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DM poszokiwaniami wdziffizinw zjawisk dnchowniczych (sliirylyslycznych.)
Podobny do podr ó śaika czyniącego poszukiwania w krajnch dalekich , cudownych , euanych zaledwo ze sprawozd ań
niejeanych lub myleycb , od lat czterech badam zjewiske
z dziedziny nauk przyrodniczych nieznane prawie ś wi atu
uczonemu.
Podróżnik przypatrujący się z bliska zjawisku przyrody I
moż e jednocześnie zbadać i działanie sił, rząd zonych ogólnemi
prawami , enmiest których osoby ni eo świecone wprowadzają
D. p. urojone po średni cewo obres occgo bóstwa; tak samo i ja
poczynałem nakrćślając eposćb d ziałn.nia aił i praw przyro-dnieaych, zamiast którycb inni badacze wprowadzali po śre
dnictwo istot nadpreyrodeonycb, niepodlegaj ących żadnym prawom fizycznym . a ealceuych jedynie 011 swej własnej woli.
Jak podr ćżuikowi zalety przewa śnie na dobrej woli
i przyj aźni »eceelnik ów i ucsonych zwiedzanego kraju, podobuiea csy niłe m nd;lj ą~ się do osób pilnie ś l e deącycb zjawiska,
kt óre z badać postanowiłem, i nie tylko doznałem od we b
t '1danej pomocy. <:0 do wł adzy przez nie posiadanej , ale nadto
potrafiłem zjednać sobie przyjJl.fń głęboką i stał'h oraz go-ści nne przyj ęcie u prsewódzc.. ów rozmaitych opinij.
Dwa razy udało mi się nsgromad e lć i ogłosić kilka faktów według mnie uderzaj ących i niepodlcgających wątpliwości;
l'
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gdy jf'dDJl.k pominąłem opisanie wstępne, nieodzownie potrzeLne tlla oświecenia czytelnika o sposobie ocenienia zjawi łlka,..
i d la wykazania, o ile tekowe sostaje w zwią zku z innemi j ut
zbadanemi-c- fakte te przyj~to z niedowierzaniem, a. co gorsea,
eaceęto j e '"iJ ZJ'$L: iwRĆ nieuczciwie.
Gdy skońc zyłem poszukiwania. porównując się zaW8 Z&
do podróżnika, powróci łem pomięd zy swoich, i uporsądkowe
ł em pozbierany materjały; nporeądkowene praedstewią s ię
one badaceowi w postaci sprawozdania ze ścisłego dochodzenia.
naukowego ; poetree żenia moje w ten sposób dały się z(lL rRĆ 

w

brosau rę odd zielną.

Zja wilIka , o których wiarogodności j elitem przekonany.
nel e ż ą do rzędu ni ezwJLłycb j sprzeci wi ają się zupełn ie rewnikom ustalonym dotą d w nauce (pomiędsy inunemi w szę
dobymości i ni ezmienności prawa cią żenia ziemi) i to tak
dal ece, fe mimo aeceegół ó w przezemnie po ś wiadcsonych , powstaje w mym umj.. ś le w ątpli wość, pod szeptujące mi niepodebieńetwo takov..yc h ze stanowiska nau ko.....ego, chocies jednocześnie sumienie p o wi ad a : ż e zmplly moje, wzrok i dotykeuie
(zgodne z tern co cz u ły i inne przytomne doświadczeniu osoby)
wcale m i ę nie zwodziły, ch ociaż to sprzeciw iało się wszelkim.
wierzeniom dotychczasowym.
Preypuseceać , że pewien rodzaj porni ęse ania z mysł ó w
dotk lJl!ł r aptownie liczne egromadeenie wyk ształconych oHób.
zgad zaj ącyc h się na najdrobuiejsze e eczegóły badanego ejnwieka , byłoby daleko wif,,'Cej uiepr ewdopcd olmem jak obj awien ie ai ę laktu 8ll.Dlego; nndto, trzeba wiedzieć, ż e sam przedmiot j est daleko t rudn it.>jl;zy i obszerni<,jllzy jakby to mogło 
sit ZWLWnć na pif'J"wsz)· rzut oka. Badania moje przC<"ią gnt1y
się jut ntery lata, ULmwt paru mieeię -y , eamierzonych
z 1)()(,7.fltlm ; cały ten C7.8.fi poświ ęcił em zjawiskom najw i~j
rozgł osu mejącym, oraz llIogącym "''Yt.nlm:LĆ najściślejsze badania. J akb)" to uczynił na mojem miejscu besstronny I.mdncz,
zarówuież preysecdłem do następujęćego "..nioaku : "Musi być
roli w tern wszystkiem " J ako pr zyrodoznawca nie mogłem
zaniechali mych poszukiwa ń, chociaż na rasie nie byłem pe-
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wny, dokąd mnie one zaprowadził ; miesiące zamieniły się
na lata, a gdyby to odemule eelesało, przeciągnąłby się ten
'Czas jeszcze dłu żej. Inne przedmioty wymagej ąoe, abym eię
niemi zajął, zmuszaj ą mię do za wieszenia mych doświadczeń;
mam jednak mocne przekonanie, że gdy mi braknie obecnie
czasu, za to wkrótce zostanę zastąpiony przez innych uczonych, którzy ceły ten przedmiot obiorą za cel ścisłych do'Chodzeń naukowych.
S)lrzyjające okol iczności,

kt órerai dotąd poeługiwałem
.eię, dzisiaj nie is tnieją : M. D. D. Ilome nie 1;Jje, a miss
Kale F o.x (teraźn iejsza l). J cncken) jest oddana obowiązkom
meciersyńekini i domowym.

•

Dla otworzenia sobie wstępu do osób najlepiej uposaaonych we władzę, s ł użącą za przedmiot obecnych badań , potrzebowałem wzbud zić w nich wi ęcej zaufania, j akby to nie
j ednemu uczonemu mogło się zdawać ; duchownietwe będąc
uważane przez swych wyznawców za pewien rodzaj kultu religijnego, a poś rednicy (uwdjum) w w i ę kszej części na1t..'Źący
ao młodszej generacji, bywają. ściśle dosorowau t przez rodziny - ztąd łatwo prze konać się , jak trudnym być musi
tutaj przystęp dla obcego; na ostatku, wyznawcy będąc przekeuaui, ee podstawa ich nauki spoczywa na gruncie cudowności, uwatują za profanację poddawanie próbom naukowym
zjawisk duchowniceych. Dyłem przyjmowany zawdzięcZĄjąc
j edynie stosunkom osobistym, posiedzenia bowiem duohowntcee noszą na sobie charakter religijny, podobnie jak to się
działo za czasów tajemnic eleuzyjskich lub u pogan przyby wających podziwiać Świętego nad ŚWil;:t)'lOi ; podobne okolicaności j ak łatwo przewidsie ć , wcale nie sprzyjają odkryciu
praw rl.ądzącJch zjawiskami.. Poszukiwanie systematyczne
wcale się r ósnl od luźnego zaspokojenia ciek awości. W kilku
zdarzeniach mogłem reln ć doświadczenia, kładąc warunki;
zaledwo parę razy udało mi się oderwać kapłankę od jej
ołtarza., i zaprosiwszy ją na. łono Ulej rodziny, porobić doś wiadczenie w warunkach daleko w ięcej preekonywejący cb ;
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odkrycia. jakie prsytem poczyp.iłem, będą. łaśnie stanowi ły
t reść d zieła nin iejszego.
Podług planu prz)j l;:tego Il& wstępie - planu mogącego
być celem wielu krytyk, ale podług mnie najodpcwiedaicjszego
dla ceytel uików • QlIurterly, J lIurna1 of Science" - miał em
zamiar streścić wyn ik mych Ladań w paru artykułach csasopisma . Rozglądaj ąc się jedn ak w mych notatach. ujrzałem
s ię w poeiadeuiu sllU"Lów W lłrtok i nieeapreecxonej , w obec
takiego mnółitwa ś w iad ectw niezbicie preckonjwejącyc h, ż e

dla icb

uporeądkowenia musiałbym

chyba

poś~ęcić całe

nu-

mera QłłaTkrly. Owó:!: obecnie podaję tylko 8 z k i c mych
prac, pozostawiając nu prtyszł otić dowody i wi ększe t1Zczeg{lły.
Na teraz celem głów nym jelit opi sanie szeregu zjawisk,
kt óre objaw iły s i~ w ID)'m własnym domu , w preytcmności
św iad ków uiepodejrznnyr-b i pod najŚ<'iś l ej szym dozorem;
w m i.:l~ pr7.,)'bywan ia faktów, hyły one zapisywane prees
rozmaitych badacz ów, Z oznaczeniem dat i miejscowości, gdzie
takowe zaszly: po tern wsayetkiem t reeba przyj bć do przekonania, te objawy te n oszą na 80Lic cherakter l.dumicwający,
i zdają s ię wcale ni e xgad esć ze waeystkiemi teorj ami nauk
nowoaytcych. Maj ąc g l~lmk ie prsckouanie o jeb prewd eiwości,
uważałbym za nikcz emno ść , gdybym odmów ił im mego zaświadczenia; gdy jednak da wniej sze moje odezwania się publiczne zostałe wyśmiane przt'Z ł.: 1)-t)·ków, Ltórzy wcale nie
znali przedmiotu l ub tri byli zanadtQ niewoln ikam i preesądu,
by od waJ)'ć się na zbadanie przez samych siebie zjawisk.
i orzec o nich ez)· są prewdeiwcmi lub nie - uznałem za.
nejstosowuiejsee opowiedaieć po prostu, o km. com wid ział
na w łasne oczy, w liceuych i n iejednokrotn ie powtarzanych
d oświadczeuiecb ; przy znaję się undto : "t e b y ł o b y n i er o z u m e m u sił o w an i e o d k r y c i a p raw r z ąd z ą c y ch
z j a w i e k i e m , kt ór e sa mo n i e jes t j e sz c z e wy t łu
m ae a o n e m."
M Wl Zę praytem sprostować 1):1.n: błędów , L.t óre si~ rozpowezechniły pomiędzy publ icznością, Jednym z nich j est przekonanie, jakoby c i e m n o ś ć by ła nieodzownym warunkiem
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dla. ukazania. się %jl\willka. J elit rzeczą pewuę, te z ~tki&JD.
wypadków, gdzie ciemJl08ć bywa koniecmie połnebD4 jak
np. w zjawiskach 8wietlnych i kilku innych, kai da objawienie
odbywało się w mej obecności p r zy św ie t l e; zanutowałem
ka1dy wypadek, ktiiTy się odbywa ł w ciemności. W tych razach, gdy rozsądek nakazywał usunięcie światł a, kontrola
odbywała. się z całą 'c ilłło6ciJł, dającą usunąć wszelkie wąt
pliwości, mogące powstać z nieprzytomności jednego :I ~
szych zmj-sł ów. Drugim rozpowsz echnionym błęde m jest to :
jo.kooy objawienie się zjawi,- ka mogł o nastąpi ć tylko w pewnych porach dnia lub miejacowościecb - w pokojach zamieeekiwanj-ch przez pośrednika (raedjum) lub w pewnych
godzinach , naprzód umówionych - ztąd pochcdai, :le niektórzy
upatrują podoLieństwo między zjawiskami duchowniceemi
8 sztukami magicznemi kuglarzy i ceeraoksiężnik ó w, którzy
wykonuj ą takowe za pomocą przyrządów i sposobów we włe
eaych pomieszkaniach.
Dla tego aby preekoueć j ak 81J, nieuzasadnione podobne
podejrzenia, mogę potwierdzić, t e w se t ka cb wypadków,
(mogącyc,h ZUpełW6 J:Lić z tropu takic h magików j ak Houdin,
Bceco, Andenou, z ieb Vo'llzyf;tkirni. mo1liwymi eparatami mecheniceno-fieycancmi) które 8ię odbyły w mym włunym domu,
i w czasie przezemnie ozaacwnym, 0 ['&7. przy o k o l i c a n oś c i a e h i wa r unka c h usuwaJ.1Cych mosliwość utycia jak
II.&jdroLu.iejszego nawt:ł nareędeie,
Jest j esecee tr zeci błąd: oto j akoby po6l'ednicy wjbier~ tylko własnych tn4jom)'ch, by ." ich kole odbywać poeiedeenia ; t e majami ci powinni podzielAć wymar.ie wiary
pośrednika a. zarazem wykluczaj!) wszelką mooliwobć sprawdzenia lub badanie zjawiska, bez czego naturalnie bardzo
łatw e odkrywa się pole dla oeeukeństwe,
W odpowiedat ne to, mogę stwierdz ić , ż e z wyjątkiem
nielicznych wypadków wytej wzmiankowanych, gdzie pobudką
dla wyjątkowości nie jNt wcale cłw:ć oszukiwania, wybi erałem
sam koło ztu\iornych i wprow adzałem do niego wszystkich
niewie rzących, kogo eię mi tylko podobało, 8. w ogóle- ua,y-

-8"alem wszelkich mosliwych środków usuwejących sposobność
oszukiwania. Przyzwyczaiwszy się stopniowo do warunk ów
koniecznych, oraz uła.łwiaj'lCycb objawienie si ę zjawiska, Pcsługiwałe m s i ę memi poetrseżeniami, i daięki takowym, czę
stokroć otreymywałe m większe skutki przy pewnych okoli.
cenościach jak się to inny m poprzednikom moim udawało,
k tórzy mieli fałszyw e wyobrażenie o ważności zachowania
n iektórych drobnych przepisów, dla uni kniecie dania mośności
oszukiwania.
Powiedziałem, t e ciemność nie jest ".. erunkiem nieodzownym. Z tern weejstkiem przekonałem się. te w wypadku,
gdy Biła j est słabą, mocne światło mo ż e przeszkodzić objewieniu się zjawiska. Siła lIome'go była tak mocną. te się
wcale tego wpływu nic obawiała 1 w skutek czego odbywały
8ię u niego posiedzenia przy świ etle. Wszystkie próby jakie
z nim odbywaliśmy, były robione przy świetle, i to rozmaitego gat unku: świetle s łonecenem, o zmroku, pr:z), świetle
h.i~tyca, gazu, ś wiec, światła elekteyceccgo, i t . d.
Teraz preystąpię do klasyfikacji 7:jawisk przezemnie obserwowanych, zaczynając od naj prostszych i postępując do
coraz więcf;j skomplikowanych, oraz podając w katdym rozdziale fakta w zarysie, mające być następ nie szczegółowo
traLtowane w dziele cbsecruiejseem, które zamierzam wydać
I czasem, & gdzie ~ umieszczone: wszystkie sposoby
sprawdzania ejawiak przezemnie przyjęte, tirodki zapobiegania
OlIzukaństwu, imiona 8wiadkó",. i t . d. Czytelnicy powinni
pami ętać, fe z wyją t.ki em kilku zjawisk, wszJ!ltki e od bywały
się : w m ym wł a sn y m do m u , p rz y świe tle . w Przytomności mych znaj omych oraz pośrednika (medjum).
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J est to jedna z nej prostaeych postaci pod jaką zjawisko
ukeeuje. Stopniowo przechodzi ono od poruszania s tołu
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domu ; wszakże 8ZCZ ególną jego
1'\·ł.aJSciw ośd ą jest zdolno ść podnoszenia. ciał ważki ch, c ię ż 
kich w powietrze, gdy się na nie r ęk ę poło ay. ZlU'7.utcm łatwym
do postawienia. w tym wypadku, byłoby : że osobom dotykaj ącym przedmiot u nastręcza się m o żno ść ich popychania, targania lub podnossenia do gór)'. DOKwilUlczenie nauceyło mnie
jedvaJ;. t e jełlt to wcale uiercoeebne m w wielu wypedkach ;
co do mnie osob iście, nie wielką wcale p rzypisuję wagę tego
rodzaj u zjawiskom, a jeśli wz m i ankuj ę o nich , to tylko dla
seanaceenia ich nu WS~I) ie do innych ruchów tego rodzaj u, odbywl\i:lcy(:h się w eznk ż e bee wszelkiego widomego pośrednictwa.
Ruch)' te go rodzaju (a w ogóle i wszystkie spokrewniona
z niemi zjawiska) Lo}'wnją ewykle popraedeane obni żeniem temperatur)'. niekiedy do tego stopnia, te z niego wiatr powstaje.
żdarayło mi się widzieć arkusze papieru rozrzucane przez ten
wiatr, a jeduocee śui e termometr opadał na kilka stopni.
W innych raz ach ż aden s ię ruch w powietrzu n ie objawiał,
po mimo to zimno etawa ło się tak preenikliwero, iż Itlożnaby
j e śmiało porównać do uczucia . jakiego doznaje palec eanurzony do mermącego ś ywego srebra.
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2'Jawisko pukania 1 połączonych
Przyw ią zywane
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dżwlęk6w.

powszechnie do tego zjawiska pojęcie
s t u k u, nieokre ś la właściw ego prej miotu dś w t ęku, Czt"tokruć
zdarzało 8 i~. podczas mych dotiwiadczcń , słyszeć pukan ia tak
delikatne jakby takowe pochod ziły od etukaata końcem szpilki,
ł ub zebrane razem 8 zu m i~tły jak kaskada cichych d źwię k ó w
wysokich ; to' Z/lUWU warastały nagle : we wnaw~ , 8tnały
w powietrzu, bardzo ostry brzęk metaliczny. trzask podobny
-do tego jaki wyd aj ą mecbiuy w ruch pusaceone , deepeule,
ś m iech seydcrcsy jaki wydaje ptak preedree źniace i t. d.
Dś więki t e, wydobywej ęce si ę llrzy kee dy ru lirawie [10ś redni ku (medium), mając odrębne właściwości I były nader

-10ueoameieone 11 Home'go ; nie zdanało mi Ue Atoli spotkal:
osoby, u lłórejby miały t&ą dokładno'ć i siłę j ak u JIliBa

KaleFo.x.
Podosas kilku miesięcy , ceęetokrotnle zdarzało mi się
sprawdzać zjawisk a pośrednietwe tćj dam}'. a zawsze towerzySZ)'" im te szctególn iejsze dśw ię ki. W ogóle poirednicy
potrzebują, dla odbycia prawidłowego posiedaeule , n ieco posiedzie ć preed takowem; lecz mw Fcx potnehowała zaledwo
poło śy ć rękę Da jakimbąd ! przedmiocie . by zaraz dały aię
słyszeć dźwięki podobne do potrójnego strzału; byw ają one
niekiedy tak głośne, fe się daj ą słys ze ć z dalszych odległości,
Słyszałem dhięki tego rodzaju wydobywaj ące się : li: t yjącego drzewa, li: kawał k.H. 87. kła, li: naciągniętego drutu, z bębenka (lamboryna), li: wnt tr'za powozu, na parkiecie teat ralnym.
Zetkni ęcie si ę z przedm iotem nie jest koniecznie potrsebce,
dla wydobycia tych dźwięków zdarz ało mi ęi ę j e słJ llze6
wprost wycbodeące : z podłóg , ze ścian i t. p. Gdy ręce
i nogi pośred n i ka były zwią7.ane; kiedy siłld7.ial nieruchcmie Ilft, krseśle ; gdy bJł za wił',szony ..... kołysce nIL suficie;
gdy bJł zamnięty w llitce ; gdy Idał pogrą2011Y w śnie keteleptycznym na kanapie i -zresztą 8łyszałt' Dl j e w hannonji f
czułe m gdy mi wychcd xiły z ramienia, z ręki i t, p. Uceuwałem j e w arkuszu papieru, z lł.wies zonym un nitce. Znając
dekładni e liczne teorjc, zwłaszcza. nmery ka ń skie , potwon:one
dla objaśnien ia tego rodzaju d ś wi ęków, starałem się je aprawdeić, wypr óbować, zbada.łe m do kgu .Łupnia , aby tlSllnąć
wszelką wętpl iwość , 00 do mo::f:ebności ULB"blpienia ich po.dej ściem lub tirudkam i mecbanicsnem l.
Samo przez si ę stĄie tuW nader waż ne pytanie : a ł a li
dźwięki te i r u chy są ki er o wan o prz ez siły rozumn e ? Zauw a.1)'łem na pocsątku mych b[ul:u~, te siła wywoł ujlaca tego rodzaju dźwi~ki.. nie jest b)'U.'lj mni~j ' lep",
przeciwnie . L:r""a ona reądzona lub kierowana przez is totę
rozumną; ua mocy tego , dźwięki pow tarzały się pewną H086
nuy, naprzód um ówionych i otrzy my wałe m odpowiedzi l ub
sprewoedanla mniej więcej dokładne.

I

-
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Siła rozumna kierująca temi zjawiskami bywa często
kroć w sprzeczności z żyoeeniam i pośrednika, gdy takowe
nie mają podeeswy rozumnej ; widywałem ośw iadczenia urny-

ślne, zaEltrzegaj, ce przeciwko tego rodzaju działaniom. Istoty
to rozumne p"ybierają nier az charakter tak odrębny, ee niepodobieństw em j est dopatrzeć w nich jakiegokolwiek podobień
stwa z osobami przytonmemi.

8. Klasa.
ZmIana wagi cJala.
Poprzednio podawałem w uiniejezem czasopiśmie (Quar-tedy) rozmaite d o ś w iadceeuis, poczynione na tern polu, za pomocą rozmaitych pośredników i pod roamaitemi postaciami,
Nie będ ziemy więc dłużej za.st.'mawia-ć się nad niemi.

4 . Klasa.
Ruohy

PO_

ofężk1ch

01al na pewnej

odległości od

(medjum.)

ZjawjsAA, przy których ciała ciężkie, jak stoły, krzesła,
kanapy, same się ms zały , ehociaa nośrednicy wcale się ich
nie dotykali, należą do nader licznych ; zrobie wz m iankę pobie ~ną o więcej udereajqcych, I tak krzesło, ua Uórem siedziałem, było zmuszone do zrobienia obrotu, niemal całego
koła, prayczem nogi moje nie dotykały podłogi ; _ na jednem
z posiedzeń weaystkie przytomne osoby i ja ras em z niemi,
widsieli śmy krzesło , które z dosyć oddalonego kąta pokoju
przysunęło się a~ do atołu ; w innem zdarzeniu posunęło się
ono do miejsca, gdzie siedeieliś my, a następnio, na me tądauie,
zwoJna powr ó -iło ua swe dawniejsze miejsce. W ciugu trzech
wieczorów, jeden po drugim, mai)' stoliczek posuwał się po.
pokoju, w warunkach jakie sum podałera przedtem , dla.
uni knięcia mo żli wych zarzutów.-Powtarzały się przedemną po-

-
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kilkekromie Iakte, uznane preee Tow. Nuk. D y al ekty c zn e
za nieulegające w ątpli wości . j ako to : ruch ci~ł k iego stołu
przy deieonem świetle, odwracanie się tyłem krz es eł do stołu,
blis ko na &top~ odległości, podceas gdy na nich 7.nl'ljdowały
si ę klęczące O8Oby z rę kam i na tJ ł krzesła eało ż onemi , nie
dotykaj ąc wcale stołu .

5. K l a a a.
stoły

i

krzesła

podejmowane w powietrze bez

czyjejkolwiek widomej pomocy.
W ogóle przy tych weeystkicb ejawiakecb wypada zrobić
J)M ~pują('ą uwagę: dla C7.t'gO mianowicie by wają one wykonywane przez same t ylko k rsee ła lub !Otoły? Skąd pochodzi
ta ssceeg ólna w łaściwość t ych sprętćw ? Na. to moż emy dać
neetępuj ą cą odpowiedź: opo wiedej ąo f; ~k ta, nie mamy b,)'oajmnićj zami aru tłumaczyć wszystkich drobnych okclicsności,
ła.twcm jest wHznkte do zroeumienie, że gdy w jadalnym pokoju ma sil: pod nos ić jaki cieżki pr zed miot , to będ zi e nim
ni esawodnie łitół lub kraesło ; właściwo ś ć ta nie jest I lrz)'wią
eene wyłącznie do spreetów, zalety O WI. na tern , :łe każ da
siła bądt rozumna bąd ś mechaniczna, musi dla siebie odszukat: odpowiednie narzędz ie, by ujawnić swe ist nienie na zewuą tre,
W pięc iu edarzenisch berdeo d ętki stół jadalny podnosił
się cd ziemi na półtory stopy , i to Ilrzy warunkac h uuiemoś l iwiejący cb j nk i ek ol w i e k bąd ś oszukaństwo; inną ra.:r.ą, równie!
d ętki stół, przy ś w ieele dxieunem uni esiony z ostał w powietrze . preycxem trzym ałe m sam za ręce i nogi pośrednika
i t. p, 7..darzyło się teł , t e stół uuiÓ&ł s ię w powietrze. gdy ,
'go nikt nie dotykał, i to w warunkach usuwających wszelką

•

"W ątpliwość.

e .Klaaa.
Unoszenie
wało

się ciał

ludzkich w powietrzu.

Zjawisko to zdarzyło mi s ię wid z i eć cetery r azy i odbysię ono w ciemno ś ci, Warunki przy tern postawione

I

umolliw i&ły weeelką kontrolę ,

•

I
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gdy jednak ś w iadect wo wzroku.
nieodeowuie jest pctrzebneiu, dla rozwiania wszelkiej wątpl i
wości o prawdopodobie ń stwie tego rodzaj u zjawisk, poprzestan ę
na zacytowaniu j ednego. popartego llrócz wywodów rozumowych Ilwi:-..doct wa mi wzroku.
ZdarzJło mi s i~ widzieć krzes ło z sie dzącą na niem
panią, które podnosi ł o się w powietrze o kil ka cali od podłogi ;
inną ra.zą taż sama pani, dla usunięcia cie nia podejraenia,
uklękła na krześl e, tak, że wszystkie cztery nużld stały s ię
zupełn ie widzialutl; wtedy z(»;1.'\la uniesioną z krzesłe m na
wysokość Llizko 3 cali, poeostawała tak sawieseoną w powietreu w przeciągu 10 se kund, i uestępu ie powoli s ię op uściła.
Nedewseyst kc lIył (1Ią. mnie zadawalający m wypade k I gdy
pewnego razu dwoje dzieci na krz esłach zostały uniesionew powietrze, w blliły d z ień , - t utaj ukląkł8z)' mogłem z ca łą
uw agą IJrz)'patrywać l:Iię nóż kom krzeseł, preeetra egej ąc, by
8il;: ich nikt nie dotykał.
Nieełychauie zd umiewającemi były wypadki podnceeenia
si ę Home'e w powietrze. Trzy raz)· zdM. rzyło mi się w i dzieć go
calL:.itlDJ UU08ZWX~gO się nad. pod łogą pokoj u : ' l. sledeącego
w krae śle, 2. klęceącegc na k rześle i 3. stojącego.
Hecce b)"ł podejmowany w powietrze przynajmniej ze
lito razy, w przytomności mn óst wa osób, o czem zapewniali
mię ś w iadkowi e nejwierogoduiejsi (hrabia Dunrawen , lord
Luul!!ay i kep itan C. Wynne), od kt órych też zebrałem najdrobn iejsze sz czegóły towarzyszące temu zjawisku. Odrzucać
prawdziwość tego zjawiska, byłoby to samo, ('Q odrzucać wiarogodnotić waselkiego ś wiadectwa ludzkiego . żaden bowiem
wypadek bądt z h istoI)'i h ••, bądź z dziejów poluycznycb,
nie był potwierdzony i eeświadczcny tak licznym i dowodami.
Mnóstwo ś w iad ec tw potwierdza fal..t unoszenia !Iie w powietrzu Horce'a, posądenem b)"łoby jednak, gdyby jakakolwiek
wybit niejsza. w świecie uczonym osobistość ( jeśli w ogóle
istnieje osoba, któreiby świadectwo w tege rodzaju zjawiskach
było uznanem za watne) z aj ęła się poważnem i gruntowne m.
zbadaniem całego zjawiska.

•

-

7. K l a s

t

,
•
•
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8.

Ruoby drobniejsZych przedmiotów bez widomej
o~

Pod tym

tytułem

pomooy.

zamierzam

opi sać

kilka eeceeg ólnycb
zjawiHk, któryrb byłem ś wiadkie m. Napomknę tylko ogólni-

kowo o niektórych, a o ile pa.m.itć moja sięga. odbyły się
.one wszystkie w warunkach uni emożliwiającyc h najrnniejaee
oszustwo. Byłoby nied orz ecznośc ią p rzypisywać ich wyni kłość
sztuce Jub podstępowi , albowiem to o czem zamierzam mówić,
odbywało się w

I
l

,
•
•
I

t
l

••
r

,
t

•

maj om włee uem a nic w pośrednika. mieszkaniu, co wszystko usuwa wszelką moł1iw ość jakiegoś poprzedniego przygotowania. Nie sposób przypuszczać np., by po śre
dnik przechad zaj ący s ię na drugim ko ń cu pokoju jadalnego.
mógł jednocze ś nie grać

za

pomocą j lł.1oicjkolwiekbądt

sztaki
n a akordeonie, Ltury t rzym ałe m w rę ku, przewróciwszy klewisze na dół, lub W)"grywał na tJwół:e instrumencie latającym
w powietrzu po pokoju; niepodobna teł, aby mógł podnosi ć
firanki u okien lub taluzye, i to na wysokość blizko ośmiu
stóp i by zaw iąz,)'wnł węslj- na cbustce , nie dotykajlłC jej,
i przenosił takową do przeciwnego rogu pokoju; by grał na
fortepjanie stojącym daleko od ręki; by ml,gł zmusić do lat ania po pokoju koszyk do biletó w wizytowych; by podni ósł
karafkę ze szklanką po nad stół, nie t,)'hjąc ich ; by nie biorąc do rę ki , poruszał wachlarzem, i to tak mocno, aseby
skutki wachlowania dawały się uczuwać całe mu tows reyetwu ;
by nie dotykając, zatrzymał chód zegara, starannie zamknie·
tego w witrynie przymocowanej do śc iany, i t. d.

l

•

S. K l a s a.
Widma

świetlne.

Zjawiska t e będąc dosyć niewyrem e, w)'D1agają w ogóle

•

-ciomuego pokoj u ; zdaje się ebyteczuem, aże bym się sastrzegał
przed czytelnikiem, ił przestrzegał em naj tikrupulatuiej sacho-

I

-

I
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wenie wszelkich ostrotnośd przed nadUł:yciem zau!ani.a, by
:r.amiast prawdziwego św iatła - nie U:ł,.to fosforu lub innego
jakiego eposobu. 'ltlusze prt)'tcm dodać, ił u siłowałem sam
naśladować tego rodzaju ś w iatło, ws mk łe nigdy uekutec mi ć
tego nie potrafiłera.
p rzy wal1illkach niedoptazczaj ft('}-c.b najmni.ejllzego OOlU·
kaAstwa , bJ'łem ś wiadk itlID jak ciało ś wiecące, kształtu i
wielkolici jędyczego j aja, unos iło się po pckej u nie w)'dając
tail pego głosu, przy ceem raz podu.oaijo si4;: po nad głowami
si edzących, to l DOV.-U Op Ull ZCZM O się do samej ziemi.; moina.
go było w idzieć wier.ej d siesięcł u minut, przed mtkuięciem
zaś stuknęło trzy ra zy po e tołe, wydajl6C d święk podobny do
tego, j aki wydaj ą ciała bardzo twarde. - Podcaea lago po.średnik leżał uśp iony na szeslongu, ZnaJdował 11M: on w stanie
zupełne go :ulloczulenia.
W id}'wałem punkty ś w iecące pnel atuj ące z mi.ejsc.a na
miejłlOO , i zatr z)"nu.Yące się na. głow ach roamaitych osób ;
ctreymywełem przytem odpowiedzi na me pytania. za pomocą
świateł (których liczbę naprzód omacu.łem), ukazujących s ię
Wpl"Ołlt prr.edeDUlJl. Byłera świadk iem j ak s ię ze stoł u podna-si ły iskry ś wi ecące pod sufit, i następnie ztamtąd opadały
napowrót ua 8t{~ I wydając stuk metalicsny bardeo wyra!ll,y.
Otrzymałem był zawiadomienie al fabetyczne, podane mi
za pomocą płomyk ó w w powietrzu (wprost przedemną) I pomi ędzy kt óremi mogłe m wodzić ręką. Byłem obecny, gdy
obłok ś wiecący unosił s ię po nad zegarem. Inną razą, dłoń
nienale~ ą.ca. do ni kogo z prsytomaycb, złotyła w mem ręku
t warde ciaJo ś wi ecące, podobne do kryształu. Pny blasku
Ilwiecy widsiałem obłok ś wiecący, unoszący 8i~ nad heljotropeei, ustawiocym na końcu stołu, przyczem jedną z gałązek
odłamał , i ofiaro wał jednt"; z dam. Zdarzyło mi się widz i eć
na własne ocz)' j ak podobny oblccaek ś w iecący zgęsaceał si4:,
i :tlUllicniwszy si ę ostateeznia w ~k ~, pod awał jakiś mniejszy
przedmiot ; należy to wszakże do zjawisk, któl)'m poświęcamy
rozi!zinł n 3.H~pujący.
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9. Klasa.
Ukazanie

się rąk

Swlet1Ilych przy
I przy świecach.

własnem świetle

W posiedzeniach odbywanych po cie mku, bardzo często
zd<U'2a się doty kanie rąk niewiadomych, chociaż je nie eswsze
można widz ieć; przytoczę tylko o takich, które mogłem widzieć przy świetle .
Pewnego razu śliczna rącz luł ukazała. się nad stołem
j adalnym i podała mi kwi atek ; rączka. u kazywałe s ię i zni1mlfl. trzykrotnie, przyczem mogłem przekonać się , t e jest
fÓWnąt rzec zywistością j ak moja, Zdarzyło s ię to przy św ie
tl e, w mcj em własnem pomieeekeniu , wtedy gdy trzymałem
ZĄ ręce i nogi pośrednika.
Inną. ra.zą ukazała się mała rączka z ramieniem, jal by
dz iecinna, która się wkrótce zaczęła łmwić z siedzącą, obok
mnie demą ; następn ie JlrzyblitJła się do mnie, i poklepawszy mię po ramieniu, pociągnęła kilkakroć za surdut.
W iunem zdarzeniu ukazały się palce. wielki oraz j eden ze średnich, i zaczęły obryw:w listki kwiatu w pętlicy
Home'go, przyczerń pojedyncze list ki układały przed niektórymi z przytomnych.
Mule i kilku innym osobom po kilkakrot nie ukazywała
się rę ka grająca DR. akordeon ie. PodCZa!:I tego ręce pOhrednika
b)'ły t rzymane przez obok siedzące osoby.
Ckazujące sit;: ręce i palce nie zawsze się okazywały
w litanie stałym. Częstokroć wyglądały one jakby powstałe
z mgławicy egęeseeonej, o tyle te się z niej tworeył kształt
ręki w zarysie. Tego rodzaju zjawiska nie zawsze bywają
widziane przez wllZystkie osoby praytomne na posiMlzeniu.
Zdarza się np .: te wszyscy obecni widzą ruch kwiatka lub
innego jakiego mulego przedmiotu, lecz niektóre tylko osoby
ujrzlł po nad niemi bądź obłoczek świecący, bądź rękę pły
ncwą ; j edni będą widzieli tę ostatnią , a Innym ptteds~wi
się sam obłoczek.

-
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Był em ś w iad kie m niejednokrot nym jak pewien prsedmiot

naj przoo s aceynał się ruszać. następnie ukazywała sit; nad
nim pot;tać mgh t;ta, a j ut z tego obłoczka powstawała zupełnie
wyko ń czona

rf,: ka. W takich wypadkach WSZ)'sc'Y przytomni
widzą tę rękę. Nie j6St to bynajmniej sama forma ręki, al e
~ka prewdaiwe, żyjąca, o najpon~tniejs zy(' b kształtach ; palce
s ię poTU8Z3ją I n ciało jest tak luds kiem jak u wszystkich
przytomnych osób. O koło kOłltki ręki lub w ram ieniu, widmo
to staje sil,! rcglistem, i elewa s ię na prz edł uż eniu z rodzajem
obłaka ś wiecącego.

Ręce

te bywnły niekiedy tak zimne j ak lód, i powiera(:howność miały zupełnie martw ą ; inną razą były ciepłe jak
u żyjącego, i gorąco, po przyjacielsko 8cil:lkały dłonie przy·
tomnycb osób.
P CWtJl 'g O run pochwyciłem mocno t:\ką ręk ę, z sarnia rem nie puszczenia jej. ~ka ta nie usiłowała bynajmniej
wyrw8Ć się, lecz nagle przeobraziła .liię w parę, i tak uwolniła się od mych u ścisków.

10. K 1 a
Pismo

B

a.

bezpośrednie.

Tej nazwy u żywamy do ozneceeuie pisma , które ukazuje e ię bez poś rednietwe tyjącyc h istot. Otrzymywałem całe
sło wa na papierze % moją c,l irą, pod najściślejszą kontrolą,
a gdy si ę to działo, słyszałem w c iemności portlllzają.cy 8i ~
oł uwek.
D zięki

ostro żnościom,

U óre przedsiębrałem, nabrałem
zupełnego prz~w iłl.dc:1.Dia o tern zj a....i sku, a to tak dalece,
jakbym wzrokiem ogląda.ł formujące się pismo; rozum nie
dozwala mi zapu szczać się w szczegóły, ograniczę się przeto
na opisaniu dwóch wypadków, gdaie nie tylko słuch , lecz
i wzrok b)'ł ś wiad k iem.
Wprawdzie pierwszy z nich zdareył s ię podczas poaiedaenia po ciemku, pomimo t o rezultaty wypadły zupełnie

•
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obok pośredniczki miss Fax, a j edynemi przytomncmi osobami były : moja żona i pewna nallza znajoma. Trzymałem obie ręce pośredniczki w jednej
ręce, gdy jednoc ze śni e stopy jej były oparte o moje nogi.
Papier leżał przed nami na stole, a w drugiej ręce wolnej

I

eedawałniająco. Siedziałem

trzymałem ołówek.
Gfły się

to działo, od sufitu spuści ła "ię ręka ś wiecące,
unosiła się przez pewien CZI\lI po nad m oją głową, i naatę 
pnie wsi ęła mi z rąk ołówek , szybko coś napisała na papierze, a odrauciwsxy ołówek, rozpłynęł a się stopniowo w powietr zu.
Druga prćbe na tern polu nie udała mi się. Wielkie
niepowodzenie dokazuje częs to więcej nad dobre doświadcze
nie. Zdarzyło mi się to przy św ietle, w mojem pomieszkaniu,
przy I10me i kilku innych znajomych. Pewne okoliczności,
o których na razie zamilczam, św iadczyły, że płyn tego wieczora był bardzo mocny ; zażą(h~łom pisemnej odpowiedzi,
wykonanej podobnie jak słyszałem od mych znajomych. Natychmiast otrzymałem na to odpowiedź alfubetcm : "sprobujemy." Poło ś yli śmy wtedy na dole kilka ołówków i papier ;
po niejakim czasie jeden z ołów ków stanął prosto na ostrzu,
posunął s ię napraód, s anrpn ął kilka razy po pap ierze, upadł ,
usiłował podją ć si1;1, lecz uapró ś no. Trzecia pr{,ba nie lepiej
się powiodła. Po trzechkrotnych bezowocnych uaiłowen tach,
do ołów ka przysunęła siQ (sama) m ał:l des e caułeceke, leżąca
na stole, podniosła s ię l!I jednego ko ńca do góry na parę
cali, a do niej prz.rtkllął 8iQ ołówek, który stanął prosto,
i wspólnie zaczęli próbow ać piBnĆ. Po trzech napr óżnych próbach doezcaułccska 0 PU8CjW8ZY oł ó wek, powróciła na. dawne
miejsce ; ołówek upadł na papier, a my otraymeli ś my naetę
pującą odpowiedź alfabetyczną : "staralit';my s ię z wIość uczynić waszemu żądani.u, ale j est to niemo ś ebnem ; linochodzi
to nasze si ły. "

•
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11. Klasa.
widma,

kształty

I postaole.

Nalt.,>łą

one do najreadsaych zjawisk. Warunki wymagane
dla tego rodzaju objaw ów SIł tak delikatne, iż naj mniejsza
prz6Szkoda ich ukazaniu się zawadza. Zaznaczę tutaj tylko
dwa wypadki.
Podceaa j ednego z posiedzeń o zmroku, u mnie, z IIo~
me'm, firank i od ległe od niego na blisko ośm stóp nagle się
poruszyły ; następnie ukazała s ię posta ć ludzka, naj przód
ciemna, I)(Ji niej trochę ś wiatlejs za, i nakoulec na pół przearo..
CZ)'IIta., która poruszała rę kami fi ranki ; widmo byłe widziane
przez wszystkich przytomnych, G dy śmy przypatrywali się ,
postać zni kła, l' firanki poruszać się przestały.
Następujące zdarzenie jest daleko więcej uderzaj ące :
podobnie jak w pierwsejm wypad ku, pośredni kiem był Home ;
postać wid ma ukazała. się w rogu pokoj u, w zięła do rąk
akordeon i posunęła na środek pokoj u, grając na tym instrumencie ; wszyscy przytomni oglądali to zjawis ko kilka minut .
Gdy się przybl l ayłc bardzo blisko do jednej z dam , nieco
na boku siedzącej 011 rel:lzty towarzystwa, widmo zni knęło,
po lekkim wykrzykniku wydanym przez rzeczoną damę c--,
Podcsaa całego trwania zjawiska, lIome był zupełnie wio

dzialny.

12. Kla sa.
Rozmaite wypadki, dowodzące pośrednlotwa rozumnyoh ozynnlków.
Poprzednio było dowiedzionem, że zjewiskom tego rodzaju przewodniczą jakieś czynniki. rozumne. Wypada teraz
zapytać, jakiego rodzaju j est to źródło rozumne : ez)' leży
ODO w rozumie pośredni ka lub iuuej z przytomnych osób?
albo też mo ś e wypływ a z czynników rozumnych zewnętrz
nych '! Nie myśląc wcale twierdzić stanowczo, opierając si~

i!'

_
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jedynie na mych spoateeeseoiacb, z kilku okoliceności wnotliłbym, te rozum pośrednika wywiera pewien wpływ na. ejawisku ; przekonałe m si(l z kilku wypad ków o widocznem
uceeetnictwie eewnętrenego czynnika rozumnego, nie mogą~
eego na żaden spos ób na.J.e:łeć do którejkolwiek z os ób p rzy~
to mnych. Rozmiary niuijesego pisma nie pozwalają mi uależ ycie poprzeć faktami mego twierdzenia. Zacytuj ę pokrótce
o dwóch lub trzech, o cechach wybitniejszych, z pom ięd zy
mnóstwa widzianych preeaemnie.
Zdarzyło ~it;: w mej przytomn ości, te pośrednik wcale
nie wiedział o zjawisku, które sam wywołał.
Miss Fox np. pisała odpowiedź pewnej z pr zytomnych
osób, Bo jedn ocześni e z tern otrzymywała udzielenia za pomocą pukania dla innej osoby, i m ów iła do trzeciej osoby
o przedmiotach, nic wspólnego nie mających z dwoma ll()~
przedniemi
Następujący wjpedek jest j eszcze więcej uderaejący.
Podceas jednego posiedzenia z Home'm, mała d eszczułeczka,
preeeunęła się po etole przy zuptomem otiwiet lelliu pokoju,
i podała wiadomo ść z lekka uderzając po mej dłoni. Odmawiałem głośno alfabet, a dee zczułec e k e odpowi adała uderzę
niem, gdym wym ówił odpowiednią głos kę. Drugi koniec desece ułece kl był zwrócony w stronę Home'go , siedzącego
w pewnej odl egłości. Uderzenia były tak pewne oraz j asn e,
i des zc zułecz ka była tak doskocale kierowaną przez s i łę niewidzialną , żem nit! wah ał się MPYta.5 : .istota rozumna, kierujllC& ruchem tej deszczułeczki, <"7.y może zmienić te poruszenia, dając mi odpowi edzi telegra ficzne, elfabetem Morsa,
a to zawsze przez uderzenia po mej dłonij"
Wiedziałem bardzo dobrze, t e tadna z pr zytomnych
osób nie znała Kodeksu Morsa.; sam saledwie o nim miałem wyobresenie. Wślad po wypowiedzeniu mego łędania,
rodzaj pukania z m ienił się, i dostałem od powieś telegraficznym alfabetem. Gł oski były podawane z taką eeybkością, t e
zaledwo mogłem pochwycić to i owo słowo i fi. n sa tępnie
utraciłem dokładność odpowiedzi, lecz za. to nabrałem grun-
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townegc przekonania, fe miałem do czynienia z doskonałym
manipulantem Morsa.
Inną razą pewna dama była zajęte pisaniem autom atycznem 7.11. porno cą deszczuł ec zki ; postarałem się wtedy dowieść. t e to pismo nie odbywa się z u pełnie bezwiednie, i jest
w zwią zku z jej władzami umysłowemi . Deseceuł ecake, jak
zwykle, ws kaaywała : ż e ręka i ramię damy wprawiaj ące ją
w ruch, są poruszane wolą istoty niewidzWnej, która w tym
razie utywala jej systemu mózgowego, porusz aj ąc nim jak
instrumentem muzyczD)'m; tym sposobem istota uiewideialna
'w prawiała w ruch i jej mi ę śnie, Zapyt ałem wtedy tę istotę
rozumną : "czy widzi przedmioty w pokoju ! - ..Tak jest "odpowiedziała des ecaułecz ke.c-. .. Możesz Pl'7. ec zytać ten dziennik ," - zapy tałem wskazując D lL numer 'I'Im e a'e niewiadomy mi i Idący z tyłu za mną ' - " Tak jest'' - była odpowi edś desz czułki. " Dobrzeu odpowiedziałem, , Jeżel i
widzisz, to napisz słowo, które obecnie zakryłem mym pelccm Ił. wtedy uwierzę," - Deszczułecz ka zamias t odpowiedzi
z ac zęła aię powoli i z wiel ką trudnością poruszać ; słowo
" however l l wstało uupies ue. Od wróciłem się, i r zeczywi ście
ujrz ałem pod mym palcem słowo : " however'\
Robiąc to doświadczeni e , nie patrz ałem umyślnie na
dziennik ; niepodobieństwem toż było dla damy widzenie
chociaż by joduego słowa, sieda iała bowiem przy jednym stele,
gdy Ti roe s leżał za. mną na Innym stole, zupełnie zasłonię
tym niemi plecyma.

13. Klasa.
Rozmaite wypadki natury

skompl1kowaną1.

W tym roadxiele zamierzam ze bra ć zjawiska, nieda j ące si ę inaczej okreś li ć, w skutek ich charakteru akompllkowanego ; z tuzina wybiorę parę wybitniejszych. Pierwesy
zdaraył się w preytonmo ś ci miss Kate Fox , zaś ab)' go uczynić zrozumiałym , zmuszon)' jestem podać niektóre szczegóły.

-----------------------------.,.~
-22Panna Fax przyobiecała odbyć u mnie posiedzenie pewnego wieczora zeszłej jesieni. Podcees gdy ją oczekiwałem,
pewna nasza znajomo. bawiła się z memi dwoma synami
starszymi w pokoju j adalnym, miejscu zwykłem naszych poaiedze ń ; zostałem sam Da sam w bibliotece. Usłyszawszy powóz zatrzym ujący s ię przed mym domem i dzwonek u drzwi,
wys zedłem 11a. spotkanie miss Fox , którą rze czywi ś cie ujraełem i odprowadziłem zaraz do sali jadalnej, nie mogła bowiem
długo bawić; zdjęła szal i kepcluee z siebie, kładąc je na
krześle. Oświadczyłom wtedy moim chłopcom, aby szli do
biblioteki, gdzio z najdą wszystko przygotowaue (lo lekcji ;
zamknąłem za sobą drzwi Da klucz, i wedle zwyczaju zachcwywanego podczas pos ied ze ń, wł o ż yłem go do k ieszeni.
Usiadłem mając misa Fox po prawej a znajomą damę
po lewej ręce. Otrzymali śmy zawiadomienie egaaeenia gazu,
co rot niezwłocznie uczyniliśmy, pozostając w zupełnej ciemności: " chcemy wywołać przed wami zjawisko, któreby dało
wyobraż enie o nas zej potędze," W śl ad za tern dał się 81yszef dzwonek l nie w jednem miejsou , lecz rozchode ący eię
z rozmaitych miejsc pokoju: to ze ścian. to znajdalszego
kąta, to dotJ'kaj ący mej głowy a nawet stukający po podło
dze. Gdy już s ię dał słyszeć w rozmaitych csęściaeh pokoju, upadł na stół koło mej ręki . Nikt się nie ru a eał w tym
czasie. a ręce misa Fox spoczywały w mych rękach jak najspokojniej.
Byłem przekonany. t e dzwonek, który dzwonił, nie był
moim zwykłym dzwoneczkiem pozostawionym teraz w bibliotece,
Na kilka bowiem chwil przed przyby ciem miss Fox,
potrzebow ałem pewnej ksiąski , i właśnie na niej znal azłem
dzwoneczek, który tuj postawiłem obok na półce.
.
Mały ten przypadek utw ierdził bardzo dobrzo w ID('J
pamięci , te dzwoneczek pozostał w bibliotece. Gaz zresztą
palący się na korytarzu , natychmi ast ośw ietliłby pokój nasz,
gdyby chociaś na chwilę drzwi do niego zostały uchylone. Po zapaleniu jeduak ś wiecy, przekonałem się, te dzwonkiem
właśnie był wyżwymieniony dzwoneczek, który teraz stał

I
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prsedemną

I

na stole; poszedłem Dl\ty~hmiast do biblioteki,
i zaraz przekonałom się, te dzwonecz ka nie DlJ), na jego poprzedniem miejscu. Zapytałem wtedy mego etarazego 8JUłL :
"gdzie je8t mój dawoneceekj-' - " Tutaj, ojcze" - odpowiedział mi 8yn, wswując na miejsce, gd xie go .sam postawiłem. Gdy jednak spojrzał we wskazanym kierunku, dodał
te słow a : ,,nic, tam go nie ma., cbocias tylko co tam się
znaj dywał:' - "Czy kto tu przychodził po niego?" - " Kie,
ojcze, nikt tutaj nie był ; jestem przekonany, że dewoeececk
był tam, bo gdyś nas tu odesłał, J _ (młoda ey chłopak) zaczął nim tak gwałtownie dzwon ić, łem go pros ił, aby zaprzestał tej zabawy, gdy:it uczy ć aię nie mogłem.v-e-J . potwierdz ił
słowa brata, i zapewni ł , że pobawiws zy się dswonecekiem,
poe tawił

go M dawa em miejscu.
Jnny wypedek :zdarzy ł mi s ię (lny 8\\ ietle, pewnej n ip-

dzieli wieceorem ; na posiedzeniu by ł obecny Home i kilku
członków mej familji. Preepędeili śmy z łOllą dzień na SI18cerze za miastem, i etamtąd przJniooliśmy t rocbę kwiatów,
które oddal i ś my ł!łu:itącej dla wlltawienia do wody. WI..TÓtce
pote m przybył Home i z nim razem poszli śmy do sali jadal-

nej. I'c usadowieniu się naazem, sługa wni esł a kwiaty w wazonkn, który teł postawiłem DR. ś rod ku sto łu nie nakrytego
obrusem. Po rax pierwesy 7.wLrzyło się Home'mu widzieć lo
kwiaty.
Od było się ju:l: kilka. objawów, gdy rozmowa, Dl\RZa utL:wiła

na praedmiocie nierozjaśnionym , mianowicie: wątpiliśmy
cz)" mi ększ e Rta ł e ciało moee prztij'ć przez twardsze, Ka to
otnymali~my odpowiedś nłLll1ę)l ującą : "niepodohieństwem jest,
Ly stałe cinło mogło bez uszkodzenia przejŃĆ przez inne
813łe, pokesemy jednak, co możemy dokazać. " Po cL"'ili ukeeało się widmo świe tlne, un oszące s ię nad bukietem ; w oczach
waaystkich po woli wysunęła się z niego trawa cbiilSka, długa
O m. 4fi c., która stanowiła ozdobę bukietu, i spuściła się

na

stół pomiędzy

zaczęła

tętoną

wazoukiem a Home'm. Trawa niebawem
przechodzić ue wylot stołu; ś lcd e iliś my ta nią, t nauwagą, dopóki zupełnie nie przeszła. Po tnikuiędu
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mQja, która s iedziała obok Ilome'go, ujrzała
ś wietlną ręk ę jak przez 8M razem J: t ra"'"ą preechodeiła,
Ił następnie ta sarna ~L& pokle pała j" po ramieniu dwa czy
trzy razy tak głośno, t e \HI ZYSCY obecni wyraśnie to slyazeli ;
na ostatku IK>łu:ły ła trawl: Wł. podłodz e i zni knęła. Dwie tylko
OHOb)' wid siały tę rę kę , lecz wszystkie bez wyjątku ogl ądnly
poruszenia tra wy. W czasie tr wania zjawiska, wids ieli śmy
ręce lIome'go ; trzymał je z u peł nie spokojnie pr zed ilO1Ją, ua
p('~ metra blisko od mi<'jS('A, gdzie trawa zniknęła, Bpreętem
L)"I duiy etół j adalny bez klap, rozsuwający ai ę za pornocą
~ ruLy; na spojeniu obydwóch połów byłe wązk e secaeline,
Tra wa przf'gzł: . przez tę eaceel inę, która po smiera eniu okazała się szeroką na 4- milimetry. Łodyga t rHowy była za gruba,
a by mogła. przec isnąć e ię przez szcze li nę bez rozgniecenia,
wszakże w id sieliśmy WStyllCy, jak przec i s kał a się powolutku
1;()Z natężenia, i uie nosi ła Da sobie naj muiejaeych oznak
egniccenia - była uietkniętą,
t mwy,

l!:Otllł.

Teo r je
zbudowane n a budurdu zja wisk.
Pier wsz a teoria - ., Zjawiska są dz iełem podst('pu, za
prunoc ą przyrz ąd ó w mechanicznych lub zwykłych szt uk kuglnrekich ; po ś rednicy są to oszuści , 8 reszta towarzystwa
składa sif,1 z nieprzytomnych no. u myś le. "
Zapewne teorja ta może być zastosowaną do bardzo nielicznych wypadk ów. Preypuszceam, ~e ~ię znajdują osoby gotowe od('8łY w 8.Ć rolę pośrednik ów, aby w nikczemny sposób
ned u sywając pociągu publicmości do spir)"tplJlu, łat wo mogły
obładO WY WAć swe kieszenie złutem; ~e są i inni, ktOn y nie
szukając wpra wdzie zyek ćw p ienięenyc h t nie mniej przeto
uwodzą łatwow iernych dla zjednania sobie rozgłosu . Byłem
świadkiem tego rodzaju nadu:l:yć, i je~li niektóre z nich były
wykonane z wielką zręczuoiieilł: , za to inne dawały łl iQ e Ia -

I
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tw oś<"ią odkry ć ;

ktokolwiek był św iad kiem pra wdziwego zjawiska, tego nie łatwu potem oszukać. J e ś li sumiennego badacza spotkają na wstępie podobne oszust wa, to rzecz naturalna, odesercwanie mi ecb ęce go w ogóle .10 dalszych bedeń
a następ nie do napiętncw enia bądf prywatnie będ! drogą
public zną wszystkic h pośredników.
Zdarza się bardzo często, że na począt k u po ś rednik jest
zdolny tylko do wywoływanie pojedy ń caych r uchów i niegło
śnych łlUlkail pod swemi rękami i nogami ; zapewne tego rodzaju zjawiska są blU'd7.0 łat w ~ do na ś ladowuula bądź przez
samego poś rednika, bądź przez osobę w zmowie będącą, i jeteli potem nic w ięcej ude rzającego nie nastąpi ło, tli ecept yczny bada<~z odchodzi , będąc pr zekonany , że poś rednik nie
od weaył lii~ w jego obecności IJllł>UWRĆ .Lllfj swych l:lZtuk ;
wtedy Z8('zJl.Il\ rozgłaszał drukiem o xdemaskowuniu OSZUbt Wa,
nie OSZCĄ'd7.aj~ C przytern d o"; współceucia dl" oeób rozsą.
dnycb, dających się tak łatwo w pole wnrowadZJlĆ za pomocą wybieg ów, które jego domyślność oo:łlrybl..
Zac hodzi j ed nak ogromne różnica między sztukami zwykły ch kuglnrz)', otoceonych dokoła swemi preyreądemi , wspieran ych mn ós twem pomocu ik ćw niewidomych, działających we
własnych pomieszkaniach , IL p omięd ey zjawiskami ot rzy manemi za pUHrednidwcm nI', takiego Home. Zjawiska te
ukazywały się ewykle w obcycli mieszkaniach oświetl o nych
i s ejmowanych pr zez w łaścicieli jeszcze przed rozpoczęciem
posiedzenia. Byłem miętby I lrzyja.ciółmi , którz,) b)' ea nic
nie tolerowali nejmuiejsaego oszustwa i pilnie ś l edzili za
wsayst kieur,

zresztl} zawsze 8&Ul upręszał prajtomuych , alt)'
go najprzUd dob rze obejrzeli. Podcees najciekaweej-ch zjnwisk, zwyk le trzymałem go za obiedwie ręce a nogi me stawiałem na jego sto pecb ; nigdy nie zgadzałem s ię na przybrenie JX»!lawy cia ła ułatwiRj.ącej podstęp, C7,l'g0 i sam Home
nie chcia ł, pragnąc, O)· kont rola nad nim mogla by ć jak naj_
ściś lejseą ., J eteli mówię sxcecgotme o Ilome'm , to dla W~(),
że siła j ego by ła w ifil kszą j uk u innych p ośreduik ów , z któ1I0 11W
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rJmi robiłem doświsdceenie ; w OKóle jednak ze wszystkimi
używałem środ ków złł.pobiegaj'łł'J~ h prz eciw wszelkim możli
wym nad użyciem zaufania.
O bj aśni enie lUR wtedy wartość . j etili tłumaczy ca lcxic:
zadania. .r;it;l logicsuero będzie przeto odezwanie ~it: każdego,
ktoby ZLadaw8ZY tylko c:zętić zjawiHk, orzekał : ..zdaniem InO.
jem je~t lo weeyatko dziełem oszukaństwa II lub "rozumiem
jak tego rodzaju sxt ucaki rllloją się us kuteczniać ' "
Druga teorja. - .. O!loby prsytomne na posiedzeniu są
pod wpływem pewnego rodzaju obIąkunia lub :złudzenia; zdaje
się im wid zi6Ć zjawiska, które w rzeczywistości istnieją tylko
w ich wyobraźni. "
Trzecia teorja. - .. W.s zystko to jest wynikłością ś wia
domą lub llie~wi<ldoDlą pra.cy mózgowej. II
Obiedwie te teorje mogą widocznie pochodzi ć tylko od
osób. U ór)"m zdarzyło "i ę bJ ć ś wi ad kiem ograniCZOllPj liczby
zjawi.l:iL., zresztą IXHlaH się tutaj objalinienia nie mogące być
uwzgl ędniou emi - i jako takie nic Y.RSłUb'Uj'1 D1i. IIZCrNze OIllÓ-

wreure.
Zbliżam)" eię

teraz do teoryi duchowych (ł1pirytual nyeh. )
Uważnym trzew bJ ć przytem na. słowo "D uc h" , u żywane
w znaczeniu wielce nieokre śloaem pn:('% wi ęks .zDt:ć ludzk ości.
Czwarta leorja. - ..OtrzYUUW6 rezultat)" pochodzą być
mo ż e od epólnego działania ducha po ś re dnika z jedną z prz)··
tonmych ollób lub wllzyl>ł.kiC' b razem. II
Piąta

" J est to d z iałanie dych duch ów czyli
djabł ów, objawiających fl ię przez pośredników, w s~b rmjwłaści w s zy dla zLurzenia chrYlltjanizmu i agn hienia dusz
lud skirh,"
Szosta teorja - " Wehutl7.i to w zakres d z i ałania 87.eregu istot, znanych powssechuie pod nazwą: Demonów, Gnomów. Wieszczek, Chochlików. i t. d. żyjących na ziemi, len;
q "cielIl uiemate rjalcem i niewidz ielnem, kw r ('! są zdolne w pllwn ych wypadkach ujaw ni ać swą prz)·torunobć w postaci
ZiNII S kiej ."

leorja -

I
I
I

I

- 2. Siódma teorja -

" Prznisujf'

d zia łani u

nieboszczyków;

tec-.rja duch owna p r z e d c W .8 Z}' s t k i c m.
08ma teorja. .- ,,(Teorja siły p>lychiczuej) winna LJI~

I

IIWata.Ulł: rRCZł'j

I
r

I

I

jako dodatek nieodzowny do 4, 5, 6 i 7 teoryj,
a nie jako całobć samodaielna, Wooł ug nifi, po ś r e d n i k
(m e IIj u m) albo koło osób łiUwowiłłCycb pewną ruł~ możrposiadać siłę , władzę, wpływ, Włahl'iwoś{- lub dar, za pomocą
których istoty duchowe mogą wywoływać pewne zjawiska :
dlx. zwolennikllw tyl'L POj ~, dO(,il·kanip tego rodzaju istot
wchodzi w zakres iuuoj teorji."
Jest pewuikiem , te kaid)" po średnik (medjuw ) ma
w sobie coli t a k ie g o , co nie jest wspólnem ('alej lud/kości ; prossę nazwać to co ś , nazwijmy je np . "x", jeśli 6i~
spodoba; a p. SerJeant Oox nazwał to s i ł ą p s y c h i c a u u
(duchową). Zaszło ztą d tyle nieporozumień . że według niuie-,
najlepiej uczyuię , grl,).. zac"rtuj~ w całej ro.tciągło~i słow a
p. Ctlx"a :

"Teorja s i ł Y fi 8 Yc h i c Z n e j zale ży Im ueuauiu pod
pewnemi względam i niezbitego pra wie faktu , lecz niedosta tecznie jeszcze abadauego w całośc i ; podług niej w nieckreś lcuej odlt'g'h~:i ci ała pewn ych osób, posiadającjeb "pecja1D~
organizm ner-wowy, w)'twarzaj'l ~ił~, ltóra Ix-z pomocy DlWl7 kuł ów jest zdol ną Ilu u ad a uf e r u c h u czyli do wprawienia w r uch substancij stałyc h oraz wywoływania dźwi~kó".
Ponieważ obecność

I

tego rodzaju organizmów jest kon ieczn ą
dla. wywoł ani a zjawiska, mo żna ztąd wnosić, ze s i ła p s~
c h i c z n a , nieznanerui dotąd drogM.tDi, bierze swój począte k
w tego n:ll'h aj u organizmach; podobnie juk erganiem bywa
poruszany i kierowany, za pomocą s iły, kt óm jest duszą luL
w tej Of;tatniej się mieści, duchem albo s i łą umysłową (mo:tIUl. to nazwa{~ jak 8i~ pod oba], stn uow iącą rd zeń istot)' ewaI nej prz~z nas cz ł o w i c k i e ID - tek rćwuież tr:uD)'m okatt"
si ę wniosek . jeśli tej że samej "ile przJPisZelli)" włai.tiwo..:.~
portUlZfUlUt przedmiotów po za obrębem ciała, Ponieważ wi.
d ujemy cZf:stoI.:rot nie jak umysł ' kieruje tą !l i łą ua zew1lo1trl ,
lcgi czuyui przeto okaże się wniosek, gdy mu prz)'lliszt'Ul)
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panowania nad nil! i na wewnątrz, - tej sile de.łem
nazwisko s i ły psy c h icz n ej . dla okretill'uia , :l:e w ła~nie
wypływa ona z d U8zy lub u myełu ludzkiego.
,,7..ł\.tÓ wniet jak i inni, przyjm uj ący sił~ Vtiyc ilic:f.uą jalw
czynnik wywoł ującj- zjawiska, nie spreeciwiem sił; t wierdseniu ,
według którego "iła ta może być owładniętą, i "kierOWiUll!
przez inny czynnik rozumny.
\
.,b"ajzagorzslsi llpiryt.ua.liM:i ZgM l',ają się Im Istnienie
siły psychicznej, n iewłaści wir - awanej mag u e t y z m e m. z któ- l
rym rzec zyw iście nie jN;t wCI\le spokre w n ioną; twi erd zą oni,
t e ZDlarli nie mogą dokouywaó czynów im preypisywaaych
inaczej jak tJ lko za pomocą sił)" maguetycznej (w ł a Hci w i El
łl iły p s j-c h i c s u e j) pośredn i ka, Hótuica w zapa t rywaniach
st ronników si ły psychicznej i titrolUliktll'" spiryt ualizmu zalety
na te rn, że my się zadawalamy tw i erdze ll iem-istu ilją wprawdz ie
dowody. a le n ic Hł! one zL)"t przckouywuj ące o da iełaniu ("7.yollih po za oIJn:IM.'m intelił-'l;'lllji pośredniku. i z nich u iepodobna wUl~ić o wpływie Duch ów smartych lU/o ajawieka,
" Spir}tuH.liici wierzą przeciwnie. i nic łlzukując dowod ów,
twierd zą , że włlz)"stkitl1.jawiHkll. wypedn przYJlisać pośrednictwu
Duc hów smarłych . 8 p(11' przeto . cały r edu kuj e się do sprawdzeuia fuktów. co mo że ą~l:itlHM vo długim i pracow ieyui
szeregu dOlŚwhu\c:leń. Poilzu~wa.niHo te staną się włamie...
ude ia łem towareyetwa pe ychologicenego , które Hi~ zawiąa ujtl
w ch wili Oi.lł·Cll(':j .
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