale 
na podłogę przed niem, i rozbija 
się n.a drobne kawałki. Obecni 
struchleli i nikt) słowa nie mógł 
przemówić. Muszę zaznaczyć, że 
sznurek nie był zterwany, wszyst
kie zaś 3 gwoździe, jeden na któ
rym  wisiał i 2 które służyły jako 
oparcie u dołu, pozostały w ścia
nie nietknięte.

Z głęboki em szacunkiem 
J... M...

15.1 1922.

Stuki zwiastujące śmierć za Oce
anem.

Gdy w 1909 roku byłem jako 
syn obecny przy zgonie drogiej 
mej matki ś. p. K rystyny, która 
um arła na zapalenie płuc, zapi
sałem sobie w notesie dokładną 
datę i godzinę jej śmierci. Po 15 
czy 16 dniach otrzymuję z Ame
ryki z Chicago od mieszkającego 
tam brata mego, Wojciecha!, list 
z zapytaniem, co się dzieje w 
domu rodzicielskim, gdyż jest 
bardzo niespokojny, bo takiego

to dnia i o takiej godzinie w je
go pracowni krawieckiej bez 
żadnej widzialnej przyczyny da
ły się słyszeć 3 głośne stuki w 
szafie, jakgdyby ktoś mocno u- 
derzał w nią Haską. Po dokład- 
niem Obejrzeniu nie znaleziono w 
szafie ani pęknięcia, ani żadnego 
uszkodzenia. Gdy zakomuniko
w aną przez braita datę porówna
łem z zapisanymi w mym notat
niku dniem i godziną, kiedy m at 
ka moja życie zakończyła — zga
dzały się najzupełniej.

Nabieram przekonania, że w 
chwili śmierci przejawia się ja- 
kaśpotężha siła mogąca dać znać 
o sobie nawet za Oceanem.

Z poważaniem 
Stanisław Gąsiorek. 

Sułkowice, 14.1 1922.

(Autor, niestety, nie wypomi
na czy przyjął pod uwagę różni
cę godzin w Sułkawicach i Chi
cago).

We wszystkich powyższych 
wypadkach była. mowa o zjawi
skach podobnych do tych, jakie 
dość często zdatzają się na sean
sach, mianbwieie poruszanie się 
przedmiotów niedotykxnvych, pu
kania i stuki bez żadnej widzial
nej przyczyny } t. p. Można 
przypuszczać, że istniejące w 
każdym, człowieku, choćby w  za
rodzie, zdolności'medialne prze
jawiają się niekiedy w chwili 
śmierci z olbrzymią siłą, mogą
ca, oddziaływać nawet na setki i 
tysiące kilometrów.

P. Szmurło.

Odczucie śmierci podczas snu.

Było to temu la t 20. Będąc, 
kawalerem żyłem w serdecznej 
przyjaźni z prowizorem Leonem 
Lewickim, k tóry  następnie wy
jechał do Rosji, gdzie, jak  mó
wił, lepiej płacą. Prosiłem go, 
żeby pisał do mnie. Obieeał mi, 
że jak tylko się ulokuje niezwło
cznie napisze, ale przeszedł rok, 
drugi, trzeci, a żadnego listu od 
niego ni© otrzymałem. W wigi- 
Iję Bożego Narodzenia wysze-



dlem wcześniej z biura na obiad, 
wstąpiłem do restauracji), zja
dłem kawałek śledzia, wypiłem 
kawy i udałem się do domu za
snąć.

Śni mi się, że przyszedł do 
mnie do łóżka Lewicki z rewol
werem w ręku i mówi: „Tak zło
żyły się okoliczności, że muszę 
się zastrzelić". W kłada rewol
wer w usta, strzeliła i pada. łia  
s'tiik padającego ciała zrywam 
się z łóżka i dziwię się, co wywo
ła ło  taki nieprzyjemny sen, 
gdyż od dawna jluż wcale o Le
wickim nie myślałem. Zapalam 
świecę, patrzę na zegarek, była 
5-a g. wieczorem. Na drugi dzień 
Świąt 26 grudnia czytam w 
„Ku rjerze W arszawskim":

„Prowizor Leon Lewicki przy
jechał z Płocka i zastrzelił się w 
Saskim Ogrodzie na ławce 24 
grudnia o godz. 5-ej po pał. 
Strzelił sobie w usta i zm arł w 
karetce Pogotowia".

Wytiłómaczyłem sobie, że jak 
strzelał, myślał był o mnie, a ja 
tę jego myśl odczułem we śnie.

Z poważaniem 
Teofil Kuczarski. 

Tomaszów, 8.2 1922.

Przechadzające się widmo niebo
szczyka.

Będąc w Zagłębiu Dąbrów- 
skiem w nad'granicznem miejscu 
Czeladzi brałem lekcje niemiec
kiego u górnoślązaka p. M. Gaj- 
dzika. Powstańcy górnoślązcy 
przebywali wtedy niekiedy i na 
naszem terytorium , a nawet na 
błoniach koło Czeladzi urządzali 
swoje ćwiczenia. W marcu 1921 
r. p. G a jd z lik  udzielił raz nocle
gu kilku powstańcom, między 
którymi był i ogniomistrz S tani
sław N. Pewnego dnia p. Gaj- 
dz-ik dostrzegł o 4-ej po poi. S ta 
nisława N. przechodzącego kolo 
okien domu. Zdziwiony, że nie 
wchodzi do mieszkania wybiegł, 
n a  uilicę, 1'eez nikogo na niej nie 
zobaczył. W kilkanaście m inut 
później doniesiono mu, że ognio
m istrz Stanisław  N. o 4-ej godz.
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został zabity na ćwiczeniach 
wskutek przypadkowej eksplozji 
granatu ręcznego.

Z poważaniem 
Stanisław Grząba.

Słuchacz I I  roku ehemji. 
Kraków, 24.2 1922 r.

•

Można, to wyjaśniać halucmia- 
cją spowodowaną zaświadomem 
telepatycznem odczuciem śmierci, 
przez wrażliwego, widocznie p. 
G. lub też rzeczywistem widze
niem realnego sobowtóra kona
jącego ogniomistrza ; N. Szkoda, 
że opowiad/tme nie pochodzi od 
samej osoby, która to widziała,  *  

że niebyt odrazu sporządzony 
protokół podpisom,y przez pyrę 
osób. Objekcja ta stosuje się, nie
stety, do bardzo wielu odpowie
dzi na nasze ankiety, co można 
tlómaczyć ich nowością,; i wie
przy gotowaniem publiki do ści
słości, oraz natychmiastowego 
notowania swych spostrzeżeń i 
wrażeń i stwierdzenia ich o ile 
możności podpisami świadków. 
W  wielu wypadkach zwracali
śm y się do autorów z prośbą o 
dodatkowe szczegóły lub też do 
wskazanych przez nich osób, i 
przytoczym y tę korespondencję 
jeżeli uda się nam w przyszłości 
wydać oddzielnie cały, zebrany 
dzięki ankietom, odnośny mate- 
rjał. P. Szmurło

Dziwne przeczucie śmierci córki.

W 1901 r. mieszkałem przy 
kościele P. M arji, w Warszawie 
na Nowem Mieście. Również w 
W arszawie mieszkali wówczas 
moi rodzice. Pewnego dnia, gdy 
M atka moja Emilja,_ żyjąca do
tąd, szła do mnie, u jrzała nagle 
na słupach bramy, u wejścia na 
cmentarz kościelny, klepsydry, 
oznajmiające o śmierci mojej 
siostry, M arji. Była ona wów
czas zdrowa i nie groziło jej_ ża
dne niebezpieczeństwo. W kilka 
dni potem siostra zapadła na de- 
ftery t i, po tygodniu choroby,
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zm arła, w wieku łait 24. Na 
owych słupach ukazały się istot
nie owe klepsydry żałobne.

Z poważaniem  
N. J. Charszewski. 

Szpital Główny pod Włocław
kiem, 28.3 1922 r.

NiezwykTe ciekcuwe przeczucie 
niespodziewanej śmierci zdrowej 
osoby, które wywołało halucyna
cję wzrokowa w  oryginalnej for
mie klepsydr, co było zgodnem, z 
późniejsza rzeczywistością. Oso
ba autora powyższej odpowiedzi 
net ankietę jest rękojmia praw
dziwości opowiadania.

P . Szmurło.

Przeczucie śmierci matki.

Czternastoletniej córce pań
stwa K., gdy spędzała wakacje 
w domu rodziców, przyśnił się 
raz  wieczór W igilijny, podczas 
którego nagle um iera je j matka. 
Budzi się z łkaniem i na  zapyta
nie zaniepokojonej m atki opo
wiada jej treść snu. W akacje się 
kończą i panna K. wraca do 
,szkół do m iasta C., gdzie miesz
ka  u krewnych. Fata lny  sen, nie 
przestaje ją  trapić. Zbliżają się 
święta Bożego Narodzenia i po
wrót na ferje do domu. Dręczona 
smutnem przeczuciem panna K. 
py ta  krewnej, jak  należy postą
pić, gdy ktoś nagle um iera i nie
m a już czasu na  sprowadzenie 
kapłana. W yjaśniają jej, że trze
ba wtedy wzbudzić w sobie żal 
serdeczny. Wreszcie panna K. 
wraca do domu. Nadchodzi wie
czór W igilijny i m ija pomyślnie. 
Gospodyni, osoba otyła, krZąta 
się pragnąc żeby wszystko było 
w porządku, w końcu udaje się 
na spoczynek!, lecz po chwili 
przywołuje córkę, skarżąc się, że 
czuje się bardzo źle. Zdejmuje 
ze (ściany krucyfiks i całuje go, 
wzbudza w sobie na prośbę córki 
żal serdeczny i za chwilę umiera 
wskutek choroby serca. Miało to 
miejsce w 1921 roku. W razie o- 
blifcowania proszę o dyskrecję co

do nazwisk i miejscowości. O 
wypadku tym opowiadała m i sa
ma córka zmarłej, k tóra m iała 
sen i była przy śmierci i  jej 
wspomniana krewna, obie zupeł
nie zgodnie.

Z szacunkiem 
A. M.

Ozierniowee, 5.2 1922.

Sen ten proroczy może być 
wytłómaczony przeczuciem praw- 
dziwem, jakie się przejawiło w 
postaci snu albo też działaniem  
autosugestji, gdyż matka wie
działa o tym  śnie zwiastującym  
jej śmierć, co musiało wywrzeć 
na niej głębokie wrażenie i rze
czywiście mogło spowodować 
śmierć w  oznaczonym terminie 
tern łatwiej, że cierpiała na ser
ce.

P. Szmurło.

Przeczucie własnej śmierci, 
stwierdzone listem >.

W listopadzie 1908 r. otrzyma
łem od ś. p. siostry mojej Flory 
Zgudowej kartkę koresponden
cyjną teji treści:

„Kochani! Proszę Was przy
jedźcie koniecznie na mój po
grzeb,, k tóry  odbędzie się w nie
dzielę po południu.

Flora.
Drohobycz, listopad, czwartek 

rano“.
(Siostra chora była już od la t 

5-ciu. Odwiedzałem ją po raz 
ostatni 2 listopada. Była wesoła 
i żartowała, że z tą  chorobą żyją 
do stu  lat. Spodziewa śię. że jesz
cze wychowa synów. M iała wtedy 
45 lat. Otrzymawszy kartkę tej 
treści przypuszczałem, że po 2 
tygodniach pragnie miię widzieć 
znowu, jednak, tknięty jakimś 
dziwnem uczuciem zaraz w pią
tek  wieczorem wyjechałem razem 
z żoną do Drohobycza, Po przy- 
jeździe, gdy zbliżyliśmy Się do 
domu siostry, z daleka już zoba
czyliśmy w pokoju, otwarte 
drzwi które wychodziły na 
ogród, katafalk  oświetlony,' na
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którym  spoczywały zwłoki zmar
łej. Szwagier zakomunikował 
nam, że um arła w piątek około 
5-ej po poł.. a w czwartek rano 
zawezwała jeszcze krawca, odda
jąc któremu ma t er ja 1 i kożuszki 
na 3 ubrania, nalegała, żeby bez
warunkowo wykonał roboty na 
niedzielę, ażeby dzieci nie prze
ziębiły się idąc na  jej pogrzeb. 
Krawiec nie uwierzył i rozpo
czął robotę dopiero w piątek wie
czorem; — gdy się dowiedział, że 
rzeczywiście um arła, w niedzielę 
zaś około 3-ej podczas naszej byt
ności odniósł gotowe ubrania. 
W środę, 2 dni przed śmiercią, 
nieboszczka sarna uporządkowała 
mieszkanie, poleciła zawiesić 
czyste firanki:, popakowała g a r
derobę, przeznaczając pam iątki 
d la siostrzenic, jak  kolczyki ze
garek, bransoletki, rozporządziła 
się nawet co do obiadu na nasz 
spodziewany przyjazd na po
grzeb etc. W dzień śmierci:, po
słała po męża do biura, przywo
łała dzieci i prosiła, żeby wszy
scy odmawiali modlitwy. „Ja bę
dę powtarzać za wami". Przez 
chwilę powtarzała patrząc na o- 
taczającyeh, potem odezwała się: 
„Teraz ja się odwrócę, mówcie 
cicho — ja  zasnę i nie płaczcie, 
by mnie nie budzić11. W parę m i
nut zauważono, że nie oddycha. 
Umarła cicho i  spokojnie1. Lekarz 
był po raz ostatni przed śmier
cią przed miesiącem. Samobój
stwo wykluczone bezwarunkowo; 
—zmarła była bardzo relig ijna i 
do ostatnich chwil ratowała, się 
środkami wzmacniającymi, jak 
rosoły, konjak, drób ©tie. i p ra
gnęła żyć, kochając nad siebie 
dzieci. Męża swego za którego 
wyszła w 22-m roku życia pozna
ła w dzień zaduszny na cm enta
rzu. Gdy się o n ią oświadczył 
powiedziała do m atki: „Życie
■moje będzie cmentarne, a listo
pad kresem jego".

Z poważałiiem 
Ludwik Sandrowski. 

Kontroler Kasowy Żupy Solnej 
w Laoku 

Lacko — Dobrom i L 12/1-1922 r.

Jako obecna przy opowiada
niach osób, które widziały zgon 
ś. p. Flory Zgudowej, oraz m a
jąc w rękach wspomnianą kartę 
pisaną ręką zmarłej, w jakiej 
zaprasza nas na  swój1 pogrzeb, 
wiarogodność zeznań męża mego 
stwierdzam ■własnoręcznym pod
pisem.

Antonina Sandrowskci
>*4 i

Opisany wypadek należy do 
bardzo rzadkich, gdyż przeczucie 
własnej śmierci jest tu dokumen
talnie stwierdzone własnoręcz
nym listem osoby, która ją  prze
widziała. Co się tyczy samego 
przeczucia, to  można je wyja
śniać rodzajem jasnowidzenia, 
znanego pod nazwą „autosko- 
p ji“ i polegającego na tern, że ob
darzona niem osoba doskonale 
wyczuwa stan swego organizmu, 
czasem, nie znając anatomji, wi
dzi i opisuje swoje organy we
wnętrzne i zaszłe w nich zmiany 
i to z dokładnością niedostępną 
dla najbieglejszyoh lekarzy, co 
pozwala jej niekiedy przewi
dzieć co do godziny przyszłą i 
nieprzejawiającą się jeszcze w 
nicaem chorobę, czasem wyzdro
wienie, albo nawet śmierć. Cały 
proces takiego jasnowidzenia 
często może odbywać się w za- 
świadomości; w świadomości Zaś 
zjawia się tylko jakieś mgliste 
mrozem zdaje się nie umotywo
wane przeczucie. Niektórzy w 
ten sam sposób świadomie lub 
zaświadomie widzą stan organi
zmu i u innych osóth, co również 
pozwala im przewidzieć ich cho
robę lub śmierć. Tym rodzajem 
jasnowidzenia można byłoby tłu
maczyć poprzednie opowiadanie, 
gdzie wywołało ono u córki sen 
zwiastujący śmierć matki.

P. Szmurło.

Przeczucie nieoczekiwanego nie
bezpieczeństwa chroniące od 

śmierci.
Dn. 22 lipca 1916 r. znajdowa

łem się jako dowódca plutonu 4 
kornp. 22 p. posp. ruszenia b. ar-
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m ji austr. na pozycji bojowej 
pod: wsią Koniuszków obok B ro
dów w wsch. Małopolsce. Za po
zycją  bojową w odległości około 
100 m. znajdow ała się  gorzelnia 
częściowo przez pociski arm atnie 
zniszczona, a  w niej d ca komp. 
obecnie Major W. P. Glatty Jan  
pełniący służbę w  W ydziale  
I I I  -cim D. O. K. Lwów. W spom
nianego dnia w południe po od
parc iu  k ilku  ataków wojsk rosy j
skich udałem  się do gorzelni, by 
poinformować się u  d-cy komp. 
co do sy tuacji bojowej, dalszych 
rozkazów etc. D-ca komp,, k tóry  
jakkolw iek przełożony i starszy 
wiele wiekiem  trak tow ał m nie 
jak  przyjaciela  n iem al ■— udzie
lił  m i żądanych w yjaśnień, a wi
dząc m oje przemęczenie po nie
przespanych k ilku  nocach nam a
w iał serdecznie, abym  korzysta
jąc  z czasowego spokoju n a  fron
cie n ie w racał n a  razie n a  pozy
cję lecz udał się na stry ch  gorzel
ni i wypoczął p a rę  godzin na  w y
godnie przez jednego z telefoni
stów' przygotow anem  posłaniu. 
Początkowo chciałem  skorzystać 
z propozycji u ję ty  troskliw ością 
o m nie, lecz, nag le  „coś czego mo
m entalnie. n ie  mogłem sobie w y
tłum aczyć — jakieś nieznane, 
nieokreślone przeczucie nakazało 
m i n ie  dać się namówić i opuś
cić czemprędzej gorzelnię. Stoso
wnie do tego postępując, podzię
kowałem  dowódcy za sta ran ie  o 
m nie i opuściłem  gorzelnię, by 
wrócić n a  pozycję. W drodze do 
tejże usłyszałem  w ystrzał salw y 
a rty le r ji  nieprzyjacielskiej!, po
znając coś ze sw istu pocisków, 
iż w ybuchną w  pobliżu, padłem  
na  ziemię — rozglądając się je
dnak  gdzie spodziewany wybuch 
nastąpi. Po chw ili usłyszałem  
stłum iony trzask  i spostrzegłem  
ja k  w dachu wspom nianej go
rzelni pow stają trzy  otwory, a 
za chw ilę następu je  eksplozja.

Mówiąc zwyczajnie „tego, co 
wtedy przeżyłem " i co się ze m ną 
działo, an i wtedy an i też obec
n ie  dokładnie określić niie po tra
fię—w każdym  jednak  raz ie  od

czułem pewną radości, że n ie ule
głem namowom wypoczynku na 
strychu  gorzelni.

W ieczorem tegoż dnia w cza
sie odwrotu spotkałem  się z moim 
dowódąc, k tó ry  n iepytany  n a 
wet przezemnie powiedział mi, 
że po w spom nianym  wybuchu 
zrobiło m u się dziwnie n ieprzy
jem nie, gdy  sobie uprzytom nił, 
że m nie tak  usiln ie  nam aw iał, 
bym  odpoczął na strychu , a  w 
tern w łaśnie m iejscu nastąp ił 
wybuch nie pozostaw iając an i 
śladu z przygotowanego posła
nia.

Teraz opowiem inne au ten tycz
ne zdarzenie.

Przeczucie własnej śmierci przez  
podoficera

Z początkiem  sierpnia 1917 r. 
znajdow ałem  się jako dowódca 
wspomnianej poprzednio kom 
pan ji na  _ pozycji bojowej pod 
miejscowością B ig lia  obok Go
rycji. Pew nego dnia nad ranem  
w owym czasie, d a ty  bliższej nie 
pamiętam!, powróciłem z placów
k i do okopów i udałem  się do 
t. z. kaw erny — podziemnego 
schronu — celem spakowania 
swoich rzeczy i opuszczenia oko
pów w ślad  za resztą kom panji, 
k tó ra  już  zluzowana poprzednio 
odeszła w tył. P o  chw ili zjaw ił 
się podoficer z m ojej kom panji 
niejak i k a p ra l G rauer, — im ie
n ia nie pam iętam  — W zawodzie 
cyw ilnym  współ właściciel sklepu 
z obuwiem we W iedniu — pro
sząc m nie, abym  go zwolnił z  roz
kazu otrzym anego od mego za
stępcy w czasie mego pobytu na 
placówce, a mianowicie pozosta
n ia  w okopach do następnego 
dnia  celem zorjentow ania nowej 
kom panji w terenie i zezwolił 
m u opuścić okopy obecnie wraz 
ze m ną, gdyż m a jakieś niew y
tłum aczone przeczucie, że jeżeli 
obecnie okopów nie opuści — to 
już nie w yjdzie z nich cało. Gdy 
to usłyszałem  zrobiło m i się 
„nieswojo", a ' zarazem  zdziwiłem



się, gdyż wspomniany podoficer 
nadzwyczaj, przytem inteligent
ny, dzielmy i sumienny, m iał za 
sobą w owym czasie przeszło 30 
miesięcy służby frontowej, odbył 
szczęśliwie wiele walk — nie mo
głem więc pojąć skąd nagle te
raz począł zwracać uwagę na 
przeczucia. Pragnąłem  uczynić 
zadość jego prośbie — nie m ia
łem jednak żadnego zastępcy, 
ponieważ inni podoficerowie o- 
puścili już 'okopy, dlatego też 
wbrew własnemu przekonaniu 
począłem mu przedstawiać niedo
rzeczność jego przeczuć po tylu 
przejściach i doświadczeniach 
wojennych i ostatecznie mimo 
próśb z. jego strony poleciłem 
wypełnić rozkaz. W dwa dni po 
tej rozmowie doniesiono md, że 
kapral Grauer poniósł śmierć 
trafiony odłamkiem granatu w 
pierś i brzuch podczas opuszcza
nia okopów pierwszej liinji w mo
mencie,. gdy znajdował się w t. 
z. rowie dobiegowym.

Z poważaniem
Adam Kiliński 

porucznik W. P. 
Kraków, 4/1-1922.

Oby dim  te zdarzenia s« daleko 
trudniejsze do wytłómaczenia, 
niż przytoczone wcześniej, bo 
śmieć mogła nastąpić, a w dru
gim wypadku nastąpiła nie 
wskutek choroby, takiego lub in
nego stanu organizmu, lecz z pó- 
wodu przyczyn postronnych, nie 
spodziewanych i uważanych zwy
kle za przypadkowe i niemożliwe 
do przewidzenia. Można przypu
ścić albo jakaś wszechwiedzę, za- 
świadomości ludzkiej, albo ostrze
żenie ze strony jakiejś inteligen
cji obcej, dla której przyszłość 
nie ma tajemnic i jest zawsze ko- 
niecznem następstwem poprze
dnich przyczyn, wobec czego 
przypadek i traf wcale nie istnie
ją, jako nie zgadzające się z po- 
wszechnem prawem przyczyno- 
wości.

P. Szmurło.

Nagle przeczucie śmierci
W roku 1914 w dwa miesią

ce po wybuchu wojny, pełniąc 
służbę przy Legjonie Polskim, 
wracałem po odprowadzeniu 
transportu do Krakowa, na front 

W Słotwinie połączyłem się z 
idącym na front batalionem kap. 
Bobrowskiego. W bataljonie tym  
spotkałem się z kolegą ze Związ
ku strzeleckiego, ś. p. 'Ta
deuszem Chorążym (pseud. Su
chodolski), i razem wyruszyli
śmy wesoło w drogę. W czasie 
marszu, kilka razy słyszałem od 
niego zapewnienia, że z frontu 
nie wróci już do domu, mimo te
go jednak ciągle rw ał się na
przód, za powolnym m u się wy
dawał marsz bataljonu. Doszli
śmy tak szczęśliwie do wsi Ga
da wa w byłej Kongresówce. Żoł
nierz był zdenerwowany, gdyż w 
dwu ostatnich dniach marszu, 
niepokojeni bywaliśmy przez 5 
zabłąkanych kozaków, którzy 
nam się jednak stale wymykali. 
Po dojściu do Gadawy, objął św. 
p. Chorąży ze swym plutonem 
placówki!, ja  zaś wysłany zosta
łem z częścią plutonu swego na 
patrol. W pewnej chwili słysze
liśmy silną strzelaninę od stro
ny wsi, do której zresztą już wra
caliśmy. Gdyśmy się zbliżyli o- 
gień już ustał. Na placówce (któ
ra  nas przepuszczała, znajdował 
się przypadkowo i ŚL p. Chorąży, 
który mnie powitał następuj ące- 
m;i słowami:

„Tadku, dobrze żeśmy się spot
kali, ho chciałbym dać znać ka
pitanowi, żeby wyznaczył do 
służby już teraz kogo _ innego, 
gdyż za jakieś pół godziny już 
nie będę żył“. S tarałem  się mu 
wytłumaczyć, że przecież nic się 
nie może stać!, gdyż moskali nie 
ma,on jednak nie daj się uspo
koić, tylko nalegał na mnie, bym 
prośbie jego uczynił zadość. Nie 
dał się jednak w służbie zastąpić, 
co chciałem uczynić, widząc je
go zdenerwowanie. Udałem się 
po przybyciu do kwatery kapita
na, by złożyć raport z mych oh-
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serwucji, a pray tern opowiedzia
łem o silnem zdenerwowaniu 
Chorążego i dziwnem jego prze
czuciu. Nie pam iętam  już, jak to 
kapitan przyjął. 'Gdym z kwate
ry  dowódcy wychodził, by objąć 
wyznaczoną mi nową służbę o- 
ehrony taborów), lisłyszałem no
wą silną strzelaninę w stronie 
placówki, n a  której się spotka
łem z ś. p. Chorążym. Za chwilę 
spostrzegłem biegnącego szere
gowca, a przeczuciem wiedziony, 
zatrzymałem go, pytając), dokąd 
biegnie. Odpowiedź, k tórą otrzy 
-małem, wstrząsnęła m ną do głę
bi. Biegł do kw atery kapitana, 
by zameldować o zabiciu dowódz- 
cy swego ś. p. Tadeusza Chorą
żego. Mimowoli spojrzałem na 
zegarek, upłynęło zaledwie pół 
godziny od naszego rozstania się. 
Pochowany został w Gadawie, z 
honorami wojskowymi, słusznie 
mu się należącymi, zostawiając 
głęboki, żal po sobie nie tylko u 
mnie, bliżej z nim żyjącego, ale u 
wszystkich kolegów i  podwład
nych. Serdeczny był chłopak.

A oto drug i wypadek.

Zmarły w kinematografie.

W roku 1915 przebywałem w 
szpitalu klinicznym w Krakowie, 
z powodu skaleczenia oka prawe
go. Zajął się m ną bardzo serdecz
nie ś. p. prof. W. genjalny okuli
sta. S tan  oka mego był już do
brym1, lewemu nie groziło żadne 
niebezpieczeństwo, więc pozwalał 
mi wychodzić do miasta', zakazu
jąc jednak bezwarunkowo uczę
szczania do kawiarń, a  w szcze
gólności do kina. Przyszedł czas, 
gdy ś. p. prof. W. zachorował i 
wyjechał do Wiednia na opera
cję. Nudząc się w szpitalu, a ko
rzystając z nieobecności profeso
ra. postanowiłem z kolegą pójść 
do kino-Wanda. Przedstawienie 
się już rozpoczęło, i widać było z 
zewnątrz, że pustki są przy ka
sie. Między przedsionkiem a  we- 
stibulem kina były wtedy, nie 
wiem czy jeszcze są, drzwi otwie

rające się na  obie strony. Wsze
dłem pierwszy, ale zaledwie 
drzwi te otworzyłem, cofnąłem 
się przestraszony tern/, co u jrza
łem. Otóż na kanapce, koło jedne
go z wejść, frontem do mnie, sie
dział prof. W. czytając gazetę. 
Utkwiły m i dziwnie wtedy w pa
mięci jego szlachetne rysy twa
rzy, jego biała broda i szkła na 
oczach, choć to była chwila ty l
ko, gdyż natychm iast się cofną
łem, a zdziwionemu koledze po
wiedziałem, że nie możemy iść 
do tego kina, bo jest w niem pro
fesor. Po odejściu dopiero, przy
szło nam na myśli, że to jest nie- 
możliwem. Wróciliśmy się, i roz
glądając się po kinie przysze
dłem do przekonania, żem się po
mylił.

Za dwa dni przyszła wiado
mość telegraficzna o jego śmier
ci.

Tadeusz S...

Można tlómaczyć halucynacją 
spowodowaną przez telepatyczne 
odczucie śmierci profesora, lub 
też jego sobowtór.

P. Szmurlo.

N iezw ykły seans.

W ścisłym kółku znajomych 
wśród młodzieży akademickiej 
pod przewodnictwem lekarza p. 
S, odbył się seans, w którym  bra
ło udział 6 osób wraz z p. M. ja
ko medijum. P an  M. zapadł w 
trank, lekarz skonstatował sen i 
zaczęły się doświadczenia z prze
noszeniem m yśli medjum w od
ległe miejsca. Proszono, żeby me
djum dało dowód niezbity, że po
trafi przenosić się ciałem astral- 
nem w dal. Po upływie dziesię- 
ciominutowej bezwzględnej ci
szy, medjum. ledwo poruszając 
ustam i zaczęło rzucać ciche, u ry 
wane słowa: „Podpalę... siano...
w polu...“ Głośno i ostro nakaza
no mu, aby tego nie czyniło. Rap- 
tem ujrzeliśm y czerwony blask 
w oknie: — płonęła kopicą siana 
na poblizkiej łące. Wszyscy rzu-



ciii się do -okien. Medjum oddy
chało szybko i coś niewyraźnie 
szeptało. Nagle ku ogólnemu za
dziwieniu ujrzeliśmy spadające z 
-sufitu pudełko zapałek}, które 
przedtem leżało na stoliku obok 
okna. Hypnotyzer -obudził me
djum, które o niczem nie pamię
tało, jedynie skarżyło się na ból 
w palcach u  prawej dłoni, przy
puszczając, -że widocznie sparzy
ło się przez, nieuwagę, choć o tern 
nie wie.

Z  poważaniem
Ejsm ont Bolesław. 

Przemyśl, 12.1 1922 r.
* * *

Niezwykle ciekawy ten seans 
nie był, niestety, w  swoim czasie 
ściśle zaprotokółowany, co pra
wie annuluje jego wartość dla 
nauki.  Z literatury metapsychicz- 
nej w iemy o wypadkach jakby  
samorzutnego powstawania o- 
gnia, co można tłómaczyć trans
formacją energji medjalnej na 
jakąś inną, powodującą nawet 
na dość znacznej odległości silne 
podniesienie się temperatury, na
stępstwem czego może być samo
zapalenie się. Podobne wypadki, 
obserwowano nie tak dawno w  
Ameryce i na Węgrzech, wspo
mina też o nich i Aksakow w 
swem dziale „Animizm i spiry- 
tyzm “. Druga hypoteza polegała 
by na tern. że pożar powstał 
wskutek innych przyczyn bez u- 
działu medjum, które tylko w  
transie w razie jasnowidzenia 
zobaczyło to i zakomunikowało 
obecnym. Ból jakby od sparzenia 
można przypisać autosugestji 
a spadające pudełko  —  telekino- 
sji. Trzecia możliwość, to wydzie
lenie się sobowtóra.

P. Szmurło.
■ • ' i t  ■••

Stosownie do ankiety -ogłoszo
nej przez Szan. Tow-arz. Psycho- 
Fizyozne m ając większą ilość 
spostrzeżeń własnych z, dziedzi
ny m-edjumizmu ,i t. zw. zjawisk 
psychicznych, przesyłam kilka z 
nich najcharakterystyczniej - 
szych do dyspozycji.
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Autoskopja,
Eksperymentując ubiegłego ro

ku, podczas pobytu mego w K ra
kowie, z pewną kobietą, panią 
Ż. M. la t około 35 -osobą bardzo 
mało nerwową, wrażliwą _ -nato
m iast medjalnie w wysokim sto
pniu, zauważyłem, że ta  bę
dąc pogrążoną w -śnie magnetycz
nym posiadała zdolność widzenia 
wnętrza swego organizmu, opi- 
sujląc przy tern-, bardzo -dokład
nie kształty i  w ygląd narządów. 
Zaznaczamy, że osoba ta  nie zna
ła  ąnatom ji i  po obudzeniu za
pytyw ana o wygląd narządów 
nie m iała o nich pojęcia; wyklu
czoną rzeczą jest również w przy
padku tym, podświadome przy
pominanie -sobie wiadomości z 
anatom ji o których mogła sły
szeć od kogoś, ponieważ psycho
analiza dała wynik zupełnie ne
gatywny. Nadmieniam również, 
że zdolności te występowały ty l
ko czasami, a traciła je  zupełnie 
podczas rozmaitych stanów psy
chicznych -dla niej nieprzyjem
nych (gniew, strach, przepraco
wanie umysłowe etc.).

Metaloskopja.
W roku 1920 eksperymentowa

łem z medjum, mężczyzną lat 
20, nieco nerwowym, bardzo w ra
żliwym medjalnie, k tóry  pod
czas snu magnetycznego odczu
wał silnie działanie m etali i  tak 
np. srebro wywoływało u  niego 
mrożenie i piekotę oraz drgawki, 
gdy natom iast platyna, dzia
łała a a  niego kojąco- i  wy
woływała wrażenie -ciepła; złoto 
bez wpływu widocznego, miedź 
działała podobnie jak  srebro. 
Fałszowanie względnie fantazo- 
wanie medijum wykluczono, po
nieważ stałe miewało oczy za
wiązywane i było pilnie śledzo
ne a mimo wszystkiego nigdy się 
nie myliło -co do rodzaju metali 
i wrażeń jakie miało odnosić. 
Podobnych wypadków zaobser
wowałem większą liczbę -i jako 
zapewne już znanych nie poda
ję.



40

Ekoterjorykacja czuciowa.

Zjawisko to otrzymałem u a 
większej ilości medjów przeważ
nie w kończynach górnych—wy
dzielając czucie zupełnie lub czę
ściowo — następnie sferę czucio
wą wydzielałem w parafinę, 
wosk i t. p., które to przedmioty 
odpowiednio drażnione mecha
nicznie, wywoływały natychm ia
stową reakcję. W jednym jedy
nym  wypadku wystąpiły ślady 
działań mechanicznych (w para
finie) na kończynie górnej, bez 
jakiejkolwiek poprzedniej suge- 
stji, zupełnie identyczne co do 
kształtu a które zniknęły dopiero 
po kilku dniach.

Odczuwanie 'promieniowania.

Zjawisko dość często spotyka
ne, w szczególności przed 2 laty 
dokładnie zaobserwowałem je na 
medjum H. S. chłopcu 17-letnim 
nerwowo zupełnie zdrowym1, któ
ry  podczas snu odczuwał 'bardzo 
dokładnie osoby, które były obec
ne na seansie, względnie specjal
nie przychodziły w tym  celu z 
pokoju przyległego — w ynajdy
wał również przedmioty należą
ce do tych osób i przez nie scho
wane, musiał jednak przed tern 
dotknąć dany przedmiot względ
nie osobę o iiile nie znał jej, ce
lem, jak twierdził „zapamiętania 
sobie fluidów". Nie miał miejsca 
w doświadczeniach tych t. z,w. 
Cumberlandyzm ponieważ osoba 
chowająca przedmiot mogła do
tykać go jeszcze przed schowa
niem — a  następnie dopiero 
obmyśleć miejsce, gdzie m ia
ła schować dany przedmiot.

Telepatia.
Zjawisko, o ile chodzi o dowód 

ścisły i pewny, spotykałem bar
dzo rzadko ;— przed 3 laty  zaob
serwowałem je zaledwie kilka
naście razy na pewnym objekcie, 
z którym  eksperymentowałem 
przez przeciąg kilkunastu mie

sięcy. Pogrążony w śnie, skoro 
skupiałem sobie przedmioty real
ne jak ram ki czworokątne, bar
wy eto. tenże doskonale określa! 
mi wygląd tych przedmiotów, 
twierdząc, że widzi je  przed so
bą i to zrazu jakby za mgłą a 
dopiero po pewnym czasie żary so 
wywały mu się kontury, względ
nie wyrazy, ostro. Przeszkodami 
w zjawiskach tych, były bardzo 
często przejiścia psychiczne, spo
żyty przed tern w większej ilości 
posiłek, nizka tem peratura pofco- 

• ju, w którym eksperymentowa
łem i t. p. (warunki niedogodne 
wytwarzałem naumyślnie, chcąc 
się przekonać o sile ich działania.

S ty c/ma tyzacja.
«

Na medjum Pannie C. K. 18- 
letniej b. wrażliwje medjalnie 
udawało mil się otrzymywać 
drogą zwyczajnej sugestjł słow
nej najścia krwi pod skórą w 
kształcie plam a nawet zupełnie 
wyraźnych lite r w oznaczony prze 
zemnie czas. I  tak pewnego razu 
poddałem jej sugestję, że naza
ju trz  m a wystąpić na ręce jej 
bardzo wyraźna litera  I. _ o pe
wnej oznaczonej godzinie, co 
rzeczywiście z największą do
kładnością tak co do czasu jako- 
też miejsca nastąpiło. Litera ta 
wyglądała zupełnie tak, jakgdy- 

• by ktoś namalował ją  czerwoną 
farbą i następnie przykrył cien
ką warstwą skóry. Zniknęła do
piero po 10 dniach — stopniowo 
niby pełznąc.

(Pomijam wypadki otrzym y
wanie drogą suigestji. czkawki, 
krwawień z nosa, jąkanie, wy
miotów, m enstruacji jako_ zna
nych, a bardzo łatwo dających 
się uskutecznić).

Odczuwanie chorób i śmierci.

Ten sam osobnik, który dawał 
efekta telepatji odczuwały pod
świadomie choroby i śmierć osób, 
z którym i się stykał, jakkolwiek 
osoby te cieszyły się pozornie zu
pełnym zdrowiem i tak np.:
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1) twierdził, że pewien żołnierz, 
którego znałem osobiście, w bliz- 
kiej przyszłości umrze, co de fac
to miało miejsce w niedalekiej 
przyszłości. Twierdzenie swoje o- 
pierał na wrażeniach chłodu, ja 
kiego doznawał, podczas styczno
ści z tym i osobami.

Blizka w mej rodzinie krewna 
przewiduje i odczuwa z matema
tyczną wprost ścisłością i niekie
dy nie do uwierzenia, chorobę 
względnie śmierć osób blłzkidh.

2) Jeden z takich wypadków 
sam zaobserwowałem. Faktu  te 
przewiduje drogą snów.

W rażenia przedśmiertne.

Pewien znajomy mój, prze
szedłszy bardzo ciężką chorobę, 
z której! z trudem wyszedł, opo 
wiadał, że podczas tejże w krót
kim czasie przed kryzysem cho
roby, w wyobraźni swej przeży
wał raz jeszcze całe swoje życie, 
począwszy od kolebki, aż do chwi
li kryzysu. W rażenia te powsta
wały :

1) u niego nadzwyczaj w yra
ziście i przechodziły jakgdyby 
w kalejdoskopie,_ jednakże z za
wrotną szybkością, nie pomija
jąc przy tern najdrobniejszych 
szczegółów. Opowiadając to, dzi
wił się ogromnie i nie chciał sam 
sobie wierzyć, aby mózg mógł 
się zdobyć na tak intensywną i 
wyczerpującą pracę. Sam będąc 
małym chłopcem (12 lat) podczas 
kąpieli w rzece, topiłem slię i o- 
becnie jeszcze pamiętam dosko 
nale jak przeszło mi w kilku m i
nutach, które przebyłem pod wo
dą, całe moje życie z najdrobniej- 
szemi szczegółami. Pam iętam  je
szcze dziś, ciekawe zjawisko, że 
nie czułem po pewnej chwili ża
dnego strachu, podczas gdy w 
pierwszej chwili tenże opanował 
mię zupełnie, i miałem wówczas 
świadomość mego położenia i 
grozy. Podobny wypadek jak po
wyższy opowiadał m'i, mój kole
ga, który topiąc się odczuwał zu
pełnie podobne wrażenia.

Z poważaniem 
Adam Zys.

Lwów, luty 1922 r.
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Ruch Metapsychiczny w Polsce.
Wzmożone zainteresowanie się 

zjawiskami względnie mało je
szcze zbadanemi, jako naturalna 
reakcją po długotrwałym okresie 
pozytywnym i ciasnego m ateria
lizmu, ograniczającym światopo
gląd tylko do fenomenów zmy
słom naszym dostępnych, zaczy
na, szczególnie w latach ostat
nich, ogarniać coraz to  szersze 
warstwy społeczeństwa nietyłko 
u nas, ale i  na całym świecie.

W naszym k ra ju  wskutek dłu
goletniej niewoli uniemożliwiają
cej wszelkie zrzeszenia, zajmo
wali się tą  dziedziną tylko 
nieliczni badacze obdarzeni um y
słem więcej samodzielnym, jak 
naprzykład. nieodżałowanej pa
mięci prof. Juljan Ochorowicz, 
którego odnośne dzieła wyróżnia
ne są dotąd przez najpoważniej
szych autorów zagranicznych.

Od niedawna dopiero, t. j. z 
chwilą, gdy Polska odzyskała 
swą samodzielność, zaczęły u nas 
powstawać towarzystwa mające 
na celu naukowe badanie Meta- 
psychiki. I  tak w r. 1919 powsta
ło w W arszawie t. zw1. Koło Miło
śników Medjumizmu, nie m ają
ce wprawdzie pretensji do uczo- 
ności a którego inicjatorom cho
dziło, na zasadzie odnośnej w

tym  celu reklamy, o zapoznanie 
naszego ogółu z przygodami z 
tej dziedziny zjawiskami. Koło 
to w krótkim  czasie istniej prze
stało.

Następnie tworzy się „Polskie 
Tom. Badań Psychicznych“, sku
piające wielu ludzi poważnych i 
zasłużonych, że wymienimy inż. 
Piotra Lebiedzińskiego i d-ra T. 
Sokołowskiego, zajmujące się 
więcej stroną teoretyczną i  two
rzeniem liypotez dla wyjaśnienia 
odnośnych zjaAvisk. Wkrótce głó
wnie dzięki inicjlatywie Prospera 
Szm urły  powstaje „Warszawskie 
Towarzystwo Psycho - Fizyczne, 
dążące do eksperymentowania i 
starające się oprócz działalności 
wewnętrznej1 zaznajamiać z me- 
tapsychiką szerszy ogół przy 
pomocy odczytów publicznych, 
których wygłoszono już pod jego 
egidą kilkanaście. iNieco później 
w Krakowie przy współudziale 
d-ra Klęska, d-ra Breyera, litera
ta L. Szczepańskiego i innych 
organizuje się „Towarzystwo Me- 
tapsychiczne“, a jeszcze później 
w Piotrkowie dzięki energji A. 
Pańskiego powstaje „T-wo Ba
dań Psycho-Fizycznych'‘ p rzy j
mujące niemal całkowicie statut
Warsz. T-wa. We Lwowie, gdzie



sporo osób interesuje się meta- 
psyehiką, a inż. Libański ener
gicznie ją  popularyzuje drogą 
odczyftów i publikacji niema je 
dnak dotądi, o ile wiemy, zorga
nizowanego T-wa tak  samo jak i 
w [Krośnie, choć odbywają się 
tamże seanse dzięki obecności od
powiednich medjów. Brak też 
jest T-wa i w tąkiem centrum, 
jak  Poznań.

Ja k  słyszeliśmy w Warszawie 
m a wkrótce powstać „Towarzy 
stwo Studjów Ezoterycznych“ 
projektujące nawet w przyszłości 
zorganizowanie stałych kursów, 
choć istnieją obecnie już pryw at
ne kursy wiedzy tajemnej oraz 
niezależnie od nich kursa mające 
na celu spotęgowanie woli, pa
mięci etc.

Egzystuje też w Warszawie 
„Towarzystwo Teozoficzneu ma
jące charakter więcej ideowy, za
patrujące się na wszystko pod 
kątem z góry powziętej doktry
ny i dla tego mogące być uważa
ne za metapsychiczne.

Po zatem liczne prywatne kół
ka i kółeczka, rozsiane w stolicy 
i na prowincji i: niczem z sobą 
nie związane m ają przeważnie 
na celu zaspokojenie ciekawości 
swoich uczestników lub komuni
kowanie się z duchami zmarłych 
lecz najczęściej nie stosują przy 
tern żadnych metod naukowych.

Zainteresowanie się zjawiska
m i metapsychicznemi przejawia 
się też av naszej beletrystyce w  
teatrach, kinodramatach, nawet 
w sztuce, dowodem czego mogą 
służyć wystawy obrazów m ala
rza Stabrowskiego lub rysunków 
i obrazów transowych M arjana 
Grużewskiego, oraz liczne prze
kłady dzieł okultystycznych itp. 
zapełniające półki księgarskie i 
rychło znajdujące nabywców. O 
literaturze propinalnej pomówi
my obszerniej w rubryce „Bibljo- 
g rafja“.

W prasie codziennej, szczegól
nie w „Kurjerze Porannym", 
„Expresie“, „Ilustrow. Kurjerze 
Codzien," (krakowskim), nawet 
w poważnej „Gazecie Warszaw
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skiej" i „Tygodniku Ilustrowa
nymi“ redakcje których rozumie
ją  potrzeby czasu i' liczą się z 
zainteresowaniem swych czytelni 
ków, coraz częściej można napot
kać artykuły o metapsychice, o- 
pisy zagadkowych zjawisk z tej 
dziedziny oraz szczegółowe spra
wozdania z poświęconych spra
wne tej odczytów publicznych.

O statni Kongres Międzynaro
dowy Badań Psychicznych  w je
sieni 1923 r. w Warszawie, który 
po raz pierwszy odbył się w mu- 
rach uniwersytetu przy udziale 
jego profesorów, w dużym stop
niu przyczynił się do usunięcia 
niesłusznych uprzedzeń u dość 
licznych, przedstawicieli wiedzy, 
gdyż przekonał ich,, że współcze
śni badacze tej dziedziny dalecy 
od mistycyzmu, przeciwnie, sta
rają  się zedrzeć zasłonę tajem ni
czości ze zjawisk mylnie przez 
wielu nazywanych nadprzyro- 
dzonemi i  niezwykłemi, stosując 
do nich metody czysto naukowe.

[Prowincja, pozbawiona niemal 
zupełnie poważniejszych odczy
tów, odwiedzana natomiast czę
sto przez panów Ben-Ali i in
nych, demonstrujących jedynie 
pozbawione wszelkich nauko
wych wyjaśnień, . doświadczenia 
hypnotyczne, telepatyczne, oraz 
przekłuwających sobie ręce i po
liczki, interesują się jednak ine- 
tapsychiką może w stopniu wyż
szym jeszcze aniżeli Warszawa z 
jej ruehliwem nerwowem życiem 
i intensywną walką o byt.

Dowodem tego było duże powo
dzenie jakiem cieszyły się w u- 
biegłym listopadzie i  grudniu w 
Wilnie, Brześciu n. Bugiem, To
runiu i Piotrkowie urządzone 
pod egidą Warsz. T-wa Psycho- 
Fizycznego odczyty o _ „Medjn- 
mizmie“, „Jasnowidzeniu“ etc. 
wygłoszone przez jego prezesa p. 
Prospera Samarię, pragnącego w 
ten sposób rozpowszechniać wię
cej krytyczne poglądy na tę dzie
dzinę najfałszywiej często przez 
wielu interpretowaną.

Celem wspomnianych odczytów 
było również zapoczątkowanie na
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prowincji Towarzystw pokrew
nych Warsz. T-wa Psycho-Fiz., 
co się też najzupełniej udało, 
gdyż w Wilnie, Brześciu n. B u
giem i Toruniu z inicjatywy p. 
Szmurły zostały już wybrane ko
m itety organizacyjne złożone z 
osób poważnych, lekarzy, przyro
dników etc. z celem zredagowa
nia statutów, ich legalizacji oraz 
przyjmowania zapisów na człon
ków projektowaynch towa
rzystw.

Można spodziewać się, że 
wkrótce może cała Polska, o ile 
inicjatorom nie zbraknie energji 
i wytrwałości, pokryje się siecią 
towarzystw’ metapsychicznych, 
co uważamy za bardzo pożądane, 
gdyż oprócz takich medjów jak 
F. K luski, J. Guzik, Janusz F., 
Stanisława P., van Z., panna /?., 
p. M. Grużewski, pani J. Domań
ska i Czernigiewiczowa, oraz psy

chometra i jasnowidzący inż. S. 
Ossowiecki, z których wielu zala
nych jest nietylko w Europie lecz 
i na drugiej półkuli, posiadamy 
niezawodnie wiele innych rae- 
dtjów''. M arnują się też korzyści 
dla nauki w różnych zapadłych 
kątach naszego kraju  wobec braku 
kompetentnych osobistości i To
warzystw^, które mogłyby się za
jąć ich naukowem badaniem, o- 
raz rejestracją, protokółowaniem 
i sprawdzaniem najrozmaitszych 
zjawisk zagadkowych. Te ostat
nie przez nikogo dotąd należycie 
nie notowane, giną bezpowrotnie 
zebrane zaś i opublikowane mo
głyby stanowić obfity i cenny 
m aterjał, u łatw iający wysnuwa
nie wniosków dla ich wyjaśnie
nia, co już jedno byłoby wielką 
zasługą takich Towarzystw.

P. Szmurło.

Z U
SPRAWOZDANIE

ti Warszawskiego I-wa.
1921 — 1923.

Warsz. T-wo Psycho-Fizyczne, 
mające na celu badanie zjawisk, 
wchodzących w zakres metapsy- 
ehiki, powstało w listopadzie 
1921 r. z inicjatywy p. Prospera 
Szmurły.

T-wo jako takie stoi na grun
cie zupełnie objektywnym, nie 
przychylając się do żadnej z 
istniejących teorji i hypotez, 
lecz żadnej z nich a priorii nie 
odrzucając, pozostawia swym 
członkom zupełną wolność po
glądów.

Zarząd T-wa stanowią: prezes 
p. P . Szmurło, członkowie Zarzą
du — pp. J . Bakierowski, Z. Po

górska, adm. W. Kłoczkowski, G. 
Broniewski, !St. Rzewuski, inż. Z. 
Szumski i St. Trojanowski.

Od chwili powstania aż do o- 
statniego walnego zebrania, któ
re odbyło się dn, 10.12 1923 r„ 
Zarząd odbył 67 posiedzeń.

Działalność T-wa szła w dwóch 
kierunkach: teoretycznym i eks
perymentalnym.

Działalność teoretyczna pole
gała główmie na udostępnianiu i 
popularyzacji wiedzy metapsy- 
chicznej i zagadnień, mających z 
nią związek. Do celu tego służyła 
istniejąca przy T-wie bibljoteka, 
posiadająca obecnie około 200



dzlet i otrzymująca stale 5 pism 
specjalnych w jeżykach obcych— 
oraz 2 tygodniowe zebrania ogól
ne dyskusyjno-informacyjne na 
których wygłaszano odczyty, po
gadanki, sprawozdania i t. p. O- 
gółem w ciągu 2 lat zebrań ta
kich odbyło sie 44. Wygłoszono 
na nich 36 odczytów i pogadanek 
oraz 13 sprawozdań z doświad
czeń, działalności T-wa i t. p. 
Prelegentów przemawiało 20.

Poza odczytami n a  zebraniach 
T-wa urządzono 28 odczytów pu
blicznych, z tych 20 w W arsza
wie i 8 na prowincji, które wy
głosili następujący prelegenci: 
p. P. Szmurło (12 odczytów w 
Warszawie i 8 na prowincji), p. 
N. Jastrzębska (4 odczyty, z któ
rych 2 powtórzono) i p. J. Do
mańska (2 odczyty). P. Szmurło 
wygłosił nadto parę odczytów w 
T-wach pokrewnych na icli za
proszenie.

W >r. 1921 i 1922 T-wo ogłosiło 
w prasie warszawskiej i prowin
cjonalnej 3 ankiety na temat: 
„Zagadnienie śmierci", „Sen i wi
dzenia senne" oraz „O zabobo
nach"; odpowiedzi na nie z róż
nych stron Kzeczypospolitej i z 
różnych sfer społeczeństwa na
płynęło paręset,

T-wo dało impuls do organiza
cji Tow. pokrewnych w 3 mia
stach na prowincji.

Działalność doświadczalna To
warzystwa wyraża się w cyfrach 
jan  następuje: ceansów medjal- 
nych (nie licząc próbnych)
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odbyło się 15 z udziałem 5 me- 
djów; seansów telepatycznych — 
2, z udziałem 2 medjów; doświad
czeń telepatycznych dokonanych 
zbiorowo — 1920; doświadczeń 
nad kryptestezją (zbiorowo) — 
120; doświadczeń z magnetyzo- 
waniem roślin i nasion (trw ają
cych średnio po, miesiącu każde) 
— 18; doświadczeń psychome- 
trycznych — 2; fotografowania 
promieniowania rąk  ludzkich — 
2, z 9 osobami. Niektóre z proto
kółów T-wa zostały wydrukowa
ne w pismach zagranicznych.

Pozatem dokonano doświad
czeń psychologicznych na 100 
przeszło osobach oraz urządzono 
szereg seansów próbnych i do
świadczeń hypnotycznych, ma
gnetycznych, z psychomotoreni 
Tromelin, z ekranem fosforyzu
jącym pomysłu p. Proniewskie- 
go, pismem automatycznem, e- 
kierką etc. Zapoczątkowano p ra
cownię posiadającą już kilka 
przyrządów własnej konstrukcji 
i pomysłu i parę nabytych.

T-wo nawiązało kontakt z po- 
krewnemi oraz wzięło udział w 
2-igim międzynarodowym kon
gresie badań psychicznych w 
Warszawie, delgpjąc nań jako 
swego przedstawiciela p. P. 
Szmurłę.

Liczba członków T-wa wynosi 
obecnie osób 180 w Warszawie i 
16 na prowincji.

Sekretarz T-wa
Stefan Rzewuski.
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Korespondencje.
W rubryce tej będą zamiesz

czane relacje o przeczuciach, 
przewidywaniu przyszłości, tele- 
patji, jasnowidzeniu, psychome- 
trji, ralKlomancji, zjawiskach me- 
djumicznych', domach nawiedza
nych, zjawach, amuletach, ta li
zmanach i  środkach sympatycz
ny *h, wogóle o wszystkiem co 
wchodzi w zakres metapsychiki.

O nadsyłanie takich wiadomo
ści Redakcja uprzejmie prosi 
wszystkich czytelników, którzy 
bądź sami doświadczyli czegoś 
podobnego, bądź też słyszeli o 
tern od, osób wiarogodnyoh. Naj- 
pożądańsze byłyby sprawozdania 
stwierdzone podpisem paru osób.

Redakcja.

Przeczucie niebezpieczeństwa.
Miało to miejsce w latach 

strasznej europejskiej wojny. 
Istniały całe okolice zniszczone 
„ogniem i 'ołowiem44, spalone wio
ski, zrujnowane świątynie P ań
skie.

Do takich okolic należała wieś 
i cała parafja Gralewo, — tam 
’bowiem przez 5 miesięcy stały 
wrogie sobie kolumny o kilkaset 
zaledwie kroków jedne od dru
gich. Z 214 dużych i zamożnych 
wsi i folwarków literalnie śladu 
nie zostało. Sama wieś Gralewo 
z przepięknym murowanym ko
ściołem zamieniona została w 
zgliszcza i ruiny.

Gdy po tułaczce w 1916 roku

znalazłem się znowu w Gralewie, 
na zgliszczach pod murami spa
lonego i rozbitego kościoła wy
stawiłem prowizoryczny ołtarz, 
przybrałem go w polną zieleń i 
tu  aż do słotnych dni jesieni mo
dliła się wraz ze mną uszczuplo
na garstka parafjan  Gralew- 
skich.

Tegoż roku w maju przygoto
wując do pierwszej spowiedzi i 
komunji świętej i ucząc dzieci 
katechizmu, zbierałem je we
wnątrz murów spalonego kościo
ła w jednej najlepiej zachowanej 
bocznej kaplicy Serca P. Jezusa.

Siedziałem n a  spalonej mensie 
ołtarzowej' ustaw iając przed sobą



dzieci: chłopców po prawej stro
nie, dziewczynki (po lewej, chro
niąc je rw'ten sposób od1 roztar
gnienia.

Już m aj1 się kończył, był, pa
miętam, dzień sobotnh Ja k  zwy
kle w tern samem miejscu rozpo
cząłem z dziećmi naukę, lecz po 
upływie pół godziny, jakby 
jakaś siła wewnętrzna, poczęła 
mię zmuszać, bym z 'tej kaplicy 
dzieci wyprowadził ii sam ją  rów
nież opuścił. Z początku nie so
bie z tego nie robiłem, kontynuu
jąc naukę, lecz gdy to „coś“ po
częło być silniejszem odemnie, 
pamiętam, począłem a tern wal
czyć, przeciwstawiając swoją wo
lę.

To borykanie się moje trwało 
oboło pół godziny. Po tym czasie 
uczułem, że jakaś siła — już nie 
wewnętrzna, lecz zewnętrzna — 
spychała mię poprostu zi zajmo
wanego miejsca i  zniewala do 
wyjścia.

Już nie miałem siły dalej się 
opierać. W staję i  wydaję polece
nie, którego nigdy przedtem nie 
czyniłem.

— Wyjdźcie stąd dzieci na ko
ściół, najpierw chłopcy, a potem 
dziewczynki".

Zrobiłem im tym  uciechę!. W y
biegli poprostu jedni i drugie, a 
ja  na końcu za nimi.

Gdym już stał na progu kapli
cy — oto cała jej ściana z kamie
niam i ciosanymi u 'góry na 
szczycie runęła raptem  na pod
łogę, kryjąc ją  całą na pół łok
cia grubą warstwą i kamieni.

Struchlałem  na ten widok! O- 
niemiałem wprost z przerażenia.

Podziwiam po dziś dzień jakąś 
siłę wyższą, która mię wtedy do 
tego czynu zniewoliła, bo gdyby

47

nie ona — nikt z nas żywym by 
nie pozostał.

Widzę w tern jakieś cudowne 
ocalenie i nadziemską działal
ność!

Powyższe, jako najautentycz
niejsze!. stwierdzam m e m  słowem 
i podpisem.

Proboszcz były Gralewski, 
obecnie Ohełmickil

Ks. Bolesław Koclęcki. 
Chełmica, 5.6 1923.

Oprócz powyższego tłómaeze- 
nia tego faktu przez autora listu, 
którego bynajmniej! nie odrzu
cam, pozwolę sobie przytoczyć 
jeszcze inną hypotezę, mianowi
cie, że działała tu jego własna 
nadświadomość, k tóra na  podsta
wie jakichś trudno dostrzegal
nych, ale napewno już wcześniej 
istniejących, choć świadomie nie 
zauważonych oznak zewnętrz
nych w postaci, np. szczelin i 
pęknięć w oiurach tej na _ pół 
zrujnowanej kaplicy, jak  biegły 
budowniczy, przewidywała nieu
niknioną katastrofę z dokładno
ścią co do minuty. Wskutek tego 
w odpowiedniej chwili w świado
mości powstało jakieś nieokre
ślone przeczucie grożącego nie
bezpieczeństwa, zniewalając do 
opuszczenia kaplicy. Każde zja
wisko jest zawsze skutkiem wcze
śniejszych przyczyn, które mogą 
być czasem przez niektóre osoby 
odczute, najczęściej zaświadomie. 
Nie znamy granic naszej zaświa- 
domości, ale wiemy już na pe
wno, że zakres jej daleko szerszy 
niż świadomości i że jest ona 
prawdopodobnie, źródłem wielu 
zdolności nadnormalnych, tak 
mało jeszcze dotąd zbadanych.

P. Szmurlo,
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Gazety i Pisma polskie.

W roku ubiegłym jak również 
i w bieżącym w naszej prasie co
dziennej; a nawet i w 'tygodni
kach1, coraz częściej można było 
napotkać artykuły i wzmianki 
o metapsychice, -opisy -trudnych 
do wytłumaczenia zjawisk z dzie
dziny medjumiżmu, jasnowidze
nia i t. p., co świadczy o wyczu- 
wanem przez redakcje wzmaga- 
jącem się zainteresowaniu temi 
sprawami czytającej publiczno
ści.

Pierwszeństwo pod tym wzglę
dem należy -przyznać „Kurjero
wi Porannemu‘\  w -którym w 
tym  okresie zauważyliśmy dużo 
rozmaitych krótkich i dłuższych 
wzmianek, w tej liczbie i p. J. 
Domańskiej, tyczących się nie 
tylko samych mniej lub więcej 
sensacyjnych zjawisk i zdolności 
nadnormalnyeh, ale też i teorji 
dla ich wyjaśnienia. W tern że 
piśmie były również najobszer
niejsze i naj szczególewsze spra
wozdania z ostatniego Międzyna
rodowego Kongresu Badań P sy
chicznych w Warszawie, napisa
ne ze znajomością przedmiotu. 
W kalendarzu na rok bieżący 
„K urjera Porannego" jest też 
dział poświęcony metapsychice, 
mianowicie artykuł o powyż

szym Kongresie i drugi „Nowe 
dziedziny życia". Nie tak dawno 
w tymże ,jKur. Por." czytaliśmy 
obszerne sprawozdanie Boy‘a o 
niezmiernie ciekawym seansie 
z Fr. Kluskim, które było na
stępnie przedrukowane w prasie 
krakowskiej.

W ruchliwych „Expressie“ i 
„Kurjerze Czerwonym“ zamiesz
czono kilka odpisów seansów z 
medjum „Januszem", wzmianki 
o medjum J. Guziku j wiele in
nych, choć krótkich, ale poważ
nych artykułów  najrozmaitszych 
zjawiskach zagadkowych i ich 
możliwem tłóm-aezeniu. Na uwa
gę zasługuje szereg barwnie n a
pisanych odcinków, pod tytułem 
„Dziwy Życia" pióra p. Jadw igi 
Domańskiej, znanego medjum 
psychicznego, zawierających jej 
własne spostrzeżenia i obserwa
cje.

W „Kurjerze Polskim“ spotka
liśmy się z poważnym i obszer
nym artykułem o metapsychice, 
zdolnościach medjalnych i Kon
gresie.

„Gazeta Warszawska“ oprócz 
większego -artykułu „Co to jest 
metapsychikaf" zamieściła kilka 
dokładnych sprawozdań o odczy
tach publicznych z tej dziedziny.



To samo można powiedzieć o 
„Polsce Zbrojnej1", gdzie też u- 
mieszczano takie sprawozdania.

W „Rzeczypospolitej“ możemy 
zaznaczyć artykuły p, t. „Meta- 
psychika” jednego z członków 
Kongresu, profesora uniwersyte
tu poznańskiego, Adama hr. Żół
towskiego, wreszcie w „Tygodni
ku Ilustrowanym “ pracę p. S!t. 
Wasylewskiego pod tytułem „Hr. 
H enryk w walce % czarnoksięż
nikiem”, w której jest mowa o 
seansach a v  Paryżu w połowie 
zeszłego stulecia Zygmunta K ra
sińskiego ze słaAvnem wtedy me- 
djum  D. Hume‘em. Jest to cen
n y  przyczynek nie tylko do h i
storii medjumizmu, ale i do cha
rakterystyki naszego wieszcza.

Niedawno poAvstale „Echo 
W arszawskie“  szeroko uwzględ
nia dział m etapsychiczny j w 
każdym  niem ał num erze um iesz
cza a rty k u ły  z tej dziedziny, z 
k tórych na  większą uwagę zasłu
g u ją  ciekawe rewelacje M yrty  
Noel, gdyż tyczą się ostatniej 
w ojny wszechświatowej, w ielu 
znanych jednostek i pochodzą od 
kry jącego się pod tym  pseudoni
mem naszego m edjum  polskiego 
p. R om any Steckiej.

W końcu stycznia h. r. ukaza
ło się nareszcie aa7 estetycznej 
szacie zeAAmętrznej um iejętnie re 
dagow ane przez p. B. W ójcickie
go i specjalne pismo dw utygo
dniowe pod ty tułem  „Świat Nie- 
widzialny“ o zabarwień iu zdaje 
się nieco okultystycznem , zawie
ra jące  początek szeregu d łuż
szych artykułów , a m ianowicie: 
„Świat N iew idzialny” p. P . B., 
„Sen, jego symbolika i nadŚAvia- 
domośe” P rospera  Szmurły,_ „Spo 
soby k o m u n ik a c ji. ze ŚAviatem 
nieAvidzialnym“ Bohdana F ili- 
powskiego, „Uwagi o kościele lu- 
cyferjanów ” S tefana  TrojanoAv- 
skiego, oryginalne wiersze p. B. 
W. na  tem aty  ezoteryczne, spra- 
Avozdania z odczytów, hibljogra- 
fje, notatk i, „do czytelników ” 
Avstępny a rty k u ł redakcyjny, 
Avyjaśniający cel i zadan ia  p is
m a i inny o seansach Guzika a v
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Sorbonie etc. D otąd wyszło już 
k ilka num erów poAvyższego p is
ma, zdobywającego powoli, bez 
reklam y, ale Avytrwale coraz to 
szersze koło czytelników ze sfer 
in teligencji interesującej się e- 
zoteryzmem i 'n ie  szukającej ty l
ko sensacji.

Z pism  pozaw arszaw skich pa l
mę pierAvszeństAva pod tym  wzglę 
dem trzeba przyznać „Ilustrowa
nemu K ur jerowi Codziennemu“ 
Avychodzącemu w KrakoAvie, 
gdyż w nim  najczęściej1 spo tyka
ją  się AVzmianki i a rty k u ły  a z ja 
w iskach i zdolnościach m etapsy- 
ehicznych, co, praAvdopodobnie 
m ożna tłóm aczyć istnieniem  tam  
Tow arzystw a M etapsychicznego 
liczącego w SAvem gronie dużo o- 
sób poważnych i gruntoAvnie z 
tem i kw estjam i o zn a j o m ion ych, 
jak  dr. A. K lęsk, L. Szczepański, 
G ralski i inni oraz współpracy 
badacza m edjum izm u ze hi aa-o a v  a 
i nż. E. Libańskiego.

W paru  pism ach napotkaliśm y 
też i a rty k u ły  skierowane prze
ciw  metapsyiebice, pisane, n ie
stety, jak  zwykle przez dyletan- 
t Ó A v  nie oznajom ionych zupełnie 
z obszerną lite ra tu rą  tej dziedzi
ny, k tórzy  zam iast rzeczowo kry- 
tykoAvac tę lub inną jej gałęź, po 
prostu  negu ją  same dawno już 
bezsprzecznie i objektywnie 
stAvierdzone zjaw iska wchodzące 
a v  jej zakres.

Przyzw yczailiśm y się już do 
tego, że k ry ty k am i m etapsychiki 
,są na nieszczęście wyłącznie ci, 
k tórzy jej wcale nie znają, prze
chodzimy Avięc nad tern do po
rządku dziennego, uw ażając za 
celoAva tylko pracę twórczą pole
gającą na zbieraniu nowych ma- 
terjałÓAY, Avysnuwaniu z nich 
Avnioskow, szukaniu praAvdy, a 
n ie polemikę z tego rodzaju  nie
powołanym i k ry ty k am i lub prze-, 
konyw anie upartych  i zaślepio
nych sceptyków o rzeczach odda- 
Avna znanych i nie budzących już 
wśród badaczy żadnych w ątpli
wości.

Tak częste wspom inanie o 'm e- 
tapsychice we Avszystkich nie-

4
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mai pismach u‘ie mogłoby mieć 
u nas miejsca przed ła ty  10—15 
nie dla braku wtedy zagadko
wych zdarzeń i zjawisk, lecz dla 
tego, że je jeszcze ignorowano u- 
ważając za przywidzenia, a na
wet zabobony, którym i nie wy
pada zajmować się pozytywnie 
myślącemu człowiekowi.

Wszystko to jest dowodem po
ważnego zwrotu w umysłowości 
szerszych warstw naszego społe

czeństwa, które, zdaje się, ‘doszło 
już doprzekonania , że ślepa ne
gacja samego istnienia zjawisk 
dotąd dostatecznie niewytłóma- 
czonych, ta  największa broń za
rozumialców, jest nie naukową i 
że, przeciwnie, należy je badać i 
w ten sposób choć trochę zmniej
szyć olbrzymią jeszcze dziedzinę 
„nieznanego" w otaczającym nas 
wszechś wiecie.

Prosper Szmurlo.

I



D Z I A Ł  Vlll.

Z p y  z p i i j .  KioniHa zagraiitzoa.
Maeterlinck o życiu za- 

grobowem. .
Zapytany przez redakcje pis

ma angielskiego „Light" znako
mity pisarz Maurycy Maeter
linck co sądzi o możliwości życia 
po śmierci, odpowiedział w ten 
sposób:

„W dziełach swych już nieraz 
wypowiadałem przekonanie, że 
zmarli' żyją i nie mogą zgi
nąć. Pod jaką postacią? Tego 
jeszcze nie wiemy. Nie wątpię 
jednak, że dowiemy się 1 o tern i 
może nawet niezadługo. W każ
dym razie pracę takiego pisma 
jak Light i jemu pokrewnych u- 
ważam za nader wskazaną i nie
zbędną, gdyż pobudza ona do po
szukiwań i badań w tej dziedzi
nie i w ten sposób przyspiesza 
dzień, który stanie się dla całej 
ludzkości dniem wyzwolenia się 
i szczęścia!"

Umieszczamy zdanie o tej pa
lącej kwestjii tak wybitnego my
śliciela i literata jak Maeterlinck 
sądząc, że będzie to może bodź
cem dla poważniejszych umy
słów w Polsce do głębszego wnik
nięcia w tę sprawę i wypowie
dzenia o niej swego zapatrywa
nia się, które chętnie zamieści
my na łamach naszego pisma w 
nadziei, że im więcej ludzi zacz

nie zastanawiać się nad tym od
wiecznym problematem, tern 
wszechstronniej będzie 011 oświet
lony i tern prędzej doczekamy 
się jego rozwiązania.

Echa Kongresu.
Ostatni Międzynarodowy Kon

gres Badań Psychicznych w je
sieni 1923 n w Warszawie odbił 
się szerokiem echem w prasie ca
łego świata, która umieściła o 
nim mnóstwo wzmianek, artyku
łów i sprawozdań. Nie chcąc nu
żyć czytelników wymienianiem 
tytułów wszystkich pism, które 
w tej1 sprawie głos zabierały 
przytoczymy dla przykładu tyl
ko francuskie: „Revue Metapsy- 
ehipue" „La Revue Spirite" „La 
Lanterne", „Le Figaro", „Le R ap
pel", wychodzące w Paryżu, o- 
raz „La Depeche" (Brest), „L‘Ex- 
press de 1‘Est (Epinal), „Le Mi
di" (Toulouse) „Le Populaire" du 
Centre" (Limoges" etc. wycho
dzące na prowincji:

P. S.

Jan Guzik
(Wychodzące w Indjach w Saj- 

gonie^ pismo „Le Temps dl'Asie" 
umieściło w numerze swym z 
dnia 19 sierpnia 1923 r. stresz
czenie podpisanego przez 35 
świadków, przeważnie uczonych,
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literatów i w ogóle ludzi znanych, 
sprawozdanie z szeregu seansów 
z p. Guzikiem w Między,naród. 
Instytucie Metapsyehicznym w 
Paryżu w roku ubiegłym.

P. S.
Dziennik Amerykańskiego To

warzystwa. Badań Psychicznych  
(Journal of the American Socie
ty  for Psychical Research) w N 
12, za m. Grudzień r. 1923,, zawie
ra  między innemi w artykule po
danym jrzez D ra Hodgsona z Bo
stonu, pod' nagłówkiem:

The collective Experience o f  the 
Howards (Zbiorowe wrażenie od
czute przez, Howardów), co na
stępuje:

Towarzystwo złożone z siedmiu 
osób, w tej liczbie 5 z rodziny 
Howardów i dwóch blizkieh 
tychże krewnych udało się dnia 
pewnego w dalszą drogę celem 
odwiedzenia jednego z młodych 
krewnych swych Jasona Wiltse, 
pracującego w kopalniach wę
gla w Briceville. Pomienione to
warzystwo zatrzymało się póź
nym wieczorem na nocleg w sta
rym  przydrożnym 'budynku, u- 
myślnie dla nich w tym celu 
p r zygoto w an ym, i posiliwszy się 
ułożyło się do spoczynku. Niepo
kojeni jednak byli najprzód sły
sząc kroki około domu, pomimo 
iż nikogo chodzącego ujrzeć ani 
odszukać nie mogli; słyszeli rów
nież głos nucący cicho pewną 
melodję znaną dobrze jednemu z 
uczestników, jako arję  śpiewaną 
często przez kuzyna ich, Jasona 
Wiltse; przez całą zaś noc niepo
koił ich szelest jak gdyby sypią
cego, się i padającego szyfru na 
ziemię, j'ak to miewa miejsce w 
kopalniach. Przybywszy następ
nego dnia do Briceville, dowie
dzieli się iż młody W iltse zabity 
został poprzedniego dnia w ko
palni spadłym na niego głazem. 
Zabity, którego autor znał oso
biście, był za życia usposobiony 
medjalnie i objawy obserwowa
ne w samotnym owym domu pod
czas noclegu, zarówno dr. Hodg
son jak uczestnicy staw iają w

bezpośredni związek z nagłą 
śmiercią oczekującego krewnych 
swych kuzyna i manifestowa
niem obecności swej przy nich w 
podobny sposób. Zaznaczyć nale- 
źży, że w drodze jeszcze dwa j Ho
wardowie, ojciec i syn, doznali w 
pewnej chwili bardzo przykrego 
wrażenia, iż kuzyn ich do które
go szli w odwiedziny, właśnie 
żyć przestał. Pak ty  powyższe 
stwierdza d r Hodgson świadec
twami podpis,anemi przez ‘wszyst
kich uszestników pomienionej 
wyprawy do Briceville.

W tymże dzienniku znajduje
my opis doświadczeń z polskiem 
znanem medium, F r. Kluskim, 
tłomaczony z artykułu dr. Gu- 
stawa Geley, zamieszczonego w 
Przeglądzie Metapsyehicznym 
(zeszyt za Lipiec i Sierpień, 1921) 
ara  G. Geley, który z; pomienio- 
nem medjrrm odbył szereg inte
resujących doświadczeń.

Zwraca również uwagę opis 
seansu z panią L. lM. Grantz, 
znanem nowojorskiem medjum 
podany przez Fryderyka Ed- 
wardsa. Medjum,, nie wpadając w 
trans1, sygnalizowało obecność na 
seansie 5 osób zmarłych w róż
nych czasach, należących do bliz- 
kiej rodziny iprzyjiaeiół p. Ed
wards i które poznał z dokładne
go opisu medjum i ® rozmów ja 
kie za pośrednictwem pani Grant 
z niemi prowadził.

W Dziale Nowości i przeglą
dów redagowanego przez panią 
Gertrudę Ogde,n Tunby, znajdu
jemy między innemi ostrą k ry ty
kę dzieła o Metapsychice prof. 
K arola Richet,pracy świeżo prze- 
tłomaczonej na język francuski 
K rytyk prof. Jastro  w, zarzuca 
autorowi iż w wywodach swych 
o Kryptestezji, jest w zupełnej 
rozterce z logiką.

W następnym N 1 za miesiąc 
Styczeń, 1924 r. tegoż dziennika 
znajdujemy artykuł prof. Syd
ney Alrutza z uniw. w Upsali, 
pod tyt. Suggestja. czy promie
niowanie nerwowe — w fctórem 
autor rozpatruje doświadczenie 
dokonywane przez p. Rom-Ro-



mano, na  sobie samym w War- 
szawskiem Tow; Psycho-Fizycz- 
nem.

Za pomocą pasów magnetycz
ny c-li -wykonywanych na prawem 
swem przedramienin w kierunku 
od dołu ku górze, p. R. R. wpro
wadza przedramię swe w stan ka- 
talepsji i znieczulenia, przypisu
jąc efekt ten działaniu przeważ
nie autosuggestji, podczas gdy 
pasy uważać należy jedynie jako 
pomoc w tym  względzie.

W edług ogólnie przyjętego 
mniemania, stwierdzonego do
świadczeniami Kraft-Ebinga, Ba- 
rety i wielu innych, pasy magne
tyczne wykonywane w przeciw
nym kierunku, t. j. od góry ku 
dołowi (eentrofugalnym) wywo
łają właśnie poddbne zm iany;— 
autor m a wątpliwości czy kieru
nek owych pasów właściwie po
dany został jako rzeczywiście 
wykonywanych od dołu ku gó
rze.

łłalej chciałby p. A łtrutz wie
dzieć, co p. E. rozumie pod naz
wą „pomoc“? Czy pasy owe po
m agają mu jedynie w czynności 
.jego suggestyjnej. Jeśli, tak jest, 
to mogą być robione w każdym 
dowolnym kierunku, albowiem 
w tych warunkach zależy wszyst
ko od' idei przewodniczącej p. R. 
co do sposobu jak  owe pasy m a
ją  być wykonywane.

Jeśli jednak tenże sądzi pod 
mianem pomocy, iż czynnik sug- 
gestyjny odgrywa tu główną ro
lę a  pasy jako takie wzmacniają 
jedynie ów efektl, byłoby _ to w 
sprzeczności ze zdaniem innych 
experymentatorow, wierzących 
w swoiste działanie magn. p a
sów, które czynione od dołu ku 
górze znoszą z jednej strony kon- 
tm k tu ry  li sztywność katalep- 
tyczną iz drugiej zaś analgezję 
i anestezję.

Autor proponuje p. R. dokona
nie następujących doświadczeń 
w razie jeśli dotychczas nie były 
robione:

1) p. R. winien suggestjonować 
sam siebie bez! robienia jakich
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kolwiek pasów, w celu wywoła
n ia  anestezji.

2) p. R. zrobi toż samo, czyniąc 
pasy w przeciwnym aniżeli zwy
kle kierunku, t. j. od góry ku do
łowi. Równocześnie należy odno
tować każdym razem czy p. R. 
,wierzy czy też nie wierzy, że o- 
we pasy tak  'wykonywane zapo
biegną wystąpieniu anestezji.

Też same doświadczenia win
ny być dokonywane odnośnie ka- 
talep-sji.

3) p. R. uczyni toż samo co po
przednio z zawiązanemi szczel
nie oczami, a  w trakcie tego ktoś 
inny robić będzie pasy na przed
ramieniu jego tak w jednym jak 
i w drugim kierunku z czego je
dnak p. R. w tych warunkach 
zdawał sprawy.

4) Toż samo zrobi potem i p. 
R. w obu kierunkach unikając 
wszelkiej! ze swej! strony sug
gest j i.

Wreszcie wprowadzi p. R. ca
łe -swoje ciało w stankataleptyez- 
ny.

Dalej pyta autor jakiej myśli 
.jest p. R. podczas tego doświad
czenia? Ozy przedstawia sobie 
samemu zesztywnienie wszyst
kich swych mięśni, czy też wyo
braża sobie pewne stadjum w 
trakcie którego sztywnieją 
wszystkie owe mięśnie,—czy też 
dzieje się to pośrednią drogą? I  
czy działa w tym wypadku do 
pewnego stopnia własna jego wo
ła  czy usiłowania dokonywane w 
tym kierunku? Ozy wystarcza 
może żywe przedstawienie sobie 
sztywniejących mięśni do wywo
łania pomiecionego fenomenu?

(Wobec nieobecności w  W ar
szawie p. Rom-Romano niema na 
razie możności przeprowadzenia 
proponowanych przez pro-f. S. 
Alrutza doświadczeń).

Warsz. T-wo 
Psycho-Fizyczne.

Przegląd Metapsychiczny (Re
vue Metapsychipne In ternatio
nal) za mm. Wrzesień i Paź
dziernik 1923 r., N-5 zawiera:

Sprawozdanie z 2-go Między-



narodowego Kongresu Badań 
Psychicznych w Warszawie — 
przez p. Rene Sudre.

T raktat o Metapsychice prof. 
K arola Richet — (z okazji an
gielskiego wydania pomienione- 
go dzieła) — przez S ir 'Olivera 
Lodge.
• Tajemne możliwości Człowieka
— sprawozdanie z kilku nie
zwykłych doświadczeń z p. Ste
fanem Osśowiecfcimi — przez Ste
fana Ghauvefc.

Sensacyjne doświadczenia p. 
Stefana Ossowieckiego na Kon
gresie w Warszawie —- przez Dra 
Gustawa Geley.

Przepowiednie indywidualne 
przyszłości urzeczywistnione w 
przeważnej! części — przez Em a
nuela Małyńskiego.

Zaczarowana granica i Świat 
na opak — przez D-ra Gustawa 
Geley.

K r o n i k a  Z a g r a n i c z n a
— przez Pascala. Fortuny.

Stanowisko obecne badań psy
chicznych. — Nowa koncepcja 
filozoficzna Nauk metapsyehicz- 
nych. — Terminologia. — P sy 
choterapia. — Sprawozdania i 
Opinje J . Malcoma Birdta, czł. 
red. „Przeglądu Scientific Ame
rican", z ankiety w Europie w 
sprawie fenomenu metapsychicz- 
nego. — Nowa Metoda dla foto
grafii myśli, — Hypoteza: Siła 
magnetyczna czy odyczna w 'fo
tograf ji psychicznej. — Tętno i 
rola jego jako kontrolera co do 
wiarogodności medjum. — Me- 
djalność Evana Povel. — Seans 
z medjami austriackim i W illy i 
Rudolfem.

B i b 1 j o g r a f  j a — przez Re
ne Sudre.

A. Rutot i M. Scherer. — Me
chanizm pośmiertnego Życia 
(Sur vie).

J , Menendez Ormaza—La Luz 
negre.

Geo Couderc — Tajemnica ży
jących stolików.

Róża Angullona — Przebyte 
Życie spirytystycznego medjum.

T. k. Oesterreich — Der Okkul-

tismus im modernen Weltbilde 
(Okultyzm w tegoczesnym świa
towym obrazie).

Tenże Przegląd Metapsychicz- 
ny  za mm. Listopad i Grudzień 
1923 r. Nr. 6, zawiera:

Hr. de ’Gramont — Wspomnie
nie pośmiertne •— przez prof. K a
rola Richet.

Do naszych Przyjaciół — We
zwanie Komitetu w sprawie po
parcia moralnego i m aterialne
go zadań i prac Insty tutu  Meta- 
psychicznego.

T raktat o Metapsychice prof. 
K arola Richet (z okazji wydania 
angielskiego pomienionego dzie
ła) dalszy ciąg — przez S ir Oli- 
viera Lodge.

Demonstracyjne doświadczenia 
Insty tu tu  międzynarodowego 
Metapsyehieznego z medjum J a 
nem Guzikiem — przez D-ra Gu
stawa Geley.

Doświadczenia z Jasnowidze
niem, nowe i skomplikowane z p. 
Stefanem Ossowieekim (z 5 foto
grafiami) — przez Prospera 
Szmurło.

Metoda grafologiczna — przez 
Crepieux-J  amin.

W illiam Jam es jako psychista
— przez Rene Sudre.

W „Świecie na Wywrót* (Spra 
wozdanie pp. Langevin, Rabaud, 
Laugier, Marcelina, Meyerson w 
sprawie doświadczeń w Sorbonie 
z medjum Janem  Guzikiem) — 
przez D-ra Gustawa Geley.

Kongres Metapsyoliiczny w 
1926 r. (delegaci francuscy).

K r  o n i k a Z a g r a n  i: o z n a
— przez Pascala Fortuny. 1) Te- 
orje, 2) Doświadczenia, 3) Medja, 
4) Różne Fakta.

B i  h i  j  o g r  a  f j>a —* przez. Re
no Sudre. Moje wydarzenia psy
chiczne — przez J . Malcom Bird. 
Die okkulte Frage (Zagadnienie 
okultystyczne) — przez Dr. II. 
W. Zahna. Mirando a l Misterio 
(W Obliczu tajemnicy) — przez 
D-ra Luis Zea Uribe.

K  o r  e s p  o n d e n o ji e. P rzy
padki Telepatji — przez D-ra X. 
i D-ra G. Lion. Odpowiedź na



pewną KrytyltQ — przez Hansa 
Mamił tona. Odpowiedź na pewną 
reprymendę — przez Pascala 
Fortuny.

Inż. St. Ossowiecki i jego nie
zwykłe zdolności psychometrycz- 
ne od da w na już budzą silne zain
teresowanie zagranicą, szczegól
nie po jego doświadczeniu na o- 
sta'tnim Kongresie Międzynaro
dowym w Warszawie i bytności 
w Paryżu, gdzie wprawiły one 
w zdumienie wszystkich badaczy 
którym udało się je widzieć. Or
gan Insty tu tu  Metapsychicznego 
„Revue Metapsyehiąue" poświę
cił inż. Ossowieckiemu w prze
ciągu ostatnich 2 la t cały szereg 
artykułów d-ra Geley, prof. Ri- 
chet‘a i innych, a  Nr. 6 tej 
„Revue“ zawiera artyku ł P. 
Szmurły o niezwykle ciekawych 
i zupełnie wykluczających możli
wość telepatji doświadczeniach 
Warsz, T-wa Psycho - Fizyczn. 
ze znakomitym psychometrą, 
sprawozdanie o czem postaramy 
się umieścić w najbilższym nu
merze naszego pisma. W „Figa
ro" również czytaliśmy obszerną 
relację o inż. O.

Codzienne pismo spirytystycz
ne „Hoy“, wydawane w Havanie 
na Kubie świadczy wymownie 
jak silnym staje się ruch spiry
tystyczny w niektórych krajach, 
jeżeli mogą tam istnieć nawet 
gazety codzienne, wtedy gdy w 
Europie spotykamy dotąd tylko 
miesięczniki w najlepszym zaś 

-1 razie tygodniki (choć w Rosji 
przed wojną istniało jakiś czas i 
pismo codzienne). W Argentynie 
naprzykład, egzystuje obecnie 9 
czasopism, z których jedno wy
chodzi już 36 łat.

Sir A. Conan Doyle, powszech
nie znany autor „iSherlocka Hol- 
mes‘a“ w latach ostatnich gorą
co interesujący się metapsychi- 
ką, publikuje w „Strand Magazi
ne" swoje pamiętniki, w których 
między innemi wyjaśnia co go, 
lekarza z zawodu, skłoniło do 
zajęcia się tą przedtem dlań obcą 
dziedziną. P 1. Oonan Doyle nale
ży obecnie do wybitniejszych a
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stów; objeżdżał Amerykę, wygła
szając odczyty publiczne, ucze
stniczył w licznych seansach, 
był prezsem ostatniego Między- 
narodow. Kongresu spirytyst, w 
Leodjum i, podobno, jak  komuni
kuje „LTntransigeant", przygo
towuje obecnie do druku historję 
spirytyzmu.

Marcel Prevost, znakomity pi
sarz francuski i członek Akade- 
mji, jeden z uczestników seansów 
z Guzikiem w Międzynarod. In 
stytucie Metapsychicznym w P a
ryżu, zamieścił w „La Revue de 
France" obszerny artykuł o me- 
tapsychice. To samo pismo dru
kuje również i artykuły p. Rene 
Sudre, redaktora .„Międzynaro
dowej Bibljoteki Wiedzy Psy
chicznej".

K rytyka  na krytyka . Paul O- 
livier w „Le Mercure de France" 
wystąpił z dość ostrą krytyką 
książki dziennikarza P!- Paul 
Heuze, który nigdy metapsyehi- 
ką się nie zajmował, pod ty tu 
łem „Ektoplazma", gdzie^ ten 
ostatni podaje w wątpliwość na
wet fakty  powszechnie znane 
badaczom i  dawno już bezsprze
cznie skonstatowane przez takie 
powagi naukowe, jak  W. Croo
kes, prof. Ch. Richet etc. prze
ciwstawiając im opowiadania i 
zeznania osób niekompetentnych 
w rodzaju kucharek, wydalonych 
za malwersacje, stangretów i t,. 
p. Niestety, jakże często i u nas 
k rytykują mętapsychikę ludzie 
nie m ający o niej najmniejszego 
pojęcia.

Spirytyzm  na seansie. Sztuka 
w 3 aktach pióra p. A lbina Vela- 
bregue pod tytułem „Śmierć 
zwyciężona" będąca apologją 
spirytyzmu, została już zgłoszo
ną do teatrów paryskich i wkrót
ce zapewne ukaże się na  scenie. 
W sztuce przeprowadza się idea 
indywidualnej nieśmiertelności 
po rozkładzie ciała.

Metapsychika w  prasie. W pi
smach zagranicznych francus
kich i innych, codziennych i ty 
godniowych nie tylko coraz czę
ściej zjawiają się artykuły o



56

metapsychice, ale nawet niektó 
re z tych pism poświęciły stale 
pewną rubrykę omawianiu za
gadnień metapsyehicznych, gdyż 
interesują się tern! coraz to szer
sze koła czytelników.

Plemiona medjów. Opierając 
się na relacjach pism australij
skich mężna w ten sposób na
zwać plemię Maosi, względnie 
dość kulturalne, większość które
go przyjęła już chrześcijanizm, 
co nie przeszkadza, że jednocze
śnie wierzy głęboko w spiry
tyzm, będący podstawą ich daw
nej religji.

Wierzenie to opiera się na na
der wśród nich licznych wypad
kach jasnowidzenia, telepatji, 
przeróżnych fenomenów medjal- 
nych jak  fizycznych tak i psy
chicznych, widzenia i porozumie
wania się ze zmarłymi, których, 
co jest dość oh arąktery sty cznem, 
widzą zawsze wyglądającymi 
znacznie młodziej, niż wtedy 
gdy um ierali (to samo było za
uważone zupełnie niezależnie i 
przez niektóre medja europej
skie). Praw ie każda kobieta Ma
osi widuje zmarłych, kapłani 
zaś są jednocześnie i medjami 
ułatw iającym i komunikowanie 
się z nimi,.

To samo, według informacji 
„The Occult Review11 można po
wiedzieć o tubylcach z wysp Sa
lomona w Melanezji, gdzie lewi- 
tacja, telekinezja, zjawiska świetl 
ne jasnowidzenie, stygmatyzacja, 
odpcprność na ogień etc. należą 
podobno do wypadków codzien
nych. Ciekawą jest też ich teo- 
r ja  o posiadanej przez każdego 
człowieka podwójnej duszy: je
dna z nich dąży po śmierci do 
źródła życia, kąpie się w niem 
i zyskuje nieśmiertelność, druga 
zaś pozostaje w pobliżu zwłok i 
jest właśnie przyczyną rozmai
tych dziwnych fenomenów. W y
soce obdarzone zdolnościami me- 
djalnemi są też niektóre szczepy 
indjan, jak  Huichole w Meksy
ku, wśród których na 4 osoby je
dna jest silnem medjum,—indja- 
nie w okolicach Amazonki i inni.

Bogaty lecz, niestety, daleki ma
ter ja ł dla europejskich badaczy 
metapsyehiki.

Nowy psychometra. Profesor 
D-r Yalekenier S uringar z Am
sterdamu w wydanej przez sie
bie broszurze podaje cały szereg 
protokółów z doświadczeń z no
wym psychometrą p. Mewrou w 
Akkeringa, który z zadziwiającą 
łatwością na podstawie bądź li
stu, bądź przedmiotu opowiada 
związane z niemi fakty i zdarze
nia. Niezmiernie też ciekawe by
ły doświadczenia psychometry- 
czne na Mjędzynarod. Kongresie 
Spirytysti. w Łeodjum z p. Pe- 
ters‘em, doskonale odgadującym 
imiona i nazwiska nieznanych 
mu właścicieli przedmiotów, o- 
kreślającym ich charaktery, wy
gląd, fakty z ich życia etc.

W różbitka przed sadem. W A- 
meryce Północnej w Michigan 
wróżbitka Amanda Cf. Flower 
oskarżona o przepowiadanie przy 
szłości swej klijenteli tak do
brze, nie uciekając się do pomo
cy adwokata, broniła swej spra
wy, że została zupełnie uniewin
nioną przez sędziego, który mo
tywował swój wyrok w ten spo
sób, że byłoby niezgodnem ze 
sprawiedliwością karać kogoś za 
rzeczywiście posiadanie zdolno
ści nadnormalnyeh tylko dla te
go, że nie są one jeszcze wyjaś
nione przez naukę.

Zjawianie się zmarłych dzie
ciom. TJezony włoski E. Bozzano, 
autor dzieła o domach nawiedza
nych w obszernym artykule u- 
mieszczonym w paru  numerach 
„La Revue Spirite“ przytacza 
liczne wypadki, gdzie dzieci w 
wieku, który się jeszcze nie mo 
że mieć pojęcia o śmierci, wi
działy i rozmawiały ze zm arły
mi, wygląd których nieraz tak 
dokładnie opisywały, że otacza
jący mogli zdać sobie sprawę o 
kim była mowa, cihoć sami nic 
nie odczuwali. Autosugeśtja m u
si tu być wkluezoną i autor u- 
waża to za jeszcze jeden z dowo
dów, przemawiających za istnie
niem życia zagrodowego i rnożli-



wością przejawiania się zmar
łych.

M uzyka jako zwiastun śmierci. 
Angielskie pismo okultystyczne 
„The Occult Review11 przytacza 
4 wypadki, gdy odczucie śmierci 
nieobecnej osoby, pokrewnej lub 
znajomej, a czasem i własnej, 
przejawiło się w sposób bardzo 
oryginalny, mianowicie odczu
wająca to osoba bez żadnych po
wodów logicznych była nagłe 
zniewoloną do nucenia, gwi
zdania lub grania jakiejś smut
nej melodji, np. marsza pogrze
bowego i t. p. czego ani przed
tem, ani potem nigdy nie robiła 
i co ustawało, gdy tylko dowie
działa się o śmierci danej osoby. 
Sama melodja niekiedy zupełnie 
ulatniała się z pamięci i nie mo
gła być potem powtórzoną. Lite
ra tu ra  metapsyehiczna zna 
liczne wypadki, gdzie czyjaś 
śmierć była zwiastowana przez 
muzykę słyszaną dokładnie przez 
osobę m ającą umrzeć i jej otocze
nie, lub też .tylko przez nią, albo 
wyłącznie przez obecnych, choć 
żadnego jej źródła materjalnego 
nigdy nie wykryto. Za oznakę* 
czyjejś blizkiej śmierci uważa 
się też przez wielu tak zwany 
„zegar śmierci*4 to jest wyraźne 
cykanie jakby niewidzialnego' ze
garka, co niektórzy tłómaczą 
zbliżonymi do tego dźwiękami, 

powodowanymi przez pewien ro
dzaj żuczków (Xylophagae) w 
drzewie. W yjaśnienie takie nie 
zawsze jednak jesit wystarczają- 
cem, gdyż niekiedy takie cyka
nie słyszą stale w każdym poko
ju nawet po za domem w polu, 
gdzie nigdzie w pobliżu niema 
drzew.

Medjum szkockie A . Mc. Crea- 
die, z którem seansoWało w wa
runkach ścisłej kontroli B ry ty j
skie Kolegjum Wiedzy Psychicz
nej1 powoduje lewitację i ruchy 
przez nikogo nie dotykanej' tu 
by, powleczonej farbą fosforyzu
jącą co ułatw ia obserwację. Z 
podtrzymywanej wysoko w po
wietrzu przez jakąś niewidzialną 
silę tuby, rozlega się głos, niekie
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dy głośny śpiew znanego zmarłe
go artysty, któremu akompanju- 
je  dźwięk leżącej na stole i oczy
wiście nie ruszanej przez obec
nych gitary.

Fotograf ja transcedentalna
Przy  tworzącem się obecnie 

Międzynarod. T-wie Psychicz- 
nem powstały już pod przewod
nictwem redaktora „Revue Meta- 
psychipue belg“ p. Dardenne 
specjalna sekcja mająca za_ zada
nie sprawdzanie i badanie tak 
zwanej fotografji transcedental- 
nej, to jest fotografowania tego 
co pozostaje niewidzialnem dla 
naszego oka, może, jednak, dzia
łać chemicznie na kliszę. Do
świadczenia, do udziału w któ
rych zaprasza się wszystkich in
teresujących się tą sprawą', ma
ją polegać na:

1) fotografowaniu emanaeji 
roślin;

2) fotografowaniu myśli;
3) fotografowaniu trupów 

wkrótce po śmierci, świeżych
mogił, pogrzebów etc.

Bodźcem dla powstania Sek
cji były ciekawe referaty, o tego 
rodzaju fotografji, wygłoszone 
na ostatnim Międzynarod. Kon
gresie Psychologji doświadczal
nej w Paryżu  w czerwcu ubie
głego roku.
Jasnowidzenie na usługach po

licji.
Interesujący artyku ł o tern p. 

W. de K erlora opublikował 
„Journal de Magnetisme et du 
Psychizme experimental44. Wnio
ski swoje autor ilustruje kilkoma 
ciekawymi przykładami, stwier
dzającymi możliwość zastosowa
nia niektórych zdolności meta- 
psyehicznych, jak jasnowidzenie 
psychometrja i t. p., do wykry
cia zbrodni, kradzieży, zaginio
nych przedmiotów i t. p. co i  u 
nas było pryw atnie stosowane. 
Dość przypomnieć odnalezienie 
zgubionej broszki przez inż. 0- 
ssowieckiego przy pomocy psy
chometr ji, lub niektóre doświad
czenia p. B, (wykrycie niezna
nych zbrodniarzy za pośrednic
twem jasnowidzącego medjum).
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Niezwykle medium.

Carlos Mirabelli, obdarzony 
niemal wszystkiemi zdolnościami 
medjalnemi i to zdaje się w stop
niu najwyższym, choć prawie 
nieznany jeszcze szerszym kołom 
w Europie i  Ameryce Półn., od 
kilku już la t wprawia w podziw 
swych współobywateli w San- 
Paulo w Brazylji. Niektóre szcze
góły o nim podaje „La Revue 
Spirite“ ze słów przybyłego do 
Paryża naocznego świadka p. 
Luiz M. Pu ite  de Ouieroz, któ
ry  opowiedział je redakcji tego 
pisma i które niezawodnie zacie
kawią i naszych czytelników, 
Przytaczanie wszystkiego zaję
łoby za wiele miejsca, ograni
czymy się przeto do prostego 
wyszczególnienia tylko typów o- 
Ibjawówl, jakie m iały miejsce w o- 
becności tego potężnego medjum. 
Zdolności medialne przejawiły 
się u p. C. 'Mirabelli spontanicz
nie, gdy jeszcze był subjektem w 
sklepie z obuwiem, mianowicie 
pudełka z bucikami na półkach, 
towary na wystawie w oknie w 
biały dzień w oczach kupujących 
przez nikogo nie dotykane samo
rzutnie poruszały się i zmienia
ły miejsce. Gdy potem zaczęto z 
nim seansować, oprócz ruchów 
odległych przedmiotów, umiesz
czone wysoko pod sufitem lamp
ki elektryczne same zapalały śię 
i gasły, zjawiały się raptem 
przedmioty (aporty), niekiedy z 
innego m iasta odległego o wiele 
kilometrów, jak, np. rewolwer, 
pudełko od kopert etc., odczuwały 
się przeróżne przyjemne i przy- 
fcrie zapachy i wonie, słyszano 
głośną muzykę, jiakby całej or
kiestry, tak że obecni rzucali się 
do okna, będąc przekonani, że 
przechodzi oddział wojska, k tó
rego jednak oczywiście nie było 
i <t. d. Medjum niejednokrotnie 
też wznosiło się w powietrze aż 
do sufitu. Do ciekawszych nale
żą _ wypadki dem aterjalizacji 
medjum, z których jedna czę
ściowa była nawet podobno, sfo
tografowaną, co, jeżeli jest fak

tem, będzie, zdaje się, pierwszym 
w ten sposób skonstatowanym 
wypadkiem tego rodzaju. Pew
nego razu jadąc do Santos, med
jum  raptem zniknęło z wagonu i 
w tejże chwili zjawiło się wśród 
znajomego towarzystwa już w 
tern mieście (przed przyjściem 
pociągu w którym jechało), co zo
stało zaprotokółowane i o ozem 
też wzmiankowały miejscowe pis
ma. Innym  znów razem medjum 
przywiązane do krzesła zniknę
ło z sali, zjawiając się razem z 
krzesłem w sąsiedniej. Przy Mi- 
nahellim materjializują isię też na 
seansach całe przez wszystkich 
widzialne postacie, nieraz dwie 
jednocześnie. Niektóre z nich by
ły poznawane, jak naprzykład 
zmarłe matka i siostra medjum, 
niektóre udało się sfotografować, 
jak np, zjawę Harun-al-Raszy- 
da. Z osób historycznych mater- 
jalizowali się między innemi
Forquato Tasso, znakomity m a
larz z epoki Odrodzenia Rafael 
Sanzio, dwaj kardynałowie w
szatach pontyfikalnych, a raz 
nawet sławne zmarłe medjum
Eusapja Palatino. Oo do obja
wów psychicznych to medjum w 
transie podczas tak  zwanej in- 
karnacji biegle mówi i zadzi
wiająco szybko pisze prozą i 
wierszem na tematy historyczne 
i naukowe w językach obcych
wcale mu nie znanych, naprzy
kład po łacinie, hehrajsku, an
gielsku, francusku, niemiecku, 
co niewątpliwie należy do bar
dzo rzadkich zjawisk i, zdaje się 
niemożliwych przy pomocy hy- 
potez nie spirytystycznych. Z li
teratury  wilemy tylko, o Laurze 
Edmonds, Fryderyce H auffe i 
Helenie Smith, które w transie 
również władały nieznanym so
bie w stanie normalnym języka
mi, dwie ostatnie nawet wcale na 
kuli ziemskiej nie istniejącymi 
które stopniowo badający te wi
zje dr, J . Kerner i prof. Flournoy 
nauczyli się rozumieć i nawet u- 
łożyli ich słowniczki. Mirabelli 
obdarzony jest również i darem 
psyehometrji, gdyż może opisąć



ubiegłe życie po raz, pierwszy wi
dzianych osób oraz ich zmarłych 
krewnych i  ludzi z którym i mie
li do czynienia.

Jeżeli wszystko powyższe jest 
zaprotokółowane przez wiarogod- 
nych świadków, jeżeli będzie 
jeszcze stwierdzone w przyszłoś
ci przez jakąś m iarodajną w tym 
względzie instytucję lub znanych 
poważnych badaczy — medjum 
to można będzie słusznie nazwać 
najsiłniejszem ze wszystkich 
współczesnych.

Fałszywa metoda
Pierre Mille w artykule swym 

„Le P etit Marseillais" słusznie 
dowodzi, że mylnem jest uznawa
nie prestigitatorów za kompeten- 
nych ekspertów w sprawach 
medjfumizmu (robią to nawet 
niektóre T-wa) i uważanie za po
dejrzane wszystkich tych feno
menów,które mogą oni naślado
wać przy pomocy zręczności, od
powiednich przyrządów i sub
stancji.

,jPresti|gitatorowie pokazują 
nam uciętą głowę na talerlu , a 
po 10 minutach możemy uścisnąć 
dłoń jej właściciela". Czyż jed
nak możemy twierdzić, że w 
rzeczywistości nigdy nikomu gło
wy nie ścinali1? W teatrze umie
ją  do złudzenia imitować grzmo
ty i pioruny co nie przeszkadza 
bynajmniej, że i  prawdziwe 
grzmoty i pioruny zdarzają się 
poza teatrem. Praw ie zawsze 
można naśladować każdy niemal 
fenomen nie wynika jednak 
ztąd zupełnie, że musi być on za
wsze oszustwem".

Zupełnie logiczne rozumowa
nie, o którem powinni pamiętać 
niektórzy, sceptycy wszystko wy
jaśniający sżtukami i złudze
niem, zapominając lub wcale nie 
o niezwykle ścisłej kontroli na 
seansach naukowych, uniemożli
wiającej absolutnie oszustwo i 
naśladownictwo.

Frenólogja i  medjumizm
Frenolog J . Y arker zbadał nie 

dawno wypukłości na czaszce 
znanego medjum — fotografa
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Hope i w ten sposób określił je
go właściwości psychiczne. Być 
może że badając czaszki i innych 
medjów, udało by się odkryć w 
nich wszystkich jakieś oznaki i- 
dentyozne, co pozwoliłoby na
stępnie domyślać się o istnieniu 
zdolności medjalnych i u osób, u 
których się one jeszcze nie prze
jawiły i które dlatego wcale sa
me 'tego jeszcze nie podejrzewa
ją. Może ta sama metoda dałaby 
się zastosować do jasnowidzenie 
telepatji etcf Może te badania 
będą podwaliną wcalfe jeszcze 
nie istniejącej symptomatologii 
medjumizmu? Może udało by się 
też znaleźć jakieś pokrewne ce
chy medjalności posługując się 
również grafologją, chirom an
cją etc.

Puls jako sprawdzian transu.
Znany powszechnie pisarz an

gielski Sir A rthur Conan Doyle 
ogłasza w „Journal of the Ame
rican Society for Psychical Re
search" swoje ciekawe spostrze
żenia, a tyczące się zmiany pul
su w czasie transu, obserwowane 
na seansach z medjum Tielmo- 
rem. Przed samym seansem puls 
medjum był pełny i równy i wy
nosił 78 uderzeń na minutę. Po 
tern po zapadnięciu w trans pod
niósł się do 124, co ‘trwało ze 20 
minut. Następnie przez, jakiś czas 
tętno stało się słabem, prawie 
nie wyczuwalnem. Po tej przer
wie, gdy trans się nieco zmienił 
robiąc wrażenie, jakby inna oso
bowość owładnęła teraz ciałem 
medjum — puls wzrósł do 100 na 
minutę i pozostał takim  aż do 
końca seansu, po którym opadł 
znów do 78 normalnych. Conan 
Doyle zauważył też że puls 124 
trw ał przez cały czas tak zwa
nej „inkarnacji" w medjum oso- 
wości „pułkownika Lee", sta ł się 
niewyczuwalnym podczas przer
wy, gdy żadnej inkarnacji nie 
było i podniósł się następnie do 
100 w czasie wcielenia się osobo
wości „Black Hawk". W yraże
niami „inkarnaeja", „wcielenie 
się" posługujemy się tu  jako 
powszechnie znanemi i używane-



mi bynajm niej nie •przesądzając 
kw estji czy istotnie m iały  one 
miejsce, bo istn ieją  i  inne tłum a
czenia ty ch  fenomenów. Byłoby 
ciekawern, dodaje Conan Doyle, 
skonstatow anie czy zawsze ry tm  
pulsu zm ienia się względnie do 
tak iej lub innej inkarnacji, czy 
czy jes t d la  każdej % n ich chara
kterystycznym  i czy pow tarza 
się dokładnie, gdy na innych 
seansach przejaw ia się znowu ta  
sam a osobowość1?

N adm ienię od siebie, że tętno 
jak  i niektóre inne funkcje orga
niczne, jest p raw ie zupełnie nie- 
zależnem od naszej świadomej 
woli i dlatego praw ie niemożli- 
wem do sym ulacji, wdbec czego 
może być uważane za dość dobry 
spraw dzian transu , choć n a tu ra l
nie, b rak  wszelkich w niem 
zm ian jeszcze niczegoby niedo- 
wodziło, bo może te zm iany są1 in 
dyw idualną właściwością tylko 
niektórych medjów, w tej licz
bie i T icknora, za to jaskraw e 
zm iany szybkości tę tna  napewno 
mogą świadczyć, że niem a wte- 
m iejsca żadne udawanie. '

P a n  Ludw ik G rużewski b ra t 
znanego m alarza transowego 
M arjan a  Grużewskiego opowia
dał mi, że n a  seansach z, me
dium. p an ią  N. N. zauw ażył zna
czną zm ianę je j wiaigli podczas 
transu , iiln minuis lub  in  plus, za
leżnie od tak ie j lub innej in k a r
nacji, co stw ierdził, niestety, ty l
ko subjektyw nie, umosząc me
djum ,

(Możliwe zm iany w wadze me- 
d jum  podczas tran su  byłyby do
skonałym  i  zupełnie obiektyw
nym  sprawdzaniem , gdyby u- 
mieszczać je  w czasie seansów na 
wagach, autom atycznie no tu ją 
cych wszelkie zm iany, lecz nie
stety  stosuje się to względnie 
rzadko i  niem al wyłącznie do tak. 
zwanych medjów fizycznych, 
n igdy  za„ zdaje się do psychicz
nych, co było by jednak  bardzo 
ciekawem i pożądanem  i dla te
go polecamy to uwadze badaczy'

D jam enty psychiczne
Pod tak im  ty tu łem  o rgan  B ry 

tyjskiego K olegjum  W iedzy P sy 
chicznej „O uaterly T ransac
tions B. C. P. S.“ opublikował 
sensacyjny a rty k u ł p. F reda  
Barlow ‘a o udatnych  próbach 
m ajora R. E. E. Spencera stw a
rzan ia  lub m ateria lizac ji krysz
tałów  zupełnie podobnych do 
djam entów  p rzy  pomocy oołą- 
ezonego działania elektryczności 
statycznej! i siły  psychicznej. 
W skazówki co do sam ej operacji 
by ły  otrzym ane na  seansach 
przy  pomocy pism a autom atycz
nego za pośrednictw em  16-letnie- 
go chłopca jako  m edjum , z k tó
rym , dla (odwrócenia jego uwiagi 
prowadzono podczas p isan ia  o- 
żywioną rozmowę. W skazówki te 
pochodziły rzekomo od zm arłych 
znakom itych uczonych F ara- 
day‘a i W. Crookes‘a  i rzeczywiś- 
ciecie były pisane przez m edjum  
ich stylem  i charakterem , podpi
sy również by ły  podobne.

Stosownie do otrzym anych in 
s tru k c ji dwaj eksperym entatoro- 
wie, stojąc na izolowanych tabo
retach trzym ali w powietrzu 
płytkę szklaną, k tó rą  wcześniej 
wystawiono na działanie pewnej 
ilości iskier z m aszyny elek trycz
nej W im shursta poczerń znale
ziono na  płytce jak iś  k rysz ta lik  
zupełnie podobny do djam entu, 
tw ardy  ry su jący  szkło, oraz ja 
kiś nieznany m etal, nazw any 
przez „duchy11 Lantium . K w as a- 
zotowy nie działał zupełnie na 
ten tajem niczy m etal, pochodzą
cy niby z „innego“ św iata1, g’dy 
zaś zaczęto nagrzew ać go w m ie
szaninie kwasów azotowego i 
siarczonego — z m etalu  poczęła 
wydzielać się błyszcząca p a ra  
brunatnego koloru.

Ponieważ aporty  i m aterja li- 
zacje n a  seansach oddawna już 
są znane i skonstatowane, prze
to i ta  pozornie nieprawdopodo
bna i fan tastyczna fabrykacja  
djam entów  z niczego, nile może 
być a p rio ri uw ażana za zgolą 
niemożliwą. Nie jest też wyklu-



ozonem i jakiej rzeczywiste dzia
łanie ignorowanej’ dotąd jednej 
z form energji psychicznej1, która 
która może i u średniowiecznych

alchemików odgrywała pewną 
rolę i  była tym  tajemniczym ka
mieniem filozoficznym.

Prosper Szmurło.

Kronika zagraniczna.

Międzynarodowy In sty tu t Me- 
tapsychiczny, fundacji Jana  
Meyera w Paryżu.

Gdy przed kilku laty  ukazała 
się niezwykle cenna i ciekawa 
praca D-ra Gustawa Geley, pod 
tyt. „De LTneonscIient au Oon- 
>scient“, zasługująca na uwagę 
każdego wykształconego um y
słu, a tem więcej umysłów, zain
teresowanych sprawami doty- 
czącemi duchowych dziedzin, _ w 
której to pracy autor między in- 
nemi zaznaczył konieczność fun
dacji odpowiedniego instytutu 
doświadczalnego, znalazł się oby
watel francuski, p. J a n  Meyer, 
k tóry na cel powyższy ofiarował 
miljon franków, dzięki czemu 
kreowany był wkrótce potem, 
zaopatrzony we wszelkie nieod
zowne w tym  kierunku urządze
nia, rzeczony Międzynarodowy 
Instytut.

Dyrektorem Insty tu tu  miano
wany został Dr Geley, — Komi
tet zarządzający zaś składają 
znane powszechnie w świeeie li
czonym następujące osobistości:

Prezes honorowy: Prof. Karol 
Richet, — członek Insty tu tu  i 
Akademji Francuskiej w P ary 
żu.

Prezes: Prof. Rocco Santoli-
puido, — Radca Stanu Włoski, 
przedstawiciel Związku Towa
rzystw Czerwonego Krzyża przy 
Lidze Narodów,

Viee-Prezes: hrabia de Gra-
mont.

Skarbnik: D-r Calmette — In 
stytutu PasteuFa w Paryżu.

'Członkowie Zarządu: Ernest
Bozzano, Gabryel Dełanne, Emil

Flammarion, Astronom, — Prof. 
Leclanche, Członek Francuskie 
go Insty tutu , Generalny Inspek
tor i Naczelnik Służby Zdrowia 
w M inisterjum Rolnictwa, Prof. 
S ir Oliver Lodge, członek Król. 
Angielskiego Tow. Badań Psy
chicznych w Londynie; — D-r. 
trzńej shrdlu shrdlu shrdlu shrs 
Teissier, Prof. K liniki We
wnętrznej Wydz. Lekar. w Lyo
nie,

Cele programowe Instytutu  
sformułowane zostały jak nastę
puje:

Objawy metapsyehiczne (przez 
nas dotąd medjalnemi zwane) 
zajmują coraz więcej rozbudzo
ną uwagę całej myślącej ludz
kości.

Wysoki naukowy interes zwią
zany z tymi objawami, potęguje 
jeszcze i*w łączności z nimi bę
dący wysoki interes filozoficzny 
albowiem stwierdzają one w ja 
źni ludzkiej obecność potęg dy
namicznych i psychicznych!, zda
jących się wychodzić poza gra
nice właściwości organicznych i 
zmysłowych, i studjum nad nimi 
przy świetle metody doświad
czalnej, pozwala zastanawiać się 
nad wielkiemi zagadnieniami ży
cia i przeznaczenia.

Osobne w różnych miejscach 
egzystujące Towarzystwa Badań 
Psychicznych oddały i oddadzą 
bez wątpienia jeszcze ogromne 
usługi w powyższych sprawach: 
winny ivięc one zachować nadal 
całą swą działalność i całą sa
modzielność. Potrzeba wszakże 
centralnej organizacji narzucała 
się sama przez się, albowiem



umożliwił dokonywanie prac 
głębszych i n a  dłuższą podjętych 
metę,—ułatw i i uczyni więcej o- 
wocnemi badania poszczególne; 
zapewni i zabezpieczy łączność 
w usiłowaniach i zsyntetyzwje 
otrzymane wyniki.

Tego rodzaju oddawna napróż- 
no pożądana organizacja jest 
dzisiaj faktem dokonanym, In 
stytut 'Międzynarodowy Meta- 
psyohiczny, ufundowany przez 
światłego i szczodrego inicjatora, 
posiada gotową już organizację, 
zabezpieczone nieodzowne środ
ki i uznany został jako Insty tu t 
użyteczności publicznej.

Co do urządzeń swych we
wnętrznych In sty tu t mieści w 
sobie pracownie zaopatrzone we 
wszelkie potrzebne urządzenia 
doświadczalne, posiada własną 
czytelnię, bibłjotekę i salę ze
brań. Również z chwilą rozpoczę
cia swej działalności, dyrekcja 
Insty tu tu  wydaje osobne czaso
pisma dwumiesięczne p. t. „Re 
,vue Metapsychique Internatio
nale**, Bulletin de lTnstitut Me- 
tapsyehidue International.

Pomienione czasopismo służy 
nietylko jako organ sprawozdaw
czy z działalności samego Insty 
tu tu  i prac jego praktycznych i 
naukowych lecz przedstawia 
równocześnie ruch umysłowy i 
eksperymentalny na polu obja
wów psychicznych i niezbada
nych dotąd jeszcze duchowych 
dziedzin), — streszczenia wycho
dzących w tym  kierunku na obu 
półkulach prac i publikacyj.

Niezwykle interesującą była 
mająca miejsce w całym szere
gu numerów tegoż Biuletynu, 
polemika pomiędzy pp. prof. Ra
cket a pp. Dr. Geley, S ir Olive- 
rem Lodge i Ernestem Bozzano 
z powodu stanowiska zajętego 
przez prof. Riohot w sprawie na
tu ry  pewnej kategorji objawów 
metapsy ohieznyoh i t. z w. Teorji 
Spirytystycznej, którą zwalcza 
Richet, wychodząc przedewszyst- 
kiem z założenia, iż nie wierzy

w pośmiertne trwanie jestestwa 
duchowego *).

Załączamy równocześnie w 
Dziale bibliograficznym spis 
prac i sprawozdań stanowiących 
bogatą treść ostatniego zeszytu 
tegoż Przeglądu Metapsychiczne- 
go za miesiąc Wrzesień i Paź
dziernik r. 1923.

Hb.

Międzynarodowa Federacja Spi
rytystyczna.

Spirytyzm, jako pewien św ia
topogląd filozoficzny różniący 
się od ispirytualizmu tern, że nie 
tylko uznaje istnienie ducha nie
zależnie- od m at er j i, ale wierzy 
też w  niezniszezalność naszej ja 
źni i trwanie indywidualności 
po śmierci ciała, a nawet i w mo
żność komunikowania się z nią, 
zaczyna stawać się potęgą, z któ
rą  wkrótce trzeba będzie poważ
nie się liczyć.

Na całym świecie jest obecnie 
koło 800 towarzystw sp iry ty
stycznych, z czego na samą An- 
glję przypada z górą 300. W nie
których krajach, jak naprzy- 
kładj, we Francji, Hiszpanji etc. 
towarzystwa takie łączą się w 
„Unje Narodowe“.

Obecnie na mocy decyzji Mię
dzynarodowego Kongresu Spiry
tystycznego w Londynie w 1922 
r. i stosownie do wskazań Mię 
dzyn. Konferencji Spirytyst. w 
Łeodjum 27 i 28 sierpnia zeszłe
go roku powstała w Paryżu po
tężna organizacja, mianowicie 
„Międzynarodowa Federacja Spi- 
ry ty  styczna“ (Federation Spiri- 
te Internationale) oraz Między ■ 
nar, Binro Spiryt. będące cen
trum wszechświatowego Spiryty
zmu. Zarząd Federacji spoczywa 
w rękach Komitetu Generalnego 
składającego się z delegatów 
wszystkich narodowości wybra-

*) In teresujący .się tą  spraw ą czytel
nicy znajdą obszerne streszczenie z po- 
mienionej polemiki, w raz z krytycz-
nemi uw agam i autora kw estii te j do- 
tyeząeemi, w świeżo wyszłej książce 
D-ra F. Habdanka, p. t. Z zaświatów— 
Rewelacje Medialne, ich Istota i Zna
czenie, W arszawa, 1933.



iiyeli przez- najliczniejsze towa
rzystwo, lob llnje, wchodzące w 
skład Federacji.

Polska obecnie zdaje się, wca
le tamże nie będzie reprezento
wana, gdyż dość liczni nasi spi- 
rytyści nie zdołali dotąd utwo
rzyć żadnego zgrupowania lub 
towarzystwa.

Prezesem Komitetu Wykonaw
czego wspomnianej Federacji 
jest p. Geo F. Berry, wice-preze- 
sem znany założyciel Międzyna- 
rodow. Insty tu tu  Metapsyehiez- 
nego p. Jean Meyer, k tóry  rów
nież i Federacji ofiarował już 
nieruchomość w Paryżu, 8, rue 
Copernic (Maison des Spirites) 
sekretarzem zaś generalnym p. 
Louis Gastin.

Celem Federacji!, jak opiewa 
Statut, jest braterskie zjednocze
nie spirytystów całego świata, 
badanie spirytyzm u i pokrew
nych mu gałęzi wiedzy z punktu 
widzenia naukowego, filozoficz
nego, etycznego i  religijnego o- 
raz propagowanie wyników tych 
badań.

Środki m aterjalne Federacja 
czerpie ze składek rocznych w y
noszących 50 franków1 w złocie 
od każdej grupy narodowościo
wej' i oprócz tego 10 cent. od każ
dego poszczególnego jej członka.

Spirytyzm  w  Indjach.

W Indjach, krainie kastowości 
i niezliczonych sekt religijnych, 
kolebce zwalczającej spirytyzm 
teozof ji, stolicą której jest Adyar  
powstało w Bombęju z inicjaty
wy hindusa p. Vasi D. Rishi 
pierwsze hinduskie towarzystwo 
Spirytystyczne, o czem podają 
do wiadomości liczne pisma azja
tyckie. Liczba członków, podob
no, stale wzrasta. Młode T-wo 
ujaw nia dużo ruchliwości, urzą
dzając odczyty publiczne w języ
ku miejscowym i propagując 
swoje idee przy pomocy broszur 
których ukazało się 90 rozmai
tych typów. Dla nas wobec cen 
papieru i trudnych warunków 
wydawniczych, jest to coś wprost
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fantastycznego. Znamiennem jest 
toj, że, zdaje się po raz pierwszy 
dotąd, członkami towarzystwa 
spirytystycznego są nie chrze
ścijanie lecz wyznawcy innych 
relligij.

Czeskie Towarzystwo Metapsy- 
chiczne,

(Ceska Spoleenost Metapsy- 
ehickia) przez sekretarza swego 
d-ra R. Hyneka, jednego z człon
ków ostatniego Kongresu zwró
ciło się do W ars z. T-wa Psycho- 
Fizyczn. z: prośbą o skłonienie 
medjów warszawskich, które bę
dą angażowane dó Paryża, aby 
wybrały drogę przez Pragę i za
trzym ały się tamże na parę sean
sów, oraz o przysłanie odpisów 
z protokółów seansów i1 doświad
czeń urządzanych przez T-wo. 
Widocznie i w Czechach odczu
wa się brak  medjów m aterial i ża
cy j nyeh, których natomiast Pol- 
iska posiada więcej i  czego jej 
zazdrości zagranica.

Okazywanie sobie wzajemnej 
pomocy i zawiązanie ściślejszych 
stosunków między pokrewnemi 
Towarzystwami w kraju  i zagra
nicą uważamy za wskazane i po
żądane, bo ułatw i to .może wspól
ną pracę na dość jeszcze cierni
stej drodze metapsychiki.

Międzynarodowe Towarzystwo 
Psychiczne.

Istniejące już oddawna „Fran
cuskie Towarzystwo Magnetycz- 
ne“, które w czasach ostatnich 
zaczęło otwierać swoje filje na 
prowincji, a nawet i zagranicą 
przekształca się wkrótce w „Mię- 
dzynarod1, T-wo Psychiczne'1 (So- 
cie'te Psychique Internationale) 
rozszerzając jednocześnie zakres 
swej działalności, k tóra będzie o- 
bejmować nie tylko magnetyzm, 
lecz wogóle całą metapsychikę.

J. Guzik w  Paryżu.

Znane od szeregu lat warszaw
skie medjum zawodowe p. Jan 
Guzik zaproszony po raz trzeci
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do P aryża do Międzynarodowego 
Insty tu tu  Metapsyeh. oprócz u- 
seansowiał też i -w Sorbonie pa
ryskiej, gdzie jednak uznano 
wszystkie obserwowane objawy 
(dotyki, telekinezja) za nieprze
konywującej a mawet) za w ątpli
we i podejrzane, wykonywane 
przypuszczalnie przy pomocy 
zręcznie uwolnionej z pod kon
troli jednej1 z nóg medjum.

■Znamy wiele objawów, choćby 
światełka zjawiające się jedno
cześnie w’ różnych odległych od 
siebie kątach pokoju i na znacz
nej niekiedy wysokości, co często 
można obserwować przy p. Guzi
ku, których w1 powyższy sposób 
nie można wytlomiaczyć. Możli- 
wem jest, że obce i prawdopodob
nie sceptyczne otoczenie ujemnie 
działało iia medjum i spowodo
wało brak silniejszych i nie mo
żliwych do symulacji objawów 
jakie były poprzednio skonstan- 
t o wane we wspomnianym In sty 
tucie Metapsy chicznym.

Pam iętając o również nieudat- 
nyeh seansach z medjum Ewą C. 
w tejże Sorbonie, które jednak 
potem po wyjaśnieniach pani 
Bisson przedstawiły się w zupeł
nie Innem świetle, powstrzymu
jemy się narazić od wypowiedze
nia swego zdania w tej sprawie 
w myśl zasady „audiatur et al
tera pars".

Dzieło Richeta w• Anglji.

Znakomite dzieło prof. Charles 
Richest*a ..Trait e de Metapsychi'- 
que“, które bardzo prędko docze
kało się już.drugiego wydania, 
zostało niedawno przetłómaezone 
na język angielski pod tytułem 
„Trzydzieści lat badań psychicz
nych “, budząc powszechne zain
teresowanie i wywołując w p i
smach angielskich i am erykań
skich szereg wzmianek i artyku
łów o niern, nawet niekiedy i 
k ry tyk  ze strony badaczy, mnie
mających, że teorja R icheta o 
kryptestezji jest więce' skompli
kowaną, zawiłą i fantastyczną, 
niż wyjaśnianie niektórych fe

nomenów medjalnych wpły
wem inspiracji osób . zmarłych, 
co sławny fizjolog uWażą za b a r
dzo mało prawdopodobne, nie 
mogąc zgodzić się na możliwość 
samodzielnego istnienia myśli 
po rozkładzie mózgu.

Marjan Grużewski, znane po
wszechnie medjum artystyczne, 
wystawy transowych obrazów, 
którego można było oglądać w 
Warszawie i Wilnie, a  improwi
zacje w transie wierszem i pro
zą słyszeć na seansach publicz
nych i prywatnych, — bawił w 
róku zeszłym parę miesięcy w 
Paryżu wzbudzając tam duże 
zainteresowanie wśród metapsy- 
ehików i spirytystów i powodu
jąc wzmianki w prasie o swych 
niezwykłych zdolnościach. Nie
które z pism paryskich zamieści
ły reprodukcje prac p. Grużew
ski ego. a jeden z jego obrazów 
„Poniński i Jadasz w piekle14 zo
sta ł nabyty przez p. J e a n a  Meye 
na fundatora Międzynarod. In 
stytutu Metapsy eh. w Paryżu.
400.000 dolarów na metapsychikę.
■ „The Leland Stanford U niver

sity44 w Kalifornii otrzym ał 
niedawno w darze tę olbrzymią 
nawet dla Ameryki sumę na 
utworzenie specjalnej katedry 
badania zjawisk psychicznych o- 
raz wyjaśnianie zagadnienia 
możliwości wzajemnego komuni
kowania się zmarłych z żyjący
mi. Podobno i sam wspomniany 
Uniwersytet zawdzięcza swoje 
powstanie wskazówkom otrzy
manym kiedyś na seansie „z za
świata44 przez ofiarodawców.

A więc będziemy na reszcie ornie 
li katedrę metapsychiki! przy je
dnym z uniwersytetów.

Wniosek Warsz. T-wa Psycho- 
Fizyczn. o propagowaniu wpro
wadzenia wykładów metapsy
chiki w wyższych uczelniach, 
uznany przez członków Kohgre- 
su za przedwczesny i odłożony do 
następnego Kongresu Międzyna
rodowego zaczyna pomimo to u- 
rzeczywistniać się już w prak ty
ce.



In sty tu t Metapsychiczny w W ie
dniu

został niedawno założony pod 
kierownictwem p. Czernina. K ie
dyż i obfitująca w medja Pol
ska doczeka się nareszcie swego 
Instytutu, któryby zcentralizo
wał bogate zebrane przez po
szczególnych badaczy m ateriały 
i ułatwić im prace, stwarzając 
odpowiednie laboratoria? Nieste
ty, nie zjawił się u mas jeszcze 
człowiek w rodzaju Je a n a  Meye
ra, fundatora Insty tu tu  Meta- 
psycbiezinego w Paryżu i brak 
takich darów jak  w Ameryce, o 
czem już wyżej wspomnieliśmy, 
gdzie nie w ahają się poświęcać 
olbrzymich sum dla nauki, będą
cej gdzieindziej kopciuszkiem. 
Jednak i u nas są ludzie ofiar
ni gotowi coś zrobić dla idei, do
wodem czego jest powstanie 
niniejszego czasopisma pomimo 
niezwykle trudnych warunków 
wydawniczych.

IJI Międzynarodowy Kongres 
Psychologji doświadczalnej 

odbył się w Paryżu w czerwcu 
ubiegłego roku.
Poprzednio miały miejsce w 1910 
i 1913 roku, następny zaś Kon
gres odbędzie się w 1925 roku.

Na Kongres zjechali się delegaci 
z różnych krajów Europy i  A- 
meryki, Polska 'tylko nie miała 
swego przedstawiciela. Na preze
sa wybrano p. Fabiusa de 
Champville. Pomimo nazwy był 
to Kongres czysto metapsyehicz- 
ny, jak  to  widać nie tylko ■% daw
nych sprawozdań z 1910 i 1913 r., 
ale też i z samego podziału _ na  
komisje z których jedna zajmo
wała się hypnozą i sugestjąi, d ru 
ga magnetyzmem, trzecia medju- 
miizmem, czw arta jasnowidze
niem i t. p. p ią ta  zaś rabdoman- 
cją i t. dt. M iał też miejsce j  kon
kurs źródła rzy, którzy przy po- 
TÓżdżki czarodzi ejlskiej lub wa
hadła w warunkach ścisłej' kon
troli i w obecności delegowa
nych przedstawicieli dwóch Mi
nister j ów w ykryw ali w danych 
miejscach obecność podziemnych 
źródeł, pieczar i t. p.

Miasto dla uczczenia kongresi- 
stów urządziło oficjalne przyję
cie w „Hotel1 de Ville“. Plam u- 
cześtników tego Kongresu, m ia
nowicie pp. Abdul-Vehab i  Ivan 
de Nogales brało następnie u- 
dział i w Kongresie warszaw
skim" na jesieni ubiegłego roku.

Prosper Szmurlo.

D Z I A Ł  IX. 
BIBLJOGRAFJA.

W dziale tym Redakcja będzie 
zamieszczać wzmianki lub spra
wozdania o wszystkich nadsyła-

„Z Zaświatów“ — D-ra Fran
ciszka Habdanka. Rewelacje me
dialna ich istota i znaczenie.

Polskia literatura  meta- 
psychiczna niie obfituje, szcze
gólnie w latach ostatnich, 
w dzieła oryginalne. Większość 
z nich są to przeważnie streszcze
nia 11 kompilacje znanych już 
prac zagranicznych, z mniej lub

nyeh jej książkach, broszurach i 
pismach z zakresu metapsychi- 
kij.

więcej silnem zabarwieniem in- 
dywidualnem autora. Rzadko 
które z nich Zawierają^ jakieś 
myśli nowe lub idee nieznane. 
Jednym ze szczęśliwych w yjąt
ków jest- wspomniane wyżej dzie
ło znanego badacza medjumizmu 
„psvchieznego“ d-ra Hanbdanka, 
który od wielu la t niie tylko 
skrzętnie zbierał cenne materja



ly korzystając « tak znakomi- 
ityeh medjów, jak  panie J . Do
mańska i Czernigiewłcz owa, ale 
też zdołał wysnuć ze swych spo
strzeżeń ciekawe i oryginalne 
wnioski, Większość sądził, że ko- 
m unikty na seansach zawdzię
czają swe powstanie zaświado- 
mośei medjum, lub inteligencji 
osób zmarłych, przejawiającej 
się za jego pośrednictwem, a na
wet niewidzialnym mieszkańcom 
astralu — elemeńtalów i i. p., jak 
mniemają okultyści. U d-ra Hab- 
danka znajdujem y jeszcze nową 
hypotezę mianowicie, że auto
rem komunikatów może hyć też 
i osobowość psychiczna, będąca 
jakby syntezą wszystkich po
przednich inkarnacyj medjum, 
posiadająca przeto niemal nad
ludzką wiedzę zdobytą przez ty- 
siąooleeia wcześniejszych bytów, 
co też wyjaśnia, że komunikaty 
takie c z ę s t o  mogą przekraczać ii 
faktycznie przekraczają in teli
gencję i zasób wi!ed!zy nie tylko 
medjum i obecnych, ale nawet 
wielu poszczególnych uczonych. 
Jeżeli! jeszcze dodamy do tego, 
że osobowość ta  nie jest tak  jak  
my spętana więzami czasu i 
przestrzeni — wszystkie prawie 
nawet najzawilsze wypadki moż,- 
na  będzie Avytłómaczyć przy po
mocy tego przypuszczenia,

Jest to hypoteza spirytuali
styczna, uznająca niezniszczal- 
ność dudhiai, jego trw ania nieza
leżnie od cial będących dlań ty l
ko czasową powłoką ii nie wy
klucza też i tłómnezenia spiryty
stycznego, chyba gdyby przypu
ścić, że między jedną inkarnacją, 
a drugą niema żadnej przerwy, 
■to wtedy zm arli by wcale nie 
istnieli, a  byłaby tylko ustawicz
na zmiana ciał. Do takiego twier
dzenia jednak, nie mamy ża
dnych podstaw, bo gdyby tak 
było przejawiałyby się zawsze 
tylko wspomnienia, że tiak po
wiem zbiorowa osobowość me
djum jaka „Mała“ lub „Edtea“, 
a nigdy Ochorowicz, Dante etc.

A utor podaje też subtelną cha
rakterystykę swych medjów, co

ułatw i badaczom analizę otrzy
mywanych przez nie komunika
tów i wytłómaczy logicznie nie
które mogące się zrodzić wątpli
wości. W dziele przytoczone są 
też liczne i nader ciekawe nie o- 
głaiśzane jeszcze dotąd przykłady 
takich komunikatów prozą i 
wierszem, a  nawet jakby zapo
czątkowanie porozumiewania się 
z Marsem. Do najciekawszych 
należy podany „in extenso“ ko
m unikat Ochoro wieża, który 
zwracając się do prof. Richet‘a, 
zabiera głos w sprawie teorji i 
hypotez w jego dziele „Traite de 
Metapsy eh i que“.

Zainteresowtainie się mieni ba
daczy całego świata dało im 
puls do niezmiernie ciekawej i 
jedynej w swoim rodzaju pole
miki z różnych punktów widze
nia wyjaśniającej problemat 
istnienia Życila Zagrodowego, w 
której przyjmowali udział d-r 
Geley, Lodge i Bozzano.

A utor miał szczęśliwą myśl 
umieścić w swej książce prawie 
w całości całą tę polemikę siamą 
w sobie już nader ciekawą i  nie
zbędną dla należytego ocenienia 
komunikatu Ochorowiczu, udo
stępniając ją  w ten sposobi pol
skiej publiczności nieznającej ję
zyka francuskiego, lub nie pre
numerującej „Revue Metapsy- 
eh łque“, gdzie była drukowaną,

Dzieło d-ra Habdanka, napisa
ne właściwym mu ładnym  sty
lem winno być przeczytane przez 
wszystkich interesujących się 
metapsychiką i  zagadnieniem ży- 
ciia pośmiertnego i  zmialeść się a v  
bibljotece każdego badacza,

„Świat Nadzwy słowy i meto
dy jego badania “ Prospera 
Szmurły.

Autor, daleki od mistycyzmu, 
opierając się n a  danych nauko
wych!, z nieubłaganą logiką udo
wadnia, że światopogląd więk
szości, zbudowany na podstawie 
wrażeń naszych nielicznych, sła
bych i często zawodowych zmy
słów może być błędnym, w każ
dy m zaś razie jest1 bardzo niedo
statecznym, i1 obejmuje drobną



cząstkę rzeczywistości w więk
szej części przez nas niewyczu
walnej. W łaśnie ta  (niewyczuwal
na -część rzeczywistości jest dla 
mas „Światem Nadzmysłowym", 
zawierającym przyczyny wielu 
zagadkowych zjawisk. Przecho
dząc do metod, autor mówi, że 
dla poznania tego tajemniczego 
Świata wypadałoby zwiększyć 
ilość posiadanych zmysłów, spo
tęgować wrażliwość już istnieją
cych, korzystać ze zdolności nie
których osób: medjów, sensyty-
wów i t. p. obdarzonych już nad- 
wrożliwością zmysłów lub na
wet innym i zmysłami bę
dącym i u większości w zaniku, 
pozwalającymi im odczuwać nie
dostępne dla nas zjawiska, wresz
cie szukać sposobów dla1 zwięk
szania wrażliwości bezpośrednio 
i  pośrednio przy pomocy przy
rządów. Uwagę przedewszyst- 
kiem należy skierować na  me- 
djumizm, jasnowidzenie, psycho
metr ję, wogóle Ina wszystko co 
wchodzi w zakres tak  zwanej 
metatpsychiki1. badanie której wo
bec tego jest nie tylko pożąda
niem, ale nawet koniecznem, 
gdyż może znacznie rozszerzyć 
nasz horyzont myślowy i  rzucić 
zupełnie inne światła n a  wiele do
tąd  aiewytłómaozonyeh zjawisk.

Wszystko powyższe jest ilu 
strowane licznymi i  ciekawymi 
przykładami zaczerpniętymi tak 
z odnośnej literatury, jak  rów
nież i' z własnych obserwaoyj au
tora.

Broszura, napisana jasnym i 
zrozumiałym językiem, wyjaś
niająca najzawilsze rzeczy przy 
pomocy barwnych porównań, po
mimo swego filozoficznego kie
runku, jest dostępną dla każdego 
nawet nieprzygotowanego, —czy
ta się z łatwością i zainteresowa
niem i może być uważaną za 
bardzo dobry wstęp dla pragną
cych wszechstronnie zapoznać 
się z metapsychiką, ułatw iając 
orjentowanie się w tej tak iskom- 
pl ikownnej dziedziinie.
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„Spirytyzm  i  jego zjawiska" — 
Nntalji Jastrzębskiej. Wobec 
wzgędnie bardzo nielicznych u 
nas dzieł w języku polskim o spi
rytyzmie i medjumizmie i to 
przeważnie przestarzałych, oraz 
co raz to większego zaintereso
wania się tą dziedziną szerszej 
publiczności — broszura p. J a 
strzębskiej, jak  widać grunto
wnie obznajmionej z odnośną li
tera tu rą zagraniczną, będzie po
żądanym nabytkiem dla wszyst
kich, którzy chcieliby zapoznać 
się z tą sprawą.

Napisana poważnie, ale przy
stępnie i  zawierająca mnóstwo 
ciekawych przykładów, część 
których tyczy się naszych w ar
szawskich medjów oraz ostatnie 
hypotezy dla wyjaśnienia róż
norodnych zjawisk, odzwiercia- 
dlając w sobie walkę dwóch 
sprzecznych światopoglądów: 
m aterializm u i spirytualizm u — 
broszura daje pojęcie o cało
kształcie tego zagadnienia i  czy
ta  się z dużem zainteresowaniem 
z jakiem też były w swoim cza
sie wysłuchane 2 odczyty au tor
k i n a  tenże temat, będące pod
staw ą te j pracy i  wygłoszone pod 
egidą Warsz. T-w!a Psyoho-F i- 
zyeznego.

„Z pogranicza zaświatów“. 
D-ra med. Si. Breyera (Kraków). 
Dzieło wybitnie antim aterjali- 
s tyczne, ale opierające się na, o- 
statnich wynikach wiedzy, jak, 
naprzykład, na  elektronowej 
teorji budowy m aterji, teórji 
Względności Einsteina etc., tłó- 
maozy Wszystkie najzawilsze 
zjawiska metapsychiczne do m a
terializacji m edialnych włącz
nie — ter ją  duchowo - zja
wiskową, uznającą tylko ducha, 
m aterję zaś jedynie jako wyo
brażenie powstające w naszej 
świadomości 1 wcale objektywnie 
poza nam i nie istniejące.

Duża część książki poświęcona 
jest przez autora, lekarza z pro
fesji, psychoterapji, medycynie 
hermetycznej, działaniu fluidów, 
środkom sympatycznvm wogóle



lecznictwu i hygjenie, rozpatry
wanym pod kątem powyższej 
teorjii Ciekawym też -.jest doda
tek 0 ' elektroidzie — eteroidzie 
inż. Tt y eh n o w sk i e go we Lwowie. 
Książka oryginalna i w arta prze
czytania.

„O celu i znaczeniu Tow. Psy
cho - F i z y c z n y c h W l .  Nałęcz- 
Wojciechowskiego. W broszurze 
tej autor wygłasza swój indywi
dualny pogląd na cel t'ak'icli To
warzystw, który, jego zdaniem 
powinien polegać nie tyle na ba
daniach i dociekaniach nauko
wych, jak  na rozwijaniu wśród 
członków ich własnych we
wnętrznych sił duchowych przez 
co staną się ludźmi o wyższem te
go słowa znaczeniu, ludźmi — 
twórcami, a  nie zwykłymi zjada
czami chleba.

Im  więcej będzie takich ludzi, 
tern większą stanie tsię potęga 
Polski, największą bronią której 
przeciw licznym wrogom może 
być tylko moc ducha jej obywa
te li  Broszura napisana jest szeze 
rze, gorąco z przekonaniem.

Można, oczywiście, protestować 
przeciw narzuceniu takiego za
dania TW . Metapsyehicznym, 
ale niepodobna nie przyklasnąć 
zawartej w broszurze idei.

„Bóg, Świat i Człowiek‘“ Zyg
m unta Szumskiego. Każden czło
wiek myślący dąży do stworze
nia swego własnego światopoglą
du, lub przyjm uje jeden z istnie
jących, najwięcej odpowiadający 
jego przekonaniom i w yjaśnia
jący mu wszelkie jego wątpli
wości.

Światopogląd zbudowany tylko 
ma współczesnych danych nauko
wych, jest, jeszcze niewystarcza
jącym, gdyż zawiera dużo luk i 
nie daje odpowiedzi n a  wiele 
dręczących pytań. — Bro
szura powyższa jest właśnie 
streszczeniem indywidualnego 
światopoglądu jej autora opiera
jącego się na okultyzmie wschod
nim uzgodnionym,o ile można, z 
najnowszymi wynikami wiedzy.

Au tor, przeciwnik materjalizm u 
logicznie, konsekwentnie i z prze
konaniem w yjaśnia ze swego 
punktu widzenia skład i mecha
nikę wszechświata, istotę czło
wieka, jego życia, istnienie ży- 
zagrobowego, konieczność rein
karnacji, jako jedynego sposobu 
ciągłego posuwania się wzwyż 
n a  drodze ewolucji i we wszyst- 
lriem widzi przejawy 3 pierwiast
ków: m aterji, siły i świado
mości. Twierdzenia swe autor o- 
piera też i  na dziedzinie medju- 
mizmu, jasnowidzenia i  ti. p., tłó- 
macząc niektóre objawy przy po
mocy swej teorji i  przytaczając 
wszędzie przykłady co urozmaica 
filozoficzną treść tej pracy i czy
ni ją  dostępną dla każdego inte
ligenta.

Broszura, pomimo niewielkie
go rozmiaru, zawiera dużo głę
bokiej treści i  jeżeli może nie 
przekona wielu czytelników, to 
zmusi ich do przeciwstawienia 
wywodom p. Szumskiego innych, 
alte na. ezemś opartych i będzie 
bodźcem do stworzenia własnego 
odmiennego ale harmonijnego, 
światopoglądu, co było by bar
dzo pożądanym objawem, albo
wiem wielu zajętych wyłącz
nie zastanawia ii żyje nie uświa
dam iając sobie zupełnie celu le
go życia.

„Spirytyzm  czyli obcowanie z 
duchami“ ks. Franciszka 
Kwiatkowskiego T. J., Poznań 
1923 Wydawnictwo „Ligii kato
lickiej w Poznaniu. Broszura ta 
należy do typu zwalczających 
spirytyzm jako doktrynę, głów
nie zaś zajmowanie się nim. Au
tor, oczywiście, wierzy w życie 
ziagrobowe i nie neguje możli
wości przejawiania się niekiedy 
i duchów zmarłych, ale tylko nie 
nie na seansach. Broszura zawie
ra wcale niezłe streszczenie hi- 
storji powstania spirytyzm u i 
podaje najważniejsze jego zja
wiska, ale i1 pod tym  względem 
nie jest wolną od pewnych błę
dów, naprzyklad utożsamia spi
rytyzm z okultyzmem i teozof ją,
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które właśnie go zwalczają, plą
cze telepatję z jasnowidzeniem, 
im putuje p. Czyńskiemu chęć u- 
chodzenia za medjum sp iry ty 
styczne, podkreślając zdemasko
wanie Euzapji Pa ll a d in o przez 
Londyńskie T-wa. Biadań P sy
chicznych, nie wspomina ani sło
wa, że też same Towarzystwo 
później ją rehabilitowało. Nie od
rzucając realności zjawisk, au
tor, jednak, s ta ra  się zdyskredy
tować je, uciekając się do znane
go sposobu, mianowiicie przyta
czając wypadki, skonstatowania 
oszustwa ze strony niektórych 
medjów!, co miewało miejsce prze
ważnie wtedy, g'dy utraciły  swe 
zdolności medjulne, nie koniecz
nie idąc w parze ze stroną etycz
ną i na seansach amatorskich, 
co naturalnie nie może anulować 
bezsprzecznie stwierdzonych ob
jawów wcześniejszych na sean
sach naukowych w warunkach 
ścisłej kontroli uniemożliwiają
cych wszelkie oszustwo i symu
lację. Hypotez dla wyjaśnienia 
zjawisk podaje się trzy: anim i
styczną, spirytystyczną i demo- 
nistyezną. Kościół św. popiera 
pierwszą, odrzuca drugą i godzi 
się iz trzecią, a więc albo czło
wiek żyjący, albo djabeł, nigdy 
zaś duch zmarłego.

Główną bronią przeciw spiry
tyzmowi jest jednak to, że Bóg 
zakrył przed; nam i życie zagro- 
bowe i  że ,spirytyzm sprzeciwia, 
się wywodom „zdrowej filozofj i “. 
Co do pierwszego punktu, to, 
nie będąc teologami, nie wiemy 
czy gdzie w Piśm ie Świętym i- 
stotnie zawiera się takie twier
dzenie (autor tekstu nie podaje), 
wątpimy (i1 przypuszczamy, że 
jest to tylko auto sugesltja au
tora. Kiedyś, gdy panował geo- 
centryzm i mniemano powszech
nie że słońce obraca się naokoło 
ziemi, również sądzono, że odle
głość, waga. skład etc. planet na 
zawisze pozostanie dla nas tajem 
nicą, że przekracza to zdolności 
umysłu ludzkiego, wszelkie zaś 
wysiłki w tym  kierunku pójdą

na marne, bo jest to  na zawsze 
przed nami ukryte. O pinja taka 
istmniała la t tysiące, :a teraz... 
Może kiedyś to  samo można 'bę
dzie powiedzieć i o problemacie 
życia zagrodowego. Co się tyczy 
drugiego punktu to sądziliśmy 
dotąd, że albo jest filozofja opar
ta na rozumowaniu logicznem, 
albo jej wcale niema , i  nie m y
śleliśmy, że może istnieć jeszcze 
„zdrowa11 lub „chora11 filozofja, 
tak samo jak nie dopuszczaliśmy 
możliwości „zielonej11 matematy
ki, lub „podłożnej111 fizjologji, 
„ciepłej11 astronom ji etc. Gdyby 
w tych wypadkach używać ta 
kich przymiotników, to niewąt
pliwie każdy filozof nazwał 
by swój system „zdrowym11 a sy
stemy przeciwników „chorymi11 
i w ten sposób z łatwością by ich 
zwyciężył, chyba że i oni postę
powali by tak samo. Któż by wte
dy rozstrzygnął kto ma rację?

A Oto próbka tej „zdrowej11 fi
lozofii (str. 32)

„Co do spirytyzmu, popiera 
kościół św. teorję animistycz
ną — o ile ta  nie chce zbyt 
prędko uciekać się do przyczyn  

zaziemskich czy nadprzyrodzo
nych; nie zgadza się z nią je- 
jednak, o ile ona zgóry odrzu
ca nawet istnienie takich przy
czyn  i możliwości mieszania 
ich do naszych spraw11.
A więc wierzyć w przyczyny 

nadprzyrodzone — źle, nie wie
rzyć w nie zupełnie — jeszcze go
rzej.

Bardzo wielu mniema, że przy
roda szeroko pojęta jest to cały 
wszechświat, a n'ie tylko drobny 
atom kosmiczny jakim  jest zie
mia, we wszechświecie zaś za
wiera się wszystko, a więc nie 
istnieje nic nadprzyrodzonego; 
nawet dusze zmarłych, nie są 
nadprzyrodzonemi, jak  nie byli 
nadprzyrodzlonemi i ludzie, ciała 
których one niegdyś ożywiały. 
Promienie słońca, działanie pla
net są to niezawodnie siły za- 
ziemskie lecz niie nadprzyrodzo
ne. Ale wszystko to- jest pewno
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filozofią „chorą" zdaniem auto
ra  broszury.

Jeszcze jedna próbka ze str. 
36-ej tejże broszurki, jeden z ak
sjomatów „zdrowej" filozofji.

„A wiemy napewno że złe du
chy błąkają się po świeeie na 
zgubę dusz".

Średniowieczna demonoman j a 
podejrzewająca wszędzie inge
rencję szatana, nie zaginęła i 
jeszcze szczęśliwie trwa.

Więcej przykładów nie przy
taczamy, gdyż musielibyśmy po
dać „in ext ento" znaczną część 
broszury, która, jednak, jest 
mniej wojowniczą i bezwzględną 
niż niektóre inne tego typu.

Rawicz.

Redakcja byłaby bardzo wdzię
czna, czytelnikom za nadsyłanie 
je j tytułów ze szczegółowem 
wskazaniem autora, miejsca i  ro
ku wydania, ilości stron, forma
tu etc. etc. posiadanych przez 
nich dzieł polskich z zakresu spi
rytyzm u, magnetyzmu, medju- 
mizmu, jasnowidzenia i innych  
zdolności nadnornudnych, okid- 
tyzmu, ezoteryzmu, masonerji,, 
magji, czarów, amuletów i taliz
manów, m edycyny hermetycznej, 
zabobonów etc. jak współczes
nych, tak też szczególnie daw
nych, wyczerpanych co ułatwiło
by sporządzenie bibljografji pol
skiej tej dziedziny.

D Z I A Ł  X.
N E K R O L O G J A .

D-r med. Józef Trzemeski ge
nerał brygady zastępca Szefa 
Departamentu Sanitarnego M. 
S. Wojsk, jeden z założycieli 
Warszawskiego To warzyst w a 
Psycho-Fizycznego i jego wice
prezes, gorąco interesujący się w 
latach ostatnich metapsychiką, 
szczególnie jej , Zagadnieniami 
czysto psychicznemi, gorliwie 
studjąjący odnośną literaturę, 
kierownik Sekcji psychicznej te 
goż T-wa, zm arł nagle 4-go lipca 
1923 r., w wieku lat 44, pozosta
wiając najlepsze o sobie wspom
nienie oraz żal wśród członków, 
którzy go osobiście znali, gdyż 
dzięki prawemu nieskazitelnemu 
■charakterowi cieszył się sym pa
tią  u wszystkich, którzy się z 
nim bliżej stykali.

Śmierć Darget‘a. W pierwszej 
połowie zeszłego roku um arł w 
Paryżu komendant Parget, zna
ny od dawna w świeeie met a psy
chicznym dzięki swym 'licznym 
i niezmiernie ciekawym próbom 
fotografowania myśli ludzkiej 
w stan ie normalnym i w kypno- 
zie, oraz niewidzialnych emona- 
cj‘i. wyłaniających się z organiz

mów żywych, a nawet % metali i 
t. P.

Zgon H. Durvilla. 1-go wrze
śnia 1923 w Montmorency we 
F rancji zakończył swój pracowi
ty żywot sędziwy 75-o letni H ek
tor Durville, założyciel „Societe 
Mugnetiąue de France" główny 
redaktor istniejącego już 76 lat 
„Journal de Magneiisme" twór
ca i  dyrektor „Szkoły praktycz
nej Magnetyzmu i  Masażu", au 
tor licznych dzieł, którego słusz
nie nazywają wznowicie!em ma
gnetyzmu we Francji. Stosownie 
do testamentu pogrzeb odbył się 
jaknajskromniej, ciało zaś nie
boszczyka zostało spalone. P ra 
ce zmarłego będą nadal prowa
dzić jego pozostali synowie Do
med. Gaston ii H enryk przekona
ni zwolennicy i krzewiciele m a
gnetyzmu fizjologicznego.

Hr. Arnaud de Gramont, czło
nek Akademji, wybitny fizyk i 
chemik, szczególnie zajmujący 
się spektroskopją i jej zastoso
waniem w dziedzinie mineralogji 
i astronomji, wice-prezes Mię- 
dzyniarod. Insty tutu  Metapsy- 
cbieznegoi, jeden z nielicznych



znanych uczonych, lctórzy nie o~ 
bawiająe się narazić n a  szwank 
już zdobytej1 sławy przystąpili do 
badania metapsyehiki nie uzna
wanej dotąd przez Akadem je i U- 
niwersytety, jako oddzielna ga
łąź wiedzy—um arł niedawno w 
Paryżu. Na jego miejsce na  wi-
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ee-prezesa wspomnianego Insty 
tu tu  Metapsychieznego został 
wybrany prof. Leclainehe, czło
nek Insty tutu , Inspektor gene
ralny ,i szef Depart. Sanitarnego 
w Minlisterjum (Rolnictwa.

P. Szmurlo.

D Z I A Ł  Xi.

ZAPYTANIA i ODPOW IEDZI.

W rubryce tej Redakcja w 
przyszłości począwszy od następ
nego numeru będzie umieszczać 
odpowiedzi na pytania czytelni

ków z zakresu metapsyehiki, ma
jące ogólniejsze znaczenie i mo
gące interesować i szerszy ogół,

Pytanie.
Interesując się oddawna roz- 

maitemi zjawiskami tajemnicze- 
mi, o których t)ak często się sły
szy 'i pragnąc dowiedzieć się czy 
i jak  w yjaśniają je badacze i! li
czeni, gdy tylko dowiedziałem 
się, że w Warszawie m a powstać 
piismo poświęcone tym  zagadnie
niom, postanowiłem sobie zaraz 
zwrócić się doń z uprzejmą proś
bą o wskazanie md odpowiedniej 
literatury, jak również o powia
domienie mię, czy w Warszawie 
są T-wa zajmujące się temi spra
wami i czy jest możność w razie 
niego przyjazdu do Warszawy 
być na jakim ś seansie?

Dziękując z góry za. udzielenie 
mi tych informacji, pozostaję z 
poważaniem

Modest Tobierujski. 
Łódź, 28.12 1923 r.

Odpowiedź.
W obecnym numerze naszego 

pisma znajdzie W. P an  odpo
wiedź na większość swoich zapy
tań, mianowicie: w rubryce „Bi- 
bljografja** — o najnowszych 
książkach z dziedziny metapsy

ehiki, w rubryce zaś „Informacje 
i adresy*1 — adresy Tow. meta- 
psychicznych w Warszawie i na 
prowincji.

Z  medjów, które można b y ło b y  
Zaprosić na seans możemy wska
zać pp. J. 'Guzika i Janusza. To
warzystwa seansów dla cieka
wych nie urządzają.

Oprócz wymienionych w „Bi- 
bljografj'i“ książek radzilibyśmy 
też przeczytanie dzieła ś. p. 0- 
chorowicza „Zjawiska Medju- 
miezne** (oddawna wyczerpane 
możną znaleźć tylko w handlu 
antykwarskim  łub w bibliote
kach i czytelniach) i Aksakowa 
„Animizm i Spirytyzm** (po ro
syjsku, niemiecku lub francus
ku) oraz inż. E. Libańskiego 
„Zjawiska Spirytyzmu**. Z całą 
metapsychiką zapozna W. Pana 
dzieła pp. B ichofa „Traite de 
M etap s y chip u e‘t  Możemy też po
lecić prace Scbrenck - Notzinga1, 
W. Mackenzi eto. Nie wiedząc, 
który dzi!ał metapsyehiki najwię
cej W. Pana interesuje ograni
czamy się do wskazania tylko 
powyższych autorów nadmienia
jąc, że litera tu ra  odnośna jest 
bardzo obszerna.
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INFORMACJE i ADRESY.

sekretariat T-wa w poniedziałki
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„Polskie Towarzystwo Badań 
Psychicznych“ (W a rszawa,
Chmielna Nr. 52, róg Wielkiej, 
w lokalu Państw . Szkoły Budo
wnictwa).

Zebrania Komitetu Centralne
go co tydzień we czwartki o godz. 
8-ej wiecz.

Zebrania informacyjno-dysku- 
syjne dla członków i wprowadzo
nych gości co drugą niedzielę o 
godz. 5-ej po poi.

„Warszawskie T-wo Psycho- 
Fizyczne“ (Warszawa, Marszał
kowska Nr. 53 m. 39).

Dyżury sekretarza co ponie
działek 6—6 i pół g., biblioteka
rza i kierownika pracowni raz 
na tydzień, prezes raz na tydzień. 
Posiedzenia zarządu co dwa ty 
godnie w  poniedziałki.

Zebrania odczytowe i sprawo
zda wczo-dyskusyjne co 2 tygo
dnie w poniedziałki o 8-ej wiecz. 
(w lokalu cechu cukierników, 
Nowy Świat Nr. 41, prawa oficy
na, parter) dla członków 1 gości.

„Towayzystwo Metapsychiczne 
w Krakowie“ (ul. A. Potockiego 
8). Periodyczne zebrania dlą 
członków i wprowadzonych go
ści).

„Towarzystwo Badań Psyclio- 
Fizycznych Ziemi Piotrkow- 
skiej“ w Piotrkowie ul. Legjo- 
nów Nr. 2. Informacje i zapisy u 
p. A. Pańskiego tamże. Zebrania 
w soboty o godz. 8-ej wiecz.

„Towarzystwo Studiów Ezote
r y c z n y c h Inform acji udziela

i czwartki o 5—6 po pot. Nowo
wiejska 8 m. 1.

Komitet Organizacyjny „W i
leńskiego T-wa Badań Zjawisk 
Psychicznych“. Informacje etc. u 
członków Komitetu ks. P . Śle- 
dziewskiego — Wilno, 'Garbarska 
Nr. 17 m. 4 i pi. Z. Hryniewicza, 
Tatarska Nr. 17 m. 1.

Kom itet Organizacyjny two
rzącego się T-wa w  Brześciu nad 
Bugiem. Informacje u p. M. Ma
lickiego, Poleski Urząd Woje
wódzki, nl. Dąbrowskiego Nr. 5, 
lub u d-ra M. Polibowskiego.

Kom itet tworzącego się T-wa 
w Toruniu. Informacje: m ajor
Markiewicz, Łazienna Nr. 15, 
W arsztaty Amunicyjne, lub m a
jor B. Sungurow, Radiostacja.

„Kolo Eugenikówil — Brześć 
nad Bugiem, Poleski Urząd Wo
jewódzki1, uf. Dąbrowskiego Nr. 
5, p. Wl. Wojciechowski.

„Międzynarodowy In sty tu t Mc- 
lapsychiczny“ (Institu t Metapsy- 
chicLue International) Paris, 
X V II 89, Avenue Niel. Tamże 
redakcja organu Insty tu tu  „Re
vue Metapsychique“.

„Między narodowa Federacja 
Spirytystyczna“ (Federation Spi 
rite  Internationale) i Biuro Mię
dzynarodowe Spirytystyczne (Of
fice International des Relations 
Spirites) Paris XVI-e 8, Rue Co- 
pernic.

„Towarzystwo Teozoficzne 
Warszawa, Wilcza Nr. 10 m. 14.
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