
BezradnoÊç
szkiełka i oka

Świętem tych, którzy dla ówczesnego spirytyzmu i metapsychiki pra-
gnęli naukowego entourage’u, było lato roku 1923. Dwudziestego dziewią-
tego sierpnia o godzinie dziesiątej przed południem w murach
szacownego Uniwersytetu Warszawskiego odbył się II Międzynarodowy
Kongres Badań Psychicznych. Trwający kilka dni zjazd ściągnął do stoli-
cy Polski głośnych uczonych z: Anglii, Austrii, Czechosłowacji, Danii,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Łotwy, Norwegii, ze Stanów Zjed-
noczonych, Szwecji, z Turcji i Włoch. Rosja ograniczyła się do przesłania
depeszy. Kongres był niesłychaną sensacją i cieszył się dużym zaintereso-
waniem, również w kołach inteligenckich. Rzędy publiczności zapełnia-
li między innymi przedstawiciele rządu, a jego przebieg śledzili
dziennikarze. Nie był on zresztą ostatnim w międzywojennej Polsce, choć
niewątpliwie najdonioślejszym, bo o międzynarodowym charakterze.

Już pierwszego dnia przewodniczący kongresu podkreślił dobitnie
niezależność badań metapsychicznych od wszelkich systemów religijnych
i kierunków etycznych, zwłaszcza od doktryny spirytystycznej. Raz po raz
należało bowiem tłumaczyć, że hipoteza istnienia życia pozagrobowego
była wyłącznie jedną z interpretacji badanych fenomenów, nigdy zresztą
niedowiedzioną. „Imieniem Uniwersytetu Warszawskiego powitał Kon-
gres p. rektor Łukasiewicz, który podkreślił, że aczkolwiek badania psy-
chiczne są do tej pory okryte mgłą tajemniczości, to jeżeli nadal
stosowana przy nich będzie metoda naukowa i eksperymentacyjna, to
niebawem już wiele z dotychczasowych tajemnic zostanie wyjaśnionych,
a wyniki badań psychicznych uznane zostaną przez naukę oficjalną” –
pisał wysłannik „Rzeczpospolitej”41. Podobnego zdania był przedstawi-
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ciel środowiska lekarskiego, doktor Jaroszyński. Podkreślił przy tym, że
lekarze w zdecydowanej większości zdążyli się już pozbyć sceptycyzmu
względem niezwykłych zjawisk rozsławionych przez spirytyzm. Stało się
to, jak mniemał, za sprawą poważnej naukowej metody dociekań o ich
przyczynie, stale upowszechniającej się i jedynej słusznej.

Uczeni zagraniczni wygłosili szereg referatów poświęconych poszcze-
gólnym mediom, ustosunkowując się przy tym – z reguły negatywnie –
do hipotezy spirytystycznej. Długo wyczekiwane wystąpienie Gustawa
Geleya omawiało rezultaty ponad stu doświadczeń laboratoryjnych
z udziałem polskiego medium Jana Guzika, przeprowadzonych w pary-
skim instytucie. Przyczyniło się to niewątpliwie do rewizji mocno nad-
szarpniętej reputacji Guzika, wcześniej prostego garbarza, który podczas
swej zawrotnej kariery medium fizycznego nieraz został przyłapany
na oszustwie. Przedstawiono też wyniki eksperymentu z dziedziny kryp-
toskopii, przeprowadzonego z udziałem Stefana Ossowieckiego.

Polscy prelegenci wypowiedzieli się między innymi na temat teorii
ideoplastii, sposobów rozwijania zdolności nadnaturalnych u „osobników
normalnych” i związków pisma z osobowością piszącego. Prosper Szmur-
ło w arcypoważnym referacie zaprezentował publiczności prace plastycz-
ne Mariana Grużewskiego, powstałe w głębokim transie medialnym.
Warto dodać, że dzięki staraniom Szmurły ten samorodny malarz już
na początku lat dwudziestych wystawiał w Warszawie swoje obrazy, a z bie-
giem lat doczekał się wystaw także poza granicami Polski. Oczywiście nie
bez znaczenia dla jego popularności było owiane mgłą tajemnicy pocho-
dzenie dzieł. Zarówno Grużewski, jak i jego promotor wierzyli, że mala-
rza prowadzą niewidzialne ręce z zaświatów, czego dowodem miała być
ich stylistyczna różnorodność, odpowiadająca różnym epokom i kierun-
kom w sztuce. Prasa komentowała tę osobliwą twórczość z większym za-
ufaniem do specyfiki ludzkiego umysłu niż talentów artystycznych
zaświatowych istot. Jej przyczyn upatrywano na przykład w głośnym krzy-
ku podświadomości, usiłującym zakomunikować w niecodzienny sposób
pewne ważkie treści nieświadomej tego jednostce, a nawet w rozszcze-
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pieniu osobowości. I zapewne ku połowicznej tylko uciesze Prospera
Szmurły ten właśnie tok myślenia sprawił, że Grużewskim zainteresowa-
ły się tęgie głowy w paryskim Instytucie Metapsychicznym.

Mimo intencji dbania o naukową rzetelność oraz poważnego tonu
wystąpień krytyka nie pozostawiła na kongresie suchej nitki. Wielu
uderzyła jego wewnętrzna niespójność, której nie zdołano uniknąć po-
mimo przyjętych na wstępie rezolucji. Zbyt wiele punktów widzenia
starło się pod jednym dachem i nazbyt często wygłaszano je a priori. Po-
zorna światłość rozmywała się we mgle sprzecznych ustaleń.

Dla przykładu: referent René Sudre apelował o rozróżnienie hipote-
zy spirytystycznej od doktryny spirytystycznej, gdyż – jak twierdził –
pierwsza opiera się na badaniach, druga – na wierze. W jego mniemaniu
hipoteza metapsychiczna potwierdzała stojącą w sprzeczności do niej hi-
potezę spirytystyczną. Carl Vett z kolei przyłączył się do gromadnego
sprzeciwu wobec „seansowania” w warunkach domowych, argumentu-
jąc, że otrzymane tą drogą fenomeny wywoływane są przez „czynniki
demoniczne” i mają niewiele wspólnego z tymi, które otrzymują naukow-
cy w laboratorium. Do wystąpień wdzierały się niepostrzeżenie duchy
zmarłych, kilka referatów ujawniało zainteresowania autorów mistycy-
zmem i teozofią. I nie byłoby w tym nic gorszącego, gdyby wcześniej się
od tego typu kierunków duchowych nie odżegnano42.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz, obecny w owych dniach w auli Uniwer-
sytetu Warszawskiego, rozprawił się z kongresem w sposób bezapela-
cyjny. Pisał:

Horror ignorancji, który płynie z estrady, mógłby zaćmić najbardziej
trzeźwego człowieka. Prelegent bowiem jak groch z kapustą miesza
okultyzm z zabobonem godnym wiejskich bab, znachoryzm z ezotery-
zmem, sztuczki kuglarskie ze spirytyzmem… W tej strasznej miszku-
lancji tonie sala i niewinne ofiary. Słuchacze wychodzą z głowami
naładowanymi pod ciśnieniem pięciuset atmosfer ekstraktem z bzdu-
ry (…), są otumanieni, ogłuszeni, zbici z tropu”43.
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Jak łatwo się domyślić, ani prezentowane słoje z ektoplazmą, ani wysta-
wione na widok publiczny fotografie astralne, ani nawet natchnione za-
światowo malarstwo Grużewskiego nie przyćmiły sceptycyzmu pisarza,
wtedy jeszcze początkującego publicysty.

Miecz krytyki był obosieczny, bo nieprzychylne głosy spłynęły rów-
nież ze środowiska związanego z – nazwijmy to umownie i szeroko – me-
tapsychiką. Na łamach „Odrodzenia” Józef Chobot skrytykował ostro
pryncypia, jakim w zdecydowanej większości hołdowali prelegenci
i uczestnicy. Ideę badań metapsychicznych uznał za bezwartościową
w swoich założeniach, bo… stworzył ją człowiek nowoczesny. Nowoczesny,
a więc oderwany od tradycji duchowych, skażony „wykwitem cywilizacji
w postaci alkoholizmów, nikotyzmów, morfinizmów, anarchizmów, bol-
szewizmów, klerykalizmów, rozwydrzonych seksualizmów i innych nie-
przeliczonych w swej mnogości izmów”44. Komentował, głęboko
rozczarowany:

Będąc przygodnie na 3 końcowych posiedzeniach kongresu, odnie-
śliśmy wrażenie, że prace i badania wszystkich zgoła uczonych Zacho-
du opierają się na jednostronnych, absolutnie niewystarczających
metodach badań mechanicznych i materialistycznych! Zachodzi tu-
taj pewnego rodzaju niedorzeczność, że do badań zjawisk i przeja-
wów duchowych, tak subtelnych i nieważkich, jakie obejmują badania
różnorodnych metapsychików, posługują się tą czarną, a przez nich
za martwą uważaną materią i mechanicznymi sposobami badania
tych nieważkich, dla nich nieuchwytnych i nadprzyrodzonych zja-
wisk duchowych! Wygląda to tak, jak gdyby obcęgami chcieli za język
ciągnąć przyrodę i zmusić ją do zdradzenia swych tajemnic, a nie pa-
miętają, że tylko równe z równym się godzi i brata i miłościwie
na oścież otwiera bramy do najskrytszych tajników duszy, podobnie
jak dusze i serca kochanków stoją dla siebie otworem i nie mają żad-
nych tajemnic wobec siebie! (…). Czyż to nie wstyd i niezmiernie
upokarzające świadectwo ubóstwa duchowego przyznać się do tego,
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że martwa na pozór materia – szkiełka, parafina, druty i płytki me-
talowe i Bóg wie, jakie tam kunsztowne i najdziwaczniej, ale ogrom-
nie uczenie wymyślone i stworzone aparaty, przyrządy i mechanizmy
posiadają już wyższą wrażliwość, spostrzegawczość, uchwytność i od-
dźwięk na te niezbadane, tajemnicze rzekomo nadprzyrodzone fale,
prądy, drgania, dźwięki, mowę, wpływy i działania owego świata dla
nich nadzmysłowego – aniżeli ta najcudowniejsza bateria, ten najcu-
downiejszy i żywy, w niczym niedościgniony aparat mózgowy i ner-
wowy żywego Człowieka – Króla Stworzenia, w którym naprzód za-
błysła świadomość swego bytu i boskości swego pochodzenia?!?45.

Choć zaskakuje siła wiary w poznawczą siłę wrażliwości, w jednym
redaktor się nie omylił. To właśnie ówczesna metodologia badań meta-
psychicznych umieściła je w sferze paranauki i – co z łatwością stwierdzić
można z perspektywy dnia dzisiejszego – nie przyniosła oczekiwanych
rezultatów. Oczywisty brak narzędzi adekwatnych do przedmiotu badań
skazał naukowców na przekroczenie granic nauki i ostateczne fiasko.
Mimo usilnych prób wygrał pierwiastek nierozpoznawalności, kategoria
braku kontroli nad pewnymi elementami świata, które były jednak do-
strzegalne. Chobot, jak i wielu innych członków ruchu spirytystycznego,
okultystów, ezoteryków, czy też po prostu przeciwników pojmowania
ludzkiej świadomości wyłącznie jako wytworu jego mózgu, protestował
przeciw profanowaniu szeroko pojmowanej duchowości narzędziami
techniki. Przeciwstawiał się ujarzmianiu jej i zmuszaniu, by w sposób
praktyczny służyć zaczęła człowiekowi, mimo że taka postawa leży prze-
cież w jego naturze, by nie powiedzieć – biologii.

I obserwatorzy zjawiska spirytyzmu, i jego uczestnicy tkwili w pewnym
intuicyjno-intelektualnym klinczu. Materializm popchnął ich w ramiona
duchowości, ale to ku jego wytworom odwracano głowę, czekając na do-
brotliwe skinienie, że tak, że oto wolno! To od jego zdobyczy wymagano
niejako jej usprawiedliwienia, a nawet intelektualnego zalegalizowania.
Co więcej, z różnym powodzeniem zagadkę wymykających się wyjaśnie-
niom fenomenów zaczęto tłumaczyć poglądami bliskimi materializmowi.
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Nauka zwlekała jednak z ferowaniem wyroków ostatecznych. Nie
chcieli tego dostrzec spirytyści zwani często notorycznymi, a więc inter-
lokutorzy mahoniowych stolików, pozbawieni tęsknoty za naukową ści-
słością wyznawcy ideologii Kardeca. Z zainteresowania naukowców
zdolnościami parapsychicznymi oraz faktu ich uczestnictwa w seansach
spirytystycznych utkali intelektualnie pusty, ale zgrabny argument do
walki z niedowiarkami.

Paul Heuzé, twórca ważnej, choć niewielkich rozmiarów książki Czy
umarli żyją?, dostrzegł rozmiar tego nadużycia. Docierał do głośnych
sław spod znaku szkiełka i oka, przeprowadzał z nimi wywiady i wymie-
niał listy, nie szczędząc dociekliwych pytań. Wreszcie za pomocą wspo-
mnianej publikacji bardzo efektownie obalił mit dwudziestowiecznego
naukowca wzruszonego odkryciem życia pozagrobowego.

Dowiadujemy się z niej na przykład, że Maria Skłodowska-Curie pyta-
na na początku lat dwudziestych o zjawiska nadprzyrodzone stwierdziła,
że nie jest z nimi zaznajomiona, nigdy się tymi kwestiami nie zajmowała
i pozostaje bez zdania na ich temat, mimo iż była świadkiem różnorodnych
wydarzeń podczas kilku seansów spirytystycznych z udziałem Eusapii Pal-
ladino. Zapytana o ektoplazmę, materię wydobywającą się z ciała pogrą-
żonego w transie medium, odparła, że nie jest w stanie mówić o jej własno-
ściach, jako że nawet ona nie wie, czym w zasadzie jest materia.

Gustaw Geley z kolei pisał do Heuzé, zresztą w liście z Warszawy,
gdzie bawił z racji badań nad zjawiskami metapsychicznymi: „Twierdzę,
że, opierając się na faktach, nie ma się jeszcze prawa deklarować: Je-
stem spirytystą! albo: Nie jestem spirytystą! Byłby to akt wiary, pozy-
tywnej lub negatywnej. Najbezwzględniej odsuwam ją od siebie”.

Podobne stanowisko zajął Charles Richet: „Mamy tu do czynienia
z następującym dylematem: albo znamy wszystkie siły natury, albo ich
nie znamy. Pierwsze z tych przypuszczeń jest niedorzeczne, trzeba przy-
jąć drugie”.

Inny wielki uczony, astronom Camille Flammarion, którego kręgi
spirytystów uczyniły niemal swoim kapłanem, tak opowiadał o swoich
ustaleniach:

BEZRADNOÂå SZKIEŁKA I OKA
61

Jasnowidze01-3.qxp:Layout 1  2/28/14  11:15 AM  Page 61



Zacząłem pracować w tej dziedzinie w roku 1862. Sześćdziesiąt lat
szukam… Dziś mogę panu tylko jedno powiedzieć: nic nie wiem i ni-
czego nie rozumiem (…). Tu oto, w tych tekach, mam zbiór wszelkie-
go rodzaju dokumentów. Żeby pan wiedział, ile tam jest głupstw!
Kiedyś powiedział mi mój przyjaciel Aleksander Dumas: „Tak, tak –
ziemia, niebo, gwiazdy, firmament, nieskończoność… człowiek jest
przytłoczony! Ale istnieje nieskończoność jeszcze bardziej zdumiewa-
jąca – nieskończość głupoty ludzkiej”. Chciałbym, żeby wszystko za-
częto badać od początku. Tak właśnie czynię. Obecnie przyjmujemy
codziennie medium Ewę [Carrierè, wcześniej Martha Béraud – przyp.
P.S.]. Widziałem tu oto, w tym rogu, na tym krześle eksterioryzację
materii, tak ściśle opisaną przez dra Geleya. Cóż to jest? Cóż to za no-
wa nieznana substancja? Nie wiemy. Ale stwierdzamy, fotografujemy,
zapisujemy. Inni, niewątpliwie, po upływie pewnego czasu, znajdą to,
czegośmy nie znaleźli46.

Postawa Camille’a Flammariona, tak rzeczowo w powyższych słowach
wyłożona, budzi szczególne uznanie. Uczony bowiem, podobnie jak Bo-
lesław Prus, na przekór swemu sceptycyzmowi i imperatywowi dążenia
do naukowej ścisłości chętnie odkryłby istnienie magicznego świata du-
chów. Badał, by uwierzyć, a niekiedy zakładał nawet, że wierzy, a bada
po to tylko, by udowodnić. Toteż eksperymentował w pocie czoła,
a nad racjonalnością ustaleń czuwała jego żona. Stojąc na straży pryncy-
piów i renomy małżonka, zapewniała, że astronom absolutnie nie jest
spirytystą, gdy ten, dając upust swym wzniosłym pragnieniom kontak-
tu ze światem duchów – niekiedy się zapominał.
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