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DO CZYTELNIKÓW
Z dniem dzisiejszym czasopismo nasze rozpoczyna nowy okres 

istnienia swego.
Przewidywany upadek jego nie nastąpił.
Nie nastąpił dzięki zainteresowaniu się losem pisma Polskie

go Toivarzystwa Metapsychicznego w Warszawie, oraz grona ofiar
nych jednostek, gotowych dziś, w nowych, korzystniejszych warun
kach i formie zewnętrznej, owoce pracy twórczej myśli ludzkiej— 
podawać.

Budzimy więc do nowego życia wydawnictwo nasze, wypusz
czając w świat kolejny zeszyt jego, który niewątpliwie bogactwem 
treści swojej zyska poparcie i uznanie « ludzi interesujących się 
metapsychiką i pokrewnemi jej naukami.

Redakcja nasza nawiązuje dziś kontakt ze światem nauko
wym, pozyskując współpracownictwo wybitnych uczonych kraju 
oraz zagranicy, czem gwarantuje wydawnictwu pianoivy i owocny 
rozwój jego w skrzyżowaniu różnorodnych dróg i kierunków po
znawania niezbadanych dotychczas fizycznych i psychicznych 
praw bytu.

Czasopismo „Zagadnienia Metapsychiczne“ wychodzące obec
nie przy czynnem poparciu Polskiego Towarzystwa Metapsychicz- 
nego w Warszawie, grupujące w redakcyjnym komitecie swoim 
przedstaioicieli kilku pokrewnych towarzystw naukowych, dążyć 
będzie nadal do utrzymania się na stopie poważnego organu 
naukowego, podającego czytelnikom swoim, w formie dostępnej 
dla każdego, wybitne prace i zdobycze naukowe całego szeregu 
myślicieli, szukających rozwiązania wielu zagadnień połączonych 
z nadprzyrodą człowieka.
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„Zagadnienia Metapsychiczne11 są obecnie jedynem tego kie
runku i zakroju pismem naukowem ?c Polsce.

Liczymy więc na życzliwe, szerokie poparcie myślącego ogó
łu naszego społeczeństwa.

Oddzielne egzemplarze czasopisma ukazywać się będą co kwar
tał w formie wydania książkowego z ilustracjami w miarę po
trzeby, wraz z dodatkiem literackim.

Projektowane rozszerzenie działalności publicystycznej czaso
pisma, wymagające znacznie więcej czasu i pracy, czyni potrzeb- 
nemi także pewne zmiany w dotychczasowym składzie Komitetu 
Redakcyjnego a przedewszystkiem powiększenie go przez dobór no
wych sił, doświadczonych na interesującem nas polu. Następnie 
zaś ze względu na konieczność poświęcenia znacznie więcej aniże
li dotychczas interesu stronie czysto redakcyjnej związanej jedno
cześnie ze sprawami druku i materjalnemi, na zasadzie wspólne
go porozumienia się z sobą członków Komitetu Redakcyjnego, 
sprawy redakcyjne powierzone zostały p. B. Gro sick i emu, 
zaś łączne z niemi administracyjne, p. St. Kowalskiemu.

Pozostającemu zaś nadal w Komitecie Redakcyjnym dotych
czasowemu Redaktorowi i Administratorowi „Zagadnień Meta- 
psyćhicznych“, panu P. Szmurło, dotychczasowi członkowie te
goż Komitetu wrażają sobie za obowiązek wyrazić przy tej spo
sobności pełne swe uznanie wraz ze szczerem podziękowaniem za 
kilkoletnią, bezinteresowną cenną pracę Jego niesioną dla tegoż 
czasopisma i związanych z niewi celów.

KOMITET REDAKCYJNY



DZIAŁ I

ARTYKUŁY ORYGINALNE

Dr. ADOLF KLĘSK (Kraków)

NADNORMALNE ODCZUWANIE
WRAŻEŃ ZMYSŁOWYCH

Fizjologja poucza nas że zmysły nasze działają zwykle w pew
nych ograniczonych ramach, mając swe minimum pobudliwości (tak 
zwany próg) a z drugiej maximum (czyli szczyt).

Czułością zmysłu zaś zowiemy właśnie szerokość granicy po
między progiem a szczytem pobudliwości tegoż. Wiemy dalej z fizjo- 
logji, że aby jakieś wrażenie zmysłowe zostało odczute, musi być 
odmiennem od poprzedniego t. j. czemś się od niego różnić. Jeżeli 
jednak zmiany występują zbyt szybko, wtedy znów nie odczuwamy 
ich jako pojedyńcze wrażenia, lecz jak zlanie się ich, przez co po
padamy w rozmaite złudzenia, czego przykładem dla oka jest np.: 
kinematograf.

Te granice odczuwania wrażeń zmysłowych są mniej więcej 
dość stałe u ludzi, ale nie brak wypadków nadnormalnego odczu
wania wrażeń i to w sensie albo zbyt wielkiej czułości zmysłu, lub 
też tak zwanej transformacji wrażeń zmysłowych t. j. odczuwania 
wrażeń danego zmysłu, zmysłem innym i o tych ciekawych, a dla 
metapsychiki ważnych sprawach, właśnie pomówić chcemy.

*
* ¥

WRAŻENIA SMAKOWE odczuwać możemy jedynie w płynach. 
O ile płyn jakiś znajduje się po za progiem pobudliwości nerwów 
smakowych to nie odczuwamy żadnego smaku, o ile zaś przekroczy 
szczyt pobudliwości, wtedy wrażenie smakowe przechodzi w doty
kowe (smak cierpki, gryzący) lub wogóle znika (przez niemożliwość 
rozpuszczania się w ślinie), chociaż więc zmysł ten jest stosunkowo 
mało wyrobiony, to jednak nie brak i tutaj ciekawych nadnormalnych 
dunkcji. Są np. ludzie którzy dochodzą przez wprawę do niebywałej
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czułości w odczuwaniu smaków np. gatunku danego wina, herbaty 
i t. p. co zarazem dowodzi u nich wielkiej pamięci smakowej.

Zmysł smaku łączy się ściśle ze zmysłem węchu i dotyku 
i wiele wrażeń rzekomo smakowych jest raczej wrażeniem węcho- 
wem (np. smak gorzkich migdałów) lub dotykowemi (smak cierpkie
go owocu).

Przechodzimy obecnie do ZMYSŁU WĘCHU.
Zmysł węchu, jakkolwiek u człowieka wybitnie upośledzony, 

oddaje mu jednak cenne usługi, bo pomijając miłe, wrażenia zapa
chów, chroni nieraz od wielu niebezpieczeństw i pozostaje w ścisłym 
związku z pamięcią i sferą płciową. Seguin stwierdził że u wielu 
idjotów węch jest nadzwyczaj silnie rozwinięty, a nie jest to wcale 
bajką, że murzyni i indjanie wyczuwają węchem obecność wroga 
a nawet tegoż ślady. Ludzie nerwowi są wogóle czulsi na wszelkie 
wonie, przyczem określanie zapachów jest bardzo niedokładne bo 
nie mamy tu nazw właściwych (jak np. przy barwach) lecz określa
my jako miłe lub przykre (co jest rzeczą bardzo względną) lub 
podług znanych nam zapachów, najczęściej olejków eterycznych po
chodzenia roślinnego, Niektórzy ludzie, jak chemicy, mają węch 
nadzwyczaj subtelny, podobnie przeczulicę węchu spotyka się u ne
urasteników, histeryków i naszych medjów.

Dla węchu przedmioty porowate (jak ściana) są przepuszczalne- 
co czasem przy obserwacji psów się spostrzega.

Cadet de Gassicourt opisał przypadek dotyczący pewnej 
damy, która węchem odróżniała doskonale płeć danej osoby, Kasper 
Hauser poznawał węchem z daleka drzewa owocowe a Julia 
Brace nosem odróżniała w stosie bieliznę swoich koleżanek (po 
wypraniu). Kardynał Albani po oślepnięciu nauczył się odróżniać 
węchem (i to z daleka) osobę starszą od młodszej i twierdził, że 
płeć i wiek cechuje zawsze charakterystyczna woń. Znane są przy
padki że ludzie poznają węchem czy herbata jest ostudzona twier
dząc że ma ona wtedy inny rodzaj woni. W wyjątkowych przypad
kach może człowiek posiadać węch, przypominający psa swoją czu
łością.

Wspominam o podobnym wypadku w mej książce p. t. Czło
wiek w kajdanach zmysłów.

* ¥
ZMYSŁ SŁUCHU. Zmysł słuchu służy nam do rozpoznawania 

fal głosowych ich wysokości, gatunku, odległości i kierunku a prócz 
tego ocenia równowagę i położenie naszego ciała.

Ocena odległości i kierunku źródła głosu jest bardzo wadliwa 
co typowo obserwujemy na seansach, zwłaszcza że fale głosowe 
ulegać mogą załamaniu, interferencji i odbiciu. Prócz tego przyzwy
czailiśmy się oceniać odległość źródła głosu w ten sposób, że gdy
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odgłos się nasila przypuszczamy że się zbliża, a gdy słabnie że się 
oddala co również nieraz staje się źródłem złudzeń. Wrażenia słu
chowe przyjmować możemy, w przeciwieństwie do wzrokowych, 
kolejno, dlatego też oceniają one pojęcie czasu a nie przestrzeni.

Fale głosowe wyczuwać można czasem doskonale i dotykiem 
i w skutek tego np. słyszeć muzykę a nawet rozmowę z daleka od
dalonego pokoju a nawet dalszej kamienicy. Zaznaczyć tu muszę 
że słuch zastąpić może często, oko np. w odczytywaniu ruchu warg 
i mimiki. Ponadto często słuch bywa tak bystry że słyszy się szept 
doskonale, mimo że bliżsi sąsiedzi nic absolutnie nie słyszą. Kapel
mistrz dyrygujący orkiestrą odróżnia wśród gry doskonale błąd po
pełniony na tym, lub owym instrumencie.

O słyszeniu barwnem, mówić będziemy przy zmyśle wzroku, 
dodać tu jednak trzeba że Mozart, jak sam wspomina, widział 
swe utwory naraz i to całe, podczas gdy my możemy słyszeć lub 
przypominać sobie w myśli wrażenia muzyczne tylko po kolei. Po
dobnie wprawny muzyk patrząc na nuty „odczuwa" zaraz melodję.

*
* *

ZMYSŁ WZROKU. Zmysł wzroku uważa się za najszlachet
niejszy i stratę tegoż najboleśniej odczuwa. Oko jest rzeczywiście 
czułym bardzo organem, ale może być jeszcze znacznie czulszym, 
i naodwrót podlegać licznym błędom i złudzeniom. Przedewszystkiem 
wiemy że są zwierzęta widzące doskonale w nocy (a za to gorzej 
za dnia). Oko ich jest zwykle znacznie większe i źrenica bardzo 
szeroka. Człowiek przez wprawę i przebywanie w ciemności może 
też nauczyć się widzieć doskonale po ciemku, co u medjów niejedno
krotnie stwierdzono.

Nie widzimy przedmiotów zbyt małych, lecz są ludzie którzy 
potrafią dokładnie odczytywać maleńki obrazek z rogówki odbijający 
się u osoby stojącej naprzeciwko co nieraz stwierdzono u oszukań
czych telepatów. Oko kształci się wspólnie z dotykiem i dlatego 
po ciemku oceniamy nieraz zupełnie mylnie kształt przedmiotów 
i ich cechy. Oko wpatrzone i natężone odczuwać może czasem 
rozmaite sensacje (tak zwane powidoki) zwłaszcza gdy przebywa 
w ciemności. Ucisk oka może również wywołać poczucie światła.

Pamiętać też należy o tern, że przyzwyczajeni jesteśmy do pa
trzenia przy świetle mieszanem i zupełnie inaczej przedstawiają się 
nam przedmioty i sytuacje przy świetle jednolitem np. czerwonem. 
Inaczej też przedstawia się nam światełko w zupełnej ciemności 
a odmiennie gdy zobaczymy go nagle a gdy jesteśmy nań przygoto
wani i oczekujemy go w danym punkcie przestrzeni.

Tern tłumaczyć sobie należy różnice występujące z reguły na 
seansach, w opisie spostrzeganych i obserwowanych światełek. Dodać 
tu jeszcze trzeba, że widzimy normalnie w granicach widma, są
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jednak stworzenia (a może i u ludzi to się zdarza) które odczuwają 
okiem promienie ultrafioletowe i ultraczerwone.

*

TRANSFORMACJE WRAŻEŃ ZMYSŁOWYCH. Fizjolog Mul
ler wprowadził naukę o tak zwanej specyficznej energji zmysłów, 
która uczy, że każdy nerw zmysłowy reaguje na różne podniety zaw
sze tylko jednem i tern samem wrażeniem więc np. nerw oczny 
reaguje zawsze poczuciem światła i nietylko na promienie świetlne, 
ale także na ucisk, zranienie, zapalenie i podrażnienie elektryczne.

Każdemu też wrażeniu danego zmysłu odpowiada fizycznie 
pewna dla zmysłu cechująca granica, drgań eteru jak się dotąd wy
rażaliśmy w nauce.

Tymczasem codzienna obserwacja wykazuje że istnieje transfor
macja wrażeń zmysłowych polegająca na tern, że dane podrażnienie 
zmysłowe wywołuje prócz swego efektu w odpowiednim zmyśle, 
także pewne wrażenie w zmyśle innym albo też tylko w tym ostat
nim. Typowym przykładem tego jest pewna chłopka, badana szcze
gółowo przez Towarzystwo Teozoficzne w Gracu. W transie stawała 
się ona muzykalna lecz określała tony i półtony w postaci kolorów 
i naodwrót dokładnie barwy transponowała na tony.

Man ds ley W swej fizjologji wspomina o głuchym który od
czuwał ton trąbki jako barwę żółtą a ton organów jako zieloną.

Jeżeli popatrzę na cytrynę to na mocy kojarzenia wyobrażeń 
poczuć mogę zaraz napływ śliny w ustach i smak kwaśny. Pewien 
ślepy po odzyskaniu wzroku porównywał barwę czerwoną do dźwię
ku a błękitną do tonu fletu. W wyjątkowych wypadkach ślepi od
czuwają dotykiem kolory. George twierdzi że barwie żółtej od
powiada znów wrażenie kwaśne, czerwonej słone, niebieskiej gorzkie 
a białej słodkie. Arystoteles porównywał ich smak do odczu
wania barw. Ciekawą jest rzeczą że mamy 7 barw widma i 7 tonów 
skali muzycznej a w potocznej mowie uży5vamy mieszanych wyrażeń, 
mówiąc o „tonie" pewnej barwy, lub, barwie tonu czy instrumentu 
muzycznego.

Podług Heim ho Iz a barwa czerwona odpowiada w muzyce 
tonowi c a fioletowa h.

Hu th poszedł tak daleko że ułożył transponowane nuty kolo
rowe marsza Bethowena.

*
* ¥

ZMYSŁ DOTYKU. Na samym końcu zajmujemy się dopiero 
tym zmysłem, bo jest on jak twierdzi Ranke praojcem wszystkich 
innych. Sam zmysł dotyku nie jest też pojedyńczym, lecz odczuwa 
się nim twardość, gładkość, temperaturę, kształt wilgoć i położenie 
w przestrzeni. Wiele stworzeń obchodzi się bez oczu, ale za to ma
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zmysł dotyku doskonale wyrobiony, podobnie ślepi, którzy z fal 
powietrza odczuwają obecność ścian, zakrętów, ulic i t. p. Można 
też dotykiem nauczyć się odczuwać melodję, a nawet barwy. Bar
dzo rzadkim jest wypadek by człowiek uległ znieczuleniu na całem 
ciele, natomiast często cierpi naodwrót na przeczulice dotyku lub 
bólu, a dalej na wielokrotne odczuwanie jednego wrażenia (naprzy- 
kład przy tabes). Przeczulicą dotyku tłomaczymy sobie zapewne nie
które fenomeny przerzucania czucia po za ciało np. w hypnozie. 
Sam widziałem np. reagowanie na szpilkę wbijaną w rzekomo istnie
jącą nogę u amputowanego, pacjent odczuwał doskonale ciepło zbli
żającej się ręki badacza, a wiedział o co chodzi, bo mu to tłoma- 
czono przedtem.

Również nie rzadkie są znieczulenia zmysłowe u histeryków, 
psychopatów i medjów, czemu towarzyszy zwykle anaemia da
nej partji (skurcz naczyń krwionośnych) i brak przez to krwawie
nia przy uszkodzeniu np. przebiciu.

Może też człowiek być znieczulony na wysoką temperaturę 
i brać węgle żarzące do ręki lub chodzić bosemi nogami po gorących 
płytach co w świątyniach indyjskich często się obserwuje.

W świecie zwierzęcym istnieją wreszcie rozmaite kombinac’e 
zmysłów np. oka i smaku (pijawka) oka, dotyku i smaku (amphioxus) 
barw ultrafioletowych i dotyku (topochemiczny zmysł mrówek) i t. d

*
¥ ¥

Widzimy więc na jak liczne złudzenia swoich supranormalno- 
ści zmysłów medjów skazany jest badacz i dlatego powinien on znać 
je wszystkie gruntownie, zwłaszcza że przeprowadza zwykle bada
nia w warunkach trudnych, bo po ciemku, przyczem znika w wiel
kiej mierze krytycyzm i właściwe odczucie i ocena odebranego wra
żenia. Staram się też zawsze o ile możności na seansie mieć rent
genologa, który przyzwyczajony jest patrzeć i widzieć po ciemku. 
Oddało mi to już nieraz (zwłaszcza przy Guziku) cenne usługi i po
mogło wykryć oszustwo lub manipulacje medjum. Tak samo notować 
się powinno o ile możności głosy na płycie, światła na kliszy a do
tyki na masie plastycznej lub okopconej, przyczem nieraz następne 
badanie daktyloskopijne wyjaśnia sprawę.

Z krótkiego poprzedniego opisu widzimy w końcu że zmysły 
w pewnych wypadkach mogą być nadczułe i odbierać wrażenie tak 
niezwykłe, że złudzić one mogą rzeczywiste objawy metapsychiczne 
a raczej uważać je należy wtedy raczej za wytłomaczalne zjawiska 
natury metapsychicznej, o ile przez metapsychikę rozumiemy naukę 
o objawach niedających się wytłomaczyć drogą normalnej fizjo- 
psychologji, lub pozornie w sprzeczności z niemi stojącą.

Nie jest też wobec tego wykluczone, że i człowiek posiada 
w sobie różne drzemiące zmysły czy chwytniki do odczuwania pew-
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nych wrażeń, dość że wspomnę tu o odczuwaniu zmian aury, mag
netyzmu elektryczności, trzęsienia ziemi a nawet sympatji czy anty- 
patji do pewnych osób, zwierząt lub rzeczy.

Wszak znamy w sobie cały drugi tajemniczy system nerwowy 
(nerwu sympatycznego) który u niższych zwierząt jest dominujący 
i działa cuda instynktowe.

Wszak już wiele instrumentów dozwala nam odczuwać zupeł
nie inaczej jak powiadają i chcą nasze zmysły, dość wspomnieć 
o mikroskopie, telefonie, radiotelegrafji i t. p.

Jakim też tajemniczym zmysłem trzeba sobie tlomaczyć całą 
psychometrję t. j. wyczuwanie impregnowanych obrazów przeszłości 
w danym przedmiocie.

Słyszy się co chwila o pewnych nadnormalnościach, jak oczach 
teleskopowych, róntgenowskich, odczuwaniu węchem światła i t. p. 
widać więc z tego że jest w nas wiele ukrytych zdolności, które od 
czasu do czasu dopiero tu i ówdzie się wyłaniają.

Miejmy nadzieję, że dalsze nowe wynalazki potrafią wydobyć 
z nas te ukryte skarby, i wiele pozornie dotąd cudownych zjawisk 
znajdzie potem wytłomaczenie naturalne.

STEFAN ŁUBIEŃSKI

DROGA DO BOGA
Odczyt wypowiedziany w Polskiem Towarzystwie Metapsychicznem 

w Warszawie

SŁOWO WSTĘPNE DO ODCZYTU P. T. „DEOGA DO BOGA"

Prosiłbym uczestników dzisiejszego zebrania
O CIERPLIWOŚĆ

nie mogę bowiem zamknąć w krótkiej formie opowieści o wę
drówce do Światła mistycznej Duszy Japonji, mówić więc będę 
prawie P/4 g. Nie mogę też (a to dla uwypuklenia przed
miotu) uniknąć pewnych dygresji, które pozornie, nie będą 
miały wiele wspólnego z samą Japonją.

Po drugie proszę
O WSPÓŁPRACĘ DUCHOWĄ.
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Jeżeli weźmiemy pod uwagę zasady japońskiej dyscypliny du- 
cha, ■— słuchacze winni wyrzucić ze swego mózgu wszelkie 
przeszkadzające koncentracji, myśli osobiste i codzienne, i tem 
zestroić się razem (jak w modlitwie) tworząc jedność, która 
współpracuje z mówcą. Ten ostatni zjawia się nie jako jakiś 
nauczający, lecz jako narzędzie pomagające słuchaczom do 
koncentracji. Przedstawia on obrazy, które zapadać powinny 
w duszę (nie w mózg) słuchacza w ten sposób, że obrazy 
najlepsze, — najwłaściwsze symbole — odbijają się tam wy
olbrzymione, poprawione, ulepszone (łącząc się z odbiciem tej 
samej prawdy istniejącej już w nadświadomości słuchacza), 
podczas, gdy obrazy krzywe (mówca jak każde narzędzie jest 
ułomny) roztapiają się i giną. To jest współpracująca, pozy
tywna, twórcza krytyka, która pomaga, w przeciwstawieniu do 
krytyki ironicznej negatywnej, która wyolbrzymiając złe strony, 
niszczy dobre.
O tę pierwszą (twórczą krytyką) proszę wraz z WYROZUMIA

ŁOŚCIĄ I (jak już wspomniałem) — SKUPIENIEM i cierpliwością.
Być może, że w nawale obrazów, którfe tu wywołam, a które 
(zdaje mi się) zbliżą nas do głębszego ujęcia zagadnienia, 
które nas dziś najbardziej obchodzi, — znajdą się także mniej 
jasne i zamglone obrazy.

Proszę starać się je tymczasem
INTUICJĄ SERCA pochwycić, odkładając do, ewentualnie po od

czycie, wyjaśniającej rozmowy — bliższe zrozumienie.
Stefan Łubieński

DROGA DO BOGA

(Mistyczna Dusza Japonji na „ścieży światła11)

Nim oddamy dzieje wspinania się najwewnętrzniejszej duszy 
Japonji po stromej ścieży w wędrówce do Boga, — nim odmalu
jemy ową DROGĘ DUCHA, którą Chińczycy nazywają TAO, a Ja
pończycy SINTO, — musimy wpierw zdać sobie sprawę z istoty 
owej wielkiej tragedji, która rozegrała się u świtu praczasów, 
a którą nazywamy tajemnicą grzechu pierworodnego, skutkiem któ
rego było — wygnanie z raju — upadek człowieka — i to, że dziś 
zamiast pracować nad wydoskonaleniem materji, owej szaty świata, 
niewolnikami jej jesteśmy, walczącymi z trucizną, podaną nam przez 
węża przed tysiącami wieków.

...„Ąż ono duchy my globu niektóre, 
Spróbowaliśmy (o miaro złej doli) 
Miłość postawić w duchu przeciw Woli 
I wziąć dwoistą w światłości naturę...”
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mówi Słowacki (poemat „Prace i Dnie”)- „Miłość przeciw Woli...” 
inaczej — wyodrębnienie woli jednostkowej przeciwnej boskiej har- 
monji Wszechmiłości. Podporządkowanie się ducha materji, zjedno
czenie się z „narzędziem”, przedwczesne i niepełne „dojrzenie", 
skosztowanie zbyt rychłe owocu Drzewa Świadomości Dobrego 
i Złego — drzewa zróżniczkowania i Wiedzy, podległej prawom 
przypływu i odpływu, prawom życia i śmierci.

W śnie z żebra Adama powstała Ewa; pogrążony w planach 
świetlistego eteru, stróżem był wtedy człowiek ciała swego, tak jak 
duchy przyrody i aniołowie stróżami są drzew, kwiatów i tworów 
wszelakich. Nie łącząc się z materją, ogrodnikiem jej był, i w zbli
żeniu miłosnem męża i niewiasty, był on, pierwszy ów człowiek, 
Adam Kadmon, w adamowym śnie jeszcze, niewinny jak dziecko, 
podobny motylowi lub pszczole, które pyłek z pręcików na słupki 
płatkowia przenoszą. Nutą harmonji była wtedy — w raju — dusza 
ludzka, w powszechnym, boskim, doskonałym akordzie i, pracując 
pod przewodem aniołów, archaniołów, cherubinów i całej hierarchji 
duchów—twórców gwiazd i planet, przygotowywał się człowiek do 
radosnej pracy na roli świętej ziemi, niby oracz przed pługiem 
swoim w czas wiosennego świtania.

I stało się, że część istot ludzkich, co w czas żniwa (7-go 
dnia, 7-go wielkiego i ostatniego okresu ewolucji ziemi) nadczło- 
wieka, doskonałego pana przyrody i nowego współtwórcę Boga, 
z siebie wypromienić miały,—część ta słabsza, ułomna, za namową 
tego, co z hierarchji anielskiej buntowniczo i samowolnie wyszedł
szy, w symfonję kosmicznej orkiestry—dysonans własny wprowadził, 
a którego tradycja zwie Wężem lub SZATANEM; stało się więc, że 
za podszeptem tego pysznego Odszczepieńca, owa natchniona część 
żeńska świetlistego eteru — Ewa — zstąpiła na ziemię, t. j. podała 
części aktywnej i męskiej do spożycia — jabłko wiedzy rzeczy cie
lesnych, i... wraz z nią (wraz z Adamem) upadła. To co światłem 
było złączyło się bezpośrednio z ziemią i spowodowało rozpłomie
nienie jej ogniem gorącym, niszczycielskim, który świecąc, zarazem 
śmierć jej i spopielenie znaczy. To co wieczystą muzyką było sfer, 
w rytm miarowy serca zostało zaklęte, — wątłego serca, które ude
rzeniami swemi dając życie, jednocześnie niszczy i przepala ko
mórki żywe, do skonu je wiodąc, do bytu podległego prawom przy
pływu i odpływu, szczęścia i nieszczęścia, dobra i zła, życia 
i śmierci, jawy i snu, inkarnacji i dezinkarnacji, materji zbyt twar
dej, nieustępliwej, ducha wiążącej, lub też — duszy bez ducłja, po 
falach eteru astralnymi niepomyślnymi wichrami, jak okręt bez 
steru, unoszonej.

(...„duchy my globu niektóre spróbowaliśmy (o miaro złej doli) 
miłość postawić w duchu przeciw woli i wziąć dwoistą w świa
tłości naturę").
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...Dwoistość natury—żeńskość, nie mogąca się połączyć z męs
kością, duch z ciałem, miłość natchniona z Wiedzą, Drzewo Życia 
Wiecznego z Drzewem Świadomości, owe dwa figowe krzewy, 
z których, gdy jedno kwitnie, drugie usycha, owe dwie KOLUMNY 
ŚWIĄTYNI SALOMONA: Jachin (życie) i Boas (śmierć).

Niepodobna słowami ludzkiemi opisać owe z raju wypędze
nie, ów przedwieczny upadek wielki... Wpisany być on winien 
w duszy naszej krwią serdeczną bólu i tęsknoty nieukojonej, póki 
przeszedłszy przez bramy świątyni WTAJEMNICZENIA, za prze
wodem TYCH, KTÓRZY NIE UPADLI — raju utraconego nie od
zyskamy i braciom naszym do odrodzenia nie pomożemy.

To jest DROGA DO BOGA, którą ma każdy człowiek przed 
sobą, ścieżka światła, którą kroczy naród każdy, także i to TAO 
chińskie, scena boska zwana po japońsku SINTO, wędrówka mo
zolna, aby Boga w sobie znaleźć i połączyć się z tem co utraci
liśmy ongiś, odszukać natchnioną część boską duszy, zogniskować 
MĘSKOSĆ wieczystą i KOBIECOŚĆ nieśmiertelną w świadomem 
JA, jak Feniks z popiołów się unieść na skrzydłach... miłości 
i., zmartwychwstać.

7 tą wizją kosmiczną—z tą wiekopomną tragedją tej planety— 
przed oczyma, z tem uczuciem płomienistej rany Amfortasa w ciele, 
otwórzmy teraz Księgę mistyczną Japonji, biblję Nipponu, „KO- 
DZIKI” zwaną i, ukochawszy nie słowa, lecz treść, sercem starajmy 
się odczytać wpisane w nią tajemnice.

Przez trzech bogów-twórców: Ame-no-Minakanusi-no-Kami, 
Takami-Musubi-no-Kami oraz Kamumi-Musubi-no-Kami, owej trójcy 
boskiej władyków: nieba, ziemi oraz mostu między niemi; współ
twórców BOGA jedynego; przez te trzy siły zasadnicze świata do 
życia powołani, dwoje praojców ziemi tej — IDZANAGI i IDZANA- 
MI—mąż i niewiasta towarzyszka jego — biorą w posiadanie... rolę 
rajską mitycznej Japonji, jako jej wierni i pierwsi... oracze. On, to 
Wola, współpracująca z Wszechwolą Twórcy, władająca powie
trzem, wodą i ziemią. Ona — to dusza jego wieczyście płodna 
a zawsze dziewicza. Razem to męsko-żeńska dwójnia — narzędzie 
bezpośrednie Słowa t. j. Logosu. I oto, mówi dalej baśń japońska, 
niewiasta Idzanami (ta Ewa Nipponu) staje się matką płomienistego 
boga — Kagutsuci-no-Kami, spożywa nieostrożnie „potrawę" w ogniu 
boga tego sporządzoną, która pali i niszczy jej istotę tak, że... 
dla ochłody kryje się w państwie śmierci — Yomi zwanem... Da
remnie szuka ją małżonek i podąża za nią w krainie cienia, niby 
Orfeusz za Eurydyką, niby ludzkość... za rajem utraconym — rajem 
czystego natchnienia, eliksiru życia, wieczystej mądrości — SOFJI 
Boskiej.
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Gdy część świetlna żeńska, eterycznego ciała ludzkiego, któ
rego odpowiednikiem w astralnem ciele jest uczucie, zjednoczyła 
się z materją a tem samem rozogniła ją (dusza Idzanagi — skoszto
wała... ognia) — wtedy część męska (woli) odeszła od Boga i wcie
liwszy się przedwcześnie w materję (z gazu, cieczy i ziemi złożoną), 
złączyła się z krwią gorącą — z płomieniem pożądania i... odbiegł- 
szy od wyższej części wieczystego życia (która została zabrana 
w krainę Yomi — cienia) straciła nieśmiertelność, karłem się stała 
(jak my wszyscy) co „dzieckiem” niewinnem już nie będąc, doj
rzałą, pełną i harmonijną istotą być nie może... I istotnie... nie 
mogłaby nią (owym pełnym człowiekiem) już nigdy zostać i raju 
utraconego odzyskać, gdyby... nie bezmierne miłosierdzie Twórców 
tego systemu słonecznego, owych „Elohimów" światła, którzy, ska
zawszy niższą część człowieka na wygnanie z raju — wędrówką po 
sobie następujących wcieleń (inkarnacji) — jednocześnie zdołali 
uchronić od upadku wyższą boską cząstkę duszy ludzkiej, którą 
dla ochłody (jak mówi japońskie Kodziki) schronili w krainę Yomi, 
a którą dziś rytmem i muzyką sfer nazywamy, a którą zaś poeta 
niemiecki zwie „das ewig Weibliche", zawsze pociągające nas 
w górę, gdy materja zbyt nas mocno łańcuchem swym skuwa.

Abel (Hebel) po hebrajsku „tchnienie", inaczej „natchnienie" 
w ciele swem, t. j. w manifestacji swej na ziemi, zabity został przez 
Kainową siłę, lecz — niby dym ofiarny ablowej modlitwy — chroni 
się pod stropem nieba, skąd promieniuje mocą wiecznego życia 
i miłości. Nosicielką tej to wieczyście dziewiczej mocy, jest, grze
chem pierworodnym nietknięta, niepokalanie poczęta, Najświętsza 
Bogarodzica Dziewica, Orędowniczka i Pośredniczka nasza, zło 
w dobro przeinaczająca — naczynie boskiego natchnienia — jest 
dziś owa żeńska część Boga dla naszej (piątej na ziemi) aryjskiej 
rasy, a to od czasu wcielenia się.Logosu — Słowa — za JEJ po
średnictwem poczętego z tchnienia — czyli z Ducha świętego. 
Przed misterjum ODKUPIENIA CHRYSTUSOWEGO czyli rozognie
nia jaźni ludzkiej przez płomień miłości, ta część dziewicza boska 
nie była jeszcze tak bliską ziemi — nie mogła być ową naszą co
dzienną pocieszycielką: Niby dym ofiarny Abla, niby Eurydyka, 
japońska Idzanami, schroniła się ona w zimnem świetle nieskalanego 
ogniem śmierci eteru. Egipt zwał tę dziewicę Izydą, z chłodnym 
księżycem ją jednocząc, który żeńskim odbiciem jest słońca. Ger
mańskie ludy zwały ją Izoldą, czyli dosłownie Dziewicą LODOW
CÓW, do której smutna ludzkości dusza — Trystan — tęskni. Lecz 
Izolda jest w posiadaniu króla Markusa, tak jak grecko-rzymska 
córa Jowisza i Ceres, Prozerpina porwana przez Hadesa — Plutona, 
królową jest jeszcze cieni, t. j. oddzielona od człowieczeństwa, 
podległemu Wężowi, poprzez astral. Ładną i Żywią mianują ją ludy



słowiańskie — wiecznie „ładną” i wiecznie „żywą”, przeciwniczką 
śmiercionośnej Marzanny. Jako Afrodytę (Wenus) z chłodnej, bia
łej piany morza powstałą, a więc wolną od pierworodnej skazy 
oglądają ją — w innej znów legendzie — ludy Hellady i Rzymu 
niesplamioną bowiem była i jest ta siła wieczyście kobieca — 
wiecznie płodna matka, żywa i chłodna, gdyż w swem świetle ete- 
rycznem, a nie materjalnie ognistem, wolna jest od grzechu i pożą
dania, depcąca głowę Węża. Buddyści japońscy modlą się do niej 
jako do miłościwej, czystej bogini Kłannon, która sama światłem 
a nie ogniem będąc odgrodzona jest od człowieczeństwa płomie
niami ognistego boga Fudo, uzmysławiając w tym obrazie wielką 
prawdę przedchrystusowego Wtajemniczenia, t. j. próby ogniowej, 
bez której dusza ludzka z wyższą boską świetlistą, wiecznie (chło
dną) swą częścią połączyć się wtedy nie mogła — próby Ognia 
całopalnego zewnętrznego, ofiary z krwi, śmierć, którą Chrystus, 
wylawszy swą krew w próbę wewnętrznego Zmartwychwstania 
(chrzest z wody) przeobraził.

Lecz wróćmy do starej japońskiej biblji — KODZIKI zwanej. 
Tam Idzanami, którą miłosierdzie wyższych bogów leczy od ran 
ognistych chroni się w chłodnej krainie Yomi. Mąż jej — Idza- 
nagi, poszukuje ją daremnie. Czy ją odnajdzie?... O tern księgi 
Nipponu milczą... Stawszy się wdowcem samotnikiem, praojciec 
ludu Yamato, rodzi sam z siebie najpierw z cięższej i nieczystej 
części swego ciała — syna — Magatsubi-no-Kami, boga nieszczę
ścia i zawiści, owego japońskiego Kaina, wiecznego wygnańca i tu
łacza, który rozpoczyna kołowrót bólów i radości, śmierci i życia, 
na doczesnym, poza rajem będącym padole. Z części świetlistej 
ciała swego Idzanagi powołuje do życia boginię Amaterasu, która 
jednak zaraz po urodzeniu opuszcza ziemię i... osiada na słońcu, 
skąd świeci i panuje. Jest to przeczucie DUCHOWEGO NIEWI
DZIALNEGO SŁOŃCA — które nie „stawszy się ciałem” i nie „za
mieszkawszy między nami” odkupić jeszcze nie może, lecz... już 
rządzi. Rzuca się nam w oczy tutaj różnica między tradycją ludów 
zachodnich — rasy piątej — a wschodnich, potomków czwartej 
rasy — rasy Atlantydy. Wygnanie z raju jest w mojżeszowej bi
blji połączone z obietnicą zesłania Zbawiciela — Słonecznego wcie
lonego Logosu, który odkupi ludzkość z grzechu pierworodnego, co 
wzmocnione wieszczym głosem izraelskich proroków, umożliwiło 
rasom zachodnim owo przeobrażenie się wewnętrzne JEDNOSTKI 
czego przykład widzimy w nawróceniu się świętego Pawła, pod
czas, gdy ludy wschodu klęczą GRUPOWO przed przodkami ce
sarzy, następców słonecznej Amaterasu, nie wiedząc jak wyodręb
nić jednostki od grupy i stać się wcieleniem siły słonecznej miłości, 
jednem słowem — jak podnieśuś^sję z upadku. Niebieski, wiecznie



młody książę Amełaka-hito poślubia (jak gdzieindziej głoszą Ko- 
dziki) córę ziemi — Tsuci-no-teru-hime i łącząc się z nią (ze śmier
telną materją) spada jak Ikar w noc ciemną: — to symbol także 
zarówno drabiny rodowej cesarzy kraju Yamato, jak i ducha Ja- 
ponji... Kiedyż wraz z ludzkością do Boga znajdzie on DROGĘ?... 
Do tego zagadnienia wrócimy jednak później, tymczasem chcę pod
kreślić raz jeszcze ową dwoistość, którą z chwilą upadku wolnego 
ducha w kształt śmiertelny, pod wpływem trucizny wszczepionej 
przez Ducha negacji — przez Węża — sprowadziła rozdarcie ludz
kości na dwie części sobie przeciwne — polarne, które, jak wyżej 
zaznaczyliśmy, możemy określić jako: 1) Siłę żeńskiego natchnienia, 
2) Męską moc rozumowej wiedzy. Inaczej: Siłę wewnętrzną, kon
centryczną, boskość w sobie odnajdującą, oraz — moc zewnętrzną, 
ekscentryczną, kosmiczną.

Dwoistość ta zaznacza się niezwykle wyraźnie w prądach 
sobie przeciwnych religji świata. W starych Indjach (we wschod
niej części aryjskiej Azji), gdzie nadzmysłowa intuicja — wyższe 
zmysły — narzędzia ciała eterycznego lotosami zwane, najdłużej się 
zachowały (kwitły), t. j. gdzie Drzewo „Życia" Raju Utraconego 
najdłużej żyło, tam — modlitwa była koncentracją — nawrotem do 
duszy — obcowaniem z Bogiem w sercu własnem. Tam też, pod 
Drzewem Bodi, zielonem jeszcze, Budda, Siakjamuni, w przebudze
niu swego ja widzi jak znaleźć raj Życia Wiecznego w duszy, jak 
się oddzielić od ułudy zmysłów, odłączyć od czynu i skutków suk
cesywnych wcieleń, połączyć się z wieczyście żeńskim, dziewiczym 
pierwiastkiem — stać się doskonałym mikrokosmem — harmonją.

Na zachodzie Azji — w Persji i w Judei — Mojżesz z jednej 
a Zaratustra z drugiej strony całkiem nną DROGĘ do BOGA 
ludowi wskazują: Realizacja, czyn, posłuszeństwo, uległość jednostki 
prawom zewnętrznym Boskiego dekalogu — głosi jeden (Mojżesz). 
Bóg to kosmos — to Słońce — Ormuzd, który przeciwstawia się Ary- 
manowi — duchowi kosmicznej rewolucji — mówi drugi (Zaratustra). 
Obaj odsłaniają przed człowiekiem zamkniętą w nim moc męskiej 
WOLI i poznania — ów drugi pierwiastek boski wyrażony w PRA
WIE z jednej (Judea), w MAKROKOSMOSIE z drugiej (Persja). 
Tak więc Buddyzm wschodni pojawia się jako biegun żeński za
chodnich męskich religji Persji i Izraela.

W Chinach dwa te 5 bieguny łatwo dadzą się odróżnić: Na 
południu, stroniący od wszelkiego rozumowego określenia absolutu 
Lao-Tse wzrokiem najwyższego ^pobłażania, wskazuje na ścieżę do 
wnętrza ludzkiego ducha prowadzącą — na tak zwaną drogę TAO, 
którego odpowiednikiem w życiu codziennem jest spokój i piękno 
z odrzucenia pożądań płynące. Przeciwnie, na północy Konfucjusz 
głosi określone w przepisach ścisłych zawarte, praktyczne swe 
prawo moralne, do męskiego czynu przystosowane.
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A Japonja?... Na słonecznych, dziecinnych wyspach Nipponu, 
u stóp ogromnego, śnieżnego wulkanu Fudzijama leżących, spoty
kamy nietylko przeciwstawienie obu biegunów ale także ich... syn
tezę, która oczywistą jest nawet w przyrodzie.

Narodowe prastare SINTO jest DROGĄ oczyszczenia woli — 
podporządkowania jednostki przodkom i siłom hierarchicznym 
wszechświata, jest ono ową męską mocą, która pomaga duchowi do 
pełnego wcielenia się — do połączenia z Bogiem na polu radosnego 
czynu zewnętrznego.

Buddyzm zaś, który odłącza jaźń ludzką od czynnego jej uzew
nętrznienia, a każę szukać prawdy w kontemplacji, pomaga du
chowi do połączenia się z Bogiem w pozbawionej uczuć osobistych 
świątyni serca.

Inaczej Sintoizm: — wszystko żyje — mówi kapłan sintoista — 
i las, i drzewo, i góra, woda i dom, naczynie, w którem się ryż 
gotuje, zwierze, morze i skała — wszystko ma swego ducha opie
kuna, swego bożka i boga, a zaś nad wszystkiem panuje (tak jak 
Ormuzd u Zaratustra, Dadźbog u Słowian) — Słońce — Amaterasu 
zwane, od którego wywodzi się hierarchja duchów i mistrzów wta
jemniczonych, jakimi byli w dawnych czasach cesarze Nipponu. — 
Podleganie makrokosmosowi w celu uzyskania powszechnego spo
koju, skrócenie modlitwy do minimum i konieczność czynnej współ
pracy z przodkami i duchami przyrody — to droga do Boga — 
Sinto zwana ■— młodego rycerza, samuraja, który przygotował się 
do wyższych wtajemniczeń w prastarych świątyniach Yamato.

*¥ ¥
Zdając sobie sprawę z polarności dwóch głównych religijnych 

prądów w Japonji (Buddyzmu i Sintoizmu), przypatrzmy się bliżej 
pierwszemu (Buddyzmowi) t. j. żeńskiemu biegunowi czy też dro
gowskazowi na ścieży mistycznej duszy Japonji do światła,

1-sza prawda, mówi Budda w swem kazaniu w Benares, jest 
o Prawie Bólu; 2-ga — o przyczynie Bólu; 3-cia — jak od Bólu 
tego się odłączyć; 4-ta — o przebudzeniu się, płynącem z kontem
placji, z uzyskaniem stanu Jawy, „Samadi" zwanego, t. j. wnijścia 
do świata wewnętrznego, gdzie Bólu już niemasz i skąd ból innych 
łagodzić można.

Jest to miłosierdzie z poznania iluzji płynące, a realizowane 
ha drodze z 8-miu — jak Budda uczył — szczebli złożonej: 1) Właś
ciwe, przedmiotowe myślenie, niezabarwione uczuciem osobistem. 
2) Wnioskowanie właściwe, nie podległe żadnym wpływom zew
nętrznym. 3) Danie właściwego myślom wyrazu (słowo). 4) Właściwe 
x:zyny, które odpowiednikami być winny przedmiotowego nieosobo- 
wego myślenia. 5) Zajęcie właściwego stanowiska w świecie kształ
tów, t. j. właściwe użycie ciała jako narzędzia. 6) Zautomatyzo-
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wanie powyższego, t. j. przyzwyczajenie się do właściwej a ciągle 
innej manifestacji tego samego ducha. 7)’ Nabycie właściwego 
zmysłu pamięci, a więc zdobycie porządku w czynach następują
cych po sobie w czasie. 8) Zupełne odłączenie się od narzędzi 
ducha (wydoskonalonych przez powyższe siedem szczebli rozwoju), 
t. j. pełne, z manifestującym się właściwie duchem, połączenie.

„Gdy stanąłeś na tym 8 mym szczeblu rozwoju — mówi dalej 
Budda — t. j. gdy doszedłeś do zupełnego udoskonalenia twych 
cielesnych narzędzi, od których jednocześnie potrafiłeś się odłą
czyć, łącząc się atoli z twem najświętszem i niepodzielnem „Ja" 
t. j. Bogiem w samym sobie; gdy tę doskonałość osiągnąłeś, bacz, 
aby owoce twych zasług nie były spożyte przez ciebie wyłącznie, 
nie dąż do wyłącznego osobistego wyzwolenia,—w miłosierdziu bez 
granic i miary zbawiaj twory niższe, które zaplątane w świecie 
iluzji i mamideł z pożądania owoców swych czynów płynących, 
błądzą jeszcze w ciemności, nie doszedłszy nawet pod stopy tej 
góry, gdzie zaczyna się owa 8-mio stopniowa droga światła. Jeżeli 
im nie pomożesz, to sam — jakkolwiek wysoko jesteś — spadniesz, 
gdyż ty a oni to jedno, oni zaś w Bogu a ty w Nim mieszkasz (tat 
twam asi), każdy więc grzech owych najmniejszych, jest tak jakby 
twoim własnym przestępstwem. Oto Buddyzm — praca nad sobą 
od wewnątrz do zewnątrz, skutkiem której stajemy się cichymi ro
botnikami Twórcy, przepełnieni miłosierdziem.

Odwrotnie Sintoizm, — chociaż dochodzi do tego samego wy
niku (cel bowiem jest zawsze i wszędzie ten sam — wolność, po
łączenie z Bogiem, współpraca z Nim świadoma i miłość dla młod
szych pielgrzymów) — chociaż więc — powtarzam — prowadzi do 
tej samej doskonałości, to jednak idzie odmienną drogą — od zew
nątrz do wewnątrz. Na sintoistę działa najpierw nie wewnętrzne 
oderwanie się od skutków czynu (jak w Buddyzmie), lecz zewnętrzne, 
etyczne, zgodne z prawami kosmicznej hierarchji— popełniane 
czyny.

Ten szkic niechaj nam wystarczy do ogólnego scharakteryzo
wania zasadniczych różnic między dwiema głównemi religjami Nip- 
ponu, aby jednak lepiej ujrzeć całokształt tej DROGI, po której 
dusza mistyczna Japonji dąży do Boga, musimy zdać sobie sprawę 
także z poszczególnych odgałęzień tych dwóch głównych strumieni 
Ducha Yamato i... zauważyć tam także ową — wyżej określoną 
POLARNOŚĆ.

Sam zresztą Buddyzm prócz kontemplacyjnej ezoterycznej fi
lozof ji Mahayana, posiada egzoteryczną naukę praktycznej moral
ności — Hinayana — zawartą w 250 przepisach, oraz w tak zwa
nym Kaj-Ritsu — formule Dhamna-padhi, która prowadzi, podobnie 
jak Sinto, do realizacji w życiu powyższych, lecz bardziej popularnie
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przedstawionych, zasad. Chociaż tak jak Konfucjanizm i Sintoizm, 
oparta jest Hinayana na prawach zewnętrznych — na etyce — to 
jednak obierając drogę samodyscypliny i pustelniczej ascezy, różni 
się od radosnych religji Nipponu; odbiega (i to znacznie) także od 
nauk samego Buddy, który opuścił pustelnię (5-ciu pustelników) 
porzucając ascezę jako drogę połowiczną i długą.

Aby pojąć lepiej istotę Buddyzmu, sekt jego i gałęzi i to, co 
różni a zarazem upadabnia go do narodowej religji Japonji, muszę 
zaznaczyć, że Nirwana (wbrew rozpowszechnionym na zachodzie 
pojęciom) nie jest bynajmniej „nicością", przeciwnie, jest to „abso
lutne COS”, — jedyne „Coś”, co istnieje naprawdę. Jest to zdo
bycie wieczystego pokoju w uroczystej świątyni swojego ja, oddzie
lonego od świata zjawisk, którym się posługuje, jak żeglarz kora
biem na falach wzburzonego morza, zachowując jednocześnie naj
czystszą pogodę i obojętność na wyniki usiłowań swoich, gdyż 
„NIRWANA” to ustanie osobistych pragnień — zjednoczenie woli 
jednostkowej z Wolą Boga — to nasze — „BĄDŹ WOLA TWOJA".

Ta najszczytniejsza idea Buddyzmu nasuwa nam na myśl zda
nie wtajemniczonego sintoisty — Motołori'ego: — „Gdyś zrozumiał, że 
nie masz DROGI określonej, po której iść trzeba, ani ścieży wy
tkniętej dla twej ku światłu pielgrzymki, wtedy dopiero pojąłeś 
Istotne „SINTO” t. j. „Drogę Bogów...” ...Tu buddyjska Nirwana 
z wtajemniczonym sintoizmem podają sobie ręce...

Na początku jednak tej szczytnej ku wyżynom wędrówki ście
żek jest jeszcze bardzo wiele...

W samym Buddyzmie, oprócz Mahayany i Hinayany, widzimy 
szereg szkół, które jedne, idąc po drodze intuicji i natchnienia, są 
manifestacją wyżej wspomnianego wieczyście żeńskiego pierwiastku, 
podczas, gdy inne dążąc przez wiedzę i etykę do wzmocnienia 
woli symbolem są męskiej potęgi.

Tendaj — ów mistyczny, filozoficzny najczystszy buddyzm 
wprowadzony do Japonji przez mistrza Dengyo Daisi w VIII wieku 
po Chrystusie, oraz Dzen (od sanskryckiego Dżana, t. j, medytacja), 
obrzędowy, kontemplacyjny w absolucie zatopiony, — obie te sekty 
japońskiego Buddyzmu, które nazwać możemy intuicyjno-kobiecemi, 
przeciwstawiają się magji kosmicznej buddyjskiego „SINGON” wpro
wadzonego (także na rubieży VIII i IX wieku) przez innego proroka 
Nipponu, Kobo-Daisi.

Podczas, gdy Dzen szuka wewnętrznego odrodzenia utraconej 
boskiej części jaźni ludzkiej w rytmie oddechu świadomego,—Singon 
odwrotnie, działa na świat zewnętrzny przez wyrazy i zaklęcia ma
giczne, zwane przez Indusów „man-tram". Symbolem bóstwa dla 
kapłanów Singon jest OGIEŃ — bóg męski Fudo-sama, Uczynić
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płomień chłodnym jest wyrazem powrotu do stanu rajskiej niewin
ności, kiedy (jak już wspomnieliśmy) światło, nie połączone z ma- 
terją, nie było gorące, ogniste i niszczące, lecz chłodne i budujące— 
twórcze. ...Do dziś widzieć można kapłanów sekty Singon, którzy 
czarują ogień i po węglach i kłodach żarzących chodzą.

Inaczej to samo zagadnienie rozwiązuje Dzen:
Krew nasza ciepła, ów znak widomy upadku ducha nieśmier

telnego w zwierzęce, śmiertelne ciało,—ów ogień zaklęty w żyłach, 
który, utrzymując życie, niszczy je, łącząc materję z tlenem i wy
dzielając bezwodnik węglowy, tę krew, utrzymaną w ruchu rytmi- 
cznem biciem serca, trzeba oczyścić i odrodzić przez taki oddech, 
który rytm serca ograniczony jednocząc z wiecznym nieograniczo
nym ruchem kosmicznym, łączy materję z pra-materją a duszę 
z „ATMAN” t. j. Duchem czystym, z tym (wyżej opisanym, utra
conym przez grzech pierworodny) Ablem (Hebel)’— tchnieniem bo- 
żem, wieczyście dziewiczym pierwiastkiem — harmonją sfer — eli
ksirem życia.

Świadomy oddech może odrodzić ciało i nanowo je połączyć 
z Bogiem, z sercem Buddy — mówią Dzeniści... Na czem polega 
ów oddech?.,. Opisać tego niepodobna słowami ludzkiemi, tak jak 
niemożliwem jest oddanie ograniczonemi wyrazami — muzyki sfer, 
gdy np. brzmiała ona w duchu Platona, mówiącego do swych 
uczniów. Zapewniam jednak wszystkich z całą siłą, że nie jest to 
mechaniczny, automatyczny jakiś oddech, ani też mózgowe ćwi
czenie, — jest to — (jak zresztą jest też i induska prawdziwa Yoga), 
raczej rytmiczne połączenie się Bogiem — z wieczyście dziewiczą 
a ciągle płodną Jego częścią — za pomocą (świadomego swego „Ja") 
oddechu — oczyszczającego oddechu wszystkich jednocześnie ciał 
od fizycznego przez astralne do najwyższego mentalu — przytem — 
jest to zupełne zrezygnowanie z jednostkowego szczęścia, z władizy 
i rozkoszy płynącej, z ekstazy. Kto w sercu swem ma choć cień 
egoizmu przywiązania do owoców czynów swoich lub pychy, ten nie 
połączy się z Buddą, a raczej... z Szatanem. Ćwiczenia oddechowe 
kryją wielką w sobie magję, lecz w użyciu przez niedojrzałego du
chowo i pożądającego władzy i życia człowieka, mogą przeobrazić 
się w to, co magją czarną nazywamy. Wiele materjalnie dotykal
nych kluczy cielesnych posiadamy, które prowadzą do świątyń sił 
nadprzyrodzonych, jedne klucze, czy też oddrzwia tajemne, zwią
zane są z aparatem oddechowym, inne z trawiennym, inne znów 
z organami płciowymi, inne jeszcze z mózgiem i t. d., ale są to 
tylko „fizycznie-eteryczne kontakty” odpowiadające centrom etery
cznego ciała naszego, które są j .<czej niszczycielską bronią w ręku 
tego, kto nie posiada ich moraniych i duchowych odpowiedników. 
Tak — (że użyje banalnego porównania) — jak kasę ogniotrwałą
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■otworzyć można tylko znając zarazem formułę kilku jednoczesnych 
przyciśnięć i kontaktów, a przytem — mózg i ręce do ich właści
wego wykonania, — tak też tu, na polu Yogi i Magji, trzeba mieć 
duszę, która mieszka w Bogu i działa w Bogu, a potem poznać, 
nie mózgiem lecz wyższą intuicją — jednoczesność rytmów i wi
bracji, według których ciało eteryczne — raczej niż fizyczne, oddy
chać i ruszać się winno.

Biada człowiekowi, który przed otwarciem oczu ducha i przed 
porzuceniem egoistycznej, pysznej i żądnej władzy osobowości, 
wtargnie do nadzmysłowego świata, — dostanie się on wtedy do 
krainy astralu ■— właściwie do tej zatrutej jej części — państwa 
rozkosznych zwidów i przecudnych mamideł i tak..., goniąc za mo
tylami wpadnie... w bagno... gdzie Duch Nocy upadłego anioła, ów 
Wąż, wieczny odczepieniec, czeka na śmiałka, by go znów — jak 
ongiś w raju — z DROGI do BOGA sprowadzić.

Od domorosłych okultystów dyletantów, igrających z ogniem, 
roi się teraz ziemia cała. Lecz... jakże często nie są oni w mo
żności nawet kłamliwe Larwy — o twarzach aniołów, mówiących 
słodko o boskich tajemnicach, — od prawdziwych Synów i Ojców 
Światła odróżnić. Idą ci pyszałkowie na lep słów szumnych i jak 
ćmy wpadają w ogień, który z początku jest wprawdzie wonny, 
rozkoszny i nie parzy, lecz potem... Jakże często porzucają ci 
pseudo-mistycy twarde życiowe swoje obowiązki dla przedwcze
snych i niebezpiecznych wycieczek w złudne niby nadświaty, zapo
minając, że kto doskonałego ciała odłączonego od wszelkich niższych 
przywyknień nie posiada, oraz nie ma duszy przepełnionej miłością, 
Bogu niepodzielnie oddanej, pamiętnej codziennych swoich obo
wiązków, ten w tych nieproszonych astralnych wycieczkach, nie 
tylko straci zdrowy rozum i nerwy, lecz wpadnie w sidła potężnych, 
w astralnym, a nawet w mentalnym świecie, duchów buntu, nie 
dostrzegając pod anielską ich maską, lucyperycznego, ironicznego 
ich uśmiechu. Aryman perski, nasz Szatan, nie jest bajką. Władza 
jego jest wprawdzie połowiczna i częściowa—, dokonawszy swej ne
gatywnej destrukcyjnej „misji”, po wielu manwantarach (wciele
niach świata) wróci i on do Boga, jednak wszechwładny jest on 
tam, gdzie błąkają się ludzie, którzy chcą być nadludźmi, nie prze
stając być zwierzętami. Prawdziwy okultysta wschodu, sługa Świa
tła zna te zręcznie nastawione pułapki — te ponętne ułudy, zna 
też anioła upadłego i podwładne mu duchy, lecz... nie walczy z ich 
czarną, kłamliwą czeredą, nie nienawidzi ich także, znając przecież 
ich rolę we wszechświecie; nie sprzeciwiając się złu-—nie łączy się 
z nim (jak nie łączy się ze złem wielki okultysta czynu — Gandhi) 
starając się, świętą alchemją miłości, owoce zła tego na dobre przeo
brażać. Wielcy wtajemniczeni Yodzy, mistrzowie japońskiego Dzen,
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kapłani Sinto, przestrzegali uczni swych przed skrajnemi i zbyt 
szybkimi krokami, polecając im trzymanie się ZASADY ZŁOTEGO 
ŚRODKA, wyłożonej przez mistrza Konfucjusza. Wiedział także 
dobrze o niebezpieczeństwach, które kryją się na tej DRODZE DO 
BOGA—wielki wtajemniczony Japonji VI wieku — książę Szotoku, 
który oparł ścieże do Boga, na pięciu filarach: 1) Tokuf(cnota), 2) Dżin 
(dobroć), 3) Rej (miłosierdzie), 4) Sin (szczerość), 5) Dzi (prawość 
i prostota dziecinna), i dopiero na 6-tem miejscu postawił WIE
DZĘ — gdyż harmonja, piękno i miłość wyprzedzić muszą po
znanie.

Takich jak to mieli i mają może jeszcze nauczycieli ludy 
dalekiego wschodu. Od dziecka przyzwyczajeni do realizowania 
na polu życia codziennego każdego nadświatowego swego wzlotu, 
rozwijali i starają się rozwijać PEŁNEGO CZŁOWIEKA. Na niższym, 
bo grupowo-dziecinnym stopniu jeszcze stojąc, natchnąć mogą i za
płodnić wielkiemi prawdami te ludy — narody zachodu — które wy
rósłszy już dawno z grupowości nieświadomej,, dążą do wyższej, 
z świadomych i dojrzałych jednostek złożonej, grupy — ras przy
szłych. Zatruci pozytywizmem i materjalizmem z jednej, z drugiej 
zaś strony pogrążeni w przesądach i zabobonach, my — ludzie za
chodu — rwiemy się dziś do tak zwanego okultyzmu, jak dzieci do 
ognia, nie pomni, że OGIEŃ ten święty zapłonie w nas samych, 
lecz wtedy tylko, kiedy szukać go dla siebie nie^będziemy, kiedy 
szare i codzienne nasze obowiązki z koncentracją ścisłą wykonywać 
będziemy, rozum tylko jako narządzie uważając, żywą i bezgra
niczną MIŁOŚĆ w sercu nosząc. Wtedy nie w cieplarni zakwi
tniemy lecz na polu w promieniach słońca.

...Wybaczcie mi Państwo te dygresje; bez naszkicowania jednak 
stanu obecnego rzeczy, niepodobna mi namalować obrazu, przynie
sionego z krainy kwitnącej, niewinnej wiśni, w której „Słońce 
wschodzi”... *

¥ ¥
Największą może zasługą kultury religijnej Japonji jest połą

czenie nietylko — jak wyżej powiedziałem — dwóch biegunowych 
prądów ducha — żeńskiego i męskiego — ale także ich różnych 
odcieni i odgałęzień — połączenie, które twórczą syntezą nazwać 
można.

Zależnie od tego co robi i dlaczego,, jeden i ten sam Japoń
czyk, jest zarazem Sintoistą, Buddystą, Konfucjanistą, chrześcija
ninem lub taoistą. Tam, gdzie chodzi o ofiarność, poddanie się 
grupowe, solidarność — przyświecają mu zasady rodzimego Sinto 
gdzie idzie o pogłębienie swego ja, kontemplacyjne oderwanie, obo
jętność na przeciwności — jest on buddystą sekty Tendaj, lub 
Dzen, jeżeli raczej wiarą prostą i dziecinną kierować się chce, to
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ucieka się do form innej sekty — Niciren lub Dziodo; kiedy zdobyć 
pragnie miłość wrogów, jest on chrześcijaninem, kiedy [oderwanie 
i zatopienie się w absolucie piękna jest celem — ucieka się do 
Taoizmu,—w końcu, gdzie o zasady ścisłej moralności chodzi, tam 
wiedzie go prawo odwieczne Konfucjusza.

Cudowna też jest synteza Tao z Dzen, w realizacji tych dwóch 
filozofji w formach życia codziennego. Mam tu na myśli przede- 
wszystkiem misterjum obrzędu herbaty, który w klasztorach Dzen 
był czemś podobnem do naszego sakramentu Komunji: Wśród 
pięknego otoczenia, harmonizującego z nastrojem wewnętrznym, 
w rytmie obrzędowych ruchów i we wspólnem piciu wonnego eli
ksiru herbaty, widział Japończyk symbol jednoczenia się z życiem 
kosmicznem — z absolutnem pięknem.

Tak łącząc formy różne, wyrazem będące jedynego i niepo
dzielnego ducha — wspinał się duch Japonji po ścieży wiodącej na 
szczyt mistycznej góry — Fudzi — dziewiczo białym śniegiem ukoro
nowanej.

„U stóp góry jest wiele dróg, (głosi stary poemat), bezwzglę
dnie jaką podążysz w swej pielgrzymce, znajdziesz się na szczycie...”

*
¥ ¥

Zbliżając się (powoli) ku końcowi, podam tu jeszcze trzy le
gendy Nipponu wraz z ezoterycznem ich objaśnieniem: Dwie z nich 
wyjęte są także z japońskiej biblji — Kodziki. Trzecia — to pra
stara klechda ludu Yamato.

...: — Gdy Susano, potomek Idzanagi i Idzanami — półbóg 
i półezłowiek — szedł aby objąć ziemię Japonji w posiadanie, spo
tkał parę staruszków opłakujących śmierć 7-miu córek swoich. Zgi
nęły one w paszczy Smoka straszliwego; 8-ma im tylko została, ale 
i ją—smok o 8-miu krwiożerczych głowach — wnet poźre. Słysząc 
to Susano, kazał przygotować 8 wielkich kadzi z winem u stóp 
góry, na szczycie której postawił ostatnią — ową 8-mą córkę (któ
rej na imię było Kusinada), tak, aby postać jej nadobna odbijała 
się w każdej kadzi jednocześnie. 8-mio głowy smok przypełzał nie
bawem i... ujrzawszy przecudne odbicie królewny Kusinada w ka
żdej kadzi naprzeciw każdej głowy swojej, zanurzył chciwie 8 pa
szczy w 8 kadzi, aby 8-miokrotnie połknąć piękną dziewicę, wy
piwszy usnął, odurzony winem. Wtedy Susano dobył miecza i za
dał smokowi cios śmiertelny, lecz,., gdy uderzył w ogon węża tego 
strasznego, by go rozćwiartować, spotkał się ze stalową, niezni
szczalną klingą olbrzymiego miecza. Przypasawszy miecz ten, wy
dobyty z trzewi smoka, jako godło zwycięstwa, poślubił królewnę 
Kusinadę i stał się pierwszym królem krainy Yamato,

Uratowanie królewny Kusinada przed Smokiem, to... uratowa-
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nie boskiej dziewiczej części ludzkości przed smokiem materji za
trutej ognistą trucizną węża. 7 razy, przez 7 okresów Atlantydy, 
7 ras (pokoleń) ludzkich ginęło w daremnem poszukiwaniu swej 
boskiej jaźni. 7 razy wąż zatrutej przez grzech pierworodny (lucy- 
ferycznej) materji ją niszczył, aż przepadła i rasa 7-ma, zalana 
wodami potopu. U schyłku jej, pod przewodem wysłannika bo
skiego, którego Indusi zwą Manu, Żydzi — Noe, a który nosi miano 
Susano w japońskiej legendzie — pod przewodem tego wodza du
cha, wywędrowała część wybrana z ginącej Atlantydy, ku wscho
dowi Azji, unosząc z sobą—jakby w arce—uratowaną od zagłady— 
wieszczą duszę — ową 8-mą córę, która natchnieniem stać się miała 
pierwszej wielkiej rasy następnego okresu. Ją to uchronił od śmierci 
w paszczy węża Susano, i, poślubiwszy, założył nowe odrodzone 
państwo. Podając części zwierzęce naszego ciała na pożarcie — 
jedynie odbicie duszy (postać Kusinady odbitą w kadzi z winem) — 
t. j. iluzję formy, ratujemy boską naszą jaźń od zniszczenia, t. j. od 
połączenia się z iluzją materji. To, co mózg nasz pochłonąć może 
jest tylko mamiącem odbiciem prawdy, gdy, upity nim — usypia 
(jak smok odurzony winem) — wtedy budzi się nasza wyższa świa
domość — odnajdujemy MIECZ WOLI BOSKIEJ, niezniszczalnej, 
podczas, gdy niepotrzebny nam już miecz woli ludzkiej jednostko
wej — odrzucamy. Wydobycie owego nieśmiertelnego magicznego 
miecza z trzewi smoka — to symbol uczynienia z wężowej materji 
(z krwi jej) swego narzędżia. Znalezienie zaś tego miecza w krzyżu 
pacierzowym smoka, to alegoryczny obraz tego procesu, podczas 
którego wtajemniczony wydobywa pramaterję — eliksir życia — 
(kundalini) z wibracji jednego z centrum naszego eterycznego ciała 
odpowiadającemu naszej części kręgosłupa. Oto parabola alchemji,. 
legenda o Noem i Zygfrydzie w podaniu japońskim.

Obrzęd, który w świątyniach egipskich ze zwykłego śmiertel
nika czynił adepta wiedzy światła, który w misterjach greckich 
Eleusis oraz w szkołach Pytagoresa, przeobrażał młodych uczni 
w świadomych swego nieśmiertelnego „ja” ludzi, w średnich wie
kach pasował na rycerzy, a obecnie, mistycznym sposobem wiąże 
Żołnierzy Bożej sprawy z ich zwierzchnikami ducha, którzy na nie
widzialnych planach prowadzą i uczą swoje niedoświadczone dzieci— 
jednem słowem —- święty obrzęd wtajemniczenia, ...ten sam obrzęd 
istniał i istnieje jeszcze i dzisiaj w krainie Yamato- Także jak 
i wszędzie — ojcowie Kościoła Niewidzialnego i Powszechnego Bia
łego Bractwa, żyjący w górskiem odosobnieniu (może gdzieś na gó
rze świętej Nantaj lub Koja) — owi zmartwychwstali w ciele nad
ludzcy ludzie, młodszych ludzi pasterze, i ogrodnicy dusz, wprowa
dzają duchowe dzieci swoje, potomków samurai, do grona rycerstwa 
Światła, które my rycerstwem Graala lub okrągłego stołu nazy-



23

wamy, a które w Japonji zwie się Busido (ducha rycerstwem) lub 
Singaku—czyli wiedzą duszy. Ten młody adept wtajemniczony zo- 
staje w istotne znaczenie świętego MIECZA męskiej Woli, także 
świętego ZWIERCIADŁA kobiecego natchnienia, tam uczył się na 
planach fizycznych, astralnych i mentalnych (wtajemniczenie ja
pońskie nie sięga aż do Manas) — zwijać i rozwijać mistyczny że
lazny WACHLARZ, który złożony tworzył buławę panowania, ro
złożony zaś chłodził ciała fizyczne i astralne od waru złudnych na
miętności. W końcu wtajemniczał się w użycie KLEJNOTU mi
łości, który w sercu winien był nosić — owego 4-ego z czterech 
świętych znaków — Miecza, Zwierciadła, Wachlarza i Klejnotu, 
które schowane są w najtajniejszem miejscu świątyni Sinto... Oto 
baśń o Susano, poskromicielu 8-miogłowego smoka, zdobywcy Mie
cza i cudnej Kusinady, przetłomaczona na język, dziś jeszcze w Ja
ponji istniejących, wtajemniczeń.

...A teraz druga klechda, także z japońskich Kodziki wyjęta:
„Na skutek walki bogów, schroniło się słońce — Amaterasu — 

do jaskini i ciemność zaległa świat cały. Wtedy osierocone bóstwa 
i boginie, by nakłonić Słońce do powrotu, rozpoczęły pląs misty
czny u wrót groty, tańczyły przez lata i wieki, aż póki nie ukazało 
słońce — Amaterasu — swego przejasnego oblicza.”

O jakimże tu słońcu jest mowa?... Przecież nie o tem do- 
strzegalnem fizycznemi oczyma, raczej o innem, niewidzialnem 
słońcu ducha — Centrum mistycznego kołobiegu planet, które — 
Logosem, Słowem naszego systemu słonecznego jest przez nas dzi
siaj zwane.

Wojna w niebiosach, bunt jednego archanioła przeciw Stwórcy.., 
a potem — za jego sprawą, za namową łucyperycznego ducha od- 
szczepieństwa — spadek człowieka w materję (t. j. niewłaściwe 
i przedwczesne z nią złączenie), zasłonił przed wzrokiem ludzkości 
to słońce, to drugie boskie słońce — Ozirisa, Ormuzda, Dadźboga, 
Apollona, Logosu. Oddzielone od duszy ludzkiej, „Ego" (Manas) 
zostało ukryte w świątyni tajemnej (w grocie Amaterasu), do której 
ludy dalekiego Wschodu tylko boczną furtką wtajemniczeń wnijść 
bezpośrednio mogły, podczas, gdy ludom zachodu dana została 
przez Chrystusa możność wejścia bezpośredniego główną jej bramą. 
To co odnalazły te ostatnie w ZYWEM misterjum Niepokalanego 
Poczęcia, Golgoty i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa — to po
zostało dla rasy żółtej nieucieleśnione, gdzieś w sferach gwiezdnych, 
kosmicznych Sintoizmu, w prawach Konfucjanizmu lub na dnie 
serca, jako ziarno posiane przez Buddę. Amaterasu — Logos — 
SŁOWO, które dla nas „ciałem się stało i mieszkało między nami" 
w postaci Syna Bożego w każdej chwili teraźniejszości nas odku
pującego, tam, w Japonji jest jeszcze PRZODKIEM, ojcem, pra-
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ojcem.,, przeszłością — a jedynie w rytmie mistycznym boskiego 
tańca koło zamkniętej groty Amaterasu — w tej dalekiej muzyce 
sfer — uchwycić się daje (odsłania oblicze)... Cud, największy cud 
tej planety, wyrażony w prostych wyrazach: ...,,a Ojciec jednoro- 
dzonego Syna swego dał by zbawił świat..." — cud ten jeszcze się 
tam na Dalekim Wschodzie nie wypełnił. ...(Wiedzą o tern wtaje
mniczeni kapłani Chin i Japonji.,,) Most między siłami polarnemi 
świata, rozdzielonemi przez upadek pierworodny, ów most Chry
stusowej męki, która krew ludzką ubogopodobniła, krzyż w DRZE
WO Życia przeistaczając... Most ten mistyczny, którego niebo
tycznego znaczenia mózgiem naszym ograniczonym objąć dziś nie 
możemy, jeszcze nie stanął tam na wschodzie Azji. Wprawdzie 
duch harmonji, wieczyście kobiecej miłości, owe nadświatowe ziarno, 
posadzone miłosiernemi dłońmi Buddy w sercu ludzkiem, zapuściło 
w niem korzenie, w kwiat lotosu się przeobrażając; z drugiej zaś 
strony wszechświat otworzył księgi kosmicznych tajemnic przed 
wiedzą męskiej człowieczej woli (Sintoizm i Konfucjanizm),— lecz... 
drzewo wieczyście młodego Życia i drzewo wiadomości, te dwa 
bieguny, rozłączone przed wiekami, stoją na wschodzie Azji na
przeciw siebie jak dwie tęskniące do siebie połowy jednego serca.

...Siódmego dnia, siódmego miesiąca (1 lipca), według innej 
jeszcze (tej trzeciej legendy)—baśni ludu japońskiego, w dzień zwany 
Tanabata,—dwie gwiazdy w dwóch gwiazdozbiorach—Wega wgLyra 
i Altair w Aquilla, rozdzielone drogą mleczną, spotykają się. Dzień 
ten, jeden jedyny w roku, to chwila świętych poślubin dwóch mi
stycznych istot: On, Kengju, pasterz i przewodnik wołów, ona — 
prząśniczka (Szokudzio) — wieczyście męskie i żeńskie moce kos
miczne łączą się w ekstazie najwyższej miłości.

Czy w legendzie tej kryje się tęsknota do owej siódmej epoki, 
siódmego wielkiego okresu ewolucji ziemi, kiedy wszyscy idący po 
ścieży do Boga — wreszcie się odnajdą — zmartwychwstaną z gro
bów (jak głosi nasze Wierzę) — porzucą zwłoki śmiertelne, by 
w doskonale i w pełni ducha wyrażającem, narzędziu (ciele) — raj 
utracony odzyskać?... Czy też może kryje się w tej baśni inna 
prawda jeszcze?... — szalona tęsknota do Boga Odkupiciela, który 
ciałem się stał, umarł i zmartwychwstał, a zmartwychwstając — drogę 
do wskrzeszenia wszystkim wskazał. ...To tęsknota ŻYDA TU
ŁACZA, który „nie uwierzył", to ból tych ras, które do „przystani” 
tęsknią.

To co dzisiaj przeżywa dusza narodu izraelskiego, ta tęsknota 
do Mesjasza czy Eljasza, którego przyjścia w fizycznem ciele ocze
kują, a którą w Talmudzie filozofji, sztuce i mistyce rabinów po
tomków Abrahama, żyje i łka skargą bolesną, to samo (po części), 
odczuwamy w filozofji, religji, poezji i muzyce Nipponu. Lipcowe
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święto umarłych, pełne czaru i smętnej wyczekującej ekstazy, me
lancholijna miłość do kwiatów, które ogląda się w uroczystem na
maszczeniu („hanami”), to znów pielgrzymki górne, lub smutne 
pieśni rybackie, rozgwary świerszczy smętliwe, a nadewszystko ta 
miarę przechodząca, romantyczna, szalona, wonna, przemożna mi
łość mężczyzny i niewiasty, te ich pragnienie wiecznego z sobą 
połączenia, które prowadzi do mistycznego a tak częstego w Ja- 
ponji samobójstwa we dwoje, zwanego „sindziu".

Zaiste rozdarte jest serce Nipponu, jak dwie gwiazdy Tana- 
bata, drogą mleczną rozdzielone. Czy zaspokojonem będzie ich 
pragnienie połączenia się z wyższą boską świadomością?... Czy 
wstąpi w ich „Grupową Duszę” — Ego jednostkowe?... Czy wcieli 
się w końcu w naród japoński pełna, zjednoczona z Bogiem DU
SZA YAMATO?... i... czy wstąpią one na tę istotną drogę bogów— 
Sinto zwaną, na ten gwiezdny biały gościniec — ścieże ŚWIATŁA, 
by znaleźć Boga Odkupiciela?... Jeżeli tak — a myślę, że tak — 
to nie my naszych misjonarzy, tych, którzy najczęściej strzępki 
tylko poszarpane zachodnim mózgiem, wielkiej religji chrześcijańskiej 
na Wschód niosą, lecz oni — ludy żółte wskrzeszone, swoich ku 
nam misjonarzy miłości przyślą z Nową Nowiną — Ewangelją Wcie
lonego Słowa — Chrystusa urodzonego na planach niewidzialnego 
ducha w mistycznem sercu Japonji,—Ewangelji, która odsłoni przed 
nami przeolbrzymie misterja, które my dziś przeczuwać tylko mo
żemy, na to... aby... stała się ona zwiastunką zmartwychwstania... 
dla wszystkich.

Ukończywszy to co było przedmiotem naszych rozmyślań, po
zwolę sobie dorzucić krótkie „Post Scriptum”:

My ludzie zachodu pragniemy mieć zawsze w ręku jakąś pra
ktyczną receptę dającą nam możność np. korzystania z tego, co 
ludy wschodu i dalekiego wschodu przez tysiącolecia gromadziły. 
Otóż niechaj będzie mi wolno, choć po części, zaspokoić te ży
czenia i... zamknąć praktyczną wskazówkę WIEDZY DUCHA w je- 
dnem zdaniu:

W stanie, o ile możliwe, najbardziej przytomnym, wpro
wadzić w RYTM kosmiczny wszystkie swe ciała od fizycznego 
począwszy, przepoić całą swą świadomość ogromnym skupio
nym spokojem — harmonją sfer — MIŁOŚCIĄ i... wcielać ją 
w życie.

Bez tego wcielania ciągłego, zsoczewkowania promieni nadświa- 
towych, światło rozprasza się i ginie we mgle.

To jest formuła, która wyszedłszy od mistrzów Dzen, odro
dziła się ongiś w Japonji, i która — do dziś dnia jeszcze (choć
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impuls pierwszy już. ustał) prowadzi naród ten po drodze hierarchji 
porządku i dyscypliny.

Ego — tam wprawdzie, na dalekim wschodzie, jest grupowe 
jeszcze. My, na zachodzie, wypracowaliśmy „ja" indywidualne i to 
jest naszą zasługą. Ale, aby dojść teraz do braterstwa i jedności 
wyższej, trzeba aby się „Ego" nasze z Bogiem, a przez Boga ze 
wszystkiem zjednoczyło, t. j. aby się SŁOWO w nas wcieliło. 
A stać się to może nie wtedy, kiedy oddajemy się (jak wielu uczo
nych to czyni) abstrakcyjnym rozmyślaniom lub doktrynerskiej, do
gmatycznej teorji, ani też (jak to ma miejsce wśród tylu wrażliwych 
kobiet tego wieku) kiedy biernemi medjami sił nadzmysłowych się 
stajemy.

W świątyniach Hellady — czystość atmosfery, skupiona mo
dlitwa i siła grupowego ega, umożliwiała proroctwa Pytyjskie, owe 
misterja, które do niedawna istniały także w Japonji w świątyniach 
Nary. Dziś jednak, kiedy z rękoma „osmolonemi” egoizmem 
i z mózgiem przepełnionym suchemi formułami, pychą lub cieka
wością, wdzieramy się siłą w nadzmysłowe światy, dziś czas pro
roków i Pytji już minął. Musimy RYTM BOSKI w ciało zdrowe 
wcielić, realizować, świadomie na jawie nie we śnie. Zdziwi wszy
stkich, gdy dodam, że bliższym jest prawdziwego okultyzmu Jacques 
Dalcroze ze swym systemem uzewnętrznionego w pięknych ruchach 
rytmu i urytmizowaniem wychowania dzieci, niż szperacz książko
wy pozbawiony twórczego, żywego ducha lub natchnione, od sza
rego życia oderwane, medjum.

Chorzy jesteśmy na dystrakcje, wielkość myśli i myślątek, na 
marzycielstwo, na szukanie ducha w nadświatach, kiedy przede- 
wszystkiem w świecie widzialnym znaleźć go winniśmy, wcielając — 
przy zupełnem myśli skoncentrowaniu—muzykę sfer, ów wieczyście 
żeński pierwiastek w RYTM CIAŁA, w ŻYCIE, na polu codziennego 
obowiązku i pracy, przepajając boską miłością naszą męską wolę— 
wtedy nogą twardą, nieugiętą, jak Susano japoński bohater, zwy
cięzca smoka, rozpoczniemy radosny pochód — do Boga, ... na; 
ŚCIEŻY ŚWIATŁA.
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GRALSKl

ASTROLOGJA W ŚWIETLE NAJNOWSZEJ 
FIZYKI A METAPSYCHIKA

Od kilku tygodni obiega prasę całego świata bardzo ciekawy 
i zastanawiający komunikat Paryskiej Akademji Umiejętności o naj
nowszych badaniach znanego fizyka prof. Faure'a. Wykazał on na 
podstawie długoletnich porównań statystycznych, że istnieje bezpo
średni i przyczynowy związek pomiędzy zwiększaniem się plam na 
słońcu a liczbą zwiększania się nagłych zgonów. W czasie najwięk
szych rozprzestrzeniali plam słonecznych wzmagają się te nagłe zgo
ny o 100% w porównaniu do czasu minimum plam słonecznych.

Nawiązując do tej iście sensacyjnej wiadomości, rehabilitującej 
prastare wierzenia w podobnie niespodziewany sposób jak się to 
stało względem alchemji po badaniach Rutheforde i Miethego, chciał- 
bym przytoczyć szereg dalszych faktów z rozmaitych wierzeń, prze
mawiających za faktyczną istotą podstaw astrologicznych, chociaż 
zachwaszczonych naiwnością lub przemądrzałością wszelkiego rodza
ju wierzeń okultystycznych. Równocześnie jednak jest już najwyż
szy czas, by i ze strony metapsychiki, tej nauki o t. zw. zjawiskach 
nadprzyrodzonych, położyć kres jednostronnemu teoretyzowaniu, jak 
się to dzieje zwłaszcza ze strony kryptestetów, którzy wolą wierzyć 
w wyjątkowych łudzi wszechwiedzących i wszechwidzących zamiast 
w nieznane jeszcze prawa przyrody, które istnieją poza obrębem 
danego organizmu, żelazne i bezwzględne prawa, do których nauka 
oficjalna jeszcze nie dotarła.

Nie mam jednak wcale zamiaru bronić starodawnej zgrzy
białej astrologji i przysięgać na jej naiwnością dziecka lub starca 
tłumaczone symbole zjawisk kosmicznych, chociaż studjum historji 
astrologji jest niezmiernie interesujące i pouczające; niemniej nie tu ■ 
miejsce rozwodzić się nad modernizowanym obecnym stanem .astro
logji i jej techniki, — wymagałoby to bowiem znacznego przygoto
wania astronomicznego i matematycznego. Przyznaję dalej rację 
i prof. Richet i dr. Osty, jak już miał rację Cicero w swym trakta
cie „De divinatione", — że astrologia często zwodziła, ale tak samo 
jak nie mieli racji ci, którzy mówili, że alchemja przepadła na zaw
sze i zmieniła się w chemję, tak samo nie mają racji ci, którzy twier
dzą, że astrologja zmieniła się bezpowrotnie w astronomję a zwłasz
cza nie mają racji ci z pomiędzy metapsychików, którzy całą ome- 
nologję i folkloor wróżbiarski utożsamiają z jasnowidzeniem poszczę-
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gólnych wróżbitów. Ci panowie twierdzą krótko i węzłowato: niema 
kartomancji, niema chiromancji, niema astrologji—to wszystko oszu
stwo, złudzenie łub przypadek! są tylko wróżbici o specjalnych zdol
nościach kryptestetycznych; karty, ręka, gwiazdy nic nie znaczą, 
o wszystkiem decyduje kryptestezja danych wróżbitów. Dr. Schwab! 
autor słynnego dzieła „Sternenmóchte und Schicksal” ma zupełną 
rację, jeżeli takie postępowanie nazywa „das Kind mit dem Bade 
ausgiessen”. Racja! kryptestezja jest faktem, ale nie wystarczy do 
wytłumaczenia wszelkich zjawisk metapsychicznych, czego jawnym 
dowodem są t. zw. strachy i pismo krzyżowe. Racja! Przeważna 
część wierzeń wróżbiarskich a zwłaszcza astrologicznych polega 
istostnie na przypadku, złudzeniu lub świadomem oszustwie; niepraw
dą jest jednak, że tylko jasnowidzący dobrze stawia kabałę lub ho
roskopy, a jest wręcz przeciwnie, że najlepsi intuicjoniści mylą się 
w przeważnej części jaskrawo, a z drugiej strony właśnie historja 
astrologji dowodzi, że horoskopy najprzeciętniejszych uczonych da
wały nadzwyczajne rezultaty. Jeżeli p. Rzewuski w ostatnim nume
rze „Zagadnień Metapsychicznych” w swym artykule „O wróżbiar
stwie a metapsychice" ośmiesza możliwość „przypadkowego" taso
wania kart w ten sposób, by same się ułożyły symbolicznie, to wy
piera się temsamem możności działania jakiejś pozornej inteligencji, 
działającej poza obrębem danego organizmu. Dlaczego nie miałaby 
istnieć możliwość układania się kart samych przez się w sposób in
teligentny jeżeli istnieje fakt stukania stolików niemniej niewytłuma
czony i niemniej nadający się do logicznego rozumowania. Umyślnie 
przytaczam kartomancję a nie rozmaite rodzaje omenologji jak np. 
starożytne augurostwo t. j. wróżenia z lotu ptaków, z wnętrzności 
zwierząt ofiarnych i t. d., co wszystko również było ułożone w sy
stemy i dostępne dla każdego laika, chociaż kapłaństwem strzeżone, 
dla uniknięcia doświadczonych już zapewne nadużyć, powtarzam 
dlatego przytaczam właśnie kartomancję z pośród tych rozmaitych 
wróżb, bo jest ona istotnie tylko plagjatem astrologicznym, na co 
jeszcze do dziś dnia nikt nie zwrócił uwagi. Nie mówię tu już o spry
ciarzu fryzjerczyku nazwiskiem Aljet, który pisał pod anagramem 
„Eteila" i który rozpowszechnił kartomancję w Europie, ale chodzi 
tu też o staroegipskie taroty. Taka minjatura astrologiczna w for
mie kart, zaopatrzonych symbolami nasuwała się sama przez się 
każdemu naiwnemu umysłowi, wierzącemu w przemożne prawa przy
rody w postaci przeznaczenia, oznak etc. Jeżeli pozornie przypad
kowy wzajemny stosunek gwiazd wpływa bezpośrednio na losy czło
wieka, dlaczego niema uwydatnić się ten wpływ również w innych, 
pozornie przypadkowych stosunkach jakiegobądź rodzaju. Naiwność 
starożytna nazywała to przeznaczeniem, karmą, fatum, kosmet etc. 
Jakaś jednolita jaźń kosmiczna wyciska poniekąd wszystkiemu
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i wszędzie swe piętno. Poczęcie pod pewnym gwiazdozbiorem nie 
może być czemś przypadkowem i wyjątkowem, już ze względu na 
powtarzanie się wielu symbolów. Musi więc istnieć pewna analogja 
pomiędzy wszelkiego rodzaju możliwemi symbolami dostępnemi na
szym zmysłom; trzeba umieć tylko czytać aby umieć nauczyć! Wcale 
nie trzeba być medjum, by widząc ułożenie asa żołędzi obok damy 
wn’o;kować o nieszczęśliwym wypadku narzeczonego lub coś po
dobnego chodzi tylko o to, czy się to sprawdzi, tak samo nie trzeba 
być medjum, by orzec, że w kwietniu 1926 nastąpi zamach na życie 
Mussoliniego, jeżeli się udowodni, że w dniu zamachu stał księżyc 
w dokładnej opozycji słońca, a tranzytujący nieszczęśliwiec Neptun 
dotknął w świetle kwadratowem ascendenta. Tak to orzekł rok 
przed zamachem niemiecki astrolog Grim. Ze niebyła to wcale in
tuicja lecz oparcie się na regułach astrologicznych stwierdził drugi 
fakt: przepowiednia przez tego samego astrologa katastrofy kolejo
wej w Monachjum, gdzie znowu planeta chaosu Neptun w kwadra
turze z Saturnem właśnie nad miastem Monachjum kazała mu tak 
według reguły astrologicznej a nie inaczej wnioskować. Znowu pod
kreślam, że nie staję tu wcale w obronie astrologów; chodzi tu tyl
ko o stwierdzenie faktów, takich samych jak fakt wzmagania się 
się ilości śmiertelnych wypadków w okresie zwiększania się plam 
słonecznych. A chyba prof. Faure'a nie zaliczy p. Rzewuski do me- 
djów lecz do uczonych, tak samo jak nie zaprzeczy, że uczonych 
było dużo i za dawniejszych czasów i że ci uczeni mogli już dawniej 
dojść do poznania prawa przyrody innemi drogami niż dzisiejsza 
wiedza oficjalna.

Cała więc teorja, która twierdzi, że astrologji niema, a że są tyl
ko astrologowie jest nielogiczną tak samo z punktu widzenia faktów 
jak jest fałszywe z punktu widzenia najnowszych badań naukowych 
i metapsychicznych. Z punktu widzenia metapsychicznego nie należy 
wcale uważać za niemożliwe układanie się kart lub fusów kawy 
w sposób symboliczny; mielibyśmy w tym wypadku tylko objaw fi
zycznego medjumizmu, która to teorja wcale nie jest gorszą od te- 
orji psychicznej, twierdzącej, że medjum wkłada w nieinteligentny 
układ kart podświadomie swoją intuicyjną treść ogarniającą cały 
wszechświat. Wiele trudniej przedstawia się jednak sprawa jeżeli 
chodzi o pewien stosunek gwiazd i gwiazdozbiorów do siebie; trud
no bowiem w tym wypadku powiedzieć, że dany astrolog swą siłę 
ektoplastyczną uwydatnia w przestworzach. Jeszcze trudniej jednak 
jest też twierdzić, że to intuicja astrologa widzi w konstelacjach 
gwiazd coś, czego tam wcale niema i coby mógł widzieć w czemkolwiek 
innem o ile jest tylko jasnowidzącym; temu zaprzecza bowiem właś
nie najnowsza fizyka. Jeżeli jasnowidzący coś widzi, to nie dlatego 
że widzi, lecz dlatego, że jest coś do widzenia. O to coś chodzi!
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i to są właśnie prawa przyrody, poznawane naukowo lub okulty
stycznie.

Całą kwestję astrologicznego wróżenia należy zatem ściśle łą
czyć z zasadniczą kwestją wróżenia wogóle. — W mojej broszurze 
„Wróżba starodawna a co z niej dziś pozostało" wykazałem właśnie 
tę niesłychanie ważną łączność wróżby z naukowem wnioskowaniem, 

ajwiększy encyklopedysta obecnych czasów, laureat Nobla, Prof. 
O wald twierdzi dosłownie, że każda prawdziwa nauka musi odga- 
dy ać przeszłość i przepowiadać przyszłość. Różnica pomiędzy 
wni skiem naukowym a wróżbą starodawną polega tyłku na sposo
bie poznania praw przyrody. Starożytne czasy poznawały, tak samo 
może jak współczesne jeszcze nauki ezoteryczne, drogą intuicji, drogą 
czuciową, — nauka zaś dociera do tych samych praw przyrody 
drogą wiele powolniejszego rozumowania. — W tern leży właśnie 
błąd logiczny jednostronnych kryptestetyków, że przypisują istotę 
jasnowidzenia jasnowidzom zamiast faktom, przystępnym dla każdego 
wtajemniczonego lub uczonego, zapominając, że raz odkryta prawda 
czy to intuicją czy też poznaniem, może być dalej przekazaną jako 
dorobek ludzkości każdemu chętnemu. Wcale więc nie musi być 
chiromantka obdarzona specjalną intuicją o ile w chiromancji tkwi 
ziarno prawdy; natomiast prawdziwość jej orzeczeń zależną będzie 
od intuicji lub wiedzy poprzednich pokoleń które jej ten lub inny 
system kartomancji przekazali. Ze intuicja specjalna może jej po
zwolić wróżyć poza obrębem kartomancji i posługiwać się kartami 
tylko jako parawanem, dla podniecenia się — temu też zaprzeczyć 
nie można, chociaż w istocie intuicji leży właśnie ta fatalistyczność, 
że nie przychodzi na zawołanie, że jej właśnie niema wtedy, gdy się 
na nią czeka, co jest główną przyczyną medjałnych oszustw. To samo 
odnosi się do astrologji. Wcale nie jest tak, jak się p. Rzewuskiemu 
wydaje, chociaż przyznaje, że astrologji bliżej zupełnie nie zna, że 
astrologja, zwłaszcza astrologja najnowszej daty, jest atawizmem ma
tołków umysłowych, a jeżeli genjusz Richeta poświęcił astrologji 
w swem 800-stronicowem dziele tylko 3 wiersze — to sprawdza się 
tylko wielkie zdanie olbrzyma Newtona, że lekceważą sobie astro
logię tylko ci, którzy jej nie znają.

Jest wprost niewiarygodnem, by wiedza o tak zamierzchłej 
przeszłości jak astrologja, która zaprzątała umysły takie jak Newton 
Tycho de Brahe i Kepler, która spowodowała cały kult starożytnych 
narodów t. zw. astrolatję — nie miała swego faktycznego fundamen
tu realnego; wprawdzie nie brakowało też głosów przeciwnych ze 
strony nie mniej poważnych. Jeżeli Kościół przez usta Ojców Koś
cioła potępił astrologję — t° stało się niezawodnie w związku ze 
stanowiskiem jakie zajmował Arystoteles wobec astrologji. Trzeba 
jednak pamiętać, Arystoteles, to prototyp rozumowania, który w spra-
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wach wiedzy tajemniczej nie posiada zrozumienia. Z drugiej strony 
nie dało się zaprzeczyć i znanem już było w starożytności, że istnieją 
astroklimatyczne wpływy, działające bezpośrednio na ciało i duszę 
człowieka. Dziś wybudowane zostały te wpływy w całe teorje przez 
neurologów i psychologów; dziś t. zw. człowiek klimatyczny wchodzi 
w zakres badań psychiatrycznych, chociaż pisał o tern całe tomy 
przed setkami lat genjalny Paracelsus, lekarz, filozof i astrolog, wy
sławiany obecnie na łamach „Miinchner Medizinische Wochenschrift", 
przez sławnego prof. Biera. Cień Kodeksu Justiniana, stawiającego 
astrologję na równi z trucicielstwem, ustępuje zrozumieniu takich 
genjuszów jak Meternusa Firmiusa i jego ośmiu ksiąg astrologji 
i Abena Ragela z jego „De Judicis Astrorum". Nawskroś naukowe 
dzieła dr. Brandlera Prachta, postawione na najwyższym poziomie 
współczesnej wiedzy, pozwolą wnioskować o wykryciu zupełnie no
wych praw w przyrodzie, w myśl najwyższej zasady nauki „antropos 
mteron panton", ale nie w sensie antropozoficznym i egocentrycznym, 
lecz w sensie psychologji i fizyki stosowanej, dla dobra człowieka, 
a wcale nie dla jego zarozumiałości, mniemającej się ośrodkiem 
wszechświata.

I znowu należy, wrócić do owych plam słonecznych, by wyka
zać, jak to losy człowieka wcale nie znajdują się w ośrodku wszech
świata, ale od wszechświatów pod każdym względem są zależne. 
Trzeba wiedzieć, że plamy na słońcu i protuberancje, których zna
czenie astronom Kritzinger genjalnie oświetlił w standarowem dziele 
„Die Mysterien von Sonne und Seele” znajdują się obecnie w środku 
badań meteorologicznych. Jest stwierdzoną perjodyczność tych to 
plam, mniej więcej siedmioletnia, a z tem połączone są wahania 
w klimacie ziemskim. Czy nie jest więc jasnem, że urodzenie się 
w pewnym perjodycznym okresie plam słonecznych odgrywać musi 
dla życia danego człowieka zasadniczą rolę, jeżeli powoduje, jak 
statystyka naukowa wykazała, wzmaganie się nagłych zgonów? Tu 
już niema mowy o ogólnem znaczeniu słońca dla ziemi, nie chodzi 
tu o najnowsze badania nad witaminami, zależnemi bezpośrednio 
od naświetlania słonecznego, które to naświetlenie słoneczne znowu 
zależnem jest od plam słonecznych i protuberancji, oraz od ciśnienia 
promieni słonecznych; nawet nie wchodzą tu bezpośrednio w grę 
najnowsze wyniki nad działaniem promieni księżyca, nie mówiąc już 
o lunatyźmie etc. lecz o bezpośredni wpływ słońca na samą śmierć 
jednostki, co wobec cykliczności objawów fizyki solarnej narzuca 
pewnemu noworodkowi taki a nie inny horoskop, o ile urodził się 
np. z wadą sercową, do której, jak wiadomo, z góry przynosimy 
skłonności na świat. Niema dwóch zdań, że obecnie mnożyć się 
będą najrozmaitsze doświadczenia, tego rodzaju jak prof. Faure’a, 
a równocześnie zwróci nauka coraz baczniejsze oko na doświadczę-
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nia starożytnych czasów i sięgać będzie do prawdziwego skarbca 
wróżbiarskich wierzeń omenologicznych i mantycznych, który to cały 
folkloor oparty jest na długotysiącznych doświadczeniach ludowych, 
chociaż w formie naiwnej.

Na czem więc polegają te doświadczenia starożytne folkloory- 
styczne i omenologiczne, zużytkowane przez astrologję dawną i od
radzającą się astrologję dawną i odradzającą się astrologję nową, 
dzisiejszą? Opierają się one na prektycznem doświadczeniu uczucio- 
wem tego, co się dziś zowie biologją i kosmologją.

Oto dziś nastąpiła w umysłach naukowych istna rewolucja. 
Porzucono dawniejszą mentalność, wyobrażającą sobie zjawiska 
świata jako jeden olbrzymi łańcuch złączonych ze sobą faktów, nie 
mających ze sobą nic wspólnego i wrócono do prastarej koncepcji 
świata jako olbrzymiego kola lub spirali zdarzeń, otaczających nas 
coraz większą orbitą. Wystarczy uchwycić jedno ogniwo, aby od- 
razu obliczyć do jak wielkiej orbity ono należy, przewidzieć jak 
mniej więcej każde z reszty ogniw wygląda i przewidzieć analogję 
orbit względem siebie. Już w biblijnem podaniu o stworzeniu czło
wieka na podobieństwo Boga tkwi pojęcie o człowieku jako skró
conym obrazie całego świata, jak również pojęcie, że we wszystkiem 
jest wszystko. Jakiemż to arcydziełem jest sama budowa ciała ludz
kiego! Każdy szczegół naszego ciała nosi poniekąd znak tej samej 
mennicy, co na pierwszy rzut oka pozwala rozróżnić jedną część 
od drugiej a z każdej części wnioskować o całości. Ale też każdy 
odruch naszej duszy należy do jakiegoś bliższego lub dalszego koła 
„zdarzeń” w sensie współczesnego filozofa i fizyka Whitehead'a. 
Są to koła, które często przecinają się, jak fale elektromagnetycz
ne lub węzły eterowe Bohra, a przecinają się one przeważnie 
w pięknych geometrycznych figurach, które z góry przesądzają ilość 
i miejsce przecięć. Wystarczy obliczyć małą ilość takich przecięć, 
aby poznać całą daną geometryczną figurę, tak jak się oblicza 
z kilku miejsc astrofizycznych całą parabolę danej komety. Koniec 
końców — wszystko jest matematyką, energją uzmysłowioną sym
bolami powtarzającemi to samo w niezliczonej ilości sposobów, 
z wszystkiego można wszystko wyczytać, więc też i z gwiazd i ich 
konstelacji całe życie człowieka. — Trzeba tylko umieć.

Oto podstawa nietylko wróżby astrologicznej, i nie tylko wróżby 
wszelkiego rodzaju ale i naukowego postępu. Gdy bowiem uczonego 
starej daty pytano czy można wróżyć, to odpowiedział kategorycznie, 
że nie! albowiem, nie wiedział nic o najnowszych zdobyczach wie
dzy duchowej i przyrodniczej, o t. zw. cykliczności, która panuje 
w wszechświecie. Cały wszechświat drga, a ziemia istotnie oddycha, 
jak to przewidywała fantazja Żuławskiego. Dosłownie są prawdzi- 
wemi wierzenia indyjskie o rytmie w przyrodzie o muzyce sfer
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Cały świat pulsuje regularnie i rytmicznie jak pulsacja krwi; w ca
łym makrokosmosie porusza się wszystko jak w zegarku i wraca 
w określonym czasie z nieomylną dokładnością do swego punktu 
wyjścia. — I właśnie dlatego można wróżyć, nietylko z gwiazd, ale 
właśnie z nich najbardziej kosmicznie. Dzięki tej rytmiczności stwo
rzył Kopernik swój nowy pogląd na świat i Newton zbudował swą 
nową teorję grawitacji, a przelicytował ich Einstein ' swą teorją 
względności w sposób już czysto matematyczny. Pulsują jednak 
nietylko wszechświaty i krew w ludzkiem ciele, pulsują i dzieje na
rodów. Dawniej uważano historjofizykę za wybryk fantazji. Nie wie
rzono iżby było możliwem, że w dziejach ludzkich panuje jakieś 
zasadnicze prawo. Dzieje państw i narodów uważano za splot roz
maitych wypadków bez konstrukcji wenętrznej. Dopiero prof. Lam- 
precht w swem dziele „O ekspanzji europejskiej" wykazał że wcale 
tak nie jest, a cały szereg współczesnych uczonych z Stromer Rei- 
chenbachem na czele wraz z jego propagatorem Kemmerichem (Das 
Kausalgesetz der Weltgeschichte) wykazują niezmierną logiczność 
w każdym razie cykliczność w dziejach ludzkości. Nic dziwnego 
więc, że od najdawniejszych czasów do dziś dnia szukano w gwiaz
dach losów nietylko poszczególnych jednostek ale i całych narodów. 
Karola Frahkenbacha „Mundan Horoskop” z r. 1925 wykazuje cały 
szereg przepowiedni, które istotnie dosłownie się sprawdziły, np. 
trzęsienia ziemi i t. p. — Hinduski fakir i astrolog Czao Madgari 
wydał na 1927 rok Kalendarz Astrologiczny, który między innemi 
przepowiedział Polsce w tym roku znaczny dobrobyt, zaś Wschodowi, 
znajdującemu się pod konstelacją Marsa—zawikłania wojenne, które, 
jak obecnie jesteśmy świadkami, zaogniają się coraz bardziej. Przy 
tej sposobności warto przytoczyć, że gen. Czang Czung Ham posiada 
własnego astrologa nadwornego Banga Juana i nie przedsiębierze 
żadnej akcji wojennej bez zasiągnięcia porady jego horoskopów.

Astrologją zajmują się obecnie najpoważniejsi ludzie; istnieje 
międzynarodowa organizacja, która przed rokiem odbyła zjazd w Wie
dniu, a najpoważniejszem Towarzystwem Astrologicznem w świę
cie jest The Britisch Astrological Society. Słusznie czy niesłusznie 
prawie wszystkie Towarzystwa Okultystyczne zajmują się astrologją, 
chociaż, jak przytoczono, mamy tu do czynienia nie z jakąś spec
jalną zdolnością intuitywną, opartą na obojętnym przedmiocie gwiazd, 
lecz z przepotężnemi prawami przyrody, przewidzianemi lub odczu- 
temi przez pradawne narody, ale wskutek tradycji wypaczonemi 
w mniej lub więcej fantastyczny sposób. Pozatem jednak niemniej 
prawdą jest, że niejedna jednostka obdarzona zdolnościami medjalnemi, 
pod natchnieniem astrologicznych praktyk, może wróżyć lepiej nawet 
ale tylko sporadycznie niż dzisiejsza cała astrologja znajdująca się 
jeszcze w powijakach, to potrafi.
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SPRA WOZDANIA
Z SEANSÓW I DOŚWIADCZEŃ

DR. ANTONI CZUBRZyNSKl

MEDJALNOŚĆ
P. SABIRY CHURAMOWICZÓWNY

(Odczyt wygłoszony w Polskiem Towarzystwie Badań Psychicznych 

w Warszawie 14 X 1926 r.)

Jednem z rzadkich medjów o zdolnościach jasnowidzeniowych, 
w stopniu wybitnym jest obok p. Stefana Ossowieckiego, medjum, 
panna Sabira Churamowiczówna.

Narodowości tatarskiej, wyznania mahometańskiego, skończyła 
gimnazjum w Żytomierzu, osiadła z rodziną w Polsce, wysługuje się 
swemi zdolnościami ludziom potrzebującym pomocy.

Zdolności jasnowidzeniowe ujawniać zaczęły się u niej bardzo 
wcześnie. W gimnazjum odgadywała tematy egzaminacyjne, później 
prześladowały ją jakieś monotonne melodje wschodnie, które ciągle 
jasnosłyszała, aż podczas Kongresu badań psychicznych w Warsza
wie w 1923 r. pewien Arab uleczył ją z tego. Według jej opowia
dań może się z nim na odległość porozumiewać. Wyszukiwała źró
dła w ogrodzie Łazienkowskim, na co ma zaświadczenie urzędowe 
kancelarji zarządu, tereny naftowe w Małopolsce, widzi niekiedy 
aurę nad głową ludzi. Zdolności jej nie są jeszcze wszechstronnie 
zbadane, a jeszcze mniej wszechstronnie rozwinięte.

Materjał, którym się posługuję w artykule niniejszym zebrany 
został przeważnie na posiedzeniach publicznych w Polskiem Towa
rzystwie Badań Psychicznych w Warszawie, nadto na kilku prywat
nych seansach i na seansach u Dr. Tadeusza Sokołowskiego, któ
rych protokóły jednak nie znajdują się na razie (październik 1926) 
jeszcze w maszynowym czystopisie.
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Publiczne doświadczenia w Warszawie zaczęła p. Sabira w kwiet
niu 1921 r. w Sali Towarzystwa Hygienicznego. W pierwszych pró
bach w 1921 r. medjum określało przedmioty te, które wylosowano 
do oceny; sama ich nie dobierała. Usuwało to możliwość podejrzeń 
oszustwa, gdyby komuś takie przypuszczenie na myśl przyszło 
(16 IV i 21 VII 1921). Medjum przed jasnowidzeniem skupia się, ma
ło rozmawia, zachowuje spokój. Niekiedy pismem automatycznem 
prosi o zgaszenie światła, zrobienie łańcucha rąk w celu nabrania 
sił (21 V 1926), lub znowu pismem automatycznem wskazuje sposób 
leczenia swej chorej nogi (21 V 1926).

„Doświadczenia wykonuje medjum na jawie, w stanie głębo
kiego skupienia, nie popadając w sen kataleptyczny. Do koniecznych 
warunków udania się ich, prócz wewnętrznej dyspozycji medjum, 
należy bezwzględna cisza w otoczeniu" (21 VII 1921 r,—orzeczenie 
lekarza kapitana Gruszkowskiego). Doświadczenia te dzieją się na 
oczach wszystkich publicznie, bez jakiegoś szczególnego wysiłku. 
Zmęczenie występuje dopiero po szeregu doświadczeń, których 
liczba sięga w ciągu jednego wieczora od 8 — 12. Jest to wysiłek 
nadzwyczajny. Nawet p. Stefan Ossowiecki nie pozwala na tyle do
świadczeń, lecz ogranicza się do trzech, a jeśli chodzi o jasnowidze
nie poważne i gruntowne, to już po jednem czuje się zmęczonym. 
Koniecznym przytem jest jakiś przedmiot, który pozostawał w związ
ku z osobą, o którą chodzi. Najlepiej jest żeby przedmiot ten po
chodził z chwil możliwie ostatnich, w przeciwnym bowiem razie 
umysł odtwórczy medjum musi wykonywać własnym wysiłkiem drogę 
od chwili od której dany przedmiot znajdował się w związku z oso
bą o którą chodzi, aż do chwili ostatniej. Wymaga to osobnego wy
siłku i narażania na pomyłki i nieścisłości. Lepiej i pewniej jest, 
jeśli medjum czerpie z ostatniego, najświeższego materjału psycho- 
metrycznego. Materjał ten jakby tkwi w danym przedmiocie, z któ
rego wychodzą niewidzialne dla nas związki tyczące tego przede- 
wszystkiem, cokolwiek się z nim kiedykolwiek przedtem, czy potem 
łączyło. Jakby jakaś niewidzialna pajęcza sieć splata szczegóły na
wet najdalsze w jedną całość. Medjum stara się wdrożyć w owe śla
dy psychiczne. Dlatego nieraz przygląda się danemu przedmiotowi, 
przeciera go w palcach, nawet przykłada do czoła. Podobnie robi 
pan Ossowiecki. Widocznie w przedmiocie pozostało coś, co dla nas 
nie jest dostępne. Medjum wkłada niekiedy palce do koperty (21 
VII 1921), w której znajduje się przedmiot od danej osoby lub fo- 
tografja. Medjum określa płeć, wiek, choroby osób, operację, obec
ność lub nieobecność osób w Warszawie, czy osoba jest godną za
ufania, dalej jej stan majątkowy, miejsce, gdzie szukano zakopane 
złote rzeczy (21 VII 1921). Przy rysopisach wymienia także takie 
.szczegóły, o których z fotografji ■ nie można wnioskować, np. w ja-
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kim pokoju dana osoba się znajduje, w jakim położeniu, wymienia 
chorobę na którą dana osoba cierpi, np. opuchłość nóg (29 I 1923)r 
wymienia śmierć w rodzinie. Medjum podaje rysopis osoby o^którą 
autor listu zapytywał (16 IV 1926), a jej określenia bywają niekiedy 
bardzo szczegółowe. Nie są to rysopisy takie, pod które można 
podciągnąć mnóstwo ludzi lecz mają cechy nie tak często powta
rzane, np. gdy medjum powiada o kimś, że mu grzywka spada na 
czoło (26 1 1926), że dolna warga nieco wychylona (21 I 1926), że 
ma czoło przygniecione w środku (29 I 1923), że ma szpakowate 
włosy (26 I 1926), że ma dołki w uśmiechu (29 I 1923), że oczy ma 
głęboko osadzone (21 I 1926). Niektóre —pewne wyrażenia powta
rzają się częściej, ale bo też i owe szczegóły często się spotykają, 
np. „oczy głęboko osadzone (21 I 1926), nos u końca rozszerzony" 
(21 I 1926) co bardzo często spotyka się w rysopisach, choć raz 
w Wilnie ktoś zaliczył i ten szczegół do pomyłek. Z biletu w koper
cie medjum określa rysopis osoby, jej zajęcie i miejsce przebywania 
(21 VII 1921). Tak samo z fotografji (17 II 1926), z branzoletki (17 
II 1926), ze scyzoryka (17 II 1926). Podaje charakter osoby (26 
I 1923) na podstawie koperty zalakowanej określa okoliczności, 
wśród jakich został darowany pierścionek i co potem się stało w ja
kich warunkach był pisany list (21 I 1926), określa koleje samego 
listu podanego osobie do oceny (16 IV 1921, skąd przywieziony 
przedmiot i przez kogo doręczony (26 I 1926), podaje przebieg ży
cia osoby poszukiwanej (16 IV 1921), określa osoby, które popełniły 
kradzież, oraz przedmioty skradzione (16 IV 1921), określa, gdzie 
są perły, kto, kiedy i gdzie kradzieży dokonał i podaje rysopis zło
dziejki, jej ubiór, obuwie. Protokół nie podaje jednak, czy spraw
dzono prawdziwość wszystkich szczegółów (16 IV 1926). Bywają jed
nak takie wypadki, że medjum nie chce podawać charakterystyki 
osoby, która skradła pieniądze i papiery, bo pytanie to nieodpo
wiednie (29 I 1923). „Nieodpowiednie" zapewne w pewnych oko
licznościach, w innych byłoby odpowiednie. Osoby, o które chodzi 
w jasnowidzeniu, medjum widzi wyraźnie i plastycznie, np. podając 
o pewnym człowieku, iż jest prawnikiem, pracuje w sądzie mówi: 
„widzę jak pracuje” (21 II 1926). Potrafi określać nietylko rysopis 
osoby, o którą chodzi, nie tylko charakter, ale także stan zdrowia.. 
Owe djagnozy nie bywają bynajmniej ogólnikowe, ale niekiedy bar
dzo szczegółowe. Bynajmniej nie można w nich pomieścić wielu 
osób, Medjum wyraża się jednak własnemi określeniami, nie znając 
specjalnego słownictwa patologicznego, ale nie trudno lekarzowi do
szukać odpowiednich technicznych wyrażeń, do tych określeń. Tak, 
np. podczas seansów publicznych w Polskiem Towarzystwie Badań 
Psychicznych wymieniała, iż ktoś jest chory na chorobę nerwową 
(17 II 1926, lub o innej osobie, iż ma ciężką wymowę z powodu
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paraliżu prawej strony ciała, i że jest od 18 lat chorą. Albo wy
mienia słabe płuca, ataki wątroby, rozszerzenie serca, nerki nie
zdrowe (12 III 1926). O kimś innym wspomina, iż miał operację 
w kiszkach. I w istocie chodziło o ślepą kiszkę (2 II 1926). O in
nej osobie mówi, iż jest astmatyczną (26 I 1926). Czasami bywają 
i takie wypadki, że medjum mówi: „nie mogę opisać tej choroby”. 
Chodziło o paraliż od trzech tygodni (17 II 1926). Medjum podaje 
(12 III 1926) ważny szczegół, iż rodzaj choroby określonej odczuwa 
w sobie. W chwili mówienia boli ją mianowicie ten organ, który 
wymienia. Z tego wynika, iż nie chodzi tu tylko o jasnowidzenie, 
a zatem o angażowanie oka w poznawaniu, ale o jasnoodczuwanie 
całym organizmem. Chybionym zatem byłoby odnosić te szczegól
ne stany p. Sabiry tylko do jednego organu jej organizmu. Pracuje 
w tych momentach w niej cała jej natura. Jej jasnowidzenia odno
szą się także do przedmiotów martwych, nie tylko do ludzi. Wszystko 
przeniknąć potrafi jej natura. Tak np. podaje numer biletu loterji, 
literę (26 IV 1926), liczbę i napis. Określa zawartość pudełka po
dając, iż zawiera książeczkę z założoną wstążeczką na karcie, któ
rej tytuł wymienia (12 III 1926). Niekiedy usługi medjum bywają 
w życiu bardzo doniosłe.

Tak np. z włosów sobie podanych określa zaginioną osobę, 
podaje o niej, iż jest w więzieniu, w niewoli i nie jest tą osobą, któ
rej zeszpecone zwłoki pochowano w mniemaniu, iż odpowiadały one 
osobie poszukiwanej (16 IV 1921). Kiedy groził mi brak zajęcia 
zarobkowego medjum pismem automatycznem podała mi adres czło
wieka, który miał mi podać o owem zajęciu. Postąpiłem według 
wskazówki i pracę znalazłem. W innym wypadku (16 IV 1921) me
djum określa rysopis mordercy ze znamionami szczególnemi, np. 
dwiema brodawkami na prawem policzku, oraz podaje rysopis jego 
wspólnika, co sprawdził nadkomisarz p. Rylski.

Możnaby przypuszczać, iż ma się tu do czynienia z telepatją, 
a nie jasnowidzeniem. Zwłaszcza można to przypuścić w tych wy
padkach, kiedy chodzi o określenia osoby będącej na sali, która 
przedmiot złożyła. Prawdopodobnie w pewnych wypadkach tak 
w istocie bywa. Osoba znajdująca się na sali, która przedmiot zło
żyła myśli w owej chwili. „Czy też medjum zgadnie?” I bezwiednie 
może medjum wspomaga swemi myślami. Naturalnie trudno określić 
w tych wypadkach, gdzie się telepatja kończy, a gdzie zaczyna 
jasnowidzenie? Ale ja mam wrażenie, że medjum p. Sabirze oba 
zjawiska telepatji i jasnowidzenia równie łatwo przychodzą i że nie 
potrzebuje się uciekać do telepatji mogąc posługiwać się jasnowi
dzeniem. Gdyby chodziło o telepatję, to skądby się wzięły pewne 
pomyłki, np. tego rodzaju, gdy medjum mówi o kimś, że go w War
szawie niema, a właśnie osoba ta nie tylko jest w samej Warsza
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wie, ale na te) samej sali, co i medjum? Przecież w tym wypadku 
byłoby znacznie łatwiej i prościej sięgnąć do wpływów na sali. 
Nadto medjum mówiąc o jednej osobie mówi także o jej blis
kich. Określa osoby, które podczas nieobecności złożyły przed
miot na stole estradowym (21 VII 1921), między innemi mówiąc 
o pewnej osobie określa jej zdolności muzyczne, nawet jej matkę 
nieobecną podaje rysopis osoby i jej wypadki rodzinne, chybia 
w określeniu śmierci od ran nie od tyfusu. Z sygnetu z miedzią 
w miejscu kamienia określa, iż był zrobiony z pocisku (16 IV 1926). 
Redaktorowi Andrzejowi Niemojewskiemu podała, iż sygnet jej po
dany otrzymał od kobiety nieżyjącej, w chwili wyjazdu, daleko od 
rodziny i określiła, iż napis wewnątrz sygnetu jest datą (21 VII 1921). 
Określa okoliczności i ludzi towarzyszących danej osobie w momen
cie o który chodzi (21 VII 1921). Dwie rzeczy razem w kopercie, 
pozostające w związku (16 IV 1926) niechętnie ocenia, a gdy zapy
tano ją jaka jest zawartość koperty odpowiedziała, że zawiera do
kument i fotografję, oświadcza jednak, że dokumentu przeczytać nie 
może, a określenie osoby na fotografji nietrafne. Medjum powtarza 
jeszcze raz, iż określa tylko przedmioty pojedyńcze, a co do ryso
pisu, to niewiadomo do kogo się odnosi, czy do osoby zmarłej, czy 
do osoby donoszącej o śmierci (16 IV 1921). Odczuwa wpływy wielu 
osób przez których ręce dany przedmiot przechodził (26 I 1926). 
Dotykając pewnej kobiety określić potrafi rodzaj choroby na którą 
cierpi jej znajomy (2 II 1926). Chodziło o ból nogi. Określa niekie
dy osobę bez dotykania jej na odległość 1 m. (24 IV 1926.

Z tego ważnego szczegółu dowiadujemy się, iż treść ideowa 
nie może tu posłużyć do odszukania jej autora, ile raczej jakiś me- 
djumistycznie mniej lub więcej realny ślad po danej osobie, ślad 
psychiczny. Gdy tego niema, jej władze psychiczne dezorjentują się 
i stają wobec bezdroży. Jeśli ślady owe są — to po nich medjum 
trafia, nawet pośrednio do osób dalszych.

Wybitnym przykładem telepatji było moje doświadczenie (9 
XI 1926) u dr. T. Sokołowskiego. Podałem w kopercie medjum fo
tografję Andrzeja Niemojewskiego palcem wskazującego globus na 
tle biblioteki. Otrzymałem określenie:

„Kartka maleńka z napisanem pytaniem, dotyczącem sprawy 
ważnej społecznie. W jaki sposób to zrobić, przeprowadzić? To 
uda się, ale później. Pomogą tu dwie osoby: kobieta niska, tęga 
i mężczyzna wysoki, o twarzy energicznej i rozumnej, wyraz oczu 
silny, który potrafi kierować ruchami mas. To Polak”.

Tu medjum czerpało raczej z mych myśli, zajętych badaniami 
astralistycznymi Andrzeja Niemojewskiego nad biblją, niźli do tego, 
co fotografja przedstawiała.

Szczególnem znaczeniem cieszą się u medjum Sabiry imiona.
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Jeśli chodzi o pewną osobę, o której ma coś mówić, często pyta 
o jej imit,, które jej jakby drogę ułatwiało do owej postaci. Niekiedy 
potrafi odczytać przez koperty nazwisko, imienia zaś nie może, jak 
np. (7 IX 1926). Inne medja posługują się innemi sposobami, np. 
zapamiętywaniem wyrazu oczów, który w chwili poszukiwania ja- 
snowidzeniowego, lub działania na odległość starają sobie przypo
mnieć. Tradycja imienia jest bardzo dawna. Imieniu przypisywano 
znaczenie magiczne- stąd nie można je było wymawiać np. imię Bo
ga u Żydów. Ukrywano je niekiedy, nadając imię zastępcze np. 
w Chinach cesarzom, w innych razach do wykonania pewnych za
klęć potrzebna była znajomość imienia, np. Jezus mając wypędzić 
djabła, pyta wpierw jakie jest jego imię, tak jakby bez niego tego 
dokonać nie zdołał. Tradycja więc trafiania poprzez imię do pew
nych osób nieobecnych jest bardzo starem wierzeniem. U medjum 
Sabiry oosiada ono znaczenie pomocnicze indywidualne, odpowia
dające jej medjalności. W imionach bowiem powtarzających się ty
siącami niema nic indywidualnego, ani osobliwego. Po imieniu nie 
można jeszcze trafić do pewnej osoby w zwykłych warunkach, lecz 
raczej po nazwisku. A o samo nazwisko medjum, p. Sabira nie pyta.

NAZWY GEOGRAFICZNE.

Zwrócono uwagę, że (16 IV 1926) medjum Sabira zaczyna wy
mieniać nazwy ludzi i miast. Ale to nie jest ścisłe. Geograficznych 
określeń używało już dawniej. Tak np. dwukrotnie mówi o północ
nej Rosji (29 I i 26 V 1926), innym razem (26 I 1*326) mówi „to nie 
Rosja, to inny kraj na dalekim Wschodzie” —nie nazywając go bli
żej. Nie znaczy to jednak, żeby tego bliżej określić nie potrafiła, 
podaje np. o pewnym człowieku w „Tunisie, w barakach chory na 
malarję", o „innym, iż pracuje w fabryce w Ameryce” (30 IV 1926), 
„we Włoszech" (31 V 1926). Dotychczas mówiłem o określeniach 
krajów. Ale i miasta określać potrafi. Zaczyna zazwyczaj od krótkie
go opisu, a potem przychodzi nazwa, np. „śliczne miasto na połud
niu, „dużo kościołów i piękności dużo, To Rzym” (12 III 1926). Kie
dy raz chodziło o pewien kamyk z Rzymu, powiedziała myląc się 
w stronie świata: „ze wschodu” (21 I 1926). Zazwyczaj określa ogól
nie, np. „w bardzo ładnej miejscowości”.—Voile Neuve (26 I 1926). 
Opis Romain Rolanda nie zupełnie zgodny z rzeczywistością. Innym 
razem mówi: „w dużem mieście" o Paryżu (21 I 1926).

Piramidy egipskie przedstawiły się jej z początku jako góry, 
przytem objęła okiem jasnowidza cały kraj i tem się prawdopodo
bnie tłomaczy pomyłka, jaka tkwi w określeniu Aleksandrji jako 
miasta górzystego (17 II 1926), gdyż zaraz potem mówi o pirami
dach. Niekiedy określa ściśle, np. Białystok (16 IV 1926). Czasem
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robi pomyłkę co do obecności osób, np. mówi o obecnej w Warsza
wie osobie (26 I 1926), iż jej nie widzi w Warszawie. Trudno do
ciec, czy przypadkiem nie zaważyła tu telepatycznie chęć osoby 
zainteresowanej, która chciała się może jako nieobecna w Warsza
wie przedstawić.

W umyśle jasnowidzącej najpierw wyłania się raczej fakt, a po
tem epoka w której on zachodzi. Nie jest w tem coś szczególnego, 
bo analogiczne stany przeżywa każdy normalny człowiek: pamięta
my fakty, zsumujemy je w epoki. Okresy między nimi uchodzą na
szej uwagi. Chwile na zegarku te same, przedstawiają? się nam nie 
jako te same jako przeżycia i stąd mówimy godzina, godzinka, choć 
właściwie godzina przedstawiać może zawsze ten sam niezmienny 
okres. Ta tylko różnica zachodzi, że medjum przyszłość traktuje 
niejako jako coś przeszłego, co już można dokładnie oglądać jako 
fakty jakby dokonane.

Niekiedy ze zdumiewającą zdolnością opowiada całą drobiazgo
wą akcję.

Moneta z otworem w środku, — „jakim sposobem dostała się ta 
moneta?” — Piramidy; gromadka ludzi robi wykopaliska. Jeden 
z panów, blondyn, bardzo przystojny w piasku znalazł tę monetę. 
Szukają jakiejś rośliny. Tę monetę schował jako pieniądz i przy
wiózł do dużego miasta nad morzem i dał jako podarunek tej pani, 
która ją położyła teraz na stole. To jeszcze nie wszystko. Ja wi
dzę tego pana, który jest w wojsku, tak samo gdzieś na wschodzie, 
daleko, palmy piaski duże. I stał się nieszczęśliwy wypadek, kilka 
osobników, siedmiu ludzi, pojechało na polowanie na tygrysa. Ty
grys rzucił się na pana i zabił go (rozszarpał). (Niemiłe wrażenie). 
Osoba zainteresowana podaje, iż jest to zgodna z prawdą opowieść 
wypadku z przed 10 laty i że pierwszy raz coś podobnego słyszała 
(16 IV 1926).

30 kwietnia 1926: Określić zawartość koperty zaklejonej. „To 
jest obrazek jakiejś świętej”. Obrazek ten jest zawinięty w bibułkę. 
Przedstawia św. Annę otoczoną czterema aniołkami u jej stóp. Na 
dole tej karty widzę kwiaty przyklejone, zasuszone. Jest napis po 
łacinie i jeszcze w innym języku, którego nie znam. Z wierzchu 
napis „Jerozolima”. Obrazek ten został przywieziony z Jerozolimy 
przez starszego pana, siwego, który nabył tę kartkę w Jerozolimie, 
w sklepie niedaleko od grobu Chrystusowego. Pojechał tam bardzo 
chory, według lekarzy nieuleczalnie chory, a jednak wrócił zdrowy. 
Dożył późnej starości. Już nie żyje. Umierający oddał to starszej 
pani, przyjaciółce, która także nie żyje".

Dnia 16 IV 1926 ktoś podaje rubel srebrny 10 złotych z roku 
1832 i pyta: „w jaki sposób go otrzymano?” — Medjum podaje: Ta 
moneta została przywieziona z Rosji, przez młodego pana, wysokie-
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go blondyna o okrągłej twarzy. Widzę tego pana w gronie rodzin- 
nem w dużym pokoju, w dużem mieście. Duży budynek, jakby fa
bryka. Ten pan jest inżynierem, widzę masę robotników, którzy 
chcą zabić tego młodego człowieka. Naraz wpada do pokoju robo
tnik, niski, rudy, piegowaty, donosi o tem niebezpieczeństwie. Pan 
ten ma czas schronić się, poczem uciekł od bolszewików. Przywiózł 
tę monetę, widzę go w fabryce, gdzie odlewa kule". Ocena: „Wszyst
kie szczegóły zgodne z prawdą”.

Niekiedy zdarzenia mają charakter niesamowity np. pyta ktoś: 
„w jaki sposób owa obrączka została zgięta”? — ja widzę leżącego 
w łóżku pana, który śpi, stęka i rzuca się we śnie. Obrączka na 
jego ręku. Jest to, obrączka kobiety, która już nie żyje. Widzę jej 
cień, dotyka ręki pana i jakaś siła — dla mnie niezrozumiała — 
dotknęła tę obrączkę i zgięła ją". — Osoba zainteresowana stwier
dza zgodność tego opisu z prawdą, zapewne w tym stopniu w jakim 
wogóle ta sprawa stwierdzić się da (16 IV 1926).

To znowu czyta przez osiem kopert, których barwy określa: 
Koperta z pięciu pieczęciami. Chodzi o jej zawartość. — „To cie
kawe. Widzę zieloną kopertę wewnątrz, zaklejoną, oprócz tego sześć 
kopert jedna w drugą włożone i wszystkie zaklejone. Po zielonej 
szara, dalej biała z czerwonym szlakiem, potem blado zielona, po
tem lila z czerwoną podszewką. Jeszcze niebiesko biały sekretnik 
zaklejony, a w nim napisane dużemi literami: „30 kwietnia 1926", 
ale dalej nie widzę.”—Po rozerwaniu koperty opieczętowanej pięciu 
pieczęciami i wyciskiem pieniądza polskiego i przewiązanej sznur
kiem okazało się w niej osiem kopert po sobie idących, coraz to 
mniejszych, a w końcu sekretnik z napisem: „30 kwietnia 1926, 
Warszawa”, przyczem ostatni wyraz przez medjum nie odczytany 
był większy od poprzednich i osobno pod spodem napisany. Uło
żywszy zestawienie kopert wymienionych przez medjum i kopert 
tak, jak one idą po sobie, mamy następującą kolejność:

porządek podany przez medjum'. 

zielona 

szara

biała z czerwonym szlakiem 
blado-zielona
lila z czerwoną podszewką

niebieski sekretnik z napisem 

porządek sprawdzony kopert: 

zielona (biała, wewnętrzna z pie
częciami)

szara 
żółtawa 
biała z czerwonym szlakiem 
zielono-groszkowa 
lila z czerwoną podszewką 
szara z odcieniem różowem 
biała
niebieskawy sekretnik z napisem
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Z zestawienia tego widzimy pewne odchylenie od stanu rze
czywistego: wewnątrz białej koperty zewnętrznej było 8 kopert 
i 9-sekretnik; medjum podaje 6 kopert i „jeszcze" sekretnik, a wy
mienia 5 kopert, opuszcza dwie przedostatnie koperty, dwie zaś 
inne poprzedzające owe dwie przedostatnie przedstawia w ich ko
lejności przedstawionej, opuszcza żółtawą, dociera jednak ostatecznie 
do sekretnika i jego napisu. Odnosi się wrażenie, iż w miarę odda
lania się od koperty zewnętrznej docieranie do środka staje się trud- 
niejszem, (26 maja 1926).

Określenia archeologiczne-architektoniczne udają się jeszcze 
dopiero w zarysach bardzo ogólnych i nie bez pewnych pomyłek 
lub nieścisłości.

O kamieniu i mównicy — Rostra, na Rynku Rzymskim mówi 
medjum poprawnie, ale za ogólnie i określa tak, jakby patrzyła na 
to z odległości. „To musiała być jakaś świątynia; bardzo wysokie 
kolumny widzę”. W istocie stały za Rostrą dwie świątynie, Wespa- 
zjana i Zgody-Concordji, ale sama Rostra nie była świątynią (21 I 1926). 
O szczątkach ze świątyni Antonina i Faustyny na Rynku Rzymskim 
(5 III 1926) mówi: Zimno od tego kamienia jakby na cmentarzu; 
zimno od ścian. Rzecz przywieziona. Niemiłe uczucie, ściany popę
kane w gruzach. Duży budynek. Dużo schodów. Bardzo ładne ściany 
pomalowane. Niedaleko odczuwam wodę, — o kamyku z Basilica 
Julia (19 III) mówi błędnie, że stała na wzgórzu owa budowla, bo 
w istocie stała w dolinie i nie była świątynią. Obecnie został z niej 
tylko fundament, a medjum powiada, że to nie ruiny, lecz że tam 
stoi kościół z wieżami.

Dnia 1 II 1926 podałem medjum w pudełku blaszanem gruz 
ze świątyni Kastora i Polluksa w Rzymie dr. T. Sokołowskiemu dla 
podania p. Sabirze. Orzeczenie: „Nic wspólnego z przyrodą. Przy
wiezione zdaleka. To jest szarej barwy, blizko leżało wody, odłamki 
z jakiejś świątyni. Przywiezione z podróży naukowej".

Przy seansie rozmyślnie nie brałem udziału, żeby utrudnić prze
noszenie telepatycznie myśli. Dr. T. Sokołowski także nie był po
wiadomiony, co jest w pudełku. Orzeczenie trafne, ale utrzymane 
w rysach dość ogólnych. Pobliże wody tłumaczy się sąsiedztwem 
Atrium Vestae, gdzie była sadzawka do dziś pokazywana.

O tej świątyni Kastora i Polluksa opowiedział p. inż. Stefan 
Ossowiecki znacznie dokładniej w jasnowidzeniu, pomylił się tylko 
w liczbie kolumn, których stało ośm, a nie sześć. Opisał obrządek 
składania ofiar zupełnie już nieznany. Opis tego wszystkiego za
mieściłem w „Zagadnieniach metapsychicznych” Nr. 9 — 10, str. 
24 — 27. Ja mam jednak wrażenie, że medjum Sabira potrafiłaby 
podać także opis analogiczny, co opis p. inż. St. Ossowieckiego, ale 
wymagałoby to więcej ćwiczeń w tym kierunku.



O kawale węgla kamiennego zalepionego w papierze gazetowym 
5. III. 1926 podaje p. Sabira: „Widzę bardzo ładne mieszkanie, wi
dzę skały; odłamek to pewnej skały, niedaleko są drzewa, las nad 
wodą, drzewa mnie nieznane, spotykane więcej na południu, na 
wschodzie, u nas bardzo rzadko, drzewa są wysokie, podobne do 
palm, a inne niskie o szerokich liściach, iglaste, krajobraz jasny, 
tylko mgła nad wodą, wogóle ciepło. Słońca dużo”, — „Czy to epoka 
dzisiejsza?" — „To teraźniejszość. Musi to być pokryte mchem, 
lub pyłem; podobne to do aksamitu". — „Czy Pani może się cofnąć 
myślą w epokę powstania tego, co Pani trzyma?" — „Wiele wieków. 
Na tym kamieniu stał klasztor za bardzo dawnych czasów. Epoki 
powstania nie mogę odczuć. Barwa kamienia ciemno-szara. Strasznie 
gorąco". Określenie to oczywiście nie utrafia w sedno. Wogóle 
z doświadczeń z p. Sabirą i z p. Ossowieckim wysnułem wniosek, 
iż martwa przyroda jest dla nich trudniejsza do określeń, niźli żywa. 
Tak np., kiedy 14. I. 1925 podałem p. Ossowieckiemu do ręki sko
rupę wulkaniczną z wnętrza krateru Wezuwjusza. a więc z samego 
środka królestwa Plutona, bez jakich kolwiek śladów organiczno- 
psychicznych, sądziłem, iż opowie mi coś o wnętrzu ziemi lub o sa
mym wybuchu lawy. Ze zdumienia wyjść nie mogłem, gdy zaczął 
mi mówić: „Widzę wodę, masę wody". Pokazało się z dalszego 
opisu, iż chodziło o Zatokę Neapolitańską, Opisał Pompeję, jej 
zagładę, ale Wezuwjusza nie ruszył. Dla niego temat do opisu za
czął się dopiero tam, gdzie zaczynają się ślady organiczno-psychiczne, 
których oczywiście niema w środku krateru Wezuwjusza. Podobne 
zjawisko stwierdziłem także u p. Sabiry: zamiast powiedzieć, że ka
mieniem w papierze jest węgiel czarny, zaczyna opisywać okolicę, 
w tym wypadku, podając szczegóły prawdopodobnie błędne.

O tej samej skorupie wulkanicznej podanej p. Sabirze za po
średnictwem p. Sokołowskiego, zalepionej w gazecie, powiedziała 
p. Sabira (1 II- 1926): „Kolor ciemny, z jakiegoś wykopaliska, zda- 
leka przywieziony. Ruiny. Z nich wzięty. Wprost tak to leżało. 
Ni to pałac ni świątynia. Dawna starożytna rzecz. Dawno już przy
wieziony. To kiedyś stało w ogrodzie dużym. Kolumny, schody. 
Przywiózł to mężczyzna niski," średniej tuszy, okrągła głowa, oczy 
jasno niebieskie, ostry nos, dość długi, nożdrza rozdęte. Podbródek 
rozdzielony. Ręce szerokie, krótkie palce”. Mam wrażenie, iż opis 
ten zupełnie chybiający w opisie skorupy wulkanicznej, jest prze
niesieniem niektórych szczegółów tyczących szczątków archeologicz
nych na skorupę wulkaniczną, którą z tamtymi szczątkami wiozłem 
z podróży po Włoszech w tym samym plecaku. Podobne przenie
sienie cech zauważono u p. Sabiry już kilkakrotnie, zwłaszcza pod
czas doświadczeń z fotografjami.

LATA (wiek). Lata oznacza medjum niezawsze dokładnie, lecz
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niekiedy w przybliżeniu np. 2 II 1926 „w przybliżeniu lat 42". Nie
kiedy w oznaczeniu wieku ludzkiego myli się o lat 5. Tak np. po
daje o kimś, że tonął mając lat 22, a osoba zainteresowana poprawia 
potem: „tonęłam mając lat 16, nie 22 (2 II 1926)". Dwukrotnie p. Sabira 
określa przyszłe zdarzenie bez możności oznaczenia ściśle roku, w któ
rym miało to nastąpić. Wygląda to tak, jakby widziała wypadki 
zszeregowane, bez poczucia czasu: „widzę jego powrót do Warszawy, 
ale nie widzę roku", albo: „spotkanie nastąpi w lecie, jednak nie 
wiadomo w którym roku" (29 I 1923). Zapytana jednak o ściślejsze 
określenie podaje daty nieraz bardzo dokładne. Z przykładów zna
nych nie zdołałem na razie stwierdzić ich prawdziwości.

O osobie, która utonęła podaje, że była bliską śmierci, ale że 
się wyratowała, a gdy zaprzeczono temu, gdyż osoba ta utonęła 
medjum zastrzega się, że na tego rodzaju pytania odpowiadać nie 
może, gdyż wogóle o umarłych nic mówić nie może (29 I 1923). 
Nie chodziło tu jednak o umarłego, lecz o to, czy osoba żyjąca 
żyje nadal, czy też o to czy życie jej dobiegło do kresu. W innych 
wypadkach trafnie podawała, czy ktoś żyje, czy też nie. Prawdopo
dobnie obawa zranienia wiadomością o śmierci czyjegoś serca, któ
remu na danej osobie zależało nie pozwoliła jej dosnuć myśli do końca 
i dlatego ograniczyła się do podania tego, że osoba ta była „blizką 
śmierci". Tern się także tłumaczy zapewne niechęć do podawania 
opisu szczegółów tyczących śmierci pewnych osób lub usuwanie się 
od dawania odpowiedzi na takie pytania. Tak np. (17 II 1926) mówi: 
„Trudno opisać, czy żyje” lub „ale nie widać, żeby żył ten, który 
oddał tę monetę”. Niekiedy używa wyrażeń złagodzonych, np. za
miast powiedzieć o tygrysie, że rozszarpał podróżnika używa wyra
żenia „zabit”. W pytaniach tyczących życia lub śmierci osób robi 
niekiedy pomyłki, np. o pewnym człowieku zabitym na wojnie po
wiada (17 II 1926) „mało go nie zabili". Niekiedy osobę zmarłą 
widzi jako żyjącą. Tak np. Dr. Galeya widzi przy biurku. W tym 
czasie Dr. Galey już nie żył, ale list na podstawie którego określano 
jego osobę pochodził z r. 1922, kiedy jeszcze żył. Jednem słowem 
medjum Sabira odsuwa od siebie myśl o śmierci. Zapewne, że do
noszenie komuś o śmierci osób jemu blizkich do przyjemności nie 
należy.

POMYŁKI. Gdyby istniało takie medjum, któreby zawsze 
i wszędzie o każdej porze doby, w każdem położeniu umiało traf
nie, bez zarzutu odpowiedzieć na zadane pytanie, byłoby niezwyk- 
łem zjawiskiem matki przyrody. Takich typów dotychczas ludzkość 
jeszcze nie wydała i chyba nigdy nie wyda. Za normalne zatem zja
wisko uważać należy, iż w pewnych wypadkach medjum się myli. 
Ale te pomyłki bywają bardzo doniosłe, umiejętnie rozpatrzone. Jak 
prawidłowe działanie pewnych organów w ciele poznajemy często
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z ich zaburzeń funkcjonalnych, jednem słowem z ich patologji, tak 
też bywa i z władzami umysłowemi medjum. Pomyłki uczą nas o tem, 
do jakiej granicy sięgają owe szczególne władze i jakie są nieodzowne 
warunki prawidłowego tych władz funkcjonowania. Jeśli ktoś nie 
może unieść pewnego ciężaru, to z tego możemy wyprowadzić prosty 
wniosek, iż ciężar ten leży poza granicami jego sił i w ten sposób 
granice samych sił ściśle określić. Z tego powodu pomyłkom poświę
ciłem pilną uwagę. Pomyłki te bywają wielorakie.

Przedewszystkiem często chodzi wcale nie o pomyłki, tylko 
o pewne nieporozumienia między osobą pytającą, a medjum dającem 
odpowiedź. Tak np. o ciężko chorym Romain Rolandzie medjum mó
wi: „nic się z nim złego nie stało. Pytanie jednak o jaki moment tu 
chodzi czy o moment pisania, czy o moment późniejszy (26 I 1926) 
Medjum mówi innym razem o „czarnych włosach" (17 II 1926), a cho
dzi o ciemne, lub zamiast powiedzieć „ciemne” mówi „czarne" 
(21 VII 1921). Dalej popełnia pewne nieścisłości wynikające z prze
sadnego traktowania pewnego szczegółu lub jego niedocenienia np. 
medjum mówi o kimś, że ma „oczy z odcieniem niebieskim" zamiast 
czarnych, lub o innym mówi, iż jest „ciemnym blondynem”, a ma 
włosy bardzo ciemne (17 II 1926). Aleksandrję nazywa medjum du- 
żem miastem górzystem, ale na kartce były fotografowane piramidy 
(17 II 1926). Do innych nieścisłości geograficznych zaliczyłbym naz
wanie rzeczy pochodzącej z Rzymu rzeczą pochodzącą „ze wscho
du" (21 I 1926). Osobę zdenerwowaną nazywa obłąkaną (2 II 1926), 
co jest pewnem pogrubieniem cechy, albo „szczupłym" nazywa czło
wieka nieszczupłego (26 I 1926). Mówi o blondynie, iż jest szatynem, 
o fotografji zdjętej w Paryżu mówi, że była zdjęta na wsi, i że była 
fotografją amatorską, gdy właśnie nie była amatorską (21 I 1926). 
Innym razem w charakterystykach (osób podanych przez medjum 
kwestjonuje pewne tylko szczegóły, np. o kimś, iż jest „przygarbio
nym” (29 I 1923), to znowu szczegół, iż ktoś ma „nos dość długi, 
u końca rozszerzony” (2 II 1926), to znowu odczytując kartkę z paczki 
zamkniętej opuszcza tylko jeden wyraz (26 V 1926). Chybia w okre
śleniu wieku (21 VII 1921): chora 24 lat, nie 18. Ktoś podaje: tonę
ła mając lat 16 nie 22 (2 II 1926). Innym razem medjum mówi o kimś, 
iż nie jest w Warszawie, a osoba ta znajduje się w Warszawie. 
O dawno noszonym pierścionku mówi, że był noszony niedawno 
(2 II 1926). Niekiedy przyczynami owych pomyłek bywa sam mate- 
rjał, z którego medjum nie podejmuje się nic określić, a mimo to 
ją proszą o określanie, np. kapitan Romer podaje list drukowany 
w gazetach, którego autorem jest osoba jemu jednak znana. Medjum 
próbuje zbadać sprawę, widzi dwuch mężczyzn, co było niezgodne 
z prawdą, bo list pisała kobieta (21 VII 1921). Ale z druku medjum 
niczego nigdy nie określa. W innym wypadku ktoś pyta: „jakie sto-
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sunki łączą mię z tą osobą?" której osobiście niezna, czego jednak 
medjum nie mówi. Odpowiedź: Stosunek człowieka nie jest dobry 
do tego, który kopertę podał. Między nimi jest nieporozumienie".— 
Choć stosunku nie było, jednak zawsze można przewidzieć jak on 
ukształtowałby się, jeśliby dwa te charaktery się ze sobą zetknęły. 
Tego wypadku więc nie można zaliczyć do pomyłek właściwych.

Niekiedy chodzi już o pomyłkę wyraźną, o rysopisy niezgodne 
z rzeczywistością. Ale zwykle wtedy medjum bywa w stanie bardzo 
przygnębionym, zmęczonym lub jest zmartwioną. Rozwodzić się nad 
tem nie potrzeba. Przechodzi to każdy z nas. Inaczej się mówi po 
nocy bezsennej w wagonie, lub w stanie zmęczenia, inaczej w stanie 
wypoczynku. Podobnie bywa z medjum, które tak samo podlega sta
nom zmęczenia, jak wszyscy inni ludzie. Stąd pomyłki w rysopisach. 
Zdarzyło się to medjum po nieudanem doświadczeniu z zegarkiem. 
Innym razem po doświadczeniach u dr. Tadeusza Sokołowskiego 
dano medjum koperty z kartkami na których napisano liczby, a na 
innych słowa. Medjum było już zmęczone i niechętnie zabierało się 
do określania treści kartek, z których jedną z cyfrą 9, określiło, 
iż zawiera wyraź „zwycięstwo", którego tam nie było i na odwrót, 
drugą kartkę z czterema cyframi 3293 określa jako wyraz „woda", 
czego także nie było. Medjum niezgadło nietylko treści, ale nawet 
nie określiło, czy chodzi o wyraz, czy o cyfrę.

Bywają także i inne jeszcze pomyłki z przyczyn dla nas nie
zrozumiałych. Tak np. medjum mówi: „potmonetkę przywiózł blizki 
człowiek” (2 II 1926) — a osoba zainteresowana podaje „sama przy
wiozłam". 0 człowieku zamięszanym w aferę fałszerzy pieniędzy me
djum mówi, iż jest człowiekiem, któremu można ufać, bardzo uczci
wym (26 I 1926). Innym znowu razem (10 IV 1926) niezgodna z prawdą 
charakterystyka pochodzi stąd, iż osoba opisywana jest dla medjum 
osobiście niepociągającą.

Z innych szczegółów kwestjonowany.ch przez publiczność wy
dobyłem jeszcze następujące: „opis fizyczny dobry, psychiczny sto
sunkowo dobry" (21 1 1926), lub „rysopis niezgodny co do szcze
gółów tyczących opisu nosa, brody, oczów (5 III 1926), ktoś inny 
zarzuca, iż jest pomyłką określenie „średni wzrost" (29 I 1923). To 
znowu (16 IV 1025) medjum przy djagnozie mówi: „płuca nie podobają 
mi się", choć lekarze leczą pacjenta na żołądek, ale w tym wypadku 
nie sprawdzono kto ma rację. Pomyłką jest określenie „ręce i palce 
u rąk długie" (29 I 1926), ale tych szczegółów na fotografji nie było; 
medjum zatem musiało je z siebie wydobyć.

Co do wróżb na przyszłość, jeśli się zdarzają pomyłki, to po
chodzi to z stąd, iż medjum określa zamiar czyjegoś przyjazdu 
(21 I 1926), nie sam przyjazd.

Innego rodzaju zarzuty są jeszcze następujące: rysopis podany
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przez medjum jest sprzeczny z rysopisem podanym podczas seansu 
poprzedniego (26 I 1926), bez podania jednak dokładniejszego owych 
sprzeczności. Charakterystyka Janusza Frączaka, zdaniem p. Rze
wuskiego była niezgodną z rzeczywistością, choć p. Ludwik Emino- 
wicz co do tego był innego zdania (26 I 1926; sprzeczności tej zdań 
nie wyrównano, gdyż medjum przeszło do punktów następnych.

Niekiedy pomyłka jest tylko pozorną. Pochodzi ona stąd, iż 
ktoś na przedmiocie danem medjum do określenia nie umieścił pe
wnego szczegółu, który tam miał zamiar umieścić, W tym wypadku 
medjum odtworzyło nie tylko to, co zostało utrwalone, ale także 
tajną myśl autora, niezrealizowaną. Rzuca to wielkie światło na to 
co jest istotnem dla władz umysłowych medjum: nie ślad materjalny, 
lecz psychiczny. Podając zawartość pewnej paczki (26 VI 1926) 
podaje medjum, iż na jednej z dwóch kartek znajduje się liczba 12. 
Po otwarciu okazało się wszystko zgodne z prawdą, lecz liczby tej 
nie było. Osoba, która podała przedmiot oświadczyła, iż powtórnie 
miała zamiar napisać liczbę 12 w narysowanym kwadracie, ale za
miaru tego zaniechała. Medjum zatem podało rzecz znacznie tru
dniejszą, bo myśl osoby, a nie tylko to, co ona w istocie napisała. 
Charakterystycznem zdarzeniem było zdarzenie (26 1 1926): „Jak 
zginął ten człowiek, który nosił ten zegarek?" — pyta ktoś z pu
bliczności. „Było to podejście, gdyż zegarek kupiony był u zegar
mistrza, i nie był noszony przez nikogo". Medjum bierze wiado
mość o śmierci na wiarę, za punkt wyjścia i podaje, że rysopisu 
umarłego nie może opisać, że on sam zginął w sposób niezwykły, 
że po nim nosił ten zegarek jeszcze ktoś inny, kto był wesołego 
usposobienia. Podaje jego rysopis, o charakterze dość ogólnikowym 
w który można wiele osób włożyć. Szkoda, że nie sprawdzono, czy 
nie odnosił się do osoby podającej zegarek: „średniego wzrostu, 
okrągła twarz, o ciemnych oczach, usta szerokie, blada cera, śred
niej tuszy". Z wyjątkiem szczegółu o „ustach" inne znamiona są 
dość ogólnikowe. Rozpatrując tę pouczającą odpowiedź, dochodzi 
się do wniosku, że medjum nie sprawdzając autentyczności śmierci, 
snuło rysopis z wyobraźni, utrzymując go w granicach bardzo sze
rokich- Przed kilkunastu laty byłem świadkiem analogicznego wy
padku. Polecono pewnemu słuchaczowi uniwersytetu w stanie hyp- 
nozy wypowiedzieć mowę pogrzebową nad trumną znanego obywa
tela w mieście, ani słówkiem mu nie podając nic o jego zasługach. 
Zahypnotyzowany wygłosił mowę inteligentnie, utrzymując ją cały 
czas w tonie bardzo ogólnikowym, operując zręcznie frazesami utar
tymi, retoryką, a gdy przyszło do wymienienia zasług, wybrnął z te
go trudnego położenia następującym frazesem: „O zasługach jego nie 
potrzebuję wam mówić, gdyż są Wam wszystkim dobrze znane". 
Cała mowa nie podawała żadnych faktów realnych i mnie osobiście
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uświadomiła tylko, w jakim stopniu pewne formy naszego życia 
społecznego uległy stylizacyjnemu zmanierowaniu.

Nie brak także objaśnień pismem automatycznem, dlaczego 
medjutn się myli. W piśmie tym przemawia jakby jakaś inna osoba, 
która tu występuje w charakterze osoby wydającej zdanie o nastro
jach medjum: „Jeśli w naszych przepowiedniach bywają pomyłki, 
to nie dlatego, że mówimy naumyślnie (domyślne: „mylne"), ale me
djum niema jeszcze tej wprawy, którą miało w 1916 r. Dlatego jest 
różnica” (1 VI 1925). Albo inne objaśnienie: „Ten, kto to pisał jest 
niedowiarkiem i dlatego medjum trudno czytać, a zarazem (dlatego), 
że medjum doskonale może czytać nie tylko w kopertach, ale 
i w książkach zamkniętych szczelnie. Nie trzeba dziś wysilać się, 
bo medjum nie jest całkiem zdrowe. Do widzenia”. „Chociaż do
świadczenia ciekawe, przecież musicie wiedzieć, że trzeba praco
wać tylko w jednym kierunku. Medycyna, to jest główny i ciekawy 
kierunek dla medjum. Wszystkie inne kierunki są dobre, ale nie 
trzeba rozpraszać się” (1 IV 1926).

Jeśli medjum z jakichś swoistych przyczyn uprzedza się do ko
goś, wtedy wszystko idzie źle, i niema na to rady. A wyczuwa lu
dzi i ich stany w sposób nieraz zdumiewający, przez ściany, w dru
gim pokoju. Nie ujdą jej uwagi różne nieuczciwe zamiary i pod 
tym względem mogłaby niejednego pozornego dżentelmena skompro
mitować. Nie zawsze jednak zależy jej na wglądaniu w czyjeś du
sze i wydatkowaniu na to swej cennej energji. Dusze ludzkie by
wają bardzo często zupełnie nieciekawe, lub podobne jedna do dru
giej w typie zasadniczym.

Z innych doświadczeń robionych z medjum zasługują na uwa
gę badania z wahadłem zawieszonem na palcu. Jeśli wahadło za
kreślało nad fotografją elipsę, to chodziło o kobietę (8 VI 1926), 
Doświadczenia udawały się, choć nie bez pewnych pomyłek.

Czasem znowu jakieś bytności się manifestują (26 III 1926) sia
damy przy stoliku. Manifestuje się jenerał Włodzimierz Chrapo- 
wicki. Tenże jenerał innym razem podaje, iż nie może z nami roz
mawiać dlatego, ponieważ jest na innym seansie i nie może się ro
zerwać. To znowu (10 IV 1926) zapowiada swe przyjście jakiś 
ksiądz Grzegorz. Napis po łacinie: „Pater cius est sol, mater cius 
est luna" („Ojcem jego jest Słońce, matką jego jest księżyc”). Tenże 
Grzegorz podaje (8 VI 1926). Muszę już iść, bo mnie wołają gdzie
indziej". Opowiedział on swój życiorys, niezgodny w szczegółach 
tyczących śmierci. Medjum nie przypisuje do tej opowieści większej 
uwagi. Naogół jednak doświadczeń z manifestacjami nie robiono- 
wiele.

Wszystkie dotychczas omawiane jasnowidzenia dotyczyły jed
nak przeważnie bądź to charakterystyki psychicznej osób, ich stanu
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zdrowia, ich wypadków życiowych. Tutaj medjum doszło do wielkiej 
wprawy, gdyż jest to najczęściej spotykana kategorja pytań, jakiemi 
medjum nawiedzają ludzie w jej codziennych wieczornych przyję
ciach między 5 a 8 w mieszkaniu przy ul. Żórawiej 47. Nic dziw
nego, że tę dziedzinę medjum szczególniej uprawia. Czy jednak mo
głoby mieć podobną wprawę w określaniu przyszłości zrzeszeń 
ludzkich, mas, narodów, wypadków politycznych. Trudno coś o tem 
powiedzieć, gdyż prób w tym kierunku było nie wiele. Po wypad
kach majowych w 1926 r., a przed obiorem prezydenta medjum pi
smem automatycznem podało pewne przepowiednie, ale one zupeł
nie się nie sprawdziły. Lecz w tym kierunku nigdy nie ujawniała 
się jej zdolność jasnowidzeniowa, a owo niesprawdzenie przepo
wiedni wyjaśnia (21 V 1926) pismem automatycznem tem, iż mówić 
o polityce nie lubi, a (8 VI 1926) podaje, iż „polityka jest nudna 
dla Was i dla mnie”.

Ja osobiście odnoszę wrażenie, iż medjum mogłoby się z tego 
działu zagadnień równie dobrze wywiązać, jak z każdego innego, 
ale na przeszkodzie stoi brak oddania się tej dziedzinie całą duszą. 
Pewnego razu powiada do nas: „Pocóż ja, cudzoziemka mam wyro
kować w sprawach Polski i może ściągać na siebie odpowiedzialność 
wrazie niesprawdzenia się wróżby?" Te przyczyny skłaniały medjum 
do unikania wróżb politycznych i pewnego niewyrobienia w tym 
dziale. Inna rzecz jeśli chodzi o los polityków lub ich dzieło. Tu — 
mam wrażenie, — że wywiązaćby się mogła doskonale, bo to jej 
dotychczas uprawiana dziedzina. A jeśli polityka wiąże się z pew- 
nemi ludźmi, to ludziom tym mogłaby wiele zapewne powiedzieć.

ZDZISŁAW/ KOR WIN- OS TR O WSKI

TELEKINEZJA PRZY ŚWIETLE

Pozwalam sobie poniżej podać obserwację następującego zja
wiska telekinezji. Zaznaczam przytem, że przebieg tego zjawiska 
ściśle objektywnie opisuję i za prawdziwość jego ręczę słowem 
honoru.

Od stycznia 1921 roku eksperymentowałem z panem St. Z.,
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którego właściwości medyalne poznane w tym czasie przeżeranie 
— rozwinąłem, i przy wydatnej współpracy inż. p. E. P. — zjawiska 
lewitacji, telekinezji i aportów, doprowadziłem do takiej doskona
łości, do jakiej nie zdarzyło mi się doprowadzić inne medja w cza
sie mojej 15 letniej pracy w medjumiźmie. Nie będę tu opisywał 
przebiegu pojedyńczych seansów urządzanych z tem medjum, za
jęłoby to i dużo miejsca na opis tychże i dużo czasu. Chcę jednak 
zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak wiadomo, prawie wszystkie 
medja, mogą lewitować przedmioty albo w całkowitej ciemności, 
albo przy świetle czerwonej lampki fotograficznej. Okoliczność ta 
tłumaczy się tem, że rozczepienie ciała eterycznego medjum od je
go ciała fizycznego jest przy białem świetle bardzo trudne, a nawet 
prawie wręcz niemożliwe.

Bóle jakich medjum doznaje rozczepiając się w ciemnicy czy 
też przy czerwonem świetle są nieraz tak silne, że je tylko z bó
lami porodowymi porównać można, zaś o rozczepianiu się przy 
białem świetle ze względu na nie do zniesienia ból medjum, mowy 
niema. A jednak właśnie zjawisko, którego byłem niemal przy
padkowym świadkiem, utwierdziło mnie w przekonaniu, że w pew
nych warunkach nawet przy białem świetle mogą się zjawiska le
witacji czy też telekinezji dokonywać.

Oto w sierpniu 1921, po jednym z seansów urządzonym w pry- 
watnem kółku, udałem się późną nocą wraz z medjum do domu. 
Mieszkaliśmy razem. Ja spałem w pierwszym pokoju a medjum 
w drugim obok, do którego drzwi były stale na rozcież otwarte. 
W jaką godzinę po udaniu się na spoczynek i zgaszeniu świateł, 
zbudziłem się nagle na skutek łoskotu jakgdyby jakiegoś upadłego 
przedmiotu. Chcąc sprawdzić, czy mnie słuch nie omylił, czekałem 
czy się to nie powtórzy. Jakoż nie omyliłem się. Po kilku minu
tach w przyległym pokoju, gdzie medjum spało, nastąpił trzask i to 
wcale głośny. Wyskoczyłem z łóżka, wszedłem tam, zapaliłem elek
tryczność i ujrzałem na środku pokoju na podłodze walizkę, leżą
cą zwykle w tym pokoju w kącie. Medjum spało na łóżku spokoj
nie, wydając tylko lekkie stękania. W tej samej chwili zobaczy
łem, jak trzewiki leżące obok łóżka medjum szybko przesunęły 
się po podłodze pokoju w kierunku drzwi trzeciego pokoju, gdzie 
spała moja matka. Wobec tak niezwykłego zjawiska przy pełnem 
świetle elektrycznem, wpadłem do pokoju matki, obudziłem ją i po
prosiłem, by weszła do środkowego pokoju obserwować co się dalej 
dziać będzie. Matka moja, narzuciwszy ubranie na siebie, weszła 
ze mną do pokoju i po chwili widzieliśmy oboje, jak sandały skó
rzane leżące na ziemi niedaleko od łóżka medjum z wielką siłą po
leciały przez pokój i uderzyły o drzwi. Odległość od łóżka do 
drzwi wynosiła około 5 metrów. Nie minęło i kilku minut, gdy za-
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w jednej kieszeni 12 groszy, w drugiej 23; ile posiadam razem? 
„Pies daje trafną odpowiedź: 35.

7) Jeden z uczestników zapytuje psa, ile czyni 3 i 6. Odpo
wiedź brzmi: 9.

8) Na zapytanie swego pana, ile jest okien w tym pokoju, 
pies — nie patrząc wcale na okna, do których siedzi tyłem — od
powiada trafnie: 3. Podobnież, nie oglądając się, daje trafną odpo
wiedź (3) na zapytanie o liczbę drzwi. Pies znajdował się w tym 
pokoju przez dłuższy czas, zanim się zeszli uczestnicy.

9) Właściciel psa zawiązuje mu oczy chustką. Następnie jeden 
z uczestników na życzenie komandora Sadowskiego pokazuje temuż 
kilka palców, Komandor Sadowski — którego zdaniem pies w swych 
odpowiedziach kieruje się jedynie telepatycznem odczuwaniem myśli— 
nie wymieniając liczby pokazanych palców, żąda od psa, aby ją 
wyszczekał. Odpowiedzi jednak przy wszystkich trzech próbach, 
jakich dokonano, wypadają błędnie. Natomiast po zdjęciu mu chust
ki pies na zapytanie, ile było, daje trafną odpowiedź: 5. Zaznaczyć 
należy, że wbrew swej teorji telepatycznej p. komandor Sadowski 
oświadcza, że zadań na pierwiastki kubiczne pies nie potrafi roz
wiązywać.

10) Na zapytanie d-ra Trenknera, ile ma kluczyków na kółku, 
pies z zawiązanemi oczyma szczeka 3 razy. Kluczyków było 6; dr. 
Trenkner rozdzielił je palcami na dwie grupy po 3. Komandor Sa
dowski nie znał liczby kluczyków:

Wszystkie następne doświadczenia odbyły się już bez zawią
zywania psu oczu.

11) Dr. Higier pokazuje komandorowi Sadowskiemu cztery 
monety tak, aby pies ich nie widział. Liczby nawet nie wymieniono. 
Pies na pytanie daje odpowiedź: 4.

12) Właściciel psa w towarzystwie jednego z obecnych wy
chodzi do innego pokoju, oddzielonego korytarzem od salonu, w któ
rym odbywał się pokaz, i zamyka za sobą drzwi. P? dr-owa Knappe 
zapytuje psa „dwa razy trzy?” Odpowiedź brzmi: 6. Ktoś inny pyta: 
„dwa razy dwa?"; odpowiedź: 4.

13) W tych samych warunkach, t, j. w nieobecności koman
dora Sadowskiego, na zapytanie p. dr-owej Knappe: „pierwiastek 
z 25?” pies daje odpowiedź: 5.

14) Dr. Higier w przedpokoju pokazuje komandorowi Sadow
skiemu, ile ma monet w ręce, komandor staje w drzwiach*) do sa
lonu, w którym odbywał się pokaz, i pyta: „Ile?" Pies daje trafną 
odpowiedź: 3.

) Znajdujących się nawprost psa.
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15) Komandor Sadowski, jak poprzednio, stoi w drzwiach. 
Dr. Trenkner pyta psa, jaki jest pierwiastek kwadratowy z 49; pies 
nie odpowiada wcale. Dopiero na zapytanie swego właściciela daje 
trafną odpowiedź: 7.

16) Ulegając życzeniu dr. Bychowskiego, komandor Sadowski 
dokonał następującej próby. Kilka osób udało się wraz z psem do 
osobnego pokoju, oddzielonego korytarzem od salonu, w którym od
bywały się doświadczenia. Drzwi do owego pokoju, znajdujące się 
nawprost otwartych drzwi od salonu, zamknięto. Komandorowi Sa
dowskiemu, pozostającemu w salonie pośród uczestników, dr. By- 
chowski pokazuje napisaną przezeń liczbę. Na dany sygnał osoby 
towarzyszące psu, mają mu zadać pytanie: „ile?” Próby te, paro
krotnie ponawiane, nie miały powodzenia.

Wobec zmęczenia psa doświadczenia zostały zakończone.

Protokółował: Si. Rzewuski.

Na oryginale podpisy obecnych.

Za zgodność, Janina Maszewska-Knappe.



DZIAŁ HI

REWELACJE
OTRZYMANE NA SEANSACH

Dr. FR. HABDANK

Z OKAZJI SPROWADZENIA DO KRAJU 
PROCHÓW JULJUSZA SŁOWACKIEGO

Czytelnicy, którym znane są publikacje moje z dziedziny Me- 
tapsychiki, zechcą przypomnieć sobie, iż dzięki wyjątkowym właś
ciwościom medjalnym intelektualnym pań Domańskiej i Czernigie- 
wicz, otrzymałem za ich pośrednictwem i przy odpowiednim ich 
nastroju psychicznym, komunikaty inspirowane im przez pewne in
dywidualności w hierarchji duchów wyzwolonych wysokie zaj
mujących miejsca. Rzeczone komunikaty, zarówno polotem swym 
duchowym, treścią, zawartemi w nich myślami tudzież charakterem 
stylu swego i formy, czyniły rzeczywiście wrażenie elaboratów 
obmyślanych i opracowanych przez istności owe, dawno już nie
żyjące.

Pierwszym autorem pomienionych rewelacyj, był zmarły przed 
10 laty Dr. fil. Juljan Ochorowicz, z którym za życia łączyły 
mnie blizkie przyjacielskie stosunki i pod patronatem którego, że 
tak powiem, odbywały się odnośne seanse. Ochorowicz, wszedł
szy, jak to zaznaczyłem we wspomnianych wydawnictwach, bezpo
średnio prawie po śmierci swej w 1917 r. w duchowy kontakt ze- 
mną przez pośrednictwo wyżej wymienionych Medjów, pozostał 
w łączności z nami po dzień dzisiejszy, udzielając nam cennych 
swych rad i wskazówek w interesujących nas duchowych sprawach, 
uświadamiając, pouczając i systematycznie kształcąc umysł nasz, 
wzbogacając dobytek nasz intelektualny niezwykle wartościowym 
materjałem, przeznaczonym dla duchowej korzyści i doskonalenia 
się społeczeństwa, wśród którego żył i działał w swoim czasie.
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Jedną również z licznych istności komunikujących się z nami 
później w podobny sposób, był rzekomy duch Juljusza Słowackie
go, który zwiastował nam w przełomowej chwili ostatniej wojny- 
wolność naszej Ojczyzny.

Sprawie łączności naszej duchowej ze Słowackim, tudzież licz
nych rewelacyj, które mu zawdzięczamy, poświęciłem obszerne 
sprawozdanie w ostatniej mej książce, wydanej w 1925 r. p. t. „Zy- 
jemy!” Obecnie zaś chcę zaznaczyć, iż rzeczony kontakt z ist- 
nością Wielkiego Wieszcza trwa dalej, w zależności jednak będąc 
od stanu psychiki Medjum, t. j. od warunków dających mu w da
nej chwili możność wejścia w łączność z tak wysoko w hierarchji 
duchowej stojącą istnością, tudzież prawidłowego ujmowania inspi
rowanych mu enuncjacyj.

Otóż pomny wypowiedzenia się Słowackiego za życia, jeśli 
mię pamięć nie myli, umieszczonego w „Testamencie" Jego (nie 
znajdującym się w wydaniu, które posiadam), iż nie życzy sobie, 
by ciało jego było przewożone do kraju a pozostawione na miejscu, 
gdzie pochowanem zostanie, zależało mi wielce na przeświadczeniu, 
czy podjęta obecnie inicjatywa sprowadzenia szczątków Słowa
ckiego do Polski, nie będzie w sprzeczności z wolą Jego i wypo- 
wiedzianemi wówczas życzeniami.

Z powyższych względów pragnąłem bardzo porozumieć się 
z nim w tej sprawie przy pierwszej odpowiedniej sposobności, t. j. 
w chwili właściwego nastroju medjum. Sposobność ta nadarzyła 
się właśnie szczęśliwie na jednym z ówczesnych mych seansów 
z p. Domańską, w d. 6 kwietnia r. b., sprawozdanie z którego po
zwalam sobie podać poniżej, wstrzymując się od dalszych w tej 
mierze komentarzy.

Oto rzeczone sprawozdanie:
Na seansie u mnie, odbywającym się w zwykłych warunkach 

z p. Domańską, zaznacza obecność swoją istność duchowa Mentora 
Medjum i przyjaciela naszego Ochorowicza, oznajmiając:

— Życzyłeś sobie porozumieć się ze Słowackim. Otóż jest, 
i ustępuję Mu miejsca.

Po krótkiej przerwie:
— Jestem!... — sygnalizuje medjum.
— Witamy Was, Mistrzu — mówię, — Czy wiecie, Panie, w ja

kim celu pragnąłem porozumieć się z Wami?
— Zkądże?...
— Wszak zdajecie sobie zapewne sprawę z tego w jakim 

kulcie żyje pamięć Wasza w naszem społeczeństwie...
— Zaliż tak jest? — otrzymuję odpowiedź, poczem uwagę na

stępującą: — Trzeba przejść przez trumnę, żeby się narodzić 
u Was!...
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— Wolna obecnie Polska pragnie Wasze ziemskie, drogie nam 
szczątki sprowadzić do kraju. Myśl ta ogarnęła szerokie koła na
szego społeczeństwa i jest obecnie na porządku dziennym tak 
w prasie, jak i na wszystkich ustach. Przypomniałem sobie jed
nak, iż za życia wypowiedziałeś się kiedyś, Panie, iż pragniesz, by 
szczątki twe pozostawiono w spokoju na miejscu, gdzie będą zło
żone... i chciałbym bardzo wiedzieć obecnie zdanie i życzenie Twe 
w tym względzie.

— O tę garść popiołu Wam chodzi! — mówi S. — Tak mi 
się chce rzec: — „Nie ruszajcie popiołów, by Was nie oskarżyły!..." 
Ale znów, — jeśli w tkliwych uczuciach mych dawnych ziomków 
dojrzewa pragnienie jakiegoś posiadania czegoś z dawnego Julju- 
sza, — i jeśli to jest wypiastowane w duszy, niejako z pamiątkami 
przeszłości już dziś spłowiałej powiązane — to niechaj i tak bę
dzie!

Cóż mnie, o, ci wszyscy, którzy mnie słyszycie, wasze ziem
skie • dzisiaj wraz z waszemi pragnieniami, interesować może, gdy 
moje wczoraj, kazało mi wylądować na dalekich, nieznanych mi 
brzegach?!

Żale moje, wyśpiewane ongiś w wiązanych strofach, nie do
sięgają już dzisiejszego pokolenia... Tamci, — już wszyscy tutaj! 
I nie oskarżam! Równi w obliczu Boga, nosimy swój całun Wiecz
ności, a garść popiołów, które tam zostały, mogą być przechowy
wane w mauzoleach, jak rozniesione wichrem po szerokich dro
gach.

Duch mój radosny jest, żeście wolni! Do wolnej Ziemi niech 
wraca proch wolnego ducha! Lecz wołałbym zaiste, gdyby do wol
nych dusz padał wolny poryw ku Odrodzeniu... Cóż, tak jeszcze 
nie jest!.,.

Na siły moje ongiś tak tętniące, nie można mierzyć tej odro
biny słowa, które Wam ofiarowywam, tak jak nie da się zmierzyć 
dzisiejszego waszego zapału z płomieniem ideałów, który nas roz
żarzał — i strawił! To było pokolenie dusz, których przeznacze
niem było przekuwać społeczeństwo,—w Anioły ze zjadaczy chleba, 
przeistaczać!

Cóż pozostało z tej glorji męczeństwa? Odpowiedzcie mi... 
wszak pytam?

— Mało wprawdzie odpowiadam,—ale pamięć i zasługi tych, 
których wspominacie, Panie, pozostały żywo w pamięci naszej...

— Fryderyk mówił mi, że w śpiż go zaklęliście... Adam—śni 
swój sen królewski przez śpiące strzeżony Rycerze... Powiedzcie,— 
bawicie Wy się — czy czujecie?

— Ależ Wieszczu...
— Nie przecz mi, Panie! Znam bowiem społeczeństwo i na-
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prędko też i zapomnienie!

A czemuż to, powiedzcie mi, nie oceniacie zarówno cichych, 
ofiarnych pracowników, którzy życie poświęcili na ołtarzu Wiedzy? 
Czemuż to ten, który tak blizki jest Was,—ten duch zjedzony, — 
a piękny, — zjedzony przez Was, — zapomniany jest! W obliczu 
Was tutaj, — wobec życia, przyznaję, iż wstyd mi było wobec 
Niego usłyszeć od Was, iż mnie uczcić chcecie, gdy takie groby są 
zapomniane!

Pomyślcie! Twórczość przejawia się nietylko w formie pięk
nych słów i szczęśliwie związanych myśli. To są te barwy, które 
oszałamiają ludzkość, olśniewają i dają zadośćuczynienie sławy. 
Lecz czy nie słuszniejszem jest ocenić wzniosły wysiłek Bożego Wy
brańca, który z trudem w walce, krok po kroku, zdobywa sobie 
wytężoną pracą ducha i umysłu poczesne miejsce wśród swoich, 
niż unosić się nad zręczną dytyrambą słów, które przychodzą 
lekko, bez wysiłku podjęte, w przelocie podsłuchane w jakiejś bo
skiej chwili widzenia,—i znów pogrzebione w próżniactwie i niedba- 
łem wyczekiwaniu nowej chwili?! Łatwo jest zaiste kokietować 
Ludzkość kolorami własnej duszy, ale trudno jest przekuć Ludzkość 
na miarę potężnej duszy zamkniętej w swej cichej szarości!

Tych szarych ofiarnych dusz było dużo, — i te zapominacie! 
Niefrasobliwych kolibrów było mało i o nich pamiętacie!

Nastaje chwila przerwy i odpoczynku medjum, podczas której 
robię uwagi na temat zmian zaszłych w psychologji Słowackiego.

— Tak — mówi tenże w konkluzji — bo jeśli poemami Was 
darzy,—to ten dawny śpiewak... Z krańców Wszechświata wydarta 
strofa dźwięczy dawnością; — lecz jeśli mówi to, co zostało z „da
wnego Juljusza”—wierzcie mi,—innemi odzywa się dźwięki!

*
♦ *

Jednaki wysoki polot i aspiracje duchowe, tudzież zażyłe sto
sunki i sympatje osobiste, które łączyły za życia dwóch wieszczów 
naszych, Juljusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, pozostały 
takimi i poza progami śmierci. Komunikująca się z nami w pierw
szych zaraz początkach istność Słowackiego, gdy powiedział nam 
kim jest, oznajmił jednocześnie, iż pojawi się u nas z Krasińskim, 
co wkrótce potem miało miejsce. W dłuższem pięknem przemó
wieniu wypowiedział się wtedy Krasiński, nawiązując przemówienie 
swe do rozgrywających się na ziemiach naszych wypadków i nie
jednokrotnie darząc nas później jeszcze cennemi swemi enuncjac
jami.

W czasie, gdy podjęta została i urzeczywistniona być miała 
myśl sprowadzenia szczątków Słowackiego do kraju, nie omieszkał
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również Krasiński pojawić się przy nas zupełnie niespodziewanie 
i wypowiedzieć się co do samego faktu, związanych z nim okolicz
ności i nasuwających się w związku z nim refleksyj. Dowodem 
tego niżej zamieszczone sprawozdanie z odnośnego seansu, które in 
extenso pozwalam sobie przytoczyć:

Rozmawiamy z p. Dom. na temat projektowanych uroczystości, 
związanych ze sprowadzeniem zwłok Słowackiego do kraju. W trak
cie tego p. Dom. pod wpływem inspiracyj, które odczuwa, mówić 
poczyna:

— Nie mogił popiołom a urny serc trzeba... Serc, które...
Pani Dom. osłabiona jeszcze bardzo po dłuższem niedoma

ganiu, nie jest w możności ująć jak należy poddawanych jej słów 
i myśli. Robimy przerwę, poczem mówi:

— Mówić Wam chciałem, że nie te mogiły Pamiętnych, któ
rych mauzolea strzegą anioły kamienne, a jedynie te, które są żywą 
krwią serc, wartość mają dla tych, dla których już wogóle wartości 
na ziemi niema...

Wartość bowiem jest zmienna i taką przedstawia cna cenę, 
jakim jest stosunek do niej dłużnika. Dlatego wartość nigdy nie 
jest oceniona — a przeceniona i niedoceniona. Ocena jest również 
względna w stosunku do wartości tego co jest cenione; krytyka nie 
godzi się zazwyczaj ze sprawiedliwością,—ocena z wartością,—kunszt 
ze sztuką, u ludzi: myśl ze słowem, a słowo zazwyczaj z czynem...

Zdaję sobie sprawę, iż nie O chor o wic z ani Słowacki do 
nas przemawia i korzystając z krótkiej przerwy, zapytuję, komu 
zawdzięczamy powyżej powiedziane enuncjacje?

— Zygmunt mówi... — otrzymujemy odpowiedź objaśniającą 
nas, iż przemawia do nas druh Słowackiego, Wieszcz-filozof Zyg
munt Krasiński, od którego przy różnych sposobnościach mie
liśmy cały szereg cennych komunikatów.

Tenże mówi dalej:
— Na pograniczu dwóch światów ważą się z sobą dwie 

prawdy: zmysłowej rzeczywistości z nadzmysłowym sądem o niej, 
który ową rzeczywistość neguje. Z dwóch dylematów powstaje 
wynik dla oceny trudny, bo ani Wy uwierzycie w doskonałość wa
szych złudzeń, ani my w skończoną niedoskonałość waszych po
glądów.

Wolno Wam zatem wątpić w rzeczywistość tego, co uznajecie 
na tyle za niepewne, o ile od tego jesteście odgrodzeni mogiłą, tak 
jak nam tu wolno wątpić w śmiałość tez, które warunkują nieskoń
czoność waszego maleńkiego kwadratu widzenia na polu rzeczywis
tości, W tern polu rzeczywistości błąka się pyłek idei sprowa-
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dzenia zwłok Wielkiego Jułjusza do Ziemi Ojczystej. To piękne 
jest, — to jest wrodzone, — to jest sok krwi tryskającej z pokoleń 
przeszłych... Ogarniacie popioły jego tchnieniem umiłowania, — 
a wszystko co jeszcze jest kagankiem epoki Bayardów i Marzycieli 
znalazło tu oddźwięk.

Tak się to tam przedstawia, tam, — w sferze złudzeń, gdzie 
odejście w śmierć zdaje się tragizmem dla tych, którzy pozostają,— 
a śmierć sama potwornem prawem, bolesną koniecznością!

O, kiedyż nareszcie przyjdzie ów dzień dla Ludzkości szczę
śliwy, gdy odejście w śmierć blizkich uświęcone zostanie objatą 
dziękczynną, — i nie żal a tkliwą zazdrość wzbudzać będzie w po
zostałych los tego, który już odszedł?!...

Medjum wyczerpane odpoczywa chwilę, poczem pani D. pod 
inspiracją wieszcza wypowiada, widocznie w łączności z poruszoną 
przez niego sprawą, wiersz następujący:

Poeta nim ze słońcem, z gwiazdami sit; zmierzy,
Nigdy w zimne sentencje mędrca nie uwierzy, — 
Mędrzec zaś, gdy poetę spotka we Wszechświecie, 
Zda mu się, że ogląda nierozumne dziecię; 
Lecz zarówno poetę jak mędrca przeraża 
Kiedy olśnieni, stojąc u Prawdy Ołtarza, 
Ujrzą, iż to co ongiś stroili w promienie, 
Sentencje lub natchnienia — złudy kryją cienie...

Tu pani Dom. przemęczona, nie jest w możności ujmowania 
już inspirowanych jej w dalszym ciągu przez Wieszcza enuncjacyj, 
które tenże poddawać jej usiłuje, co zmusza nas do przerwania 
seansu, idąc za radą Ochorowicza, posiadającego, jak zazwy
czaj w tych razach, głos decydujący.

* *

Nie pozostała istność Wielkiego Jułjusza nieczuła na hołd od
dany pamięci Jego przez Naród Polski w połączeniu ze złożeniem 
na Wawelu prochów poety, w dowód czego pozwalam sobie przy
toczyć późniejsze ze sprawą tą związane okoliczności:

W liście z Kosowa, gdzie przebywa obecnie p. Domańska 
w Sanatorium D-ra Tarnawskiego, pisze mi ona: pod datą 6-go 
lipca r. b.:

— W nocy śni mi się O c h o r o w i c z... Takim, jakim go pa
miętam,—nawet w białym krawacie. Widziałam jak wszedł do mego 
kosowskiego pokoju, i kładąc na stole jakieś kartki papieru, mówi:

— Uf! — zmęczony jestem!...
Zatrzymuje się przy drzwiach, pozostawiając rękę na klamce 

i wsłuchując się, jakgdyby na kogoś oczekując. Po chwili mówi:



63

— Jest! — Otwiera drzwi z uśmiechem, jak gdyby robiąc ho
nory domu, i wprowadza Słowackiego.

Słowacki takim jest, jakim upamiętniony bywa na podobiznach: 
ubrany fantastycznie w jakiejś o tęczowych barwach pelerynie; — 
w jednej ręce niesie pęk polnych kwiatów, w drugiej trzyma ptaszka 
mieniącego się kolorami.

— Jest to kolibr, mój symbol, — mówi zwracając się do" 
mnie. — Przyszedłem Wam podziękować...

I naraz zaczyna łkać, zatacza się, chwyta za serce... Kwiaty 
padają na podłogę...

Ochorowicz go podtrzymuje,—wreszcie tuli w ramionach... Sło
wacki łka ciągle, zanosząc się od płaczu...

— Bo ja im nigdy nie dałem tyle... — mówi przez łzy, — 
a oni mnie duszę, serce—aż do trzewi... wszystko!... Wreszcie wi
dzę zbliża się straszne nieszczęście da Polski, — a ja bezsilny 
jestem!-.

Obudziłam się cała mokra od łez, kończy p. Domańska, tak 
był ów sen realnym...

Dziś po obiedzie, gdy załatwię się z zabiegami leczniczymi, 
wezmę pióro do ręki, bo czuję, że On, Słowacki, chce mówić... 
(56,30a).

Jakoż pod datą 21 lipca r. b. przesyła mi pani Dom. piękny 
wiersz poniżej załączony, podyktowany jej w odpowiedniej chwili 
przez Wieszcza:

Rymy są nieudolne... Któż nimi wypowie 
Uczuć głębię lub myśli, gdy szuka wyrazu? 
Rym się klei leniwie — i w słowo po słowie 
Trudno jest zakląć Wszechświat i Ducha odrazu...

Jest lot, który ponad rymu kunszt wyrasta, —
Jest trud, co ponad słów dźwięk męskim śpiewem dzwoni,—
Jest ugór, który krajać trzeba pługiem Piasta
I czyn jest, co się nigdy bezczynem nie płoni...

Jam z tych,—co lot, wraz z trudem czyn—w jedno ogniwo 
Związał duchem — i śmiałym twórczych duchów gestem 
Mych pól znojnych ogarnął wybujałe żniwo, 
W którego plonie szumnie dźwięczy słowo: Jestem!

Jestem — i niech Was nie wstydzą popioły
Gdy są serca, co proch Wasz wzniosą pod Niebiosa!
Ja waszem krwawię sercem, — Jam Wami wesoły, —
Jam w Was, — z Wami, nad Wami ■— jam łez waszych rosa..,

I pomnijcie — gdy w Wasze piersi Duch Żywota 
Uderzy, a dusze będą po obłokach latać, 
Dla Was to będzie dar mój słońc girlanda złota... 
Do serc waszych uderzę, — sercem chcę kołatać!

— I tu się wiersz urywa — pisze pani Dom. — zaś pomimo 
z mej strony, nie został podyktowany dalej. Natomiast wspo-
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mniał Słowacki, że będzie to poemat wdzięczności i podzięki, do
dając:

— Ani wiecie na jakie mnie wznieśliście Niebiosa ogniem mi
łowania waszego.,. Mówić nie mogę... nie umiem! Kocham Wasi 
Aż do takiego ogrzania wzniosłem uczucie, że umieram powtórnie!... 
Dla jakich słońc znowu się narodzę?...

— Czekam więc z upragnieniem chwili — kończy pani D. — 
kiedy znów mówić zechce.,..

Dr. FR. HABDANK

W PRZEDEDNIU NOWEJ DUCHOWEJ ERY

Pani Jadwiga Domańska po raz pierwszy u mnie po powrocie 
z sześciotygodniowego wywczasu w Kosowie gdzie odbywała odpo
wiednie potrzebne jej zabiegi lecznicze w Sanatorjum Dra Tarno
wskiego, czuje się rzeźka i wzmocniona na zdrowiu.

Przy wprowadzeniu jej w sen magnetyczny, poczyna przema
wiać przez usta jej pewna istność, oznajmiając:

— Mówi żywy... Jestem K r i s h n a - M u r t i... Wiem o Was! 
Potrzebni mi jesteście... Przyjdę, wezmę... i rzucę w Ludzkość! — 
poczem dodaje jeszcze szereg słów w niezrozumiałem narzeczu.

Proszę, by manifestująca się istność zechciała skomunikować 
się z nami na zwykłym naszym seansie, mającym miejsce bezpo
średnio po zbudzeniu medjum ze snu magnetycznego, chciałbym bo
wiem odnotować to co mi powie. Otrzymuję odpowiedź, iż żywym 
będąc, nie jest w stanie uczynić tego i powtarza wyrzeczone po
przednio słowa.

Wywołana następnie E d e a, potwierdza powyższe i poczyna 
wypowiadać się w sprawie posłannictwa Krishna-Murti. Ponieważ 
jednak nie byłbym w możności, jak to zaznaczone było powyżej,, 
zapisać w tych warunkach ważnych tych enuncjacyj, proszę Małą, 
by zechciała wypowiedzieć się w tym względzie przez p. Domań
ską podczas zwykłego naszego posiedzenia, co Edea uczynić obiecuje.

Jakoż, na seansie tym melduje się Edea, mówiąc:
— Jak wspomniałam Wam, zbliża się wielki Czas Nowej Ery 

Ludzkości... Zdanie krótkie,—ale jakże znamienne w dziejach Świata!
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Już na niebie zapisane są znaki niezwykłych przewrotów, któ
re zostaną upersonifikowane. Jeden już jest; — drugi ukryty jeszcze 
w dzieciństwie, oczekuje dnia swego wyjścia...

Ten, którego liczne rzesze zwą Messjaszem — nie Jest nim. 
Jest poprzednikiem wielkiego wcielenia Boskiego Pierwiastka, któ
ry jaśniał wśród prawodawców ludzkości. Skręcony wąż, symbol 
świata, rozwinął krąg, podniósł głowę, by raz jeszcze sięgnąć po 
dojrzały owoc Grzechu Pierworodnego, lecz na to, by go strząsnąć 
nie z Drzewa Świadomości, — ale z Drzewa Nieświadomości, i zni
szczyć je do szczętu.

Ten, który wyszedł z Ziemi Uświęconej kwiatem Lotosu, jest 
Prorokiem Wywołującym. Jest on wcieleniem wszystkich poprzedni
ków Boga-Mistrza, do których należał Jan Gallilejczyk (Chrzci
ciel). Epoka, mimo cywilizacji jego w duchu tegoczesnym, jest mu 
obcą...

Czasy proroków minęły, tam nad brzegami Jordanu, w okresie 
prostoty Esseńczyków, kunktatorstwa a jednocześnie głębokiego opa
nowania tekstów przez Sanhedrin przedhistorycznego Zacharjanizmu, 
kiedy Zasłona rozdzierając się na dwoje, ukazywała tajemnice ta
jemnic oczom Wtajemniczonych, — kiedy wielki fanatyzm oczeki
wania Messjasza równoważył się z absurdalnem zepsuciem, tak da
lece, że równoważącem się z ekstatycznem uniesieniem. Dusze po
datne i wiotkie jak plącz winny, owijały się w około filarów, ja
śniejących światłem Boskiem, dając dla winobrania-tajemnicy owoc 
pełny.

Wasze dzisiaj — natomiast, to antyteza ówczesnej epoki:.. Zy- 
jecie w okresie, kiedy ważylibyście nawet dusze, — i jeśliby to 
było możliwe, sprzedawali je za cenę złota! To nie jest już absur
dalne zepsucie graniczące z Mistycyzmem, gdyż jest to legalny roz
kład Ducha, przeniesiony na grunt sankcji rozumowej! Kapitał rozu
mowy włożony z jednej str.óny w opanowanie Przyrody, ze znako
mitym zresztą rezultatem, lecz ze szkodą, niestety, dla spraw du
chowych i smutnem zapomnieniem jednocześnie, że jedynie zespo
lenie Ducha w Rozumie może opanować całokształt i uszczęśliwić 
Ludzkość!

Jeszcze mała dygresja na korzyść pewnej uwagi, że najdosko
nalsze techniczne wynalazki kontrolowane li tylko rozumem, dać 
mogą jedynie pokarm fizyczny; — to zaś, co jest duchowem, po- 
zostaje nadal głodnem i podwójnie nieszczęśliwem. Historja wszyst
kich cywilizacyj narodów, które upadły, przeszła jedynie do trady
cji — i to niepewnej!

Na takich to epok przełomie zjawiają się postacie, które ja-
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śniejąc światłem Boskości, są organizacjami tak potężnemi, że nie 
umiem Wam nawet dać miary w słowach o ich przeolbrzymiej sile.

Medjum przemęczone zniewala nas do zakończenia seansu.

d. 6 Sierpnie 27.

— Zjawienie się tychże postaci, mówi dalej Edea, nawiązując 
do wypowiedzianego przez się na poprzednim seansie ostatniego 
zdania,—połączone jest ze zmianą konfiguracji na Niebie i Ziemi... 
Jakaś prognoza sił ścierających się wzajemnie, — wytwarzających 
energję sumaryczną, nie poddającą się pod spektrum umysłowej 
analizy.

Wspomniałem o konfiguracjach i zmierzam do Astrologji...
Odpowiednikiem niesłychanie rzadkich konstelacyj są w sto

sunku diametralnym wypadki na ziemi... Rzekłbyś, jakaś Ręka Lo
sów, rozplątując promienne włosy gwiazd, płaszczem ich pokrywa 
Ziemię i w cieniu tychże rozwijają się wypadki, które niekiedy na
wet gaszą globy, — niekiedy zapalają nowe.

Wspominając o Epoce Rozumowej, zaznaczyć muszę, że wa
sze dziś nie przystosowane jest ni dla wizjonerów, ni też dla pro
roków. Rzuceni na niwę jałową, nieuprawną duchowo, stoją w obec 
problemu bezbronni, tem więcej, że świadomi swej misji, przeku
wają epokę, w pracy swej spalając się — i gdyby nie Pierwiastek 
Boskiego Ognia, wreszcie nakaz w imię którego przyszli na świat, 
padliby na początku drogi! tJeżeli jednak ostają się — jeżeli, co 
więcej, stanowią centra w około których skupia się i ogniskuje kult, 
dowodzi to, że naprawdę są Wysłannikami Boga.

Ongiś mówiono Wam, pamiętam, — chyba Grzegorz? Tak mi 
się zdaje... o gwieździe Algol'u*).  Planeta rzeczona już połączona 
jest z waszą Ziemią—Somos. Jest ona poprzedniczką wielkich wy
padków na Ziemi. Jest to planeta Zniszczenia, — ale może być 
też jednocześnie zapowiedniczką wielkiej chwały wśród Ludzkości.

*) Algol, — gwiazda zmienna w konstelacji Perseusza, oznaczona w ka- 
ta’ogach literą grecką Beta, — zwie się także Głową Meduzy,—jest zwykle co do 
blasku gwiazdą 2-ej wielkości, lecz słabnie czasem, spadając do 4-ej. (zanotowane 
w niewydanych Rewelacjach Grzegorza VII, papieża, Cykl VII 1926).

— Kiedy powiedziałeś mi, mówi dalej po krótkiej przerwie 
Edea, zwracając się do mnie, że przyszedł ten, którego uważają 
dziś za proroka, twierdząc, że wie o Was, — że potrzebni mu je
steście, — że przyjdzie, weźmie od Was — i rzuci w Ludzkość, — 
wiedziałam, że jest on w fazie przełomu i przechodzi krysis, co nie 
jest ujemnem zresztą, gdyż przechodził ją i Chrystus. Właściwie 
źle się wyraziłam, robi tu uwagę Edea, przechodził ją Jezus; Chry
stusem został On dopiero po chrzcie w Jordanie. Jestem przeko-



67

naną, że w chwili kiedy wszystkie emanacje duchowe zostaną po
łączone w jeden węzeł, nastąpi IPjysc/e zapowiedzianego Messjasza. 
Krishna-Murti o tem wie w swem powołaniu i stara się ześrodko- 
wać w jedno centrum owe wpływy. Tego wymaga tak konstelacja 
jak i jego misja.

— Więc wie kim jest i zdaje sobie sprawę ze swej misji? — 
zapytuję.

— Pytasz odpowiada Mała, czy wie kim jest? Obecnie jest on 
na rozdrożu i jeszcze dokładnie nie wie, — uczuwa konieczność 
swego powołania, poddaje się inspiracjom, — uzupełnia w sobie 
braki jakie przeszkadzały mu być człowiekiem doskonałym a jed
nocześnie jest w rozterce |gdy nie wie w jakim kierunku zaznaczy 
się jego misja wśród Ludzkości.

Zakończę krótką jak na teraz wzmiankę, że ten, który przyjść 
ma jako ponowne Wcielenie Boga na Ziemi, nie będzie już tym 
słodkim Synem Marji. Inne to będzie oblicze: oblicze Boga karzące- 
go! Będzie to dynamiczna siła, jako przejaw Kosmosu. Poprzedzać 
go mogą kataklizmy oraz wypadki dziejowe.

I kiedyś znów zmuszona Wam będę powiedzieć jaki będzie 
stosunek zapowiedzianego przyjścia Lucyfera i oczekiwanego Mes
sjasza. Obawiam się czy potężny Bóg Karzący i przebaczający — 
nie będą jedną i tąż samą z poprzednim osobą...

Ludzkość jest jak dziecko: rękę karzącą nazywa Złem1,—prze
baczającą, miłosierną — Dobrem. Zapomina jednak, że i miłosier
dzie musi stać się bezlitosnem gdy karze... I o tem Wam jeszcze 
powiem dłużej.

A teraz żegnajcie... Już mnie niema!



DZIAŁ V.

RUCH METAPSYCHICZNY W POLSCE

POLSKIE TOWARZYSTWO
METAPSYCHICZNE W WARSZAWIE

Z inicjatywy grona osób interesujących się Metapsychiką i ba
daniem zjawisk nadprzyrodzonych, powstało w Warszawie Polskie 
Towarzystwo Metapsychiczne.

Zebranie organizacyjne Towarzystwa odbyło się w dniu 22 
Listopada 1926 r. na którem został wybrany Zarząd tymczasowy 
złożony z 9 osób, a już w dniu 29 XI 26 r. odbyło się pierwsze ze
branie klubowe członków Towarzystwa i zaproszonych przez nich 
gości, w lokalu specjalnie na ten cel wynajętym.

Wobec ogólnego zainteresowania, jakie obudziło wśród społe
czeństwa naszego powstanie tego Towarzystwa, Zarząd jego zmuszony 
był w krótkim czasie zmienić dotychczasowy lokal Towarzystwa, 
który okazał się już za małym do pomieszczenia większej ilości 
osób, na bardziej obszerny i odpowiadający nowym wymaganiom 
i warunkom. W tym celu Zarząd wynajął na stałe zebrania klubowe 
Towarzystwa, obszerny lokal należący do Stowarzyszenia Właścicieli 
Nieruchomości miasta Warszawy, mieszczący się przy ul, Miodowej 
Nr. 7 m. 3, gdzie w każdy poniedziałek odbywają się nadal bardzo 
ciekawe zebrania naukowe,

Przez Zarząd Towarzystwa został opracowany statut jego, oraz 
wewnętrzny regulamin, obowiązujący każdego członka Towarzystwa. 
Ustanowioną została również, pieczęć Towarzystwa i symbol jego, 
w postaci starożytnego świecznika greckiego. Zatwierdzenie przez 
Komisarjat Rządu na m. Warszawę — statutu Towarzystwa nastą 
piło w dniu 13 maja r. b., poczem został wybrany częściowo nowy 
Zarząd, składający się z następujących osób: prezes Towarzystwa: 
p. Atenogenes Pawlikiewicz; I vice prezes.' p. Daniel Drucki; II vice 
prezes: p. Andrzej Kowieski; kierownik naukowy: p. Brunon Powała-
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Grosicki; sekretarz: p. Stanisław Tarwid; skarbnik: p. Stefan Kowal
ski i gospodarz klubu: p. Stanisław Golędzinowski.

Celem i zadaniem Polskiego Towarzystwa Metapsychicznego 
w Warszawie jest przedewszystkiem zjednoczenie w łonie Towarzy
stwa wszystkich interesujących się metapsychiką—osób, podanie im 
w jasnej i konkretnej formie już osiągniętych pracą w tym kierunku 
wyników, oraz dalsze studja i badania nadpsychiki ludzkiej i zjawisk 
związanych z duchową przyrodą świata. Wreszcie propagowanie 
idei duchowego odrodzenia ludzkości.

W całym szeregu odczytów i doświadczeń, przeprowadzonych 
przez kierownictwo naukowe Towarzystwa oraz obcych prelegentów, 
poruszone zostały podstawy wiedzy okultystycznej, oraz wskazane 
drogi i kierunek pracy nad rozwojem nadpsychicznych zdolności 
duszy i umysłu człowieka. Poza kierownictwem naukowem wystąpili 
z odczytami: pp. Jadwiga Domańska, S. Trojanowski, P. Szmurło, Dr. 
Sobański, Stefan Łubieński, Drużyna-Krukowski, Stefan Kowalski, 
Dr. Radwan i inni. Zaś p. Dr. Habdank-Watraszewski wygłasza 
stale bardzo ciekawe sprawozdania i odczytuje rewelacje otrzymy
wane na seansach z wybitnem medjum polskiem jakiem niezaprze- 
czenie jest pani Jadwiga Domańska, towarzyszka prac naukowych 
ś. p. prof. Juljana Ochorowicza.

W dziedzinie eksperymentalnej, oprócz stałych, co poniedziałku 
seansów spirytystycznych ze znanem medjum p. Janem Guzikiem, 
oraz doświadczeń wykonywanych przez kierownictwo naukowe Towa
rzystwa, przeprowadzono szereg innych prac doświadczalnych: z pp. 
Radwanem-Radziszewskim (rysunek w transie); z młodocianem med
jum Władziem Zwirliczem (telepatja i psychometrja), J. Świętochow
skim (katalepsja i sugestja) etc.

Niezależnie od tego, kierownictwo naukowe Towarzystwa opra
cowało program prac oraz cały cykl systematycznych wykładów 
naukowych odbywających się każdego tygodnia.

Polskie Towarzystwo Metapsychiczne w Warszawie, będąc jedy- 
nem towarzystwem naukowem tego rodzaju, nawiązało kontakt z po- 
krewnemi towarzystwami w kraju i zagranicą i przystępuje dziś do 
współwydawnictwa czasopisma „Zagadnienia Metapsychiczne”, re
daktorem którego został członek Zarządu Towarzystwa p. Brunon 
Powała-Grosicki. Na tym fundamencie piśmiennictwa naukowego, 
powstało zjednoczenie, w łonie Komitetu redakcyjnego czasopisma 
przedstawicieli innych pokrewnych kierunków naukowych, pragną
cych w ten sposób skonsolidować wspólny wysiłek pracy i zespolić 
ludzi ożywionych jedną wielką ideą przeniknięcia za zasłonę wie
dzy nadprzyrodzonej.

Oceniając wielkie zasługi w pracy na tern polu p. Dr. X. Hab- 
dank-Watraszewskiego, Walne zgromadzenie członków Towarzystwa,
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w dniu 10 stycznia r. b. mianowało go jednogłośnie Prezesem hono
rowym Polskiego Towarzystwa Metapsychicznego w Warszawie.

Na członka Towarzystwa może być przyjęty, drogą balotowa- 
nia, każdy pełnoletni obywatel kraju, wprowadzony przez dwóch 
członków Towarzystwa. Opłata wynosi: wpisowe 1 zł. oraz składka 
miesięczna — 3 zł.

Zapisy przyjmuje w poniedziałki od godz. 8 wiecz. sekretarjat 
Towarzystwa: ulica Miodowa 7 m. 3. telefon 91-96.

B. Grosicki.

SPRAWOZDANIE
z działalności Towarzystwa Psycho-Fizycznego za czas od

11 IV 1925 do 1 X 1927 roku

Na odbywających się perjodycznie ogólnych zebraniach infor- 
macyjno-dyskusyjnych w okresie sprawozdawczym wygłoszono mię
dzy innemi następujące odczyty i referaty:

Dr. H. H i g i e r: „Z dziedziny nauki o pamięci".
Dr-owa J. Maszewska-Knappe: „Zagadnienie psychiki 

u zwierząt” oraz „Zycie Platona i jego mistycyzm”.
G. P r o n i e w s k i: „Z dziejów magnetyzmu” oraz „Rola nar

kotyków w metapsychice”.
St. Rzewuski: „Rodzina Beauchamps — dzieje kilku oso

bowości w jednem ciele" (dwukrotnie).
P. S z m u r ł o: „Fakty i spostrzeżenia metapsychiczne", „Auto- 

obserwacje i obserwacje nad działaniem haszyszu" oraz „O meta- 
psychotechnice".

St. Trojanowski: „Allan Kardec i doktryna spirytystyczna”.
Oprócz referatów i odczytów wygłaszano również na zebra

niach ogólnych pogadanki na różne tematy (p. Szmurło) oraz dawa
no sprawozdania z doświadczeń, ruchu metapsychicznego zagranicą 
i z działalności Towarzystwa (p.p. Szmurło, Proniewski i Rzewuski). 
Pozatem na jednem z zebrań znany jasnowidz, inż. St. Ossowiecki, 
na życzenie obecnych opowiadał o swoich doświadczeniach psycho- 
metrycznych i o poczynionych przy nich samoobserwacjach.

Poza odczytami w Towarzystwie prezes jego, p. P. Szmurło, 
wygłosił następujące odczyty publiczne: w Warszawie. Odczyt p. t..
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„Walka ze starością i brzydotą”, powtórzony następnie w Wilnie, 
oraz w tem ostatniem mieście: „Śmierć i życie pośmiertne". Ostatni 
odczyt wygłoszony był również w Klubie Zrzesz. Urzędników Poczt. 
Kasy Oszczędn. w Warszawie. Członek Zarządu, p. St. Rzewuski, 
w Polskiem Towarzystwie Medycyny Społecznej powtórzył swój od
czyt: „Rodzina Beauchamps — dzieje zwielokrotnionej osobowości".

Doświadczalna działalność Towarzystwa wyrażała się w do
świadczeniach, dokonywanych bądź na t. zw. „wieczorach ekspery
mentalnych" dla szerszych kół członków, bądź też w ściślejszem 
gronie osób.

Wieczorów eksperymentalnych w okresie sprawozdawczym ogó
łem odbyło się 11. Wypełniły je następujące doświadczenia:

dwukrotne pokazy p. Lo-Kittay'a, mające w programie głównie 
telepatję bez kontaktu i suggestję słowną na jawie; dwukrotne po
kazy doświadczeń hypnotycznych, demonstrowanych przez p. P. 
Szmurłę; doświadczenia z t. zw. „fenomenalnym rachmistrzem", p. 
S. Finkielsteinem, poprzedzone odczytem d-ra H. Higiera (p. Zag. 
Met. N° 11 —12); doświadczenia telepatyczne i psychologiczne ze 
wszystkimi obecnymi pod kierunkiem p. P. Szmurły; doświadczenia 
pokazowe z dziedziny cumberlandyzmu i telepatji bez kontaktu, do
konywane z p. Fredi przez p. D. Druckiego i poprzedzone słowem 
wstępnem tego ostatniego; występ prestidigitatora, p. E. W. Mo
dzelewskiego, który poczęści imitował pewne zjawiska metapsychicz- 
ne; pokaz p. Szyllera-Szkolnika, który demonstrował swoje „medjum 
telepatyczne”; seans z p. A. Radwanem-Radziszewskim, artystą-ma- 
larzem, który w autohypnozie odgrywał mimicznie poprzednio pod
daną mu scenę, przyczem dokonano zdjęć fotograficznych; doświad
czenia psychometryczne, przeprowadzane przez p. Szmurłę ze wszyst
kimi obecnymi, oraz pokaz fałszywej telepatji bez kontaktu (odga
dywanie kart i liczb i wykonywanie zadań) pod kierownictwem p. 
St. Rzewuskiego.

W ściślejszem gronie członków Zarządu i Towarzystwa odbył 
się szereg seansów próbnych, oraz doświadczeń z dziedziny hypno- 
tyzmu, telepatji, jasnowidzenia etc. W szczególności należy wymie
nić doświadczenie psychometryczne z inż. St. Ossowieckim, doko
nane w lokalu Zamku Królewskiego w obecności jego kustosza, 
prof. Skórewicza (patrz Zag. Met. M 11 —12), oraz 4 doświadczenia 
psychometryczne z p. Sabirą. Dokonano również przeważnie wśród 
członków Zarządu 13 doświadczeń nad wpływem haszyszu na ewen
tualne ujawnienie się ukrytych zdolności metapsychicznych.

We wrześniu 1925 r. wysłano w osobie p. P. Szmurły delegata 
na Międzynarodowy kongres Spirytystyczny w Paryżu (dla celów 
informacyjnych), we wrześniu zaś 1927 r. tegoż delegata na Mię
dzynarodowy kongres Badań Psychicznych — również w Paryżu
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— na którym p. Szmurło wygłosił referat „O poszukiwaniu oznak 
właściwości metapsychicznych”. Delegatowi naszemu udało się przy
wieźć z Paryża peyotl'u, z którym w najbliższej przyszłości zostaną 
dokonane doświadczenia.

Przy Towarzystwie istnieje bibljoteka, zawierająca przeszło 
200 tomów; czasopism specjalnych otrzymywano:. 4 zagraniczne 
i 1 polskie.

Składki członkowskie wynoszą: dla członków popierających 
8 zł. rocznie, dla rzeczywistych i czynnych 16 zł. rocznie, dla do
żywotnich 80 zł. jednorazowo. Wpisowe 2 zł.

Stefan Rzewuski
Sekretarz

ZYGMUNT AUGUST ŻYTOMIRSKI

CIAŁO ETERYCZNE W ŚWIETLE 

MEDJUMIZMU
(Dalszy ciąg)

Doświadczenia i badania przeprowadzone w ostatnich dzie
siątkach lat w dziedzinie medjumizmu, mesmeryzmu i somnambuli- 
zmu, jako też spirytyzmu a nawet (częściowo) i fakiryzmu nie tylko 
zmusiły nas do uznania prawa obywatelstwa tych pojęć w nauce 
ścisłej, ale nawet wyłoniły refleksję, że zjawiska z tych dziedzin, 
aczkolwiek na pozór bardzo rozmaite i pozbawione ze sobą łączno
ści, mają wspólną ideę podstawową. Ideą tą jest ciało eteryczne. 
Pojęcie to znane było już mędrcom i uczonym wszystkich czasów 
oraz kapłanom wszelkich religji. W czasach najnowszych poczynają 
niem zajmować się na nowo ludzie nauki. Kwestję tę niedwuznacz
nie poruszyli też badacze tej miary, co ś. p. prof. Dr. Juljan Ocho- 
rowicz i Dr. Charles Richet, prof, filozofji na uniwersytecie paryskim.

Ze względu na szczupłość miejsca nie mogę rozwinąć proble
mu ciała eterycznego w takich rozmiarach, w jakichby to uczynić 
należało zwłaszcza, gdybym chciał uczynić to w odniesieniu do ka
żdego z pojęć, na początku wymienionych, z osobna.

Ograniczmy się zatem do omówienia ciała eterycznego tylko 
z punktu widzenia medjumizmu ze względu na to, że medjumizm
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dostarczył stosunkowo najwięcej zjawisk, które nie tylko jemu sa
memu otwarty wrota do nauki ścisłej, ale ideę ciała eterycznego 
względnie jego istnienie stwierdziły ponad wszelką wątpliwość. Je
śli twierdzenie, że ciało eteryczne faktycznie istnieje, ma pozostać 
nieodparte — musimy udowodnić, że posiada ono własną anatomję, 
fizjologię i nozografję. Że tak rzecz przedstawia się istotnie, świad
czą o tern badania zjawisk medjumicznych. Z doświadczeń wiemy, 
że w czasie seansów z ciała medjum wydobywa się teleplazma, 
czyli ektoplazma*),  która wywołuje najrozmaitsze zjawiska, jak pu
kania, mgły świetlne, lewitacje, materjalizację i wiele innych. Cie
kawych w tym kierunku odsyłam do artykułu p. t. „Ciało eteryczne", 
zamieszczonego w grudniowym numerze kwartalnika „Zagadnienia 
Metapsychiczne" z r. 1926, będącego krótkiem streszczeniem nie
których pojęć z tej dziedziny opracowanych przez p. J. Świtkow- 
skiego w jego pracy p. t. „Człowiek niewidzialny”.

*) Badań mikroskopijnych nad telaplazmą przysłaną mu z Warszawy przez 
ż. Lebiedziriskiego dokonał również dr. Lebranek-Batring. Redakcja

Jedną z podstaw, na której się oprzemy, jest właśnie teleplazma.
Nie należy jednak utożsamiać jej z ciałem eterycznem. Byłoby 

to zasadniczym błędem, albowiem jest ona ciałem fizycznem, czę
ścią ciała medjum, wysuniętą z jego organizmu poza jego obręb. 
Liczne doświadczenia i badania w tym kierunku stwierdzają, że 
medjum traci tyle na ciężarze, ile waży wysunięta na zewnątrz te
leplazma. Medjum wydziela teleplazmę kosztem swego ciała fizy
cznego, tracąc na przeciąg trwania zjawiska część swej wagi i swe
go życia. Pomiary fizyczne i ścisłe badania stwierdziły nawet, że 
u wielu medjów w czasie doświadczeń mięśnie, a także i kości, 
zanikały zupełnie. Po powrocie teleplazmy do ciała medjum, ciężar 
jego się wyrównuje.

Teleplazma, mając możność przybierania różnorodnych form 
i stopni zgęszczenia, kształtuje się w zjawy postaci ludzkich lub 
zwierzęcych. Są to tak zwane „meterjalizacje". Nowoutworzone z te
leplazmy postacie ludzkie przewyższają często wzrostem i tuszą sa
me medja, a nawet są odmiennej płci, aniżeli one. Stwierdził to 
już Crookes przy końcu zeszłego stulecia. Zjawy powstają w oczach 
uczestników seansu z teleplazmy, mającej wygląd białej mgły, a zgę- 
ściwszy się dostatecznie, przybierają wyraźne postacie, obcując 
z obecnymi na seansie uczestnikami, oddychając i rozmawiając z ni
mi. Po pewnym czasie zanikają, rozwiewając się niejako w nicość, 
a faktycznie powracając do ciała medjum rozmaitemi drogami. W eks
perymentach Crawforda działo się to wzdłuż nóg do żołądka. Oto 
pierwsza właściwość ciała eterycznego: zdolność wydzielania się 
teleplazmy z ciała medjum i uczestników seansu.
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Sposoby przejawiania i zachowywania się teleplazmy wskazują 
nam na inne jeszcze właściwości ciała eterycznego. Najważniejsze 
z • nich to zdolność utrzymywania życia w fizycznem organiźmie 
i zdolność nadawania takich czy innych form materji fizycznej. Wła
ściwości te u niektórych medjów są jeszcze bardziej spotęgowane, 
a polegające na tern, że medja zmieniają zupełnie niemal swe ciała 
fizyczne, t. j. nie wysuwają na zewnątrz swych części w formie te
leplazmy — która zwykle dopiero po wyzwoleniu się z ciała me- 
djum przybiera odpowiednie kształty — lecz stają się wprost inne- 
mi osobami, przybierając inne rysy, barwę ciała, włosów, inny głos 
i ruchy. Mamy tu do czynienia z przegrupowaniem materjalnych 
cząstek ciała fizycznego medjum wewnątrz t. j. w niem samem.

Niepodobna tutaj pominąć milczeniem rezultatów badań tele
plazmy pod mikroskopem. Badaczom warszawskim (inż. P. Lebie- 
dziński) udało się uzyskać kawałek teleplazmy odciętej w czasie 
seansu za zgodą medjum. Okazało się, że struktura teleplazmy jest 
niewątpliwie organiczną, gdyż posiada komórki z jądrami o podo
bieństwie do białych ciałek krwi i komórek błon oraz naskórka. 
Skądinąd wiemy, że teleplazma posiada czucie, zatem musi posia
dać coś w rodzaju nerwów, choć wrażenia czuciowe odbiera nie 
ona, lecz medjum. Teleplazma dotykana wywołuje u medjum uczu
cie bólu fizycznego. Z tem samem zjawiskiem spotykamy się, gdy 
na teleplazmę padnie światło, lub gdy dotkniemy przedmiotu, który 
ulega lewitacji, mimo, że medjum niema z nim bezpośredniej sty
czności fizycznej. Stąd wniosek, że w teleplaźmie istnieje coś, co 
funkcjonuje w niej tak, jak w organiźmie fizycznem nerwy, a nadto, 
że wrażenia, jakie odbierają te „nerwy teleplazmowe”, przenoszą 
się niewidzialną drogą na organizm medjum, choć niema ono ze 
swą teleplazmą żadnej widocznej łączności. Łączność tą utrzymuje 
zatem ciało eteryczne. Objaw ten posiada niejako cechy telepatji. 
Teleplazma wysyła swe wrażenia zapomocą ciała eterycznego do 
mózgu medjum, które je odbiera i tak lub inaczej objawia. Oto 
czwarta ważna właściwość ciała eterycznego: zdolność przenoszenia 
wrażeń czuciowych z teleplazmy medjum na nie samo.

Do licznych, częstych i dokładnie zaobserwowanych zjawisk 
medjumicznych należą t. zw. aporty, t. j. przenoszenia przedmiotów 
z jednego miejsca na drugie, nieraz z jednego lokalu, a nawet miej
scowości do innej, przyczem odległość przestrzeni, nieraz bardzo 
znaczna, nie jest tu przeszkodą, mimo, że medjum zupełnie nie ru
sza się z miejsca. Dziwniejszem jeszcze jest to, że medjum może 
przenosić dany przedmiot przez ściany jakiegobądź rodzaju, drew
niane, czy murowane, przez zamknięte drzwi, okna, zasłony i t. p. 
nie uszkadzając zupełnie ani ich samych, ani napotykanych prze
szkód. Również wydobywa medjum bez najmniejszej trudności przed-
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mioty ze skrzyń i skrytek zamkniętych i opieczętowanych, nie de
wastując ścian, ani zamków. Pytanie teraz, jak się to dzieje? Te- 
orja naukowa twierdzi, że mamy tu do czynienia z podobnem zja
wiskiem, co i przy wysuwaniu się teleplazmy. Podobnie, jak tutaj, 
medjum, wysuwając z siebie teleplazmę rozpyla części swego ciała 
na atomy, a potem kształtuje je poza obrębem swego organizmu 
w zamierzoną formę — tak i tam, przenosząc dany przedmiot, roz
pyla go medjum na atomy, aby mogło przeniknąć przez mur, drze
wo, zasłonę i t. d., a następnie składa je z powrotem i skupia, na
dając mu pierwotny jego kształt. Zauważono, że dopiero co aporto
wane przedmioty posiadają nieraz bardzo wysoką temperaturę, co 
świadczy dowodnie, na zasadzie znanych praw fizycznych, że na
stąpiło tu szybkie skupienie się atomów, co spowodowało właśnie 
gwałtowne uwolnienie się cieplika przy procesie zgęszczania,

Również zauważany często na seansach t. zw. zimny powiew 
zapowiadający zwykle następstwo zjawisk medjumicznych, nie jest 
niczem innem, jak objawem rozpylania, czyli „dematerializowania 
się", cząstek ciał uczestników seansu, z których potem tworzą się 
zjawy o ludzkiej postaci, pręty do pukania lub dźwigary do podno
szenia przedmiotów. Pomiary doświadczalne stwierdziły, że medjum 
zdoła zabrać około 6 procent materji uczestników seansu, potrzeb
nej do kształtowania zjaw, czy przyrządów, pożyczając jej sobie 
bez ich szkody i wiedzy. Oto nowa właściwość ciała eterycznego: 
zdolność dematerializowania (rozpylania) cząstek i materji organicznej 
i nieorganicznej i zgęszczania ich z powrotem.

Do jednych z najpiękniejszych objawów medjumicznych należą 
światełka o rozmaitym kształcie, wielkości i barwie. Są to bądź roje 
małych światełek — iskierek, bądź smugi świetlne, lub kule ogniste. 
Kolor ich jest najczęściej seledynowy lub niebieskawo-zielony. Czę
sto występują w postaci błędnych ogników, lub mgieł fosforyzujących. 
Czasami nawet ciała samych medjów, w czasie trwania ich transu, 
świecą wyraźnie w okolicy czaszki, karku, łopatek, przegubów rąk 
i t. d. Zjawiska te świadczą o dalszej właściwości ciała eterycznego: 
o zdolności wywoływania objawów świetlnych.

Jeśli dodamy do tego jeszcze zdolność działania chemicznego 
na klisze fotograficzne (co [zaobserwował Ochorowicz), będziemy 
mieli dość znaczny kompleks szczegółów nozograficznych ciała ete
rycznego. Musimy tu także wspomnieć o jednym z ciekawych obja
wów medjumizmu, a zaobserwowanych już przez prof. Zóllnera, t. 
j. o „przenikaniu materji". Przez jednych badaczy objaw ten jest 
stanowczo zaprzeczany, przez drugich zaś namiętnie broniony i go
rąco propagowany. Prof. jZóllner np, dla wyjaśnienia go uciekł się 
nawet do hypotezy t. zw. „czwartego wymiaru". Objaw ten za
obserwowano w tej formie, że na sznurach, których oba końce były
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przytwierdzone lakowemi pieczęciami do stołu, lub trzymane w rę
ku, powstawały węzły pod wpływem medjum, choć ono ich nie do
tykało zupełnie i choć pieczęcie lakowe nie były uszkodzone, ani 
też końce sznura z rąk nie wypuszczane, coby w tych wypadkach 
mogło wskazywać na jakieś oszustwo. Podobnie pierścienie żelazne 
lub drewniane, utoczone z jednego kawałka, położone na stoliku 
o jednej nóżce, „przenikały" przez deskę stołu i zostawały nadziane 
na nóżkę, bez jakiegokolwiek uszkodzenia, lub pęknięcia. Objawy 
te są, jak widać, równie niezwykłe, jak np. aporty przez zamknięte 
ściany; dadzą się jednak wytłómaczyć przez rozpylenie danego przed
miotu i złożenie z powrotem jego rozpylonych na atomy cząstek 
w pierwotną formę.

Według prof. Richeta wszystkie wyżej opisane objawy, doty
czące właściwości ciała eterycznego (którego istnienie dzisiaj tak 
trudno jeszcze uznać nam przychodzi) — należą do t. zw. meta- 
psychiki objektywnej. Szczegóły tych objawów zdobyliśmy między 
innemi dzięki medjumizmowi nowożytnemu. Niemniejszą wiązankę 
szczegółów na potwierdzenie tego zagadnienia uzyskamy przez ba
danie zjawisk spirytyzmu, mesmeryzmu (którego w żadnej mie
rze, jak to błędnie niektórzy usiłują, nie należy utożsamiać z hypno- 
zą), somnambulizmu i fakiryzmu, których przejawy wytłumaczyć so
bie możemy także i niewątpliwie tylko przez opisane powyżej wła
ściwości ciała eterycznego. Kwestja ta jednak wykracza już poza 
zakreślone ramy niniejszego artykułu, dlatego jej nie rozwijam.



DZIAŁ. VIII

Z PRASY ZAGRANICZNE}. KRONIKA 

ZAGRANICZNA.

SPRAWOZDANIA Z PRASY ANGIELSKIEJ, 
AMERYKAŃSKIEJ I NIEMIECKIEJ

Zeitschrift f. Parapsychologie- Doskonale prowadzony miesięcz
nik ten w drugim roku istnienia swego w nowej wychodzący formie 
(dawne Psychische Studien), przedstawia się obecnie przy odpowied
nim zespole pracowników, jako najodpowiedniej i najlepiej redago
wane czasopismo niemieckie w dziedzinie Metapsychiki. Każdy ze
szyt zawiera poważne oryginalne prace tak w działach teoretycznych 
jak tyczące praktycznych studjów i prac experymentalnych. Dobrze 
prowadzony również dział sprawozdawczy dozwala czytelnikom 
zdawać sobie sprawę i być au courant życia i ruchu umysłowego 
w interesującej nas dziedzinie tak w Niemczech jak i poza ich gra
nicami.

W zeszytach ukazujących się regularnie, wyróżnić należy między 
zamieszczonemi za rok zeszły, 1926, pracami, następujące:

Nr. 4. Świeższe Badania nad telekinetycznymi Fenomenami 
u Willy Schneidera, przez D-ra S c h r e n c k-N o t z i n g a; — Moje 
okultystyczne Przeżycia — przez E. Schillemmeit'a. — Uwagi co do 
pracy prof. Cazzamalli — przez R. Tischnera; — Stopniowe 
Zgęszczanie się Substancji Aportów—przez J, Switkowskiego 
ze Lwowa; — Stan Ruchu okultystycznego w Grecji — przez D-ra 
A. Tanagra, etc.

Nr. 5. (d. c.) Świeższe Badania nad telekinetycznymi Fenome
nami u Willy Schneidera — przez D-ra Schrenck-Notzinga 
w sprawozdaniu Harry Price; — Splatanie Warkoczy i Strachy 
w Stajni — przez prof. D-ra K1 e e w Norymberdze; — Medjum 
komponujące — przez D-ra G. L o m e r a; — Cuda Hypnozy — stresz
czenie dziełka p. Tartarugi z Wiednia przez p. Kindborga. etc.



Nr. 6. O mimowolnym Szepcie, dłuższe studium krytyczne 
i experymentalne w sprawie doświadczeń Lehmana— przez K. K r a- 
11 a. W sprawie działów i nazw w Metapsychice — przez R. Sudre, 
w tłomaczeniu R, Tischnera, tudzież osobny artykuł tegoż autora 
w tymże samym przedmiocie; —Jasnowidztwo i Teleplastyka — przez 
D-ra Gustawa Geley — sprawozdanie krytyczne z dzieła przed
wcześnie zmarłego autora, skreślone przez D-ra Marcinkow
skiego z Heilbrunn. — Krytycy Parapsychologii — przez prof. 
D-ra Ludwiga; etc.

W dalszej serji idących po sobie zeszytach do Nr. 12 włącznie 
tegoż czasopisma, znajdujemy obszerną, z dwóch części złożoną, 
pracę wyżwspomnianego D-ra J. Marcinkowskiego z Heil
brunn p. t. „Okultyzm jako Problemat światopoglądowy",—poważne 
i rzeczowe studjum, zasługujące na uwagę i zastanowienie, które 
jednak nie nadaje się do ujęcia go w krótszem streszczeniu. To sa
mo dotyczy pracy p. K. K n o 11 a, mieszczącej się w kilku zeszytach 
w przedmiocie Przenoszenia Myśli między Człowiekiem i Zwierzę
tami. W tymże Nr. 12 czasopisma, zwraca na się uwagę artykuł 
R. Tischnera z Monachjum — Metapsychika i Panpsychizm, — 
zredagowany w formie krytycznego rozbioru zamieszczonego w Nr. 
10 czasopisma artykułu D-ra G 1 o g a u w tym przedmiocie. W tejże 
sprawie polemizuje z p. Glogau i prof. Dr. A. Friedlaender 
z Freiburga (znany u nas z pobytu swego w Warszawie podczas 
okupacji niemieckiej).

W serji idących po sobie zeszytów Zeitschrift fiir Parapsycho
logie w r. b. 1927, znajdujemy między innemi:

W Nr. 1. Zjawiska obserwowane przy medjum, pani Marji 
Silbert z Gracu (z portretem tej pani),—przez D-ra J. Verveye n'a.

Medjum Eleonora Zugun i jej objawy (Spukmedium) — przez 
Harry Price'a z Londynu, w tłomaczeniu M. Baadera z Mona
chium—z portretem medjum i rysunkami w tekście.

Czy medjumizm przedstawia się jako coś zanikającego czy 
wchodzącego w życie?—przez prof, uniwersytetu D-ra C. Blachera 
w Rydze.

Rozwój mistycznej Psychiki — przez prof, uniwersytetu E. 
Bergmanna w Lipsku.

Teorja jawnej Świadomości i stanów okultystycznych — przez 
D-ra E. Bartelca w Kolonji.

Hyperestezja i Jasnowidztwo—przez R. Tischnera w Mona
chium.

W zeszycie tym znajdujemy również starannie zredagowane 
streszczenia z posiedzeń i sprawozdań z prac Angielskiego i Ame
rykańskiego Towarzystwa Badań Psychicznych za ubiegłe lata jak-
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i z treści Dziennika Badań Psychicznych będącego organem Angiel
skiego Towarzystwa,

Nr. 2 — zawiera Spostrzeżenia co do Eleonory Zugun — przez 
hr. W a s i 1 k o-S e r e k i; — Długoletnie niepokoje w pewnym Domu 
przez Strachy — przez D-ra Ludwiga z Freising; — Przyrodo- 
widztwo (Natursichtigkeit) — przez E, Dacque prof. Paleontoli 
w Monachium; — Sen jako Prorok, Artysta i Pocieszyciel — przez 
I. IIlig a w Goppingen; — Okultyzm i Wiedza — przez Dra A. 
Helliga w Stuttgardzie — ocena krytyczna D-ra Marcinko
wskiego z Heilbrunn.

Nr. 3 — zawiera między innemi: Referat sumaryczny tyczący 
amerykańskiego medjum „Margery" — przez prof. K. Grubera 
z Monachium, tudzież R. Lamberta;—F’rzenoszenie Myśli u czło
wieka i Zwierząt — przez K. Krall'a; — Refleksje co do osobi
stości Sungar Singha — przez prof. Fr. Heilera i pastora Dra 
O. Pflistera; — w tejże sprawie referat prof. uniw. Fr. Heilera 
w Marburgu. — Rzekome zdemaskowanie Eleonory Zugun (ze stro
ny Dra Rosenbusza) — wykazanie bezpodstawności tegoż ze stro
ny sześciu osób odbywających dłuższe z medjum tern seanse, w li
czbie których jest trzech prof. uniw. i dwóch doktorów.

Nr. 4 — Doświadczenia z medjum Leonardem, dokonywa
ne przez członków Towarzystwa Badań Psychicznych (Angielskiego)— 
przez R. Lamberta; — Prawda co do Życia Sungar Singh'a — 
przez pastora O. Pflistera w Zurychu; —Nowe Drogi Badań Feno
menów medjalnych — przez prof. Dra T. K. Oesterreichw Tu- 
bindze; Prof. uniw. O. B1 e u 1 e r a odczyt publ. o Okultyzmie w Zu- 
richu; — Uwagi co do tego krytyczne przez d-ra R. Bernouilly 
w Zurichu. Okultyzm i Duszpasterstwo — przez prof. uniw. [K, 
C. Schneidera w Wiedniu.

Nr. 5 — Sprawozdania z posiedzeń z medjum Margery (d. 
c.) Przez E. J. D i n g w a 1 la w tłomacz. niem. M. Baaderaiz uwa
gami prof. Dra. K. Grubera z Monachium;—Sprawozdanie zbio
rowe co do badań objawów u medjum Eleonory Zugun przedsię
wziętych w Berlinie w miesiącach Listopadzie i Grudniu 1926; —' 
przez Dra Med. W. Krónera z Charlottenburga; — O rzekomem 
skonstatowaniu promieniowania magnetycznego za pomocą fotografji— 
przez A. Sinclera w Bernie;—Przypadek psychicznego Rozstroju 
na skutek praktyki spirytystycznej — przez I. Haas e-B a u d e v i n 
z Anklam.—Jasnowidząca z Prevorst—Wspomnienie z d. 6 kwietnia 
1827 r. (w którym sławne naówczas medjumTprzyjęte zostało w do
mu Dra Kernera, który napisał był o niej dwutomowe dzieło. Obec
nie praca ta doczekała się drugiego skróconego wydania przez R. 
Lamberta. Krytyczna ocena pracy tej przez Dra G. Z e 11 e r a.

Nr. 6 — (d. c.) Sprawozdania z Posiedzeń z medjum Mar-
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gery — przez E. Dingwall a, w tłomaczeniu M. Baadera — 
tudzież w związku z niemi propozycje tyczące medycznego ulepsze
nia badań objawów u pomienionego medjum, przez H. Drietsch a'a— 
Spostrzeżenie przez siebie widma umierającego — przez Dra Med. 
G. Zenkera z Lipska. — Meldowanie się Zmarłych — przez prof. 
Dra V. L i s z t'a w Wiedniu — Przyczynek do spirytystycznej Hi
potezy — przez Dra Med. B. A. Reddingiusa w Hadze. — Obrona 
wobec zarzutów stawianych autorowi artykułu zamieszczonego 
w Nr. 10 tegoż czasopisma r. z. pod nagłówkiem: Przyczynek do 
parapsychologicznych Badań Dra E. A. Głogau — przez Dra R. 
Tischnera (vid. N1—12 tegoż czas. art. p. t. Metapsychika i Pan- 
psychizm) — w związku z tern: Ostatnie słowo Dra R. Tischnera 
i Prof. Dra A. Friedlaendera, w pomienionej sprawie —Psy
choterapia i Okultyzm — przez Dra Med. F. Freudenberga 
w Koburgu. — Niezwykle bogaty dział sprawozdawczy tyczący ru
chu w dziedzinie Metapsychiki.

Nr. 7 — Wspomnienia pośmiertne poświęcone pamięci i zasłu
gom świeżo zmarłego prof. Karola Grubera — przez Dra Stin
ner a i Dra Schrenck-Notzinga, z portretem nieboszczyka. — 
Odpowiedź na krytyki Tischnera, Driescha i Glogau'a odnośnie do 
promieniowania fal mózgowych — przez prof, F. Cazzamalli 
w Medjolanie. — Suggestja zbiorowa czy ektoplazma? — przez Dra 
Tanagra z Aten. — Doświadczenia z Eusapją Paladino i krytyk ich 
Rosenbusch — przez R. Lamberta. Autor z surową ironją zwal
cza w dłuższym wyczerpującym artykule bezpodstawność zarzutów 
stawianych ze strony R, doświadczeniom dokonywanym w swoim 
czasie ze znanem neapolitańskiem medjum i kwestjonującego real
ność obserwowanych przy niem objawów (vid. Zeitschrift f. kriti- 
schen Okkultismus, April, 1927).

*• *
Redakcja znanego nam popularnego w Niemczech czasopisma 

Psyche und Uebersinnliehe Welt (powstałego z zespolenia się dwóch 
tych przed kilku laty niezależnie od siebie wychodzących pism), 
obwieściła, iż z upływem 10-cio lecia tego wydawnictwa kończące
go się w Paźdz. 1926 r.,—z powodu ciężkich warunków i ogólnej pe- 
nurji w Niemczech, widzi się zmuszoną do zredukowania objętości 
pojedyńczych zeszytów, co nie wpłynie bynajmniej na jakość treści- 
Ze względu zaś na owe ciężkie warunki i konieczność liczenia się 
z groszem, prenumerata czasopisma zostaje jednocześnie zniżoną 
o połowę.—Następny Nr. 1, 1926 za m. Paźdz., noszący już tylko 
nazwę „Psyche" zamieszcza między innemi: Istota Nauki Okultystycz
nej i Kwestja Socjalna przez P. Voigt'a — Telepatja experymen- 
talna — przez E, Borg'a — Wiara w Cud i Psychologja (z okazji
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śmierci Emila Coue) — przez Dra W. Dekauerla — i b. bogaty 
dział sprawozdawczy.

Nr. 2 — za Listopad 26 r.: Wojna światowa i jej skutki, ob
serwowane ze stanowiska krytycznie-kulturalnego — przez H. Rei
chenbach a. — Hypnoza na odległość — niewiadomego autora. — 
Towarzystwa tajemne okultystyczne i abstynencja od alkoholu — 
przez K. Heise z Zurychu. Artykuł ten jest ostrą i zjadliwą krytyką 
skojarzonych kilku wspólnemi interesami państw, z jednej strony 
wprowadzających u siebie podobne ograniczenia, podczas gdy z dru
giej, przez import na wielką skalę opium do Chin, wpływają na po
zostawianie świata Wschodniego w pewnym stopniu narkozy czy
niącym go niezdolnym do reakcji w kierunku własnych swych inte
resów. Toż samo ma miejsce z Rosją, gdzie dostojnicy sowieccy 
nie stosują żadnych ograniczeń w używaniu przez ludność alkoholu, 
utrzymującego ją w ogłupieniu i bierności; — obfity i barwny dział 
kronikarski i sprawozdawczy. W Nr. 3 Grudniowym 26 r., znajdu
jemy dokończenie wyżej wspomnianego artykułu p. K. Heise z Zu
rychu, — Wiara — przez T. Anselmusa, — O przewadze du
cha i duszy nad ciałem — przez E. Gemh’a, — Nerwowość i Uzdro
wienie jej — przez A. Grobe-Wutischky.

Nr. 4 1924 r. zawiera między innemi: Co przyniesie przyszłość 
(przepowiednie według wizyj pewnej jasnowidzącej)—przez P. Cla- 
udius'a; — Dyonizyjska Fala — przez R. F. Sieber a (d. c. — 
początek w poprz. N-rze); — Czy rzeczywiście są to Duchy, które 
świadczą o dalszem życiu? z okazji wyszłej z druku książki H. De
nis Bradley’a, p. t. Ku Gwiazdom na spotkanie;—Spokój na Zie
mi!—przez Janusa; — Sztuka Modlenia się—przez A. Strauss'a, 
Przewrót w nauce o Odżywianiu — Dra Med. H. Will’a; — Horo
skopy na r. 1927.

Nr. 5—d. c. i dokończenie artykułu A. Gro be-Wutischky: 
Czy rzeczywiście są to duchy, które świadczą o dalszem Życiu? — 
Co przyniesie Przyszłość? — J. Claudius'a (d. c. i dokończenie); — 
O jasnowidztwie według doświadczeń ze St. Ossowieckim — przez 
A. Grobe-Wutischky; — Wyrok Sądu Kameralnego w sprawie 
skargi Rudloffa contra Moll, — etc.

Nr. 6 — Dokończenie rozpoczętych w poprz. numerze dwóch 
artykułów. Telekinoskop—przez G. Kaletę z Salzburga, z rysun
kami w tekście; — Szkopuły w sprawie komunikowania się z Du
chami — przez E, Gast'a; — Biochemia w nowym duchu—przez 
A. B o r g’a.

Nr. 7 — Przed wielkiemi wydarzeniami: Nasz światowy czas 
zwrotny w świetle Astrologji ezoterycznej — przez Peryt-Schou’a;— 
Telekinoskop — przez G. Kaletę (d. c.); — Fizykalne Fenomena



82

wielkich Medjów — przez A. Grób e-Wutischky; — Cud Jasno- 
widztwa — przez Dra H. R.—Po tamtej stronie—przez H. M o o r'a. 
Liczne sprawozdania z ruchu literackiego w dziedzinie duchownictwa 
w Niemczech i zagranicą.

W Nr. 8 —za m. Maj, 27 r. znajdujemy: Lew Północy idzie!— 
przez Peryt-Shou Medjum Eleonora Zugun i protektorka jej 
hrabina Wasilko — przez A. Grobe-Wutischky; — Telekino- 
skop — przez G. Kaletę (dokończenie); — Fizykalne Fenomena 
u wielkich medjów (dokończenie); — Sprawozdanie z cudu jasno
widzenia — przez Dra H. P. (dokończenie; — Lukutate -— zadanie 
Odmłodzenia rozwiązane — przez G. v. Gager n;—rubryka drob
nych wydarzeń i sprawozdanie z ruchu umysłowego na tem polu.

Nr. 9 i 10, dają między innemi dalszy ciąg i dokończenia roz
poczętych w poprzednich NN. prac literackich. Studjum krytyczne 
p. t. Karol August Eschenmayer jako badacz parapsychologiczny — 
przez Dra G. Z e i 1 e r'a z Harburga. Podobne studjum o Losie 
i Wolności Woli — ex re Książki Hansa Kiinkla wydanej pod 
tym tytułem w Jenie.—Rak i zwalczanie go—przez G. Rautha.— 
Siła w nas — przez J. Diirr'a; — Do sprawy Eleonory Zugun i hra
biny Wasilko — przez Dra Med. W. Krónera, etc.

W
¥ *

Zaznaczyć wypada rosnące szybko w Niemczech zainteresowa
nie się Astrologją i szerzenie się ruchu umysłowego w tym kierun
ku, więcej znacznie aniżeli w innych krajach. Powstałe przed laty 
Towarzystwo Astrologiczne w Berlinie, b. ograniczoną liczbę członków 
liczące, poczęło wydawać w owym czasie już w charakterze organu 
swego, miesięcznik pod nazwą Astrologische Blatter (Kartki Astro
logiczne), początkowo w formie b. szczupłego zeszytu, obejmując 
nie więcej jak jeden arkusz druku. Z biegiem lat jednak następnych, 
na skutek zainteresowania się widocznie przedmiotem coraz szer
szych kół, miesięcznik ten zwiększał stopniowo swą objętość, tak 
iż w bieżącym, dziewiątym roku istnienia swego, wychodzące zeszy
ty pomienionego wydawnictwa, drukowane przez ruchliwe przedsię
biorstwo nakładnicze (Linser Verlag, — Berlin-Pankow), przedsta
wiają się bardzo poważnie, tak co do treści studjów dotyczących 
samej Astrologji, jako specjalnej Wiedzy, jak również nauk w ści
słym z nią związku będących. Rzeczone czasopismo jest obecnie orga
nem specjalnym Berlińskiego Astrologicznego Towarzystwa, wychodzi 
jednak jako samodzielne wydawnictwo pod nazwą Astrologie, jako 
organ miesięczny dla teoretycznej i praktycznej Astrologji; — daje 
b. bogaty materjał będący owocem pracy i studjów licznego zespołu 
poważnych współpracowników (35), w liczbie których wielu znanych 
lekarzy i wykładających w uniwersytetach i wyższych zakładach
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naukowych. Starannie również opracowany znajdujemy w wydaw
nictwie tern dział sprawozdawczy z publikacyj na tem polu wycho
dzących. Tenże imponuje rzeczywiście tak liczbą jak rozmiarami 
wydawnictw przedstawiających się jako poważne i gruntowne stu- 
dja. Czasopismo zamieszcza również horoskopy przeróżnych osobi
stości tak żyjących jak i zmarłych, dokonywane na podstawie astro
nomicznych danych i przedstawiające się jako takie niezwykle in
teresująco. Stowarzyszenia Astrologiczne Niemieckie, posiadają cen
trum swe jako ześrodkowanie całego ruchu i działalności swej na 
tem polu, w Monachium, pod nazwą Deutsche Astrologische Cen- 
tralstelle Munchen (Akademiestrasse, 5). Dla nielicznych czytelni
ków interesujących się u nas Astrologją, pozwalamy sobie polecić 
w pierwszej linji zapoznanie się z pomienionem wydawnictwem, 
zwracając jednocześnie uwagę nieoznajmionym z tym przedmiotem, 
iż studja Astrologji przedstawiają zadanie bardzo poważne i nie
łatwe, oparte przedewszystkiem na gruntownej znajomości Astrono- 
mji i wyższej matematyki.

Niezaprzeczoną zasługę zainteresowania szerszego ogółu Astro
logją, jako wiedzą z którą poważnie liczyć się należy, przypisać wy
pada ówczesnym kierownikom miesięcznika „Psyche” w Niemczech, 
obecnie na czele czasopisma „Astrologie" będącym, a przedewszyst
kiem teraźniejszemu jej redaktorowi, p. Erichowi Winkelw Ber
linie, wydawcy licznych prac z tej dziedziny, tudzież Karolowi 
Brandel-Pracht, autorowi gruntownie opracowanego, obszer
nego sześciotomowego dzieła, p. t. „Astronomiczna Kolekcja dla 
Samostudjum" (w cenie 25 mk. niem.).

Podobne zadania ma na celu i inne czasopismo niemieckie, 
•pod mianem Astrologische Studien wychodzące, i mieszczące w so
bie publikacje Akademickiego Towarzystwa Badań Psychicznych 
E. W., wydawane przy współudziale zespołu lekarzy i asystentów 
przy wyższych uczelniach niemieckich. Zadaniem pisma jest ujęcie 
i objaśnienie Astrologji z najnowszego punktu widzenia, a miano
wicie analiza kwestyj astrologicznych ze stanowiska pojedynczych, 
aktualnych dziedzin naukowych. Na skutek tego każda z poje- 
dyńczych owych dziedzin posiada osobną swą redakcję pod kie
runkiem odpowiednich uczonych. Prace przeznaczone do publikacji 
liczą się z możliwością jakie każda z owych dziedzin przedstawia 
danych dla Astrologji; redakcja daje treściwe sprawozdania z po
siedzeń jakie w ciągu bieżącego kwartału miały miejsce w pomie- 
nionym celu. Pismo jest organem przeznaczonym do publicznego 
wypowiadania się ze strony Towarzystwa, w każdem nadającem się 
do badań zadaniu astrologicznem daje ono zainteresowanym odnośną 
orjentację w pożądanym dla nich kierunku.

Podobną do wyżej wzmiankowanego niemieckiego astrologi-
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cznego środowiska w Monachjum, stworzyli Astrologowie Francuscy 
placówkę pod nazwą Centre, d'Etudes Astrologiques de France, 
■w Paryżu, posiadającą własny również dwumiesięcznik — Revue 
Franęaise d'Astrologie — pozostający pod dyrekcją p. A. Volguin, 
przy udziale znacznej liczby poważnych współpracowników. Pre
numerata roczna czasopisma wynosi pół dolara.

Astrologja wchodząca w zakres Wiedzy Metapsychicznej, 
przedstawia jednak sama w sobie odrębną i specjalną całość, do
stępną jedynie, jak zaznaczone to było powyżej, odpowiednio przy
gotowanym i wyszkolonym po temu umysłom, czego konsekwencją 
jest nader ograniczona u nas liczba osobników będących w możności 
odnosić korzyść z publikowanych w pomienionych wydawnictwach 
artykułów, ilustrujących obecny stan Wiedzy Astrologicznej. Z tego 
względu wstrzymujemy się z wyszczególnianiem prac drukowanych 
w pomienionych czasopismach, ograniczając się do zwrócenia na 
sprawy te uwagi wybranych i na wysokości zadania będących, 
w celu ułatwienia im w danym razie orjentowania się w potrze
bnym im kierunku przy oddawaniu się studjom tej jak ludzkość 
prawie starej, do nowego życia obecnie na Zachodzie powołanej 
okultystycznej wiedzy.

W wyszłym z druku tomie XVII Sprawozdań Amerykańskiego 
Tow. Badań Psychicznych (Proceedings of the Americ. Soc. for 
Psychical Research) — New-York, 1923, znajdujemy zajmujące cały 
tom dwie prace Wallace Princ'a. Pierwsza dotyczy młodej 
panny, Doris Fischer, (adoptowanej w następstwie przez autora), 
posiadającej możność wielorakiej zmiany swej osobowości, opisy
wanej poprzednio już przez Prince'a w tomach IX i X tychże spra
wozdań w referacie obejmującym 1400 str. druku. W interesującej 
tej sprawie wypowiadali się także w swoim czasie generał Peter 
(Psychische Studien) i Hyslop w tomie XI Proceedings. Prince za
stanawia się w dalszym ciągu nad pomienionym przypadkiem w pracy 
p. t. „Matka Doris'y", dochodząc do wniosku, iż w Spirytyzmie 
jedynie można szukać objaśnienia pomienionych właściwości. Druga 
praca tegoż autora zajmuje się również podobnemi właściwościami. 
Medjum zostaje przeniesione psychicznie w stan dziecinny, z któ
rego jednak niema sposobu przenieść je z powrotem do zwykłego 
stanu, tak, iż wypadało je trenować w tym kierunku i wychowywać 
odpowiednio. Trzecia mieszcząca się w tomie tym praca panny Nelly 
M. Smitt, zajmuje się niezwykłemi własnościami psychometryczne- 
mi niejakiej panny Dale, orjentującej się na podstawie listów co do 
warunków i losów autorów owych listów, jak w danym przypadku 
p. Charleburga będącego w niewoli u bolszewików na Syberji.

W Nr.Nr. 6, 7 i 8 Journal’a of the American Society for Psy
chical Research znajdujemy pomiędzy licznemi pracami dowodzą-
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cemi żywego interesowania się w Stanach Zjednoczonych ruchem 
umysłowym i eksperymentalnym w dziedzinie Metapsychiki, arty
kuły przemawiające za i przeciw aktualności objawów medjalnych 
obserwowanych u pani Crandon, seansującej od pewnego czasu na 
obu półkulach pod nazwą Margery, młodej, urodziwej kobiety, 
żony znanego amerykańskiego lekarza, dalej streszczenia z prac 
R. Sudre'a, S. Grubera, prace oryginalne Dudley'a: „O prze
rabianiu energji na seansach”, Price'a: „O radjoaktywnych mie
szaninach i stosowaniu ich na seansach", tegoż autora w sprawie 
Eleonory Zugun (vide powyżej!), Carringtona: „Brzuchomówstwo 
jako możliwe objaśnienie niezależnych fenomenów głosowych i wiele 
innych.

W Nr.Nr. 9 i 10 tegoż czasopisma: Winterstein — Posie
dzenie z p. Silbert, R. Sudre'a — Obrona Crawford’a, Wasilko- 
Serecki: O Eleonorze Zugun — streszczenie z protokółów sean
sów zamieszczonych w pismach europejskich, Marca Richard
son a: Medjalność Margery i kilka innych artykułów w tymże 
przedmiocie, R. Sudre'a: Margery i Spirytyzm. Autor zbija zdanie 
jakoby obserwowane przy medjum tem objawy były natury spiry
tystycznej; Bird: Metodologja badań psychicznych, Haines: Pro
roctwa — autor zwraca uwagę na przepowiednie Nostradamusa 
u Cazotte'a i inne jeszcze mniej znane przepowiednie, zwłaszcza 
historyczne, komentując je w sensie dodatnim; Kennen: Jasnowi
dzenie u medjum w normalnym stanie świadomości.

W Nr. Nr. 11 i 12 tegoż czasopisma: Harry Price: Feno
mena obserwowane przy Rudi Schneiderze (wiedeńskie medjum), 
R. Sudre: Trans metapsychiczny i drogi magiczne, tegoż autora: 
Metapsychika i Magja, zdaniem p. Sudre obiedwie nauki mają 
wspólną podstawę, prof. Tbirring z Wiednia: Stanowisko Wiedzy 
do stosunku badań psychicznych, Bird: Medjalność Margery, 
Broad: Argumenty przemawiające za dalszem życiem człowieka.

W biuletynach będących organem powstałego w r. 1925 Bo- 
stońskiego Tów. Badań Psychicznych (Boston Society for Psychical 
Research) znajdujemy przemowy wybieranych corocznie na prezy
dentów rzeczonego Tow. prof. Dougall'a i Rew. E. Worcestra, 
zaznaczających ściśle naukowe cele rzeczonego Towarzystwa wprze- 
ciwieństwie, do niektórych innych tego rodzaju stowarzyszeń. W Biu
letynie Nr. IV zatytułowanym: Wizja i jej Skutek, której pracy au
torką jest pani I. H. Sagendorph, zajmuje się ona sprawozda
niami z seansów z medjami kobiecemi, paniami Chenoweth, Piper 
i Leonard w sprawie wizyj jakie obserwowała sama autorka w po
koju zamieszkałym dawniej przez zmarłego nagłą śmiercią Edwarda 
Wilsona, stwierdzonych następnie przez p. Piper i inne medja. Spra
wozdanie obszerne przedstawia jednak pewne braki i nie pozwala na
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skutek tego wyrobić sobie właściwego zdania co do natury obserwo
wanych przez p. S. wizyj i porozumiewania się z rzekomą istnością 
zmarłego Wilsona.

Sprawozdań Królewskiego Angielskiego Tow. Badań Psychi
cznych (Royal English Society for Psychical Research), tom 36, 
części 98 i 99, zawiera obszerne sprawozdanie Dingwall'a z 20’ 
seansów z medjum p. Margery w Bostonie. Zarówno Dingwall jak 
cztery ad hoc wyznaczone Komitety dla zdania sprawy z natury 
objawów obserwowanych u p. Margery, nie wypowiedziały się sta
nowczo co do prawdziwości tychże. Także zdania prof. Dou- 
gall'a i Rew. Edwards'a tudzież. D-ra Princ e'a wypadły wprost 
na niekorzyść medjum i zaznaczyć trzeba, iż zdania wogóle tak 
w Ameryce jak na naszym kontynencie są podzielone i większość 
ich oświadcza się przeciw medjum. Gdyby tak było rzeczywiście, 
p. Margery działałaby w sprawie symulacji w ścisłym związku 
z mężem swym, znanym i cenionym lekarzem—przyjmującym udział 
we wszystkich tych seansach. W części 99-ej znajdujemy mowę 
inauguracyjną prof. Driesch'a wybranego na rok bieżący na pre
zydenta rzejzonego Tow.; dalej sprawozdanie z seansów ze znanem 
medjum, p. Leonard; sprawozdania krytyczne Dingwall'a z książki 
nazwanej w Niemczech „Dreimannerbuch” (Księga trzech męzczyzn) 
nie cieszącej się uznaniem i surowo skrytykowanej w swoim czasie 
(patrz Nr. 9/10 „Zagadnień Metapsych."). I krytyka Dingwall'a nie 
wypadła również zbyt pochlebnie dla panów Klinkowstroema, Ro- 
senbuscha i Heńninga, autorów książki p. t. „Medjumizm Fizy
kalny”.

The British Journal of Psychical Pesearch (Agielski Dziennik 
Badań psychicznych) zawiera odczyt prof. Wiedeńskiego uniw. 
H. Thirringa, wypowiedziany w Laboratorjum Nacjonalnem. Autor 
przyznaje, iż przed trzema laty jeszcze stanowisko jego do badań 
medjalnych było podobne do stanowiska przeciętnego tegoczesnego 
uczonego: zupełna nieznajomość literatury i niewiara najzupełniejsza 
w zapewnienia psychistów w rzeczywistość ich nie mówiąc o po
gardzie zasadniczej dla spirytyzmu. W 1927 r. zaproszony został 
do przyjęcia udziału w seansach z Willy Schneidrem do Steinhofu. 
Seanse te wypadły ujemnie i dopiero dalsze seanse z temże me
djum w swem własnem laboratorjum przekonały prof. T. o praw
dziwości fenomenów telekinetycznych. Interesujący jest opis Thirrin
ga seansów odbywanych z rzekomem medjum Krausem, który po
mimo b. surowych warunków kontroli stosowanej w obec niego 
potrafił jednak, jak się sam przyznał później, oszukiwać experymen- 
tatorów przez czas dłuższy. Odczyt utrzymany jest w tonie poważ
nym świadczy b. korzystnie o zmyśle obserwacyjnym utora i o właś- 
ciwem orjentowaniu się w dziedzinie tej, przedstawiającej dla bada-
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cza nieświadomego specjalne swe właściwości, które tenże winien 
poznać i nauczyć się uwzględniać.

Quarterly Transactions of British College of Science, tom V, 
N — 4, Stycz. 27 r. — Czasopismo to kwartalne, wychodzące w Lon
dynie, daje obszerne i detaliczne streszczenie znanej wyszlej 23 r. 
z druku książki Dra Eugenjusza Osty, p, t. Świadomość nadnor- 
malna (La connaissance supranormale) tudzież sprawozdanie z li
cznych doświadczeń opisywanych przez Dra O. w Revue Metapsy- 
chique. Leslie Curnow — Duchy w Ciele. Autor daje szereg 
nie przedstawiających wątpliwości przypadków nadnormalnej róż
norodnej czynności żyjących, które objaśnia ze stanowiska czysto 
spirytystycznego; — Floririzel v Reuter — daje sprawozdania 
z seansów jakie zainscenizował z matką swą posługując się skon
struowanym przez siebie prżyrządem noszącym szumną nazwę Hes
perus Auditor, zapomocą którego otrzymał od duchów rewelacje, 
a będącym właściwie modyfikacją znanego procederu posługiwania 
się w tym celu tablicą z abecadłem i ekierką. Autor przytacza ca
łe szregi komunikujących się z nim w przytoczony sposób istności 
duchowych, od których otrzymywał enuncjacje w przeróżnych na
rzeczach;—M rs. Mckenzi e—Medjalność panny Hasel Ridleys; a tak
że niektóre ciekawe doświadczenia z członkami Collegium.

Dr. Fr. Habdank.

TRZECI MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
BADAŃ PSYCHICZNYCH W PARYŻU

od d. 26 Września do d. 2 Października 1927 r.

Tenże Kongres miał pierwiastkowe odbyć się we Florencji, 
następnie w Rzymie, wreszcie zwołany został do Paryża z powodu 
zbyt małego zainteresowania się we Włoszech sprawami ducho- 
wemi. Miejscem obrad był amfiteatr Richelieu w Sorbonnie, owej 
świątyni Ścisłej Wiedzy i fakt postawienia z okazji Kongresu Me- 
tapsychiki na równi z innemi gałęziami Wiedzy Ścisłej, daje jej 
prawo obywatelstwa, zbyt często jeszcze w tym względzie, jak do
tąd, zwłaszcza we Francji, kwestjonowane.
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Prezesem Kongresu jest wielce zasłużony na polu Fizjologji 
i Psychologii, znany nam z pobytu swego w Warszawie, prof. Karol 
R i c h e t; pracami przygotowawczemi zajmowali się łącznie z Komi
tetami Narodowymi przeróżnych krajów, pp.: Dr. Osty, dyrektor 
Instytutu Metapsychicznego Międzynarodowego, i p. Karol Vett, 
Sekretarz Generalny, główny inicjator wprowadzenia w czyn i ży
cie sprawy Kongresów Metapsychicznych. W przeddzień otwarcia 
Kongresu zapisani jako uczestnicy otrzymali zaproszenie na ze
branie towarzyskie, dla wzajemnego poznania się i zbliżenia, do 
hotelu d'Orsay, o godz. 9-ej wieczorem, gdzie przemawiał, witając 
nas, prof. Richet. Zwracał uwagę niezwykle liczny poczet pań 
zainteresowanych Kongresem, a także b. liczny, w porównaniu 
z innemi narodowościami, współudział w nim Niemców.

W dniu następnym otwarcie Kongresu zainaugurowane zostało 
przemową prof. Richet, poczem, po wysłuchaniu oficjalnych spra
wozdań pp.: D-ra Osty i Karola Vett'a, wygłosił dłuższą przemowę 
prof. Filozofji na uniw. w Lipsku, p. Hans Driesch, na temat 
„Wpływu Metapsychiki na Światopogląd".

Przemowa prof. Driesch, zaszczyconego na rok bieżący wybo
rem na prezesa Angielskiego Królewskiego Tow. Badań Psych, 
w Londynie, wypowiedziana w języku francuskim, była jednem 
z ważniejszych wydarzeń na Kongresie. Logicznie, barwnie i inte
resująco przedstawił niemiecki uczony znaczenie Metapsychiki 
i wpływ jej na biologję, psychologię i ogólnie biorąc również i na 
filozofję, która streszcza i jednoczy sumę wiedzy ludzkiej. Z nie
zwykle wysokim polotem myśli ujęte pomienione przemówienie, 
a zwłaszcza ostateczne dedukcje prelegenta, który nie wahał się 
i miał odwagę postawić tezę, iż losami Wszechświata kieruje jedna 
Najwyższa Istność, zasługuje na uwagę, a także twierdzenie, iż nie
zależnie od narodowości, rasy i wyznania jesteśmy wszyscy dziećmi 
jednego ojca, którym jest Duch, i wszelką walkę z sobą uważać 
należy za bratobójczą. Badania nasze i związane z niemi cele, 
zaznacza Driesch, mają na względzie zapobieganie złemu, przeciw
działanie mu i doprowadzenie do minimum szkody dla ludzkości.

W ciągu niezwykle długiego czasu trwania Kongresu, t. j. 
podczas całego prawie tygodnia, wygłoszona została poważna liczba 
odczytów przez autorów różnych narodowości, między którymi, jak 
zaznaczone było powyżej, predominowali Niemcy, wyjątkowo ser
decznie traktowani przez francuskich swych gospodarzy. Większa 
część pomienionych komunikatów, chociaż niejednokrotnie dobrze 
opracowanych i interesujących, grzeszyła jednak zbytnią rozciągło
ścią; pojedyńcze odczyty trwały często godzinę i dłużej, na skutek 
czego brakło czasu na wypełnienie innych części programu Kongre-
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sowego, jak np. na ważne zadanie ustalenia jednolitej terminologji 
metapsychicznej.

Do francuskich uczestników przyjmujących czynny udział 
w Kongresie, należała większa część członków Zarządu Instytutu 
Metapsychicznego Paryskiego, a więc, oprócz honorowego prezesa 
tego Instytutu prof. Rich et i dyrektora, D-ra Osty, panowie 
Santoliquido i Jan Meyer, któremu pomieniony Instytut za
wdzięcza swą egzystencję, i który obecnie objął kierunek znanego 
w kołach spirytystycznych wydawnictwa — „La Revue Spirite" — 
dalej szereg dawnych współpracowników b. czasopisma: „Annales 
des Sciences Psychiques", pp. de Wesme, Warcollier, Doktorzy Roux 
i Moutier z Paryża, Dr. I. Maxwell i inżynier Desoille z Bordeaux 
i wielu innych.

Z małej stosunkowo liczby Anglików i Amerykanów przyjmu
jących udział w Kongresie, zapowiedział swój odczyt znany i po
pularny uczony, członek Akademji Królewskiej w Anglji, sir Oliver 
Lodge; tenże nie przybył jednak i komunikat jego „O Energji 
promienistej i fenomenach meta psychicznych” — odczytał współpra
cownik „Revue Metapsichique”, p. Quartier. Zabierali głos pp.: 
Dr. Harry Price, Dr. Bird, Dr. Drayton Thomas z Londynu, Dr 
Walter Prince z Bostonu, Dr. H. Carrington z New-Yorku. Ogólną 
uwagę zwrócił odczyt młodego włoskiego uczonego, D-ra Cazza- 
malli, prof, psychiatrji i neurologji w Medjolanie: „O falach ele
ktromagnetycznych w związku z pewnemi fenomenami psycho-zmy- 
słowemi mózgu ludzkiego". Przedmiotem promieniowania mózgu 
zajmuje się prof. Cazzamalli od dłuższego czasu i rezultaty badań 
jego, znane nam są z publikacyj pomieszczonych w „Revue Me- 
tapsychique” i toczącej się na łamach tegoż czasopisma wymianie 
zdań w tymże przedmiocie. Wygłosili również odczyty prof. Dr. 
Luisada z Florencji i Dr. Sanguinetti, asystent przy klinice Neuro
logji w Rzymie.

Na czele niemieckich gości, których przeważna część zajmuje 
stanowiska wykładających na wszechnicach, stoją: wyżej wymie
niony prot. Hans Driesch, tudzież powszechnie znany lekarz i ba
dacz z Monachjum, Dr. Schrenck-Nottzing; dalej znaczna liczba 
lekarzy i profesorów uniwersytetów znanych nam z publikacji 
umieszczanych w jednem z najpoważniejszych miesięcznych spe
cjalnych czasopism — „Zeitschrift fur Parapsychologie", reprezento- 
wanem na Kongresie przez redaktora swego, D-ra Sunnera, a mia
nowicie: Dr. Werweyen i Dr. Filos, profesorowie uniw. w Bonn, 
Dr. Weltz z Munich, Dr. Kroner z Charlottenburga, Dr. Oesterreich, 
prof. uniw. w Tubingen, Dr. Boccken z Norymbergji, Dr. Lambert 
ze Stuttgardu, Dr. Kindborg z Wrocławia i wielu innnych mniej 
znanych, z liczby których zasługują na uwagę odczyty D-ra Kralla
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z Munich, z których w pierwszym autor przytacza obserwacje swe 
i inne tyczące t. zw. zwierząt myślących, podczas, gdy w drugim 
zajmuje się kwestją telepatji między człowiekiem i zwierzęciem.

Przedstawicielami metapsychików austrjackich byli Dr.Wrhowsky 
i dr. Tartaruga z Wiednia; czechosłowackich prof. uniw. Mikuska 
i Dr. Hynek, tudzież Dr. Fischer, prof, psychiatrji z Pragi; Belgję 
reprezentował p. Maurycy Schaerer, członek Akademji Królewskiej 
w Brukselli; Grecję Dr. Tanagra, naczelny lekarz marynarki i pre
zes Tow. Metapsych. w Atenach. Ten ostatni w interesującym 
odczycie swym, zakomunikował szereg godnych zaznaczenia faktów 
w związku z obserwowanymi podczas doświadczeń fenomenami, 
wypowiadając jednocześnie pewne dla objaśnienia ich hypotezy.

Wreszcie hrabina Wasilko-Serecki wygłosiła odczyt ilustrowany 
kinematograficznie w sprawie objawów medjalnych u znanej nam 
z poprzednich publikacyj, młodej Rumunki, Eleonory Zugun, i zmian 
obserwowanych u niej na skórze.

Z metapsychików polskich obecni byli na Kongresie pp. inży
nier Lebiedziński i Dr. Sokołowski, jako przedstawiciele Polskiego 
Tow. Badań Psychicznych, tudzież p. Szmurło, przedstawiciel Pol
skiego Tow. Psycho-Fizycznego, którzy w charakterze delegatów 
ze strony odnośnych sfer ministerjalnych polskich, korzystali z pe
wnych, w związku z tern będących, finansowych przywilejów. 
Pp. Sokołowski i Szmurło wygłosili osobiście zapowiedziane przez 
nich i zamieszczone w programie Kongresu odczyty, podczas, gdy 
komunikaty p. Lebiedzińskiego odczytane zostały przez p. Quartier, 
referenta przy Komitecie Organizacyjnym Kongresu*).  Obecny był 
również w pierwszych dniach p. Stefan Ossowiecki z żoną, posia
dający jako medjum-jasnowidz, wszechświatową sławę i jednocześnie 
cieszący się w francuskich zwłaszcza sferach uczestniczących 
szczerą sympatją i popularnością.

*) M. P. Lebiedziński — Contribution a 1’etude du meilleur rendement des 
mediums. Essai sur la mediumnite de M-me Przybylska.

Dr. T. Sokołowski — Essai d’explication des phenomenes de telepathie et 
de Psychoscopie.

P. Szmurło — De la recherche des indices des proprietes metapsychiques.

Posiedzenie kongresowe w wielkiej sali amfiteatralnej w Sor- 
bonnie, pod przewodnictwem, kolejno przez aklamacje z liczby 
obecnych wybieranych, honorowych prezesów, miały miejsce co
dziennie od godz. 9-ej rano do 12-ej i od 3-ej do 6-ej po poł. 
Miejscem wspólnej łączności towarzyskiej był Instytut Metapsy- 
chiczny, którego sale stały wieczorami otworem, oddane na te cele 
przez uprzejmych i gościnnych gospodarstwo, D-ra Osty z mał
żonką.
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W jednym z salonów Instytutu Metapsychicznego wystawio
nych było kilkanaście obrazów ziomka naszego, artysty-malarza, 
p. Grużewskiego, znanego w Warszawie z produkcyj swych 
artystycznych wykonywanych w transie medjalnym, prawie po 
ciemku, farbą olejną lub pastelami, niezwykle szybko. W czasie 
od 4 do 15 lipca znaczna liczba obrazów Grużewskiego była przed
miotem specjalnej wystawy w Galerjach Bernheima (Faubourg St. 
Honore), budząc zrozumiałe zaciekawienie.

W Paryżu ma p, Grużewski kolegę i współzawodnika w arty- 
ście-malarzu p. A. Lesage, posiadającego podobne medjalne właści
wości. Obadwaj artyści do czasu powstania u nich niezwykłego 
tego talentu, nie zajmowali się zupełnie malarstwem i tenże talent 
objawił się u nich nagle i niespodzianie. Większa część obrazów 
wystawionych podczas Kongresu w Instytucie i budzących powsze
chne zainteresowanie i admirację, wykonał artysta będąc w go
ścinie na wsi u hr. Le Loup de Saintville, człowieka wysokiej du
chowej kultury, którego do tego stopnia zajęły rewelacje otrzymy
wane przez panie Domańską i Czernigiewicz, iż, jak upewniał mię 
p. de Saintville, rozpoczął on studja nad językiem polskim w celu 
przetłomaczenia pomienionych rewelacyj, zwłaszcza w związku ze 
sprawami Reinkarnacji będących, na język francuski, co w każdym 
razie, jeśli wogóle nastąpi, dłuższego znacznie, jak sądzi szanowny 
i wielce sympatyczny inicjator, wymagałoby do urzeczywistnienia 
czasu.

W środę, d. 28 września, odbył się wieczorem w salach tegoż 
Instytutu raut, na który otrzymali zaproszenie wszyscy członkowie 
Kongresu wraz z rodzinami. Raut urozmaicony był produkcjami 
muzycznemi jednego z pierwszorzędnych europejskich violinistow 
i zgromadził kilkaset osób, które zeń mile wyniosły wrażenie. W so
botę wreszcie, dn. 8 października, o g. 9-ej wieczorem, odbył się 
w hotelu d'Orsay, pożegnalny składkowy obiad, w którym wzięło 
udział około 200 osób. Miały miejsce podczas niego odpowiednie, 
nacechowane serdecznością przemowy, tak ze strony uczonych fran
cuskich, a więc przedewszystkiem prof. Richet, D-ra Osty i innych, 
jak również ze strony wybitnych cudzoziemskich przedstawicieli 
Wiedzy, łączącej wszystkie narodowości wspólnem ogniwem.

Reasumując wyniesione z Kongresu tego wrażenia, zaznaczyć 
należy, iż tenże, jak i dwa poprzednie, posłużył przedewszystkiem 
do osobistego poznania się, zbliżenia i porozumienia wzajemnego 
interesujących się zadaniami Wiedzy metapsychicznej przedstawi
cieli przeróżnych narodowości w licznych sprawach wymagających 
wspólnego zastanawiania się nad niemi, a związanych z dziedziną 
tej, prawie jak ludzkość starej Wiedzy, zaniedbanej z biegiem wie
ków i od niedawna dopiero do nowego powołanej życia, nie zorga-
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nizowanego jeszcze jak należy i we właściwe nie ujętego formy. 
Fakt zaaprobowania przez miarodajne sfery przyszłego Kongresu 
projektu, by w programie jego figurowała jedynie tylko ograniczona 
liczba kwestyj, któreby miały służyć jako tematy do wypowiadania 
się i porozumiewania celem dojścia do wspólnych, związanych 
z niemi zadań, należy przyjąć z uznaniem jako racjonalny i prakty
czny. Porządek ten albowiem umożliwi skupienie uwagi w pewnym 
wytkniętym kierunku, zapobiegając na razie rozpraszaniu się myśli 
pozbawionej tego rodzaju wytycznych, stanowiących punkt wyjścia 
i racjonalnego oparcia, czyli zapobieganie błądzeniu po tej obszernej 
i tak co do charakteru swego różnorodnej dziedzinie odnośnie wy
boru kwestyj zasługujących w pierwszej linji na rozpatrzenie się 
w nich i wspólne zastanowienie w celach dojścia do pewnych 
wniosków mogących służyć za podstawę do dalszych skutecznych 
badań i dochodzeń.

*
¥ *

Na ostatniem, ad hoc mającem miejscu, miarodajnem posiedzeniu 
Kongresu postanowiono, iż Czwarty Międzynarodowy Kongres Ba
dań Psychicznych będzie miał miejsce w Atenach na wiosnę 
1930 r., następny zaś, t. j. piąty, w r. 1932 w Londynie, z okazji 
50 obchodu jubileuszowego powstania Angielskiego Królewskiego 
Towarzystwa Badań Psychicznych, i otrzymanego odnośnego zapro
szenia od prezydjum rzeczonego Towarzystwa. Na temże posie
dzeniu kreowana została również specjalna, t. zw. super-Komisja, 
której zadaniem jest załatwianie wszelkich ewentualnych sporów 
i nieporozumień pomiędzy autorami referatów projektowanych do 
wygłaszania ich na Kongresie a Komitetami Narodowymi, decydu- 
ącymi jak dotąd o ich przyjęciu. W skład rzeczonej Komisji mają 

wejść: Sir Olivier Lodge, Prof.: Dr. H. Driesch i p. Karol Vett tu
dzież prezes Komitetu Narodowego kraju, w którym Kongres ów 
ma mieć miejsce.

Warszawa, w Październiku, 1927 r.
Dr. Fr. Habdank.
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CARLOS MIRABELLI
MEDJUM BRAZYLIJSKIE

W jednym z poprzednich zeszytów „Zagadnień Metapsychicznych” 
zamieszczona była wzmianka o niezwykłych w swoim rodzaju wła
ściwościach medjalnych osobnika nazwiskiem Carlos Mirabelli, wło
skiego pochodzenia, urodzonego w Brazylji w 1889 roku. Od owego 
czasu rozgłos fenomenalnych objawów związanych z osobą pominio- 
nego medjum, nie ograniczył się na przybranej jego ojczyźnie, lecz 
odbił się szerokiem echem poza jej granicami a dalej i u nas w Euro
pie. Do rozgłosu tego przyczyniła się niemało broszura w roku bie
żącym w Santos, w Brazylji, p. t. „O Medjum Mirabelli" (str. 74) 
z której czerpiemy część poniżej zamieszczonych danych. Są one 
rzeczywiście zadziwiające i czynią wrażenie fantazyj, pomimo iż 
aktualność ich stwierdzona została setkami podpisów osobistości 
znanych w Brazylji jako poważne, wiarogodne i w hierarchji spo
łecznej tamże zajmujących wybitne stanowiska, co poświadczone 
zostało co do pewnej ich liczby, przez konsulat brazylijski w Mo
nachium, w którym nie omieszkano zasięgać pod tym względem 
informacyj.

Zaznaczyć należy, iż obserwowane przy Mirabellim objawy 
charakteru materjalizacyjnego, miewają miejsce we dnie, przy świetle 
słonecznem lub pełnem oświetleniu elektrycznem, w obec licznego 
bardzo zespołu uczestników seansu, liczących często 60 i więcej 
osób, należących do inteligentnych sfer brazylijskiego towarzystwa. 
Warunki w jakich miała miejsce odnośna, bardzo ścisła kontrola, 
opisane są detalicznie; prowadzone były także dokładne protokóły 
posiedzeń z pomienionem medjum, podpisywane przez obecnych, 
poręczających prawdziwość faktów których byli świadkami.

Zastanawia u Mirabellego różnorodny charakter mających 
miejsce przy nim objawów. Oprócz zdumiewających w swoim ro
dzaju przedewszystkiem długotrwałych mater jalizacyj, czyniących 
wrażenie ludzi żyjących, mają miejsce aporty przedmiotów z odle
głych miejscowości, jak np. rewolwer przeniesiony na żądanie z zam
kniętego kufra w Santos do Rio de Janeiro, — lewitacji przedmio
tów w blizkości medjum będących, jak i osoby samego medjum i prze
noszenia go nawet w dalekie strony, jak stwierdzony rzekomo fakt 
zniknięcia nagłego Mirabellego z banhofu w Luz i skonstatowania 
w dwie minuty później obecności jego w St. Vincent, odległego o 90 
kilometrów.

Niemniej zdumiewającemi wydają się właściwości intelektualne
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medjalne jakie posiada Mirabelli. Tenże wypowiadał się w transie 
będąc lub pisał dłuższe lub krótsze traktaty w zakresie różnych 
dziedzin, w 28 językach, a także pismem hieroglicznem, pod inspi
racją rzekomo odnośnych duchowych istności, w sprawach dotyczą
cych Medycyny, Prawa, Socjologji, Ekonomji racjonalnej, Polityki 
Teologji, Psychologji, Historji, Przyrodoznawstwa, Muzyki, Astro- 
nomji, Filozofji, Logiki, etc. Jednym z pierwszych spisanych przezeń 
automatycznych traktatów, była rozprawa p. t. „Nowoodrodzona 
Polska",—obejmująca 8 aikuszy, skreślona w polskim języku, o któ
rym medjum w zwykłych warunkach nie ma pojęcia.

Załączam kilka opisów obserwowanych przy Mirabellim obja
wów, w warunkach przeprowadzonej za każdym razem ścisłej kont
roli medjum i środowiska, w którem miały miejsce odnośne posie
dzenia.

Seans ma miejsce w St. Vincente, w dzień, przy słonecznem 
świetle. Mirabelli siedzi skrępowany i przytwierdzony nieruchomo 
do stołka, liczni obecni otaczają go kołem. M. wznosi oczy w górę 
i zdaje się być w stanie ekstatycznym, niepoczytalnym. Stołek 
z medjum poczyna posuwać się po podłodze, poczem wznosi się 
w powietrze, coraz wyżej, i dosięgnąwszy dwóch metrów wysokości, 
płynie w różnych kierunkach w przestrzeni po sali i wreszcie zwol
na opuszcza się na podłogę o 2 metry i 30 centymetrów odległości 
od miejsca, gdzie stał pierwotnie. Czas, w którym medjum znaj
dowało się w powietrzu wynosił całe dwie minuty, M. w ekstazie 
będący, rozmawiał w trakcie tego z rzekomemi istnościami Newtona, 
Gallileusza, Dantego, i po wyjściu z transu nie pamiętał niczego co 
się działo.

Trzy dalsze posiedzenia, których obecnie podaje opis, miały miej
sce w Santos pod kierunkiem Drów: S. de Camargo, A. Riveira i I. F, 
Schmitta, przy licznym współudziale innych osób, w liczbie których 
znajdował się znany w szerokich kołach, lekarz Dr. Ganimed de 
Souza. Posiedzenie odbywało się w wielkiej sali Pracowni Komisji 
Badań, o godzinie 9 rano.

Przytwierdzony do krzesła M. blednie mocno,—oczy jego zdają 
się wychodzić z orbit, — staje się niespokojnym: rwie się i rzuca— 
wreszcie wpada w trans, przy ciepłocie ciała 36,2°, i 28 uderzeń 
tętna i zniesieniu zupełnem wrażliwości skóry. Stan jego robi wra
żenie poważnego. Nagle dają się słyszeć trzy uderzenia w stół i wy
powiedziane dziecięcym głosem słowo: „Papa!"

Dr. Souza powstaje z miejsca i oświadcza wzruszony, iż roz- 
poznaje głos córeczki swej, zmarłej niedawno temu na grypę. Po 
chwili ukazuje się wszystkim obecnym postać młodej dzieweczki 
obok medjum, Dr. Souza podchodzi do zjawy, przemawia do niej, 
obejmuje,—przyciska do piersi i oświadcza łkając, iż to istotnie jest
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jego dziecko, ubrane w sukienkę w której zostało pochowane. Postać 
dziewczynki robi wrażenie żyjącej, odpowiada na zadawane jej py
tania — jest tylko niezwykle blada. Inni obecni zbliżają się również 
do niej, dotykają i rozmawiają z nią. Postać zostaje kilkakrotnie od- 
fotografowana, poczem zaczyna unosić się w powietrzu, płynąc po 
sali w różnych kierunkach i poruszając ramionami na podobieństwo 
skrzydeł, którym to ruchom odpowiadają rytmiczne ruchy wykony
wane rękami medjum. Wreszcie postać dziewczynki znika nagle, po 
upływie 36 minut od chwili jak się była ukazała.

Medjum czyniące wrażenie silnego wyczerpania, odpoczywa, 
ciężko dysząc przez pewien czas, poczem nagle w oszklonej szafie 
będącej w sali, w której dla celów naukowych znajdowała się trupia 
czaszka, rozpoczyna niezwykły hałas, spowodowany gwałtownem 
rzucaniem się w zamkniętej szafie owej czaszki. Dr. Souza podchodzi 
do szafy w zamiarze otworzenia jej, zanim jednak to uczynił szafa 
rozwarła się sama i trupia głowa szczękając zębami, wyleciała z szafy 
i poczęła przebiegać w powietrzu salę w różnych kierunkach, W chwili 
gdy Dr-owi Souza przyszła myśl, iż dziwnetn jest, że głowa buja 
tak swobodnie bez kościotrupa, wtedy, jakgdyby w odpowiedzi na 
to, od będącej w powietrzu głowy poczęły formować się początko
wo kręgi szyjowe, dalej grzbietowe, kość piersiowa, łopatki, żebra, 
miednica w związku z kręgosłupem, wreszcie dolne kończyny ze 
stopami. Utworzony w ten sposób cały kościec począł dość nieudol
nie wielkiemi krokami chodzić po sali, słaniając się jak gdyby miał 
upaść, do czego jednak nie dochodziło. Jednocześnie rozchodziła się 
po sali wychodząca od medjum wstrętna woń trupia. Dr. Souza, a za 
nim i inni obecni, pomimo obrzydzenia jakie przedstawiała powyż
sza scena, podchodzili do kościotrupa, przekonywując się przez do
tyk o realności zjawiska. Wreszcie szkielet począł dematerjalizować 
się zwolna, poczynając od stóp stopniowo ku górze, tak iż po chwili 
pozostała jedynie oscylująca w powietrzu trupia głowa, która prze
stawszy już kłapać zębami, padła na stół i pozostała na nim nie
ruchomo.

Przez cały czas tego 22 minuty trwającego i bardzo przykre 
wrażenie czyniącego zjawiska, towarzyszyła mu woń trupia, nie ustę
pując mimo szeroko otwartych okien. Jednocześnie medjum wiło się 
w kontorsjach, aż zwolna tylko potem powracać poczęło do normal
nego stanu, przy objawach silnego wyczerpania.

Niemniej jednak w stosunkowo niedługim czasie potem, gdy 
obecni pod wpływem przeżytych świeżo wrażeń porozumiewali się 
z sobą w tym przedmiocie, oświadcza medjum, iż widzi za sobą 
postać biskupa Jose de Camargo Barros, który utonął był niedawno 
na skutek katastrofy jakiej uległ parowiec „Syrio". Jakoż w pobliżu 
medjum zauważono lekki mglisty obłok; Mirabelli blednie i wpada
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w trans nerwowy, a jednocześnie rozchodzi się po sali śliczny za
pach świeżych róż. Obłok gęstnieje, — staje się świetlnym — i zwolna 
wyłania się zeń w ciągu wyliczonych kilku minut, siedząca na krze
śle postać biskupa, z uśmiechem na ustach, przybranego we wszyst
kie insygnja swej duchownej władzy. Postać powstaje z krzesła 
i donośnym głosem wymawia swe nazwisko. Obecni stwierdzają, iż 
nie są igraszką jakiejś illuzji: Dr. Souza zbliża się, dotyka postaci, 
wreszcie bada ją w właściwy lekarzowi sposób za pomocą perkussji 
i auskultacji i przekonywa się o właściwych granicach i położeniu 
organów wewnętrznych w ustroju zjawy jaką ma przed sobą;—wpro
wadza palec w usta jej, konstatuje, iż zęby i język są w porządku, 
stwierdza obecność śliny w ustach, — tak, iż postać robi najzupeł
niej wrażenie żywego człowieka. Inni uczestnicy dotykają również 
biskupa, który poddaje się chętnie tej inspekcji, rozmawiając z nimi 
uprzejmie po portugalsku. Wreszcie czyni następującą uwagę:

— A teraz Panowie zwróćcie uwagę na sposób w jaki zacznę 
znikać!

Biskup podnosi się i idzie do stołka na którym siedzi skrępo
wane, nieprzytomne, w transie będące medjum, zatrzymuje się i na
chyla nad niem wyciągając ręce, — poczem zmaterjalizowana zjawa, 
drgnąwszy silnie kilkakrotnie, poczyna znikać w oczach obecnych, 
stając się coraz mniejszą, i doszedłszy do rozmiarów 30 centymetrów, 
znika nagle w zupełności. Medjum w trakcie tego dyszy chrapliwie, 
wije się, zimnym pokryte potem. Z chwilą znikania widma rozcho
dzi się znowu i potęguje zapach świeżych róż.

Ograniczam się tymczasowo na przytoczeniu powyższych fak
tów dla wiadomości naszych czytelników. Świadczą one niewątpli
wie o nadzwyczajnych medjalnych własnościach Carlosa Mirabelli. 
Angielskie Królewskie Towowarzystwo Badań [Psychicznych, roz
porządzające znacznymi funduszami przeznaczonymi dla celów eks
perymentalnych, sprowadza, czy nawet już sprowadziło p. Mirabelli 
do Anglji, skąd tenże, być może, odbędzie „tournee" po Europie, 
poczynając wędrówkę swą prawdopodobnie od [Francji i Paryża« 
gdzie w końcu września miał miejsce 3-ci Międzynarodowy Kongres 
Badań Psychicznych.

Zbytecznem byłoby zaznaczać, jak wielce byłoby do życzenia 
zapoznanie się społeczeństwa naszego zainteresowanego w sprawach 
duchownictwa z fenomenalnem tern medjum i sprowadzenie go w tym 
celu do Warszawy. Sprawa ta poruszona będzie, jak się dowiadujemy, 
na jednem z pierwszych posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Metapsychicznego w Warszawie.

Dr. Fr. Hab dank.



DZIAŁ IX

R. S u d r e — Introduction a la Metapsychique humaine, str, 
448, nakł. Payot w Paryżu.

Autor daje obraz rozwoju i historji Metapsychiki; w dłuższym 
rozdziale opisuje i charakteryzuje medja i ich właściwości; wypo 
wiada poglądy swe tyczące metod i sposobów badania, — zastana
wia się nad naturą objawów medjalnych, fizycznych i psychicznych. 
Końcowy rozdział poświęcony jest refleksjom i uwagom filozoficz
nym przedstawionym treściwie i zajmująco. Wychodząc z założenia, 
iż aktualność objawów medjalnych wogóle nie ulega obecnie już 
wątpliwości, S. nie traci czasu na przekonywanie pod tym wzglę
dem niedowiarków i nieprzejednanych. Sudre w zasadzie przeciw
stawia się hypotezie spirytystycznej, aczkolwiek zajmuje w obec niej 
stanowisko dość niewyraźne. Zastanawiając się nad naturą pewnej 
kategorji obserwowanych objawów, neguje z jednej strony możność 
posługiwania się ze strony istności osób zmarłych psychiką medjum 
podczas gdy wszelkie zdaniem jego rzekome manifestacje spiryty
styczne dadzą się objaśnić zmianami osobistości samego medjum, jak 
wysokim stopniem jasnowidztwa tegoż medjum. Z drugiej natomiast 
strony, rozwijając rzuconą przez Bergsona myśl, dochodzi do 
wniosku, iż w pewnych wypadkach część duszy pozostaje jednak 
przy życiu po śmierci danego osobnika. Nie będąc albowiem w moż
ności przekonania się na zasadzie experymentu, jak utrzvmuje S., 
czy jasnowidzenie w danym wypadku stosuje się do osoby żyjącej 
czy zmarłej, przyjąć należy, iż pamięć zmarłego pozostaje przy ży
ciu. Owa trwająca dalej pamięć, nie będzie martwą duchową pamię
cią, ani zbiorem klisz nagromadzonych w przestrzeni; nie będzie 
wszakże stanowić istności żyjącej. Życie jakie wypada przypisać tego 
rodzaju pamięci, jest bezuiednem, somnambulicznem życiem, w którem 
czynnikiem wszechwładnym jest automatyzm. Pragnienie upersonifi- 
kowania się, nie należy przypisywać istniejącej w dalszym ciągu 
po śmierci danej osobistości, a osobie medjum, które powoduje
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zmartwychwstanie nieboszczyka, tak, iż zmarły nie ucieleśnia się 
sam a zostaje ucieleśniony.

Pomimo zdania autora, iż tego rodzaju ujęcie sprawy w danych 
wypadkach odległem jest bardzo od faktu uznania hypotezy spiry
tystycznej, zajęte przezeń w stosunku do niej stanowisko, zbliżyło 
go do niej znacznie. Skoro jednak S. przyjmuje w zasadzie możność 
manifestowania się pamięcią poza granicami śmierci, to pomimo 
wyżej zaznaczonych orzeczeń i restrykcyj, nierównie racjonalniej 
i naturalniej jest przyjąć jednocześnie łączność pamięci z odnośną 
duchową indywidualnością aniżeli usiłować przedstawić scbie ową 
pamięć jako izolowany według powyższego opisu w pewnych wa
runkach manifestujący się, niezdecydowany czynnik.

Zasługują na uwagę refleksje filozoficzne autora, który dla 
objaśnienia jasnowidztwa dotyczącego przyszłych wydarzeń, uważa 
czas, na podstawie teorji względności, jako czwarty wymiar prze
strzeni, podczas gdy wieczność, identycznie z pojęciami mistyków 
w tym względzie, jest zdaniem jego „stałem teraz".

Książka p. S u d r e zawiera wiele cennych spostrzeżeń i ref
leksy),— czyta się ciekawie i z zainteresowaniem. Za zasługę należy 
poczytać autorowi, iż nieograniczając się jedynie na cytowaniu i ko
mentowaniu samych faktów, usiłował na podstawie praw przyrod
niczych zbudować odpowiednią teorję. Dopomoże to, jak sądzić na
leży nieobeznanym ze sprawami metapsychiki lub uważającym je 
często za chorobliwe fantazje, do traktowania ich serjo i liczenia 
się z niemi jako z faktami stanowiącymi przedmiot dociekań i stud- 
jów dla odnośnych dziedzin Przyrodniczej Wiedzy.

E. Bozz ano. — A propos de 1’Introduction a la Metapsy- 
chique humaine, — Relutation du livre de Rene Sudre, — edit. Jean 
Meyer, Paris, 1926.

Stanowisko zajęte przez p. Sudre, zwalczającego świadome 
manifestowanie się pośmiertne istności duchowych, nie omieszkało wy
wołać odpowiedniego wrażenia i reakcji w szerokich kołach licz
nych spirytystów francuskich, w których autor pierwszorzędne zaj
muje stanowisko tak ze względu odnośnych swych przekonań, głę
bokiej wiedzy, jako powszechnie znany autor bardzo licznych i ce
nionych prac w dziedzinie spirytyzmu, tudzież jako członek zarządu 
Instytutu Metapsychicznego w Paryżu. Bozzano w powyżej wy
mienionej monografji swej występuje energicznie przeciw wyrażonej 
przez p. Sudre opinji, powołując się na niezliczone fakty stwier
dzające, zdaniem jego, manifestowanie się istności osób zmarłych. 
Mimo, iż wiele z liczby cytowanych przez B. przypadków znaleźć 
by mogło tłomaczenie swe na podstawie animistycznej, ważnym za
znaczonym przez niego czynnikiem, na który specjalną zwraca uwagę 
jako ha okoliczność bardzo silnie przemawiającą za słusznością spi-
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rytystycznej hypotezy, są fakty, iż umierający widzą pojawiające się 
przed nimi jedynie tylko zjawy osób notorycznie już nieżyjących. 
Choć zrozumiałem jest, iż myśli konających zwracają się przeważnie 
do najbliższych zmarłych, od których oczekują ewentualnie opieki 
i pomocy w ciężkiem oczekującem ich przejściu w nieznane im po
śmiertne dziedziny, to zdarza się jednak niejednokrotnie, iż umiera
jący w chwili tej pragnęliby bardzo widzieć przy sobie bliskie im 
osoby żyjące, do których tęsknią i z któremi życzyliby sobie pożeg
nać się przed śmiercią. Otóż, zdaniem p. B o z z a n o, istności osób 
żyjących nie pojawiają się nigdy w tych razach. przypadkach 
nawet, w których przypuszczano, iż rzeczywiście zjawiały się u łoża 
konających istności blizkich im osób w odległych miejscowościach 
będących, przekonywano się, iż w chwili owej osoby te należały już 
do rzędu umarłych (vide: E. Bozzano—Apparition des Defunts au lit 
de mort).

Argument cytowany przez B. ważnym jest bezsprzecznie, i gdyby 
w rzeczy samej nie przedstawiał wyjątków, stanowiłby jeden z waż
nych dowodów przemawiających na korzyść spirytystycznej hypotezy.

Hbd.

1



DZIAŁ XIII

NEKROLOGJA

LEON DENIS
Dnia 12 kwietnia roku 1927 zmarł, po krótkiej chorobie, sze

roko znany w świecie, pionier spirytyzmu, Leon Denis.
Leon Denis urodził się dnia 1-ego stycznia 1846 r. w miasteczku 

lotaryńskiem Foug (w pobliżu miasta Toul).
Będąc jeszcze dzieckiem razem z rodziną przenosi się do pięk

nej krainy Francji, zwanej la Tourraine. Początkowo zamieszkuje 
Saint-Pierre de Corps potem miasto Tours. Tam też zmarł i był 
pochowany.

Młodość Leona Denis poświęcona jest naukom i pracy zarob
kowej aż do roku 1870. Po ciężkiej wojnie genjusz Leona Denis 
zaczyna być poznawany i potęga myśli jego wznosi go stale, aczkol
wiek powoli do sławy coraz to szerszej, wszechświatowej.

W początku swej karjery, Leon Denis oddaje się szkole laicznej.
W roku 1880 staje się przy boku senatora Belle, duszą Turań- 

skiego Koła Ligi Nauki; razem z Jean Mace zakłada pierwsze Koła 
i bibljoteki ludowe Departamentu. Równocześnie z wiarą i zamiło
waniem oddaje się spirytyzmowi; rozpoczyna szereg odczytów tak 
w całej Francji jak i zagranicą na temat doktryny którą umiłował 
całą duszą. Odrazu okazał bardzo wielki talent krasomówczy, wkła
dając w słowa wygłoszone przekonywającą elokwencję. Wygłosił 
Leon Denis przeszło trzysta odczytów, prawie wszystkie dyskusyjne 
Jako mówca wybitny, Leon Denis jest mocno uzbrojony silną argu
mentacją i doskonałą pamięcią, wyzywa chętnie wszelaką krytykę, 
i tu okazuje się niezrównanym mistrzem przez łatwość dyskutować" 
i siłę rozumowania.

Około roku 1895 staje się ulubionym mówcą i pr>a£atorem 
spirytyzmu w salonach księżnej de Pomar, gdzie sta’obierała się 
elita intelektualna całego Paryża.

W międzyczasie Leon Denis pisze epokowe a- Pierwszy 
jego utwór jest „Apres la mort" (po śmierci). Dziel^0 dosięga, dziś
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stutysięcznego swego wydania we Francji i było tłumaczone na liczne 
języki zagraniczne.

Od roku 1910 Leon Denis zapada na wzrok, któren stale od 
tej daty zaczyna się pogarszać. To też głównie oddaje się propa
gandzie przez książkę. Raz po razie publikuje dzieła, a więc „Chri- 
stianisme et Spiritisme” (Chrześcijanizm i Spirytyzm) jako odpowiedź 
atakom klerykalnym. Potem następuje „Jeanne d'Arc Medium" (Joan
na d'Arc Medjum) gdzie próbuje rozplątać wielką tajemnicę psy
chiczną nadzwyczajnej bohaterki Francji. Dziś znany autor Conan 
Doyle, tłumaczy to dzieło na język angielski.

Wkrótce wychodzi kolejno z pod pióra Leona Denis „la grande 
enigme" (wielka tajemnica), potem „le prcbleme de 1'etre et de la 
destinee” (Zagadnienie bytu i przeznaczenia), dzieło to jest bardzo 
bogato udokumentowane faktami natury spirytystycznej. Ostatnie 
dzieło wyszłe z druku za życia autora jest „le monde invisible et 
la guerre” (świat niewidzialny i wojna) i tern zamyka się serja prac 
tego sławnego autora.

Wyjdzie jeszcze jedno dzieło drukowane już po śmierci autora, 
a zatytułowane „la genie celtique” (genjusz Celtycki).

Leon Denis był Prezesem Honorowym Unji Spirytystycznej 
Francji oraz Unji Spirytystycznej Katalonji i Brazylji. Przewodniczył 
ostatnio na Kongresie Spirytystycznym Międzynarodowym w roku 
1925, któren się odbył w Paryżu.

Leon Denis jest uważany powszechnie jako autorytet na równi 
z Allan Kardeckiem.

Cześć jego świetlanej Pamięci.
A. Gravier.

\fł dniu 12 lipca r. b. zakończył swą ziemską wędrów
kę członek ,Zarządu Polskiego Towarzystwa Metapsy- 
chicznego w Warszawie ś. p. PAWEŁ RAJSKI, człowiek 
dużej energji i czynu, a który krótką współpracą swoją 
na terenie działalności Zarządu przyczynił się znacznie 
do dobra i rozwoju naszego Towarzystwa. Chcąc uczcić 
pamięć zmarłego, który wysokiemi zaletami swej duszy 
zjednał sobie nasze uznanie i sympatję, czynimy tą 
skromną wzmiankę na łamach niniejszego czasopisma. 

Cześć Jego pamięci!

ZflRZAO POLSKIEGO TOWARZYSTWA METAPSYCHICZHEGO W WARSZAWIE



D ZI A Ł XIV

INFORMACJE I ADRESY

Polskie Towarzystwo Meta- 
psychiczne w Warszawie.

Siedziba Towarzystwa: ul. Miodo
wa 7 m. 3, w lokalu Stowarzyszenia 
Właścicieli Nieruchomości.

Zebrania klubowe z programem 
naukowym, obejmującym: odczyty, 
wykłady, sprawozdania, oraz dział 
eksperymentalny, odbywają się co 
tydzień w poniedziałki o godz. 8 
wiecz., dla członków Towarzystwa 
i wprowadzonych przez nich gości.

Tamże bibljoteka Towarzystwa, 
oraz Redakcja i Administracja: „Za
gadnień Metapsychicznych", czynne 
w poniedziałki od godz. 8—10 wiecz.

„Polskie Towarzystwo Badań 
Psychiczny sh“ — Warszawa, 
Wspólna n-r 81.

Zebrania Komitetu Centralnego co 
tydzień w czwartki o godzinie 8-ej 
wieczorem.

„Warszawskie Tow. Psycho- 
Fizyczne" (Warszawa, Marszałko
wska n-r 53 m. 39).

Dyżury sekretarza, bibljotekarza 
i kierownika pracowni, raz na ty
dzień od 6 do 8. Posiedzenia zarzą
du co dwa tygodnie w poniedziałki.

Zebrania odczytowe i sprawozdaw- 
czo-dyskusyjne co 4 tygodnie w po
niedziałki o 8 wieczorem (w lokalu 
cechu cukierników Nowy-Świat n-r 
41 prawa oficyna, parter) dla człon
ków i gości.

„Towarzystwo Metapsychicz- 
ne w Krakowie” (ul. A. Potockie
go n-r 8). Perjodyczne zebrania dla 
członków i wprowadzonych gości.

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

„Towarzystwo Metapsychicz- 
ne im. Juljana Ochorowicza” we 
Lwowie, ul. Św. Marka 5 (p.J.Świt- 
kowski),

„Towarzystwo Studjów Ezo
terycznych". Informacji udziela Se- 
kretarjat Towarzystwa w poniedział
ki i czw .rtki od 5 — 6 po południu. 
Nowowiejska 8 m. 1.

„Wileńskie T-wo Badań Psy
chicznych”. Po śmierci prezesa, 
p. W Korsaka nowy adres jeszcze 
nie ustalony.

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

Międzynarodowy Instytut Me- 
tapsychiczny" (Institut Metapsy- 
chique International) Paris, XTII 89, 
Avenue Niel. Tamże, redakcja orga
nu Instytutu „Revue Metapsych!que“

„Międzynarodowa Federacja 
Spirytystyczna" (Federation Spi- 
rite Internationale) i Biuro Między- 
narodowe-Spirytystyczne (Office In
ternational des Relations Spirites) 
Paris XV-e Rue Copernic 8. Tamże 
redakcja „La Revue Spirite“.

„Towarzystwo Teozoficzne", 
Warszawa, Królewska n-r 25.

„Loża Rycerzy Ducha” — 
Okultystyczno-Filozoficzne T-wo Hu
ta Królewska, skrzynka pocztowa 
n-r 38.

Redaktor: BRUNON GROSIOKI
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