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...Czym\różnl
s i ę hipnoza od
normalnego" <mu? W procesie hip
notyzowania i ędzy osobą hipno
tyzowaną i hipnotyzerem ustala
się swoisty psychologiczny wza
j e m n y k o n t a k t — z w i y też „ r a
p o r t e m ” . W s t a n i e głębokiego n o r
m a l n e g o s n u człowiek jest m a ł o
p o d a t n y n a o d d z i a ł y w a n i e z ze
w n ą t r z . Jego świadomość jest j a k
by o d i z o l o w a n a o d otaczającego
ś w i a t a . Osoba pogrążona w głębo
kiej h i p n o z i e n i e z d a j e s o b i e s p r a
wy z tego, gdzie s i ę z n a j d u j e , n i e
r e a g u j e n a bodźce z e w n ę t r z n e ,
n i e o d p o w i a d a n a p y t a n i a obec
nych osób, a l e r ó w n o c z e ś n i e uwi
d a c z n i a się u niej spotęgowana
w r a ż l i w o ś ć na wszystko, co do
tyczy osoby hipnotyzera. Zahip
n o t y z o w a n y słyszy j e d y n i e jego
głos, j e m u j e d n e m u o d p o w i a d a
i
co więcej — k a ż d e słowo
hipnotyzera wywołuje w świado
mości uśpionego n i e z w y k l e silne
w y o b r a ż e n i a , k t ó r e ł a t w o mogą
z m i e n i ć s i ę w iluzję, h a l u c y n a c j ę
l u b w y w o ł a ć a u t o m a t y c z n i e wy
k o n y w a n e czynności r u c h o w e . J e
śli o s o b ę z a h i p n o t y z o w a n ą pozo
s t a w i ć s a m ą przez dłuższy czas, to
„ r a p o r t ” łączący j ą z h i p n o t y z e
r e m s t o p n i o w o s ł a b n i e i może za
n i k n ą ć . Z a h i p n o t y z o w a n y czło
w i e k nie będzie j u ż r e a g o w a ł na
o b e c n o ś ć h i p n o t y z e r a i nie będzie
o d p o w i a d a ł n a jego p y t a n i a . Za
n i k „ r a p o r t u ” oznacza przejście
ze s t a n u h i p n o t y c z n e g o w s t a n
snu n a t u r a l n e g o . Fo p e w n y m cza
sie o s o b a zahipnotyzowana sanja,
b u d z i s i ę j a k ze zwykłego snu...
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Niecodzienne zjawiska, o których mowa w tej książ
ce, sprzeczne wśród ludzi wywołują odczucia. Jedni,
uważający siebie za anty spiryty stów, skłonni są do ich
lekceważenia, a nawet bezwzględnej negacji, upatrując
w nich jedynie bałamuctwo i urojone źródło sensacji
podrzędnego gatunku; inni zajmują się nimi z całym
zapałem, widząc w ich niezwykłości niezaprzeczalny
dowód istnienia sił nadprzyrodzonych; jeszcze inni
wreszcie wolą na wszelki wypadek zgłaszać swój zu
pełny „brak zainteresowania”, by nie popaść w kon
flikt czy to ze stanowiskiem naukowo-materialistycznym, czy też z oficjalnymi pouczeniami kościoła.
Słowem — sprawa dość delikatna i śliska. Dlatego
też stosunkowo niewielu ludzi decyduje się zająć nią
nie po amatorsku, nie po dyletancku, ale rzeczowo
i krytycznie, odrzuciwszy bezwzględnie wszelkie
uprzedzenia i zacietrzeuńenie wynikające z takiego
czy innego stosunku do wszelkich „nadnaturalności”.
Uczynić z niej, mówiąc krótko, przedmiot ścisłych ba
dań i eksperymentów naukowych —- obiektywnych,
precyzyjnych i beznamiętnych.
1 tu kryje się — przynajmniej dla osób o niedość
wyostrzonym krytycyzmie i czujności — nowe poważ
ne niebezpieczeństwo. Na przestrzeni ostatniego stule
cia wszystko co naukowe, jeśli tak można powiedzieć,
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zyskało sobie w cywilizowanych społeczeństwach wiel
ką estymę i niejako „znak najwyższej jakości”, wzbu
dzający ufność i rozpraszający wątpliwości. Toteż na
tychmiast znalazła się cała armia ludzi, którzy umieli
tę sytuację sprytnie wykorzystać, ubierając swoje szarlatańskie praktyki i wyssane z palca „teorie” w nowe
szaty nagiego w rzeczywistości króla — iv pseudonau
kowe argumentacje i najrozmaitsze uczenie brzmiące
wyrazy zaczerpnięte z fizyki, chemii czy biologii,
a więc dyscyplin, które mają już swą ugruntowaną
i zasłużoną markę rzetelności, wielokrotnie zweryfi
kowaną w ogniowych próbach praktyki.
Największą chyba zaletą książki, którą oddajemy do
rąk Czytelników, jest umiar i obiektywizm Autora
w naświetlaniu szeregu rzeczywistych zjazoisk wcho
dzących w zakres tak zwanej parapsychologii, opero
wanie dużą liczbą przykładów i każdorazowe podawa
nie ich naukowej interpretacji, choć może aż nazbyt
popularnie przedstawianej. Nie boi się on też wprost
powiedzieć, że wiele spraw, podobnie jak w każdej
dziedzinie wiedzy, czeka jeszcze na wyjaśnienie, ale
jak dotąd nic nie wskazuje na to, aby miały one być
niepoznawalne.
Sądzimy więc, że książka będzie dobrym źródłem
przystępnie podanych informacji zarówno dla zwolen
ników poglądu, że zjawiska wchodzące w zakres para
psychologii, jako naukowo nie wytłumaczalne, podwa
żają w pewnym sensie światopogląd materialistyczny — jak i dla oponentów takiego mniemania, którym
wszakże często brakuje przekonywających rzeczowych
argumentów.
Na zakończenie tych kilku wstępnych słów pragnę
libyśmy też, ku przestrodze Czytelnika, zacytować de
wizę przyświecającą polskiemu wybitnemu badaczowi
zjawisk parapsychologicznych, przywódcy tak zwanego
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postępowego obozu . warszawskich
pozytywistów
z przełomu XIX i XX wieku — Julianowi Ochorowiczowi, który za swego wspólideologa uważa „każdego,
kto w twierdzeniach stanozcczych opiera się na dowo
dach dających się sprawdzić; kto nie wyraża się bez
względnie o rzeczach wątpliwych, a nie mówi wcale
o niedostępnych”.
d r ZUZANNA

STROMENGER

)

I. Tajemnicze zjawiska psychiczne,
jako źródła przesądów

W

dawnych czasach, kiedy nauki przy
rodnicze nie wykroczyły poza począt
kowe stadium swego rozwoju, wszelkie niecodzienne
zjawiska wydawały się ludziom zagadkowe i tajemni
cze, stając się źródłem przesądów i zabobonów; czło
wiek, w zetknięciu z przyrodą pełną dziwów i tajem
nic, czuł się oczywiście bezradny. Zaćmienie Słońca
i Księżyca, pojawianie się komet i meteorytów, gwał
towne burze — wszystkie te zjawiska kosmiczne i me
teorologiczne, wywołujące lęk swą niezwykłością, były
uważane za wróżby nadchodzących wojen, głodu, mo
rowego powietrza i innych klęsk.
Źródłem przesądów stawały się również przerażają
ce, a nie wyjaśnione zjawiska biologiczne. Ospa, cho
lera, dżuma i w ogóle wszelkie choroby epidemiczne,
wyniszczające niegdyś całe narody, uważano za karę
zesłaną przez rozgniewane bóstwa, bądź za diabelskie
machinacje, ewentualnie magiczne skutki praktyk cza
rowników i wiedźm. Choroby umysłowe, mające nie
kiedy charakter „epidemii psychicznych”, tłumaczono
jako owładnięcie przez złego ducha, opętanie, uroki,
jak i skutki praktyk magicznych. W średniowieczu
według przybliżonych obliczeń około dziewięciu milio
nów ludzi obwinionych o obcowanie z diabłem, zginę
ło na stosach i wskutek innych tortur. Ostatni stos
9

inkwizycji, na którym spalono „czarownika”, wygasł
w 1780 roku w Hiszpanii. W Rosji resztki zabobonów,
niekiedy wręcz przerażających, pozostały jeszcze do
czasów Rewolucji Październikowej. Przejawiały się
pod postacią „rzucania uroków”, praktyk znachorskich,
wróżb, wiary w znaki tajemne i amulety, a także fatalistyczne przeznaczenie (,,co komu sądzone, to go nie
minie”) itp.
Jeszcze wszakże i w obecnych czasach w gazetach
radzieckich pojawiają się wzmianki o sporadycznych
przejawach niektórych przesądów ludowych. Kilka lat
temu doniesiono, że w Orsku niejaka Tamara Pietrowna — uważana za czarownicę — leczyła sposoba
mi znachorskimi młode dziewczęta z „uroków”, wyłu
dzając od nich pieniądze i przedmioty użytkowe. Znam
również podobny przypadek z terenu Leningradu,
uważanego przecież za centrum kulturalne.
Przytoczę teraz inny przykład ślepej wiary, grani
czącej już z fanatyzmem. Kobietę, matkę dwojga dzie
ci, opuścił mąż. Uwierzyła ona jednak, że odzyska mał
żonka, jeśli obejdzie na kolanach „święte” jezioro.
Przywieziona do szpitala, ledwie mogła utrzymać się
na nogach, tak miała pokaleczone i krwawiące kolana.
Oczywiście w krajach, w których dba się o zaszcze
pienie w społeczeństwie prawidłowego światopoglą
du — a więc między innymi i w Polsce — wszelkim
zabobonom i wierze w „cuda mniemane” wypowie
dziano nieprzejednaną wojnę, której jeszcze w XVIII
wieku Wojciech Bogusławski dał piękny artystyczny
wyraz w swej narodowej operze „Krakowiacy i gó
rale”. Dzisiaj, po 200 latach od okresu Oświecenia —
po dwóch wiekach burzliwego rozwoju nauk przyrod
niczych — ogromna większość ludzi u nas nie tyle
w i e r z y , co raczej w i e z własnego i cudzego do
świadczenia, że wszelkie tak zwane zjawiska nadprzy
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rodzone radykalnie tracą swą podniecającą tajemni
czość, skoro podda się je trzeźwej naukowej analizie
i odkryje ich zgoła naturalną i materialną, choć nie
kiedy dość zaskakującą przyczynę. Nie ulega też już
wątpliwości, że tylko poznawanie praw przyrody gwa
rantuje drogę prowadzącą do wyjaśnienia niezrozu
miałych zjawisk w otoczeniu.
Na froncie walki z przesądami istnieje jednak od
dawna pewien odcinek wymagający szczególnej kon
centracji uwagi. Mamy tu na myśli mylne, naiwne in
terpretacje niektórych zjawisk psychicznych.
Zjawiska te towarzyszą zwykle stanom niepełnej
świadomości i wynikają częściowo z automatyzmów ru
chowych. Niektóre z nich są pospolite i powszechne,
jak na przykład marzenia senne czy też różne zjawiska
autosugestii i sugestii w stanie czuwania, inne nato
miast zdarzają się rzadko, ale właśnie tym silniej od
działują na wyobraźnię. Zaliczamy do nich halucyna
cje, przypadki różnych typów snu hipnotycznego i inne
zjawiska o charakterze niekiedy psychopatologicznym,
występujące najczęściej u osób z objawami histerii *.
Ostatnimi czasy szeroko rozpowszechnił się, zwłasz
cza za granicą, kierunek naukowy zwany parapsycho-

* W mowie potocznej histeria stała się synonimem przesadnego,
niepoważnego przejawiania emocji wynikającego z niedostatecznej
kontroli rozumowej swego zachowania, z nie wyćwiczonych hamul
ców psychicznych i z egocentrycznego folgowania swym uczuciom
1 humorom. Stąd też określenie „histeryczki” stało się wręcz obelżywe,
a co najmniej lekceważące, dezawuujące słuszność 1 obiektywizm
osądów danej osoby. Tymczasem w ścisłym języku lekarskim histeria
Jest jednostką chorobową typu nerwicowego, przejawiająca się nie
kiedy zaburzeniami działania narządów ruchowych i zmysłowych,
jak bezgłos, niedowłady i znieczulenie różnych partii ciała, upośledze
nie wzroku czy słuchu, a ponadto wybujałością przejawów uczuć,
bądź wpadaniem niekiedy pod wpływem silniejszych bodźców w stany
bezruchu 1 ograniczonej świadomości. W dalszym ciągu książki Autor
omawia dokładniej wiele z tych objawów (przyp. red.).
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Celowi temu służą też osiągnięcia jednej z nowszych
dziedzin medycyny — tanatologii, czyli nauki o proce
sach towarzyszących śmierci i możliwości przywraca
nia do życia różnych organizmów, a w ich liczbie rów
nież i człowieka.
II. Sen i marzenia

senne*

W

dawnych czasach marzenia senne
uważano za formę objawienia inspi
rowanego przez bogów. Ludzie wierzyli, że dobre bądź
złe duchy mogą wniknąć w ciało śpiącego i w marze
niach sennych przekazywać mu różne informacje, skła
niać go do określonych czynów i przepowiadać pewne
wydarzenia. Już wtedy spostrzeżono, że owi domnie
mani bogowie i duchy wypowiadają się w snach ja
koś dziwnie niejasno, niekiedy zagadkowymi symbo
lami, jakby chcieli specjalnie pozostawić ludziom pole
do rozwinięcia swej domyślności. Dlatego też trudną
sztuką interpretacji snów zajmowali się jedynie „wta
jemniczeni”, to znaczy kapłani i zawodowi interpre
tatorzy.
Taki pogląd na marzenia senne wynikał z założeń
dawnych teorii animistycznych. Sądzono więc, że w
czasie snu dusza może na pewien czas opuścić ciało,
unieść się w przestworza, jak też odbywać wędrówki
w przeszłość i w przyszłość, pozostając jednak w pew
nym związku z ciałem. Błąkając się, dusza doznaje
różnych wrażeń, które śpiący odczuwa jako marzenia
senne, obrazy niewidzianych okolic i nieznanych przed* Autor w rozdziale tym nie uwzględnia najnowszych osiągnięć
badań nad snem. Zainteresowanego czytelnika kierujemy do sp su
literatury podanego na końcu książki (przyp. red.).
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miotów, postacie znajomych lub nieznanych osób, za
równo żywych, jak i zmarłych.
Z biegiem czasu pogląd ten został uzupełniony in
nym, może nieco doskonalszym, niemniej jednak jesz
cze bardzo naiwnym. Dusza nie opuszczała już jakoby
ciała w czasie snu, ale za to w śpiącej osobie wyzwa
lały się zdolności psychiczne niedostrzegalne w stanie
czuwania. Najważniejszą z nich było jasnowidztwo,
czyli zdolność przewidywania przyszłości i poznawania
wydarzeń, które rozegrały się gdzieś bardzo daleko.
Informacje te miały docierać do osoby śpiącej w cza
sie marzeń sennych bez pośrednictwa zmysłów.
Tego rodzaju poglądy przyczyniły się do powstania
w starożytności „onejromancji”, czyli specjalnej sztuki
wróżenia na podstawie snów. W drugim wieku naszej
ery Grek Artemidorus z Daldis ułożył pierwszy sen
nik, podający sposoby interpretowania marzeń sen
nych. Oto przykład tej umiejętności zaczerpnięty
z jego książki: ,,Gdy rzemieślnik śni, że ma wiele rąk,
oznacza to dobrą zapowiedź; będzie miał dużo pracy.
Sen wskazuje, że będzie potrzebował wiele rąk do pra
cy. Taki sen ma również korzystne znaczenie dla osób
pracowitych i prowadzących uczciwe życie. Stwierdzi
łem też nieraz, że oznacza on pomnożenie rodziny, nie
wolników i majątku. Oszustom przepowiada natomiast
więzienie i wskazuje, że wiele rąk będzie zajętych
jego osobą”.
Również w średniowieczu wyjaśnianiem marzeń sen
nych zajmowało się wielu filozofów i lekarzy, a w
XVI wieku wielkim autorytetem w tych sprawach
cieszył się włoski lekarz Geronimo Cardano. Autorzy
senników przepisywali aż do XX wieku jego komen
tarze snów. Porównując ze sobą senniki łatwo można
stwierdzić, że te same rodzaje marzeń sennych tłuma
czono odmiennie w różnych czasach.

Należy jeszcze wspomnieć o ludowych przesądach
związanych z marzeniami sennymi. Choć większość
z nich należy uważać za zwykły nonsens, to jednak
niektórym wręcz nie sposób odmówić ludowej mą
drości i zmysłu obserwacyjnego. Rosyjski fizjolog
N. Wwiedenski w niektórych tego rodzaju tłumacze
niach dopatrywał się ukrytej myśli:
„Godny uwagi jest fakt, że im sen staje się głęb
szy, tym z odleglejszych lat naszego życia pojawiają
się asocjacje i konfrontacje wrażeń. W płytkim śnie
muskamy zaledwie wierzchnią warstwę wspomnień,
natomiast w śnie głębokim pojawiają się obrazy ze
strefy poważniejszych i dawno przeżytych wrażeń.
Panuje nawet przesąd, że sen o dawno zmarłych ro
dzicach oznacza złą pogodę. Oczywiście jest w tej in
terpretacji pewna myśl. Przed nadchodzącą złą pogodą
pojawia się zwykle stan głębokiej senności, charakte
ryzujący się w czasie snu obrazami, których tłem są
dawne przeżyte wydarzenia.
Początek naukowego badania marzeń sennych da
tuje się od końca XVIII wieku. Jedna z pierwszych
poważniejszych prac z tego zakresu: „Próba opracowa
nia teorii snu” doktora H. Nudowa pojawiła się w ro
ku 1791. Autor opisał tam cenne spostrzeżenie, które
posłużyło jako punkt wyjścia do dalszych badań. Oso
bie śpiącej i leżącej na wznak z otwartymi ustami
wlano do ust kilka kropel wody. Śpiący odwrócił się
plecami do góry, poruszając przy tym rękami i noga
mi jak przy pływaniu. Śniło mu się, że wpadł do wody
1 był zmuszony ratować się wpław.
Tego rodzaju obserwacje wskazują, że marzenia
senne mogą powstawać jako skutek przypadkowego
podrażnienia określonych narządów zmysłów podczas
snu. Co więcej, działając na śpiącego jakimś bodź
cem, na przykład dźwiękiem, światłem, dotknięciem
2
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udaje się niekiedy celowo wywołać określone marze
nie senne, odpowiadające charakterowi • stosowanego
bodźca. W ten sposób odkryto drogę dla eksperymen
talnego wywoływania marzeń sennych. Francuski
uczony A. Maury i niemiecki badacz W. Weygand po
święcili swe życie zbadaniu przyczyn wywołujących
marzenia senne. W Rosji zagadnieniem tym zajmowali
się W. Bechteriew i M. Astracaturow. Ostatni z nich
zbadał cechy znamionujące treść marzeń sennych,
które występują przy schorzeniach różnych organów
i jako jeden z pierwszych wykorzystał znajomość tych
zależności dla rozpoznania chorób.
Maury podaje, że pewnego razu podczas snu przy
tknięto mu do nosa flakon z wodą kolońską. Przyśnił
mu się wtedy sklep perfumeryjny, Kair, kraje Wscho
du — gdzie przebywał niedawno przed opisanym wy
darzeniem. W drugim doświadczeniu Maury skiero
wał na twarz śpiącej osoby czerwone światło. Przy
śniła się jej wtedy burza pełna błyskawic i piorunów.
W pewnym szwajcarskim schronisku przepełnionym
turystami, przyśnił się w czasie burzy nocnej prawie
wszystkim mieszkańcom — ten sam sen. Na podwórze
wjechały z ogłuszającym łoskotem pojazdy z nowymi
gośćmi, którzy spowodowali jeszcze większą ciasnotę
w zajeździe. Fakty te świadczą o oddziaływaniu na
czynności mózgu w czasie snu podrażnień pochodzą
cych z zewnątrz.
Interesujący jest fakt, że marzenia senne bogate w
treść wydają się śpiącym długotrwale. W rzeczywisto
ści trwają bardzo krótko — zwykle kilka sekund. Od
czucie czasu i przestrzeni we śnie jest wyraźnie zakłó
cone. Świadczy o tym następujący przykład. Pewien
znany dramaturg przyszedł na przedstawienie swej
własnej sztuki i zasnął ze zmęczenia. We śnie widział
przebieg całej sztuki od początku do końca, śledził

rozwój akcji i reakcję publiczności. Wtem wśród ogłu
szających braw kurtyna podniosła się i... dramaturg
obudził się. Ku swemu zdumieniu usłyszał początko
we fragmenty pierwszej sceny. Wszystkie perypetie
utworu oglądane w czasie snu, trwały zaledwie kilka
sekund.
O tym, że i na jawie wyobrażenia i wspomnienia
mogą niekiedy przebiegać z niezwykłą, ponadnormalną
szybkością — świadczą relacje ludzi, którzy znaleźli
się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W oka mgnie
niu pojawiły się wspomnienia nieomal całego życia. *
Również za częste źródło marzeń sennych można
uważać pobudzenia pochodzące nie z otoczenia, lecz
z wewnętrznych narządów ciała: żołądka, jelit, pęche
rza moczowego, płuc, serca i in. Wszystkie te wrażli
we narządy połączone są za pośrednictwem układu
nerwowego z „organem psychiki” — to znaczy korą
mózgową. W ciągu dnia zwykle nie zauważamy sygna
łów przekazywanych przez narządy wewnętrzne, gdyż
świadomość nasza jest przepełniona silniejszymi wra
żeniami dochodzącymi z otoczenia. W nocy sytuacja
ulega zmianie: im bardziej zanika działalność ze
wnętrznych narządów zmysłów, tym wyraźniej dają
się odczuć podrażnienia powstające w narządach we
wnętrznych, zwłaszcza gdy są one wywołane jakimiś
procesami chorobowymi, śpiącego nawiedzają wtedy
koszmarne sny, u zabobonnych ludzi wywołujące zwy• Dotychczas podobne przypadki przyśpieszenia czynności psychicz
nych w czasie snu nie wywoływały wątpliwości. Niedawne badania
amerykańskich psychologów z uniwersytetu w Chicago wykazały jed
nak, że w tym czasie, kiedy śpiący przeżywa marzenie senne, cha
rakter bioprądów mózgu jest taki, jak w stanie czuwania. Równo
cześnie gałki oczne poruszają się intensywnie pod zamkniętymi po
wiekami. Trwa to tak długo, jak marzenie senne. Średni czas wynosi
9 minut, niekiedy znacznie dłużej. Okazało się, że „akcja, którą ogląda
śpiący w śnie, zajmuje dokładnie tyle czasu, ile zajmowałaby w rze
czywistości”.
2*
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kle przestrach. Najczęstszą przyczyną tego rodzaju
marzeń sennych jest naruszenie podczas snu normal'
nej pracy serca lub procesu oddychania. Sni nam się
wtedy, że biegniemy upadając ze zmęczenia, że ści
gają nas dzikie zwierzęta lub bandyci, że grozi nam
utonięcie lub uduszenie w płomieniach. Niemiecki psy
cholog I. Berner przeprowadził szereg doświadczeń
z osobami śpiącymi zatykając im nos watą. Prawie
zawsze wtedy obserwował, że śpiący zaczynał się rzu
cać, jęczeć, a następnie budził się. Opowiadał potem,
że śnił mu się jakiś rosnący potwór, który groził udu
szeniem. „Zmora dusiła” — mawiano kiedyś na wsi,
gdy rozprawiano o takich snach.
Marzenia senne, spowodowane podrażnieniem na
rządów wewnętrznych, mogą mieć znaczenie diagno
styczne. Doświadczony lekarz może niekiedy rozpoznać
początek określonej choroby wewnętrznej, która w
stanie czuwania nie daje jeszcze znać o sobie i nie
przejawia typowych dla siebie symptomów. Znane są
liczne tego rodzaju przypadki. Pewnemu pacjentowi
przyśniło się, że skamieniała mu noga i stracił zdolność
władania nią. Po pewnym czasie istotnie doznał para
liżu tej nogi. Innemu pacjentowi śniło się przez kilka
miesięcy, że połyka różne przedmioty. Przyczyną tego
wielokrotnie powtarzającego się snu okazał się nowo
twór złośliwy gardła. Niemiecki badacz przyrody i le
karz K. Gesner widział we śnie, jak żmija ukąsiła go
w pierś. Po pewnym czasie pojawiła się w tym miejscu
długo nie gojąca się rana. We wszystkich tych przy
padkach początek choroby nie dochodził w stanie czu
wania do świadomości zaabsorbowanej wrażeniami
i troskami bieżącego dnia.
Stwierdzane fakty oddziaływania narządów we
wnętrznych na treść marzeń sennych — przez długi
czas nie mogły być wyjaśnione. Radzieccy fizjologo
20

wie: I. Pawłów i jego uczniowie, a zwłaszcza K. By
ków — odkryli mechanizm wzajemnego oddziaływa
nia kory mózgowej i narządów wewnętrznych. Po raz
pierwszy dano więc omawianym faktom podbudowę
naukową. Przytoczone doświadczenia i obserwacje,
ustalające rolę zewnętrznych i wewnętrznych narzą
dów czucia w powstawaniu marzeń sennych, wytyczy
ły drogę dla sformułowania nowoczesnych fizjologicz
nych pojęć o naturze snu. W latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XIX wieku powstała nauka o lo
kalizacji rozmaitych funkcji psychicznych w korze
mózgowej. Wykazano, że wszystkie narządy zmysłowe
mają tam swe „przedstawicielstwa” w postaci tzw.
ośrodków (obszarów). Narząd wzroku jest związany
z
obszarem czucia wzrokowego w płacie potylicznym,
narząd słuchu — z obszarem czucia akustycznego w
płacie skroniowym, a dotyk — z obszarem czucia w
Płacie ciemieniowym. Wkrótce po tym ukazała się zna
komita, jak na owe czasy, broszura rosyjskiego lekarza
Oksa, w której traktowano marzenia senne jako
Wynik parcjalnej (częściowej) czynności poszczegól
nych części mózgu w czasie snu. Przytaczamy wyjątek
z
tej niesłusznie zapomnianej pracy.
„Możemy łatwo wyobrazić sobie, ze Pew
komórek (neuronów kory mózgowej
przyp
.
ra), w której został ześrodkowany określony
działalności duchowej, przestaje chwilowo
Wać na skutek działania środka nasennego.
.
sie pełnią swój dyżur grupy wartownicze: i a‘
Wa czynność mózgu wyjaśnia nam nik
działalności (w czasie snu — przypis autora),
brak związku i absurdalność wielu marzen s
.
Nagłe podrażnienia (narządów zmysłowyc
<1nr .vc h
autora) pobudzają znów działalność
obszarów (kory mózgowej — pr?yP is autora) ’ Z P
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stają natomiast działalności wszystkie, lub też niektóre
z funkcjonujących obszarów komórek.
Marzenia senne uważamy dziś za częściową działal
ność kory mózgowej hamowanej w czasie snu, wywo
łaną różnymi podrażnieniami pochodzącymi z ze
wnętrznych lub wewnętrznych organów zmysłowych.
Taki jest sens przytoczonych wyżej wywodów doktora
Oksa, opublikowanych osiemdziesiąt lat temu, a zbli
żających się już do dzisiejszych poglądów na sen
i marzenia senne, które uzasadnił eksperymentalnie
Pawłów i jego współpracownicy. Dr Oks interpreto
wał niewłaściwie jedynie przyczyny wywołujące ha
mowanie komórek mózgowych podczas snu. Sądził on,
jak i jego współpracownicy, że przyczyną tą jest
samozatruwanie komórek mózgowych produktami
przemiany materii — „jadami snu” *, które gromadzą
się we krwi w stanie czuwania, działając usypiająco
jak narkotyki. W rzeczywistości zasypiamy, zanim zdo
łają nagromadzić się szkodliwe produkty przemiany
materii. Możemy też równie dobrze uciąć sobie przy
jemną drzemkę rano, po długim nocnym śnie, kiedy o
„jadach snu” nie może być mowy. Jedynie w wyjątko
wych przypadkach, kiedy stan czuwania jest podtrzy
mywany sztucznie i trwa bez przerwy kilka dni, i gdy
potrzeba snu jest odczuwana boleśnie i nieprzezwyciężenie — jedynie wówczas czynnik samozatrucia zaczy
na odgrywać główną rolę.
Świadczą o tym interesujące spostrzeżenia moskiew
skiego profesora P. Anochina, przeprowadzone w
1939 r. na rzadko spotykanym obiekcie — zrośniętych
ze sobą bliźniętach ludzkich. Miały one wspólny tu
łów, jedno serce i wspólny obieg krwi, ale za to dwie
głowy i dwa mózgi. Zdarzało się często, że jedna gło
* Jady snu noszą też nazwę hipnotoksyn.
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wa zasypiała, a w tym czasie druga czuwała, co ozna
czało, że to nie czynnik humoralny (skład krwi) od
grywał główną rolę przy zasypianiu. W danym przy
padku obydwa mózgi, otrzymujące krew o jednako
wym składzie, mogły jednak popadać w różne stany
funkcjonalne: jeden ulegał procesowi hamowania, pod
czas gdy drugi czuwał.
Jakiż to więc zbawienny czynnik zmusza nas w porę
do zaśnięcia, strzegąc tym sposobem mózg i cały orga
nizm przed przemęczeniem i niebezpieczeństwem sa
mozatrucia? Stosując metodę wytwarzania odruchów
warunkowych, Pawłów wykazał w swych klasycznych
doświadczeniach, że czynnikiem wywołującym sen
jest proces hamowania przebiegający w komórkach
nerwowych kory mózgowej. Czymże jest owo hamo
wanie? - - Otóż, rytmiczne impulsy nerwowe, płynące
do komórek kory mózgowej z narządów zmysłowych
ogą w różnych warunkach wywierać na nie dwoja
kie oddziaływanie: mogą mianowicie wywoływać w
nich stan aktywności, czyli stan pobudzenia, albo na
odwrót — mogą stan ten hamować wyłączając dane
komórki z pracy. Polega to na zmianach elektrycznej
Polaryzacji błon komórek nerwowych bądź też osła
bieniu bioprądów. Prawidłowe współgranie pobudze
nia i hamowania — dwóch podstawowych procesów
nerwowych — określa i warunkuje skoordynowane
i adekwatne funkcje fizyczne i psychiczne organiz
mów, które mają układ nerwowy — zwłaszcza wyso
ko rozwinięty. Zaburzenia hamowania nerwowego, np.
Pod wpływem pewnych trucizn prowadzą do niesko
ordynowanych drgawek, kurczów kończących się czę
sto śmiercią.
Pobudzenie i hamowanie — owe dwa czynniki, dwa
Procesy — warunkują także wyższe czynności nerwo
we. Dzięki ich wzajemnemu oddziaływaniu zachodzi
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wający punkt pobudzenia”, podobny do sterczącej ska
ły na morzu. Dzięki niemu, śpiący mózg może pod
trzymywać łączność ze światem zewnętrznym. Tak
więc zmęczony długim marszem żołnierz śpi głęboko,
choć już przy najsłabszych odgłosach alarmu zrywa
się i chwyta za broń.
I. Pawłów, i jego współpracownicy (B. Birman i in
ni) odtworzyli podobne zjawiska w swych kapitalnych
doświadczeniach z psami. U psa wytworzono ślinotokowy odruch warunkowy na ton „do” pochodzący
z fisharmonii. Dźwiękowi temu towarzyszył bezwa
runkowy bodziec ślinotokowy — karmienie. Po wyro
bieniu odruchu warunkowego na ton „do” okazało się,
że również inne tony fisharmonii: „re”, „fa”, „sol” po
wodują wydzielanie śliny. Nie towarzyszyło im jed
nak karmienie, wobec czego odruch wygasł. Z biegiem
czasu jedynie ton „do”, któremu towarzyszyło karmie
nie, wywoływał pobudzenie ośrodka kory mózgowej.
Wszystkie pozostałe tony fisharmonii wywołują nato
miast w korze mózgowej ogniska „warunkowego”,
„różnicującego” (według terminologii Pawłowa) hamo
wania. Jeśli teraz taki hamujący ton, na przykład ton
„mi”, zadźwięczy przez dłuższy czas, hamowanie we
wnętrzne zacznie promieniować ze swego ogniska. Gdy
rozszerzy się ono na całą korę mózgową — pies zasy
pia. Taki eksperymentalnie wywołany sen jest zupeł
nie podobny do zwykłego snu z zachowanym w korze
mózgowej „punktem czuwającym”. Gdy tylko jednak
zadźwięczy, towarzyszący karmieniu bodziec warunko
wy — ton „do”, pies przebudzi się, zacznie szukać jedze
nia, a jego ślinianki zaczną intensywnie funkcjonować.
Sen z towarzyszącymi mu marzeniami sennymi
uważamy za inną odmianę częściowego hamowania
kory mózgowej. W głębokim śnie następuje pełne ha
mowanie kory, a impulsy bodźcowe, dochodzące do
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niej z narządów czucia, ulegają stłumieniu. Mai zen
sennych wówczas nie ma. W godzinach wczesnoran
nych, kiedy to komórki kory mózgowej są dostatecz
nie wypoczęte, hamowanie osłaniające słabnie, a im
pulsy przedostające się do niej zaczynają sobie toro
wać drogę w labiryncie neuronów splecionych ze sobą
wypustkami. Pobudzenie, podobne do błędnego ognika,
Przebiega od jednej grupy komórek kory do drugiej
i odhamowując je, wzbudza kapryśny łańcuch obra
zów, najczęściej o charakterze wzrokowym, zwany ma
rzeniem sennym. Zadziwiająca jest jaskrawość i dyna
mika powstających wówczas wizji; w stanie czuwania
żadne wyobrażenie nie może odzwierciedlić czegoś po
dobnego. Owa wyrazistość obrazów marzeń sennych
odegrała prawdopodobnie ważną rolę w stworzeniu
ułudnych wyobrażeń o życiu pozagrobowym.
Liczne osobliwości marzeń sennych, po części ich
nadzwyczajną wyrazistość i fantazję, wyjaśnia kon
cepcja Pawiowa, zakładająca istnienie dwóch układów
sygnalizacyjnych. Zwykłe bodźce świata zewnętrzne
go: dźwiękowe, świetlne, węchowe itp. w procesie two
rzenia odruchów warunkowych stają się sygnałami
bodźców bezwarunkowych i mogą je zastępować.
W
opisanym doświadczeniu Birmana ton „do” stał się
sygnałem reakcji na jedzenie, zastępując bezwarunko
wy bodziec pokarmowy. Całokształt takich sygnałów
i wyzwalanych przez nie odruchów warunkowych,
czyli pierwszy układ sygnalizacyjny, jest podstawą
czynności psychicznych wyższych zwierząt, jak również
dzieci, które nie nauczyły się jeszcze mówić. Przewa
żał on u ludzi pierwotnych, u których mowa z uży
ciem dźwięków (a z nią bezpośrednio związane myślen e
* ) znajdowała się na niskim stopniu rozwoju. Jeśli
ft
io ma mowy — nie ma też i pojęć, nie ma logicznego
Myślenia (operowaniu cj.ciami abstrakcyjnymi). Na
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tym stopniu rozwoju możliwe jest myślenie konkret
nymi obrazami i asocjacjami (związkami) z ich pogra
nicza zgodności lub przeciwieństwa; ale za to jak ja
skrawe są te obrazy, jak nieograniczone i fantastycz
ne asocjacje! Z rozwojem mowy, równolegle z pierw
szym układem sygnalizacyjnym, powstaje z czasem
drugi układ sygnalizacyjny. Słowo stało się dźwięko
wym symbolem sygnałów pierwszego układu — „sy
gnałem sygnałów”, myślenie przybrało charak ter bar
dziej logiczny i abstrakcyjny, tracąc dawną obrazo
wość; im bardziej w procesie ewolucji udoskonalał się
układ sygnałów słownych, tym bardziej osłabiał się,
hamował i schodził na dalszy plan pierwszy i zarazem
dawniejszy układ sygnalizacyjny.
Co jednak dzieje się w czasie snu? Drugi układ sy
gnalizacyjny, jako uformowany później i mniej trwa
ły, ulega w czasie snu zahamowaniu w pierwszej ko
lejności. Dzięki temu, pierwszy układ sygnalizacyjny
łatwo wyswobadza się spod jego wpływu, a myślenie
obrazowe z jego malowniczością i niczym nie hamo
waną fantastyką odzyskuje znów pierwszorzędne zna
czenie. Najbardziej niewiarygodne i niemożliwe do
spełnienia marzenia senne są uważane przez śpiącego
jako realne i rzeczywiście istniejące. Po przebudzeniu
oczywiście trudno nam pojąć własną łatwowierność
i nieraz sami śmiejemy się z bezsensownej treści swe
go snu.
Odbicie rzeczywistości we śnie wystę puje nierzadko
w postaci jaskrawo zmienionej, a nawet skażonej. Zja
wisko to wyjaśnia się istnieniem, odkrytych przez
współpracowników Pawłowa, tak zwanych faz hipno
tycznych. Fazy te pojawiają się przy przejściu od sta
nu czuwania do snu i na odwrót. Wśród nich specjal
ne znaczenie ma faza „paradoksalna” — tym charak
terystyczna, że w czasie jej trwani a słabe zewnętrzne

i wewnętrzne bodźce o wiele mocniej oddziałują na
mózg, a więc i na psychikę, niż bodźce silne. Podobnie
i ślady pozostawione w korze mózgowej przez słabe
pobudzenie, są przeżywane w tej fazie snu jakby w
przesadnej postaci; natomiast ślady powstałe od sil
nego pobudzenia przeżywa się w postaci umniejszonej.
Na skutek tego słabe dźwięki mogą być przez śpiące
go odczute jako ogłuszające, a silne jako ledwie dosły
szalne. Obrazy małych przedmiotów mogą przyjąć w
marzeniach sennych gigantyczne rozmiary, natomiast
wielkie przedmioty mogą wydawać się znikome.
Taka to była owa wielowiekowa droga poznawania
istoty snu i marzeń sennych — droga wiodąca od ani
mistycznych wierzeń do ścisłych badań eksperymen
talnych.
Wydawałoby się, że wszelkie mylne pojęcia o cha
rakterze marzeń sennych już dawno znalazły się w la
musie. Tymczasem pokutują one gdzieniegdzie nawet
W środowisku inteligenckim, niewystarczająco zazna
jomionym z wynikami badań nauk przyrodniczych.
Człowieka, który nie rozstał się jeszcze z przesąda
mi, zdumiewają zwłaszcza marzenia senne o charakte
rze fantastycznym. Jakże często po przebudzeniu pyta
my sami siebie „dlaczego mi się właśnie to przyśniło? —
Przecież w rzeczywistości niczego takiego nie ma. Ni
gdy o czymś takim nie słyszałem, nie czytałem i nie
myślałem”. Dlaczegóż to marzenia senne tak często nie
podobne do tego wszystkiego, co pomiętamy ze
swego osobistego doświadczenia? — Jest to skompli
kowane zagadnienie, ale nauka potrafi je również wy
czerpująco wyjaśnić.
Po pierwsze, we śnie można zobaczyć to, co pozornie
Uszło naszej uwagi w stanie czuwania. Dla potwier
dzenia tego założenia francu ski uczony, Yves Delage,
Podaje następujący przykład: schody prowadzące do
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jego mieszkania były ozdobione szklaną kulą, którą
kiedyś rozbito i przez długi czas nie zastępowano no
wą. Pewnego razu uczonemu przyśniło się, że w miej
sce kuli wstawiono miedzianą ozdobę w kształcie
szyszki jodłowej. Rano opowiedział o tym śnie swej
rodzinie i ku swemu wielkiemu zdziwieniu dowiedział
się, że przed kilkoma dniami rzeczywiście taka mie
dziana szyszka została ustawiona w miejscu rozbitej
kuli. Niewątpliwie Delage nie raz ją widział, nie zda
jąc sobie z tego sprawy, i opisał ją potem dokładnie
według widzenia sennego. Po wyjściu na schody prze
konał się o faktycznej obecności tej ozdoby.
Po drugie, we śnie mogą odżyć takie wrażenia, o
których niegdyś pamiętaliśmy, ale zostały one potem
wymazane z pamięci, jak na przykład przeżycia z lat
dziecięcych. Kiedy takie nie zauważone lub zapomnia
ne przeżycia pojawiają się w marzeniu sennym, nie
poznajemy ich i wydają się nam one obce i wywołane
jakąś nadprzyrodzoną siłą. To samo, a nawet w szer
szym zakresie, można powiedzieć o tych obrazach wi
dzianych we śnie, które są wynikiem „zgęszczenia”
kilku wrażeń, odnoszących się do różnych okresów
życia. Pewnemu badaczowi marzeń sennych przyśniła
się znajoma osoba, lecz bardzo małego wzrostu (na
krótko przed tym spotkał on na ulicy karła) i z wy
trzeszczonymi oczami jak u bożka japońskiego (któ
rego figurkę widział w antykwariacie). W efekcie po
wstał fantastyczny obraz w rzeczywistości nie istnie
jący.
I. Sjeczenow bardzo trafnie określił tę szczególną
cechę marzeń sennych następującymi słowami: „ma
rzenia senne — to często niezwykła kombinacja zwy
kłych wrażeń”. Pawłów pisał w związku z tym: „ma
rzenia senne reprezentują sobą łańcuch różnorodnych
i przeciwstawnych bodźców śladowych”.
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Trzeba zapamiętać raz na zawsze, że jakkolwiek cudowne, niepojęte i tajemnicze wydały nam się marzeaia
senne, mieści się w nich jedynie to, co choćby raz,
świadomie lub nieświadomie, przeżyliśmy w stanie
czuwania. Marzenia senne — to nic innego, jak czę
ściowo przetworzona przez czuwający mózg kapryśna
Plątanina urywków i śladów minionych przeżyć; tego,
c° niegdyś widzieliśmy, słyszeli, o czym mówiliśmy
lub
czytali.
To podstawowe założenie nauki nierzadko bywa kryykowane przez tych, którzy chcieliby jeszcze widzieć
żarzeniach sennych coś niecoś tajemniczego. A dla
czego — pytają oni — latamy we śnie? Przecież w
Oczywistości nikt z nas nie lata. Na to pytanie możdać taką odpowiedź: wszyscy obserwowaliśmy lot
Ptaków, motyli, nietoperzy; w czasie snu przenosimy
0
doświadczenie na siebie. Znamy też warunki, przy
Oych tego rodzaju marzenia senne powstają. Zanodzą one wówczas, kiedy oddychanie śpiącego zosta® czymkolwiek utrudnione, a następnie stało się lekO i swobodne. Jeśli głowę śpiącego przykryć kołdrą,
Następnie ją usunąć, to badana osoba po przebudzeopowiada, że we śnie latała. W tak prosty sposób
Wyjaśnia się również „dziwny” sen — spadania w
rze
Paść. Jeśli człowiek zasnął z podgiętymi kolanami,
Wystarczy mu szybko rozprostować nogi, by przyśniło
się, że spada w przepaść. Podobny efekt uzyskuje
S1
kiedy śpiący nieświadomie sam wykona opisany
>
r
hch nóg.
Często mistyczne znaczenie przypisuje się tak zwahj

1 snom
twórczym”. Wiadomo powszechnie, że wie”
sławnych ludzi widziało we śnie rozwiązanie proble°W, nad którymi bezskutecznie trudzili się w stanie
Wania. W taki sposób rozwiązano niektóre zadania
tematyczne. Chemik niemiecki F. Kekule uświado-
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mił sobie w marzeniu sennym skomplikowaną budo
wę strukturalną związku chemicznego — benzenu.
Wolter widział we śnie nowy wariant swego poematu
„Henriada”, a włoski kompozytor Tartin i zapisał nie
które sonaty usłyszane we śnie i jakoby odegrane
przez inną osobę. O nowych pomysłach które pojawi
ły się we śnie mówili: niemiecki fizjolog K. Burdach,
B. Bechteniew i wielu innych uczonych. Nie ma w tych
przypadkach nic niezwykłego. Wskazują one jedynie,
że sen ludzi pochłoniętych pracą twórczą bywa często
niepełny. Te obszary kory mózgowej, które pracowały
intensywnie w ciągu dnia nie zostały objęte hamowa
niem podczas snu, pozostając w stanie pobudzenia
i kontynuując pracę w nocy.
Za najbardziej zagadkową sprawę związaną z ma
rzeniami sennymi wielu ludzi po dziś dzień uważa ich
rzekome znaczenie prorocze. Przytaczaliśmy już kilka
„diagnostycznych” snów zwiastujących chorobę i chy
ba przekonaliśmy się, że sny takie nie kryją w sobie
nic z wróżbiarstwa, a poza tym zdarzają się rzadko.
Częściej natomiast sprawa „snów wieszczych” polega
na zwykłym nieporozumieniu. Prawie wszyscy ludzie
miewają marzenia senne, niekiedy nawet wiele wi
dzeń sennych w ciągu nocy. Po upływie tygodnia, mie
siąca, każdy z nas mógł mieć na swoim koncie dzie
siątki, a nawet setki takich marzeń. Ale czy wiele z
nich realizuje się? Oczywiście nie. Z reguły sny nie
spełniają się i jedynie wyjątkowo, mniej lub bardziej,
odpowiadają one nadchodzącym wydarzeniom. Według
teorii rachunku prawdopodobieństwa, jeśli istnieje wie
le snów i znaczna liczba wydarzeń, to z pewnością za
istnieje pewna zgodność. I w tym także nie ma nic
niezwykłego, ale zabobonny człowiek jest już tak na
stawiony, że rzadko występującym zgodnościom nadaje większe znaczenie, niż wciąż pojawiającym się nie32

godnościom. Jeśli przytrafi się, że marzenie senne w
czymkolwiek przypomina jakieś wydarzenie, które
aszło dzień, dwa, tydzień czy też miesiąc później —
bl
jemy na alarm, opowiadamy o tym jako o czymś cu
downym, naiwnie pomijając fakt niezgodności dzieSl
3tków i setek innych marzeń sennych z wydarzenia
mi naszego życia.
Wiara w sny prorocze jest najbardziej może upor
czywą ułudą rozumu ludzkiego. Podtrz ymują ją jeszC2e
i inne okoliczności. Stwierdzono już dawno, że w
snach spełniają się często jawne lub ukryte zamysły
1
Życzenia. Widok stosów cukierków na wystawie skleP°We j nęci dziecko, ale matka nie chce spełnić jego
Prośby. Wieczorem zasypia ono z trudem , myśląc
ciąż o niespełnionym marzeniu. I oto nocą marzenie
Ur
zeczywistnia się: dziecko wyobraża sobie, że jest
W sklepie; zgarnia tam tyle cukierków, ile tylko chce.
°dobnie dzieje się i u osób starszych: skryte marzenie
s
Pełnia się we śnie. Kiedy jednak, po wielu wysiłkach,
u
daje się wreszcie dojść do celu, człowiek z podziwem
Wspomina owo marzenie senne, uważając je za sen
”Proroczy”.
Analizą psychologiczną marzeń sennych zajmował
Sl
ę Zygmunt Freud . Według jego danych, zawartych
obszernym dziele pt. „Analiza marzeń sennych”,
źródłem wielu snów są niegdyś przeżyte, a obecnie
gajon e, „wypa rte” ze świadomości do „sfery podświa°n>ości” — popędy zmysłowe, niespełnione lub nie
wykonalne z jakiegoś powodu, zakazane pragnienia
Wiąza ne z nimi wielce niepokojące wyobrażenia,
Najczęściej o charak terze seksualnym. W danej chwili
'■ych pozornie zapomnianych przeżyciach już nie pamtętamy. Nie przestają one jednak oddziaływać na
Nasze zachowanie się i usposobienie. Mogą również
"wywoływać nieuzasadnioną bojażń, niepokój itp. I tyl3

Tajemn icze zjawisk a
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ko w marzeniach sennych takie „zb
itki kompleksów”,
kondensaty zatajonych obrazów i odc
zuć wydobywają
się wciąż z głębi podświadomości
psychicznej, by W
postaci zaszyfrowanej, symbolicznej
stopniowo się wy
ładować i zlikwidować. Mimo licznyc
h krytyk z ja
kimi freudyzm się spotkał, trzeba stw
ierdzić, że stwo
rzył on zupełnie nowy pogląd na
ludzką psychikę,
a przede wszystkim na rolę podświ
ado
ten pociągnął za sobą daleko idące kon mości. Pogląd
sekwencje pra
ktyczne w postaci metod leczenia
psychoanalizą (od
lat dwudziestych bieżącego stulecia
rozprzestrzeniają
cych się szeroko w Europie, ale zwł
aszcza w Stanach
Zjednoczonych) i stworzył podstawę
dla prawidłowej
interpretacji marzeń sennych. Rad
ziecki psychiatra,
I. Perepel, wykonał zasługującą na uwa
gę próbę prze
łożenia psychologicznych idei Fre uda
na język dzi
siejszej fizjologii wyższych czynności
nerwowych. Po
dobne próby przeprowadza się rów
nież obecnie.
Istnieniu nieświadomych czy też
podświadomych
zjawisk psychicznych nikt już dziś nie
przeczy. Nawet
filozofowie występujący przeciw nau
ce Fre uda z po
zycji materializmu dialektycznego pisz
ą: „Co do jed
nej sprawy Fre ud miał rację: to co
podświadome —
jednak istnieje. Żyje, działa, wpływa
na proces pozna
nia i to nie w charakterze jakichś tam
czysto fizjolo
gicznych czasowych powiązań nerwow
ych, któ re do
pewnej chwili są zahamowane. To jest
rzeczywiście ży
wa, pełna s e n s u dziedzina, któ
rej oddziaływanie
odczuwa każdy z nas. To, co wiemy
, ale o czym nie
pamiętamy w dan ej chwili, ma okr
eśloną s e n s o wn ą treść, któ ra w zasadzie nie sprowad
za się tylko do
pobudzenia i hamowania komórek
kory mózgowej.
Marzeniom sennym przypisywano
albo przesadnie
wielkie znaczenie, albo też uważan
o je za zjawiska
pozbawione jakiegokolwiek znaczenia,
nie war te zain34

tresowania. Obydwa punkty widzen
ia nie wydają się
słuszne. Marzenia senne mogą w wie
lkim stopniu od
działywać na nasze usposobienie
w
duiu. Odnosi się to zwłaszcza do snó nadchodzącym
w koszmarnych,
Pływających swą niesamowitością na
ciową zdrowych, a tym bardziej cho działalność ży
rych osób (neuroPatów). Profesor F. Majorow * odn
otowuje te fakty
swe j książce, powołując się na auto
rytet W. Bechtriewa, który twierdził, że marzenia
senne mogą od
działywać na nasze usposobienie „po
ych sugestii”. Nie można też negowadobnie do swoisć, jak to widzie1Srn
y, pewnego znaczenia diagnostyczneg
o marzeń sen
nych. Jeden ze znaczniejszych radziec
kich neuropato°gów, M. Astracaturow, napisał z
tej racji: „Można,
n
a przykład, przyznać, że jeśli nękając
e marzenia senlle
> zawierające element strachu przed
śmiercią, łączą
s
t z nagłym przebudzeniem, może to
wzb
udzać podejr
zenie choroby serca w takim stadium
,
kied
y jeszcze
te rna żadnych innych subiektywn
ych dolegliwości,
skazujących na takie schorzenia”.
Parapsycholodzy nie zgadzają się
z twierdzeniem,
w marzeniach sennych śpiącego mo
gą uwidaczniać
jedynie te urywki i ślady, które doty
czą jego osoistego życiowego doświadczenia czy
też to, co sam kie
dyś widział i słyszał, o czym myślał
i czytał. Uznając
ls
tienie zjawisk telepatycznych i
telestezyjnych —
dWażają oni, że niektóre marzenia
sen ne mogą być
dzależnione od parapsychicznych uzd
c
olnień, potęgująych się w czasie snu naturalnego i hipn
otycznego.
, Aby się nie powtarzać, odsyłam
czytelnika do me j
siężki pt. „Sugestia na odległość” **,
w której podano
Majorow, Fizjo loglc zesk aja tieor
ija snow idien ij, Moskwa — Le£ g r ad, 1951, str. 122.
Sn il
Wasiljew, Wnu sien ije na rass tojan
° tlzda
it (Zamletki fizjologa), Got, 1962.
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ko w marzeniach sennych takie „zb
kondensaty zatajonych obrazów i itki kompleksów”,
odczuć wydobywają
się wciąż z głębi podświadomości
psy
postaci zaszyfrowanej, symbolicznej chicznej, by w
stopniowo się wy
ładować i zlikwidować. Mimo licz
nych kry tyk z ja
kimi freudyzm się spotkał, trzeba
stwierdzić, że stwo
rzył on zupełnie nowy pogląd na
ludzką psychikę,
a przede wszystkim na rolę pod
świadomości. Pogląd
ten pociągnął za sobą daleko idące
konsekwencje pra
ktyczne w postaci metod leczeni
a psychoanalizą (od
lat dwudziestych bieżącego stulec
ia rozprzestrzeniają
cych się szeroko w Europie, ale zwł
aszcza w Stanach
Zjednoczonych) i stworzył podstaw
ę dla prawidłowej
interpretacji marzeń sennych. Rad
ziecki psychiatra,
I. Perepel, wykonał zasługującą na
uwagę próbę prze
łożenia psychologicznych idei Fre
uda na język dzi
siejszej fizjologii wyższych czynno
ści nerwowych. Po
dobne próby przeprowadza się rów
nież obecnie.
Istnieniu nieświadomych czy też
podświadomych
zjawisk psychicznych nikt już dziś
nie przeczy. Nawet
filozofowie występujący przeciw
nau
zycji materializmu dialektycznego ce Fre uda z po
piszą: „Co do jed
nej sprawy Fre ud miał rację: to
co podświadome —■
jednak istnieje. Żyje, działa, wpływ
a na proces pozna
nia i to nie w charakterze jakichś
tam czysto fizjolo
gicznych czasowych powiązań ner
wowych, któ re do
pewnej chwili są zahamowane. To
jest rzeczywiście ży
wa, pełna s e n s u dziedzina, któ
rej oddziaływanie
odczuwa każdy z nas. To, co wie
my, ale o czym nie
pamiętamy w dan ej chwili, ma okr
eśloną s e n s o wn ą treść, która w zasadzie nie spr
owadza się tylko do
pobudzenia i hamowania komóre
k kory mózgowej.
Marzeniom sennym przypisywano
albo przesadnie
wielkie znaczenie, albo też uważa
no je za zjawiska
pozbawione jakiegokolwiek znacze
nia, nie wa rte zain34

tresowania. Obydwa punkty widzen
ia nie wydają się
słuszne. Marzenia senne mogą w
wielkim stopniu od
działywać na nasze usposobienie
w nadchodzącym
dniu. Odnosi się to zwłaszcza do
snów koszmarnych,
Pływających swą niesamowitością
ciową zdrowych, a tym bardziej chona działalność ży
rych osób (neuroPatów). Profesor F. Majorow * odn
otowuje te fakty
swe j książce, powołując się na auto
rytet W. Bechtrie wa , który twierdził, że marze
nia senne mogą od
działywać na nasze usposobienie
„po
tych sugestii”. Nie można też neg dobnie do swois
ow
ać, jak to widzie1Sl
ny, pewnego znaczenia diagnostyczne
go marzeń sen
nych. Jeden ze znaczniejszych rad
ziec
kic
h neuropato10
gów, M. Astracaturow, napisał z
tej racji: „Można,
przykład, przyznać, że jeśli nękając
e marzenia sene
, zawierające element stra chu prz
ed śmiercią, łączą
Sl
ę z nagłym przebudzeniem, może
r
to
zenie choroby serca w takim stad wzbudzać podejium, kiedy jeszcze
1116
ma żadnych innych subiektywnych
dolegliwości,
skazujących na takie schorzenia”.
. Parapsycholodzy nie zgadzają
się z twierdzeniem,
2e
w marzeniach sennych śpiącego mo
jedynie te urywki i ślady, które dotgą uwidaczniać
yczą jego osoistego życiowego doświadczenia czy
też to, co sam kieyś widział i słyszał, o czym myślał
i czytał. Uznając
ls
tnienie zjawisk telepatycznych i
telestezyjnych —
d aża ją oni, że niektóre marzen
ia sen ne mogą być
dzależnione od parapsychicznych
c
ych się w czasie snu naturalnego uzdolnień, potęgująi hipnotycznego.
, Aby się nie powtarzać, odsyłam
książki pt. „Sugestia na odległość czytelnika do me j
” **, w której podano
Majorow, Fizj ołog łcze skaj a tieo
rija snow tdle nlj, Moskwa — Legrad, 1951, str. 122.
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lo
lestezyjnego
przez parapsycho
kładu, jakoby te
zy
pr
o
eg
dn
je
dzie
czę się do
zaczerpniętego z
o,
eg
nn
se
a
ni
ze
(proroczego) mar
psychicznych
ła Ch. Richeta.
a ze swych para órą często
an
zn
,
ła
ży
e
rz
W Haw
B., z kt
o chora Leonia
ow
rw
ichet.
ne
ń,
ie
ln
do
uz
. Janet i prof. Rw Pa
of
pr
r,
be
Ji
dr
eksperymentował edy Richet i Jiber przebywali
y
Pewnego dnia, ki adził Leonię w stan hipnotyczn ę
si
ow
pr
si
w
no
t
ze
ryżu, Ja ne
sennym pr
j, że w marzeniu
je
tem
ał
w
ro
ge
su
za
i
ta i Jibere’a. W
he
ic
R
y
cz
ba
zo
e
óbował j4
do Paryża, gdzi
się pali”. Ja ne t pr zapew
am
„t
ę:
si
a
ał
w
„J ed na k
Leonia odez
dalej powtarzała: . Rzeczywiście,
a
on
e
al
,
ić
ko
uspo
pali”
,
Janet, że tam się
się, że tegoż dnia
niam pana, panie
ł
ia
dz
ie
w
do
t
ne
zni
ie Ja
po pewnym czas , o godzinie szóstej rano pożar
da
nię
pa
to
eo
L
to jest 15 lis
ta. Ja ne t uśpił
he
ic
R
.
of
pr
um
, kiedy to
szczył laboratori
inie siedemnastej szcze wie
dz
go
o
ia
dn
go
e mógł je
właśnie te
ównież i Ja ne t) ni
nikt w Hawrze (r
ziej cha
dzieć o pożarze *.
z pewnością bard
—
k
de
pa
zy
pr
e już
Podobny
tą samą osobą,lkal
z
ę
si
ł
zy
ar
nie
zd
u
—
rakterystyczny an
wieczoru, po ki
go
ne
w
Pe
.
ia
przekazywa
w stanie czuw
h sugestywnego
ac
ni
ze
dc
ia
św
ł Leonii
do
udanych
gry, Richet zada
do
rt
ka
w
zó
ra
nia cyfr i ob
nikiem
pytanie:
Langlois (kierow
m
ne
pa
z
ę
si
mło
je
Co dzie
ał w ty m czasie
ow
ac
pr
ym
ór
kt
laboratorium), w
t)?
dy jeszcze Riche
szybko:
dł
Odpowiedź pa a rękę. Dlaczego był tak nieostroż
e
— Poparzył sobi
iu?
ny przy przelewan
wieku,
o
iesiątych ubiegłeg
izowana.
wie la t osiemdzze
an
ło
rg
po
zo
w
bo
to
sła
się
• Wydarzyło iędzy miastami była jeszc
m
kiedy łączność
30

ro~~ Co przelewał?
iego flakonu... Z
lk
ie
ew
ni
do
z
Czerwoną ciec
ł
ze na skórze!
b
«y mu się pęcher wyrazić się dokładniej” — pisa
ło
by
g
an
na
L
dzinami
»Nie moż
przed dwiema goemiczne, przeże
ę,
si
ło
za
ka
O
.
ch
e
■mchet
jąc doświadczeni
ę.
lois przeprowadza
nie pośpieszył si
aż
w
oz
er
ni
i
brom
Jhvał do kolby
na rękę i przedra a
ę
si
u
m
a
ał
yl
w
ni
•,czerwona ciecz”iast powstał duży pęcherz. Leo
m
st am tą d nie
mię, gdzie natych
ratorium i ni kt
bo
la
do
u
ęp
st
Me miała do
.
czasie do Richeta
ykluczyć
W yc ho dz ił w ty m
h nie można w
ac
dk
pa
zy
pr
e
h
podobnyc
dwóch zdarzeń, wniyu
dk
pa
zy
pr
o
eg
e
ki
zajn
Możliwości zwycbą żadnego związku. Dlatego ta
so
h
ye
ze
ecznym
Mając
mogą być dostat
e
ni
ę
si
z
ze
aa
pr
rzenia same
odczuć czy teżarm
ch
ny
cz
ty
pa
ze
le
te
a
podobnych wyd
odem istnienipo
w
o
do
a
ni
da
ia
w
e
2
1
ty m pr zy
ń sennych. O
zenie jedynie w
ac
zn
ne
aż
w
e si ę
po
Mach mają
i telestezji ud aj
i
ti
pa
le
te
ka
is
tarzanymi
padku, gdy zjaw
ielokrotnie pow ziałach
w
ć
zi
rd
ie
tw
rz
po
oczywiście
owa w rozd
których będzie m
o
i,
m
ta
en
ym
er
eksp
.
szóstym i siódmym

Ce

HI. Hipnoza

i sugestia

j e wszystkich zjawisk neurofizjologiczno- -psychicznych wypoczynkowy sen nocny
i marzenia senne były najpospolitszym źródłem prze
sądów i fałszywych domysłów od najdawniejszych cza
sów aż po dzień dzisiejszy. O wiele rzadziej spotyka się
inne odmiany snu i stany niepełnej świadomości, wy
stępujące głównie u histeryków (chorobie tej poświęci
liśmy parę słów w rozdziale pierwszym). Należy do
nich letarg — długotrwały sen patologiczny, który mo
że trwać bez przerwy wiele dni, a niekiedy wiele ty
godni. Podczas letargu swobodne ruchy, jak też zwykle
występujące odruchy, bywają tak stłumione, a fizjolo
giczne czynności układu oddechowego i krwionośnego
tak bardzo obniżone, że osoby mało zaznajomione z
medycyną mogą uważać człowieka śpiącego za zmarłego.
W wieku XVIII i na początku XIX panicznie oba
wiano się pogrzebania za życia. Rozpowszechniona była
wówczas „Instrukcja o opiece nad zmarłymi”, opraco
wana, przez lekarza Tyre. W tym oryginalnym doku
mencie czytamy następujące zdania: „Ponieważ istnie
ją przykłady, że .histeryczne — rzekomo zmarłe kobie
ty nawet po sześciu dniach ożywały... pożytecznie jest
budować kaplice na każdym cmentarzu. Wyznaczeni
nadzorcy winni codziennie kilka razy oglądać zwłoki.
Zmarłego należy pozostawić w pościeli i przykryć ko—
38

m tak, by nos, usta i oczy były odsłonięte. Do po
mieszczenia jak najczęściej wpuszczać świeże powie
ce... kadzić je octem, polewając nim rozżarzone ka
mienie, albowiem kwaśne opary pożyteczne są dla
mała i zdrowych ludzi, a u onych elektryzowanie ciała
3e st skuteczniejsze... Wydaje się, że stworzyłoby to
Większą przezorność w przedsiębraniu przedwczesnych
Z tekstu wynika, że dla zadecydowania
Pogrzebów.”
0
śmierci czy też śnie letargicznym, już wtedy próbo
wano stosować prąd elektryczny, pochodzący z tzw.
’>s tosu elektrycznego” wynalezionego niedawno przez
Włoskiego fizyka, A. Voltę *.
Przytoczę jeden z typowych przykładów snu letarSteznego: „Doktor Rosental z Wiednia opublikował
j tQ ypadek transu zaistniałego u kobiety histerycznej,
rą opiekujący się nią lekarz uznał za zmarłą. RoSet
ital stwierdził, że skóra tej osoby była blada i chłod119
> źrenice zwężone i nieczułe na światło, tętno niewyCz
uwalne, mięśnie kończyn rozluźnione. Przy dotyka
mi! skóry roztopionym lakiem nie stwierdzono naj
mniejszych oznak ruchu. Na powierzchni lustra zbliżoUe
go do ust nie pojawiły się nawet ślady wilgoci. Nie
było też stwierdzić choćby najsłabszych szmemożna
r
°w oddechowych, ale obsłuchiwanie w okolicy serca
Wykazywało ledwie dający się zauważyć okresowy odg os. Chora rzekomo nie żyła już od 36 godzin. PodCz
as próby stosowania przerywanego prądu elektryczRosental stwierdził, że mięśnie twarzy i kończyn
ńrczyły się. Chora wróciła do normalnego stanu po
s
t°sowaniu dwunastogodzinnej faradyzacji. Dwa lata
zilustr
°wania tej powszechnie panującej obawy, przypomni jm
t e Jy . t e ż nawiasowo fakt, że jeszcze Fryderyk Chopin, będąc śmlerchorym i nie mogąc już mówić, na kartce napisał swe ostatnie,
rz
ęsające słowa, które przełożone z francuskiego brzmią mniej
j wC e J tak: ,,Kiedy ten kaszel mnie zadusi, niech otworzą ml piersi
yjmą serce, abym nie został pogrzebany żywcem” (przyp. red.).
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stosowaniu dwunastogodzinnej faradyzacji. Dwa lata
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po tym wydarzeniu, żywa i zdrowa, opowiadała Rosentalowi, że w początku choroby niczego nie odczuwała,
a potem słyszała rozmowy o swej śmierci, lecz w ża
den sposób nie mogła sobie pomóc *.
Amerykański pisarz Edgar Poe, przedstawiający w
swych utworach literackich przeróżne niesamowite hi
storie, zebrał całą kolekcję relacji o „przedwczesnych
pogrzebach”. Być może niekiedy tego rodzaju przypad
ki dawniej zdarzały się wywołując ze zrozumiałych
względów wstrząsające wrażenie i stając się pożywką
dla zabobonów. Stąd prawdopodobnie bierze też po
czątek jeden z najbardziej ponurych i bezsensownych
wymysłów — wiara w istnienie wampirów i wilkoła
ków, czyli ludzi zmarłych „nienaturalną śmiercią”.
Upiory te miały jakoby opuszczać nocą mogiły i gro
bowce, by podtrzymać swe na wpół żywe i na wpół
martwe istnienie krwią wysysaną z żywych ludzi.
Różne postacie długotrwałego snu, trwającego nieraz
wiele lat, są obecnie dobrze zbadane, a związane z ni
mi przesądy przeszły do legend. Oto dwa niepospolite
przykłady długotrwałego snu.
We Francji nerwowo chora czteroletnia dziewczynka
przestraszyła się czegoś i zemdlała, a następnie za
padła w sen letargiczny, który trwał bez przerwy
osiemnaście lat. Chorą umieszczono w szpitalu, gdzie
ją troskliwie pielęgnowano i żywiono, dzięki czemu
rozwijała się fizycznie normalnie. Choć obudziła się
jako dorosła osoba, umysł jej, zainteresowania i od
czucia były takie, jak przed wystąpieniem owego wie
loletniego snu. Po ocknięciu się z letargu dziewczyna
poprosiła o lalkę do zabawy. I. Pawłów przytacza
przypadek jeszcze dłuższego snu. Pewien człowiek le’ Z artykułu
Bearda Istota i zjawiska tr
w książce: D. I. dra
Mendelejew - Materiały
aia suidlenlja
1876, Str. 294.
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ał w klinice przez dwadzieścia pięć lat jako „żywy
rup”. TSiie wykonał on ani jednego ruchu i nie wy
powiedział żadnego słowa w okresie od trzydziestego
Piątego do sześćdziesiątego roku życia. Potem stop
niowo zaczął poruszać się, wstawać, mówić itp. WyPytywano go, co odczuwał przez długie lata, kiedy
jako „żywy trup”. Okazało się, że słyszał wiele,
idzial, rozumiał, ale nie mógł poruszać się i mówić.
■ awłow wyjaśnił ten przypadek patologicznym zaha
czaniem
ośrodków ruchowych kory mózgowej. Na
ą
r°ść, kiedy to procesy hamujące słabną, hamowanie
° r y zmniejszyło się i pacjent obudził się.
Uane są opowiadania podróżników europejskich
Pisarzy hinduskich o tym, że hinduscy jogowie, stoC Znane

s

°Pi e sposoby autohipnozy i wstrzymywa°ddechu, mogą dowolnie wprowadzić się w stan
lQh°kieg o i długotrwałego snu, podobnego do letargu
katalepsji (stan odrętwienia połączony z bezruer
n przy równoczesnym napięciu mięśni powodują-

iiia

PieamSz cały
tywność).
L. Lówenfeld
poświęca
temu zagad
rozdział
w swej książce
pt. „Hipnotyzm”.
Wje . Or podaje, że H. Walter zamieścił w swej rozprag0 JUŻ w 1893 roku tłumaczenie z sanskrytu jednePia i s Zaa r °binduskich rękopisów, traktujący o ćwicze’
pośrednictwem których jogowie wywoływali
rwa
tytil °
ły sen. Ćwiczenia owe polegały głównie na
’ Ze Cz ow iek stopniowo powiększał okres zatrzyQ
Zą °ddechu, w wyniku czego następował wreszcie
Uj0 SC>wy zanik świadomości. Joga przyjmował uprzedWygodne położenie: z opuszczoną głową i na wpół
PliC ymi oczami „kierował swój wzrok w miejsce
y brwiami”, zatykał lub zatykano mu nos, uszy,
ty *a * usta i „z natężeniem wsłuchiwał się w głos
g.J rzny”, który przypominał to dźwięk dzwonu,
ty Szum wnętrza muszli lub odgłos trąby czy też
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brzęczenie pszczoły. Wszystkie te czynności jakoby
wywołują głęboką autohipnozę podobną do letargu,
czyli „pozornej śmierci” histeryków.
Zagadnieniem tym wielce interesował się akademik
I. Tarchanow. W swej książce pt. „Duch i ciało” (do
dziś wzbudzającej duże zainteresowanie) opisuje on
próby wywoływania stanu podobnego do snu jogów,
dokonywane przez Europejczyków. W odróżnieniu od
praktyk jogów ćwiczyli oni nie zatrzymywanie odde
chu, lecz siłą woli wstrzymywali akcję serca.
„Choć trudno wyobrazić sobie — pisze Tarchanow,
aby serce, naczynia krwionośne lub też jakikolwiek
mięsień naszego ciała podporządkowywały się naszej
woli, to jednak literatura lekarska cytuje przypadki
wskazujące na możliwość zaistnienia takich faktówAngielski fizjolog Bell mógł, kiedy zechciał, zwolnić
w znacznym stopniu pracę swego serca... Znany fizjO'
log Tschermak mógł nie tylko zwolnić, lecz również
zatrzymać pracę serca. Literatura wspomina pewneg0
angielskiego pułkownika Townsenda, który mógł do
wolnie zatrzymać pracę swego serca przez tak długi
okres czasu, że popadał w stan zamroczenia. W czasie
takiego doświadczenia ciało jego stawało się chłodne —
jakby odrętwiałe, oczy były nieruchome, a świadomość
zanikała całkowicie. Po kilku godzinach takiego stanu
stopniowo wracał jednak do normy (podobnie jak
joga — przypis autora). Przez długi czas podobne sean'
se przebiegały pomyślnie, lecz pewnego razu po prze'
prowadzeniu takiego doświadczenia w obecności wielu
obserwatorów — zmarł tegoż dnia wieczorem”.
W chirurgii rozpowszechniła się obecnie metoda sto'
sowania hipotermii, to znaczy stopniowego ochładza'
nia ciała pacjenta przygotowanego do operacji w ta'
kim stopniu, że popada on w stan podobny do snu zi'

ńiowego (hibernacji) niektórych zwierząt, jak na przy*ad susłów, nietoperzy i wielu innych.
Od dawna znana jest odmiana snu patologicznego
zwana lunatyzmem czyli somnainbulizmem. Zdrowy
C2
łowiek może śnić — nie poruszając się przy tym —
Ze
wędruje lub wykonuje określoną pracę. Lunatyk
s
Piąc opuszcza jednak pościel i wyrusza na spacer lub
ykonuje automatycznie pracę, o której śni. Po obuZe
Uiu się nie pamięta niczego ze swych nocnych przyPrzytoczę opowiadanie o pewnym lunatyku, bęcym człowiekiem wykształconym.
2 "-Pewnego razu spotkano go przy tłumaczeniu pracy
. ł yka włoskiego na francuski; przeglądał słownik
stukając odpowiednich wyrazów, korzystał jakby ze
la
tła stojącej obok świecy. Kiedy świecę zgaszono,
. S2 ukał ją i ponownie zapalił. Było to jednak zupełcz . ?lnne P° rze bne, gdyż pomieszczenie oświetlono jeszymi świecami, których nie zauważał, ponieważ
r>
wiedział, że są zapalone” *.
Maturalny somnambulizm stał się — być może —
z przyczyn pojawienia się starego przesądu
0
s
duszków, zwanych
S k* tńieniu dobrych domowych
zatami W nocy, kiedy wszyscy śpią, skrzaty jakohie

konują różne prace domowe, których za dnia
zdążyli ukończyć gospodarze. W rzeczywisto
ści

hU-rZa
wszakże, że wszystkie te czynności wykokie
den z członków rodziny będący somnambulic

rÓCZ somnam
u
odzienne
kków iwykonując
ychzachowują
we śnie swe
zajęcia, istnieją
tacy, którzy
się
niezwykły dla nich w stanie czuwania. Przyinteresowały rosyjskiego biologa I. Mieczni'\ J Opisał on następujący fakt

kemann, Illtustrlrowannaja istortja sujewlerij i wołszebstwa
rtosti do naszlch dniej, Moskwa 1900, str. 489.
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Do jednego ze szpitali francuskich przyjęto jako pie
lęgniarkę, dziewczynę w wieku dwudziestu czterech
lat, somnambuliczkę. Pewnej nocy lekarz dyżurny za
obserwował taką scenę.
Dziewczyna wstała z łóżka, poczem wspięła się na
poddasze, gdzie znajdowała się sypialnia, którą daw
niej zajmowała. Po dojściu do górnej części schodów
otworzyła okno, które wychodziło na dach, wydostała
się przez nie i spacerowała po krawędzi dachu. Działo
się to w obecności innej pielęgniarki, patrzącej z prze
rażeniem i nie śmiejącej odezwać się do lunatyczki)
która po pewnym czasie wróciła przez inne okno
i zeszła po schodach. Widzieliśmy — relacjonował
lekarz dyżurny — jak szła bezszelestnie; ruchy jej
były zautomatyzowane, ręce lekko zgięte zwisały W
dół. Głowę trzymała prosto i nieruchomo; włosy były
rozwiane, oczy szeroko otwarte. Podobna była do
widma.
Według Miecznikowa, tego rodzaju przypadki wyka
zują w dostatecznym stopniu, że w czasie naturalnego
somnambulizmu człowiek zyskuje cechy, których nie
ma w normalnych warunkach. „ S t a j e s i ę o n s i l
nym, zręcznym, d o b r y m gimnastykiem)
wręcz podobnym do swych człeko
k s z t a ł t n y c h p r z o d k ó w (podkreślenie autora)Człowiek odziedziczył po przodkach wielką liczbę me
chanizmów mózgowych, których działalność została
przytłumiona później rozwijającym się hamowaniem” W stanie somnambulizmu owe dawne mechanizmy
mózgowe w mniejszym lub większym stopniu odhamowują się wskutek analogicznego procesu hamowania)
ale przebiegającego w później wytworzonych częściach
kory, swoistych jedynie dla człowieka. „Dlatego można
przyjąć — -wnioskuje Mieczników — że g i m n astyczne wyczyny i zadziwiająca siła
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s

°mnambulików
jest
powrotem
do
a n u z w i e r z ę c e g o ” (podkreślenie autora), do
ltls
tynktownych przejawów występujących u zwierząt
' ę adrzewnych najbliżej spokrewnionych z praprzodmi człowieka.
hipoteza Miecznikowa wyraźnie pokrywa się
Przedstawionym już poglądem Pawłowa na istotę
żarzeń sennych. Wskutek procesu hamowania najyższych, genetycznie najpóźniejszych funkcji kory
Mózgowej w śnie zwykłym odhamowuje sią bardziej
ymitywny typ funkcji — tak zwane myślenie przedl
°towe lub obrazowe. Natomiast we śnie somnam1Cz
nym dochodzą do głosu jeszcze dawniejsze autoyzmy ruchowe, zdawałoby się, że już utracone
współczesnego człowieka.
w
rzadkich przypadkach stan somnambuliczny przesię na tygodnie i miesiące, po czym człowiek
wraca do normalnego stanu. W takich przypadrn
° na spostrzec zadziwiające zjawisko, a mianole
rozszczepienie osobowości na pierwotną — nori wtórną — somnambuliczną. Oto jeden z efekn
ych przykładów tego rodzaju zjawiska.
21e
Wczyna imieniem Felida była córką zdrowych
Sze Z1C° W ‘
rniała 13 lat ujawniły się u niej pierwZria
hada°
ki histerii, a po upływie
wystąpiło po£ *ńe w stany histerycznegoroku
somnambulizmu.
U
Pfywem czasu przypadki te zdarzały się rzadziej,
I Za to wtórny — somnambuliczny stan psychiczny
dłużej. Gdy kobieta doszła do 32 lat, jej stan
riarn
huliczny trwał około trzech miesięcy i bywał
jedynie na kilka godzin stanem pierwotos ' ~~ normalnym. Wtórna, czyli somnambuliczna
dobrze pamiętała wydarzenia obu stanów,
Pierwsza — czyli normalna osobowość nie pamię45

lała tego, co działo się w stanie somnambulicznym. Z
tego powodu krótkie przebłyski stanu normalnego były
w ostatnich latach dla Felidy bardzo niemiłe. Wtórną
osobowość znosiła przyjemniej niż pierwotną, co odbi
jało się z kolei na jej usposobieniu. W stanie normal
nym melancholijna i zamknięta w sobie — uskarżała
się wciąż na różne dolegliwości i zajmowała się wy
łącznie swoją osobą, ledwie zwracając uwagę na oto
czenie. W stanie somnambulicznym była natomiast
pogodna i beztroska, nie lubiła pracować i zajmowała,
się raczej toaletą; okazywała jednak więcej czułości
dla dzieci i krewnych. Tak więc w jednym człowieku
istniały niewątpliwie dwie psychiczne osobowości.
Niekiedy zmiana osobowości następuje nagle, pod
wpływem jakiegoś silnego wstrząsu psychicznegoZnany francuski psycholog A. Binet opisał tego rodza
ju typowy przypadek. Szesnastoletni chłopak praco
wał w winnicy. W czasie pracy natknął się na żmij?
i był tym tak przerażony, że zemdlał. Po ocknięciu
miał sparaliżowane nogi. Do tego dołączyły się znacz
ne zmiany w jego psychice. Młodzieńcowi wydawało
się, że jest dziewięcioletnim chłopcem i zachowywał
się tak, jak jego młodsi „rówieśnicy”. Żle czytał, pisał
jak początkujący i zajmował się wyłącznie sprawami
interesującymi dziewięciolatka. Cały późniejszy okreS
jego życia uległ zapomnieniu, zanikły nabyte w tym
czasie wszystkie doświadczenia życiowe. Wskutek pa
raliżu nóg przestał pracować w winnicy i rozpoczął
praktykę w pracowni krawieckiej. Tam nauczył się
szyć, opanował znów sztukę czytania i pisania i za
jął się krawiectwem. Po kilku latach nasz krawiec
przeżywa znów silny wstrząs psychiczny, po którym
nastąpiło długotrwałe omdlenie. Kiedy przyszedł do
przytomności — stwierdzono, że paraliż nóg znikł, a
w jego świadomości odtworzył się znów cały zapom46

Ulany okres życia i pracy w winnicy, poprzedzający
spotkanie ze żmiją. Zapomniał natomiast o wszystkim,
c
° przeżył w pracowni krawieckiej i utracił wszystkie
Umiejętności związane z szyciem.
N. Wwiedenski powoływał się w czasie swych wy
kładów na fakt, że Dostojewski opisał z wielkim mistr
zostwem i w wielu utworach stan, przy którym
Człowiek przechodzi jakby z jednej osobowości w druStany te ogromnie interesowały wielkiego pisarzaPsychologa. Można tu wskazać przede wszystkim zaawne spostrzeżenia radcy stanu Pralinskiego w
■brzydkiej anegdocie”, następnie szereg opisów i prze„Wiecznym mężu”, wreszcie rozwój pełnego
szczepienia osobowości u pana Goladkina w „Sobołórze” i u Iwana Fedorowicza w utworze „Bracia
urarnazow”. Przykłady wzięte z utworów Dostojewk le go wskazują, że różne stopnie rozszczepienia oso°Wości nie są bynajmniej rzadkością i spotyka się je
łudzi pozornie zdrowych.
czasach, gdy choroby nerwowe i psychiczne stat vyiły zjawisko zagadkowe, tłumaczono je jako „opę\VoSc
,le ’> okresowe wcielenie się w chorego obcej osoboi, zwykle jakiejś zbuntowanej duszy, która nie
§ła Zna e
daWałoby
ł się,
źć sobie
w świecie
pozagrobowym.
że to miejsca
bezsensowne
wierzenie
winno być

ło " ,ri0 z a P° m niane — a tymczasem w XIX wieku ożyj. uów bujnie pod postacią tzw. spirytyzmu. Bohate16
seansów spirytystycznych — media — według
Wyświadczenia spirytystów są pośrednikami między
■ l cymi jeszcze na ziemi, a duszami zmarłych. ZapałtUrt 0P0( ł c z a s seansu w rodzaj niepełnego snu, niedją
podłożu patologicznym, zwanego transem, mebiówią, piszą i działają rzekomo w imieniu kontro.eg0
ducha, zwykle ducha jakiejś zmarłej osobibądź też kogoś z rodziny uczestników seansu.
47

Jeśli medium nie było zwykłym oszustem (co zdarza
ło się w większości przypadków) bywało człowiekiem
podatnym na hipnozę albo wręcz chorym, cierpiącym
na swoiste rozszczepienie osobowości lub histerię; atak
choroby bywał w takich przypadkach wywoływany ta
jemniczym nastrojem seansu *.
„Tajemniczość” tych wszystkich, rzeczywiście zadzi
wiających zjawisk, jak też wielu im podobnych, roz
wiała się wszakże jak dym, z chwilą gdy stany transu
nauczono się wywoływać sztucznie zarówno u chorych,
jak też u zupełnie zdrowych ludzi, stosując metodę
hipnozy i sugestii. Na czym ona polega — wkrótce
wyjaśnimy.
W historii hipnotyzmu można rozróżnić trzy okresyPierwszy sięga czasów starożytnych. Niewątpliwie,1
stan hipnotyczny znany był już kapłanom egipski!*
i greckim. Świadczy o tym, na przykład, tak zwany
„papirus gnostyków” (II w. n. e.), w którym opisano
metody hipnotyzowania, stosowane nawet obecnieKapłani posługiwali się hipnozą w celach religijnychZwykle zadawali pewne pytania młodemu służebni
kowi świątyni, uprzednio pogrążonemu w sen hipno
tyczny i jego odpowiedzi interpretowali jako wskaza
nia bogów bądź proroctwo. W starożyt nej Grecji sto
sowano już hipnozę w celach leczniczych. Wskazuj 1
na to dochowane do naszych czasów pisma o żych
i działalności znanego lekarza starożytności Asklepiadesa. A w „Faraonie” Bolesław Prus przyjmuje, jak
wiemy, za prawdopodobne, jeszcze inne cele stosowa
nia hipnozy przez żądnych władzy kapłanów...
W wiekach średnich zagubiono nawet i te skąpe ine
formacje o śnie hipnotycznym przekazane przez dawn
narody, a o sposobach hipnotyzowania zapomniano-

epoce Odrodzenia ludzie nauki znów zainteresowali
S zjawiskami hipnotyzmu, natknąwszy się na pewne
ciekawe zjawiska u zwierząt. W pierwszej połowie
XVII wieku ukazały się drukiem doniesienia niemiec
kich uczonych Schwentera i Kirchera o „zaczarowa
ny111 stanie kury” lub „cudownym eksperymencie”
Młynne Ezperim entum mirabile). Istota sprawy pole8ała na tym, że trzymając mocno ptaka w rękach,
° sr trożnie przyciska się jego głowę do podłogi rysując
* edą prostą linię w przedłużeniu dzioba. Przez pee
n czas kura trwa w takim położeniu, w bezruchu,
lakby zabrakło jej sił, niby w głębokim śnie, z którego
*n°żna ją wyprowadzić jedynie nagłym wstrząsem lub
głośnym dźwiękiem.
Starając się wyjaśnić podobne zjawiska, uczeni
ow
ych czasów stworzyli fantastyczną koncepcję, char£
ikterystyczną dla drugiego okresu historii hipnotyzznanego pod nazwą magnetyzmu zwierzęcego.
Sławny niegdyś szwajcarski lekarz Teofrastus Parae
łsus i jego następcy J. B. van Helmont i R. Fludd
że jeden człowiek może oddziaływać na
Sierdzili,
r
° ganizm i psychikę innego człowieka poprzez tajemn c
* zą „s iłę życiową”, jakoby wydostającą się z rąk,
i innych narządów ciała. Tę rzekomą siłę, czyli
anację, nazywano początkowo fluidem. Następnie
c
Zęto dowodzić, że fluid oddziałuje na żywe orgalZlri
y podobnie jak zwykły magnes, któremu w tych
as
ach przypisywano właściwości lecznicze. Dzięki
*hu fluid został przemianowany w „magnetyzm zwieęc
‘ y”, a osoby obdarzone zdolnością i umiejętnością
Ze
kazywania pacjentom swego uzdrawiającego magtyzmu — nazwano magnetyzerami.
drugiej połowie XVIII wieku nauka ta została
upowszechniona przez wiedeńskiego lekarza A. Mesera
> raczej nie sprawiedliwie uważanego za twórcę

S1

* Patrz rozdział piątytajemnicze zjawiska
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hipnotyzmu. Mesmer stosował różne sposoby oddzia
ływania na wyobraźnię pacjentów. Przesuwając ręce
wzdłuż ciała chorych, jakoby w celu przekazania im
swego magnetyzmu (tak zwane „passy” lub „głaski”).
wywoływał u nich stan „kryzysu” — przesilenia, czyli
ataku histerii, odzwierciedlającego się w postaci drga
wek, konwulsji, przeraźliwych krzyków, niepohamo
wanego śmiechu bądź płaczu. Według jego „teorii”
każda choroba nerwowa powinna być sztucznie do
prowadzona do wyższego nasilenia po to, by ciało
mogło się wyleczyć. Chorych w stanie szału, a więc
w okresie przesilenia przenoszono do „sali kryzysów”Było to pomieszczenie wyłożone dywanami i pierzy
nami, gdzie pacjenci przychodząc do siebie niekiedy
rzeczywiście zdrowieli.
W roku 1774 powołano w Paryżu komisję dla zba
dania magnetyzmu zwierzęcego. W jej skład wchodzili
wybitni uczeni fakultetu medycznego uniwersytetu W
Paryżu i Akademii Nauk z W. Franklinem i A. Lavoisierem na czele. Komisja szczegółowo zbadała działal
ność lekarską A. Mesmera i jego następcy D’Eslona,
a dla rozstrzygnięcia sprawy „fluidu zwierzęco-magnetycznego” wykonała szereg przemyślnie zaplanowa
nych doświadczeń. Zaprzeczyły one ostatecznie istnie
niu takiej emanacji, lecz równocześnie przyczyniły się
do ważnego odkrycia wykazując, jak silne oddziały
wanie fizjologiczne może wywierać pobudzona wy
obraźnia. Wszystko to, co Mesmer i jego następcy uwa
żali za oddziaływanie fluidu magnetycznego, komisja
uznała za wpływ wyobraźni (potem nazwę tę zastąpio
no określeniem bardziej dobitnie odzwierciedlającym
istotę sprawy, mianowicie „sugestia”, ewentualnie
„autosugestia”). Przytoczymy wyjątek z wniosków
wspomnianej komisji, które odegrały ważną rolę W
historii walki z przesądami.
50

»Komisja uznając, że fluid zwierzęco-magnetyczny
jednemu z naszych pięciu zmysłów nie jest dos
tępny, że nie wykazał on najmniejszego oddziaływa
na na nikogo z naszych członków ani na chorych,
tórych komisja poddała temu oddziaływaniu, a wresz?le> wykazując za pośrednictwem rozstrzygających dos iadczeń, że wyobraźnia bez pomocy magnetyzmu
Wywołuje wstrząsy, a magnetyzm bez pomocy wy° r aźni nie wywołuje żadnego efektu — ustaliła jedP°głośnie następujący wniosek o istnieniu i użytecz°ści magnetyzmu: nic nie wskazuje na istnienie fluia Zwierzęco-magnetycznego, a zatem, to nie istniejąCe
ciało nie może być użyteczne; lecznicze skutki obSer
Wowane w czasie publicznego leczenia zachodzą
Ws
kutek dotknięcia, pobudzonej wyobraźni i mechaic
Zńego naśladowania, zmuszających nas do mimo. ° ln ego powtarzania tego, co wywołuje w nas wranie”.
Ja
k wielką siłę przypisywał Lavoisier wyobraźni,
ika z następujących jego słów: „Spotykamy się
. ziaływaniem magnetyzmu lub — właściwie móląc — wyobraźni — w teatrze, na wojnie, w czasie
j licznych rozruchów i masowych zebrań, jak też w
Znicze j wannie (Mesmera); wszędzie ta siła ukazuje
. jako czynna i przerażająca; jej objawy wprowadzańas w zdumienie, ale narazie jej źródło pozostaje
®2 ńane i tajemnicze”.
jednak, w historii nauki nie Mesmerowi należy
dznanje za powtórne odkrycie snu hipnotycznego.
S ę
*eden° n °z

Puysegurowi. Oto jak
i° w *
historyków mesmeryzmu — S. Zweig —
j
to
ypadkowo dokonane odkrycie:
, dyletanckiej humanitarności i filozoficznej ciekał Sc i (Puysegur) przeprowadzał w swej posiadłości
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swego patrona. Pewnego razu zwróciła się do niego
cała grupa szukających pomocy, a markiz filantrop
starał się wywołać u swych chorych możliwie silny
«kryzys». Wtem zdziwił się, co więcej — przeraził
się. Młody pasterz, Wiktor, zamiast zareagować na pas
sy magnetyczne drgawkami i kurczami, po prostu wy'
kazał zmęczenie i zasnął spokojnie pod działaniem ru
chów rąk. Takie zachowanie było sprzeczne z zasadą,
według której magnetyzer winien był wywołać prze
de wszystkim konwulsje, a nie sen; Puysegur próbuje
przeto rozruszać wałkonia. Ale nadaremnie! Markiz
krzyczy, ale pasterz nie porusza się. Potrząsa nim —i o dziwo — stwierdza, że ten krzepki chłoptaś zasnął
zgoła innym, nienormalnym snem. Kiedy jednak daj e
mu niespodzianie polecenie powstania, pasterz wstaje
i wykonuje kilka kroków, lecz oczy ma zamknięte. Mi'
mo opadniętych powiek, zachowuje się jakby na ja'
wie, jak człowiek władający wszystkimi zmysłami!
a sen tymczasem trwa. W biały dzień pasterz pogrążył
się w sen somnambuliczny i zaczął w czasie tego snu
chodzić. Zmieszany Puysćgur próbuje z nim rozmawiać
i zadaje mu pytania. I cóż? Pasterz w stanie snu od
powiada rozsądnie i jasno na każde pytanie. Puysśgur,
przejęty tym szczególnym zjawiskiem, powtarza do
świadczenie. Znów udaje mu się wywołać za pośred
nictwem magnetycznego oddziaływania stan jakby
czuwania we śnie, niby sen na jawie, nie tylko u mło
dego pasterza, lecz także u wielu innych osób. Wsku
tek nieoczekiwanego odkrycia, ogarnięty pełnym za
pału podnieceniem, Puysegur przeprowadza doświad
czenia ze zdwojoną gorliwością. Wywołuje wreszcie
tak zwaną sugestią posthipnotyczną. Nakazuje uśpio
nym wykonać po przebudzeniu szereg określonych
czynności i rzeczywiście, pacjenci wykonują potem
to, co im zasugerowano podczas snu”.
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Następcy Mesmera umieli już pogrążać swych pa
cjentów w sen hipnotyczny i wywoływać sztucznie
sta
ńy somnambuliczne, lecz pojmowali te zjawiska
2u
Pełnie fałszywie. W tym czasie w nauce europejskiej
hie było jeszcze mowy o sugestii, a przecież właśnie
Su
gestia była czynnikiem, który doprowadzał do stanu
hipnotycznego. Dopiero na początku XIX wieku przeor
aria, który przez wiele lat przebywał w Indiach,
gdzie zjawiska hipnotyczne były znane od najdawniejSz
ych czasów, zaczął demonstrować w Europie do
świadczenia z usypianiem słownym, a więc bez zasto®°Wania passów, czyli bez oddziaływania dotykiem.
latach czterdziestych ubiegłego stulecia angielski
c
hirurg J. Braid udoskonalił metodę usypiania słowi uzupełnił ją dodatkowym pomocniczym zabieBadanej osobie polecano patrzeć nieustannie na
l ą kiś błyszczący przedmiot (unieruchomienie męczy
° C2y badanego i przez to sprzyja słownej sugestii
snuy
Należy wyjaśnić, że Braid odnosił się z niedowierzado mesmeryzmu. Zamierzając zdemaskować, jak
Wówczas sądził, zręczne oszustwa szwajcarskiego mage
lyzera La Fontaine’a przekonał się jednak o prawiWości demonstrowanych przez niego zjawisk hipno\ Cz ńych i sam zaczął je badać. Braid obalił ostatecz»teorię fluidu magnetycznego” i zamienił nazwę
'Magnetyzm zwierzęcy” nowoczesną nazwą: „hipnol.
Braid zaczął po raz pierwszy stosować sen
Photyczny celem znieczulenia przy operacjach chiWfgicznych. Braida uważa się zatem za właściwego
orcę trzeciego już w pełni naukowego kierunku roz°jń hipnotyzmu.
badania angielskiego lekarza nie znalazły uznania u
Półczesnych. Usypianie i leczenie „słowem” wydał
° się nie mniej dziwnym niż usypianie i leczenie
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„fluidem” magnetyzerów. Sugestia słowna stosowana
przez Braida sprawiała na jego uczonych kolegach
wrażenie magicznych zaklęć dawnych czasów. Kolej'
nym zadaniem było przekonanie współczesnych, że
w akcie sugestii, to znaczy słownego oddziaływania na
stan fizjologiczno-psychiczny człowieka, nie ma ni'
czego tajemniczego i nadprzyrodzonego. Dokonali tego
następni badacze, którzy wykazali, że nawet wyobra'
żenie jakiegoś ruchu może wywołać taki sam mimo'
wolny ruch u badanej osoby. Jeśli, na przykład, pro'
wadzący doświadczenie stanie za plecami badanej
osoby i ustawicznie powtarzać jej będzie, że nie może
ona pewnie stać i że ją „ciągnie” do tyłu, to osoba
ta — jeśli jest dostatecznie podatna na sugestię —
zacznie się chwiać coraz silniej, traci równowagę i m<>'
że rzeczywiście upaść na plecy. Jeśli więc sugerowane
przedstawienie jakiegoś ruchu wywołuje jego bezwol'
ne wykonanie, to nie należy się dziwić, że sugestia snu
dokonywana przez hipnotyzera może wywołać rzeczy'
wisty sen. Hipnoza okazałaby się w tym przypadku
niczym innym, jak tylko sugerowanym snem, wywcr
łanym przez wyobrażenie procesu zasypiania.
Wszystkie te badania przygotowały wreszcie grunt
dla powszechnego uznania — w drugiej połowie ubieg'
łego wieku — hipnotyzmu i jego znaczenia w medycy'
nie. Skromny prowincjonalny lekarz francuski A. Lić'
beault szeroko i bezinteresownie stosował metody le'
czenia hipnozą, nie czyniąc z tego żadnej tajemnicyDziałalność jego zwróciła uwagę autorytetów medy'
cyny — profesorów francuskich H. Bemheima i JCharcota. Ci, śmiali i utalentowani badacze, najbat'
dziej przyczynili się do uznania i rozpowszechnieniu
hipnotyzmu. Jednak w ich poglądach na istotę zagad'
nienia ujawniły się niebawem różnice. Charcot uważał,
że głęboka hipnoza ze wszystkimi jej zjawiskami wy'
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stępuje jedynie u chorych — histeryków i należy ją
u
Ważać za sztucznie wywołany stan patologiczny,
kernheim twierdził natomiast, że trans hipnotyczny
m
ożna wywołać u całkowicie zdrowych ludzi i nale
żałoby go porównać z naturalnym snem nocnym.
1
Twórcą hipnologii (specjalnej nauki c hipnozie suge
stii) był w Rosji W. Bechteriew, który wniósł wiele
n
°Wego w tę dziedzinę nauki. Dopiero jednak I. Pawt°w w wyniku swych prac nad wyższymi czynnościami
Nerwowymi odkrył fizjologiczne podstawy snu hipno
tycznego i sugestii.
Należy przypuszczać, że poważne zainteresowanie
hipnozą zrodziło się u I. Pawłowa na samym początku
tego działalności naukowej. W końcu lat siedemdzies
iHtych i na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego
Wieku — młody wówczas uczony pracował w laborato
rium wybitnego i cieszącego się poważaniem fizjolo
ga R. Heidenhaina. O tym okresie pracy Pawłów na
pisał później następujące zdania: „W tym czasie spolec
zeństwo zainteresowało się doświadczeniami zawo
dowego hipnotyzera Hansena. Heidenhain widział te
we Wrocławiu i sam je wkrótce powtórz
ył. W ten sposób, jako jeden z pierwszych na równi
z
harcotem, wykazał — że hipnoza ma głęboki realny
Se
ns i wielkie znaczenie naukowe. Postawił wówczas
hipotezę hipnozy, którą traktował jako wynik zatrzya
nia (hamowania — przypis autora) wyższych ośrod
ków. Hamowanie to ma powstawać jako skutek od2
iaływania słabych rytmicznych bodźców (na nerwy
'“hóry, słuchowe lub wzrokowe — przypis autora),
st
°sowanych dla wywołania stanu hipnotycznego. We
Współczesnej pracy z Bubnowem dał temu poglądowi
2f
iane eksperymentalne potwierdzenie...”
broszura R. Heidenhaina, nosząca jeszcze staromod
ni' tytuł: „Magnetyzm zwierzęcy”, przedstawia po raz
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pierwszy ścisłe badanie fizjologiczne zjawisk hipno
tycznych, które — po upływie wielu lat — podjął i z
powodzeniem doprowadził do końca I. Pawłów.
Współczesna technika wywoływania transu hipno
tycznego mało różni się od sposobów wypracowanych
jeszcze przez klasyków tej dziedziny: Braida, Charcota, Bemheima i innych. Głównym sposobem uśpie
nia człowieka jest nadal słowne zasugerowanie stanu
senności. I. Pawłów wyjaśnia fizjologiczne podstawy
tej metody w następujących słowach: „Obecnie stale
stosuje się sposób (hipnotyzowania — przypis autora)
powtarzania słów (do tego wypowiedzianych cichym
jednostajnym tonem), opisujących fizjologiczne zjawis
ka zachodzące podczas zasypiania. Słowa te są — oczy
wiście — bodźcami warunkowymi, związanymi u naS
wszystkich ze stanem senności i dlatego go wywołu
ją”. Sugestii słownej snu, która jest jedynie monoton
nym bodźcem dźwiękowym, oddziaływającym poprzez
drugi, ale również i przez pierwszy układ sygnalizacyjny, towarzyszą zwykle inne bodźce — jednostajne
i rytmiczne lub długie i słabe. Takimi bodźcami mogą
być na przykład: unieruchomienie wzroku na błysz
czących przedmiotach, dźwięki metronomu lub brzęczyka, delikatne głaskanie skóry lub tzw. passy, — a
więc sposoby stosowane jeszcze przez starych magnetyzerów. Passy — czyli wielokrotnie powtarzające się
ruchy rąk przed twarzą i wzdłuż tułowia, wykonuje się
ciepłymi dłońmi nie dotykając ciała. Są one bardzo
słabym masażem skóry wywoływanym przez ciepłe
fale powietrzne, tworzące się w czasie ruchów rąk
hipnotyzera. Obecnie ruchy rąk zastępuje się z dobrym
skutkiem „świetlnocieplnymi passami”, przeprowadza
nymi z zastosowaniem grzejnika elektrycznego lub
niebieskiej żarówki umocowanej do długiego przewod
nika prądu elektrycznego.
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Osoby bardziej podatne na sugestię (alkoholicy i inudaje się wprowadzić w stan hipnotyczny bardzo
szybko za pośrednictwem nieoczekiwanych silnych
bodźców. Charcot stosował w tych przypadkach moc116
Uderzenie w gong. Można zastosować również nie
spodziewany błysk jasnego światła, rozkazujący okrzyk
ób rozkaz hipnotyzera: „spać!”. W doświadczeniach
2
hipnotyzowaniem zwierząt stosuje się błyskawiczne
Przewracanie ich na grzbiet, co wykonuje się ręcznie,
też przy użyciu specjalnego aparatu.
Czym różni się hipnoza od normalnego snu? W prohipnotyzowania między osobą hipnotyzowaną
l
. hipnotyzerem ustala się swoisty psychologiczny wza3ei
»ny kontakt — zwany też „raportem”. W stanie
ębokiego normalnego snu człowiek jest mało podatny
oddziaływanie z zewnątrz. Jego świadomość jest
hby odizolowana od otaczającego świata. Osoba po®r 3żona w głębokiej hipnozie nie zda je sobie sprawy
te
go, gdzie się znajduje, nie reaguje na bodźce zePętrzne, nie odpowiada na pytania obecnych osób,
e
równocześnie uwidacznia się u niej spotęgowana
żliwość na wszystko, co dotyczy osoby hipnotyzera,
hipnotyzowany słyszy jedynie jego głos, jemu jed.
odpowiada i — co więcej — każde słowo hipnoZer
, a wywołuje w świadomości uśpionego niezwykle
®hńe Wyobrażenia, które łatwo mogą zmienić się w iluhalucynację lub wywołać automatycznie wykoWane czynności ruchowe. Jeśli osobę zahipnotyzoj óą Pozostawić samą przez dłuższy czas, to „raport”
ją z hipnotyzerem stopniowo słabnie i może
hą
ąć. Uśpiony człowiek nie będzie już reagował
°becność hipnotyzera i odpowiadał na jego pytaanik „raportu” oznacza przejście ze stanu hipnow stan snu naturalnego. Po pewnym czasie
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osoba zahipnotyzowana sama budzi się jak ze zwyk"
łego snu.
Można zaobserwować również odwrotne zjawisko: ■
przejście ze snu zwykłego w sen hipnotyczny. WiadO'
mo, że niektórzy ludzie mają zwyczaj mówić we śnie,
wypowiadając poszczególne słowa lub całe zdania.
tym momencie udaje się niekiedy nawiązać ze śpią'
cym kontakt słowny, czyli „raport”, zadając ostrożni6
pytania związane z treścią wypowiadanych słów. Skoro
tylko śpiący zacznie odpowiadać, cel doświadczenia zer
stał osiągnięty. Normalny nocny sen przeszedł w sen
niepełny — hipnotyczny, osoba śpiąca zmieniła się w za'
hipnotyzowaną, a eksperymentator stał się hipnotyzC'
rem. W niektórych krajach do takiego sposobu ucie'
kają się rodzice, stosując sugestie hipnotyczne celen1
odzwyczajenia swych dzieci od złych nawyków i skłon'
ności.
W nowszych czasach, sposób oparty na tej samej
zasadzie zaczęto stosować dla nauczania w czasie snn
(normalnego lub zasugerowanego), co nazwano hipnO'
pedią. Zarówno leczenie hipnozą, jak i nauczanie we
śnie znane były w postaci zaczątkowej narodom staro'
żytnym, lecz z biegiem czasu zostały sposoby te zarzU'
cone i zapomniane. Dopiero współcześni odkryli je n a
nowo. Początkowo uczonych zainteresowała możliwośc
słownego sugerowania śpiącemu określonych marzeń
sennych. Doświadczenia te udawały się, jak wykazały
relacje osób przebudzonych, wobec których zastosO'
wano w czasie transu sugestię słowną (A. Moll, 1898)Oznacza to, że człowiek pogrążony w normalnym śnie przyjmuje skierowane do niego słowa nie zdając sobie
z tego sprawy. W roku 1922 w jednej z amerykańskich
szkół morskich przeprowadzono doświadczenia na
nauczaniem kodu telegraficznego podczas snu. W nocY
nadawano wielokrotnie przez słuchawki telefoniczni
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kreślone znaki, nie budząc śpiących uczestników. RaPo przebudzeniu, wystarczyła jedna powtórka zna, °w , hy dobrze wyrecytować lekcję przyswojoną we
s
nie,
Metoda nauczania we śnie zaczęła stopniowo rozposzechniać się również w innych krajach, w tej licze
na razie w formie eksperymentu — w Polsce,
kazało się, że w czasie snu pamięć ludzi dorosłych pola
da cechy charakterystyczne dla pamięci dziecka. U
°rosłych przeważa logiczny typ pamięci, natomiast u
lec
i — mechaniczny. Jednak dorośli w czasie snu
kucznie lepiej przyswajają taki materiał nauczania,
°ry wymaga uzdolnień nie w kierunku logicznego,
W,CZ
a Mechanicznego zapamiętywania, a więc: obce sło> liczby, kody, szyfry itp. Stwierdzono, że badane
soby w grupie doświadczalnej zapamiętują obce słoa
i odtwarzają je dwa do trzech razy lepiej, niż w
bpie kontrolnej, gdzie nauka odbywa się w stanie
hWania. Najbardziej odpowiedni dla hipnopedii oka* s ię okres snu powierzchownego, nie głębokiego,
stępujący po upływie pół godziny po zaśnięciu.
j Wróćmy jednak do zagadnienia snu hipnotycznego.
’ I*awłow uważał hipnozę za specjalny rodzaj niebego, cząstkowego snu. Określony obszar kory mózWe
j, związany z przyjęciem polecenia hipnotyzera
I
. Ze zrozumieniem sugestii słownej, funkcjonuje dalej
• Z ą chowuje się jako „czuwające ognisko pobudzenia”,
s Sz Ystkie pozostałe obszary kory są zahamowane, czaM równie głęboko jak w normalnym śnie.
”Słowo hipnotyzera — pisał Pawłów — przy okrestopniu rozwijającego się hamowania w korze
Zgowej osoby hipnotyzowanej, koncentrując pobu— w określonym
prawa
ogólnegoprzez
według wzbudza
hamowato głębokie
obszarze,
pSkim.—
tym sai
korze
Zewnętrzne... w całej pozostałej
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mym wyklucza jakiekolwiek współzawodniczące od
działywanie wszystkich innych podniet aktualnych
oraz śladów dawnych. Stąd pochodzi wielka, prawie
nie odparta siła sugestii, jako bodźca, w czasie trwa
nia hipnozy i nawet po jej ustąpieniu. Słowo zacho
wuje swój wpływ nawet po ustąpieniu hipnozy, po
zostając niezależne od innych bodźców, niewrażliwe
na nie, ponieważ w chwili pierwotnego zadziałania na
korę mózgową, nie było z nimi w żadnym związku.
Ze względu na wszechogarniające własności słowa zro
zumiałe jest, że sugestią można wzbudzać w hipnoty
zowanym człowieku tak wiele różnych czynności,
skierowanych zarówno ku zewnętrznemu, jak i we
wnętrznemu światu człowieka”.
Słowo „śpij!” oddziałuje na usypianego jako hipnogenny (wywołujący sen) bodziec warunkowy, odnoszą
cy się do drugiego układu sygnalizacyjnego. Rozkaz:
„obudź się!” oddziałuje natomiast jako sygnał słowny
odhamowujący korę. Coś podobnego zachodzi we
wspomnianych już doświadczeniach B. Birmana. PieS
zasypia przy dźwięku „hamującego” tonu „mi” i budzi
się przy pobudzającym bodźcu warunkowym, jakim
jest dźwięk „do”. Dźwięk „mi” odpowiada w danym
przypadku sygnałowi „zaśnij”, natomiast dźwięk
„do” — sygnałowi słownemu „zbudź się!”
Spostrzeżono również inne zjawisko, jeszcze bardziej
zbliżające te doświadczenia do seansu hipnotycznegoTen sam zewnętrzny wygląd eksperymentatora wie
lokrotnie usypiającego psa dźwiękami „hamujących’’
tonów fisharmonii, to samo brzmienie jego głosu, stop
niowo zaczynały wprowadzać psa w stan senny. Wy"
starczyło nawet wejście eksperymentatora do' pomiesz
czenia doświadczalnego, aby zwierzę zasypiało. Poja
wienie się w pomieszczeniu innych osób, nie biorących
udziału w przeprowadzanych doświadczeniach, nie od60

ziaływało natomiast usypiająco. Osoba eksperymentora stawała się dla zwierzęcia doświadczalnego hih
ogennym bodźcem warunkowym. Podobnie dzieje
Sl
ę w czasie wielokrotnie powtarzanych seansów hi
pnotycznych; badana osoba za każdym razem coraz
o szybciej poddaje się hipnozie. Może dojść do tego,
Ze w
tym środowisku gdzie zwykle przeprowadza się
Se
a*ise, jedno spojrzenie hipnotyzera już oddziałuje
s
p
ypiająco. Uśpienie może zajść również w nieobecnoSe
i hipno ty Zera ; może zastąpić go taśma magnetofonoa
> na której nagrano wypowiadaną zwykle sugestię
nwną. i choćby to jedno doświadczenie wystarcza, by
alić przesądne wyobrażanie jakoby hipnotyzer od,a
p ływał na usypianego jakąś tajemniczą siłą magnec
zną.
4
hy zahipnotyzować badaną osobę, konieczne jest,
objawiała ona już w stanie czuwania dostateczny
j Pień podatności na sugestię, tzw. „sugestywność”.
e
°iynie w tych warunkach sugerowane przez hipnotyra
Wyobrażenie o śnie może wywołać rzeczywisty
h- Kiedy wystąpi trans hipnotyczny i w jakimś stopu
Ustali się „raport”, „sugestywność” badanej osoby
e
ZWykle się wzmaga. Wykorzystując to, hipnotyzer
stępuje do stosowania sugestii słownej, na przyo charakterze leczniczym *, będąc przeświadczo„ 0 skuteczności jej oddziaływania. Podatność na suhę badanej osoby jest tym większa, im łatwiej twot
s f
' i w jej korze mózgowej czuwające punkty pobua

w wielu k r a j a c h na coraz większą skalą stosuje się leh i p n o z i e w przypadkach
alkoholizmu, nałogowego palenia
* różnego typu dolegliwości — zwłaszcza na tle nerwowym,
n i e j e d n o k r o t n i e pozytywne, choć c z a s e m p r z e j ś c i o w e wyPnozę s t o s u j e się również j a k o m e t o d ę znieczulania i t a m o -

w

Ij-to

£

Uplywu
krwi
» np. przy o p e r a c j a c h . C h c i a ż zarówno w ZSRR,
k r a j a c h z a c h o d n i c h metody te s ą dość rozpowszechnione —
SCe stosi
-de się j e t y l k o w niewielu o ś r o d k a c h leczniczych ( p r z y p .
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dzenia i im głębsze jest towarzyszące im hamowanie
pozostałych obszarów kory mózgowej.
Według relacji autorytatywnych hipnologów liczba
badanych osób ulegających hipnozie sięga 80—90 pro
cent. Z tej liczby — nie więcej niż 20—35 procent
może być wprowadzonych w stan głębokiej hipnozy(
przy której ustala się raport i zatraca się wszelka pa
mięć o tym, co hipnotyzer sugerował w czasie snu.
Ciekawe jest, źe najbardziej podatne na hipnozę są
dzieci w wieku 7—14 lat, a najmniej podatni są starcy.
Ogólnie biorąc, osoby, które nie są skłonne do analizy
swych przeżyć, są najbardziej sugestywne. Można za
hipnotyzować również takie osoby, które nic nie wie
dzą o hipnotyzmie i nie domyślają się nawet do jakich
wyników mogą doprowadzić przeprowadzane z nimi
doświadczenia hipnotyczne.
Hipnoza jest jakby pośrednim ogniwem między snem
rzeczywistym i różnymi postaciami snu patologicznegoNie u wszystkich badanych osób przejawia się ona jed
nakowo. W niektórych przypadkach obserwuje sie
skrajną ociężałość i pełne rozluźnienie mięśni. Jeśli
podnieść rękę takiej zahipnotyzowanej osoby, to opada
ona bezwładnie i ociężale. Na pytanie hipnotyzera ba
dana osoba odpowiada nie od razu i niechętnie. Nie
rzadko można też zaobserwować hiperestezję, czyli
zwiększoną wrażliwość zmysłów. W tym przypadku
badane osoby mogą słyszeć polecenie hipnotyzera wy
powiedziane szeptem i ze znacznej odległości. Sugestywność tych osób jest jednak niewielka, a przebudze
nie ich bywa utrudnione. Jest to „postać letargiczna”
hipnozy, czyli sztucznie wywołany, względnie słaby
stopień letargu.
Charcot spostrzegł u badanych letargików dziwne
zjawisko, nazwane przez niego nadwrażliwością nerwowo-mięśniową, którego mechanizm nerwowy do dziś
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jest w pełni wyjaśniony. Jeśli nacisnąć palcem
kreślone miejsce naskórka, pod którym znajduje się
. hiś nerw, to związane z tym nerwem mięśnie doznatrwałego przykurczu, czyli kontraktury. Ucisk na
erw promieniowy wywołuje rozprostowanie wszyst*lc h palców ręki, natomiast przy mechanicznym po
ważnieniu nerwu pośrodkowego zachodzi zgięcie pal?°w W pięść. Przy ucisku na nerw łokciowy dłoń przyzwan
lęc 3
y gest błogosławiący: drugi i trzeci parozprostowują się, podczas gdy pozostałe zginają
I W kierunku dłoni. Badana osoba zwykle nie orien]e się, jakie nerwy rządzą tym lub innym mięśniem
a hipnotyzer nic o tym nie mówi. W tego ropróbach nie może więc zachodzić sugestia czy
+
autosugestia. Zjawisko wykazuje niezależny cha*ter odruchu i wskazuje na nadzwyczaj podwyższo.. Pobudliwość nerwów i ośrodków nerwowych odiedzialnych za skurcz mięśni. Ucisk tych nerU osób znajdujących się w stanie czuwania po?
sta
j
je bez efektu. Ten fenomen Charcota wskazuje —
tym polega jego znaczenie — że nie wszystkie
Wiska spotykane w hipnozie są jedynie wynikiem
stii lub autosugestii. W stanie hipnozy zachodzą
orgazmie i takie zmiany funkcjonalne, które są
uodzenia czysto fizjologicznego, nie związane bezt onkowo z sugestią lub autosugestią. Potwierdzając
tizjologiczno-hipnologiczny kierunek naukowy
rc
kię °t a > Bechtierewa i Pawłowa różni się od tegoż
s
tp Uri ku reprezentowanego przez Bernheima i jego nay.jt ow, sprowadzających niezmiennie wszystkie zjahipnotyczne do sugestii lub autosugestii. Innym
kentem — dowodzącym, że stan hipnotyczny mo. ° Ws tawać także bez sugestii słownej, jest hipnoza
rz
$t, pod wieloma względami podobna do hipnozy
°Wka.
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Dla drugiej grupy osób zahipnotyzowanych najbar
dziej charakterystyczną cechą jest tzw. „woskowa gibkość” kończyn i zachowywanie nadanej im pozycjiHipnotyzer ujmuje rękę badanej osoby, podnosi j4
i nie mówiąc ani słowa, zwalnia ją, a ręka pozostaj®
nieruchoma w nadanym jej położeniu. Hipnotyzer
zmienia układ ręki (lub nogi) i za każdym razem jakby
zastyga ona w powietrzu. Osobie zahipnotyzowane]
można nadać dowolną pozycję, a zachowa ją ona prze?
długi czas, dopóki nie zacznie objawiać oznak zmęczę'
nia. Jest to „kataleptyczna postać” hipnozy (w roz
dziale drugim podaliśmy krótką definicję katalepsji)3
U niektórych kataleptyków, zamiast tego rodzaju „pl '
stelinowości”, przejawia się skłonność do trwałych
przykurczów. Wówczas, aby rozprostować rękę zgię
1
w stanie łokciowym, należy użyć znacznej siły. Po ty#
0
zabiegu ręka wraca jednak ponownie do pierwotneg
3
położenia. W skrajnych przypadkach cała muskulatur
3
badanej osoby może przejść w stan trwałego napięci Udaje się wtedy demonstracja efektownego doświad
czenia zwanego mostkiem kataleptycznym. Badani
3
osobę układa się w pozycji poziomej między dworu
krzesłami — w taki sposób, by opierała się karkieiń
na jednym z nich, a piętami na drugim. Wskutek ze
3
sztywnienia mięśni szyi, pleców i nóg badana osob
„wisi w powietrzu”, mając jedynie dwa punkty podparcia. Odpowiednią sugestią można jeszcze bardziej
wzmocnić kataleptyczne zesztywnienie muskulatury’
lub też spowodować jej rozluźnienie. Podobne zjawis
ka, w różnej postaci, zachodzą same przez się u cho
3
rych —■ histeryków lub histeryko-epileptyków. Znań
3
są również opowiadania, że fakirzy hinduscy, a takż
i chrześcijańscy asceci dawnych czasów — zwani słup"
nikami — mogli przebywać godzinami w pozie modli
3
tewnej lub jakiejś innej — wymyślnej, a trudnej d
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otrzymania, nie przejawiając widocznych oznak zmę
tnia. Możliwe, że w tych przypadkach popadali oni
Ub wprowadzali się w stan autohipnozy typu kataleptycznego.
Stan kataleptyczny muskulatury obserwuje się częs
to u zwierząt. Ciału ich można nadawać różne, nie2l|V
ykłe pozycje, w których jakby zastygały. Trudno
Sprawdzić jednak, czy tracą przy tym wrażliwość skor
up i odczucie bólu.
Badane osoby w hipnozie typu kataleptycznego od
haczają się znacznie większym stopniem podatność
Ua sug e5 tię niż zahipnotyzowani typu letargicznego.
”Pływowj sugestii podlega u nich nie tylko sfera ruu°Wa, lecz także zmysłowa. Można im zasugerować
hie
wrażliwość na ostre zapachy, pikantne potrawy
1
bodźce sprawiające ból.
■ ajwiększy stopień ulegania sugestii spotyka się u
° s bb zahipnotyzowanych typu somnambulicznego. W
°dróżnieniu od letargików i kataleptyków, tego rodzaju
s
°rnnambulicy przejawiają większą ruchliwość i ak;v
ność psychiczną. Swoim zachowaniem przypomin
ują oni somnambulików naturalnych, o których mó'ńiśmy w poprzednim rozdziale. Spacerują oni swo°dnie po pokoju, chętnie prowadzą rozmowy z hipno■ crem, a na jego polecenie tańczą, śpiewają, piszą,
°Powiadają o swych przeżyciach. Oczy mają często
■ arte. Nie doświadczonemu widzowi może wyda
ne się, że osoby te w ogóle nie śpią, choć w rzeczytości znajdują się w głębokim transie hipnotyczyrn. Dla zahipnotyzowanych typu somnambulicznego
Pe
cjalnie charakterystyczne są zjawiska sugerowa/u h iluzji i halucynacji. Pod wpływem odpowiednich
gestii somnambulicy uważają woń amoniaku za
ą a
ch róży, skórkę chleba za pomarańczę, hałas na
1
mogą traktować jako muzykę, twarz człowieka
t a j e m n i c z e zjawiska
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znajomego może wydawać się im nieznajoma, a obcego
człowieka mogą przyjmować jako znajomego itp. To
są różne przykłady iluzji. Sugerowane wyobrażenie W
tych przypadkach bywa silniejsze niż dostrzeganie
rzeczywistości.
Dalszym stopniem pogłębienia iluzji są halucynacje.
Pod działaniem sugestii tacy somnambulicy widzą, słysza i odczuwają to, czego w rzeczywistości nie ma. Na
przykład, hipnotyzer wie z pewnością, że matka bada
nej osoby wyjechała do innego kraju. Załóżmy, że ode
zwie się on tymi słowami: „Mylisz się, twoja matka
znajduje się w tym pokoju i właśnie zbliża się do cie
bie; przywitaj się z nią!” Teraz zahipnotyzowany „wi
0
dzi” nieobecną matkę, radośnie wita się, zarzucają
ją pytaniami i zachowuje się tak, jakby po długiej
rozłące rzeczywiście spotkał bliskiego sobie czło
wieka.
Doświadczenia te, ze sztucznie wywołanymi halu
cynacjami wzrokowymi, uchylają zasłony tajemniczo
ści „złud” i „omamów”, które czasem „przywidują
się” ludziom z rozstrojoną wyobraźnią, umacniając W
nich wiarę w życie pozagrobowe. Przy pojawianiu się
halucynacji wielką rolę odgrywa autosugestia wywo
łana jakimkolwiek wrażeniem, powodującym zabo
bonny strach lub smutną myśl o zmarłym bliskim
człowieku. Oto jeden z typowych przykładów zaczerp
nięty z książki Lemanna:
„Usłyszałem hałas w korytarzu i zaglądając tam,
ujrzałem stojącego w drzwiach mężczyznę w ciemnym
ubraniu. Przestraszyłem się ogromnie i wpadłem do
sąsiedniego pokoju, gdzie później ojciec znalazł mnie
leżącego na podłodze. Widziałem bardzo wyraźnie te
go człowieka — miał on długie włosy. Miałem wtedy
jedenaście lat. Odrabiałem akurat lekcje, lecz byłem
bardzo zdenerwowany. Moja wyobraźnia była chorob-
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vie pobudzona przywidzianą postacią człowieka; znago i niedawno widziałem w trumnie. Wygląd
ZlY1
wywarł na mnie tak wielkie wrażenie, że
arłego
s
ło się to przyczyną mej nerwowości. Słyszany przeZe
runie odgłos, prawdopodobnie miał jakąś obiektywprzyczynę” *.
czasach powszechnej wiary w istnienie demonów,
alucynacje patologiczne często przyjmowały charak. r cielesnego obcowania z tak zwanymi inkubami
kkubami. Oto jedna z licznych starych historii tego
a
ju. „W Nantes żyła pewna nieszczęśliwa kobieta,
prześladował zuchwały diabeł. Pojawił się on
Postaci ducha o przepięknej powierzchowności. Kryswe niecne zamiary, doprowadził podstępnie przy
ocy pochlebstw do tego, że dusza nieszczęśliwej
5rri

sRCZXv a °d nos ić się życzliwie do jego namiętności. Uzyszy je j zgodę, ujął nogi nieszczęśliwej jedną ręką,
ą
7 gą położył na jej głowie, czyli — jak to mówią —
j s lubił ją zgodnie z symboliką intymnych stosunków.
nieszczęśliwej, bogobojny szlachcic, nawet nie
0(1
ejrzewał tego przestępczego związku. Plugawiec,
2
tf °stając zawsze niewidzialnym wielbicielem, pod2
ymywał z nią związek... i dręczył ją swym niewiaSodnym wyuzdaniem itd” **.
Obecnie w analogicznych przypadkach urojeń rolę
ona, w którego już niemal nikt nie wierzy, przyj°braz halucynacyjny zmarłego męża lub ukochap
J °soby. W latach dwudziestych znałem młodą, peł2
drowia kobietę, pracującą w charakterze pomocy
analfabetkę, która przyznała się, że w nocy
_J a Ma się jej mąż zabity na wojnie i że ona go wiotyka i „żyje z nim jak żona z mężem”. Podobne
ot

L e m a n n . Illustrtrowannaja istorija sujewierij
»J*®Wnosti do naszich dniej, str. 507.
S i m o n , Mir grez, 1890, str. 63.
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halucynacje, nacechowane silnym seksualizmem, zda
rzały się nierzadko w żeńskich i męskich klasztorach,
podtrzymując wiarę w życie pozagrobowe.
Francuski psychiatra M. Simon wyróżnia kategoria
„halucynacji fizjologicznych”, pojawiających się 11
zdrowych nawet wybitnych jednostek. Balzac, opis '
jąc bitwę pod Austerlitz, słyszał krzyki rannych, W/'
strzały armatnie i salwy karabinów. Flaubert, kiedy
opisywał scenę otrucia pani Bovary, odczuwał smah
arszeniku, powodujący u niego torsje. Halucynacje
występowały również u Goethego. Pewnego razu, pod'
czas białego dnia, zobaczył sam siebie, odzianego
zwykły strój i jadącego konno. Goethe mógł w każdej
chwili wywołać u siebie ten lub inny obraz halucyna'
cyjny, który potem powstawał już mimowolnie.
dziwną właściwość rzadko spotyka się u „zwykły 1
śmiertelników”. Moja matka w młodym wieku wyka '
zywała również zdolność wywoływania widzeń hal11'”
cynacyjnych. Latem kładła się na wznak na ziemi i’
przechylając głowę do tyłu, patrzyła na niebo. Na ty1
tle stopniowo rysowały się wyraźne pejzaże jakich5
krain, miasta, zamki i chaty, grupy ludzi, niekiedy
całe sceny — prawdopodobnie wyrywkowe wyobraź6 '
nia tego, co kiedyś przeczytała lub widziała w ksUż "
kach.
Pierwszy międzynarodowy Kongres Psycholog
Eksperymentalnej, który odbył się w roku 1889 w
ryżu, rozesłał wielką liczbę ankiet dla otrzymani
szczegółowego materiału dla zorientowania się, jakle
znaczenie mają halucynacje w powstawaniu różnej
rodzaju przesądów. Otrzymano ponad 27 tysięcy od'
powiedzi, z czego więcej niż 3 tysiące (około 11 p*0'
cent) pozytywnych, to znaczy informujących, że dan a
osoba będąc w normalnym stanie zdrowotnym miała
halucynacje jeden lub kilka razy. W większości przj"
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Podków były to halucynacje wzrokowe, rzadziej słu, °We, a jeszcze rzadziej czuciowo-dotykowe. Część
halucynacji słuchowych polega na tym, że ludzie słySz
ą swoje imię.
■Pochodzeniem swym halucynacje są bliskie marze10rn
sennym. Są to pewnego rodzaju marzenia senne
a
jawie. Stan niepełnej świadomości, w którym znajt Jeniy się przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu
"2c zególnie sprzyja pojawieniu się tak zwanych hipna,°§icznych halucynacji. Jeśli — na przykład — za
la
długo i z zapałem zbieramy grzyby lub łowimy
to nierzadko pojawiają się przed zaśnięciem, w
. azistych obrazach i wielkich ilościach, grzyby
rze
P°cące się w powietrzu ryby. W takim zmierzc
Ovv
ym stanie nawet zupełnie zdrowi ludzie mogą
e
Wać halucynacje, które nieraz wywołują lęk.
,
sam, i to nie jeden raz, miałem w swym życiu
/hbcynacje. Ostatnio, było to nawet zupełnie niedaw$°> bo nocą 19 marca 1963 roku około godziny 430 rano.
Palem na lewym boku, zwrócony twarzą do ściany.
. ter n coś mnie obudziło. Nieświadomie odwróciłem
ha prawy bok i ujrzałem obok łóżka (choć było
J hie c emno ) nachylającą się nade mną i patrzącą
I hinie, jak mi się wydawało, kobiecą postać w jaciemnej, rozwianej sukni. Odpędziłem ją odrugestem lewej ręki i zjawa znikła. Zapaliłem
popatrzyłem na zegarek i zaraz zapisałem wie
hie. Nie mogłem go powiązać z jakimś obrazem lub
arzeniem z ostatnich dni. Prawdopodobnie był to
. ą, jakiegoś marzenia sennego, nie zachowanego w
hięc i.
Zn
nane są przypadki bezpośredniego przejścia marzesennego w halucynacje. A. Lićbeault poda je, że
ęw
nego razu widział we śnie pożar, a widzenie to
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halucynacje, nacechowane silnym seksualizmem, zda
rzały się nierzadko w żeńskich i męskich klasztorach,
podtrzymując wiarę w życie pozagrobowe.
Francuski psychiatra M. Simon wyróżnia kategoria
„halucynacji fizjologicznych”, pojawiających się u
zdrowych nawet wybitnych jednostek. Balzac, opis11'
jąc bitwę pod Austerlitz, słyszał krzyki rannych, WY'
strzały armatnie i salwy karabinów. Flaubert, kiedy
opisywał scenę otrucia pani Bovary, odczuwał smak
arszeniku, powodujący u niego torsje. Halucynacje
występowały również u Goethego. Pewnego razu, pod
czas białego dnia, zobaczył sam siebie, odzianego
zwykły strój i jadącego konno. Goethe mógł w każdej
chwili wywołać u siebie ten lub inny obraz halucyna'
cyjny, który potem powstawał już mimowolnie.
dziwną właściwość rzadko spotyka się u „zwykły 1
śmiertelników”. Moja matka w młodym wieku wyka'
zywała również zdolność wywoływania widzeń hal11'
cynacyjnych. Latem kładła się na wznak na ziemi 11
przechylając głowę do tyłu, patrzyła na niebo. Na ty10
tle stopniowo rysowały się wyraźne pejzaże jakich5
krain, miasta, zamki i chaty, grupy ludzi, niekiedy
całe sceny — prawdopodobnie wyrywkowe wyobraź '
nia tego, co kiedyś przeczytała lub widziała w ksiaż '
kach.
Pierwszy międzynarodowy Kongres Psycholog
Eksperymentalnej, który odbył się w roku 1889 w
ryżu, rozesłał wielką liczbę ankiet dla otrzymani3
szczegółowego materiału dla zorientowania się, jak13
znaczenie mają halucynacje w powstawaniu różnej?0
rodzaju przesądów. Otrzymano ponad 27 tysięcy od'
powiedzi, z czego więcej niż 3 tysiące (około 11 prO'
cent) pozytywnych, to znaczy informujących, że da a
osoba będąc w normalnym stanie zdrowotnym miał3
halucynacje jeden lub kilka razy. W większości przj"
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Podków były to halucynacje wzrokowe, rzadziej słu, °We, a jeszcze rzadziej czuciowo-dotykowe. Część
lucynacji słuchowych polega na tym, że ludzie sływoje imię.
dochodzeniem swym halucynacje są bliskie marze10rn
sennym. Są to pewnego rodzaju marzenia senne
jawie. Stan niepełnej świadomości, w którym znajp Jemy się przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu
Zc
2egóinie sprzyja pojawieniu się tak zwanych hipna°8ieznych halucynacji. Jeśli — na przykład — za
la
długo i z zapałem zbieramy grzyby lub łowimy
to nierzadko pojawiają się przed zaśnięciem, w
. azistych obrazach i wielkich ilościach, grzyby
r2e
Pocące się w powietrzu ryby. W takim zmierzc
Ovv
ym stanie nawet zupełnie zdrowi ludzie mogą
e
Wać halucynacje, które nieraz wywołują lęk.
,
sam, i to nie jeden raz, miałem w swym życiu
aiu
cynacje. Ostatnio, było to nawet zupełnie niedaw°> bo nocą 19 marca 1963 roku około godziny 430 rano.
dałem na lewym boku, zwrócony twarzą do ściany.
.
coś mnie obudziło. Nieświadomie odwróciłem
na prawy bok i ujrzałem obok łóżka (choć było
ciemno
) nachylającą się nade mną i patrzącą
ńńiie, jak mi się wydawało, kobiecą postać w jaciemnej, rozwianej sukni. Odpędziłem ją odru-

§ estem l ewe j ręki 1 zjawa znikła. Zapaliłem
tło, popatrzyłem na zegarek i zaraz zapisałem wie
Pie. Nie mogłem go powiązać z jakimś obrazem lub
Ydarzeniem z ostatnich dni. Prawdopodobnie był to
jakiegoś marzenia sennego, nie zachowanego w
h
Pąi
dięci.
Zn
nane są przypadki bezpośredniego przejścia marzeą
sennego w halucynacje. A. Lićbeault poda je, że
w
Pego razu widział we śnie pożar, a widzenie to

$

la

69

utrzymywało się jeszcze przez pewien czas po przebudzeniu. „Kiedy śnimy — pisze Simon — że strzelają
do nas z pistoletu, należy oczekiwać szybkiego obU'
dzenia po tym marzeniu sennym. Subiektywne odczu
cie bywa niekiedy tak silne, że w uszach przebudzo
nego dźwięczy jeszcze przyśniony odgłos”.
Wszystko wskazuje na to, że halucynacje wywołu
jące takie przerażenie u przesądnych ludzi, nie są a*11
mniej ani bardziej tajemnicze niż marzenia senne i p0 '
dobnie jak i one, mogą być wywoływane różnyu11
sztucznymi sposobami. Na takich przypadkach, zna
nych już starożytnym, oparte są liczne sposoby prze'
powiadania przyszłości. Wróżbita wywoływał u siebie
wzrokowe halucynacje, wpatrując się uporczywie
kryształ (krystalomancja) lub w „magnetyczną ciecz »
czyli po prostu wodę (hydromancja), którą potem za
stąpiono zwierciadłem. Wsłuchiwanie się w szum wnę
trza morskich muszli wywoływało natomiast halucy
nacje słuchowe itp. Oczywiście, w ten sposób wróżbi
ci wywoływali u siebie słaby stopień transu hipno
tycznego, w czasie którego stawali się bardziej podat
ni na sugestię i z kolei skłonniejsi do halucynacji. Nie
zwykle jaskrawe i różnorodne obrazy wywołuje za
życie niektórych substancji i produktów toksycznych’
zwanych ogólnie halucynogenami — haszyszu, opiuń1’
meskaliny, grzybów halucynogennych i in. Średnio
wieczne „loty na sabat” — to również łańcuch halu
cynacji wywołanych przez wcieranie w skórę miesza
niny toksycznych substancji, zwanej „maścią czaro ”"
nic”.
Meksykańscy Indianie do tego czasu zachowali zW/x
czaj spożywania soku z miejscowego kaktusa zwane
go „peyotl” (Echinocactus Williamsii). Sok ten jako
by wywołuje dar wieszczenia i jasnowidzenia. Fran70
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Uski farmakolog A. Rouhier przywiózł w 1925 roku
n kaktus do Europy i zbadał jego oddziaływanie na
s
°bie i innych Europejczykach. Spostrzeżono wtedy
Odzwyczaj silne i długotrwałe pobudzenie ośrodka
Widzenia kory mózgowej. Po zamknięciu oczu powstaa
ły samorzutnie w polu widzenia nadzwyczaj jaskrai barwne obrazy, zmieniające się jak w kalejdoskoPie j wywołujące rozkoszne upojenie. Zjawisko to jest
s
P°Wodowane obecnością meskaliny w wyciągu ze
upomnianego kaktusa. W peyotlu znajdują się także
ńe alkaloidy, których oddziaływanie wywołuje rówuboczne zakłócenia psychofizjologiczne.
Mieliśmy okazję do przeprowadzenia kilku doświadń z wyciągiem z peyotlu na dwóch zdrowych osoba
ch — studentkach w wieku 20 i 24 lat. Po zażyciu
ściągu z kaktusa wystąpiło u nich znaczne spotęgo. ar >ie odczuć i wyobrażeń — tak słuchowych jak
. Wzrokowych; otaczające przedmioty wydawały się
jaskrawsze, a odgłosy dźwięczniejsze. Studentki zamyał
Y oczy i mimo tego spostrzeganie przedmiotów
r
Wało przez długi czas. Złudzenia wzrokowe wydaway się p rZ y ty m równie realne, jak obiektywnie istnie*Ce przedmioty. Wystąpiło również rzadko spotykane
” a Wisko synestezji; odegrane na fortepianie akordy o
tonacji brzmiały ogłuszająco i za każdym razem
ywoływały odczucie różnokolorowych błvsków
Sinych.
miarę wzrostu zatrucia zwiększało się pobudzenie
c
howe i emocjonalne. Kontrola świadomości zachoa a
się przez cały czas, lecz nie była w stanie wstrzyac
I
potoku słów i ruchów. Wola została sparaliżowana
mogła przytłumić nieoczekiwanych wybuchów
ę
° c jonalnych. Według wypowiedzi badanych było im
ar
<lzo wesoło, wszystko wydawało się niezwykle
9r
Wne i „wszystko było dozwolone”. Zdawało się, że
e
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czas pędzi z niewiarygodną szybkością i dlatego akcje
i wypowiedzi osób, towarzyszących wydawały się de
nerwująco powolne. Myśl pracowała gorączkowo, z nie
oczekiwanymi przeskokami i zwrotami. Charakter pis '
ma wyraźnie się zmienił; stało się ono grube i zama
szyste.
Specjalnie należy podkreślić silne zwiększenie sugestywności — do stopnia charakterystycznego dla
stanu hipnotycznego. Doświadczenia z „czytaniem
myśli” (patrz rozdział piąty) w okresie zatrucia peyot
lem udawały się znacznie szybciej i były bardziej wy
raziste niż w normalnym stanie. Wskazuje to na
zwiększenie podatności w kierunku automatyzmu ru
chowego.
Wróćmy jednak do współczesnych doświadczeń hi
pnotycznych. Sugestią można wywołać u zahipnoty
zowanego różne zmiany jego cech charakteru i zacho
wania się, podobne do tych, jakie same przez się p°'
wstają u niektórych chorych histeryków. Osobie skłon
nej do somnambulizmu udaje się w czasie seansu za
sugerować, że nie jest ona skromnym Janem Kowal
skim, lecz jakąś postacią historyczną. Zahipnotyzowa
ny zacznie w pełni naśladować zachowanie tej znako
mitej osobistości, nieraz z zadziwiającą umiejętnością
i realizmem. Zdarzają się somnambulicy, u których
zmieniają się wyraziście w czasie snu hipnotycznego
rysy charakteru, co zachodzi nawet bez udziału hipno
tyzera. Spokojny, małomówny człowiek staje się ner
wowy, niespokojny i gadatliwy. Nie pamięta niczego
ze swego normalnego życia, ale za to łatwo przypo
mina sobie to wszystko, co działo się w czasie poprzed
nich seansów hipnotycznych, ewentualnie co widział
w swych nocnych marzeniach sennych. Jest to niepo
kojący objaw, wskazujący na patologiczną formę hip'
noży u badanej osoby, na jej skłonność do „rozszcze72

l e nia osobowości”. Stan ten, jak widzieliśmy na przy
siadach histeryczki Felidy i młodego człowieka, opisa
nego przez francuskiego psychologa A. Bineta, może
s
l°Pniowo rozwinąć się do zadziwiającego stopnia.
owego chorego młodego człowieka A. Binet mógł
Wywołać cechy tej lub innej osoby za pośrednictwem
Su
gestii hipnotycznej. Jeśli zasugerowano choremu, że
Pracuje w winnicy, to po przebudzeniu zachowywał się
a
k, jakby tam rzeczywiście przebywał. Nie umiał on
Medy
a no gi je go funkcjonowały normalnie. Na
stępnym seansie hipnotycznym zasugerowano mu, że
l st chłopcem w wieku około 10 lat. Po przebudzeniu
*ac howywał się tak, jak przystoi dziesięciolatkowi. Był
Przekonany, że pracuje w warsztacie krawieckim i ma
Paraliżowane nogi. Rzeczywiście, nie mógł chodzić, ale
świetnie posługiwał się igłą. Hipnoza wyzwalała w ten
s
P°sób to, co w życiu dokonało się pod działaniem
ałtownych wstrząsów układu nerwowego. W dodatcechy charakterystyczne dla jednej osoby w tran1G
hipnotycznym zmieniały się szybko i bezpośrednio
cechy innej osoby. „Odnosi się wrażenie — pisał
związ k u z tym przypadkiem N. Wwiedenski — jak
Jtyby różne okresy życia odkładały warstwami swe
bicia w mózgu i jakby te warstwy wrażeń i śladów
nych przeżyć mogły (pod działaniem sugestii hih°tycznej — przypis autora) wyłączyć się ze stanu
innego i znów do niego po kolei wracać”.
U niektórych osób zahipnotyzowanych typu somże ulicznego podatność na sugestię jest tak wielka,
s
Ugestia słowna zaczyna oddziaływać również na
. csy czysto fizjologiczne, które — zdawałoby się —
Z\v
być związane ze świadomością. Oto kilka nie< kłych faktów, stwierdzonych przez prof. K. Pła
twa
i innych autorytatywnych specjalistów w za? e sie hipnozy.
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Sugestia sytości („rzekome odżywianie”) wywołuj®
zwiększenie liczby leukocytów we krwi — tak zwana
trawienną leukocytozę, występującą zwykle po rzeczy'
wistym spożyciu posiłku. Zasugerowane odczucie gł°"
du, tak samo jak rzeczywista głodówka, prowadzą na'
tomiast do leukopenii, czyli zmniejszenia liczby biały®'1
ciałek we krwi. Wzmożone wprowadzanie cukru do of'
ganizmu wywołuje nawet u zdrowego człowieka pewne
podwyższenie zawartości glikozy we krwi; podobne zja'
wisko zachodzi po zasugerowaniu (rzekomego) spoży'
cia cukru. Jeśli badanej osobie zasugerować, że odczU'
wa ona silne pragnienie i pije wodę, szklanka za
szklanką, to rozpocznie się wkrótce po tym zwiększon®
wydalanie moczu o obniżonym ciężarze właściwy111’
czyli zachodzi to samo, co przy wprowadzeniu do org 3 '
nizmu większej ilości wody. Zasugerowane odczuci®
chłodu wywołuje poblednięcie skóry, dreszcze, obja
„gęsiej skórki”, przy czym oddechowa wymiana gazó ’
to jest ilość wchłanianego tlenu i wydalanego dwU'
tlenku węgla znacznie podwyższa się (do 30 procent
a nawet więcej), co występuje również przy rzeczy- 1'
stym ochłodzeniu. W związku z tym niektórzy auto'
rzy wskazują na możliwość podwyższenia temper3 ''
tury ciała przez zasugerowanie „rzekomej gorączki”Wreszcie należy wymienić szczególnie pouczają®*3
doświadczenie, które nie wywołuje już w dzisiejszy®
czasach wątpliwości. Dotyczy ono „rzekomego oparz®'
nia” i „rzekomego uderzenia”, choć udaje się ono je '
dynie u niektórych zahipnotyzowanych typu somnań1'
bulicznego, obdarzonych nadzwyczaj wysokim stop''
niem ulegania sugestii. Jeśli dotknąć określonego mi®!'
sca ich skóry drewnianą pałeczką, wmawiając pr /
tym, że przypiekamy delikwenta rozpalonym żelazo#1’
to po pewnym czasie na rzekomo oparzonym miejsc11
powstanie zaczerwienienie skóry, pęcherz itp. Dotknie'
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np. ołówkiem, przy sugestii, że jest to silne ude2enie, doprowadza w miejscu dotknięcia do pojawie* 3 się siniaka.
Wszystkie te — na pierwszy rzut oka — niewiary9
dne doświadczenia możliwe są do przeprowadzenia
Utego, że każdy wewnętrzny narząd, każde naczynie
tr
wionośne, każda część skóry połączone są za pośredictwem włókien nerwowych poprzez rdzeń kręgowy
c
zęść podkorową z „organem psychiki” — korą mózQlv
ą. Dzięki temu zachodzące w korze procesy fizjolo®lc zne, stanowiące podłoże tych lub innych stanów
Psychicznych, w pewnych warunkach mogą wywołać
Pływ na czynności różnych narządów, zmieniając ich
fikcje w określony sposób. Widocznie takie „wtrąca
ją s ię° zachodzi przy powstawaniu odruchów warunQ
Wych. Mówi o tym interesujące spostrzeżenie znaP go hipnologa P. Podjapolskiego, a mianowicie, że
sugerowane oparzenie może być wywołane jedynie
.Vch
osób, które choć raz w życiu oparzyły się jalł
Uś gorącym przedmiotem.
Podjapolski potwierdził to ważne spostrzeżenie
stępującym eksperymentem. „Pewnego razu — pie
°n — bezskutecznie sugerowałem pewnemu wieś3kowi zaczerwienienie skóry od rzekomego plastra
życznego; nie tylko nie wywołałem zaczerwienie, > ale nie powstało nawet charakterystyczne uczucie
ec
zenia lub szczypania. Przypuszczałem, że ten pros
człowiek nigdy nie stosował plastra gorczycznego,
m<1z
g jego był pozbawiony odpowiednich wyj żeń i zdolności odtwarzania ich ze wszystkimi
k ®tępstwami... Rzeczywiście, okazało się, że tak też
Zdarzyło się wszakże kiedyś, że trzeba mu było
hip
Poster na piersiach. Potem, kiedy go zaUotyzowałem, rychło wywołałem sugestią nie tylcharakterystyczne pieczenie, ale i również zaczer
nienie w miejscu rzekomo przyłożonego plastra”.
r
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W zjawiskach hipnozy i sugestii na równi z mechanizinami odruchów warunkowych, wielkie znaczenie
ma wysunięta jeszcze przez A. Uchtomskiego w 1923
roku zasada dominanty. Dominanta jest czasowo pa'
nującym punktem podwyższonej wrażliwości i trwałe
go pobudzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, p°'
wstającym w określonych warunkach w tej lub innej
części mózgowia lub rdzenia kręgowego. Dominowa
nie tego punktu polega na tym, że jakby przyciąga on1
do siebie pobudzenia z innych, równocześnie z niw
pracujących, ośrodków nerwowych i sumuje je w so
bie, potęgując ich kosztem własne oddziaływanie. Do
minowanie takiego punktu pobudzenia polega rów
nież na tym. że hamuje on inne, nie wchodzące w jeg°
skład ośrodki nerwowe i odpowiadające im odruchy-1
Dzięki tym dwom właściwościom dominanta — dopók
s
istnieje — przekształca i ukierunkowuje na swój wła '
ny sposób całą działalność nerwową. Na przykład, do
6
minanta pokarmowa, powstająca pod działaniem ni e '
ustannych impulsów płynących z pustego żołądka i ja "
lit. kieruje całe zainteresowanie głodnej istoty — j "
kiegokolwiek zwierzęcia bądź człowieka — na poszu
kiwanie i uzyskanie pożywienia. Na swój sposób dzia'
ła także dominanta seksualna i również na swój spo
sób dominanta obronna, związana z odczuciem str®'6
chu. Dominanty niższego rzędu stanowią nerwoW
podstawy instynktów, które podobnie jak i one —
ją charakter czasowy, wymieniając się wzajemnie. D°'
0
minanty wyższego rzędu, tworzące się w korze mózg ''
wej, stanowią podstawę fizjologiczną niektórych uzdol'
a
nień psychicznych, a w tej liczbie tak ważnych j
1
uwaga, zdolność skupiania uwagi czy też parnię -'
„Proces uwagi powinien zawierać w sobie stały punl0 1
pobudzania przy równoczesnym hamowaniu inny ’
ośrodków” — pisał Uchtomski — wspominając, że
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tym twierdzeniem zgadza się również wybitny psyc
honeurolog W. Bechteriew.
Według Bechteriewa podstawowa właściwość hipno
zy polega na stłumieniu samodzielnej działalności osoy hipnotyzowanej, która traci zdolność skupienia uwag* ua czymśkolwiek z otaczającej ją rzeczywistości i dlae
S° nie przejawia żadnego aktywnego lub osobistego
s
t°sunku do zewnętrznego oddziaływania na jej narzą
dy zmysłów. Oczywiście, znajdując się w stanie tale
j bezradności, osoba zahipnotyzowana staje się całMcie podporządkowana hipnotyzerowi. Dzieje się
dlatego, że po utracie swej samodzielności i aktyw
ni uwaga jej może być skierowana na określony
le
kt jedynie pod działaniem sugerujących słów hi. hotyzera. Przekładając to psychologiczne ujęcie o hit ° 2 ie na język teorii istnienia dominanty, W. Bechfle
W daje następujące fizjologiczne wytłumaczenie
Odstawowych zjawisk hipnotycznych:
. ’>A.ktywne skupienie, będąc tzw. dominantą w pojęfizjologicznym, tj. wynikiem spotęgowanego pobu2e
i nia ośrodków obszarów przedczołowych, tłumi dziahiość wszystkich innych obszarów kory, otrzymuJ
Oych bodźce ze świata zewnętrznego. Po stłumietakiego aktywnego skupienia (dominanty), wszelO ukierunkowane skupienie wywołane słownym odpływaniem (sugestią) na dowolny ośrodek kory
* owei . — wzrokowy, słuchowy, wrażliwości skór3 i mięśniowej — stwarza warunki dla powstania
e
j dominanty w odpowiednim ośrodku kory, co
3e £° działalność w kierunku zwiększenia wy21s
t°ści obrazów halucynacyjnych — w jednych
spadkach, a urzeczywistnienia oddziaływań sugeWnych — w innych przypadkach”.
a
tomiast stłumienie tego skupienia na bodźce zetrzne wywołuje zjawiska, które są znane pod naz77
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tym twierdzeniem zgadza się również wybitny psyc
honeurolog W. Bechteriew.
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j dominanty w odpowiednim ośrodku kory, co
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ga jego działalność w kierunku zwiększenia wyt
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0
wą negatywnych halucynacji, kiedy to osoba zahipfl '
tyzowana nie widzi (również przy otwartych oczach ■
przypis autora), nie słyszy i nie odczuwa otaczających
ją przedmiotów. Jeśli wziąć pod uwagę, że ze stłU'
6
mieniem aktywnego skupienia, jego ukierunkowani
s
znajduje się w mocy hipnotyzera, to nie trudno wyja "
nić zjawisko „raportu”, istniejące między osobą zahip'
notyzowaną a hipnotyzerem. Skupienie tej osoby kiero"
6
wane jest bowiem jedynie słowami hypnotyzera, jak
specyficznymi bodźcami i nie może samo przez S13
ukierunkować się pod działaniem czyichkolwiek słów
bez specjalnej sugestii hipnotyzera.
6
Wreszcie, co się tyczy amnezji posthipnotycznej (ni ''
pamięć wszystkiego, co działo się podczas hipnozy),
okazuje się ona nieuniknionym następstwem tego, że
jak w stanie czuwania — odtwarzamy (przypominana/
6
sobie — przypis autora) ze swojej przeszłości jedyni
to, na co w swoim czasie skierowane było nasze aktyW'
6
ne skupienie, które wszak właśnie stłumiono w hipn '
zie. Wszystko pozostałe nie może być odtworzone d°
tego momentu, dopóki nie wejdzie w kojarzeniowy
2
(warunkowo-odruchowy — przypis autora) związek
aktywnym skupieniem *.
Ten pogląd Bechteriewa na fizjologiczną naturę hi'
e2!
pnozy nie przeczy poglądowi wyrażonemu prz
6
I. Pawłowa, który uważał hipnozę za niepełny se ’
111
częściowe hamowanie kory mózgowej z zachowanie
6
w niej „punktów czuwających” niezwykłego pobudź '
6
nia podtrzymywanego bodźcami słownymi hipnotyz '
0
ra. Można więc powiedzieć, że „czuwające punkty” P '
6
budzenia są właśnie dominantą wywołaną w korZ
6
mózgowej przez hipnotyzera, skierowaną na jego os '
bę i nierozerwanie z nią związaną.

• W. Bechterlew, Priroda gipnoza („Wiestnik znani Ja”), 1928, nr *'
str. 38—39.
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IV. Sugestia i autosugestia
w stanie czuwania

M

echanizm nerwowy zjawisk sugestii
i autosugestii został obecnie przez nauPrzyrodnicze całkowicie wyjaśniony. W dawnych
s
ach zjawiska te uważano za nadprzyrodzone. Od
n
a znane były wypadki, że u niektórych osób
nil e
jąc ° y h. do popadania w ekstazę religijną i wczuwaz
Przejęciem w m ękę krzyżową Chrystusa,
dały się na rękach i nogach krwawe rany zwane
s
jj. batami. Odpowiadały one dokładnie wyobrażeran

ukrzyżowanego Chrystusa. N. Wwiedenski
w swych wykładach jeden z takich przypad
ki > który wydarzył się w XIX wieku u dziewczynki
ję ‘Jskiej o nazwisku Lateau. „Belgijska Akademia
1c
Powołała specjalną komisję dla zbadania tego
PQdku. Jedną z rąk dziewczyny dokładnie obanda1
zapieczętowano. W Wielki Piątek, w godzittięki krzyżowej Chrystusa, zerwano pieczęcie
i
ban daźe. Okazało się, że również na zapieczęręce pojawiły się krwawe wybroczyny (...). A
kończy tę relację Wwiedenski — również w
hjs 6 czuwania (nie tylko w stanie hipnozy — przyaUtora
)> na drodze swego rodzaju sugestii, możliwe
c st
ł)QV llG jS6 °we oddziaływanie na układ naczyniowo-ruZ i na miejscówce procesy wegetatywne (troficzPrzypis autora)”.
79
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to, na co w swoim czasie skierowane było nasze akty" "
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Ten pogląd Bechteriewa na fizjologiczną naturę hi
2
pnozy nie przeczy poglądowi wyrażonemu prze
I. Pawłowa, który uważał hipnozę za niepełny sem
111
częściowe hamowanie kory mózgowej z zachowanie
w niej „punktów czuwających” niezwykłego pobudze
6
nia podtrzymywanego bodźcami słownymi hipnotyz ''
ra. Można więc powiedzieć, że „czuwające punkty” P°'e
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mózgowej przez hipnotyzera, skierowaną na jego oso
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w stanie czuwania
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i autosugestii został obecnie przez nauki
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h zjawiska te uważano za nadprzyrodzone. Od
Vna
$] j nn znane były wypadki, że u niektórych osób
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ki > który wydarzył się w XIX wieku u dziewczynki
ty Miej o nazwisku Lateau. „Belgijska Akademia
* Powołała specjalną komisję dla zbadania tego
Podku. Jedną z rąk dziewczyny dokładnie obandai zapieczętowano. W Wielki Piątek, w godzihą
i ? . męki krzyżowej Chrystusa, zerwano pieczęcie
bandaże. Okazało się, że również na zapieczęręce pojawiły się krwawe wybroczyny (...). A
~~~ kończy tę relację Wwiedenski — również w
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Podobne zjawiska, lecz w słabszym stopniu, możfl3
niekiedy zauważyć i w życiu codziennym. Dla przykł a '
du opiszę przypadek, który odnotowałem, a który
wydarzył się na moich oczach. Znajomy mój, człowiek
młody, wychodząc z silnie nagrzanej wiejskiej łaź**1
parowej, zauważył nie znanego mu dotychczas owad3
o obrzydliwym wyglądzie — skorka. Ujął go z obrzy
dzeniem palcami prawej ręki, aby mu się lepiej przyj'
rżeć. Wtem skorek wygiął się i usiłował schwycić pa '
lec swymi „szczypcami”. Nie osiągnął jednak cel3 ’
gdyż młody człowiek krzyknął i szybkim ruchem r?'
ki strząsnął owada na ziemię. Mimo to jednak, na koir
cach palców, którymi go dotknął, pojawiły się wkrótę6
wyraźne purpurowe plamy — jedna na kciuku, a dW>e
na palcu wskazującym. Nie odczuł jednak pieczeń*3
czy też jakiegokolwiek bólu na zaczerwienionych mie 3
scach skóry. Niewątpliwie było to miejscowe rozsz6
rżenie naczyń krwionośnych skóry, wywołane autos*1
gestywnym wyobrażeniem o rzekomym uszczypnięć11
i przeżytym w związku z tym przestrachem. Być
że, że uprzedni pobyt w łaźni, gdzie na zmianę oddz*3
ływała na skórę gorąca i zimna woda, zwiększył
ruchową wrażliwość naczyniowo-ruchową, co przycstf
niło się do powstania opisanego zjawiska.
Również interesujący przypadek opisuje w swy
wspomnieniach M. Andriejewa, żona Maksyma G°\
kiego. Wydarzyło się to w ich domu na wyspie Cap
W tym czasie pisarz był zajęty opracowywaniem d '
giej części swej powieści pt. „Miasteczko Okuró ,
Przedstawiona jest tam scena zabójstwa. Zazdros*1?
mąż wbija żonie w wątrobę nóż, którego używano
krajania chleba.
Maria Fiedorowna usłyszała w swym pokoju, że
gabinecie męża upadło coś ciężkiego na podłogę.
biegła tam i ujrzała rzecz niewiarygodną:
80

»Na podłodze obok biurka, leżał na plecach, z roz°nymi rękami Aleksiej Maksymowicz... Rozpięłam
° s zulę, rozdarłam jedwabną siatkową kamizelkę, by
Płożyć kompres na sercu i oto widzę, że po prawej
r
°nie klatki piersiowej ciągnie się cienka różowa prę&*•..
Pręga ta staje się coraz to wyrazistsza i czerwieńs
Za...
Och! Jak boli — szepce...
Spójrz. Co tu masz z boku na piersi?
.
Do diabła!... Czy rozumiesz?... Jakże to boli, kiey nóż do chleba wbić mocno w wątrobę!...
domyślałam z przerażeniem, że zachorował i mają
cy”.
? ie dy wreszcie Gorki przyszedł do siebie, opowielQ
ł o scenie zabójstwa, którą przed chwilą opisał w
s
Ve
j powieści.
"•••Dopiero potem zrozumiałam — wspomina M. AnI e jewa — z jaką siłą wyobraził sobie ból, odczucia
| a Oę tej kobiety. Wytworzył się u niego stygmat,
0 °r y — o ile pamiętam — utrzymywał się przez kilka
*• Wezwany lekarz wyjaśnił, że takie przypadki zdasię u osób, wyjątkowo nerwowych i wrażliwych,
ty odobnie przeżył Flaubert otrucie się pani Bovary.
Padki tego rodzaju wydarzały się Aleksiejowi Makl łowiczowi
nie raz, lecz ten był z pewnością najJ*ziej jaskrawy i wbił mi się głęboko w pamięć”,
2

tle czasacb powszechnego panowania przesądów na
geS religijnym,
zjawiska sugestii wzajemnej i autosu*ii w stanie czuwania niekiedy obejmowały rówliczb(
źr eŚnie większ
? ludzi, przyjmując jakby zattj. lw y charakter i rozrastały się w tak zwane epidePsychiczne. W jednej ze swoich książek W. Bechle
W scharakteryzował różne rodzaje tych epidemii
. Wi elu krajach i różnych okresach czasu. Były to
r
owe halucynacje, masowe przypadki histerycza

iemnicze zjawiska
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o obrzydliwym wyglądzie — skorka. Ujął go z obrzY'
dzeniem palcami prawej ręki, aby mu się lepiej przyj"
rżeć. Wtem skorek wygiął się i usiłował schwycić pa "
lec swymi „szczypcami”. Nie osiągnął jednak celvl’
gdyż młody człowiek krzyknął i szybkim ruchem
ki strząsnął owada na ziemię. Mimo to jednak, na kQl1
cach palców, którymi go dotknął, pojawiły się wkrótę6
wyraźne purpurowe plamy — jedna na kciuku, a dWie
na palcu wskazującym. Nie odczuł jednak pieczeni3
czy też jakiegokolwiek bólu na zaczerwienionych mie J
scach skóry. Niewątpliwie było to miejscowe rozsZ6
rżenie naczyń krwionośnych skóry, wywołane autos1-1
gestywnym wyobrażeniem o rzekomym uszczypnięci
i przeżytym w związku z tym przestrachem. Być
że, że uprzedni pobyt w łaźni, gdzie na zmianę oddzia
ływała na skórę gorąca i zimna woda, zwiększył ° a
ruchową wrażliwość naczyniowo-ruchową, co przyczY
niło się do powstania opisanego zjawiska.
Również interesujący przypadek opisuje w swYc ‘
wspomnieniach M. Andriejewa, żona Maksyma G° l .
kiego. Wydarzyło się to w ich domu na wyspie Cap
W tym czasie pisarz był zajęty opracowywaniem dr
giej części swej powieści pt. „Miasteczko Okuró ,
Przedstawiona jest tam scena zabójstwa. ZazdroS Y
mąż wbija żonie w wątrobę nóż, którego używano &
krajania chleba.
Maria Fiedorowna usłyszała w swym pokoju, że
gabinecie męża upadlo coś ciężkiego na podłogę. *
biegła tam i ujrzała rzecz niewiarygodną:
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»Na podłodze obok biurka, leżał na plecach, z rozonymi rękami Aleksie j Maksymowicz... Rozpięłam
° s zulę, rozdarłam jedwabną siatkową kamizelkę, by
Płożyć kompres na sercu i oto widzę, że po prawej
onie klatki piersiowej ciągnie się cienka różowa prę®3... Pręga ta staje się coraz to wyrazistsza i czerwieńS2
s...
• Och! Jak boli — szepce...
Spójrz. Co tu masz z boku na piersi?
.
Do diabła!... Czy rozumiesz?... Jakże to boli, kiefióż do chleba wbić mocno w wątrobę!...
domyślałam z przerażeniem, że zachorował i majaV•
ledy wreszcie Gorki przyszedł do siebie, opowieXa
ł o scenie zabójstwa, którą przed chwilą opisał w
Ve
j powieści.
••-Dopiero potem zrozumiałam — wspomina M. An. e Jewa — z jaką siłą wyobraził sobie ból, odczucia
tej kobiety. Wytworzył się u niego stygmat,
°ry —. o ii e pamiętam — utrzymywał się przez kilka
Wezwany lekarz wyjaśnił, że takie przypadki zdat
się u osób, wyjątkowo nerwowych i wrażliwych.
ty °dobnie przeżył Flaubert otrucie się pani Bovary.
Ypadki tego rodzaju wydarzały się Aleksiejowi Makmowiczowi nie raz, lecz ten był z pewnością nają
*“dziej jaskrawy i wbił mi się głęboko w pamięć”.
** czasach powszechnego panowania przesądów na
ge

zjawiska sugestii wzajemnej i autosuczuwania niekiedy obejmowały rówtąfp
większą liczbę ludzi, przyjmując jakby zalw
y charakter i rozrastały się w tak zwane epidePsychiczne. W jednej ze swoich książek W. Beche
y scharakteryzował różne rodzaje tych epidemii
krajach i różnych okresach czasu. Były to
°rowe halucynacje, masowe przypadki histeryczw s an e
t i
eśnie

tajemnicze zjawiska
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nych konwulsji, powszechna wiara w opętanie przez
diabła, w czary itp.
„Aby wyleczyć z opętania przez diabła i z histerii
pisał W. Bechteriew — uciekano się zwykle do prak
tyk religijnych, a zwłaszcza egzorcyzmów, pokłonów
wyklinań diabła i pozostawiania «opętanego® w świą
tyni. Reagował on zwykle na te praktyki potokie#*
bluźnierczych słów i jeszcze bardziej gwałtownych r u '
chów lub nowym atakiem konwulsji. Jeśli zajrzyj
do nowoczesnego szpitala psychiatrycznego, spotkani
tam z reguły pewną liczbę chorych zwanych histery
kami lub histeryko-epileptykami. Ich objawy chorobo
we są całkowicie podobne do tych, które spotyka
u owych «opętanych przez diabła®, z tą tylko różnic '
że w bredzeniu chorych nie występuje już teraz diab '
Obserwuje się jednak ów charakterystyczny «łuk»,
legający na tym, że histeryk wygina się w kabłąk, tak>
że dotyka pościeli tylko piętami i głową. Występu.!6
też przykurcz w górnych i dolnych kończynach (...)
W dawnych czasach podobne przypadki leczono si
sugestii (stosowanej w stanie czuwania — przyP
autora) wspartej nastrojem religijnym. W obecny 1
czasach chorych poddaje się leczeniu również sugestii’
ale przeprowadza ją lekarz umiejący wpoić wia1"
w niewątpliwe wyzdrowienie. Podobnie odbywało
na początku naszej ery uzdrawianie «suchorękich !:>’
«bezwładnych» i «rzekomo zmarłych®. Istnieje pełń13
podstawa do twierdzenia, że pod ogólną nazwą «su '”
chorękich®, «bezwładnych» uważano w dawnych cza
sach najczęściej sparaliżowanych, a w tej liczbie obe
władnionych histerycznym paraliżem rąk i nóg, a
więc — jak wiadomo — poddających się uzdrawiają
cej sile sugestii” *.
* W. Bechteriew, Wnuszenie i czucliesnyje iscelenija („Wlesti1"'
znanija”), 1925, Nr 5, str. 324.
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Zjawiska podobne do epidemii psychicznych — w
° trudno uwierzyć — można spotkać nawet w dzisiejs?
ych czasach. Tego rodzaju przypadki miewały miejSce
w okresie wojny. Okupacja hitlerowska stwarzała
Prunki dla rozbudzenia i rozprzestrzeniania się róż
ach przesądów. W znacznym stopniu sprzyjała temu
owym trudnym okresie wojennym zagłada wielu
niepokój o losy bliskich i swój własny byt i w
°Sóle niepewność dnia jutrzejszego. Jako przykład mosłużyć następujący przypadek, który wydarzył się
z
ńńą 1943 r oku w Ełabugu.
Uczennice miejscowej szkoły przyzakładowej —
je'yudziestoletnia P. i szesnastoletnia Z. otrzymały kojńo anonimy, w których nagryzmolono, że za takie
takie przewinienie, takiego a takiego dnia i godziny,
ukarane chorobą, a mianowicie kurczami, utratą
| °su i mowy, ogłuchnięciem, bólami głowy i rąk...
spowiednic spełniały się całkowicie i w zapowieanym terminie. Zasugerowane w liście symptomy
orobowe utrzymywały się u P. przez trzy tygodnie,
, u Z. przez kilka dni. Dziewczęta opowiadały potem,
e śnie pojawiła się im jakaś starucha, która jakoRzuciła
na nie uroki. Do chorych wezwano fele
rkę z miejscowego szpitala, a anonimowe listy zoprzekazane do sądu, przy czym przesłuchano
la
dków. Należy dodać, że u niektórych dziewcząt
, Pędzających chore i oglądających ich drgawki, poiły się identyczne symptomy histerii, choć w osłaformie. Było to nic innego, jak początek „epidePsychicznej”, którą jednak szybko udało się zliklę
i°Wać.
2(
łściej spotyka się przypadki pojedynczej autoS1
g stii, prowadzącej do określonej choroby „psychos
riej”. Natrętna myśl podejrzliwego człowieka o
° r zeniu jakiegokolwiek narządu, w rzeczywistości
c
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nych konwulsji, powszechna wiara w opętanie przeZ
diabła, w czary itp.
„Aby wyleczyć z opętania przez diabła i z histerii ""
pisał W. Bechteriew — uciekano się zwykle do prak
tyk religijnych, a zwłaszcza egzorcyzmów, pokłonów,
wyklinań diabła i pozostawiania «opętanego® w świ4"
tyni. Reagował on zwykle na te praktyki potokie#1
bluźnierczych słów i jeszcze bardziej gwałtownych r#"
chów lub nowym atakiem konwulsji. Jeśli zajrzy#1}'
do nowoczesnego szpitala psychiatrycznego, spotka#*/
tam z reguły pewną liczbę chorych zwanych histery'
kami lub histeryko-epileptykami. Ich objawy chorobo"
we są całkowicie podobne do tych, które spotyka
u owych «opętanych przez diabła®, z tą tylko różnic ’
że w bredzeniu chorych nie występuje już teraz diabeł
Obserwuje się jednak ów charakterystyczny «łuk», P0 ”"
legający na tym, że histeryk wygina się w kabłąk, tak’
że dotyka pościeli tylko piętami i głową. Występ#)6
też przykurcz w górnych i dolnych kończynach (...)
W dawnych czasach podobne przypadki leczono sił
sugestii (stosowanej w stanie czuwania — przyP
autora) wspartej nastrojem religijnym. W obecnyc
czasach chorych poddaje się leczeniu również sugestii’
ale przeprowadza ją lekarz umiejący wpoić wi r
w niewątpliwe wyzdrowienie. Podobnie odbywało
na początku naszej ery uzdrawianie «suchorękich*’
«bezwładnych» i «rzekomo zmarłych®. Istnieje peł#"5
podstawa do twierdzenia, że pod ogólną nazwą «sU "
chorękich®, «bezwładnych» uważano w dawnych
sach najczęściej sparaliżowanych, a w tej liczbie obe "
władnionych histerycznym paraliżem rąk i nóg, a
więc — jak wiadomo — poddających się uzdrawiaj "
cej sile sugestii” *.
* W. Bechteriew, Wnussenie
z n a n i j a ” ) , 1925, Nr 5, str. 324.

82

i

czudiesnyje

iscelenija

( „ W l e s t r11

Zjawiska podobne do epidemii psychicznych — w
trudno uwierzyć — można spotkać nawet w dzisiejS2
Ych czasach. Tego rodzaju przypadki miewały miejSce
w okresie wojny. Okupacja hitlerowska stwarzała
trunki dla rozbudzenia i rozprzestrzeniania się różych przesądów. W znacznym stopniu sprzyjała temu
owym trudnym okresie wojennym zagłada wielu
Pzi, niepokój o losy bliskich i swój własny byt i w
°Sóle niepewność dnia jutrzejszego. Jako przykład mosłużyć następujący przypadek, który wydarzył się
ńią 1943 roku w Ełabugu.
Uczennice miejscowej szkoły przyzakładowej —
Udziestoletnia P. i szesnastoletnia Z. otrzymały ko•ino anonimy, w których nagryzmolono, że za takie
takie przewinienie, takiego a takiego dnia i godziny,
ukarane chorobą, a mianowicie kurczami, utratą
gt°su i mowy, ogłuchnięciem, bólami głowy i rąk...
r
2epowiednie spełniały się całkowicie i w zapowieUnym terminie. Zasugerowane w liście symptomy
Grobowe utrzymywały się u P. przez trzy tygodnie,
u
Z. przez kilka dni. Dziewczęta opowiadały potem,
e śnie pojawiła się im jakaś starucha, która jako/ rzuciła na nie uroki. Do chorych wezwano fele
rkę z miejscowego szpitala, a anonimowe listy zoprzekazane do sądu, przy czym przesłuchano
dków. Należy dodać, że u niektórych dziewcząt
. Pędzających chore i oglądających ich drgawki, poj .Pły się identyczne symptomy histerii, choć w osłarł I 'le j t° rr #ie. Było to nic innego, jak początek „epidePsychicznej”, którą jednak szybko udało się zliklc
tovvać.
2
s <“ ęściej spotyka się przypadki pojedynczej autoge ?s t*i> prowadzącej do określonej choroby „psychoSę, C z n e j”. Natrętna myśl podejrzliwego człowieka o
° r zeniu jakiegokolwiek narządu, w rzeczywistości
Co
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całkiem zdrowego, może doprowadzić do istotnego roZ'
stroju czynności tego organu. Zdarza się to nie tylk°
u ludzi prostych, lecz również u wykształconych, &
tej liczbie i lekarzy.
Akademik I. Tarchanow opisuje poniższy, interesu
jący przypadek. Znany w swoim czasie lekarz, który
prowadził wykłady o schorzeniach naczyniowo-sercowych, zaczął zwracać uwagę na pracę swego serca
i oto zauważył silniejsze bicie i nierytmiczność tętna-1
W końcu, jedynie dzięki podróży, którą odbył dla ode
rwania uwagi od sensacji chorobowych w okolicy ser
ca, uchronił się przed rozwinięciem się rzeczywistych
dolegliwości *.
Dość zabawny przypadek zdarzył się lekarzowi
Eisenmannowi, leczącemu księżnę Schwarzenberg.
czasie pierwszej wizyty u tak dostojnej pacjentki l e "
karz był bardzo zmieszany, gdyż wystąpiło u nieg°
„burczenie” w przewodzie pokarmowym, spowodował16
wzmożeniem ruchów robaczkowych. Przy następnych
wizytach lekarz bardzo się bał, by dźwięki te
powtórzyły się — wystarczyło jednak, aby podszedł
do łoża chorej, a już z jego brzucha dochodził donoś
ny odgłos. Zdarzało się to za każdym razem w prze
ciągu całego tygodnia, choć w czasie wizyt u innych
chorych jego przewód pokarmowy pracował zupełni
normalnie. Doprowadzony do rozpaczy, EisenmarJń
zwrócił się wreszcie do księżnej z następującym wy*
jaśnieniem: „Wasza wielmożność przez cały tydzie!1
słyszy odgłosy moich jelit, co bardzo mnie zawsty'
dza. Pierwszy raz odgłosy te pojawiły się przypadk0 ”
wo, ale potem zaczęły się powtarzać, bo obawiałem siC
ich i wciąż myślałem o nich. Aby je przerwać, postu""
nowiłem wyjaśnić sytuację i przeprosić księżnę”.
• I. Tarchanow, Duch i tieło. Prilożenlje k żurnału „Wiestnlk i
blioteka samoobrazowanija”, str. ISO.
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wyjaśnieniu „burczenie” w brzuchu w obecności
horej ustało raz na zawsze
hfie należy się dziwić, że możliwe są również od
wrotne przypadki, gdzie istotnie naruszone funkcjono
wanie narządów może unormować się pod wpływem
2edpowiedniej sugestii lub autosugestii. Na tym zalohiu oparte są metody psychoterapii. Lekarze, stosucy umiejętnie sugestię i autosugestię, nierzadko osiąwspaniałe wyniki w leczeniu schorzeń wywołac
h zaburzeniami czynności nerwowych i nerwowohsychicznych. Leczenie sugestią w hipnozie i w stale
czuwania oparte jest obecnie na trwałych podstaac
ś h — na nauce I. Pawłowa o wyższych czynnociach. nerwowych. Lekarze psychoterapeuci stosują
gestię z całkowitym rozeznaniem podłoża jej działaa
i czynności odpowiednich mechanizmów nerwo
wych. W dawnych czasach ludzie posługiwali się lecz. C2Ei siłą sugestii słownej na ślepo, bez zrozumienia
°ty sprawy, toteż często wyrządzali choremu więcej
ody, niż przynosili korzyści. Magiczne zaklinanie
Równików i zamawianie znachorów były niczym injak tylko naiwną, opartą na zabobonnych wyob2
cniach, formą słownej sugestii. Osiągały one jed* niekiedy swój cel, co niewykształceni ludzie uwa’ z a „cudowne uzdrowienie”.
rz
ytoczę jeden przykład takiego sugestywnego zaWiania (na wodzie, przeciw różnym chorobom): „Ty,
1
— wszystko zasolisz! Ty, popiele — wszystko
p Vziesz! Ty, czarny węglu — wszystko zaciemnisz!
s
ólże, soli! Zgryź, popiele! Zaciemnij, czarny węglu!
ty ?s
wodę wypije, pozbędzie się wszystkich doleglici. Kto poliże popiół, odegna wszelkie niemoce.
_ ° soli skosztuje, przegoni wszystkie choroby. Gdy
c

&1

”
str. 155.
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węgla ugryziesz, sczezną upiory. Pije wodę cierpią."
cy. Spełniło się słowo moje, wielkie, możne, przemóż'
ne” *.
„Sekret sugestii leczniczej — pisał z tego powodu
Bechteriew — był znany licznym prostym ludziom,
których środowisku przekazywano go na przestrzeń1
wieków z ust do ust w postaci znachorstwa, zamawia11
itd. Równocześnie z sugestią oddziaływała często także
autosugestia, a mianowicie w przypadkach „kiedy saU1
pacjent wierzył w cudowną siłę jakiegoś środka.
dz.iaływanie lecznicze licznych tzw. «środków symp3 '
tycznych» tłumaczymy także wpływem sugestii. Fe1"
raus leczył gorączkę używając kartki, na której by
wydrukowane dwa wyrazy: « przeciw gorączce». Chor/
winien był każdego dnia odrywać jedną literę. Znane
są przypadki leczniczego oddziaływania «pigułek chi6 '
bowychw, « newskiej wody» lub po prostu «nakładani3
rąk» itp. Zjawiska te wyjaśnia się niezwykłą podatn 0 "
ścią na sugestię u niektórych osób. Wypowiedzeń16
odpowiednio sugestywnym tonem już jednego sł°"
wa wywołuje przemiany u sparaliżowanych, chr3 "
mych, konwulsjonerów i opętanych. Historia czasó
starożytnych, a zwłaszcza średniowiecza, jest ich p e '
na dzięki rozpowszechnionej w tym okresie wierz6
w diabelską moc. Z tego powodu tak łatwo zachód
wyleczenie osób sugestywnych — tymi lub owy11’1
środkami, zupełnie obojętnymi w swej istocie” **.
Przytoczę jeszcze następujący, niecodzienny przY"
padek. Celem zniszczenia brodawek stosowano od da""
na liczne ludowe środki „sympatyczne”. Wszystkie
działywały wielce na wyobraźnię pacjenta, wzmacni3 "
* F. Fiszer, Leczenije magiczeskimi, okkulticzeskimi i simpatic £ e
slcimi sriedstwami, 1908, str. 47.
** W. Bechteriew, Wnuszenije i czudiesnyje iscelenija (l( Wies tfU
znanija’'), 1925, N r 5, s t r . 327.
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’ c przez to wiarę w ich uzdrawiającą moc. Lekarze
Uznali ten dawny sposób i stosują go obecnie z powoZe
niem. Bruno Bloch opisuje własne wyniki w artyę
Ule pt. „o i ecz eniu brodawek w hipnozie”. Ze 179
Rejentów wyleczono po jednym seansie hipnotycz
ny*11 55 osób (30,7%), po dwóch seansach 32 osoby
po trzech seansach 8 osób (4,4%), a po kilku
e
® ansach jeszcze 3 osoby (1,7%). Razem wyleczono
8
Pacjentów (54,7%). Dwóch pacjentów było wyleczo
nych częściowo (1,1%), a 79 (44,2%) nie uległo działaleczniczemu. W ten sposób, więcej niż u połowy
Ajentów zlikwidowano brodawki. Wynik takiego leCz
nia zależy w pierwszym rzędzie od stopnia sugeYwności pacjenta i oczywiście także od rodzaju bro
mek. Wprowadzając pacjentów w stan hipnozy, osiązwiększenie ich sugestywności, ale u osób najbar. 21e j sugestywnych otrzymywano pozytywny wynik
nkże bez stosowania hipnozy, a więc w stanie czuhia.
.Wśród prawdziwie wierzących w cudowną moc
giętych obrazów” zdarzały się niekiedy przypadki
. beczenia, ale i one były spowodowane silnie oddziaautosugestią. Oczywiście zdarzało się to jedynie
dy, kiedy sama choroba miała charakter psychonny, to znaczy — była wywołana jakimś wstrząsem
pychicznym i polegała na odwracalnych zaburzeniach
Pkcjonalnych (bez uszkodzeń strukturalnych) norczynności układu nerwowego. Takimi chorobas
ą na przykład u histeryków — paraliż, utrata czuj. skórnego, ślepota i utrata mowy, a więc te schoktóre obecnie z łatwością poddają się leczeniu
l e stią, dokonywanemu przez lekarzy psychoteratów. Oto kilka przykładów z praktyki lekarskiej
‘ Sechteriewa.
Pewnego razu, dla demonstracji studentom medycy87
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„Sekret sugestii leczniczej — pisał z tego powodu
Bechteriew — był znany licznym prostym ludziom,
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wieków z ust do ust w postaci znachorstwa, zamawia11
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autosugestia, a mianowicie w przypadkach „kiedy san1
pacjent wierzył w cudowną siłę jakiegoś środka. Od
działywanie lecznicze licznych tzw. «środków sympa '
tycznych® tłumaczymy także wpływem sugestii. Ferraus leczył gorączkę używając kartki, na której by Y
wydrukowane dwa wyrazy: «przeciw gorączce®. ChorY
winien był każdego dnia odrywać jedną literę. Znan e
są przypadki leczniczego oddziaływania «pigułek chle
bowych®, «newskiej wody® lub po prostu « nakładani9
rąk® itp. Zjawiska te wyjaśnia się niezwykłą podatno
ścią na sugestię u niektórych osób. Wypowiedzeń ie
odpowiednio sugestywnym tonem już jednego sł cr
wa wywołuje przemiany u sparaliżowanych, chro
mych, konwulsjonerów i opętanych. Historia czasó
starożytnych, a zwłaszcza średniowiecza, jest ich peł'
na dzięki rozpowszechnionej w tym okresie wierne
w diabelską moc. Z tego powodu tak łatwo zachody
wyleczenie osób sugestywnych — tymi lub owy1111
środkami, zupełnie obojętnymi w swej istocie” **.
Przytoczę jeszcze następujący, niecodzienny przy'
padek. Celem zniszczenia brodawek stosowano od da "
na liczne ludowe środki „sympatyczne”. Wszystkie od'
działywały wielce na wyobraźnię pacjenta, wzmacnia'
• F. Fiszer,
Leczenije magiczeskimi, okkulticzeskimi
i simpatic 1
skimi sriędstwami, 1908, s t r . 47.
W. Bechteriew, Wmiszefiije i czucHesnyje iscelenija (,,Wiest n J
z n a n i j a ” ) , 1925, N r 5, s t r . 327.
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•hc przez to wiarę w ich uzdrawiającą moc. Lekarze
P°znali ten dawny sposób i stosują go obecnie z powo2
oniem. Bruno Bloch opisuje własne wyniki w artypt. „O leczeniu brodawek w hipnozie”. Ze 179
Pacjentów wyleczono po jednym seansie hipnotycz
nym 55 osób (30,7%), po dwóch seansach 32 osoby
' ,9%), po trzech seansach 8 osób (4,4%), a po kilku
nsach jeszcze 3 osoby (1,7%). Razem wyleczono
” Pacjentów (54,7%). Dwóch pacjentów było wyleczo
nych częściowo (1,1%), a 79 (44,2%) nie uległo działa11111
leczniczemu. W ten sposób, więcej niż u połowy
Ajentów zlikwidowano brodawki. Wynik takiego leC2e
nia zależy w pierwszym rzędzie od stopnia suge■y ności pacjenta i oczywiście także od rodzaju bro9
Wek. Wprowadzając pacjentów w stan hipnozy, osiązwiększenie ich sugestywności, ale u osób najbar/ąltie j sugestywnych otrzymywano pozytywny wynik
że bez stosowania hipnozy, a więc w stanie czuWtia.
, śród prawdziwie wierzących w cudowną moc
giętych obrazów” zdarzały się niekiedy przypadki
yleczenia, ale i one były spowodowane silnie oddziacą autosugestią. Oczywiście zdarzało się to jedynie
kiedy sama choroba miała charakter psychoe
h nny, to znaczy — była wywołana jakimś wstrząsem
'Ychicznym i polegała na odwracalnych zaburzeniach
Pkcjonalnych (bez uszkodzeń strukturalnych) nor1 . e i czynności układu nerwowego. Takimi choroba
mi1 s 3 na przykład u histeryków — paraliż, utrata czuj, skórnego, ślepota i utrata mowy, a więc te schos eillae > które obecnie z łatwością poddają się leczeniu
j stią, dokonywanemu przez lekarzy psychoterańtów. Oto kilka przykładów z praktyki lekarskiej
■ Bechteriewa.
ewnego razu, dla demonstracji studentom medycy87

ny, przywieziono do audytorium Bechteriewa choregoktóry przebywał przez półtora miesiąca w klinie6 .
Przez ponad dziewięć miesięcy chory ten nie móg
chodzić wskutek paraliżu, który pojawił się nagle P°
histerycznym ataku. Chorego zahipnotyzowano na sa 1
wykładowej, a następnie poprzez sugestywne oddział}"
wanie skłoniono do stanięcia na nogach i poprowadź0 '
no po sali. Sugerowano mu następnie, że paraliż ju Z
zanikł i będzie mógł chodzić. Po przebudzeniu ze snć
hipnotycznego chory, ku zdziwieniu zebranych i wła£ '
nemu zachwytowi, samodzielnie udał się na salę ch°'
rych, czym wzbudził zdziwienie całego oddziału klići'
ki. Następnie, już w stanie czuwania, zasugerować 0
mu niepowtarzanie ataków histerycznych, co go cS '
kowicie od nich uwolniło.
A teraz drugi przykład. U chorej wieśniaczki wys
pił długotrwały przykurcz ręki (kontraktura), kt°
nie poddawał się leczeniu zwykłymi metodami. ™
transie hipnotycznym Bechteriew wyprostował ręk '
Po przebudzeniu, „suchoręka” wieśniaczka pokazy 3
ła wszystkim obecnym na seansie podniesioną ręk ’
wołając przy tym radośnie: „Już jestem zdrowa, patf z
cie, zupełnie zdrowa!” Za najdziwniejszy przypadek
swej praktyce uważał jednali Bechteriew uleczeć’6
dzięki sugestii hipnotycznej dziedzicznej ślepoty. Pr
padek ten zadziwił nawet doświadczonych lekarzy °kć
listów, którzy uważali za niemożliwe zlikwidować 6
tego rodzaju ślepoty jakimikolwiek środkami lecZći
czymi.
Istnieją liczne, prawdopodobnie wiarygodne opowie
dania o fakirach, fanatykach religijnych średniowi6cZ
nych „wiedźmach” i „czarownikach”,’ świadczące 0
tym, że w stanie ekstazy tracili oni odczucie bólu i *
zadziwiającą wytrzymałością znosili najbardziej ći 6
wiarygodne tortury, męczarnie itp. Prawdopodobni 6
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Ogrywał w tych przypadkach pewną rolę określony
topień autohipnozy, sugestywne oddziaływanie fana
tycznej wiary bądź też autosugestia.
W cyrkach europejskich pojawiają się co pewien
c
Zas ludzie, którzy demonstrują swą nieczułość na ból.
a
Warłem znajomość z jednym z nich, noszącym
Więczne hinduskie imię To-Rama, a w rzeczywistości
Austriakiem z pochodzenia. Był on inżynierem chemi
kiem i równocześnie specjalistą od hipnotyzowania
tó
żnyc h dzikich zwierząt, człowiekiem oddanym swej
prawie i zasługującym na zaufanie. Od niego usłyszaopowiadanie (potem wydrukowane w prasie)* o
ty**1, w jakich warunkach i w jaki sposób wyrobił w
. ie zdolność hamowania i zagłuszania odczucia bólu.
Obicia na wskroś dłoni, przedramienia itp. wykoPywane długą i grubą igłą, rzeczywiście nie wywołyk ty u niego żadnych obiektywnych oznak odczucia
Badanie tętna i ciśnienia krwi nie wykazywało
czasie ukłuć żadnych zmian; również nie spostrzemimowolnego zwężenia źrenic, tej niezawodnej
° 2 haki ukrytego bólu.
°d koniec pierwszej wojny światowej To-Rama zoał
j ciężko ranny odłamkiem granatu. W szpitalu pouznano jego stan za beznadziejny. Lekarze mól
U o tym, a on to słyszał. Przeniesiono go do sali dla
rających. „Wtedy — pisze w swym artykule Toa
uia — coś się we mnie zbuntowało. Zacisnąłem
ł
opanowała mnie tylko jedna myśl: «Ty musisz
ty nie umrzesz, ty nie czujesz żadnego bólu». Poą
rza łem so bi e t 0 nieskończoną liczbę razy, dopóki
yśl nie przeniknęła mego ciała i krwi w takim
że wreszcie rzeczywiście przestałem odczuwać
< Nie wiem, jak się to stało, lecz zaszło coś niewia*“«to piszut o To-Rama (Otzywy russkoj i Inostrannoj peczatl).
ingradskogo goscyrka, 1M6.

1

rygodnego. Lekarze kiwali głowami ze zdziwieńz j
gdyż mój stan poprawiał się z dnia na dzień. P°
lllie
stałem przy życiu dzięki sile swej woli. Po dwóch
siącach przeprowadzono mi w jednym z wiedeńską 6
szpitali małą operację bez narkozy, jak też bez mi 6
scowego znieczulenia. Wystarczyła jedynie autosug6
stia. Kiedy całkiem wyzdrowiałem, wypracował6
swój system zwycięstwa nad samym sobą i zaszedł
w tym kierunku tak daleko, że w ogóle nie odczuwa
bólu, jeśli nie chcę go odczuwać”.
1
Nie jest to przypadek odosobniony. Radziecki P . 6
Wiktor Fink opisuje wydarzenie swego francuskicza
towarzysza Jana Ryszarda Blocha. Działo się to w
sie drugiej wojny światowej, po ewakuacji małżeńst'
Blochów z Moskwy do Kazania.
„Podczas ewakuacji Bloch poważnie zachorował;
bawił się zapalenia płuc. Kiedy Małgorzata Bloch Ptała lekarzy, czy mąż będzie żył, odwracali głowy
smutną miną. Stan chorego był nadzwyczaj ciężki, 1. 0
też zdziwili się oni, kiedy zaczął przychodzić do zd
wia. Potem opowiedział mi (Finkowi — przypis
ra) — dlaczego przeżył.
6
— Bez przerwy koncentrowałem wolę! — poWi
dział. Przez cały czas wmawiałem sobie: Nie
umrzeć przed odniesieniem zwycięstwa! Nie, nie'za nic nie zgodzę się umrzeć z dala od Francji! 6
koniecznie wyzdrowieć i wrócić do Francji! Za ni z£\
świecie nie zgodzę się umrzeć z dala od Francji pr 6
odniesieniem zwycięstwa! Tak przezwyciężył
śmierć” *.
c
To, co potrafili osiągnąć u siebie To-Rama i Bl°u
metodą autosugestii, lekarze psychoterapeuci dokon tl'V
u swych pacjentów sugestią stosowaną w hipnozie ł
* Wiktor
—265.
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stanie czuwania. W tych przypadkach, kiedy narkojest przeciwwskazana ze względu na stan zdrowia,
ttl
°żna przeprowadzić operacje chirurgiczne przy dotecznej sugestywności pacjentów — w czasie transu
ł9Poetycznego, a nawet w stanie czuwania, pod dziaPem sugestii posthipnotycznej o wygaszeniu lub nie°PUszczeniu bólu. Metody takie stosuje się w klini5c
h położniczych.
Widzimy więc, że sugestią słowną lub autosugestią
wybiórczo hamować te ośrodki mózgu, które
W
brodze odruchów zawiadują odczuciem bólu. Tymi
bymi metodami sugestii i autosugestii można wyorzyć i podtrzymywać w ośrodkowym układzie ner01v
ym określone ognisko długiego i trwałego poku
e
ją Pia i wzmożonej wrażliwości, co odpowiada pojęciu
Ołll
inanty wg A. Uchtomskiego.
przytoczonym opowiadaniu To-Ramy należy spePie podkreślić to, że osiągnął on swój cel powtaę Piem tej samej myśli, jednego zdania — „nieskońliczbę razy”. Właśnie w tym nieustannym poar
j, zaniu tej samej myśli leży główny warunek utwo,2 ia dominanty, jak też sekret dobroczynnego od
woływania autosugestii. Sekret ten był znany już
awn
y c h czasach w krajach zachodnich ascetom
r
żeścijańskim, a i obecnie bywa stosowany przez
c
hoterapeutów.
u
ddyści Indii i Tybetu wprowadzają się w stan
bezustannym powtarzaniem modlitewnego
do Buddy: „Om, meni pad-me hum!” („Witaj
Ij łPocie w kwiecie lotosu!” Klejnot, to jedno z pospobnion Buddy). Aby nie trudzić się nieskończoPowtarzaniem tych słów, buddyści stosują tak
młynek modlitewny, to znaczy obracający się
S1
łjj ° bęben, na którym wypisany jest wyżej wymię
ty werset. Obracając przed sobą taki bęben, bud91
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tała lekarzy, czy mąż będzie żył, odwracali głowy
smutną miną. Stan chorego był nadzwyczaj ciężki, Ś
też zdziwili się oni, kiedy zaczął przychodzić do zdi°
wia. Potem opowiedział mi (Finkowi — przypis aut°
ra) — dlaczego przeżył.
Bez przerwy koncentrowałem wolę! •— poWŚ
dział. Przez cały czas wmawiałem sobie: Nie
umrzeć przed odniesieniem zwycięstwa! Nie, nic!
za nic nie zgodzę się umrzeć z dala od Francji!
koniecznie wyzdrowieć i wrócić do Francji! Za nic d
świecie nie zgodzę się umrzeć z dala od Francji pr
odniesieniem zwycięstwa! Tak przezwycię żyć
śmierć” *.
cłl
To, co potrafili osiągnąć u siebie To-Rama i Bl°11
metodą autosugestii, lekarze psychoterapeuci dokoP
u swych pacjentów sugestią stosowaną w hipnozie
• Wiktor Fink, Litieratumyje wospominanija, Moskwa 1963, str.
—265.
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dysta rytmicznie odczytuje nieskończoną liczbę razy tę
.
samą inwokację.
a
spełn/
rolę
podobną
ascetów
U chrześcijańskich
kilkuwyr azowa „modlitwa do Jezusa”. „Weź
nieć — podaje jedno ze starych wskazań — i
na nim za pierwszym razem choć ze trzy tysiące m0
litw każdego dnia (następnie zwiększono stopni
liczbę powtórzeń modlitwy aż do dwunastu tysięcy/.'
Usiądź w milczeniu i samotności, schyl głowę, zarnkn
oczy, oddychaj powoli, wyobraźnią patrz w głąb se
i skieruj rozum (to znaczy myśli) z głowy do sere
Oddychając, mów szeptem lub w myśli: «Panie Jr
Chryste zmiłuj się nade mną». Staraj się odegnać p .
inne myśli, zachowaj cierpliwość i częściej powtar
tę czynność”.
W rzadko dziś spotykanej książce pt. „Szczera r°
(' ty,
mowa pielgrzyma ze swym ojcem duchownym”
ws aI1
danej w Kazaniu w 1881 roku) można znaleźć P
łe w swym rodzaju opowiadanie pewnego pielgrzty ,,
o tym, jak nauczył się on „nieprzerwanie modlić
i w jaki stan błogosławionej ekstazy pogrążał się pty
tym. Trudno powstrzymać się, by nie przytoczyć eh
by jednego urywka z tej książki:
„Otóż teraz chodzę, bezustannie odmawiając r° 0
litwę do Jezusa, która jest dla mnie droższa i
ponad wszystko w świecie. Przemierzam czasem ty
siedemdziesiąt wiorst dziennie i więcej, nie czując , g
żenią. Wiem tylko to, że modlę się. Kiedy ogarnie
zimno, zaczynam ze skupieniem odmawiać modlić :
i szybko rozgrzewam się. Jeśli głód zaczyna dawać ty
się we znaki, częściej wzywam imienia Jezusa Chr/
zaC
ty.
tusa i zapominam, że chciało mi się jeść. Kiedy
a
.g
zatapi
kościach,
i
ruję i poczuję łamanie w krzyżu
się w modlitwie i zapominam o bólu. Gdy ktoś
znieważy, wspominam sobie tylko jakim upojeni
p2

dla mnie modlitwa do Jezusa, a wtedy poczucie
ewagi i gniew przemijają i o wszystkim zapominam.
a
łem się jakby bezrozumny, nie mam żadnych kłotQ
w, nic mnie nie interesuje, na nic bym pożądliwie
e
Patrzył i chętnie zostałbym sam jeden w swym
szpetnieniu; jednego tylko pragnę: — nieustannie
Odlić się. Kiedy to czynię, jest mi bardzo dobrze.
tylko wie, co dzieje się wtedy ze mną”.
teraz, w jaką prozaiczną formę przeistoZobaczmy
c
yłą się ta wielokrotnie powtarzana autosugestia w
jj yce współczesnej psychoterapii. Według Bechtedla każdego oddzielnego przypadku należy wczej. le i Wypracować określoną formulę autosugestii, któPowinna pasować do danego przypadku, wypowiasię we własnym imieniu, w trybie orzekającym i w
teraźniejszym, a nie przyszłym. Przypuśćmy,
Człowiek pijący stale wino chciałby autosugestią
się ze swego nałogu. Powinien on wypowiatyczyć
tormułę autosugestii w następujący sposób: „Wykłem się nie tylko picia, lecz nawet myśli o winie;
*■ goliłem się całkowicie od zgubnej pokusy i wcale
nie myślę”. Tę formułkę słownej autosugestii
powtarzać półgłosem wiele razy, najlepiej przed
Sjj
i z rana, zaraz po obudzeniu, przy pełnym skulu
się na wypowiadanych słowach. W wielu przyty ,
taka autosugestia może okazać się skuteczna,
ty? tylko uda się na niej należycie skoncentrować
gę.
w
jlG s z e w n
leczniczym stosowaniu autosuy lkl
11. P
ty , przypadły w udziale w niedawnych czasach
°Wi Couć, nie lekarzowi, ale aptekarzowi, zamiesze
Ity niu we francuskim mieście Nancy, dawnym ośrodbukowej hipnologii. Metoda Couego znalazła go, zwolenników i rozpowszechniła się na całym
c
ie. Wyżej opisana metoda Bechteriewa polega
l
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również na długotrwałym wyszeptywaniu odpowie
niej dla danego przypadku słownej formuły autosug6
stii, ułożonej w pozytywnych i kategorycznych
tach. Różnica polega tylko na tym, że — według Coue
go — wyszeptywanie formuły należy przeprowadzi
nie ,,z pełnym skupieniem się na niej” (jak u Bechte
riewa), lecz — przeciwnie — automatycznie, szyb 0’
w stanie całkowitej bierności i tak zwanej pustce
świadomości (o ile to możliwe, w danym momefl
należy o niczym nie myśleć).
,
Choć na pierwszy rzut oka metoda Couego wyda
się dziwna, to jednak w licznych przypadkach wy a
zywała rzeczywiście swe lecznicze oddziaływanie,
podstawy, jak też założenia słownej sugestii hipnoty
nej (patrz zakończenie poprzedniego rozdziału), °P ie
rają się przecież o mechanizm nerwowy wytworze
w ośrodkowym układzie nerwowym, w danym
padku w korze mózgowej, silnej, długotrwale oddzi
ływającej dominanty, będącej w stanie przeproś
dzić odpowiadające jej „przestrojenie” organi
i psychiki. Opisane w tym rozdziale stany eksta
u buddystów i ascetów chrześcijańskich wyjaśnia
właśnie wytworzeniem takiej dominanty. Tego rodził
pogląd na tę sprawę wypowiadał również A. Uchton
ski.
Miałem sposobność napotkać kilka przypadk0 '
świadczących o tym, że metoda autosugestii wedłv’“,
Coućgo, którą stosowali pacjentce podczas leczenia
domu i po leczeniu seansami hipnotycznymi, przycZ/
nia się do przedłużenia i utrwalenia wyniku lecze
a na tym przecież polega główny cel metod autoSL ,
gestii. Hipnotyczną sugestią udaje się więc stłu1
nieznośny ból, spowodowany np. chronicznym zap 3
niem nerwu trójdzielnego, lecz doznana ulga by
tylko czasowa, gdyż cierpienie wcześniej lub późnie
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°'Vraca. Jeśli w czasie seansów hipnotycznych zasuGr
°Wać pacjentowi, że on sam może walczyć z bólem,
V sz
y
eptując słowną formułę autosugestii i jeśli rzeczyI ls cie będzie on to w razie potrzeby czynił, to wynik
ecz
enia autosugestią hipnotyczną może się znacznie
Pr
dł uż yć, a nieraz utrwalić na całe życie. Dobre wyotrzymuje się również niekiedy przy leczeniu
ą
oholików, narkomanów i palaczy tytoniu.

światem umarłych. Szybko jednak odkryto, że meiumizm nie jest zjawiskiem ani rzadkim, ani nie2
tyykłym. Media zaczęły zjawiać się wszędzie, a seanz wirującym stolikiem stały się modne, przyciągazrazu setki, a potem tysiące i setki tysięcy ludzi.
tuzjastami tego nowego przesądu stali się nawet
c
zeni światowej sławy.
Znaleźli się jednak i sceptycy. Pierwszymi, którzy
Wystąpili przeciw spirytystycznemu obłędowi był znah
y francuski chemik M. Chevreul i znakomity fizyk
Sielski Faraday. Przeciwnikami jego byli także an§
Mski chirurg J. Braid, który zapoczątkował naukę o
n oczesnym hipnotyzmie, jego rodak W. Carpenter,
a w
Rosji I. Tarchanow. Zwrócili oni uwagę uczonych
tak zwane czynności ideomotoryczne i wykazali,
Wszelkie ruchy wirujących stolików, jak też wiele
bych tajemniczych zjawisk tego rodzaju należy im
a
śnie przypisywać.
. pzym więc jest oddziaływanie ideomotoryczne? WyJ nimy to na kilku przykładach. Procesowi myślenia
. . towarzyszą ruchy, które dałyby się zauważyć, co
oznacza jednak bynajmniej, że tego rodzaju ruków w ogóle nie ma. Udaje się je zarejestrować,
J rzając odpowiednie warunki dla ich obserwacji.
' °żna — na przykład — sporządzić sobie wahadło ze
brka z przymocowanym ciężarkiem. Wahadło takie
I hia w palcach badana osoba, której następnie poj my usilnie myśleć o określonym kierunku ruchu.
. 11 zdziwieniu samego obiektu doświadczenia, ciężarek
końcu sznurka zacznie wykonywać ruch zgodny z
biyślą. Na czymże polega obserwowane zjawisko?
na tym, że proces pobudzenia kory mózgowej,
którym powstaje wyobrażenie o jakimś ruchu, zmubas automatycznie do jego wykonywania. To jest
s
nie oddziaływanie ideomotoryczne. W danym

1

V. Czynności automatyczne

0
\ A / roku 1848, w rodzinie Amerykanin
’ ’ Foksa, miało miejsce wydarzeni®’
1
które stało się początkiem najdziwniejszej epidenńa
psychicznej nowych czasów. Wynikła ona wskutek n 0
rastających konfliktów społecznych i równoczesnej
nasilenia się mistycyzmu (wiary w sprawy tajemni
oraz wszelakich przesądów.
0
Miasto Rochester, gdzie żyła wspomniana rodzin ’
stało się kolebką spirytyzmu („wywoływania
chów”) — mody, która szybko rozprzestrzeniła się 0
całej Ameryce, a następnie w Europie. ZapoczątkoW
ją dziwne zjawisko. Gdy członkowie rodziny
xów — ojciec, matka i trzy nieletnie córki — usi'
i
nim ręce, stół
zaczął
dookoła stołu i położyli na llllu
_____
_ _ strony ik słychać było
poruszać, kołysać w iróżne
tym stuki i trzaski. Uczestnicy seansu mogli tak
rozpoznawać litery alfabetu odpowiadające tym
kom. Litery układały się wtedy w wyrazy, a
całe zdania, Zabobonni uczestnicy seansów
te zjawiska za nawiązanie kontaktów z zaświat
Rozeszła się wieść, że dusze zmarłych, zwane rP°,
tocznie duchami, uzyskały wreszcie możliwość P°
rozumiewania się z żywymi ludźmi dzięki nadprzyc
dzonym zdolnościom córek Foxa. Uznano je wi<? c
pośredniczki — media — między światem żyW? ’
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£ zrazu setki, a potem tysiące i setki tysięcy ludzi,
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* tak zwane czynności ideomotoryczne i wykazali,
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'— n a przykład — sporządzić sobie wahadło ze
tj* rka z przymocowanym ciężarkiem. Wahadło takie
l ttla w palcach badana osoba, której następnie poI
y usilnie myśleć o określonym kierunku ruchu,
zdziwieniu samego obiektu doświadczenia, ciężarek
końcu sznurka zacznie wykonywać ruch zgodny z
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przypadku badana osoba bezwiednie wykonuje
ledwo dostrzegalne ruchy, prowadzące do powstań
identycznych ruchów trzymanego wahadła. IntensyW'
ność czynności ideomotorycznych, jak tego należał®
oczekiwać, jest u każdego człowieka inna, ale zdolnos®
do ich wykonywania wykazują bez wyjątku wszY'
scy *.
Zjawisko to już w czasach starorzymskich było zna'
ne i wykorzystywane w niektórych wróżbach. MoglY
one mieć następujący przebieg. Na krawędzi naczY'
ce
nia, nad którym wróżbita trzymał w wyciągniętej r
nitkę z przywiązanym do niej ostrzem, umieszcza ®
litery. Ostrze zaczynało stopniowo wahać się i to
11
kierunku zamierzonym przez wróżbitę. Jeśli myślał o
skrycie o kimkolwiek, to ostrze, dotykając poszczegół'
nych liter, wskazywało imię określonej osoby. W
nym przypadku istotnym czynnikiem była nie sugestia
z zewnątrz, ale autosugestia. To samo zjawisko obset'
1C
wujemy podczas seansów z talerzykiem. Uczestnicy
11
wypisują na wielkim arkuszu papieru litery alfabet
w dowolnej kolejności. Na papier kładą następnie ta'
łerzyk odwrócony do góry dnem i wspólnie dotykaj
e
go palcami rąk. Ku swemu zdziwieniu, na zadane prz
kogoś z nich pytanie, otrzymują mniej lub bardziej
sensowną odpowiedź. Talerzyk, popychany nieświad®'
mie przez samych uczestników seansu, stopniowo za'
1116
trzymuje się obok takich liter alfabetu, które następ
łączą się w jakieś wyrazy i całe zdania. Łatwowierni
i naiwni ludzie oszukują sami siebie, wierząc, że otrzY'
mują odpowiedź od patronującego im ducha, podcza®
gdy w rzeczywistości sami nieświadomie odpowiadają
na własne pytania.
• Chevreul stwierdził po raz pierwszy jeszcze w .1912 r.: „Istnl eS*
związek między niektórymi ruchami 1 myślą, choć myśl ta nie i
wolą władającą mięśniami”.
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pośrednictwem przemyślnie skonstruowanego
Sądzenia .Faraday wykazał jeszcze w 1853 roku, że
Ce
Uczestników seansów spirytystycznych wykonują
świadomie szereg ruchów ideomotorycznych. Pominieznacznej siły każdego z nich łącznie mogą być
Ue:
° dostatecznie wielkie, by spowodować przesunięcie
J? w et ciężkiego stołu. Podobnie, serią słabych pociągsznurem, nawet dziecka może poruszyć wielki
Won .
Faradayu zagadnieniem tym zajmował się psy°fizjolOg A. Lemann. Wynalazł on sposób rejestro. nia ruchów rąk uczestników seansu. Sporządził w
ę?11 celu aparat zwany kimografem. Był to cylinder
, 6 jony okopconym papierem i wprawiany w ruch
r
otowy mechanizmem zegarowym. Ruchy rąk każuczestnika seansu były zapisywane w postaci lip 1 krzywej na okopconym papierze kimografu. Anai u iąc zapisy otrzymane przed poruszeniem stołu
Podczas jego ruchów, Lemann wyjaśnił, że nierówC 2esne i w różne strony skierowane ruchy ideomoczne, przekazywane przez kilku uczestników seani / ogą jednak dodawać się i powodować poruszanie
*°fysanie stołu. I to właśnie kołysanie jest przyczy
ni Wystukiwania liter alfabetu, które odczytuje na
jeden z uczestników seansu. Podobnie, jak przy
tóże
niu z talerzykiem, otrzymuje się niekiedy senSQ
zdania, zawierające odpowiedź na pytanie za16
V/ >,duchowi”. Rolę „ducha” odgrywa, nie podejrzenawet tego — medium, czyli ten uczestnik seanktóry ma bardziej niż inni uczestnicy rozwiniętą
łn ość do wykonywania czynności ideomotoryczA teraz oddajmy głos doktorowi Lemannowi —
Wcy t e gO zagadnienia.
Postrzegałem nieraz, że w razie wystąpienia niehości wśród uczestników seansu, pierwsze ruchy
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f
stolika były bardzo niezdecydowane, dopóki nie otrzj '
mano zaczątku jakiegoś wyrazu. Wtedy seans toczy
stawały
się szybciej, gdyż wyobrażenia uczestników
a
się bardziej określone. Końcowe litery wyrazu poj '
3
wiały się już szybko. Niezdecydowaną sytuację możn
było zaobserwować na początku każdego wyrazu,
aS
póki nie pojawiła się okazja do utworzenia zdania j '
0
nego dla wszystkich. Wtedy zakończenie następował
nadzwyczaj szybko i zdecydowanie” *.
s
Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa, gdy w °'
6
ansie uczestniczy medium. Opanowuje ono całkowici
a
ruch stolika. W wystukiwanych odpowiedziach P°j "
wiają się jego jasne wyobrażenia — świadome bą
6
też nieświadome. W rezultacie — wyjaśnia doktor L' "
e
mann — otrzymujemy te zadziwiające relacje, któr
0 1.
znamy ze sprawozdań z seansów spirytystyczny
6
Jednak i tu wrażenie niezwykłości jest spowodować
rze2
P
nieznajomością zjawisk psychofizjologicznych
10
uczestników seansu. To właśnie oddziaływania ideon *
toryczne są przyczyną dziwów spirytystycznych.
16
Oczywiście, podane wyjaśnienia odnoszą się jedyć
do tych przypadków, gdy uczestnicy seansu wysł°
2 1
kują odpowiedzi na własne pytania uczciwie”, t * '
dzięki nieświadomym ruchom ideomotorycznym.
10
zdarza się jednak rzadko. Częściej seanse spirytystycZ*
stają się areną najbardziej cynicznych machinacji,
6
konywanych przez zwykłych oszustów lub zawodo
media, pobierające wysokie opłaty za swe „usługi”połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ki°
to entuzjazm dla spirytyzmu zatoczył szerokie kT
0
gi, wybitny chemik rosyjski D. Mendelejew zaprop "
0 e
nował Towarzystwu Fizycznemu przy Uniwersyt®

tl,)
* A. Lemann, IllustTirowannaja istorlja s u j e w l e r l j i .wotszet>s ‘
ot driewnosti do naszich dniej, str. 443.
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ty Petersburgu powołanie specjalnej komisji celem
opatrzenia zjawisk mediumizmu.
•■Zainteresowanie stolikami wirującymi, rozmowami
z
Niewidzialnymi istotami itp — pisał on w swym
się mistyMadczeniu — grożą rozprzestrzenieniem
c
yzrnu, co może wywołać niewłaściwy pogląd na rzeYwistość i spotęgować przesądy (...). Dla przeciw. Pałania rozprzestrzenienia się bezpodstawnej nauki
dotąd bezpłodnego zajmowania się zjawiskami
e
diumicznymi, nie można ich zignorować, ale naez
y — według mego mniemania — dokładnie je rozr
zyć”. Komisja mediumiczna, złożona z wybitnych
c
Zonych na czele z Mendelejewem, pracowała około
U. Zaproszono najsławniejsze zagraniczne media.
ea
Nse odbywały się w warunkach wykluczających
°żliwość popełnienia oszustwa. W tym celu sporzą2
°ho według projektu Mendelejewa stół zaopatrzoy
aparaturę pomiarową, dokładnie rejestrującą naet
najsłabszy nacisk rąk uczestników seansu ♦. Ale
* a zało się, że duchy boją się nauki, jak diabeł świę
tej wody. Znakomite media traciły swe uzdolniedemaskowano
a kiedy chciały coś zademonstrować,
skazujący wyf 3ako oszustów. Komisja opublikowała
dla spirytyzmu, który kończył się słowami: „Zjasą spowodowane nieświadomymi
j, ls ka spirytystyczne
Tubami lub też świadomym oszustwem, a naukę o spityzinie (wiarę w duchy) należy traktować jako przefyrok skazujący dla tego przesądu zabrzmiał też w
Nym artykule F. Engelsa pt. „Nauki przyrodnicze
u 8 Mecie «duchów»”. Skierowany był on przeciw wyuczonym owych czasów, którzy nie uniknęli
x ytystycznej epidemii. Engels wykazał na przykła.Wygląd stołu pomiarowego 1 jego dokładny opis znajdują się
yi
3żce: D. Mendelejew, Materiały dla suidenija o spirytyzmie.
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dach, jak to „pogarda empiryzmu dla dialektyki uka
rana została tym, że niektórzy z najbardziej trzeź 0
myślących empiryków padli ofiarą najdzikszego p rze
sądu współczesnego spirytyzmu”. Kończąc artykuł,
gels przytacza dowcipną uwagę biologa T. Huxley9 '
„Jedyne dobro jakie — według mnie — mogłoby aC
dowodzenie prawdziwości spirytyzmu, to nowy
ment przeciwko samobójstwu. Bo lepiej wszak żtf,
choćby jako zamiatacz ulic, niż jako nieboszczyk pleS<:
bzdury ustami jakiegoś tam medium, otrzymują 0
gwineę za seans”.
Lew Tołstoj wyśmiał w swej komedii pt. „Pł0
edukacji” entuzjazm wykształconych sfer społeczel \
stwa dla spirytyzmu. Niemniej jednak spirytystyc zl \.
gorączka nie ustępowała. W roku 1912 liczono w
około dwóch tysięcy oficjalnie zarejestrowanych
warzyszeń spirytystycznych. Za granicą było ich jeS?
cze więcej.
Jedyna rzecz zasługująca na uwagę w zjawiska
ruchów wahadła, wędrówek talerzyka i stukań st°
ka — to istnienie oddziaływań ideomotorycznych.
tensywna myśl o jakimś ruchu lub jego oczekiwa1116’
prowadzą do nieświadomego urzeczywistnienia
,
ruchu, nikłego co prawda, niekiedy wręcz
uchwytnego. Nie ma w tym nic tajemniczego.
I. Sjeczenow twierdził, że myśl jest odruchem,
lub bardziej zahamowanym w swej końcowej, ruch<ę
wej części; odruchem z osłabionym zakończeniem,
czym łuk takiego odruchu przechodzi przez neuf
,,organu psychiki” — kory mózgowej. Czynności ide
motoryczne są wspaniałą ilustracją tej idei Sjec
nowa.
Obecnie wykazano w licznych doświadczeni®
przeprowadzonych z zastosowaniem rejestracji elekt f
graficznej pobudzeń, że wyobrażeniu jakiegokoM jg
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Uchu lub widzialnego obiektu, związanego z określoruchem, zawsze towarzyszy powstawanie ryt
micznego szeregu impulsów w mięśniach, urzeczywistających przedstawiony ruch. Impulsy te przesyłają
mięśni te neurony kory, z których czynnością zwią2
Hne jest wyobrażenie ruchowe. Na przykład, wystarc?
-y tylko wyobrazić sobie jakiś wysoki przedmiot,
c
hoćby iglicę Pałacu Kultury, by pojawiły się impulPobudzenia w tych mięśniach gałek ocznych, które
r
zez swój skurcz zwracają oczy ku górze. Przy wy
rażeniu słów (niema mowa) słabe prądy elektryczr towarzyszące impulsom pobudzenia, mogą być
1
rni e ż rejestrowane dostatecznie czułym galwanortrem. Aby się o tym przekonać, należy połączone
. Salwanometrem elektrody przyłożyć do mięśni ust,
3
yk a czy gardła, a więc narządów urzeczywistniając
Vch mowę.
r
ądy bioelektryczne zostały niedawno przemyślnie
Stosowane przez pracowników Moskiewskiego Inst
Wutu Protetyki przy konstruowaniu doskonałego
r elu pracującej ręki ludzkiej. Rękę tę, o porusza
nych się palcach, wykonano z metalu. Mechanizm
jest połączony przewodami z pierścieniowymi czuj/ anii, odbiornikami bioprądów. Nakłada się je w por bransolety na rękę dowolnej osoby. Mechaniczj. r Ęka wykonuje te same ruchy, które w danej chwiWyobraża sobie badana osoba. Zamierza ona, na
Wykład, zamknąć dłoń w pięść, a sztuczna ręka wynatychmiast ten ruch. Ten techniczny „cud”
ac
uje w sposób następujący. W czasie procesu myo jakimś ruchu, mózg wysyła do odpowiednich
ę śni ręki impulsy pobudzenia, to znaczy prądy bio. e ktryczne, powodujące skurcze tych mięśni. Bioprąr
ęki badanej osoby, wyłowione przez czujniki, prze2
Uje się do wzmacniacza, który z kolei włącza spe103

dach, jak to „pogarda empiryzmu dla dialektyki uka '
rana została tym, że niektórzy z najbardziej trzeź5 0
myślących empiryków padli ofiarą najdzikszego prze
sądu współczesnego spirytyzmu”. Kończąc artykuł,
gels przytacza dowcipną uwagę biologa T. Huxleya '
„Jedyne dobro jakie — według mnie — mogłoby
dowodzenie prawdziwości spirytyzmu, to nowy a r
ment przeciwko samobójstwu. Bo lepiej wszak
choćby jako zamiatacz ulic, niż jako nieboszczyk pleSC
bzdury ustami jakiegoś tam medium, otrzymują6 6 0
gwineę za seans”.
Lew Tołstoj wyśmiał w swej komedii pt. „Pł0
edukacji” entuzjazm wykształconych sfer społecz611
stwa dla spirytyzmu. Niemniej jednak spirytystycZ113.
gorączka nie ustępowała. W roku 1912 liczono w
około dwóch tysięcy oficjalnie zarejestrowanych
warzyszeń spirytystycznych. Za granicą było ich jeS
cze więcej.
Jedyna rzecz zasługująca na uwagę w zjawisk 6
ruchów wahadła, wędrówek talerzyka i stukań sto
ka — to istnienie oddziaływań ideomotorycznychtensywna myśl o jakimś ruchu lub jego oczekiwa
prowadzą do nieświadomego urzeczywistnienia
.
1
ruchu, nikłego co prawda, niekiedy wręcz led
uchwytnego. Nie ma w tym nic tajemniczego.
I, Sjeczenow twierdził, że myśl jest odruchem,
lub bardziej zahamowanym w swej końcowej, rucł1*
wej części; odruchem z osłabionym zakończeniem,
czym łuk takiego odruchu przechodzi przez neur
„organu psychiki” — kory mózgowej. Czynności ide °,
motoryczne są wspaniałą ilustracją tej idei SjecZ e
nowa.
Obecnie wykazano w licznych doświadczeni ’
przeprowadzonych z zastosowaniem rejestracji elek
graficznej pobudzeń, że wyobrażeniu jakiegokol 6
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chu lub widzialnego obiektu, związanego z określotym ruchem, zawsze towarzyszy powstawanie ryt
micznego szeregu impulsów w mięśniach, urzeczywist
niających przedstawiony ruch. Impulsy te przesyłają
0
Mięśni te neurony kory, z których czynnością zwią2a
*ie jest wyobrażenie ruchowe. Na przykład, wystarC?,
y tylko wyobrazić sobie jakiś wysoki przedmiot,
c
hoćfay iglicę Pałacu Kultury, by pojawiły się impulPobudzenia w tych mięśniach gałek ocznych, które
fzez swój skurcz zwracają oczy ku górze. Przy wy
prażeniu słów (niema mowa) słabe prądy elektrycz
ne, towarzyszące impulsom pobudzenia, mogą być
l
ńtynież rejestrowane dostatecznie czułym galwanon etrem. Aby się o tym przekonać, należy połączone
. Ealwanometrem elektrody przyłożyć do mięśni ust,
zyka czy gardła, a więc narządów urzeczywistniają
cych mowę.
Prądy bioelektryczne zostały niedawno przemyślnie
stosowane przez pracowników Moskiewskiego InS
tytutu Protetyki przy konstruowaniu doskonałego
pedelu pracującej ręki ludzkiej. Rękę tę, o porusza
nych się palcach, wykonano z metalu. Mechanizm
jest połączony przewodami z pierścieniowymi czujn*a *ni, odbiornikami bioprądów. Nakłada się je w poac
i bransolety na rękę dowolnej osoby. Mechaniczwykonuje te same ruchy, które w danej chwiWyobraża sobie badana osoba. Zamierza ona, na
Wykład, zamknąć dłoń w pięść, a sztuczna ręka wynatychmiast ten ruch. Ten techniczny „cud”
ącu
je w sposób następujący. W czasie procesu myo jakimś ruchu, mózg wysyła do odpowiednich
* śni jęki impulsy pobudzenia, to znaczy prądy bioe
ktryczne, powodujące skurcze tych mięśni. Bioprąę fęki badanej osoby, wyłowione przez czujniki, przetije się do wzmacniacza, który z kolei włącza spe103

cjalne urządzenie wywołujące ruch palców sztuczni
ręki. W ten sposób, za pośrednictwem swych ruchów'
ideomotorycznych człowiek może kierować maszy Obecnie używa się do tego przewodniki elektryczne »
ale w przyszłości — należy przypuszczać — zastosuje
się w tym celu przekazywanie radiowe *.
Badania radzieckich fizjologów (W. Efimowa i
nych) wykazały, że wyobrażenia ruchowe wyzwalaj
nie tylko bioprądy i słabe skurcze odpowiednich mię3 '
ni. Towarzyszą im również zmiany stanu funkcjonał'’
nego tych narządów — lepsze krążenie krwi i odżyli 6 '
nie, a poza tym zwiększenie pobudliwości. Co więce ł'
wyobrażenia ruchu wywołują stan funkcjonalnej ź0 '
towości całego złożonego kompleksu narządów wewnę
trznych, z działaniem naczyń i serca, oddychanie
i wydzielaniem, które biorą zwykle udział w realizuj 1
rzeczywistej pracy. Z układu ośrodkowego oddziały 3
nie przekazywane jest w danym przypadku mięśni0
szkieletowym i narządom wewnętrznym wzdłuż wł°
kien układu współczulnego.
Warto nadmienić, że mimowolne ruchy mogą
wzbudzone nie tylko dzięki wyraźnie uświadomiony1
sobie wyobrażeniom, lecz również dzięki takim imu 1
nacjom ruchowym i wzrokowym, z których bad n
osoba nie zdaje sobie w danej chwili sprawy. Niektu
rzy ludzie machinalnie rysują na papierze w cz&3
ożywionej rozmowy różne figury, piszą wyrazy
urywki zdań, nie zdając sobie z tego sprawy, co h3
kreślili lub napisali. Od tego się zaczyna najwyż33
stopień rozwoju czynności ideomotorycznych zW3
automatyzmem graficznym. Spirytyści wysoko ce
* Artykuł pt. Biotok uprawlajet
maszyno) , „ I z w l e s t l a ” ,
również w czasopiśmie „Technika — mołodeży”, 1958, Nr 4. NauK 0
wyjaśnienie zagadnienia z n a j d u j e się w artykule: A. Koprinskij I 8 p °
zowanije b i o t o k o w dla Celej uprawlenifa. zw. Ak. Nauk SSSR-
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rzadko spotykaną zdolność, wyobrażając sobie, że
•■Piszące medium” działa pod natchnieniem obcego „duoa”.
istocie, w zapisach automatycznych objawias
k jedynie utajone myśli i pragnienia, bądź częSc
io\vo lub całkowicie zapomniane przeżycia pisząCe
go.
. linieniem czynności ideomotorycznych tłumaczy się
szcze jedno zjawisko, niepojęte przy pierwszym zelęciu się z nim, dawno już wszakże znane pod nietaściwą, dezorientującą nazwą — „odgadywania my1
• Jeszcze i dziś zjawisko to demonstruje się pod
nazwą publicznie, wywołując u naiwnych widzów
lżenie czegoś nowego i nadzwyczajnego*. Doświade
hia z „odgadywaniem myśli” przeprowadza się w
stępujący sposób. Uczestnicy doświadczenia (lub je11
z nich) w nieobecność osoby odgadującej (odbiory
'» uzgadniają jakąś — mniej lub bardziej złożoną
inność, na przykład polecają odnaleźć schowany
edmiot, wykonać z nim jakąś czynność lub przego określonej osobie. Czynności te mogą być na®t bardzo złożone i zawikłane. Następnie jeden z
ecn
ych, znających obmyślone zadanie, kontaktuje
s.
z osobą odgadującą, ujmując ją silnie w przegubie
g.° n i lub chwytając i naciągając sznurek, którego druc doniec trzyma ona w ręku. Przewodnik ów (nadawI Winien przy tym skupić swą uwagę na zamyślozadaniu. Odgadujący przesuwa się do przodu,
, to kołysząc się i często zmieniając kierunek, to
zdecydowanie i szybko kierując się do celu.
°Pniowo, krok za krokiem, ku wielkiemu zdziwieniu
kizów wypełnia zadanie. Na czym polega więc sekret
So odgadywania?
\V Wiei k l e
e

tych doświadczeń
sukcesy
O d n 0 sił pr zy przeprowadzeniu
” h i p n o t y z e r O. F e l d m a n , a niemałą popularność zdobyły
również d e m o n s t r a c j e Wolfa Messlnga.
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Tego rodzaju publiczne pokazy zaczął przeprowadza
po raz pierwszy Amerykanin Brown w roku 1874. J
go następcy zaznajomili z tymi doświadczeniami
Pu
z vr C
liczność europejską.
Sukces był ogromny i ' ° f
uwagę uczonych. Niezależnie od siebie G. Beard
Ameryce, W. Carpenter w Anglii i W. Preyer
Niemczech rozwiązali zagadkę tych efektownych
świadczeń. W Rosji, na początku lat dziewięćdzies 1
tych, powołano specjalną komisję dla zbadania V
zjawisk. Uzgodniono, że nie jest to „odgadywał1
myśli”, lecz „odgadywanie mięśni”. Innymi słowyi oS °
ba odgadująca kieruje się w swym postępowaniu
gnałami ideomotorycznymi, które mimo woli P rZ f
kazuje jej przewodnik, usilnie myślący o tym, jfll<
ruchy powinien wykonać partner i w jakim kierun
iść, by wykonać zadanie. Na przykład osoba zgaduj 4
ma znaleźć schowany przedmiot. Jeśli pójdzie w
właściwym kierunku — odczuje ze strony prowadź
0
cego ledwie dostrzegalny
opór. Gdy idzie prawidło
/
3
to przewodnik prowadzi swobodnie, sterując nieświ
domie dla siebie i niezauważalnymi dla innych rlJ
chami dalszym postępowaniem
odgadującego.
,
Aby te doświadczenia udawały się, muszą zaistrU6
dwa warunki; po pierwsze — przewodnik
powiu 1 ®
przejawiać w dostatecznym
stopniu wyczuwalne
ności ideom otoryczne, po drugie — odgadujący
być odpowiednio wrażliwy na ledwie wyczuwalne
sl
gnały ruchowe, aby mieć możliwość kierowania
}
nimi w swych poczynaniach. Preyer podaj e, że W ,
on niejednokrotnie przewodnikiem doskonałych
dywaczy myśli” i żaden z nich ani razu nie odgadł
dania. Wiedząc, na czym polega istota zagadnienia,
łował on — w miarę swych możliwości — wstrzyh 13
własne czynności ideomotoryczne.
.
Dostateczna zdolność oddziaływań ideomotorycznyCI ’
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P°trzebna dla udanego przeprowadzenia tych doświadWeń, może być wcześniej stwierdzona
różnymi spos
°bami, na przykład zastosowaniem
wahadła, o któ01 była już mowa na początku tego rozdziału. Autor
Zastosował w tym celu tak zwaną platformę pneumac
zną, składającą się z dwóch drewnianych trójkątów
łożonych jeden na drugi. Między dwa wierzchołki
trójkątów wkładano drewniane kostki, a między
trzecie wierzchołki, które znaj°Wały się za plecami badanej osostojącej na platformie, umiesza
Cz
ano balon z elastycznej gumy. Był
Połączony przekaźnikiem powie
wnym. ze znanym fizjologom bęw
®hkiem Mareya. Jego dźwignia za
rywała na obracającym się cylinWe kimografu zębatą krzywą, od
zwierciedlającą mimowolne ruchy
s
Udanej osoby. Wznoszenie się krzyodpowiadało pochyleniu się
° s °by do przodu, a opad krzywej —
Wechyleniu się do tyłu. PrzekazyD
9xi
o jej przy tym następującą inr ikcję: „Wyobraź sobie, że upaas
z do tyłu, że ciągnie cię coś do
łu”. w wyniku badania
E
wielu
(patrz rysunek) krzywa zaczynatychmiast (W) lub stopniowo (A) opadać, co
łaźnie świadczyło o działaniu ideomotorycznym.
ą
5 kie osoby mogą być dobrymi przewodnikami w doS
Wia dczeniach z „odgadywaniem mięśni”. U innych
sób wygląd krzywej zupełnie się nie zmienił (D), lub
Wierdzono wychylenia w obydwie strony (S). W niebrych przypadkach stwierdzono nawet reakcję odXVr
otną: wychylenia krzywej zmniejszały się (E).
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Oznaczało to, że badani wykazywali negatywny s 0
sunek do przekazywanej im instrukcji i nieświadom116
wstrzymywali również i te słabe wychylenia, które r e '
jestrowano przed podaniem instrukcji. Oczywiście, *a '
cy ludzie nie nadają się dla przeprowadzenia doświa '
czeń z „odgadywaniem mięśni”.
Jeszcze jeden fakt świadczy o tym, że w opisany6
doświadczeniach nie zachodzi „odgadywanie myśl*
Jeśli wykluczyć z doświadczeń współuczestników,
nawet najlepszy zgadywacz niczego nie dokaże be2
kontaktu z przewodnikiem. Na pokazach publiczny
udają się niekiedy doświadczenia bez kontaktu, ale 1116
można ręczyć, że przeprowadza się je bez zarzutu,
znaczy bez jakiegoś podpowiadania *. Wykonując ńa
wet bardzo skomplikowane zadania ruchowe, odga ”"
wacze odmawiają jednak rozwiązania bardzo prosty
zadań o charakterze wizualnym. Cyrkowi „odgadyW3
cze myśli” nie są w stanie odgadnąć takiego, zamyśl0
nego uprzednio, wzrokowego wyobrażenia, jak: „cZer
wona róża”, „biały koń” lub coś innego w tym r °
dzaju. Nie może tu im dopomóc najbardziej wyó 1
czone wyławianie sygnałów ideomotorycznych.
Doświadczenia z „odgadywaniem myśli” i ich ń a °
kowa interpretacja przyczyniły się do zainteresoW3
nia tak zwaną telepatią — możliwością,, wedle da ,
nych mniemań, przekazywania na odległość przeźy0
psychicznych jednego człowieka komuś innemu. Ta 3
informacja miałaby jakoby być przesyłana bezpośre
nio z mózgu do mózgu, bez udziału zewnętrznych ń 3
rządów zmysłowych.
• W . Messing w y j a ś n i a to n a s t ę p u j ą c o : „Przeprowadzam często
d a n i a myślowe, nie s t o s u j ą c bezpośredniego k o n t a k t u z n a d 3 c
a nawet z a w i ą z u j ą c s o b i e oczy. Wskazówką m o ż e być d l a mnie
stość jego o d d e c h ó w , c e c h y tętna, brzmienie głosu, sposób
sl
d z e n i a i t d . A r t y k u ł W. Messlnga p t : C z t e n l j e muskulow, a nie
zamieszczony w czasopiśmie „ T e c h n i k a — m o ł o d e ż y ” . 1961, s t r . 32.
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Zjawisko tak zwanego przekazu myśli bywa niekiey Wykorzystywane jako „dowód” niezależności proS
°W psychicznych, a więc możliwości ich egzystowaa
poza mózgiem — niezależnie od materii. Myśl,
. ł u g tego poglądu, może wyzwolić się z mózgu i,
podporządkowując się czasowi, przestrzeni, przyyńowości ani jakimkolwiek innym prawom przyroJest w stanie przeniknąć do innego mózgu. Na
polega rzekomo „bezpośrednie przekazywanie
czyli „sugestia myślowa”. Oczywiście taki pońa tę sprawę nie różni się od pierwotnego ani2r
ńu i całkowicie przeczy wszystkim naukowym
gnięciom fizjologii i psychologii. Nauki te bez. ° r ńie wykazują, że myśl, jak też i cała psychika,
U ll.. Gdynie właściwością wysoko zorganizowanej maj > powstała na określonym stopniu jej rozwoju
j °bec tego jest nieodłączna od swego substratu —
° 2 gU, tak, jak biel leżącej przede mną kartki jest
e
°dłączna od samego papieru.
Wyżej przytoczonej interpretacji, zagadnienie sus
tii myślowej zatraca wszelki sens naukowy, przetałcając się w przesąd. Trzeba jednak zaznaczyć, że
e
je jeszcze inna interpretacja tego zagadnienia.
Zawiera ona w sobie niczego nienaukowego lub
lst
ycznego i może być sprawdzona ścisłymi doświadGl
ami. Wybitni uczeni — fizycy i neurolodzy, byI hiniej nie spirytyści (na przykład W. Bechteriew
Łazariew), dopuszczali możliwość istnienia suge1
ńftyślowej, rozumianej jako „radio mózgowe”, czywynik przekazywania energii elektromagne2tle
j od jednego funkcjonującego mózgu do drugie1 '
czasie publicznych wykładów na tematy: „Sen
ar
/ zenia senne”, „Hipnoza i sugestia”, „Mózg i psye ” słuchacze z reguły zadawali pytania, czy możjest istnienie telepatii i „radia mózgowego”. Py109
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j hieje jeszcze inna interpretacja tego zagadnienia.
zawiera ona w sobie niczego nienaukowego lub
Wcznego
i może być sprawdzona ścisłymi doświadQ
hianai. Wybitni uczeni — fizycy i neurolodzy, byI
niej nie spirytyści (na przykład W. Bechteriew
Łazariew), dopuszczali możliwość istnienia sugemyślowej, rozumianej jako „radio mózgowe”, czyI J ko wynik przekazywania energii elektromagneCz
hej od jednego funkcjonującego' mózgu do drugiei ' W czasie publicznych wykładów na tematy: „Sen
ęj rzenia senne”, „Hipnoza i sugestia”, „Mózg i psyH
słuchacze z reguły zadawali pytania, czy możjest istnienie telepatii i „radia mózgowego”. Py109

tający przytaczali przy tym często „dziwne przy a
p '
ki” ze swego osobistego życia, jak też z życia
swy c
krewnych i znajomych, przedstawiając je niek
iedy z
widocznym nastawieniem religijnym lub okul
tystyc2 '
nym.
Uważamy zatem za konieczne poświęcić nast 11
ęp ?
rozdział rozpatrzeniu współczesnego, naukowe
go r° z '
wiązania zagadnienia dotyczącego sugestii myśl
owi
i związanych z nią bałamutnych wyobrażeń.

VI. Czy w mózgu istnieje „radio”?

U

twory literatury pięknej, biografie wyą
bitnych ludzi, pamiętniki historyczne,
ykuły w czasopismach i notatki prasowe
prawie
Sz
ystkich czasów i nacji — zawierają opisy wydarzeń
ycia codziennego, określane nazwami: „telepatia
”,
pośrednie przekazywanie myśli”, „sugestia myśl
oI > „radio mózgowe” itp. Ogólnie biorąc, przy
padki
biożna przedstawić następująco: osoba A w dane
j
jjjWili umiera lub znajduje się w śmiertelnym
niebezczeństwie, bądź dzieje się z nią coś ważnego
czy
e
0 Pokojącego. Nierzadko, w tym samym czas
ie,
inna
a B, związana z osobą A pokrewieństwem, miło
lub przyjaźnią i znajdująca się daleko od niej,
a stan psychiczny odzwierciedlaj
w jakiś
®ób wypadek, który wydarzył się osobący
ie A.
Oj. Pis takich wydarzeń bardzo często przybiera
form
tyczną, a wyjaśnia się je jako tajemnicze „pow ę
iaen
ie” lub „przeczucie” o tym , że „dusza” bliskiecz w e
i° i ka sposobi się do przejścia na „tam ten
£
Nic więc dziwnego, że przez dług i czas uwatelepatię za dziedzinę wiary, a nie gałąź nauk
i.
w drug iej połowie XIX wieku zainteresowali
tym zagadnieniem nieliczni naukowcy. Pun ktem
%y5°tnym fryj rok 1876, kiedy to znan y angielski
fiW. Barr ett, uczeń M. Faradaya i J. Tyndalla,
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stąpił na posiedzeniu stowarzyszenia uczonych bryty)'
skich z wykładem o „bezpośrednim przekazywani11
myśli”. W ślad za nim rozpoczęto systematyczne bada'
nie przypadków tzw. spontanicznej (samorzutnej) tele*
patii, obserwowanej w życiu codziennym. W tym ce
utworzono w Londynie w roku 1882 istniejące do dzis
Stowarzyszenie Badań Psychicznych. Każdy przypadek
telepatii spontanicznej był bardzo dokładnie studiowa'
ny przez członków stowarzyszenia. Prowadzono piseH1'
ną rejestrację dokumentów i badanie świadków, bi°'
rąc pod uwagę jedynie przypadki potwierdzone. Te£°
rodzaju stowarzyszenia zawiązano też w licznych kra '
jach Europy, Ameryki i Azji. W roku 1920 utworzon0
Międzynarodowy Komitet Badań Psychicznych, któ Y
zorganizował kilka kongresów. Dyskutowano tam na
licznymi referatami, poświęconymi badaniu tajemn1'
czych naonczas zjawisk psychiki człowieka, a zwłas2 '
cza telepatii.
Coraz to bardziej rosnące zainteresowanie zjawisk '
mi telepatycznymi jest w pewnym stopniu podtrzY'
mywane przez dzieła literatury pięknej, nie tylko kla '
sycznej, lecz również współczesnej. Można by wskazą
niemało wyjątków, gdzie z wielką sugestywnośc 13
przedstawia się przypadki mające oczywisty charak
ter telepatyczny. Na przykład, w szkicu pt. ,,D *e
matki”, zamieszczonym w czasopiśmie „Ogoniok”
7 z 1941 roku), opublikowano prostoduszne zwierzeńi3
O. Ostrowskiej. Opowiada ona o doznanym „przecz11
ciu” śmierci swego syna — znanego pisarza Mikołaj 3
Ostrowskiego. To opowiadanie jest bardzo typowe dł3
przypadków zwanych telepatią spontaniczną. Przyt3 '*
czarny je zatem w całości.
„Ja, prosta wieśniaczka, proszę — nie obrażaj31
się — abym wam mogła opowiedzieć mój sen. Śpię $0 '
bie w swym domu w Soczi i zaczynam śnić. Lataj3
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morzem samoloty, wiele samolotów i warczą, warS> aż uszy bolą. Zrozumiałam, że zaczęła się wojna.
Wybiegam z domu, a tu stoi mój Mikołaj, zupełnie
2
drowy; ma na sobie mundur i hełm, a w ręku karabin. A wokół niego okopy, doły i zasieki z drutu kol
istego.
Chcę zapytać Mikołaja o wojnę, ale przecie
ż on stoi na warcie, a więc pytać nie wolno. Chcę
ócić do domu, a tu doły coraz to większe i drut
kolczasty do nóg się przyczepia, nie puszcza. Chcę
zyczeć i nie mogę.
Wtedy przebudziłam się i myślę: sen niedobry, z
Pewnością coś przydarzyło się Mikołajowi w Moskwie,
i yślę dalej: kupię bilet i pojadę do Mikołaja do Mosrk y. Chcę iść po bilet, a tu mi podają list od Miko
sia. Pisze, że mu lepiej i wróci szybko, a już na wio&będziemy razem. Czytam, lecz smutek mnie nie
Puszcza. Mówię do siebie: gdzież ty, stara, pojedziesz?
Po co pojedziesz? Przecież Mikołaj pisze, że wszystko
ty Porządku. Nie poszłam kupować biletu.
Wieczorem położyłam się do łóżka; była już jedea
sta. Słyszę, ktoś stuka.
Olgo Osipowno, śpicie?
Śpię — odpowiadam, poznając głos znajomego
pędnika.
Wstawajcie! — mówi on. Mikołajowi pogorszyło
i chcemy was wysłać do Moskwy.
. Serce podeszło mi do gardła, ale leżę i mówię mu,
Pociąg wieczorny już odszedł, a na następny trzeba
c
*ekać do rana. To nic — mówi przybysz — odwiezie
my Was drezyną.
e ja wiem, że to okropna trzęsiączka więc stanów
ko odmawiam. Wtedy on podszedł bliżej do drzwi
1
mówi:
>
Mikołaj umarł, nie ma już Mikołaja — i zapła
kał”.
C2

Tajemnicze zjawiska
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Opisano setki i tysiące podobnych przypadków *•
Dla porównania przytoczą jeszcze jeden, zaczerpnięty
z dokumentów wspomnianego już stowarzyszenia lo*1"
dyńskiego. „W dzień swej śmierci ojciec mój wyszedł
z domu jak zwykle o pół do trzeciej, by przejść Się
po ogrodzie i polu. Nie upłynęło 7 lub 8 minut, kiedy
ja — rozmawiając z żoną i siostrą — odczułem
przepartą chęć pójścia za nim. Rozmawialiśmy o ocze "
kiwanej wizycie sąsiada po obiedzie, lecz nie wspomi"
naliśmy o ojcu. Przeświadczenie, że muszę pójść
nim stało się wręcz nieprzezwyciężone. Nalegałem, W
wszyscy poszli go szukać. Sprzeciwiano się memu
mierzeniu, uważając, że moja obawa jest bezpodstaW"
na. Mimo to rozpoczęto poszukiwania i rzeczywiści6
znaleziono ojca nieżywego”.
Jak odnosić się do tego rodzaju opowiadań? Przede
wszystkim trzeba stanowczo podkreślić, że nie są nne
bynajmniej nieodłącznie związane ze śmiercią lub sil"
nymi przeżyciami psychicznymi. Opisywano przypad
ki jakoby telepatycznego przekazywania zwykłych'
błahych, wcale nie tragicznych wydarzeń z życia c<r
dziennego. Oto przykład Nr 56 wyjęty ze zbioru teg°2
stowarzyszenia londyńskiego.
,,Niedawno, rano, kiedy byłem zajęty lekką prac4>
przyszedł mi na myśl koszyczek upleciony z wikliity'
w którym leżało pięć jajek. Dwa z nich były bardz 0
czyste, bardziej od zwykłych podłużne, z żółtym
cieniem. Jedno było całkiem okrągłe i białe, lecz brud
ne. Pozostałe natomiast nie miały specjalnych ozna '
Zastanawiałem się, jakie znaczenie mogło mieć to ni6
oczekiwane przywidzenie. Nigdy nie myślałem o P°"
dobnych rzeczach. Przywidziany koszyczek opanoWa
mą myśl i zajął mnie przez kilka minut.
* Z n a n y f r a n c u s k i a s t r o n o m C. F l a m m a r i o n s a m zebra! d z i ę k i
kietom tysiące takich przypadków.
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W dwie godziny potem poszedłem na śniadanie do
sąsiedniego pomieszczenia. Zdumiałem się wtedy, gdyż
dostrzegłem podobieństwo między jajkami stojącymi
ty kieliszkach na stole i tymi dwoma, powstałymi w
tyyobraźni. Dlaczego tak uważnie przyglądasz się? —
spytała mnie żona i bardzo zdziwiła się, gdy poda
tni jej liczbę jajek nadesłanych przez matkę pół go
dziny temu. Żona przyniosła pozostałe trzy. Spostrzeg
am tam brudne jajko, jak też znajomy koszyczek,
dowiedziałem się, że jajka te były podebrane przez
Ościową, która włożyła je do koszyczka i przesłała
dla mnie. Wyjaśniła ona potem, że w czasie wysyłki
łysiała o mnie. Miało to miejsce o dziesiątej rano i,
s
Mząc po rozkładzie mych nawykowych zajęć, właśnie
ty czasie mego przywidzenia”.
Wiele takich „pozornie nieistotnych” wydarzeń z
'Masnego życia opisuje w swych artykułach pt.
przekazywaniu myśli na odległość” znakomity ame
rykański humorysta Mark Twain. Odnosi się on jednak
do tych wydarzeń bynajmniej nie humorystycznie, ale
Zupełnie poważnie. Specjalnie intrygują pisarza nie
rzadko spotykane przypadki „przeczucia spotkania ze
2
hajomą osobą”. Nieoczekiwanie, ni stąd ni zowąd,
Przychodzi na myśl znajoma osoba. Przechodzi jedna
Minuta, druga i wtem na ulicy ją właśnie spotykamy.
C
zasem tego rodzaju spotkania przybierają formy złu
dy „rzekomego rozpoznania”. Idącego w oddali, na
przeciw nas, obcego człowieka nie wiadomo dlaczego
Ptyażamy za kogoś znanego. Potem okazuje się, że zbli*a iący się człowiek nie tylko nie jest naszym zna3ornym, ale nie jest nawet do niego podobny. Idziemy
dalej kilkadziesiąt kroków i oto naprawdę pojawia się
°ty znajomy.
Od strony psychologicznej kunsztownie nakreślił
P°dobną sytuację I. Turgieniew w powieści pt. „Dym”.
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Po rozstaniu się z Tatianą „Litwinow myślał tylko 0
jednym: zobaczyć się z Ireną; toteż poszedł do niejNie zastał jej, więc powlókł się przed siebie pusty ja
brząkadło; oderwane myśli i wspomnienia chaotycZ'
nie zmieniały się jedne po drugich... Nagle owiało g°
jakieś tchnienie, tak delikatne, że nawet padający cień
nie mógłby być bardziej nieuchwytny. Litwinow jed"
nak poczuł od razu, że zbliża się Irena. Istotnie zoba'
czył ją o kilka kroków od siebie, szła pod rękę z ja '
kąś damą; oczy ich natychmiast się spotkały”.
Prawdopodobnie tego rodzaju przypadki wydarzały
się i naszym czytelnikom, ale czy te wydarzenia z ży'
cia mogą służyć jako dowód naukowy rzeczywistego
istnienia telepatii i „radia mózgowego”? Oczywiście,
nie mogą! Nie mogą z tego powodu, że w tych wypad'
kach nigdy nie usuwa się całkowicie możliwości przy'
padkowego zbiegu okoliczności, jaki towarzyszy dwóm
odpowiadającym sobie zdarzeniom, mianowicie zacho'
dzącemu z udziałem osoby czynnej i temu, które
przybliżeniu przeżywa w tym czasie kto inny. W P°"
wszednim życiu zdarzają się czasem tak niewiarygod'
ne zdarzenia, w których łączność telepatyczna, jeśli na'
wet istnieje, nie mogłaby mieć żadnego znaczeniaNa przestrzeni ostatnich dwudziestu dwóch lat odnO'
towałem w specjalnym zeszycie 34 tego rodzaju mał°
prawdopodobne wydarzenia z własnego życia. Wszyst'
kie są w pewnym stopniu podobne do siebie. Przykła'
dem może być choćby następująca notatka:
„Siedemnastego stycznia przeglądałem nowy num e r
eLeningradzkiej Prawdy® i równocześnie słuchałem
tego, co spiker zapowiadał w radio. Na pierwszej stro'
nie gazety przeczytałem notatkę zatytułowaną: «Wy
soka nagroda®. W notatce wyliczano nazwiska żołnie'
rzy i dowódców (łącznie sześć nazwisk) odznaczonych
w bojach z Finami. Wśród nich rzuciło mi się w oczY
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hazwisko Mazepa, bardzo rzadkie w naszych czasach,
dosłownie w tej samej chwili spiker odczytał to samo
hazwisko
— Mazepa (podawał on repertuar teatrów
1
wśród innych spektakli wymienił operę Czajkowskie
go «Mazepa»)”.
Słuchacze wykładów na temat tajemniczych zjawisk
Psychicznych podają często jako argument przemawia
jący za istnieniem sugestii myślowej, opowiadania pod
różników o sztuczkach hinduskich „fakirów”. Donies
ienia o takich sztuczkach niejednokrotnie pojawiają
w prasie. Jako przykład, podaję opowiadanie na°cznego świadka, wiceadmirała w carskiej służbie
A Skałowskiego, przytoczone w jego książce pt. „Mikrokosmos i makrokosmos”.
„Siedzę na pokładzie (rosyjskiego okrętu wojenne
go — przypis autora), otoczony ze wszystkich stron
Widzami. Fakir ujął naczynie, prawdopodobnie z ja
kąś ziemią. W obecności wszystkich nakrył je chust
ką, przez 10 lub 15 minut manipulował rękami nad
tyrn naczyniem, jak gdyby coś mocno ugniatał. Na
Warzy fakira można było zauważyć silne skupienie
1
napięcie. Następnie wyjął ręce spod chustki i, ku
Wielkiemu zdziwieniu, uczestnicy spostrzegli, że pod
nosi się ona coraz wyżej i wyżej. Po pewnym czasie
fakir zerwał chustkę, a zdumieni widzowie spostrzegli,
w naczyniu wyrósł jakiś krzew. Fakir poprosił nas
tąpnie o podanie naczynia z wodą, do którego wsypał
Piasek. Następnie na oczach wszystkich nabrał z dna
hełną garść mokrego piasku i mocno wyciskał go; na
J e go twarzy znów widać było napięcie i skupienie, jak
Przy wielkim wysiłku. Następnie rozwarł dłoń i wtedy
°kazało się, że była zupełnie sucha, a na niej spoczy
wała garść suchego piasku. Autor sam widział te
s
2tuczki” *. Nawiasowo należy podkreślić, że podob* A . S k a ł o w s k i j , Mlkrokosmos

i

makrokosmos,

1913, s t r . 86.

117

Po rozstaniu się z Tatianą „Litwinow myślał tylko 0
jednym: zobaczyć się z Ireną; toteż poszedł do niejNie zastał jej, więc powlókł się przed siebie pusty ja
brząkadło; oderwane myśli i wspomnienia chaotycz
nie zmieniały się jedne po drugich... Nagle owiało g°
jakieś tchnienie, tak delikatne, że nawet padający cień
nie mógłby być bardziej nieuchwytny. Litwinow jed
nak poczuł od razu, że zbliża się Irena. Istotnie zoba
czył ją o kilka kroków od siebie, szła pod rękę z ja
kąś damą; oczy ich natychmiast się spotkały”.
Prawdopodobnie tego rodzaju przypadki wydarzały
się i naszym czytelnikom, ale czy te wydarzenia z ży
cia mogą służyć jako dowód naukowy rzeczywistego
istnienia telepatii i „radia mózgowego”? Oczywiście,
nie mogą! Nie mogą z tego powodu, że w tych wypad
kach nigdy nie usuwa się całkowicie możliwości przy'
padkowego zbiegu okoliczności, jaki towarzyszy dwói*1
odpowiadającym sobie zdarzeniom, mianowicie zacho
dzącemu z udziałem osoby czynnej i temu, które
przybliżeniu przeżywa w tym czasie kto inny. W P°"
wszednim życiu zdarzają się czasem tak niewiarygod
ne zdarzenia, w których łączność telepatyczna, jeśli na'
wet istnieje, nie mogłaby mieć żadnego znaczeniaNa przestrzeni ostatnich dwudziestu dwóch lat odno
towałem w specjalnym zeszycie 34 tego rodzaju mało
prawdopodobne wydarzenia z własnego życia. Wszyst'
kie są w pewnym stopniu podobne do siebie. Przykła
dem może być choćby następująca notatka:
„Siedemnastego stycznia przeglądałem nowy numef
«Leningradzkiej Prawdys i równocześnie słuchałeń1
tego, co spiker zapowiadał w radio. Na pierwszej stro
nie gazety przeczytałem notatkę zatytułowaną: «Wy
soka nagroda». W notatce wyliczano nazwiska żołnie
rzy i dowódców (łącznie sześć nazwisk) odznaczonych
w bojach z Finami. Wśród nich rzuciło mi się w oczy
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zwisko Mazepa, bardzo rzadkie w naszych czasach,
dosłownie w tej samej chwili spiker odczytał to samo
Nazwisko — Mazepa (podawał on repertuar teatrów
i wśród innych spektakli wymienił operę Czajkowskie
go «Mazepa»)”.
Słuchacze wykładów na temat tajemniczych zjawisk
Psychicznych podają często jako argument przemawiacy za istnieniem sugestii myślowej, opowiadania pod
różników o sztuczkach hinduskich „fakirów”. Donies
ienia o takich sztuczkach niejednokrotnie pojawiają
w prasie. Jako przykład, podaję opowiadanie na° c znego świadka, wiceadmirała w carskiej służbie
Skałowskiego, przytoczone w jego książce pt. „Mikrokosmos i makrokosmos”.
„Siedzę na pokładzie (rosyjskiego okrętu wojenne
go __ przypis autora), otoczony ze wszystkich stron
Widzami. Fakir ujął naczynie, prawdopodobnie z jakąś ziemią. W obecności wszystkich nakrył je chustką, przez 10 lub 15 minut manipulował rękami nad
tym naczyniem, jak gdyby coś mocno ugniatał. Na
twarzy fakira można było zauważyć silne skupienie
1
napięcie. Następnie wyjął ręce spod chustki i, ku
Wielkiemu zdziwieniu, uczestnicy spostrzegli, że pod
nosi się ona coraz wyżej i wyżej. Po pewnym czasie
fakir zerwał chustkę, a zdumieni widzowie spostrzegli,
w naczyniu wyrósł jakiś krzew. Fakir poprosił nas
fępnie o podanie naczynia z wodą, do którego wsypał
biasek. Następnie na oczach wszystkich nabrał z dna
bełną garść mokrego piasku i mocno wyciskał go; na
■> e go twarzy znów widać było napięcie i skupienie, jak
brzy wielkim wysiłku. Następnie rozwarł dłoń i wtedy
°kazało się, że była zupełnie sucha, a na niej spoczy
wała garść suchego piasku. Autor sam widział te
s
tuczki” *. Nawiasowo należy podkreślić, że podob* A. S k a ł o w s k i j , M i k r o k o s m o s i m a k r o k o s m o s , 1913, str. 86.
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nych zjawisk nie udało się nikomu utrwalić na taśmie
filmowej.
Szwedzki lekarz hipnolog John Bjórkhem odtworzył
u swych pacjentów, pogrążonych w śnie hipnotycZ'
nym, wszystkie te skomplikowane i zmieniające siś
jedne za drugimi halucynacje, które hinduscy fakirzy
wywołują u widzów. Oto zapis jednego z doświadczeń
Bjórkhema.
„Uśpiłem R. S. Sen głęboki, spokojny. Zmusiłem
by otworzył oczy i przekazałem mu wtedy kilka suge
3
stii. Najpierw zobaczył on na stole małą gałązkę. Z '
a
częła ona rosnąć i wreszcie stała się drzewem. N
drzewie tym rozwinęły się różowe pączki. Była 1°
jabłoń. Następnie płatki zaczęły opadać i R. S. schwy'
cił kilka płatków ręką. Z kwiatów pozostały zielone
zalążnie. Jabłka powoli rosły i czerwieniały, aż wresZ'
cie dojrzały i stały się piękne. R. S. podszedł do drze'
wa i sięgnął po jabłko. W rzeczywistości schwyć
on żarówkę wiszącą na przewodzie i w taki sposób
skierował ją do ust, jak gdyby chciał zjeść z najwięk'
c
szym apetytem wyimaginowane jabłko. Pod konie
3
doświadczenia spowodowałem, by drzewo znikło,
R. S. był bardzo zdziwiony, że go już nie ma” *. Oby
dwa doświadczenia są do siebie podobne, z tą jednak
istotną różnicą, że admirał Skałowski nie rozumi
słów fakira (jeśli on coś mówił), natomiast R. S. dosko
11
nale rozumiał, co doktor Bjórkhem sugerował m
słownie w jegO' ojczystym języku.
e
Oczywiście, sztuczki fakirów, jak też i wszelkie inn
1
doświadczenia nie mogą być dostatecznym dowodeh
6
istnienia „radia mózgowego”. Naukowe rozstrzygnięci
tego zagadnienia można otrzymać jedynie po przepro
wadzeniu nad sugestią myślową doświadczeń według
6

John Bjórkhem,
1943, s. 103.
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Wszelkich prawideł obowiązujących we współczesnej
bauce. Takie doświadczenia zaczęli przeprowadzać psyc
hiatrzy, fizjologowie i fizycy pod koniec ubiegłego
ieku. Początkowo metody eksperymentalnej telepatii
były bardzo proste, przeprowadzano je z wielką liczbą
°sób badanych, a otrzymane wyniki były opracowy
wane na podstawie rachunku prawdopodobieństwa,
hany francuski fizjolog Ch. Richet przeprowadzał
bczne doświadczenia z odgadywaniem zamyślanych
Przednio kart do gry. Według jego danych, ilość pra
widłowych odpowiedzi zawsze przewyższa liczbę od
gadnięć przewidzianych przez rachunek prawdopodo
bieństwa, lecz przewaga ta jest niewielka. Na przy
kład na 2997 badanych osób przewiduje się teoretycz
nie 732 poprawne odpowiedzi, a w rzeczywistości
utrzymuje się 789. Jedynie w rzadkich przypadkach
ot
rzymu je się lepsze wyniki. Na podstawie tego roaju doświadczeń wysnuto wniosek, że sugestii my
ślowej (jak również sugestii słownej) poddają się tylko
nieliczne osoby. Do doświadczeń tych należy zatem
obierać najbardziej podatnych na sugestię ludzi.
Doświadczenia Richeta, oparte na rachunku prawdo
podobieństwa, kontynuowano w Anglii (dr Soal) i w
tanach Zjednoczonych (dr Rhine), z tą jednak różnicą,
2e
zamiast kart do gry zastosowano karty z pięcioma
2tl
acznie różniącymi się między sobą czarnymi figura
mi na białym tle. Na każdej karcie była narysowana
le dna z następujących pięciu figur: kwadrat, koło, linie
Glistę, gwiazda i krzyż. Do doświadczeń zastosowano
t lię składającą się z 25 kart, przy czym każda figura
Powtarzała się pięć razy. Karty te zaproponował dok
tor Zener, współpracownik Rhine’a. Znalazły one obec
nie zastosowanie na całym świecie. Doświadczenia tele
patyczne z zastosowaniem kart Zenera przeprowadza
w różnych krajach. Wyniki tych jednolitych do119

e
nych zjawisk nie udało się nikomu utrwalić na taśmi
filmowej.
Szwedzki lekarz hipnolog John Bjórkhem odtworzył
u swych pacjentów, pogrążonych w śnie hipnotycZ'
nym, wszystkie te skomplikowane i zmieniające si?
jedne za drugimi halucynacje, które hinduscy fakirzy
wywołują u widzów. Oto zapis jednego z doświadczeń
Bjórkhema.
„Uśpiłem R. S. Sen głęboki, spokojny. Zmusiłem g°>
6
by otworzył oczy i przekazałem mu wtedy kilka sug '
stii. Najpierw zobaczył on na stole małą gałązkę. Za'
częła ona rosnąć i wreszcie stała się drzewem.
drzewie tym rozwinęły się różowe pączki. Była to
jabłoń. Następnie płatki zaczęły opadać i R. S. schwy'
6
cił kilka płatków ręką. Z kwiatów pozostały zieloń
zalążnie. Jabłka powoli rosły i czerwieniały, aż wresZ'
cie dojrzały i stały się piękne. R. S. podszedł do drze'
wa i sięgnął po jabłko. W rzeczywistości schwyci*
on żarówkę wiszącą na przewodzie i w taki sposób
skierował ją do ust, jak gdyby chciał zjeść z najwię '
c
szym apetytem wyimaginowane jabłko. Pod konie
8
doświadczenia spowodowałem, by drzewo znikło,
R. S. był bardzo zdziwiony, że go już nie ma” *. Oby'
dwa doświadczenia są do siebie podobne, z tą jednak
istotną różnicą, że admirał Skałowski nie rozumiał
słów fakira (jeśli on coś mówił), natomiast R. S. dosko'
1
nale rozumiał, co doktor Bjórkhem sugerował rrń
słownie w jego ojczystym języku.
e
Oczywiście, sztuczki fakirów, jak też i wszelkie inń
1
doświadczenia nie mogą być dostatecznym dowodeń
6
istnienia „radia mózgowego”. Naukowe rozstrzygnięci
0
tego zagadnienia można otrzymać jedynie po przepr '
wadzeniu nad sugestią myślową doświadczeń według
a
John B j ó r k h e m ,
1943, S. 103,
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Wszelkich prawideł obowiązujących we współczesnej
fiauce. Takie doświadczenia zaczęli przeprowadzać psy
chiatrzy, fizjologowie i fizycy pod koniec ubiegłego
"deku. Początkowo metody eksperymentalnej telepatii
b
yły bardzo proste, przeprowadzano je z wielką liczbą
°sób badanych, a otrzymane wyniki były opracowyane na podstawie rachunku prawdopodobieństwa,
nany francuski fizjolog Ch. Richet przeprowadzał
liczne doświadczenia z odgadywaniem zamyślanych
Przednio kart do gry. Według jego danych, ilość pra
widłowych odpowiedzi zawsze przewyższa liczbę od
gadnięć przewidzianych przez rachunek prawdopodo
bieństwa, lecz przewaga ta jest niewielka. Na przy
kład na 2997 badanych osób przewiduje się teoretycz
nie 732 poprawne odpowiedzi, a w rzeczywistości
°łrzymuje się 789. Jedynie w rzadkich przypadkach
utrzymuje się lepsze wyniki. Na podstawie tego ro* aju doświadczeń wysnuto wniosek, że sugestii mys
łowej (jak również sugestii słownej) poddają się tylko
nieliczne osoby. Do doświadczeń tych należy zatem
obierać najbardziej podatnych na sugestię ludzi.
Doświadczenia Richeta, oparte na rachunku prawdo
podobieństwa, kontynuowano w Anglii (dr Soal) i w
tanach Zjednoczonych (dr Rhine), z tą jednak różnicą,
zamiast kart do gry zastosowano karty z pięcioma
bacznie różniącymi się między sobą czarnymi figura
mi na białym tle. Na każdej karcie była narysowana
ie dna z następujących pięciu figur: kwadrat, koło, linie
Glistę, gwiazda i krzyż. Do doświadczeń zastosowano
l lię składającą się z 25 kart, przy czym każda figura
Powtarzała się pięć razy. Karty te zaproponował doktur Zener, współpracownik Rhine’a. Znalazły one obec
nie zastosowanie na całym świecie. Doświadczenia teletOtyczne z zastosowaniem kart Zenera przeprowadza
s
ię w różnych krajach. Wyniki tych jednolitych do119

6
świadczeń można łatwo porównać i skonfrontować z
sobą..
Osoba sugerująca (nadawca) i odbierająca sugestia
6
myślową (odbiorca) siadają za stołem naprzeciw si z'
bie. Rozdziela je, stojący na środku stołu, ekran
kartonu lub dykty o wymiarach około 45,7 X 61 cmEkran nie pozwala odbiorcy widzieć osoby nadając 6
i talii kart, którą trzyma w ręku. Nadawca dokładni
tasuje karty (nie mniej niż 4—5 razy) i wyjaśnia od'J
biorcy, jak winien je odgadywać i zapisywać odp°
wiedzi na leżącym przed nim arkuszu rejestracyj'
nym.
Kiedy odbiorca sygnalizuje (głosem lub stuknij'6
ciem), że jest gotów do doświadczenia, nadawca bierz
niezwłocznie z talii wierzchnią kartę i patrzy na ni$’
Osoba odbierająca zapisuje swą odpowiedź na arkusz
i znów podaje sygnał. Nadawca kładzie pierwszą kart?
na stół — obrazkiem do spodu i bierze z talii dalsza
kartę, patrząc na nią do następnego sygnału odbiorcy
i tak dalej, aż do końca talii. Następnie nadawca rO'
jestruje kolejność kart, sprawdza swój wypełniony cZ
kusz rejestracyjny z arkuszem odbiorcy i zapisuje H 2'
bę zgadnięć. Takie podsumowanie przeprowadza się 6
udziałem osoby odbierającej, co podtrzymuje w ni l
zainteresowanie tymi, dość monotonnymi doświadczę'
niami.
Jedno doświadczenie (właściwie — seria) zawiera 2
prób. Z każdym odbiorcą należy przeprowadzić przy'
1111
najmniej cztery takie serie z dostatecznie długi z
przerwami, by uniknąć zmęczenia. Lepiej jest podwy "
szyć liczbę serii do dziesięciu, a nawet przekroczyć j%'
Wiele zależy od warunków, w których przeprowadzi
111
się doświadczenie. Należy je wykonywać w taki
tempie, które odpowiada odbiorcy. Nie można narzU'
9
cać mu zbyt szybkiego czy też zbyt wolnego temp '
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®a dana osoba powinna być zainteresowana doświadCz
eniem i przekonana o powodzeniu; jeśli tego nie
trzeba wzbudzić u odbiorcy chęć odniesienia sukCe
su i otrzymania wyniku wyższego niż przeciętny.
brednia odgadnięć wynosi w pojedynczym doświadc
*eniu 20 procent, czyli pięć odgadnięć na 25 kart.
Wadzieścja odgadnięć w czterech seriach (100 prób)
test zatem wynikiem przeciętnym. Sukces odbiorcy
° Cenia s ię liczbą odgadnięć przewyższającą ten wynik.
Ustępująca tabela, zestawiona na zasadzie rachunku
awdopodobieństwa, daje możliwość oceny osiągnięć
z
otrzymanych rezultatów.
Liczba odgadnięć
Liczba
oświadczeń
25 prób

Wynik
normalny

Wynik
średni

4
10
50
100

20
50
250
500

28
63
279
540

Wynik
doskonały

32
69
293
560

rzy przestrzeganiu wszystkich podanych warunamerykańscy i angielscy parapsychologowie
przymali w liczniejszych seriach doświadczeń większą
lc
zbę odgadnięć niżby wynikało z rachunku prawdoPoci
obieństwa. S. Soal przeprowadzając 15 tysięcy prób
* działem dwóch młodych braci stryjecznych (z któc
h jeden był nadawcą, a drugi odbiorcą), otrzymał
9
każdej 25-kartowej talii średnio prawie dziewięć
Uników pozytywnych, zamiast pięciu przewidywarachunkiem prawdopodobieństwa. W doświade
niach tych dwukrotnie odgadnięto wszystkie 25
r
t, cztery razy 24 karty, czterdzieści razy od 23
121

do 19 kart. Wynik ten znacznie przewyższa więc *°>
czego należałoby oczekiwać, opierając się na rachunki
prawdopodobieństwa. Możliwość przypadkowego
eI1
gadnięcia wszystkich 25 kart jest znikoma. Wynik t
2S
25
prób. (5
można otrzymać jeden raz na 5
0
= 298 023 223 876 953 125 — czyli doprawdy astron "
miczna liczba!)
sU
Niektórym badanym osobom, łatwo ulegającym "
16
gestii, udaje się zasugerować myślowo bardziej złożo*
obrazy wzrokowe, jak rysunki, przedmioty,
0
itp. bez stosowania jakichkolwiek ograniczeń (nie tylk
więc pięć znanych już figur, jak w kartach Zeneź)_
11
Badanej osobie poleca się narysować na papierze l
fe
opisać słownie wszystkie te obrazy wzrokowe, któ
e
przyjdą jej na myśl w trakcie eksperymentu. Oto j
no z udanych doświadczeń tego rodzaju, wzięte
9
książki doktora Tischnera *. Badana osoba znajdo
się za ekranem zasłoniętym dodatkowo wielką chusta
sl6
Osoba sugerująca, zwrócona plecami do ekranu,
działa w odległości kilku metrów od niego. W 1 2
mieszczeniu nie było luster ani też żadnych powie "
chni odbijających. Doświadczenie przeprowadź
dr Tischner. Wręczał on nadawcy jakiś przedmiot i
stępnie zapisywał reakcje słowne odbiorcy, śledząc
a
tym czasie zachowanie się tak osoby sugerującej, j
też odbierającej. Podaję protokół z takiego doświ '"
czenia.
3
„Przedmiot sugestii myślowej: nożyczki. Doświ
czenie zaczyna się o godz 8.14. Po dwóch minuta
osoba badana zaczyna mówić: To wydaje mi się
11
dzo duże. Jeszcze jestem zbyt zajęta swymi myślą# ',""
s
teraz to wydaje mi się raczej jako maleńki, wą
krótki przedmiot... jakby coś zakręconego, podobni
* R. Tischner, V b e r T e l e p a t h l e und Hellsehen. MUnchen, 1920.
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® korkociągu... może być nóż lub coś takiego. Trudno
to rozpoznać... Niestety, jestem bardzo roztargnio
na... wciąż powracają wrażenia dnia dzisiejszego. Teraz
' v idzę obraz dra Tischnera. Czy to moneta? (dr Tischn r
° odpowiada, że nie). Teraz to jakieś takie, jakby
°kr ągłe, błyszczące... to wciąż błyszczy? Teraz wygląda
kółko... To znów jakby z metalu... Błyszczy jak
Sz
kło lub metal... okrągłe, a jednak wyciągnięte wzdłuż...
jak nożyczki... u dołu dwie okrągłe plamy i dalej
n Wyciągnięte wzdłuż... to powinny być nożyczki”.
ez
Pośrednio po tym (o godz. 8.26) badana osoba po
wtórzyła stanowczo: ,,To nożyczki”.
doświadczeniach tych charakterystyczne jest to,
.
2e
sugerowany obraz rysuje się w świadomości osoby
Otr
zymującej sugestię z wolna, z błędami i niedokładh
°ścianii, i stopniowo osiąga większą lub mniejszą wyraz
istość. Często otrzymuje się jedynie przybliżony,
ńiboliczny opis lub wyobrażenie zamyślonego przed
mioty.
Niekiedy, celem ułatwienia tych doświadczeń, stoU 6
i się pewne urządzenia mechaniczne, wręczając
biorcy tzw. planszetkę. Jest to nieduża, łatwa do
r
j° Uszania deseczka ustawiona na trzech nóżkach,
ńą z nich jest zaostrzony ołówek. Planszetkę sta*a się na wielkim arkuszu papieru. Badana osoba,
, uarzona zdolnością wykonywania ruchów automac
Zńych, kładzie rękę na planszetce i przy jej pojakby automatycznie, nieświadomie rejestruje
’ co myślowo zasugeruje jej eksperymentator.
wielkiej liczby podobnych badań, szeroki rozgłos
ąbyły doświadczenia amerykańskiego Uptona Sinlr
a nad myślowym sugerowaniem rysunków swej
Mary. Sinclair opisał te doświadczenia w książce
1
>,Radio umysłowe” *; zwróciła ona uwagę wybitnePton Sinclair, Mental Radło, Pasadena Station, USA, 1930.
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0

go amerykańskiego fizjologa McDougalla, parapsych '
loga Waltera Prince 'a i innych uczonych. Prince nap1
sał książkę, w której podaje relacje o sprawdza 111
wiarygodności doświadczeń Sinclaira, a również 26
znania naocznych świadków i uczestników tych
świadczeń *. Nadawcą był nie tylko Sinclair, ale ró
nieź — w niektórych doświadczeniach — jeden z kre
nych osoby odbierającej. Sugestię myślową przeka2 ?
wano z innego pomieszczenia, a w niektórych doświa
czeniach — z innego domu, znajdującego się w odle
łości około 48 km. Doświadczenia udawały się zwl&s2
cza wtedy, gdy pani Sinclair znajdowała się, wedł°
jej wyrażenia, „na granicy snu”, a zasugerowane
sunki pojawiały się w jej sennej świadomości w po a
ci obrazów wzrokowych,
- J
Należy podkreślić, że wymienione doświadczenia
nadają się do ścisłego opracowania statystyczni®
i dlatego nie są tak przekonujące dla stwierdzenia 1 .
nienia sugestii myślowej, jak doświadczenia z karta
Zenera. Ale za to doświadczenia z myślowym prz e
zywaniem rysunków, poparte wynikami doświadcz
z kartami, pomagają lepiej wyjaśnić psychologie2
właściwości percepcji telepatycznej (wrażliwo
W tym względzie szczególnie pouczające są
odbiorcy w wyobrażeniu lub uświadomieniu sobie 0
czuwanych rysunków nadawcy. Oto dwa przykł 3
z książki Sinclaira:
Nadawca narysował dymiący wulkan; osoba odh
rająca wyobraziła sobie to samo, lecz nazwała
rysunek zupełnie inaczej: ,,wielki, czarny karaluch ,
rogami”. Wyraz nie był adekwatny do rzeczywisto
Podobnych przykładów jest w książce wiele. O
♦ W. P r i n c e , T h e Sinclair
P o s t o n , 1932.
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świadczą? Niewątpliwie o tym, że telepatycznie
Obiera się obraz wzrokowy, a nie pojęcie.
Takie przypadki można nazwać telepatycznym od. ° r zeniem rysunku bez jego rozpoznania. Zdarzają
również wręcz przeciwstawne przykłady telepa. n ego rozpoznania rysunku, bez jego odtworzePrzytoczę jeden z nich, pochodzący z tego saQe
go źródła. Przekazano myślowo rysunek małpki
Ochodzącej z jednej gałęzi na drugą. Osoba odgau
Jąca nie odtworzyła tego dość złożonego rysunku, ale
a
to rozpoznała rodzaj obrazu, do którego on się od°s ił. Zapisała ona: „Bizon lub lew, tygrys — dzikie
Bierzę”.
O tym samym świadczą również doświadczenia przekadzone nad myślowym usypianiem i rozbudzaodbiorcy. Wybitny radziecki hipnolog prof.
ęj' - łatonow, który przeprowadził liczne tego rodzaju
Madczenia — pisze: „Należy zaznaczyć, że — jeśli
iaływałem na badanego rozkazem myślowym w
f
. aju: «zaśnij», «śpij», to nie uzyskiwałem nigdy po
żywnego wyniku. Gdy jednak wyobraziłem sobie
. okowy obraz osoby zasypiającej (lub — odpowiedj}.0 '— budzącej się przy myślowej sugestii przebudze
ni, Wynik był zawsze pozytywny” *.
Zbacza to, że często stosowane wyrażenia, jak
.
s Okazywanie myśli”, „sugestia myślowa” okazują
5 hieścisłe. Telepatycznie można przekazywać jedye
Wzrokowe, rzadziej słuchowe obrazy, odczucia, pocOnia do działania, a więc to, co I. Pawłów odnosił
Pierwszego układu sygnalizacyjnego. Nie można
ą °biiast przekazywać myśli związanych ze słowami,
tęc z drugim układem sygnalizacyjnym.
ty °zumiemy teraz, dlaczego doświadczenia telepa'\ he_udają się nawet w tych przypadkach, kiedy nalistu K. Plafonowa d o autora książki.
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go amerykańskiego fizjologa McDougalla, parapsych '
loga Waltera Prince’a i innych uczonych. Prince nap1
sał książkę, w której podaje relacje o sprawdza 111
wiarygodności doświadczeń Sinclaira, a również
znania naocznych świadków i uczestników tych
świadczeń *. Nadawcą był nie tylko Sinclair, ale
nież — w niektórych doświadczeniach — jeden z l< revV
nych osoby odbierającej. Sugestię myślową przek Y
wano z innego pomieszczenia, a w niektórych doświa
czeniach — z innego domu, znajdującego się w odle
lości około 48 km. Doświadczenia udawały się zwl&s2
cza wtedy, gdy pani Sinclair znajdowała się, wedł0
jej wyrażenia, „na granicy snu”, a zasugerowane
sunki pojawiały się w jej sennej świadomości w
ci obrazów wzrokowych.
*
Należy podkreślić, że wymienione doświadczenia
nadają się do ścisłego opracowania statystyczny
i dlatego nie są tak przekonujące dla stwierdzenia 15 .
nienia sugestii myślowej, jak doświadczenia z karta
Zenera. Ale za to doświadczenia z myślowym
zywaniem rysunków, poparte wynikami doświadcz
z kartami, pomagają lepiej wyjaśnić psychologie2
właściwości percepcji telepatycznej (wrażliwo
W tym względzie szczególnie pouczające są pornY
odbiorcy w wyobrażeniu lub uświadomieniu sobie 0
czuwanych rysunków nadawcy. Oto dwa przykł00 '
z książki Sinclaira:
Nadawca narysował dymiący wulkan; osoba
rająca wyobraziła sobie to samo, lecz nazwała
rysunek zupełnie inaczej: „wielki, czarny karaluch
rogami”. Wyraz nie był adekwatny do rzeczywista 0
Podobnych przykładów jest w książce wiele. O
* W. Prince, T h e
JBoston, 1932.

Sinclair ezpertments

demonstrating
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świadczą? Niewątpliwie o tym, że telepatycznie
°dbiera się obraz wzrokowy, a nie pojęcie.
Takie przypadki można nazwać telepatycznym od. Or zeniem rysunku bez jego rozpoznania. Zdarzają
również wręcz przeciwstawne przykłady telepa. n e go rozpoznania rysunku, bez jego odtworzePrzytoczę jeden z nich, pochodzący z tego sane
go źródła. Przekazano myślowo rysunek małpki
Wschodzącej z jednej gałęzi na drugą. Osoba odgau
łąca nie odtworzyła tego dość złożonego rysunku, ale
to rozpoznała rodzaj obrazu, do którego on się ods
° ił. Zapisała ona: „Bizon lub lew, tygrys — dzikie
Bierzę”.
0 tym samym świadczą również doświadczenia przeWadzone nad myślowym usypianiem i rozbudzaodbiorcy. Wybitny radziecki hipnolog prof.
- latonow, który przeprowadził liczne tego rodzaju
świadczenia — pisze: „Należy zaznaczyć, że — jeśli
iaływałem na badanego rozkazem myślowym w
t
cl
. zaju: «zaśnij», «śpij», to nie uzyskiwałem nigdy po
żywnego wyniku. Gdy jednak wyobraziłem sobie
Okowy obraz osoby zasypiającej (lub — odpowied0
jj. * budzącej się przy myślowej sugestii przebudze
ni. Wynik był zawsze pozytywny” *.
Oacza to, że często stosowane wyrażenia, jak
Okazywanie myśli”, „sugestia myślowa” okazują
ż e hieścisłe. Telepatycznie można przekazywać jedyi Wzrokowe, rzadziej słuchowe obrazy, odczucia, poQQCizenia do działania, a więc to, co I. Pawłów odnosił
Pierwsze S° układu sygnalizacyjnego. Nie można
Ol
ą *iiast przekazywać myśli związanych ze słowami,
z drugim układem sygnalizacyjnym.
° Zlj miemy teraz, dlaczego doświadczenia telepax Oe u dają się nawet w tych przypadkach, kiedy na2
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dawcą jest — na przykład — Francuz, a odbiorca
Grek i nawet jeśli Francuz nie zna ani jednego sło'
wa greckiego, a Grek francuskiego. Tego rodzaj11
doświadczenia z telepatycznym przekazywaniem
sunków były przeprowadzane na skalę międzynarodo'
wą i dały wyniki zasługujące na uwagę.
Główny warunek metodyczny wszystkich tych do'
świadczeń polega na tym, aby w najbardziej dokładni
sposób wykluczyć możliwość przyjęcia przekazywane
go myślowo zadania w zwykły sposób, a więc za P°
średnictwem zmysłów. Doktor H. Brugmans przeprCr
wadził w laboratorium psychologicznym uniwersytet11
w Gróningen w Holandii następujące dość skomplik0
wane doświadczenia. Dla ich przeprowadzenia przyg0 ""
towano specjalnie dwa pomieszczenia, położone jedn0
nad drugim. W zaciemnionym górnym pomieszczeni11
znajdowało się w podłodze okienko, oszklone dwie*11*1
grubymi szybami, nie przepuszczające nawet głośny
dźwięków z jednego pomieszczenia do drugiego.
perymentatorzy znajdujący się w górnym pomieszcZ6
niu mogli obserwować przez okienko pomieszczeń16
dolne, jasno oświetlone, gdzie znajdowała się bada113
osoba. Samej osoby eksperymentatorzy nie mogli
dzieć, gdyż znajdowała się ona w czasie doświadczeń1
w specjalnej zamkniętej kabinie. Przed tą kabiną,
pod okienkiem, stał stół, na którym leżał karton z
.
malowaną szachownicą, a więc z 64 dużymi pol3
oznaczonymi według przepisów gry w szachy. Na k3
tonie tym spoczywała ręka badanej osoby, wysuną ,
przez poziomą szczelinę znajdującą się w przedn1
ściance kabin. Mogła ona widzieć karton przez sZc Z _
linę, a eksperymentatorzy nie widząc samej osoby
mieli jednak możność śledzenia ruchów jej ręki.
Każde z przeprowadzonych doświadczeń polegało "
tym, że eksperymentatorzy, patrząc z góry na dół **
12U

a

rton i na rękę badanego, przekazywali sugestię myową przesunięcia ręki z jednego pola szachownicy na
ru
gie, na przykład z pola a2 na pole c5. Wybór pola,
które badana osoba powinna była przesunąć swą
r
kę, za każdym razem był określany losowo. Przy
sprowadzeniu tych doświadczeń specjalnie zwrócił
siebie uwagę pewien student. W 60 przypadkach na
‘ pokazywał dokładnie zamyślane pole szachownicy,
stanowiło 31 procent udanych prób. W drugiej serii
kich doświadczeń, ale z zastosowaniem środków far
makologicznych, zwiększających pobudliwość kory
° 2 gowej, ten sam student podwyższył swój wynik
0
procent.
oświadczenia te, opublikowane w roku 1922, zyszeroki rozgłos. Podobne badania przeprowadzo
ny licznych krajach, a w jednym z holenderskich
kiwersytetów (w Utrechcie) założono katedrę dla
i cjalnych badań tego typu zjawisk psychicznych,
bc enie w Stanach Zjednoczonych, Anglii i w niektóa 7 h innych państwach utworzono w tym celu spełhe laboratoria, zwołuje się sympozja dla przedy
ktowania podobnych problemów związanych z mózlet11
ludzkim i psychiką *.
wzbudzenia naukowego zainteresowania zagade
ńiem sugestii myślowej nie mało przyczyniło się odycie przez H. Hertza fal elektromagnetycznych, za° s °nvanie telegrafu bez drutu i udoskonalenie transls
ji radiowych. Stąd wywodzi się nazwa „radio mózAkademik P. Łazariew pisał o tym:
>Okresowe (chemiczne — przypis autora) reakcje,
biegające w (mózgowych — przypis autora) ośrodlv

'(f es

U

ykaz literatury z zakresu parapsychologl, w tym również z zatelepatii, zestawiony p r z e z Z o r a b a (G. Z o r a b , Bibliography of
Vehology f N.Y., 1957) zawiera około t y s i ą c a tytułów. Patrz rówProceedings of f o u r t h Conferences of parapsyclwlogical studies.
s
ychology Foundation, N.Y., 1957.
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16
kach, powinny ujawnić się powstaniem w ich obręba
sił elektroruchowych. One z kolei, przekazując ,zj '
wiska elektryczne na powierzchnię głowy, powinny ""
w myśl teorii elektromagnetycznej światła — wysY'
łać do otaczającego środowiska fale elektromagnetycZ'
aZ
ne rozprzestrzeniające się z szybkością światła. K
demu odczuciu, każdemu ruchowi — powinny towa
w
rzyszyć fale. Głowa człowieka powinna wysyłać
0
przestrzeń fale o znacznej długości (do 30 tysięcy kil '
metrów). Jaką fizjologiczną rolę mogą odgrywać0116
fale trudno powiedzieć. Prawdopodobnie pomogą
wyjaśnić zjawiska sugestii (oczywiście, mamy na uwa
15
dze jedynie bezsłowną, myślową sugestię — przyP
16
autora) i inne, bardziej złożone zjawiska w dziedzin
psychiki” *.
116
Poglądy akademika P. Łazariewa, wypowiedzią
0
w roku 1922, już częściowo potwierdziły się. Na P '
110
wierzchni głowy człowieka rzeczywiście stwierdzo
aC
zmienne potencjały elektryczne, które można wzm
0
nić i zarejestrować przy zastosowaniu elektroencefał
grafu. Obecnie elektroencefalografia weszła do prakty
ra
ki medycznej jako metoda pomagająca postawić p 11
widłową diagnozę w niektórych schorzeniach mózg '
a
Wieloletnie badania włoskiego neurologa F. Cazzam c
liego, przeprowadzone wspólnie z fizykami w lata
ta
1923—1958, wskazują na istnienie w przestrzeni o
czającej głowę ludzką fal elektromagnetycznych ceh
tymetrowej długości.
0
Cazzamalli zbudował dla swych doświadczeń izd
waną kabinę, wykonaną na wzór klatki Faradaya.
0
bina miała kształt szafy wykonanej z drewniany
rlJ
ram. Jej sześć ścian pokryto blachą ołowianą o g
bości 1,5 mm, gdyż kontrolne doświadczenia wykazać'
a
--------• P , Łazariew, Fłziko-chemiczeskije osnowy wysszej nerwnoj
telnostt, Moskwa, 1922, str. 46.

Ze

ołowiane ścianki dobrze chronią wnętrze kabiny
Przed przenikaniem z zewnątrz fal radiowych, w któle
tak obfituje obecnie ziemska atmosfera. W suficie
kabiny znajdował się otwór zamykany specjalnym
2
atrzaskiem, przez który przedostawano się do wnę~
trza. W roli badanych występowały osoby o wzmożo
nej sugestywności, które można było wprowadzić w
głęboką hipnozę. W kabinie znajdowało się łóżko, stół,
krzesło, a także czuły aparat radiowy, przystosowany
odbioru fal długości metrowej, decymetrowej lub
Centymetrowej. Fale odbierano za pośrednictwem an
teny ramowej, zawieszonej wewnątrz kabiny i skiero
wanej na badanego. Odbiornik radiowy był połączony
Przewodnikiem ze słuchawkami przeznaczonymi dla
eksperymentatora, który zwykle także znajdował się
W kamerze lub też — podczas niektórych doświad
czeń — poza nią.
Dopóki badana osoba znajdowała się w stanie czu
wania, odbiornik radiowy nie rejestrował żadnych sy
gnałów. Gdy jednak wprowadzono ją w trans hipno
tyczny i poprzez sugestię słowną spowodowano stan
Pobudzenia emocjonalnego (wywołanego na przykład
2
asugerowaną halucynacją), w słuchawkach odzywały
S1
ę dźwięki wskazujące na istnienie wewnątrz kamery
tyl radiowych. Charakter dźwięków był różnorodny.
Dzasem był to łoskot, trzask, świst, niekiedy melodyjne
toil
y przypominające dźwięki wiolonczeli, fletu, a naWet głos ludzki. Odbiornik radiowy rejestrował też
normalną pracę umysłową, kiedy osiągała ona duże na
tężenie. Następnie Cazzamalli zamienił słuchawkę galanometrem strunowym, co umożliwiło graficzne zar
ejestrowanie na taśmie filmowej sygnałów wywoła
nych przez fale radiowe mózgu.
Na podstawie tych doświadczeń Cazzmalli wyciągnął
Następujące wnioski. Mózg ludzki w czasie usilnej pra8
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16
kach, powinny ujawnić się powstaniem w ich obręb
sił elektroruchowych. One z kolei, przekazując , zja'
wiska elektryczne na powierzchnię głowy, powinny
s
w myśl teorii elektromagnetycznej światła — wy X'
cZ
łać do otaczającego środowiska fale elektromagnety
aZ
ne rozprzestrzeniające się z szybkością światła. K
demu odczuciu, każdemu ruchowi — powinny towa
rzyszyć fale. Głowa człowieka powinna wysyłać
0
przestrzeń fale o znacznej długości (do 30 tysięcy kil '
6
metrów). Jaką fizjologiczną rolę mogą odgrywać t
0116
fale trudno powiedzieć. Prawdopodobnie pomogą
wyjaśnić zjawiska sugestii (oczywiście, mamy na
15
dze jedynie bezsłowną, myślową sugestię — przyP
116
autora) i inne, bardziej złożone zjawiska w dziedzi*
psychiki” *.
116
Poglądy akademika P. Łazariewa, wypowiedzią
<r
w roku 1922, już częściowo potwierdziły się. Na P
110
wierzchni głowy człowieka rzeczywiście stwierdzo
c
zmienne potencjały elektryczne, które można wzm°
0
nić i zarejestrować przy zastosowaniu elektroencefal
grafu. Obecnie elektroencefalografia weszła do pralny
ra
ki medycznej jako metoda pomagająca postawić p 11
widłową diagnozę w niektórych schorzeniach mózg ’
Wieloletnie badania włoskiego neurologa F. Cazzam l
liego, przeprowadzone wspólnie z fizykami w latać
a
1923—1958, wskazują na istnienie w przestrzeni ot
fl
czającej głowę ludzką fal elektromagnetycznych ce
tymetrowej długości.
0
Cazzamalli zbudował dla swych doświadczeń izol
6
bina miała kształt szafy wykonanej z drewniany
rU
ram. Jej sześć ścian pokryto blachą ołowianą o g
bości 1,5 mm, gdyż kontrolne doświadczenia wykazać'
* p . Łazariew, Fizłfco-che7niczeski?e
telnosti, Moskwa, 1922, str. 46.
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ołowiane ścianki dobrze chronią wnętrze kabiny
Przed przenikaniem z zewnątrz fal radiowych, w które
tak obfituje obecnie ziemska atmosfera. W suficie
kabiny znajdował się otwór zamykany specjalnym
2£
>trzaskiem, przez który przedostawano się do wnę
trza. W roli badanych występowały osoby o wzmożo
nej sugestywności, które można było wprowadzić w
głęboką hipnozę. W kabinie znajdowało się łóżko, stół,
krzesło, a także czuły aparat radiowy, przystosowany
odbioru fal długości metrowej, decymetrowej lub
centymetrowej. Fale odbierano za pośrednictwem an
teny ramowej, zawieszonej wewnątrz kabiny i skiero
wanej na badanego. Odbiornik radiowy był połączony
Przewodnikiem ze słuchawkami przeznaczonymi dla
eksperymentatora, który zwykle także znajdował się
W kamerze lub też — podczas niektórych doświadCz
eń — poza nią.
Dopóki badana osoba znajdowała się w stanie czu
wania, odbiornik radiowy nie rejestrował żadnych sy
gnałów. Gdy jednak wprowadzono ją w trans hipno
tyczny i poprzez sugestię słowną spowodowano stan
Pobudzenia emocjonalnego (wywołanego na przykład
sugerowaną halucynacją), w słuchawkach odzywały
S1
ę dźwięki wskazujące na istnienie wewnątrz kamery
t l radiowych. Charakter dźwięków był różnorodny.
Czasem był to łoskot, trzask, świst, niekiedy melodyjne
tony przypominające dźwięki wiolonczeli, fletu, a naWet głos ludzki. Odbiornik radiowy rejestrował też
formalną pracę umysłową, kiedy osiągała ona duże na
tężenie. Następnie Cazzamalli zamienił słuchawkę galanometrem strunowym, co umożliwiło graficzne za
rejestrowanie na taśmie filmowej sygnałów wywoła
nych przez fale radiowe mózgu.
Na podstawie tych doświadczeń Cazzmalli wyciągnął
następujące wnioski. Mózg ludzki w czasie usilnej pra3
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cy staje się źródłem fal elektromagnetycznych długo
ści metrowej, decymetrowej i centymetrowej. Fale ra
diowe mózgu czasem ujawniają się jako aperiodyczne,
to znaczy wykazujące zmienną długość lub podobień
stwo do fal gasnących. Czasem na krótko zachowują
się jak fale niegasnące o określonej częstości drgań.
Cazzamalli sądził, że fale mózgowe mogą być czynni
kiem fizycznym, który przekazuje sugestię myślową
od mózgu eksperymentatora do mózgu osoby badanej *•
Doświadczenia i wnioski teoretyczne Cazzamallieg0
wywołały duże zainteresowanie, ale również szereg
krytycznych uwag w prasie naukowej. Analizę kry
tyczną tych doświadczeń z punktu widzenia fizyk1
można znaleźć w artykule prof. A. Piotrowskiego **•
W Leningradzkim Instytucie Mózgu imienia W. Bechteriewa, przy udziale autora tej książki, sprawdzono
doświadczenie F. Cazzamalliego. Badania nie dały P°'
zytywnych wyników. Nie wiemy, czy udało się tego
dokonać któremuś z zagranicznych badaczy. Można
jedynie wskazać na uwieńczone sukcesem doświadcze
nie dwóch niemieckich fizyków *** stwierdzającą
pobliżu kurczących się mięśni ludzkich i zwierzęcych
istnienie pola elektromagnetycznego niskiej częstotli
wości. Istnienie tego pola stwierdzono za pośrednic
twem tarczy odbiorczej, połączonej poprzez wzmac
niacz trójlampowy z galwanometrem strunowym. Czę
stotliwość zarejestrowanych na taśmie filmowej wa
hań odpowiadała rytmowi bioprądów, dochodzących d°
* F. Cazzamalli, L e s Oncles ćlectro-magnćtigues e n corrćlation III- e
certałns Phćnomenes psycho-sensoriels, Comptes Rendues de
Congrós International de Recherches Psychiques, Paris, 1928.
Artykuł A. Fietrowskiego pt. Tel&psychiczeskije jawle?iija i m 0 '
gouiyje radiacji w czasopiśmie „Telegrafija i telefonija bez prowodoW
1926, Nr 34, str. 61.
*** Artykuły F . Sauerbrucha i W. Schumanna w czasopiśmie:
schrift fUr technische P h y s i k ” , 1928, N r 3, Łeipzig, S . 96, 315.

kurczących się mięśni z ośrodkowego układu nerwo
wego (około 50 herców). Częstotliwości tej odpowiada
ją fale elektromagnetyczne ogromnej długości — oko
ło 6 tysięcy kilometrów, które P. Łazariew uważa za
czynnik fizyczny mogący urzeczywistnić istnienie su
gestii myślowej.
Na pytanie jaki rodzaj energii elektromagnetycz
nej — wytwarzanej przez pracujący mózg — prze
chodzi do otoczenia i przeniknąwszy do innego mózgu,
Wyzwala w nim określone procesy nerwowo-psychiczUe, wypowiedziano zatem dwa poglądy. Według Łazari
«wa są to fale elektromagnetyczne niskiej częstotli
wości, a więc ogromnej długości, a według Cazza*nalliego fale o nadzwyczaj wielkiej częstotliwości,
a
Więc małej długości. Jeśli przyjąć, że jedne i drugie
fa
le istnieją, to pozostaje wciąż niejasne zagadnienie:
śy mogą one oddziaływać na korę innego mózgu, wy
dalając w niej bezpośrednio, bez udziału zmysłów,
Procesy nerwowo-psychiczne?
bo wyjaśnienia tego zagadnienia mogą posłużyć nas
tąpujące dane. Prace znanego fizjologa W. Danilews
kiego wykazały, że pod działaniem pól elektromagne
tycznych niskiej częstotliwości (50—100 herców) możhu na odległość pobudzać wypreparowane z organiz
mu nerwy i mięśnie, jak też zwiększać pobudliwość
Środkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka *.
Niedawno w naszym laboratorium udało się wyrobić
°druch warunkowy u zdrowych osób na nie wyczuwal116
dla nich oddziaływanie pola elektromagnetycznego
Piskiej częstotliwości (200 herców). Oznacza to, że ten
śynnik fizyczny jest w stanie oddziaływać na „organ
śychiki” — korę mózgową. Analogiczne dane istnieją
* W. Danllewsklj, Issledowanija
nad fizjołogiczeskim dlejstwljem
triczestwa na rasstoianii, t. I, Charków, 1900; t. II, Charków 1901.
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dla pól elektromagnetycznych nadzwyczaj wielkiej
częstotliwości, choć mechanizm oddziaływania ich na
żywe tkanki zasadniczo różni się od wpływu pól ma
łej częstotliwości. Jeden z następców Łazariewa me
todą adaptometrii wywołał u badanych osób znaczne
zwiększenie wrażliwości układu nerwowego na oddzia
ływanie fal elektromagnetycznych o długościach cen
tymetrowych. Nowsze dane dotyczące tego zagadnie
nia można znaleźć w zbiorze prac eksperymentalnych,
przeprowadzonych pod kierownictwem prof. A. Triumfowa *.
Fale elektromagnetyczne małej i wielkiej częstotli
wości mogą oddziaływać na mózg w przedstawiony
sposób jedynie w tym przypadku, kiedy ich moc osią
ga — jak mówią fizjolodzy — wielkość progową,
znaczy najmniejszą intensywność, przy której czło
wiek może subiektywnie odczuć procesy nerwowe wy
wołane przez nie. Zwrócił na to uwagę radziecki fizyk
prof. W. Arkadiew. Na podstawie obliczeń doszedł on
do wniosku, że moc tych pól elektromagnetycznych,
wywołanych przez bioprądy pracującego mózgu, jest3
bardzo mała i nie osiąga wielkości progowej. Jest on
znacznie mniejsza od mocy pól elektromagnetycznych,
powstających w urządzeniach elektrycznych i prze
wodnikach, wśród których żyje i pracuje współczesny
człowiek. Na tej podstawie W. Arkadiew ocenia nega3
tywnie hipotezę elektromagnetycznego przekazywani
sugestii myślowej **.
1
Słuszność tej hipotezy może być potwierdzona l e2:
obalona jeszcze w inny sposób, a mianowicie poprz metaliczne ekranizowanie osoby sugerującej (ekspery '
ele
*'
• Patrz O biołogiczeskom diejstwtt swerchwysoko czastotnogo
1957.
tromagnitnogo poiła, Sb. Ł.,
♦* W. Arkadiew, Ob elektromagnit noj gipoteze peredaczl myśleć
go wnuszenija, („Źurnał prikładnoj fizyki”), 1924, t. I. str. 215.

ftientatora), lub przyjmującej sugestię myślową (osoby
badanej). W Związku Radzieckim po raz pierwszy za
stosował tę metodę inżynier elektryk B. Każinski. Wedł
ug niego ekranizowanie metaliczne przeszkadza prze
kazywaniu sugestii myślowej. Do takiego samego wy
niku doszedł wspomniany już fizyk S. Turłygin *.
Zasługa B. Każinskiego polega na tym, że po raz
Pierwszy próbował odpowiedzieć na pytanie, w jaki
s
Posób elementy strukturalne tkanki nerwowej mogą
"wytwarzać fale elektromagnetyczne wielkiej częstotli
wości. Wskazał on, że w elektrotechnice dla otrzyma
nia takich fal stosuje się zamknięty obwód drgający
Pr ądu zmiennego. Obwód taki zawiera kondensator
°raz zwoje cewki i wykazuje pewien opór elektrycz
ny. W układzie nerwowym — prądem zmiennym jest
bioprąd, stanowiący podstawę pobudzenia nerwo
wego. Zakończenia dendrytów, mające wygląd płytek,
każinski uważa za kondensatory komórek, natomiast
zwoje włókien nerwowych za cewki — włączone kole
jno w zamknięty obwód drgający. Całość ma tworzyć
s
° cylator komórkowy, wytwarzający fale elektroma
gnetyczne odpowiedniej długości **.
Opierając się na tych wywodach wybitny histofizjolo
g akademik A. Leontowicz, współpracujący ze swym
tynem elektrotechnikiem, przeprowadził próbę teore
tycznego obliczenia długości fal elektromagnetycznych,
Wytwarzanych przez oscylatory komórek mózgowych,
Uwzględniając przy tym wielkość siły elektromotorycz
nej bioprądów, możliwą pojemność kondensatorów ko
mórkowych, opór elektryczny dróg nerwowych itp.
Wyniki tego obliczenia wystarczająco dobrze zgadzały
* S. Turłygin, Izluczenije mikrowoln (X — 2 mm) organizmom
ę
1942,
t *e *°wieka, („Bjulleteń eksperomenta lnoj biologii i mediciny”),
wyp. 4, str. 63.
** B. Każinskij, Peredacza mysiej, Moskwa 1923; B. Każlnsklj, Btoradloswtaź, Kijew, 1962.
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się z obliczeniem zakresu długości fal, stwierdzonych
na drodze doświadczalnej przez F. Cazzamalliego *.
Istnieją jednak i odmienne dane eksperymentalne.
Podają one, że ekranizowanie nadawcy i odbiorcy W
żelaznych lub ołowianych kamerach o grubości ścian
1 —3 mm nie przeszkadzało i nawet wyraźnie nie osła
biało przekazu sugestii myślowej o śnie lub przebudze
niu**. Takie kamery nie przepuszczają fal krótkich
(centymetrowych i metrowych długości) i w znacznym
stopniu osłabiają fale długie (kilometrowych długości)Jeśli można wierzyć powszechnie znanym doniesie
niom o amerykańskich doświadczeniach nad sugestią
myślową, przeprowadzonych jakoby na pokładzie ato
mowej łodzi podwodnej „Nautilus”, to można by do
dać jeszcze, że nawet kilometrowej grubości warstwa
wody morskiej, ani też stalowy pancerz łodzi nie sta'
nowią przeszkody dla przechodzenia energii, która po
woduje przekazanie sugestii myślowej. Stawia to pod
znakiem zapytania słuszność hipotezy o charakterze
elektromagnetycznym zjawisk sugestii na odległość.
Z przedstawionych danych wynika, że osiągnięte do
tychczas wyniki w badaniu faktów przemawiających6
za istnieniem sugestii myślowej i ich wyjaśnieni
z punktu widzenia elektromagnetycznego oddziaływa'
nia jednego mózgu na drugi, nie dają podstaw do
ostatecznego zakończenia sprawy.
Zakładamy jednali, że kiedyś cel ten zostanie osiąg'
nięty. Z pewnością uda się wykazać, że w pewnych
choć rzadko spotykanych — sprzyjających warunkach
jeden mózg może być stacją nadawczą fal elektronaa'
gnetycznych lub innych, a drugi mózg stacją odbiorczą
* Artykuł A. Leontowicza w „Jubllejnom sbornlkle” AN USS
t . I, 1944.
** Monografia Ł. Ł. Waslljewa, Eksperimentalnyje Issledowctw
myslennogo wnuszenlja, 1962.
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tych fal. Załóżmy dalej, że odebrane fale będą mogły
Wywoływać w korze mózgowej odpowiadające im pro
cesy nerwowo-psychiczne.
Należałoby zakończyć ten rozdział wyjątkiem
z
artykułu twórcy cybernetyki Norberta Wienera, któ
ry pod koniec swego życia uznał naukowe badanie te
lepatii za sprawę poważną. Oto jego autentyczna wy
powiedź: „Wobec stale wzrastającego stopnia poznania
Pamięci i jej mechanizmów, psychologia — która była
zasadzie nauką fenomenologiczną — staje się coraz
bardziej związana z neurofizjologią. Wiele zagadnień
do tego czasu opierających się na paru skandalicznych
Ułożeniach, jak np. badanie bezpośredniej łączności na
°dległość między układami nerwowymi, zaczyna być
Przedmiotem realnej dziedziny badań naukowych, któ
ra nie będzie skażona nienaukowymi przypuszczenia
mi, że spotykamy się tu ze zjawiskami nie mającymi
fizycznych korelatów. Z niejaką pewnością oczekuję
Wieści o odkryciu tych fizycznych korelatów, jeśli
Sanie zjawiska rzeczywiście istnieją (co uważam za
całkiem możliwe), albo też trzeba je będzie ostatecznie
Wykluczyć z kręgu rozpatrywań”*.
‘ Norbert Wiener, Dinamteal Systems in physics and blologp. „New
Mentlst”, 23 January 1964, p. 212.

VII. Co można powiedzieć
o „spostrzeganiu
pozazmysł owym”?

e
arapsychologowie uważają, że żyjąc
istoty, a po części i człowiek, wytwo
rzyły w procesie ewolucji takie mechanizmy organicz
ne odczuwania i oddziaływania na odległość, które
można porównać ze współczesnymi zdobyczami na po
lu radiotechniki i elektroniki. Telepatia przypomina
więc łączność realizowaną za pośrednictwem bezprze
wodowego telegrafu lub radia, telestezja przypomina3
łączność telewizyjną, telekineza — telemechanikę,
więc sterowanie rozmaitymi przyrządami i procesami
na odległość za pomocą urządzeń elektronicznych.
Porównania te nie są bezsensowne, gdyż na ich po
twierdzenie można przytoczyć wiele przykładów.
Oko jest zbudowane i działa podobnie jak aparat
fotograficzny; soczewka oczna to swego rodzaju obiek
tyw, warstwa światłoczułych komórek siatkówki (prącików i czopków) — to niby żywa emulsja fotogra
ficzna itd. W narządy lokacji ultradźwiękowej wyp°'
sażone są delfiny i niektóre zwierzęta nocne jak nietoperze, a narządy radiolokacji występują u ryb prze
bywających w mętnych wodach mulistych rzek (npmruk nilowy z rodziny Mormyridae) *. W niektórych
c
przypadkach technika znacznie wyprzedziła to, °

P

4
Tymi zagadnieniami zajmuje się
troniką lub bioniką.
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obecnie nauka zwana bloelek'

° s iągnęły żywe istoty w procesie ewolucji, w innych
Natomiast wynalazczość człowieka w sposób widoczny
P°zostaje w tyle przy porównaniu z możliwościami
Przyrody. Żadnymi więc sposobami analizy chemicznej
hie można stwierdzić w powietrzu obecności domie
szek środków zapachowych, które wyławia i rozpozna■l e narząd węchu psa myśliwskiego i wielu dzikich
2
Wierząt.
podstawie specjalnie dobranych doświadczeń
1
Poczynionych spostrzeżeń parapsychologowie dążą
udowodnienia, że przynajmniej niektóre zwierzęta
1
Poszczególne osoby mają zdolność odczuwania przed
miotów i zjawisk w warunkach, w których możliwość
dostrzegania ich za pośrednictwem zmysłów (wzroku,
s chu, dotyku i węchu) jest całkowicie wykluczona:
przykład określenie zawartości nieprzezroczystych
1
opieczętowanych kopert (jasnowidztwo), czy też od
suwanie jakiejś akcji na znaczną odległość (dalekoAvi
dztwo). Pierwsza zdolność odpowiada w technice
fe
ntgenoskopii, a druga — telewizji.
Zaznajomimy się obecnie z niektórymi zjawiskami
P ażanymi przez parapsychologów za prawdziwe i po
gardzającym i realność „spostrzegania pozazmysłoe
go”. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu, znany już
sta
rożytnym Grekom i Rzymianom, sposób wynajdyPńia podziemnych wód i rud przy użyciu różdżki.
zadziwiającą odmianę reaktywności ludzkiego orńizmu tak charakteryzu je prof. N. Kaszkarow:
"Człowiek, obdarzony zdolnością wynajdywania
. ° y» trzyma w rękach prostą, rozdwojoną (widełko} Ptą) gałązkę leszczyny. Na podstawie ruchów tej gaki wywołanych jego odruchowymi (nieświadomymi)
Prozami mięśniowymi, może on wskazać miejsce
jdowania się podziemnej żyły wodnej, określić jej
er
okość, przybliżoną głębokość zalegania pod po137

wiechnią ziemi, kierunek ruchu wody, jak też prześle
wody odczuwa
dzić jej bieg. Wielu poszukiwaczy
wpływ nie tylko strumieni podziemnych wód, ale tak
że nagromadzeń gazów, jak też prądów elektrycznych,
jeśli tylko znajdują się w ich obszarze oddziaływani '
Mogą oni także wykryć obecność złóż metali i żył
donośnych. Po długotrwałym przygotowani u, niekto"
rym rożdżkarzom udaje się rozwinąć zdolność zróżni'
z
cowania odczucia wywołanego przez różne ciała ora
nl
określić, że właśnie one oddziałują na nich w dany
miejscu” *.
eS
Zagadnienie różdżki do poszukiwania wody j
1
aktualne do dnia dzisiejszego, ponieważ sposób tei
znajduje praktyczne zastosowanie w wielu krajach ’
Ma on zagmatwaną historię i posiada obszerną liter®'
dyskutoW®"
turę. Sprawa różdżki była niejednokrotnie
na na międzynarodo wych kongresach naukowych.
roku 1913 na drugim kongresie psychologii ekspery
mentalnej w Paryżu przeprowadzo no konkurs różdżka"
rzy. Wielu uczestników wywiązało się ze wszystkiche
postawionych im zadań, wchodzących w program prz "
1
widzianych doświadczeń. Zadania te odpowiadały tyh
0
rodzajom poszukiwań, które wymienił N. Kaszkal’ ' '
Kongres uznał za fakt udowodniony zdolność niektć'
1
rych ludzi do wykrywania wody i rud przytoczony
sposobem (przy użyciu drewnianej lub metalov
różdżki) i zalecił dalsze wysiłki dla zbadania
1
fizycznej, która powoduje u różdżkarzy reakcję mięśfl '
a
wywołujących z kolei ruchy różdżki. Siłę tę, wyw<
♦ N. Kaszkarow, Obnarużenije podziemnych wod po Izmenew
imi w atmosferie, Kijew, 1916, str. 5—6.
*♦ W roku 1961 otrzymałem l i s t z Czechosłowacji od różdźK
r f
Stanisława Dokulila, w którym polemizuje on z niemieckim P °
rem, autorem książki z tego zakresu (O. Prokop, WUnscheirU
32
Erdstrahlen und Wtssenschaft, Berlin, 1957). Dokulil pisze, że od o t r
P
a
l
d
wody
a
i
n
a
w
y
d
j
a
n
y
w
o
d
s t o s u j e z p o w o d z e n i e m różdżkę
wiejskich spółdzielni p r o d u k c y j n y c h .
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M przez znajdujące się pod ziemią źródło, nagroma2
°ne w podziemnej pieczarze powietrze lub żyłę rudy
J etalicznej — Ch. Richet nazwał „siłą rabdyczną” (la
° rce rhabdiąue). Według niego — te jakieś „jeszcze
h eznane drgania” mogą wzmagać nie zbadaną jeszcze
Iz
jologom i psychologom, ukrytą wrażliwość organiz17111
Na tej podstawie Richet,
ludzkiego (cryptesthesie).
zjawiska do dziedziny
te
włączyli
Barrett
również
Parapsychologii.
ni autorzy (jak na przykład Chevreul) dostrzegali
ty ruchach różdżki coś więcej niż czynności ideomototyczne, omówione już w rozdziale piątym. Według
j c h doświadczeni poszukiwacze mogą rozpoznawać po° 2 enie źródła lub żyły rudonośnej po własnościach
gleby i roślinności, a powstała w ten sposób myśl
r
°żdżkarza wyraża się w odpowiednich ruchach różdżki.
Na koniec zajmujący się tymi zagadnieniam i fizycy
na
przykład Francuz H. Mager) starali się wytłumaCz
yć to zjawisko z punktu widzenia biofizyki i zastąpić
h°szukiw a C za i jego różdżkę odpowiednią aparaturą
12
yczną. Pierwsza próba skonstruowan ia takiego urząz
1903 przez
w roku
enia była przeprowadzona
c
hmidta w Brnie. Obecność podziemnego strumienia
doznawano po wahaniach słabo namagnesowa nej wskaa
wki tej aparatury *. Wynik ten dowodzi, że tajemniZa
siła rabdyczna jest w swej istocie siłą elektryczną
magnetyczną.
urządzęObecnie stosuje się bardziej skomplikowane
la
oraz metody radiacyjne przy rozszyfrowani u wnęZa
Ziemi. Trzeba jednak podkreślić, że odnotowano
a
kie przypadki, kiedy urządzenia fizyczne nie dawały
odziewanego wyniku, a różdżkarz dokładnie rozwią8>° o p i s m o ż n a znaleźć w przytoczonej J u ż pracy N. K a s z k a W y k r y w a n i e p o d z i e m n y c h wód zależnie od z m i a n wywołyhych przez n i e w a t m o s f e r z e ” .
Je

a
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zywał postawione mu zadanie. Kaszkarow uważa, że
organizm rożdżkarza reaguje pewniej, niż jakikolwiek
przyrząd fizyczny na zmiany jonizacji powietrza i wa
hania atmosferycznych prądów elektrycznych, co moż
na stwierdzić nad miejscami przepływu podziemnych
strumieni wodnych lub zalegania żył rudonośnych.
obszarach tych zachodzi zawsze wzmożone wydzielani6
z gleby promieniotwórczego gazu — radonu.
Co właściwie stanowi istotną przyczynę reakcji ru
chowej rożdżkarza, pojawiającej się w miejscach zale
gania rud i występowania źródeł — na to dotychczas
nie sposób odpowiedzieć z całą pewnością. Należy
przypuszczać, że rozwiązanie tego zagadnienia będzie
należało do biofizyków. Nie wytłumaczono też na ra
zie dlaczego zdolność wyszukiwania wody i żył rudo
nośnych cechuje jedynie niewielu ludzi. Taka rzadkość
i wyjątkowość jest charakterystyczna nie tylko dla
tego uzdolnienia, ale i dla wszystkich zjawisk para'
psychicznych, co nadzwyczaj utrudnia ich badanie.
Niedawno uczestniczyłem w demonstrowaniu takich
zdolności reagowania na przepływający pod ziemia
strumień, co objawiało się ruchem sprężystej druciane!
„różdżki”. Młoda pracownica naukowa — geofizyk
szła szybko we wskazanym jej kierunku, trzymaj4c
różdżkę w położeniu poziomym. Gdy zbliżyła się d°
miejsca, gdzie przepływała woda, niewidoczna dla ni®!
i niesłyszalna, różdżka uniosła się i zaczęła obracuc
się w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek
gara. W miarę oddalania się od tego miejsca, ruch
różdżki zmniejszał się i wreszcie zanikł. To doświa '
czenie było wielokrotnie powtarzane i sfotografował*6 '
Istnieje jeszcze grupa zjawisk określonych — podob'
nie jak wyszukiwanie wody — terminem „jasnowidz
twa”. W odróżnieniu od różdżkarstwa charakterystyce'
ne dla nich jest nadzwyczajne (ponadnormalne)

czulenie narządów zmysłowych — wzroku lub słuchu,
□serwuje się je u ludzi zahipnotyzowanych lub tych,
Or
zy wywołali u siebie stan autohipnozy zwany rówhież transem *.
kronikach medycznych zarejestrowano niemało
przypadków patologicznego wyczulenia zmysłów. Wefu
g oświadczenia doktora Brecheta pewien zdrowy
człowiek zauważył nagle u siebie nadzwyczajne zaos
trzenie wzroku; rozróżniał on dokładnie najdrobniejS?e
przedmioty na wielką odległość. Taki stan trwał
Przez całą dobę, po czym nastąpił wylew krwi do mózi chory zmarł. W czasie sekcji zwłok wykryto we
z
górku wzrokowym z prawej strony niedawno wy
burzony skrzep krwi. Jak twierdzi doktor Mitchell,
którzy jego nerwowo chorzy pacjenci mogli czytać
fz
P y takim świetle, przy którym zdrowi zaledwie z
r
Udem rozróżniali nawet największe przedmioty.
Zaostrzenie słuchu, spotykane u niektórych zahipnoyzowanych i histeryków, może być tak znaczne, że
Vszą oni wyraźnie słaby szept nawet z wielkiej odle® ości.
■Niekiedy takie zaostrzenie wzroku lub słuchu jest
wprost niewiarygodne. Przytaczam jeden z takich
P ypadków, o którym donieśli mi w liście lekarze poCekiego szpitala psychiatrycznego B. Sziło i A. ŁaPicki. Dotyczył on chorego w średnim wieku, alkohotera9 pii,
Pewnego
razu w czasie
hipnoodbywającego
się w kolejnego
obecnościseansu
pracowników
Pitala, spostrzeżono u niego następujące zjawiska
'historia choroby Nr 186 z 1957 roku):
większej paczki gazet i czasopism leżących na
S ł o w o „ t r a n s " (po angielsku t r a n c e ) p o c h o d z i z języka ł a c i ń s k i e słowa transire — przechodzić, i oznacza przejście ze s t a n u
hiy
w „ n i e z w y k ł y s t a n bierności, ś w i a d o m y lub n i e ś w l a d o ’ fizjologiczny l u b patologiczny, w czasie którego p r a c a mózgu
J d u j e s i ę poza k o n t r o l ą w o l i " (Beard).
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etażerce wzięto gazetę i podano choremu z polece
niem, by — nie otwierając oczu — przeczytał tytuł
gazety. Chory milczy i nie podnosi powiek. Wtedy le
karz wskazującym palcem prawej ręki pacjenta wy0
konuje ruch nad tytułem gazety, jak gdyby utrwalają
uwagę chorego na określonym punkcie w przestrzeni,
za pośrednictwem kinestezyjnego odczucia ręką (bez
dotykania tekstu palcem). Chory prawidłowo podaj®
tytuł białoruskiej gazety «Zwiezda». Tym sposobem
pacjent bezbłędnie odczytuje tytuły artykułów, po
szczególne zdania i wyrazy pisane drobnym drukiemTytuł gazety « Prawda# czyta z zamkniętymi oczami
11
poprzez pojedynczy i złożony arkusz czystego papie* nieliniowanego. Po przebudzeniu chory przypomniał
16
sobie, że widział jak « przez mgłę» duże drukowa*
litery tytułów, a drobny druk tekstu «zlewał się
111
oczach ». Doświadczenie przeprowadzono przy jasny
6
oświetleniu tekstu. Przy słabszym oświetleniu czytam
było utrudnione. Trudniej go było również odczyty
wać przy wzroście «bariery papierowej# (1—2—
516
arkusze papieru). Możliwość uprzedniego zetknięcia 15
pacjenta z gazetami należy całkowicie wykluczyć, gdy
nie miał on dostępu do pomieszczenia, gdzie znajdo
wały się czasopisma, jak też nie był uprzedzony o cha
rakterze doświadczenia” *.
Autorzy doniesienia wspominają o podobnym spo
strzeżeniu jednego z wybitnych psychiatrów rosyj
6
skich S. Korsakowa. Jego pacjentka miała zdolnos
e
„za pośrednictwem dotyku, ogólnej wrażliwości i sp '
113
cjalnego cieplnego odczuwania” odczytywać pismo
papierze, który włożono do koperty razem z niena6
świetloną taśmą filmową **, odcyfrować litery prz
• C y t u j ę za zgodą autorów doniesienia,
a de*•* Film fotograficzny umieszczano dla kontroli — na w y p ( pf
g d y b y pacjentka próbowała zajrzeć do zapieczętowanej koperty
zakończeniu doświadczenia iilm wywoływano).
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ilka warstw papieru, a nawet określić charakter
hisnaa i kolor atramentu. Prof. Korsaków pisał w
2vv
iązku z tym, że „pacjenci czasem wprowadzali w
Umienie zgromadzonych, podając im takie informae e
J , których nie można było uzyskać przy normalnej
r
ażliwości organów zmysłów, co jest uważane przez
a
Wowiernych ludzi za objaw nieomal nadnatural
ny” *
roku 1962 przeprowadzono podobne doświadczenia
■K. Kuleszową w pracowni psychologicznej Instytutu
w Niżnym Tagile. Stały się one przededagogicznego
lo
tem zainteresowania uczestników odbywającej się
. konferencji naukowej uralskiego oddziału WszechUązkowego Towarzystwa Psychologów. O tym, jak
oprowadzano te doświadczenia, niejednokrotnie in° r mowano w gazetach.
>>Róży Kuleszowej zawiązano oczy chustką, ale ona,
% °dząc palcem prawej ręki po drukowanym tekście,
łatwością potrafiła czytać gazetę. Podawano jej zdjęle
i Róża znów, nie widząc go, określiła palcami poi zewnętrzny wygląd sfotografowanej osoby. Do
°Perty, wykonanej z nieprzezroczystego papieru, włoróżnokolorowe papierki, a Kuleszową podała koI
każdego z nich. Z ukrytego za zasłoną woreczka
wydobywała bezbłędnie kłębki nitek o żądanym
ar
wieniu lub taką, a nie inną kartę do gry. Doty, Ie m określała nawet treść małego rysunku na znaczu
Pocztowym.
Róża Kuleszową podaje pewne wyjaśnienie tego
Wiska. Dotykając powierzchni kolorowej, odczuwa
ą 5 jeden kolor jako linie faliste, inny jako kropki,
znów
ja ° kreski. Równocześnie z tyra odczu111
powstaje w jej świadomości również wzrokowe
®- Korsaków, Kurs

psicMatrlt,

t. I, Izd. 3, 1913, str. 95—95.
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wyobrażenie koloru. Niezwykłą wrażliwość dotykowi
rozwinęła Kuleszowa wytrwałymi ćwiczeniami. Przez
pewien czas pracowała w szkole dla niewidomych.
P°
przejściu zapalenia mózgu na tle reumatycznym j6 l
wrażliwość spotęgowała się. Pojawiła się zdolność jak
by widzenia kolorów przez dotyk” *. Jak wykazały
dalsze doświadczenia, Róża może przeczytać ręką tekst,
na którym położono folię celuloidową.
Bezpośredni 6
dotknięcie obiektu palcami, nie jest konieczne dla uzy'
skania pozytywnego wyniku doświadczenia.
Wstępne informacje zostały potem gruntownie uzu
pełnione poważnymi doświadczeniami z zastosowani 6111
urządzeń optycznych,
przeprowadzonymi w instytu
tach naukowo-badawczych Moskwy i SwierdłowskaWykazano, że R. Kuleszowa może czytać tekst i r° z '
poznawać kolory jedynie przy dostatecznym oświetl 6 '
niu przedmiotów i że jej niezwykła wrażliwość doty
kowa nie ma tu znaczenia, a jej wyczulenie skórn 0 '
optyczne podlega
niektórym prawom dotyczący 111
świetlnej i barwnej wrażliwości oka. Gdy Róża doty
kała palcami niebieskiego kwadratu oświetlonego pło
mieniami czerwonymi — nazwała go fioletowym. Rów
nież fioletowe zabarwienie widział eksperymentator
Przypuszczano, że w naskórku palców Kuleszo 6 !
znajdują się światłoczułe barwniki podobne do tyci 1’
jakie istnieją w czopkach i pręcikach siatkówki oka
obecności ich jednak nie stwierdzono.
Uczeni począt
kowo nie potrafili wyjaśnić tych zadziwiających
wisk. Jedni uważali, że Kuleszowa reaguje na najdrok
niejsze różnice temperatury odmiennie zabarwiony
powierzchni
przedmiotów; z tego powodu prawdop 0
dobnie doświadczenia nie udawały się w ciemnoś 61 '
Inni przypuszczali, że Róża odczuwa palcami ręki

struktury barwników. W związku z tym przypo
mniano również doświadczenia prof. A. Leontiewa,
tory przed dwudziestoma laty wynalazł sposób sensymzowania skóry dłoni (czyli podwyższania jej wrażli
wości) na odczuwanie promieni świetlnych. Ich od
pływanie cieplne było całkowicie wyeliminowane
Przez specjalne filtry. Sensybilizację określonego obS2aru
skóry wywoływano przez podrażnienia elektryczinnego odcinka skóry, dzięki czemu badana osoba
toogła odczuć początek i koniec oddziaływania światła
uczulone miejsce. Prócz tego osoba ta, której dobrze
Ganiano oczy, mogła również odróżnić światło czer
wone od zielonego.
Dalsze badania wrażliwości skórno-optycznej stały
Sl
S łatwiejsze dzięki temu, że tę dziwną właściwość
Wykryto jeszcze u kilku innych osób — zwłaszcza u
21e
ci i młodzieńców, a w tej liczbie i u niewidomych.
. ładnych badań laboratoryjnych nad ich wrażliwoskórno-optyczną, odróżniającą się w niektórych
Przypadkach od wrażliwości stwierdzonej u KuleszoVVe
j, dotychczas nie przeprowadzono.
Rywalką” R. Kuleszowej w Stanach ZjednoczoJ c h stała się niemłoda już Patrycja Stanley. Jej
°lność odczuwania światła palcami rąk (nawet przez
_ owe rękawiczki) była badana przez profesora psy°logii Ryszarda Youtza i innych. Jak podała prasa
to rykańska („Times”, 8.1.1964.), doświadczenia udasię również w ciemności, przy oświetleniu obiekniewidzialnymi promieniami podczerwonymi.
krok naprzód uczynił docent niżno-tagilskieIhSt

y t u t u Pedagogicznego A. Nowomiejski. Wykazał
doświadczalnie, że wrażliwość skórno-optyczna
być ujawniona, jak też w pewnym stopniu rozwiprzez długotrwałe i systematyczne ćwiczenia nau „zwykłych śmiertelników”, choć oczywiście nie

* Gazeta PłUralskij raboczlj”, 12,X.19G2 r.; „Izwiestlja”, 24.X.190 2
„Smiena”, 15. XII. 1962 r.
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wyobrażenie koloru. Niezwykłą wrażliwość dotykowa
rozwinęła Kuleszowa wytrwałymi ćwiczeniami. Przez
pewien czas pracowała w szkole dla niewidomych. P°
przejściu zapalenia mózgu na tle reumatycznym je l
wrażliwość spotęgowała się. Pojawiła się zdolność jak'
by widzenia kolorów przez dotyk” *. Jak wykazały
dalsze doświadczenia, Róża może przeczytać ręką tekstna którym położono folię celuloidową. Bezpośredni6
dotknięcie obiektu palcami nie jest konieczne dla uzyskania pozytywnego wyniku doświadczenia.
Wstępne informacje zostały potem gruntownie uzu
pełnione poważnymi doświadczeniami z zastosowanie!11
urządzeń optycznych, przeprowadzonymi w instytu
tach naukowo-badawczych Moskwy i SwierdłowskaWykazano, że R. Kuleszowa może czytać tekst i roz
poznawać kolory jedynie przy dostatecznym oświetla
niu przedmiotów i że jej niezwykła wrażliwość doty
kowa nie ma tu znaczenia, a jej wyczulenie skórn°optyczne podlega niektórym prawom dotyczący111
świetlnej i barwnej wrażliwości oka. Gdy Róża doty
kała palcami niebieskiego kwadratu oświetlonego pro
mieniami czerwonymi — nazwała go fioletowym. Rów
nież fioletowe zabarwienie widział eksperymentator*
Przypuszczano, że w naskórku palców KuleszoWe J
znajdują się światłoczułe barwniki podobne do ty c ’
jakie istnieją w czopkach i pręcikach siatkówki oka
obecności ich jednak nie stwierdzono. Uczeni począt
kowo nie potrafili wyjaśnić tych zadziwiających zja
wisk. Jedni uważali, że Kuleszowa reaguje na najdr b
niejsze różnice temperatury odmiennie zabarwiony
powierzchni przedmiotów; z tego powodu prawdop
dobnie doświadczenia nie udawały się w ciemnoścl
Inni przypuszczali, że Róża odczuwa palcami ręki ró21
* Gazeta „Uralskij raboczlj”, 12.X.19G2 r.; „Izwiestlja”, 24.X.19 62
„Smlena", 15.XII.1962 r.
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ce struktury barwników. W związku z tym przypo
minano również doświadczenia prof. A. Leontiewa,
kfńr
m y przed dwudziestoma laty wynalazł sposób sensyuizowania skóry dłoni (czyli podwyższania jej wrażlina
odczuwanie promieni świetlnych. Ich od
pływanie cieplne było całkowicie wyeliminowane
Przez specjalne filtry. Sensybilizację określonego obSz
aru skóry wywoływano przez podrażnienia elektryczinnego odcinka skóry, dzięki czemu badana osoba
Iłl
°gła odczuć początek i koniec oddziaływania światła
119
uczulone miejsce. Prócz tego osoba ta, której dobrze
Osłaniano oczy, mogła również odróżnić światło czer
wone od zielonego.
dalsze badania wrażliwości skórn o-optycznej stały
Sl
ę łatwiejsze dzięki temu, że tę dziwną właściwość
Wykryto jeszcze u kilku innych osób — zwłaszcza u
Zleci i młodzieńców, a w tej liczbie i u niewidomych.
, ktadnych badań laboratoryjnych nad ich wrażliwoskórno-optyczną, odróżniającą się w niektórych
Przypadkach od wrażliwości stwierdzonej u Kuleszo' Ve j, dotychczas nie przeprowadzono.
'-Rywalką” R. Kuleszowej w Stanach Zjednoczos a a s
ię niemłoda już Patrycja Stanley. Jej
olność odczuwania światła palcami rąk (nawet przez
pniowe rękawiczki) była badana przez profesora psyPologii Ryszarda Youtza i innych. Jak podała prasa
rprykańska („Times”, 8.1.1964.), doświadczenia udasię również w ciemności, przy oświetleniu obiekfliewidzialnymi promieniami podczerwonymi.
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doświadczalnie, że wrażliwość skórno-optyczna
Ze
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u*wszystkich* Z 50 studentów i studentek wydziału
artystyczno-graficznego dziesięciu nauczyło się rozp0 "
znawać palcami początkowo dwa, następnie trzy i wię"
cej kolorów. Niektórzy z nich zaczęli nawet określać
kolor kartek papierowych na odległość, trzymając nad
nimi rękę na wysokości 20—80 cm. Ekrany wykonane
z folii aluminiowej, cienkich płytek żelaza i miedzi,
nieprzezroczystego papieru, szkła, przezroczystych fol#
różnego rodzaju, cieczy (woda, benzyna) i nakładana
na barwne arkusze, nie przeszkadzały w odróżnianiu
i określaniu kolorów. Zjawisko to zostało nazwane
przez A. Nowowiejskiego ,,przenikającą właściwością
wrażliwości skórno-optycznej”. Żadnych wzrokowych
odczuć badane osoby w tych eksperymentach nie do"
świadczają. Rozpoznają one barwy właściwe skórze*
a więc nie swoistym dla spostrzegania kolorów odczU"
ciem (ciepło, chłód, przyciąganie lub odpychanie pal"
ców), przy czym każdy kolor odróżnia się jakąś specjał"
ną zmianą tego odczucia *. Wiadomo, że rozpoznawani
kolorów na odległość jest jeszcze trudniejsze do WY"
jaśnienia niż rozpoznawanie ich dotykiem. Jest to dl a
0"

* A . N o w o m i e j s k i j , O prirodie kożno-opticzeskogo czuwstwa u C A
łowicka, ( „ W o p r o s y psichołogii”), 1963, N r 5.
t
Ustalono, że zdolność reagowania na ś w i a t ł o i barwę b e z poih° u
ar
o c z u m a j ą również niektóre zwierzęta. W szczególności s p o t y k *h
j ą u niektórych gatunków ryb. N i e w i d o m e r y b y mogą odczu
światło poprzez przezroczyste k o ś c i czaszki, bezpośrednio przez
d e k z n a j d u j ą c y s i ę w między mózgowiu, z którego w p r o c e s i e rozWoJ
z a r o d k o w e g o tworzy się siatkówka o k a . Swiatłoczułością obdarz 0
j e s t r ó w n i e ż naskórek, p r z y n a j m n i e j u niektórych g a t u n k ó w
J. C h o ł o d o w o w i u d a ł o się w y r o b i ć u oślepionych k a r a s i o b r o n n y o d r
w a r u n k o w y na o ś w i e t l a n i e ich czerwonym l u b zielonym ś w i a U ,
p r z y w z m o c n i e n i u sygnału świetlnego p r ą d e m e l e k t r y c z n y m , K*
w tych doświadczeniach o d g r y w a ł rolę b o d ź c a bezwarunkowy 0
( P a t r z J . C h o ł o d o w : Wyrabianie odruchów warunkowych na
u ryb oślepionych. „ N a u k o w e r e f e r a t y wyższej szkoły. N a u k i
g i c z n e ” , N r 2, 1958, str. 72). Nie w i e m y , j a k i r o d z a j o d c z u c i a w y 2
u r y b skórno-świetlna r e c e p c j a — w z r o k o w y , czy też j a k i ś inny
n i e taki s a m , j a k u ludzi o b d a r z o n y c h w r a ż l i w o ś c i ą skórno-optycz 1 , ;
Wiemy j e d n a k , że t e n r o d z a j w r a ż l i w o ś c i n i e j e s t u n i k a l n y m u Z
nieniem jedynie niektórych przedstawicieli rodu ludzkiego.
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Nauki zadanie do rozwiązania na najbliższy okres.
Obecnie wysuwa się jedynie hipotezy robocze, poma
gające posunąć się naprzód, lecz mające jedynie zna
czenie tymczasowe.
Zapewne o podobnych zjawiskach wypowiedział się
Jednego razu I. Pawłów. Opisując nadzwyczaj subtel
ne zróżnicowania bodźców warunkowych w doświad
czeniach na psie, kontynuuje on: „U nas, łudzi, wyż
sze funkcje poznawcze działają na przekór tym niż
szym zdolnościom różnicowania i przeszkadzają sub
telnemu rozróżnianiu bodźców. Dowodzi tego fakt, że
Xv
niektórych przypadkach przy zmianie zwykłej czyn
ności poznawczej zdolność rozróżniania zaostrza się.
szczególnych stanach tak zwanego jasnowidzenia
zdolność ta osiąga niebywałą subtelność” *.
Ta myśl I. Pawłowa, prowadząca do stwierdzenia, że
najwyższa, poznawcza, funkcja kory mózgowej może
hamować jej bardziej prymitywne czynności, rozwi
nęła się w interesującym poglądzie biofizyka N. Newherga: „Maksymalna wrażliwość, przejawiająca się je
dynie w wyjątkowych przypadkach, jest rzeczywistą
niożliwością receptorów (peryferyjnych narządów czu
ciowych — przypis autora) zawsze im właściwą. Istnie
je jednak bardziej scentralizowany aparat regulujący
ich wrażliwość i nie pozwalający człowiekowi według
Życzenia na wykorzystywanie jej do ostatecznych gra
nic. Aparat ten przypomina mi coś w rodzaju znanej
w
technice «obrony przed durniem®, jeśli mi wolno
Nżyć takiego porównania. Jedynie w wyjątkowych
Przypadkach takie ochronne urządzenie przepuszcza
Najsłabsze sygnały, których organizm będący w nor
malnym stanie nie potrafi wykorzystywać. Być może,
lż
niektóre przypadki tak zwanej telepatii wyjaśni się
* I. P a w ł ó w , L e k c j i po fizjologii. P o ł n o j e s o b r a n l j e soczlnienij, t . V,
.95 2. s t r . 520.
10*
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w taki sposób; Podwyższenie wrażliwości narządów
czuciowych w niektórych schorzeniach nerwowych, a
zwłaszcza u Róży Kuleszowej (jest ona w pewnym
stopniu epileptyczką — przypis autora), można objaś
nić osłabieniem pracy tego aparatu”*.
N. Newberg przypuszcza, że sugestia — tak słowna,
jak też myślowa — może odgrywać pewną rolę w do
świadczeniach z Różą Kuleszową. Aby wykluczyć tę
ewentualność, przeprowadzono kontrolne doświadcze
nia. Polecano Róży odczytać palcami tekst z książki,
którą otwierała na chybił trafił. Róża bezbłędnie od
czytywała tekst obecnym nie znany, z którym zazna
jamiali się dopiero po zakończeniu doświadczenia. Do
takiego sposobu uciekają się również parapsychologo
wie. Aby wykluczyć możliwość przekazywania tele
patycznego, wręczają oni badanej osobie zapieczęto
waną kopertę z zadaniem (rysunkiem lub napisanym
zdaniem), które zostało uprzednio przygotowane przez
osoby nie uczestniczące w doświadczeniu.
W literaturze parapsychologicznej opisano wiele do
świadczeń przeprowadzonych w wyżej opisanych wa
runkach. Brały w nich udział osoby mające jakoby
zdolność „jasnowńdztwa”. Największy sukces przypadł
w udziale polskiemu inżynierowi Stefanowi Ossowieckiemu. W roku 1921 prof. Ch. Richet przybył ze swy
mi współpracownikami z Paryża do Warszawy jedyni 6
w tym celu, by przeprowadzić z Ossowieckim seri?
doświadczeń. Paryscy współpracownicy czy też znajo
mi Richeta przygotowywali jakiś napis lub odręczny
rysunek, wkładali go do nieprzezroczystej koperty i P°
zaklejeniu wręczali ją Richetowi. Z takimi kopertami
przychodził on na badania. Ani Richet, ani też kto
kolwiek z obecnych nie wiedział nic o zawartości ko* N. Newberg, „Zrtenije" w palcach, („Prlroda”), 1963, Nr 5, sir.
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Pert. Podawano je jedna za drugą Ossowieckiemu.
Ściskając kopertę ręką, oznajmiał on szybko i pra
nie zawsze dokładnie, co znajduje się wewnątrz.
Na przykład parapsycholog R. Sudre zapieczętował
v
' kopercie napis ze znanym zdaniem z „Myśli” Pascaa
‘ „Człowiek jest jak trzcina, najsłabsza w naturze;
ta trzcina myśli”.
Ossowiecki odczytał: ,,Z myśli Pascala. Człowiek jest
slaby, słaby jak trzcina, trzcina najbardziej myśląca”.
W drugim doświadczeniu wręczono Ossowieckiemu
zatopioną rurkę ołowianą z napisem wewnątrz. Odpo
wiedź brzmiała: „Jest to rysunek. Człowiek z dużymi
Wąsami i wielkimi brwiami. Nie ma nosa. Ma ubranie
Wojskowe. Podobny jest do Piłsudskiego. Człowiek ten
hiczego się nie boi — jak rycerz”.
Z rurki (o grubości ścianek 3 cm) wyjęto rysunek,
który dokładnie odpowiadał przedstawionemu opisowi
Ossowieckiego. Pod rysunkiem widniał napis: „Rycerz
bez trwogi i skazy” *.
W czasie swego pobytu w Warszawie Richet prze
prowadził jedenaście podobnych prób i wszystkie dały
Podobne wyniki, jak w obydwóch doświadczeniach
opisanych wyżej. Richet wysoko oceniał znaczenie
tych eksperymentów. Oświadczył on: „Przekonaliśmy
51<
?> że zadziwiające fakty, o których nam opowiadano
związku z Ossowieckim, w żadnej mierze nie były
Przejaskrawione”. Nie znając wszystkich szczegółów
Przygotowań i opracowania tych doświadczeń (Richet
Przedstawił je zbyt krótko), nie możemy bezwarunko
wo przyjąć tak ważkiego wniosku **. Należy dodać, że
sowiecki przeprowadzał swe doświadczenia w stanie
q

Przykłady powyższe zaczerpnięte z rozprawy Ch. Richeta, Traitć
* M ć t a p s y c h t q u e , Parls, 1923, p . 251—253.
*
podkreślić, że Ossowiecki demonstrował swe doświadczę-

-t O i

(zawsze z sukcesem) n a przestrzeni szeregu lat z licznymi uczoróżnv
— 211 specjalności i nikt nie mógł mu udowodnić jakiegoWiek oszustwa,
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transu, w który sam siebie wprowadzał na drodze auto
sugestii i odsunięcia postronnych myśli.
W roku 1946 przeprowadziłem wspólnie z prof. Tierientiewem (biolog-statystyk) i prof. Pierichaniancem
(lekarz-terapeuta) analogiczną serię doświadczeń, o
których sposobie opracowania i wynikach — niech sam
Czytelnik wnioskuje.
Do przeprowadzania badań zgłosiła się jedna z po
czątkujących pracownic naukowych (fizjolog). Nie wy
kazywała ona żadnych uzdolnień parapsychicznych,
spróbowaliśmy więc sztucznie je wzmóc ekstraktem
z meksykańskiego kaktusa peyotla, zwierającego dużą
ilość meskaliny, która silnie zwiększa pobudliwość kory
mózgowej, zwłaszcza ośrodka wzrokowego. Po upły
wie dwóch godzin od zażycia ekstraktu, przy zamknię
tych oczach, w polu widzenia badanej zaczęły powsta
wać, zmieniające się jak w kalejdoskopie, nadzwyczaj
wyraziste i barwne obrazy. Wprowadzały ją one W
stan pełen zachwytu. W czasie takiego oddziaływania
wyciągu z peyotla przeprowadzono doświadczenia nad
spostrzeganiem, które zwykło się określać jako „pozazmysłowe”.
Do dziesięciu czarnych plastykowych pudełek z za
krętkami włożono różne drobne przedmioty (do każde
go po jednym). Były one dokładnie obłożone, z góry
i z dołu, białą watą higroskopijną. Spośród obecnych
na doświadczeniu nikt nie wiedział, jakie przedmioty
a
włożono do pudełek. W czasie doświadczenia pudełk
znajdowały się w sąsiednim pomieszczeniu. Jedno %
nich, wzięte na chybił trafił, podawano badanej osobie,
polecając jej nazywać pojawiające się na zasadzie wol
nych skojarzeń obrazy, po czym spróbować odgadnię"
cia przedmiotu znajdującego się w pudełku. Wszystkie
słowa wypowiadane przez badaną zapisywał protoko
lant. Po każdym doświadczeniu (seria zawierała 10 do150

świadczeń, gdyż przygotowywano 10 pudełek) jeden
z
eksperymentatorów wychodził do sąsiedniego po
mieszczenia, odkręcał pokrywkę pudełka i przez drzwi
h°dawał protokolantowi numer wykrytego przedmiotu
Według uprzednio sporządzonego spisu przedmiotów).
Przytaczam pełny protokół tej serii doświadczeń z
riia 19. y. 1946 r . Początek godz. 5.25, koniec godz.
5.37.
Naszym zdaniem z dziesięciu doświadczeń pierwsze
Nst w pełni trafne, a doświadczenia 5 i 8 mogą być
Ll
Ważane za częściowo udane — zwłaszcza dlatego, że
Wie kontrolne serie doświadczeń z tą samą osobą
przeprowadzone w przeddzień zastosowania peyotlu
1
Po pięciu dniach po jego zastosowaniu nie dały takich wyników (były one znacznie gorsze).

Nr
dośMadc
*enla
...1

Nr
Przedmioty znajdujące sią
przed
w pudelku
miotu

2

3

Wypowiedzi b a d a n e j
osoby

_ _ _____4 ________

znaczek pocztowy jed- Dom z kamienia. Jak
schować
przedsta potrafiliście
norublowy,
wiający gmach centra tutaj dom?
li telegraficznej w Mo
skwie

1

10

2

6

Trzy gałązki
czerwonego

3

4

Miedziana kopiejka z Wszystko co chcecie:
kolumienka, niebieski
1940 r.
naszyjnik, rączka.

4

5

Zeschły kwiat
mimozy

korala Czerwona plama,

żółtej Czerwona plamka
świetlna. Zielony stół,
okrągły stół, miękki.
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transu, w który sam siebie wprowadzał na drodze auto
sugestii i odsunięcia postronnych myśli.
W roku 1946 przeprowadziłem wspólnie z prof. Tierientiewem (biolog-statystyk) i prof. Pierichaniancem
(lekarz-terapeuta) analogiczną serię doświadczeń, o
których sposobie opracowania i wynikach — niech sam
Czytelnik wnioskuje.
Do przeprowadzania badań zgłosiła się jedna z po
czątkujących pracownic naukowych (fizjolog). Nie wy
kazywała ona żadnych uzdolnień parapsychicznych,
spróbowaliśmy więc sztucznie je wzmóc ekstraktem
z meksykańskiego kaktusa peyotla, zwierającego dużą
ilość meskaliny, która silnie zwiększa pobudliwość kory
mózgowej, zwłaszcza ośrodka wzrokowego. Po upły
wie dwóch godzin od zażycia ekstraktu, przy zamknię
tych oczach, w polu widzenia badanej zaczęły powsta
wać, zmieniające się jak w kalejdoskopie, nadzwyczaj
wyraziste i barwne obrazy. Wprowadzały ją one W
stan pełen zachwytu. W czasie takiego oddziaływania
wyciągu z peyotla przeprowadzono doświadczenia nad
spostrzeganiem, które zwykło się określać jako „pozazmysłowe”.
Do dziesięciu czarnych plastykowych pudełek z za
krętkami włożono różne drobne przedmioty (do każde
go po jednym). Były one dokładnie obłożone, z góry
i z dołu, białą watą higroskopijną. Spośród obecnych
na doświadczeniu nikt nie wiedział, jakie przedmioty
a
włożono do pudełek. W czasie doświadczenia pudełl<
znajdowały się w sąsiednim pomieszczeniu. Jedno %
nich, wzięte na chybił trafił, podawano badanej osobie,
polecając jej nazywać pojawiające się na zasadzie wol'
nych skojarzeń obrazy, po czym spróbować odgadnij"
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cia przedmiotu znajdującego się w pudełku. Wszystki
słowa wypowiadane przez badaną zapisywał protoko'
lant. Po każdym doświadczeniu (seria zawierała 10 do
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iadczeń, gdyż przygotowywano 10 pudełek) jeden
eksperymentatorów wychodził do sąsiedniego po
mieszczenia, odkręcał pokrywkę pudełka i przez drzwi
Podawał protokolantowi numer wykrytego przedmiotu
Według uprzednio sporządzonego spisu przedmiotów).
Przytaczam pełny protokół tej serii doświadczeń z
n
ia 19, v. 1946 r . Początek godz. 5.25, koniec godz.
5.37.
Naszym zdaniem ż dziesięciu doświadczeń pierwsze
pełni trafne, a doświadczenia 5 i 8 mogą być
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Pważane za częściowo udane — zwłaszcza dlatego, że
Wie kontrolne serie doświadczeń z tą samą osobą
Przeprowadzone w przeddzień zastosowania peyotlu
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Po pięciu dniach po jego zastosowaniu nie dały ta
kich wyników (były one znacznie gorsze).
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schować
przedsta potrafiliście
norublowy,
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li telegraficznej w Mo
skwie
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6
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czerwonego
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1940 r.
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cd. tabelki
1
5

4
3__________1
1 2 1
7 Kompas (brelok)
Żółte, owalne, twarde,
pomarańczowe dżwięczy.

6

2

Nafta w probóweczce Nie ma niczego.
zatkanej korkiem

7

9

Świeży liść trzykrotki* Coś długiego, żmija,
kółko niebieskie. Zim
no. Dosyć!

8

8

Mała żabka zakonser
wowana w spirytusie

Biała wata, tak wata,
coś żywego.

9

3

Ametyst

a
Chusteczka (badana z '
czyna śpiewać).

10

1

Puste pudełko — za Białe nakrycie. Oj, znu
wierające jedynie watęj dziło mi się, tam żyj b
miękki człowiek. ~

1
*’'
• Trzykrotka — tradeskancja — roślina jednoliścienna, z dlugU118
hodowa
często
kształtu,
owalnego
liście
,
i
m
a
d
ę
p
opadającymi
w mieszkaniach.

Czytelnik może uważać, że przeceniamy otrzymane
wyniki i chyba będzie miał rację. Nie dające się usU'
nąć niedociągnięcia w podobnych doświadczeniach
polegają na tym, że ocena ich jest bardzo subiekty '
na, a uniknięcie subiektywności jest niezwykle trudne*
Z tego powodu współcześni parapsychologowie wol4
stosować metodę analizy ilościowej na zasadzie do*
świadczeń z kartami Zenera. Otrzymane w ten sposóh
wyniki dają się łatwo opracować statystycznie i ocenić
obiektywnie.
Metodykę tę, w zastosowaniu do telepatii, opisali '
my w poprzednim rozdziale. W doświadczeniach bada'
jących „spostrzeganie pozazmysłowe” jest ona równie*
e
stosowana, lecz z jedną zmianą. Eksperymentator ni

Patrzy na wyjętą przez siebie kartę, a jedynie trzyma
M oddzielnie do chwili, gdy osoba badana zapisze od
powiedź i da sygnał do następnej próby. Według dra
Rhine’a i jego następców, większe serie takich do
świadczeń, przeprowadzanych na osobach wykazują
cych uzdolnienia parapsychiczne, dają właśnie czasem
Zu
pełnie nadspodziewane wyniki.
W ostatnich latach za granicą szeroki rozgłos
1
uznanie zdobyły doświadczenia Milana Ryzla, czecho
słowackiego parapsychologa i biochemika. Dr Ryzl za
stosował sugestię hipnotyczną dla wyuczenia bądź po
lepszenia uzdolnień parapsychicznych badanych przez
siebie osób. Chodziło zwłaszcza o zdolność rozpozna
wania koloru kart zapieczętowanych w nieprzezroczy
stych kopertach. Uśpionym osobom słownie sugerowa
no chęć wzięcia udziału w eksperymentach i prze
świadczenie o uzyskaniu pozytywnych wyników. Ćwi
czono również umiejętność odsuwania własnych myśli
Przeszkadzających w doświadczeniu, kształcono zdol
ność doznawania wizji halucynacyjnych, odpowiadają
cych celowi przeprowadzanych doświadczeń itp.
Ryzl sądzi, że dzięki takim sugestiom udało mu się
s
° iągnąć stałość i powtarzalność wyników swych do
świadczeń.
Zwłaszcza godny uwagi w tym względzie był P. Sz.
Ryzl przeprowadził z nim szereg doświadczeń,
których uczestniczyli parapsychologowie z innych
krajów. We wszystkich seriach prób liczba prawidło
wych odpowiedzi znacznie przewyższała ilość odgad
ując nieprawidłowych. Otrzymana różnica okazywała
S1
ą statystycznie wiarygodna (patrz tabela).
Opracowywanie tych doświadczeń było bardzo pro
ste. Pomocnik eksperymentatora, znajdujący się w sąs dnim pomieszczeniu, wkładał do jednakowych koPert wykonanych z grubego papieru dziesięć dwukolor
owych karteczek (jedna strona karteczki była czarna
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2

VII— VIII
1961
V. 1962

3
4
5

VI. 1962
I—11. 1963
IV. 1963

1

Nieprawi
dłowych

Eksperymen
tatorzy

Prawi
dłowych

Okres
N-ry
dośw. doświadczeń

Liczba
wyników

lub zielona, a druga strona zawsze biała). W jednych
kopertach karteczka była odwrócona białą stroną do
góry, a w innych czarną (lub zieloną). Paczkę zawiera
jącą dziesięć takich kopert z karteczkami przekazy
wał pomocnik eksperymentatorowi siedzącemu przy
stole. Eksperymentator — zasłonięty ekranem — taso
wał koperty. W czasie doświadczenia zarówno badana
osoba, jak też pomocnik nie widzieli kopert ani ekspe
rymentatora. Doświadczenie polegało na tym, że eks
perymentator wykładał przed sobą na stole kopertę
za kopertą, a osoba badana miała podawać kolor
wierzchniej strony każdej karteczki. Pomocnik, jak też
eksperymentator zapisywali osobno odpowiedzi bada
nej osoby. Potem pomocnik przygotowywał następ
ne paczki z dziesięcioma kopertami. Doświadczenia po
wtarzano przez kilka dni i w taki sposób gromadziła
się większa liczba wyników eksperymentalnych. W po
niższej tabeli podsumowano wyniki na podstawie opu
blikowanych prac Ryzla i Pratta *.

Ryzl. Ryzlowa

2000 1144

856 144 (7,2’/o)

Banerjea
(Indie)
Pratt (USA)
Ryzl, Pratt
Ryzl, Bar en dregt, B a r k e m a , Kappers
(Holandia)

781
1000
800 452
2000 1133
1215

219 281 (28,1%)
348 52 (6,5W
867 133 (6,Wo)
833 192 (9,4f/o)

2048

* M. Hyzi, J. G. Pratt, A further confirmation of stabitized
,
performance in a selected Subject, „Journal of Parapsycholog? 1
vol. 27, N f 2, June 1963, p. 73.
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Osobliwością tych doświadczeń jest to, że dla otrzynia dodatniego wyniku nie trzeba koniecznie dotykać lub zbliżać ręki do odgadywanego obiektu. W tym
Oglądzie doświadczenia te istotnie różnią się od banad wrażliwością skórno-optyczną. Odróżniają się
jeszcze i tym, że stosunek prawidłowych odpowiedo nieprawidłowych jest w nich znacznie mniejszy,
biż w doświadczeniach z odczuwaniem skórno-optyczJednak niektóre doświadczenia doktora Ryzla w
oczywistości odnoszą się istotnie do badan nad wra
żliwością skórno-optyczną. Na przykład badane osoby
Prawidłowo określały położenie wskazówek na tarczy
Agarowej, dotykając palcami zamkniętej koperty ze
garka. Eksperymentator przesuwał wskazówki w ten
s
Posób, że sam nie znał ich położenia.
ie będziemy rozpatrywać przypadków uważanych
Prze2 parapsychologów za „dalekowidztwo , gdyż dwa
kie przypadki, opublikowane przez prof. Ch. Richeta,
toczyliśmy już przy końcu rozdziału drugiego.
'Teraz możemy krótko odpowiedzieć na pytanie po
bawione w tytule tego rozdziału. Pod pojęciem ,,spos
rzegania pozazmysłowego” rozumiemy zjawiska różjakościowo i o odmiennej naturze. Niektóre mają
c
karakter reakcji ruchowych na „niewyczuwalne” („poZmysłowe”) oddziaływanie jakiegoś promieniowania
Wychodzącego z ziemi, emanacji radu (radonu) lub
Wywołanej przez nie miejscowej wzmożonej jonizacji
Powietrza. Niektóre osoby są specjalnie wrażliwe
wymienione czynniki geofizyczne, choć dla więkS
*°ści ludzi znajdują się one poniżej progu odczuwaTu widocznie nie ma nic parapsychicznego, jak
x
ównież nie ma go w drugiej grupie zjawisk, charakte
ryzującej się czasowym, ponadnormalnym podwyższe
niem. wrażliwości analizatora wzrokowego, słuchowego,
s
kórnego i innych. A wręszcie trzecia grupa zjawisk —
rna
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uznawana jedynie przez parapsychologów, polega na
wyczuwaniu przedmiotów i zjawisk poprzez jakieś, do
tychczas nie znane narządy zmysłowe (kryptestezja
prof. Richeta). Odczuwanie to miałoby być przyjmo
wane przez określone neurony kory mózgowej, z p°'e
minięciem narządów zmysłowych, co już trudno sobi
wyobrazić.
Na istnienie tej ostatniej grupy zjawisk parapsychologowie mogą dostarczyć jeszcze mniej dowodów,
niż na obecność „radia” myślowego. Jednak iiie woln°a
całkowicie lekceważyć doświadczeń Richeta, Rhine’
i wielu innych, konieczne są wszakże dalsze żmudne
>
badania. Powiedzmy więc sobie na razie: Nie wiemy
ze
lecz będziemy wiedzieć! *. Warto dodać, że jeden
sławnych biologów — I. Mieczników uważał za możli
we istnienie „jasnowidztwa”, uważając je u człowieka
za cechę atawistyczną, która przeszła od zwierząt. P*'
sał on: „Być może, że niektóre stwierdzone zjawiska
«jasnowidztwa» można by było sprowadzić do wzbu
dzenia szczególnych odczuć, zanikających u człowieka,
lecz właściwych zwierzętom” **.
ymond
♦ Parafraz a znanego p o w i e d z e n i a łacińskie go Du Bois-Re
,,Nie wiemy i n i e będziem y w i e d z i e ć ” .
183.
** 1. Mieczni ków, Etiudy optlmlzm a, Moskwa , 1917, str.
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VIII. Czy można siłę mięśni
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e
falców „mechanicznej ręki” nawet wtedy, ki y j Y
pomyślimy o określonej czynności. W roz
óstym wspomnieliśmy o tym, że pole elektromagne
ezne niskiej częstotliwości (rzędu 40 50 herców
Zwołane przez bioprądy kurczących się mięśni, u aje
stwierdzić przy użyciu aparat u radiowego nastawiona tę samą częstotliwość *.
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uznawana jedynie przez parapsychologów, polega na
wyczuwaniu przedmiotów i zjawisk poprzez jakieś, do
tychczas nie znane narządy zmysłowe (kryptestezja
prof. Richeta). Odczuwanie to miałoby być przyjmo0
wane przez określone neurony kory mózgowej, z p '
minięciem narządów zmysłowych, co już trudno sobie
wyobrazić.
Na istnienie tej ostatniej grupy zjawisk parapsy'
chologowie mogą dostarczyć jeszcze mniej dowodów,
niż na obecność „radia” myślowego. Jednak nie wolno
całkowicie lekceważyć doświadczeń Richeta, Rhine’a
i wielu innych, konieczne są wszakże dalsze żmudne
badania. Powiedzmy więc sobie na razie: Nie wiemy*
ze
lecz będziemy wiedzieć! *. Warto dodać, że jeden
sławnych biologów — I. Mieczników uważał za możli'
3
we istnienie „jasnowidztwa”, uważając je u człowiek
za cechę atawistyczną, która przeszła od zwierząt. Pi'
3
sał on: „Być może, że niektóre stwierdzone zjawisk
«jasnowidztwa» można by było sprowadzić do wzbu3
dzenia szczególnych odczuć, zanikających u człowiek ’
lecz właściwych zwierzętom” **.
• P a r a f r a z a z n a n e g o p o w i e d z e n i a łacińskiego D u B o i s - R e y m o n d
,,NIe wiemy i n i e b ę d z i e m y w i e d z i e ć ” .
•* 1. Mieczników, Etiudy optimizma, M o s k w a , 1917, s t r . 188.
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VIII. Czy można siłę mięśni
przekazywać na odległość?

■

telemechaniki, zbudowanie
isiągnięcia
aparatury radiowo-elektronicznej urno
y* *
wi gającej sterowanie na odległość różnymi maszynai procesami produkcyjnymi, mimo woli nasuwają
żyw y organizm nie jest zdolny w ja’
Me*' mC2 erze
i formie — w określonych warunkach —
hie f *
odc
ale także oddziaływać na odległość
™ć,
Są ylk °
redn c wem
wyprodukowanej przez siebie energii °
hie e ektromagnetycznej lub jakiejś innej, a dotychczas
W rozdziale piątym wspomnieliśmy o wspahiał*nariesu j’ ce
k sie elektrotechniki — urządzeniu, dzięki
wykorzystując bioprądy można wywołać ruch
,,mechanicznej ręki” nawet wtedy, kiedy jedy?ó POrn yślirny
wspomnieliśmo określonej czynności. W rozdziale
y ° tym, że pole elektromagnetyc/S2 vrn
Ue niskiej częstotliwości (rzędu 40—50 herców)
Woła ne przez bioprądy kurczących się mięśni, udaje

s

przy użyciu aparatu radiowego nastawio
twierdzić
heno
na tę samą częstotliwość *.

Ze

niedaWno

(w 1960 roku) amerykańscy fizycy
bioprądów wysokiej częstotliistnienie
m
herców), towarzyszące skurczom mięśni czło. ysięcy
t>° .
y e s ą bardzo słabe, ale i one powinny wytwarzać wobrn
radioWe
fale
mięŚnl
MCyCh
o podobnej wysokiej częstooś c i
stwierdzI11

.
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W niedalekiej przyszłości można oczekiwać wyk°"
rzystania na odległość sztucznie wzmocnionych fal ra
diowych, wychodzących z mięśni, serca i mózgu, dla
określonych praktycznych potrzeb. Czy istnieją jakie5
naturalne odbiorniki tych fal w przyrodzie, w święcie
żywych istot? Najprawdopodobniej istnieją; oto jeden
z przykładów świadczących o tym.
W roku 1928 pojawiły się w prasie doniesienia o ory
ginalnych pracach Rudolfa Reutlera, kierownika l a "
boratorium badania malarii w Rosz-Pinach (Palestyna)
pt. „Oddziaływanie na odległość żyjących organizmów
na żywe izolowane narządy” *. Obiektem badań byty
wewnętrzne narządy owadów wykazujące skurcze Pe "
rystaltyczne, a zwłaszcza przewód pokarmowy, ukła
wydalniczy (cewki Malpighiego) i gruczoły rozrodź
(jajniki) samiczek szarańczy azjatyckiej. Wyprę pal*0 '
wane i umieszczone na szkiełku zegarkowym w
tworze fizjologicznym, zachowywały cne swe rytmik
ne skurcze przez dziesięć godzin. Reutler spostrzegł?
skurcze tych narządów wzmagały się wyraźnie za ka
dym razem, kiedy mocno kurczył on mięśnie swy c
rąk, nóg, jak również mięśnie oddechowe ( w cz$5ie
głębokiego, gwałtownego oddechu1). Wzmożenie pe l
staltyki badanych narządów zanikało, kiedy obserW 1
tor przestawał kurczyć swe mięśnie. To dziwne
wisko zarejestrował Reutler 80 razy w czasie swyc ;
doświadczeń prowadzonych nad wieloma preparatań11'
Doświadczenia przeprowadzano w warunkach wykł Ll
czających cieplne oddziaływanie wydychanego poW
trza obserwatora na preparat i przy wysokiej temP j
raturze pokojowej (około 30°). Reutler zaobserwo *1
to zjawisko również wtedy, kiedy zamiast mięśni c °
wieka w pobliżu preparatu kurczyły się mięśnie
• „Revue Mótapsychigue”, 1928, Nr 3, p. 198.
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Wonogów (na przykład mięśnie szczękoczułków dra
pieżnego pająka chwytającego zdobycz).
A więc pracujące mięśnie jednej żywej istoty
Wzmacniały na odległość skurcze mięśni innej istoty.
Wyniki doświadczeń Reutlera odpowiadają wprawdzie
Pozytywnie na nasze wstępne pytanie, lecz wymagają
°ne potwierdzenia. Otrzymano je w pracowni Lemngradzkiego Instytutu Mózgu, a dokonał tego młody en
tomolog W. Steblin*. Postępując dokładnie według
Wskazówek metodycznych Reutlera, Steblin próbowa
Powtórzyć jego doświadczenia zimą, na łatwych wte y
do zdobycia prusakach, a poza tym na chrabąszczac i
bajowych. W dziesięciu doświadczeniach z karalucha
mi spostrzeżono wyraźnie wzmożoną perystal tykę prze
Wodu pokarmowego jedynie w trzech przy pa ac ,
zwłaszcza wtedy, kiedy ujawniła się ona także ez
oddziaływania mięśni eksperymentatora. W. Ste m
Wyjaśnia brak wzmożenia perystaltyki w sie miu
doświadczeniach nie najlepszymi warunkami
a
Przeprowadzenia doświadczeń (stosunkowo niska tern
Peratura pracowni i obniżona żywotność owa ow
Wziętych do doświadczeń). Natomiast w doświa cze
hiach na niedawno schwytanych chrabąszczach majo
nych, przy temperaturze powietrza 20 25 , zjawisko
Reutlera spostrzegano regularnie. Przytoczę urywe
z
notatek laboratoryjnych Steblina:
nSkurcze przewodu pokarmowego zachodziły w o
stępach 5—6 sekund. Po upływie 2—3 sekund po P<>
jawieniu się fali perystal tycznej, kiedy przewód po
karmowy znajdował się w spoczynku, eksperymenta
tor wciągał głęboko powietrze. W czasie wdechu za* W. s t e b l i n zginął w roku 1942 w czasie blokady Leningradu, n i e
arc
wu
skończywszy swej pracy, która znajduje slQ w
W doświadczeniach Steblina uczestniczyli również inni pracownicy
boratorium.
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obserwowano dodatkową falę skurczową górnej części
przewodu pokarmowego, rozprzestrzeniającą się dalej
wzdłuż jelita. Po upływie 3—4 sekund eksperymenta
tor wykonywał gwałtowny wydech, czemu towarzy
szył energiczny skurcz obserwowanego przewodu p°'
karmowego. Gdy eksperymentator kurczył górne lub
dolne kończyny, wyżej opisane zjawisko zachodził0
stale. Podobnie reagowały cewki Malpighiego, kurczą
ce się częściej niż przewód pokarmowy (jeden skurcz
co 2—3 sekundy).
Nie wiem, czy doświadczenie Reutlera powtarzał
ktoś z zagranicznych uczonych *. Mogę przytoczyć je
dynie osobliwe zapewnienie Anglika N. Richmonda 0
tym, że usilnym myśleniem udało mu się ukierunko
wać bezładne ruchy pantofelka i skierować go
określony wycinek pola widzenia mikroskopu **. Za
pewnienie to pokrywa się wręcz z niewiarygodny 1
twierdzeniem znanego nam już dra Rhine’a o tym, że
usilnym myśleniem można w pewnym stopniu ukie
runkować spadanie kostki do gry (sześcianika o bo
kach oznaczonych cyframi lub kółeczkami), zmuszają0
ją do upadku w określonym położeniu. Rhine i jeg°
następcy rozpatrują podobne fakty jako elementarny
przejaw telekinezy (inaczej psychokinezy), czyli wła
ściwości, którą rzekomo dysponują niektóre osoby>
zdolne „wysiłkiem myśli i woli bezpośrednio oddzia
ływać mechanicznie na materię”. Ocżywiście, m°ż e
tu wchodzić w grę nie myśl lub wola, lecz energia,
którą prawdopodobnie wysyła przy tym mózg.
• Z j a w i s k o R e u t l e r a zostałoby dostatecznie p o t w i e r d z o n e i
s k a l o b y o wiele większe z n a c z e n i e , gdyby u d a ł o s i ę z a r e j e s t r o w a ć
elektrograficznie — metodą o d p r o w a d z e n i a bioprądów z k u r c z ą c 0
s i ę przewodu pokarmowego do oscylografu z a o p a t r z o n e g o w urzą £’ ze
nie w z m a c n i a j ą c e .
■
•
•* „ J o u r n a l of the S o c l e t y for P s y c h l c a p R e s e a r c h ” , XXXV, l®5
p. 577.
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W laboratorium Rhine’a stosowano ,,maszynę wyrzucającą kostkę do gry”, dzięki czemu eliminowano
jakiekolwiek uboczne oddziaływanie, jako że spada
łem kostki powinien rządzić czysty przypadek. Przy
ostatecznej liczbie prób, każda z sześciu ścian kostki
Powinna więc ukazać się jednakową liczbą razy (Pr
dopodobieńswo ukazania się jest dla każdej ścia a
takie samo: jeden raz na sześć rzutów). Ale, jak za
Pownia Rhine, jeśli osoba obdarzona zdolnością telekinetyczną skupi swą myśl na jednej ścianie kostki, na
Wykład oznaczonej cyfrą 5 i usilnie pragnie, by za
każdym razem tylko ta cyfra się ukazała, to ja o y
Wysiłek ten nie idzie na marne. Doświadczenie daje
ynik więcej niż prawdopodobny, to jest — przy
statecznie wielkiej liczbie prób zamyślona ścia a
° 2 naczona cyfrą 5 — ukazuje się częściej, niż wyni a
°by to z rachunku prawdopodobieństwa. W innyc
triach doświadczeń zmieniano losowo cyfrę przy "az
następnej próbie, na przykład przez otwieranie na
c
kybił trafił książki i odczytywanie numeru strony.
Parapsychologowie włożyli nie mało trudu i stracili
mało czasu na przeprowadzenie takich doswia
c?:e
ń, ale jedynie nielicznym udało się otrzymać wym
z
dodatnim odchyleniem od liczby przewidzianej ra
kunkiem prawdopodobieństwa. Na przykład w o
ś
Madczeniach R. H. Thoulessa wybrana cyfra na os
do gry ukazała się 2809 razy na 16 232 pró , co
s
ł
howi
pozytywne odchylenie równe 104 . $ zal sa
ot
rzyman ia takiego odchylenia wypada jeden raz na ’
atego wynik otrzymany przez Thoulessa nie jest z y
Przekonujący. U innych badaczy wynik był zero

* Prawdopodobieństwo ukazania
16
232 p r ó b a c h wynosi 2705.
1

Tajemnicze zjawiska

się każdego z sześciu pól k o s t k i
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wy*, czyli nie odbiegał od liczby przewidzianej ra
chunkiem prawdopodobieństwa.
Materialistycznie myślących parapsychologów (są też
i tacy) odstręczają w podobnych przypadkach nie tyl
ko nie trafiające do przekonania wyniki eksperymen
talne, lecz również wręcz spirytystyczne wyobrażenia
Rhine’a i jego następców o telekinezie, jako o wyraź
nym przejawie „oddziaływania ducha na materię”. Ni©
lepszy jest i inny pogląd na tę sprawę, zakładający
istnienie jakiegoś fizycznie oddziaływającego material
nego tworu („fluidu”, „ektoplazmy”), jakoby wydzie
lającego się z istoty ludzkiej, u której przejawiają się
zdolności telekinetyczne. Czytelnik, który przeczytał
dokładnie rozdział piąty tej książki, słusznie dostrzeż©
w wymienionych wywodach odrodzenie się mediumizmu, najbardziej wulgarnej odmiany spirytyzmu.
Istotna różnica polega wszakże na tym, że spirytyści
przypisywali istnienie zjawisk telekinetycznych „du
chom”, to znaczy duszom zmarłych ludzi. Niektórzy
współcześni parapsychologowie odnoszą je do cudow
nych właściwości „ducha” lub — w najlepszym ra
zie — do psychofizycznego uorganizowania sameg0
medium.
Wiara w istnienie takich ludzi, obdarzonych siłą telekinetyczną, podsycana bywa nie tylko badaniami l a "
boratoryjnymi parapsychologów, nie tracących nadzi©1
na bezsporne udowodnienie istnienia takiej siły,
także nieustannym przytaczaniem przykładów jej rz©"
kornego oddziaływania.
Bo cóż sądzić, na przykład, o dwóch tego typu zd3x
* Powyższe d a n e c y t u j e m y według książki Roberta Amadou P '
La Parapsychologie, p . 274—282. S a m Amadou, j a k też inni
parapsychologowie, odnosi się sceptycznie do w y n i k ó w tych doświa
czeń. Za istnieniem telekinezy opowiada s i ę mniejsza liczba
czesnych parapsychologów, uznających raczej telestezję, a zwłas zC
istnienie telepatii.
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rżeniach opisanych w autobiograficznej powieści pt.
opowieść
o życiu” znanego radzieckiego pisarza
Paustowskiego.
Wspominając o tym, z jakim trudem zdobywano
i jak ceniono wodę w Odessie w okresie wojny domo
j, pisarz przytacza niezwykłe wydarzenia.
Przy nosiliśmy wodę i wlewaliśmy ją do wiel ej
klanej butli, stojącej w korytarzu. Pewnego razu
asza Lifszyc wyszedł na korytarz i przeraźliwie
krzyknął. Wyskoczyłem ze swego pokoju i zobaczyłem
niepojęte
dla mnie zjawisko. Ogromna butla zaczę a
n
a naszych oczach przechylać się powoli, przez
a
chwil stała w położeniu wieży w Pizie, a potem gruc
ęła na podłogę i rozleciała się na tysiące odłam ow.
ogocenna woda rozlała się po schodach. Zdąży 1
hyśrny podtrzymać butlę, lecz zamiast to uczynic
baliśmy i patrzyli jak urzeczeni”.
.
Drugi przypadek uważa K. Paustowski za „ ar ziej
dziwiający”. Pewnego razu, kiedy zachorowa na
hiszpankę, poszukiwano termometru lekarskiego, tru
cgo wówczas do zdobycia. Pożyczono go wreszcie o
akademika Owsianniko-Kulikowskiego. Po zmierzeniu
temperatury choremu, położono termometr na s o e
°hok łóżka. Chory usnął i zaszło wtedy coś niewiary
Rodnego:
,
,
„ Zbudził mnie Jasza. Otworzył ostrożnie drzwi, o
skrzypnęły, a ja obudziłem się. Popatrzyłem na s o
* Poczułem, że włosy stanęły mi dęba, bo oto termo
metr zaczął powoli staczać się na lewy kraj sto u.
dhciałem krzyknąć, ale nie mogłem złapać tchu. Ujrzą
m przerażone oczy Jaszy; on także patrzył na termo
* otr nie ruszając się z miejsca. Termometr stopniowo
zetoczył się na krawędź stołu, upadł na podłogę
* rozbił się. Chyba z przestrachu opadła mi tempera
tura i od razu wvzdrowiałem”.
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Co powie wierzący w „duchy” spirytysta o tych oso
bliwych przypadkach *, pochodzących z obserwacji ży
e
ciowych pisarza Paustowskiego? Powie, że jeden z
świadków opisanych zjawisk, według wszelkiego pra
wdopodobieństwa Jasza, był nierozpoznanym medium,
mimowolnym transporterem „duchów” w świat ma
terialny. Jakiś swawolny „duch” wykorzystywał mediumistyczne właściwości Jaszy, by pożartować z
niego i z jego przyjaciela.
Współczesny parapsycholog, przekonany o istnieniu
telekinezy, powie coś innego. Jedna ze wspomnianych
dwóch osób była silnym medium, lecz w innym zna
czeniu. Organizm jej był obdarzony rzadko spotykaną
właściwością wydzielania jakiejś energii, czy też ma
terii (fluid, ektoplazma) wywołujących oddziaływanie
mechaniczne w pewnym oddaleniu od medium.
Wreszcie sceptyk, czy też po prostu człowiek zdrowo
myślący, powiedziałby: zanim wypowiemy takie ryzy'
e
kowne domysły, zobaczmy — czy aby sam Jasza ni
zmajstrował tego wszystkiego, by zakpić z przyjacielaCzegóż nie wymyśli człowiek skłonny do robienia „ka
wałów”, strojenia głupich żartów i mistyfikacji!
Wielki francuski uczony, matematyk Laplace bardzo
trafnie powiedział: „Jesteśmy tak dalecy od chwih»
kiedy poznamy wszystkie siły przyrody i różne form/
ich oddziaływania, że nie byłoby godnym filozofa ne
gowanie pewnych zjawisk jedynie dlatego, że nie moż
na ich objaśnić przy obecnym stanie wiedzy. Jesteśmy
111
zobowiązani do badania zjawisk tym dokładniej, i
trudniej przychodzi nam uznać je za istniejące” **.
Te złote słowa Laplace’a winny stać się dewiz4
przedstawicieli tak zwanych nauk ścisłych i nauk ba'
dających świat roślinny i zwierzęcy. Obowiązują róW'
P a u s t o w s k l p r z e d s t a w i a j e w n i e c o h u m o r y s t y c z n y sposób.
L a p l a c e , Essai philosophiąue sur les probąbllłtć.
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nież pracowników nauk badających człowieka, jego
zachowanie, osobowość i zjawiska psychiczne, zarówno
n
ormalne, jak i patologiczne. Tak — słowa te wpraw
cie obowiązują — ale, niestety, w zastosowaniu do
hauki o człowieku, a zwłaszcza do jego psychiki, są
niedostatecznie utrwalone w świadomości, badaczy.
Przyroda kryje swe tajemnice głęboko i dobrze, a e
hie okłamuje, nie zwodzi badacza. Za to człowiek może
kłamać. Lekarze, kryminolodzy, a zwłaszcza parapsy
chologowie zawsze powini być ostrożni, ich to w as
hie mogą wprowadzać w błąd, świadomie lub nieswia
d
°mie ludzie, z którymi stale się stykają: pacjenci,
klienci, osoby badane — często histerycy, psychiczni
hiezrównoważeni i o spaczonym charakterze.
Do tej grupy nierzadko zalicza się sławnyc o
biorców telepatycznych, „jasnowidzów i media.
s
toria badań parapsychologicznych dobitnie wykazuje,
C najbardziej sławni uczeni byli bezlitośnie i po s ęp
r
oszukiwani przez swe obiekty badawcze. C ara
styczny jest przy tym fakt, że matematycy, izycy
* chemicy, którzy przywykli prowadzić prace nau owe
P zy użyciu przyrządów, a nie badać ludzi, stawa i się
częściej ofiarami oszustwa niż lekarze i fizjologowie.
Nieuprzedzonym badaczem zjawisk pai aps> c icz
n
Ych *, ale przy tym w pełni uwzględniającym wszys
kie niebezpieczeństwa czyhające na uczonego w cza
s
ie kontaktu z mediami i osobami nadwrażliwymi, y
endelejew **. Tego rodzaju uczonych można ws. a
* ć także wśród parapsychologów zagranicznych, a .
kich jak np. Podmore, Lehmann, Beard i inni. Os a m
nich sformułował w 1875 r. szereg ostrzeżeń, o o
• Pod n a z w ą p a r a p s y c h i k a rozumiemy sferę
licznych, k t ó r e jeszcze n a r a z i e wymykają s i ę m e t o a o
konwencjonalnej psychologii.
** O walce Mendelejewa ze spirytyzmem t r a k t u j e
książki.
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rych i dziś powinien pamiętać każdy parapsychologOddajmy głos doktorowi Beardowi.
„Nie mówiąc już o ogólnych, subiektywnych i obiek
tywnych środkach ostrożności, koniecznych w każdym
eksperymencie — pisał on — przy badaniu intere
sującego nas tu zagadnienia (chodziło o hipnotyzrn.
uważany wówczas za zjawisko tajemnicze — przypis
autora), należy poczynić odpowiednie kroki dla unik'
nięcia następujących specjalnych źródeł omyłek'1) umyślne oszustwo ze strony badanej osoby, 2) nie
zamierzone oszustwo z jej strony, 3) zamierzony
«strajk» uczestników doświadczenia, 4) niezamierzony
«strajk» obserwatorów, 5) przypadkowy zbieg okolicz
ności i odgadnięcie, 6) zjawisko mimowolnych ruchów
i stanów chorobowych układu nerwowego.
Wszystkie doświadczenia z zawodowymi media#11
i osobami „jasnowidzącymi”, przy których nie wzięto
pod uwagę i nie unikano wymienionych wyżej źródeł
omyłek, nie mają najmniejszego znaczenia dla nauki
i nie mogą być przyjęte jako dowody. Co więcej, jeśi1
wszystkie wymienione źródła błędów były nawet usU'
nięte, a wyniki doświadczeń okazały się nieprawdopo'
dobne, to one również nie mogą być uznane do czas#’
kiedy ponownie i wielokrotnie nie zostaną potwier '
dzone przez innych badaczy” *.
Tego rodzaju przestrogi obowiązują parapsychologów
do dzisiaj. Są one, oczywiście, rozsądne, lecz niekiedy
przekraczają sensowną granicę ostrożności i stają
hamulcem dla dalszego rozwoju badań parapsychol 0 '
gicznych. Na przykład angielski filozof George Pri ce
skłonny jest uważać wszystkie zjawiska parapsychic
ne za nadnaturaln e. Niedawno oświadczył on, że zad0 '
woliłby go nawet jeden eksperyment parapsychol 0 '

giczny, lecz taki, gdzie „omyłka lub oszustwo byłyby
w tym stopniu niemożliwe, w jakim niemożliwa jest
uadprzyrodzoność” *.
Jak zadowolić takie żądanie? Price jest niezadowo
lony z wyników statystycznych dra Rhine a i jego
szkoły, gdzie w ledwie dostrzegalnym stopniu można
zauważyć elementy telepatii i telekinezy., Chce on
obejrzeć nie zjawiska „mikroparapsychjczne ■, lecz je
den, za to bezsporny, „makroparapsychiczny” nadzwy
czajny fenomen. Do takiego żądania, sądzę, zbliżają
s
ię doświadczenia z zakresu telekinezy, przeprowa zo
ńe w latach 1930—1931 w Instytucie Metapsychologicznym w Paryżu przez jego dyrektora Eugeniusza
Osty’ego wraz z synem — inżynierem Marcelim s y.
W poprzednio przytoczonych doświadczeniach ou
lessa, spadająca kostka do gry miała być jakoby u ae
runkowana siłą telekinetyczną, nie wymagającą ciem
ńości dla swego przejawu. Doświadczenia Os y ego
Przeprowadza się w ciemnościach, na wzór seansów
spirytystycznych. Wykonywano je również z me
dium — 23-letnim Austriakiem Rudi Schnei ere J ’
który zyskał sławę dzięki swym uzdolnieniom te e ńetycznym. Pomieszczenie dla przeprowadzenia sean
sów było niezwykłe: laboratorium zapełnione przyrzą
darni, o przeznaczeniu których Rudi nie miał żadnego
Wyobrażenia. Aparaty te, ich układ i przeznaczenie
Przedstawiono schematycznie na rysunku.
Na środku pokoju ustawiono stolik, na którym
Umieszczono przedmiot przeznaczony dla eksperymen
tu (13). Była to najczęściej biała kieszonkowa chustecz
ka. Polecano medium, by swą „siłą telekinetyczną ,
°ddziałującą na odległość, przesunęło chustecz ę.
Medium usadowiło się na krześle w odległości kii u

♦ Beard. Suszcznost ł jawlentja transa. Iz sbornika D . I.
lejewa. „Materiały dla s u ż d e n i j a o spirytyzmie”, str. 296,
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- 122, p. 359.
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metrów od stołu, odwrócone do niego plecami. Jeg°
ręce i nogi w czasie całego seansu przytrzymywali kon
ów
trolerzy, wybierani kolejno spośród 6—8 uczestnik
doświadczenia (współpracowników Insty tutu, na czele
z dr Osty). Aby prześledzić w ciemności ruch y me
p°"
dium, na jego szyję, ręce i nogi nałożono opaski
ro
kryte substancją fosforyzującą. Jedn ak główną kont
p°"
w
y
ował
spraw
lę medium i obiektu oddziaływania
mysłowy sposób zainstalowane apar aty. W suficie na
y
stołem znajdował się otwór wyposażony w lamp0'
P
ienie
kwarcowe (14), wysyłające niewidzialne prom
"
zafioletowe. Od spodu lampy były szczelnie zasł°
nięte ekranem (7), nie przepuszczającym promieni. BY*
ro"
on utrzy myw any na swym miejscu przez elekt
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magnes zasilany z akumulatora (5) prądem elektrycz
nym, który płynął także do innego elektromagnesu
(11), zasłaniającego otwór aparatu fotograficznego (10),
zaopatrzonego w kwarcowy obiektyw. Cały zespół apa
ratów był regulowany niewidzialnymi promieniami
Podczerwonymi. Wiązkę tych promieni wysyłał pro
miennik (1) w kierunku obiektu oddziaływania (13).
Promienie padały następnie na zwierciadło (12) znaj
kujące się w pobliżu, a potem odbijające się od niego
i przechodząc nad obiektem, przedostawały się o o
sz a
tokomórki i wzmacniacza (2). Ten z kolei przek
ory
y,
ryczn
elekt
prąd
w
one
zerw
podc
cał promienie
następnie służył do zamykania przekaźnika (3).
Wyobraźmy sobie teraz, że Rudi zmylił czujność
tu
Pilnujących go kontrolerów i zbliżył się do obiek
mu
i
nośc
czyn
tej
(chusteczki), aby ją przesunąć. Przy
siałby bezwarunkowo, choćby na moment, zas omc
ręką (lub jakimś użytym do tego celu przedmio em
część promieni podczerwonych. To spowodowałoby na
r
ł P
tychmiast otwarcie obwodu, w którym płyną
do obydwóch elektromagnesów. Wywołałoby to ic
rozmagnesowanie, a z kolei odsunięcie ekranu zas arna
lQcego lampę i otwarcie obiektywu aparatu fotogra
i
Ocznego. Pomieszczenie zostałoby oświetlone niew
a
dział
dzialnymi promieniami pozafioletowymi, pod
niem których utrwaliłby się na filmie obraz zaskoczo
hego medium.
Tego można było oczekiwać. Stało się jednak coś im
hogo: zestaw apar atury w czasie seansu został urucho
miony, apar at fotograficzny wykonał zdjęcie, lecz
utrwaliło się na nim medium w zupełnie niezmienio
nej pozycji. Chusteczka była przesunięta na skraj
stołu lub zrzucona na podłogę. Jak to się mogło stać?
W monografii ojca i syna Osty na 116 stronicach
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owiedź na to py
(z 61 rysunkami) * otrzymujemy odp
łą. Rudi znajdował
tanie, odpowiedź doprawdy niezwyk o był straszny,
jeg
się w głębokim transie. Wygląd
—16 normalnych
12
a częstość oddychania — zamiast
się do 200—300 na
oddechów na minutę podwyższała
a słów, z których
minutę. Wypowiadał on czasem kilk
ciała wydzielała się
można było zrozumieć, że z jego
substancji (la subjakoby smuga jakiejś niewidzialnej
— i co więcej —'
stance invisible) i że Rudi widzi ją
łu, a ona przesuwa
może nią kierować i posyłać do sto
chusteczkę.
zić wypowiedzi
Wówczas badacze postanowili sprawd
oni galwanoi
Rudiego doświadczeniem. Zastosowal
nia na prz esu wa ją'
metr, który rejestrował swe wskaza
ometr włączono d°
cej się taśmie filmowej. Galwan
promienie podczerurządzenia (2), przekształcającego
ającego elektrowone w prąd elektryczny i wykreśl
ymanych elektrogram. Jed en z siedemdziesięciu otrz
u. Przez cały cza®
gramów przedstawiono na rysunk
galwanometr (gór
prą d elektryczny przepływa przez
linie elektromagne
na krzywa); pod nią widoczne są
dy wiązka promieni
tycznych punktów odniesienia. Kie
ekt, zostanie przer
podczerwonych, skierowana na obi
podążającą do teg°
0
wana przez niewidzialną substancję
w P '
cie
gię
wy
e
wn
ałto
gw
uje
kaz
wy
a
obiektu, krzyw
0
staci podwójnego zęba.
częścioW
cja
stan
sub
na
zial
wid
nie
że
to,
0
Oznaczało
ne. Na podstawi 0
pochłania promieniowanie podczerwo
nych umożliwion
obiektywnych danych elektrograficz zialnej substan
wid
więc śledzenie „zachowania się” nie
ze słownymi wska 1
się
ły
dza
zga
cji. Otrzymane wyniki
się tej substaneJ
zówkami medium o przemieszczaniu
na obiekt.
w przestrzeni i jej oddziaływaniu

dalej nie mniej
I to jeszcze nie wszystko. Spotykamy
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ać pracę mecha
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niczną?!
o
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badania
Po opublikowaniu wyników tego
re
atową. Takiej
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kontynuowania swych badań. Nik
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prowadziło w po e
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możliwości is niema
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rodę. Jeśli
tycznego oddziaływania na mar twą przy
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chodzi o doświadczenia przeprowadzane
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psychologów dla potwierdzenia tych zjaw przypad
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skóry. Przy
i ostrożnie przez tę powłokę w kierunku
a wrażliwa
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Nawet taki niepoprawny mistyk, jak M. Maeterlinck
zaszokowany podobnymi rozmowami ze zmarłymi, wo
łał wyjaśnić je oddziaływaniem telepatycznym samego
Williama Jamesa, jego świadomej lub nieświadomej
psychiki na automatycznie piszące medium.
Przytoczyliśmy powyższe przykłady dla wykazania,
do jakiego stopnia i niedorzeczności doprowadza ro
zumnych skądinąd i wykształconych ludzi dążenie do
wykazania za wszelką cenę pośmiertnego istnienia
duszy.
Starodawna idea, że jakiś ostatek osobowości czło
wieka kontynuuje egzystencję po śmierci cielesnej,
choćby tylko przez pewien czas, rozpowszechniła się
stopniowo. Nawet jeszcze obecnie niektórzy parapsy
chologowie nie mogą odżegnać się od tej idei, zwłasz
cza w krajach, gdzie wierzenia religijne mają znaczny
wpływ na kształtowanie świadomości człowieka. Ucze
ni, chcący widzieć w parapsychologii nową gałąź nau
kowego poznania, muszą wciąż jeszcze walczyć ze spi
rytyzmem. Wystarczy zapoznać się z kilkoma ostatni
mi numerami „Międzynarodowego Czasopisma Parapsychologicznego” *, by wytworzyć sobie pojęcie o tym,
jaką wagę przywiązuje się też do zagadnienia śmierci
i pośmiertnego istnienia osobowości. W halucynacyjnych obrazach i ostatnich słowach osób umierających
niektórzy doszukują się dowodów na pozagrobową
egzystencję ich dusz. Charakterystyczna pod tym
względem jest monografia amerykańskiego parapsy
chologa Karola Osisa pt. „Spostrzeżenia lekarzy i pie
lęgniarek przy łożu śmierci” **
Autor tej książki rozesłał pracownikom medycznym
10 tysięcy ankiet z zapytaniem, czy umierający przen
* „ I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l of Parapsycholog y”, P a r a p a y c h o l o g y F o u
d a t l o n , I n c . N . Y,
K . Osis, D e a t h b e d O b s e r v a t i o n s b y P h y s l c l a n s and Nurses,
r a p s y c h o i o g y F o u n d a t i o n , I n c . N. Y., 1961.
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jawiają podniosły nastrój duchowy, czy mają przywi
dzenia bądź jakieś halucynacje. Otrzymano 640 wy
pełnionych ankiet, na podstawie których autor formu
łuje następującą opinię. Strach przed śmiercią jest nie
przezwyciężonym odczuciem umierających. Częściej
obserwuje się egzaltację, zwiększenie wrażliwości.
Często są halucynacje o treści odpowiadającej trady
cyjnym wierzeniom religijnym. Bardzo często wystę
pują halucynacyjne zjawy zmarłych osób, jakoby po
magającym umierającemu w przejściu na tamten
świat. Takimi „pomocnikami” w większości przypad
ków są zjawy zmarłych krewnych chorego. Odpowia
dający na ankietę podkreślają z naciskiem, że te halu
cynacje i widzenia nie powstały pod działaniem leków,
stanu gorączkowego lub innych czynników patologicz
nych, mogących wywołać halucynacje. Widzenia te
nawiedzają jakoby chorych w stanie pełnej świadomo
ści, adekwatnie reagujących na otaczające ich środo
wisko.
Karol Osis stara się nadać wszystkim swym wywo
dom charakter naukowy. Jednak i dla nieuprzedzonego
czytelnika oczywista jest ukryta w nich tendencja
przekonania samego siebie i innych o pośmiertnym
istnieniu jakichś resztek osobowości człowieka. To już
nie parapsychologia, lecz nawrót do wierzeń spirytystów *. Na szczęście znaczna część zagranicznych pa
rapsychologów odnosi się negatywnie do tendencji
zbliżenia parapsychologii do okultyzmu i mistyki.
Fizjologia i medycyna wykazują niezaprzeczalnie, że
procesy psychiczne człowieka ustają w tej samej chwi* O d roku 1963 zaczęto w y d a w a ć w U S A „ B i u l e t y n b a d a ń proble
mu ż y c i a po ś m i e r c i c i a ł a ” . Jego tytuł „ T h e t a ” o z n a c z a pierwszą
l i t e r ę g r e c k i e g o w y r a z u „tanatos”, czyli ś m i e r ć . P i s m o p o s t a w i ł o
l Zed sobą z a d a n i e z b a d a n i a eksperymental nego tej „resztki” o s o b o
wości, k t ó r a rzekomo k o n t y n u u j e swe i s t n i e n i e po ś m i e r c i .
_ Tajemnicze zjawiska

yjy

li, kiedy zaprzestaje funkcjonować jego organ psychi
ki — kora wielkich półkul mózgowych.
Dla prawidłowego zrozumienia czym jest śmierć, co
ją poprzedza i co po niej następuje, bardzo ważne
są osiągnięcia niedawno powstałej gałęzi nauk medyczno-biologicznych, zwanej tanatologią, czyli nauką °
śmierci. Do zadań tej nauki należy zbadanie procesów
patologicznych, które rozwijają się w umierającym
organizmie i doprowadzają do śmierci (tanatogeneza).
a także znalezienie takich metod, które dają możność
zażegnania zamierania najważniejszych dla życia na
rządów i nawet — co więcej — przywracanie ich dzia
łalności życiowej, kiedy zaprzestały już swej pracy
(ożywienie).
Różne są przyczyny wywołujące śmierć człowieka
czy zwierzęcia: mechaniczne zniszczenie lub uszkodze
nie ważnych dla życia narządów, zatrucie ich toksycz0
nymi substancjami wprowadzonymi z zewnątrz lub p 'wstającymi wewnątrz organizmu (jady, bakterie, pro
dukty przemiany materii, toksyczne produkty rozpadu komórek), uduszenie, utrata krwi i inne. Jednak
okres przedśmiertny, zwany agonią, następuje wtedy,
kiedy jedna bądź więcej z wymienionych przyczyń
zaczynają poważnie rozstrajać pracę dwóch najważ
niejszych motorów życia: serca, podtrzymującego obieg
za
krwj i ośrodka oddechowego, odpowiedzialnego
wdechy i wydechy.
Między pracą serca i ośrodka oddechowego istniej
c
ścisły wzajemny związek: im gorzej zaczyna pracowa 1
serce, tym krew staje się mniej natleniona, co tyń
ze
silniej pobudza ośrodek oddechowy, a wtedy m° 1
dojść do jego przeciążenia i porażenia. I na odwrót, i**
11
gorzej zaczyna pracować ośrodek oddechowy, ty !
mniej tlenu otrzymuje mięsień sercowy i tym bardzie
jego praca rozstraja się. Całkowite zaprzestanie
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serca powoduje szybko zanik działalności ośrodka od
dechowego i na odwrót. W jednych przypadkach naj
pierw zatrzymuje swą pracę serce, a w innych —
ośrodek oddechowy. W rezultacie następuje śmierć
organizmu jako całości, według określenia lekarzy —
śmierć kliniczna.
W martwym ciele, zabezpieczonym przed procesami
gnicia, jeszcze długo tli się życie w poszczególnych ko
mórkach, tkankach, a nawet narządach. Rzeczywista
śmierć komórek ciała następuje dopiero wtedy, kiedy
ostatecznie i bezpowrotnie (nieodwracalnie) ustaną
właściwe im funkcje fizjologiczne. Do tego momentu
jednak każda zamierająca komórka przechodzi przez
szczególny stan, którego nie można nazwać życiem (po
nieważ funkcje życiowe już zakończyły się), ale także
nie można uznać, że śmierć już nastąpiła (gdyż w
Pewnych warunkach utracone funkcje komórki mogą
być jeszcze przywrócone). Taki przejściowy, pośredni
stan między życiem a śmiercią został nazwany przez
fizjologa N. Wwiedenskiego parabiozą (1901 r.).
U niektórych drobnych zwierząt bezkręgowych (niesporczaków i wrotków) stan czasowego zatrzymania
Wszystkich funkcji życiowych odkryto jeszcze na po
czątku XVIII wieku. Później otrzymał on nazwę anabiozy. W starej książce prof. Hallego pt. „Magia, czyli
czarodziejskie siły przyrody” można znaleźć następu
jące znamienne słowa: „Wydaje się, że ustrój takich
Zwierząt zapada w stan pośredni, który nie jest ani
życiem, ani śmiercią, ale jakąś pośrednią formą by
towania, które można by nazwać martwym życiem”.
I dalej: „Rzekoma śmierć może być lepszym środkiem
przeciw rzeczywistej śmierci u ludzi: gdyż jedynie
ńiartwy nie może zgłodnieć, ani udusić się, ponieważ
oże żyć bez pożywienia i powietrza”.
Książka ta informuje też o pierwszych próbach oży
ła*
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wiania wyższych zwierząt ciepłokrwistych: „Oksfordzki profesor Herward otworzył w obecności kilku
świadków żyłę psu gończemu, wypuścił całą krew,
i gdy zanikało całkowicie życie, co stwierdzono na
trzymanym nad jego pyskiem lustrem, otworzono ży
łę przygotowanemu cielęciu. Teraz przeprowadził on
w zręczny sposób krew cielęcą do otwartej żyły psa.
W miarę tego, jak w cielęciu siły zanikały, w psie
zaczynały znów pojawiać się, a po kilku godzinach
przyjął on pokarm. Następnie pies brał udział w ło
wach i nie zauważono, by od cielęcej krwi zaszły
zmiany w jego naturalnym usposobieniu” *.
Wtedy Piotr I wysłał pierwszego rosyjskiego fizjo
loga Piotra Posnikowa do znamienitego padwijskiego
uniwersytetu. Tam, według wypowiedzi współczes
nych, nauczył się on „uśmiercać żywe psy, a wskrzesać martwe”. W roku 1848 profesor uniwersytetu W
Moskwie A. Fiłomafitski uważa transfuzję krwi za
jedyny sposób uratowania gasnącego życia. Systema
tyczne prace nad ożywianiem wyższych zwierząt roz
poczęto w roku 1874, kiedy fizjolog Schiff zapropono
wał zastosowanie masażu serca rytmicznymi uciskam1,
a farmakolog Bem z uniwersytetu dorpackiego rozpo
czął doświadczenia nad ożywianiem zwierząt po śmier
telnym zatruciu ich chloroformem i uduszeniu.
Pod koniec ubiegłego wieku francuskiemu uczonemu
Brown-Sequardowi udało się po raz pierwszy przy
wrócić w’ pewnym stopniu funkcje mózgu w doświa '
czeniach z odciętą głową zwierzęcia (psa). Mózg P°
zbawiony dopływu krwi natychmiast zaprzestaje sW l
działalności. Jeśli po kilku minutach od odcięcia $ 0 '
• I n f o r m a c j a o dalszym d o b r y m samopoczuciu tego psa wy c
się bardzo m a ł o p r a w d o p o d o b n a ze względu n a n i e w ą t p l i w i e ry c
w y s t ą p i e n i e r e a k c j i u s t r o j u p s a w o b e c obcego d l a n i e g o b i a ł k a
w a r t e g o w k r w i cielęcia ( p r z y p . red.).
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wy rozpocząć przepuszczanie świeżej krwi przez na
czynia krwionośne mózgu (zabieg ten nosi nazwę perfuzji), to niektóre jego czynności powracają, znów
zaczynają poruszać się uszy i oczy, powieki mruga
ją. a źrenice reagują na światło.
Fizjologowie Heymans i Bukert potwierdzili następ
nie i rozszerzyli spostrzeżenia Brown-Sequarda. Oka
zało się, że specjalnie wrażliwa na ustanie krążenia
krwi jest kora mózgowa. Po upływie 8—10 minut od
odcięcia głowy powrót do normalnej działalności bywa
już zwykle niemożliwy. Odwracalny początkowo stan
parabiozy komórek nerwowych kory przechodzi po
upływie 8—10 minut w stan nieodwracalnej śmierci
biologicznej.
Inne obszary mózgu są bardziej trwałe, a przejścio
wy stan parabiozy przebiega w nich dłużej. Ośrodek
oddechowy, znajdujący się w rdzeniu przedłużonym,
po 20—30 minutach od zaprzestania swych funkcji
może wznowić działalność po wtłoczeniu do naczyń
krwionośnych mózgu krwi lub roztworu fizjologicz
nego nasyconego tlenem i podgrzanego do tempera
tury ciała (37°C).
Jeszcze wolniej zamiera drugi motor życia — serce.
Profesor A. Kulabko przeprowadził na początku bie
żącego stulecia następujące doświadczenie. Wyjmowa
no serce z ustroju królika, kota, a nawet człowieka —
już po stwierdzeniu śmierci klinicznej i przez kilka
godzin przechowywano w chłodnym miejscu. Wyko
nywało ono jednak swe skurcze przy przepuszczaniu
przez naczynia wieńcowe roztworu fizjologicznego,
ogrzanego i nasyconego tlenem, kontynuując te fun
kcje przez 2—3 godzin. Należy nadmienić, że naczy
nia wieńcowe zasilają krwią tkanki serca, a zwłaszcza
mięsień sercowy.
Zagadnieniami dotyczącymi ożywiania wyizolowane-
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go z ustroj u serca zajmu je się obecnie w ZSRR prof.
S. Andrie jew. W swej monog rafii * podaje on, że wzno
wienie działal ności serca u dzieci i młodzieży zachod zi
szybci ej i pełnie j niż u dorosł ych lub starcó w. Stosu
jąc roztwó r Tiroda z dodatk iem niektórych hormonów
i witam in, uzyska ł on pełne wznow ienie akcji serca
po upływ ie 99 godzin od stwier dzenia śmierc i klinicz
bardzi ej pełneg o
nej. Decyd ujący dla osiągnięcia
charak ter cho
jest
serca
pracy
i trwałe go wznow ienia
przez czyn
mózgu
roby organi zmu i stopień poraże nia
nik chorob otwórc zy. S. Andrie jew dochodzi do ważne go
wniosk u, że podcza s śmierc i klinicz nej i jeszcze przez
długi czas po jej wystąp ieniu w sercu człowi eka utrzy
muje się stan parabiozy.
Istniej ą równie ż inne sposob y ożywi enia serca. Coraz
częściej stosuj e się obecnie masaż serca przez przepusz
czanie przez nie wyład owań elektry cznych . Sposób ten
stosuj e się w przypa dku zaistni enia migota nia przed
sionkó w, czyli bardzo częsty ch drgań włókie nek mięśniówk i przedsionków, co może doprow adzić do ustani a
dokon uje się
pracy serca. Powst rzyma nie migotania
wytwa rza
a),
rylator
(defib
przy zastos owani u aparat u
jącego seryjn e rozład owani a konde nsator a.
Widzi my więc, że przejś ciowy stan parabi ozy w za
mieraj ącym sercu trwa znaczn ie dłużej niż w ośrodk u
oddech owym . Z trzech najwa żniejs zych czynności ży
ciowych — najłatw iej jest wznow ić pracę serca, trud
niej oddyc hanie, a jeszcze trudni ej wyższ e czynności
nerwo we, bez któryc h niemo żliwa jest regene racja
psychiki człowieka. Bardz o ważny m etapem w rozwo ju
sposobów ożywiania zwierz ąt, jak też człowi eka, stały
się doświa dczeni a F. Andrie jewa. W roku 1913 wyprą '
cował on nowy sposób przyw róceni a pracy serca wy'
* S. Andrieje w, Wosstan owlenije
posle smerti, Moskwa , 1955,
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dejateln ostł

serdca
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krwaw ionych lub zatruty ch psów. Zasada tej metody
Polega na wtłocz eniu do jakieś większ ej tętnicy krwi
z do
Matura lnej lub sztucz nej (płynu Ringera-Locke’a)
pracę
j
zające
pobud
ncji
datkiem adrena liny, substa
serca. Wprow adzona ożywcza ciecz przedo staje się do na
czyń krwion ośnych , zasilających krwią mięsień sercow y.
Ożywi anie wyższych zwierz ąt po upływ ie czasu nie
śmierc i kli
Większym niż 6—8 minut od wystąpienia
niczne j, można obecnie uważa ć w pełni za możliw e —
oczywiście, jedynie w tych przypa dkach, kiedy śmierć
następ uje bez zniszczenia czy też anatom iczneg o uszko
dzenia ważny ch dla życia narząd ów *.
ia
* Ostatnim i laty s p r a w a ta nabrała szczegól nie dużego znaczen
stoso
wie
lecznict
w
już
krotnie
niejedno
z
Praktycz nego w związku
wcy sklonwanymi przeszcz epami narządó w, zwłaszcz a serca. Niefacho
go sta
są często do wyolbrz ymiania , a przede wszystk im fałszywe
jąc zarzut,
wysuwa
,
zabiegów
tych
aspektu
go
-etyczne
moralno
wiania
do speł
a
raczej oskarżen ie, że pobranie od dawcy serca zdolnego
o do
zania swej roli w organizm ie może być pojęte j a k o zabójstw
epów
konane na tymże dawcy. Zwolenn icy przeprow adzania przeszcz
które
bronią się niekiedy równie niesłusz nym argumen tem, że serce,
rzeczyw iprzestał o już bicia po śmierci kliniczn ej dawcy, jest w
e oży
s
sztuczni
dopiero
zostać
musi
który
,
martwym
m
to§ci narząde
wiony.
a
Tymcza sem znajomo ść praw biologii upoważn ia nas do podejści
, w tym
bardziej realnego i zgodneg o z rzeczyw istą sytuacją . Materia
szczeblo wą
° c zywiścle również 1 materia żywa, wykazu je organiza cję
jednostk i
(Poziom ową), tworząc z biegiem ewolucj i coraz to wyższe
podporz ąd
° r £anizacy jne o nowej odrębne j Indywid ualności , której
k niżkowują się indywid ualności wchodzą cych w ich skład jednoste
jest to,
S5:
eg O rzędu. Ogólną cechą charakte rystyczn ą tych układów
musi
zniszcze nie jednostk i organiza cyjnej wyższeg o szczebla nie
ądkowa
być równozn aczne z równocz esną zagładą jednoste k podporz
ie fun
nych, które mimo dezinteg racji całości mogą n a d a l normaln
egzysten cji
swej
dla
dnich
odpowie
w
się
znajdą
jeśli
ać,
kcjonow
trunkach .
skrócie
W interesu jącym nas tu wąskim zakresie można w wielkim
człowiek a)
dowiedz ieć, że organizm zwierzęc ia tkankow ego (a więc i
i niż3es
t nadrzęd nym szczeble m organiza cyjnym scalając ym jednostk
stano
te
:
s
narządy
jego
tują
reprezen
i
k
a
j
u),
*ego szczebla (poziom
tkan
wą jednostk i wyższej rangi niż wchodzą ce w ich skład tkanki;
poziomu
ki składają się z podobny ch do siebie komórek ; poniżej
i komórko komórko wego można jeszcze wymieni ć szczebel organell
nia
ycfc, a wreszcie szczebel molekul arny i atomowy . D o zniszcze
uszkojuż
za
wystarc
u
organizm
Miłostki organiza cyjnej <ia poziomi e
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Zwycięstwo nauki nad śmiercią ma duże znaczenie
teoretyczne i praktyczne. Znaczenie teoretyczne pole
ga na tym, że jeśli mózg, który zaprzestał swej pracy
może być przywrócony do stanu aktywności przez za
stosowanie krwi lub roztworu soli, to już ten jeden
fakt obala metafizyczne przekonanie, jakoby działal
ność życiowa mózgu i całego organizmu była uwarun
kowana istnieniem jakiejś niepoznawalnej „siły życio
wej”, Dalej, jeśli narząd psychiki przerywa swą pracę
bezpośrednio po zaprzestaniu działalności serca i usta
niu oddychania, oznacza to, że związana z działalnością
mózgu dusza, czyli psychiczne życie człowieka, w ża
den sposób nie może egzystować po śmierci ciała. Na
odwrót, udało się wykazać możliwość czasowej działal
ności życiowej ciała przy całkowitym wykluczeniu
mózgu (mózg był już martwy). Oznacza to, że wyka
zano istnienie możliwości życia przy całkowitym wyklu
czeniu działalności duchowej.
Jeśli — na przykład — pompowanie krwi lub roz
tworów ożywiających przez naczynia krwionośne roz
poczynało się zbyt późno, po upływie 10—15 minut od
wystąpienia śmierci klinicznej, to oddychanie i akcja
serca powracała, ale mózg już nie wznawiał swych fun
kcji. Zwierzę znajdowało się w stanie jakby głęboki6 '
d z e n i e — byle dostatecznie p o w a ż n e i n i e o d w r a c a l n e — jednej
z n a j w a ż n i e j s z y c h k o o r d y n a t o r ó w i układów k o n t r o l u j ą c y c h , tak l e
j a k układ n e r w o w y . W tym wypadku n i e m a j u ż szans, a b y .
kolwiek organizm ó w wznowił
wznowił swe f u n k c j e jjako
a k o zzintegrowana
integrowana
łość “ w naszym p r z y p a d k u , j a k o ż y j ą c a l u d z k a osobowość.
mniej j e d n a k jego części s k ł a d o w e z a j m u j ą c e niższe szczeble o T e
nizacji zachowują przez p e w i e n c z a s życie, a więc n i e s ą m a t 1
(przez c a ł y o k r e s śmierci klinicznej), d o p ó k i n i e n a s t ą p i m o m e n t
ś m i e r c i biologicznej s p o w o d o w a n e j r o z k o j a r z e n i e m k o o r d y n a c j i
c j o n a l n e j całego u s t r o j u , a w i ę c z a h a m o w a n i e m d o s t a w y tlenu i
s t a n c j i p o k a r m o w y c h , o d p r o w a d z a n i a t r u j ą c y c h p r o d u k t ó w Pr z C l 0
ny m a t e r i i i t d . Można j e d n a k do tego nie d o p u ś c i ć , p r z e n o s z ą c
p o w i e d n l o s z y b k o w w a r u n k i odpowiednie dla ich ż y c i a i f u n l < c
n o w a n i a , c o właśnie c z y n i s i ę p r z y zabiegach p r z e s z c z e p i a n i a
dowlach p o z a u s t r o j o w y c h i t d . ( p r z y p . red,).
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go omdlenia, trwałego napięcia muskulatury ciała
i umierało ostatecznie po upływie 10—20 godzin od.
chwili rozpoczęcia doświadczenia.
Niedawno dowiedziano się, że dzięki hipotermii, to
znaczy stopniowemu ochłodzeniu ciała do temperatury
26—29°C, udaje się znacznie przedłużyć okres śmierci
klinicznej badanych psów (do sześćdziesięciu i więcej
minut), w którym udaje się je ożywić. Takie doświad
czenia przeprowadzono także na małpach. W doświad
czeniach W. Niegowskiego i jego współpracowników,
małpa, która w okresie hipotermii znajdowała się przez
30 minut w stanie śmierci klinicznej, wyglądem ze
wnętrznym mało różniła się od zdrowej małpy już po
upływie sześciu i pół godzin, licząc od początku pro
cesu ożywiania. W czasie hipotermii zwalniają się
wszystkie procesy życiowe, osłabia przemiana materii,
obniża się zapotrzebowanie tkanek i narządów na tlen.
Tym objaśnia się przedłużenie okresu śmierci klinicz
nej w przypadku hipotermii *.
Praktyczne znaczenie takiego rodzaju badań wyka
zano w trudnych dniach II wojny światowej. Prof.
A. Niegowskiemu i jego współpracownikom udało się
ożywić ponad pięćdziesięciu żołnierzy, którzy zginęli
wskutek szoku urazowego lub utraty krwi. Oczywiście,
niektórzy z nich umierali jednak po kilku godzinach
lub dniach po sztucznym ożywieniu, z powodu nie
dającego się usunąć uszkodzenia ważnych narządów
organizmu, lecz inni zostali wyrwani ze szponów
śmierci. Opiszemy jeden z tych niepospolitych przy
padków.
Żołnierza Cz. przywieziono do przyfrontowego szpi
tala po upływie dwóch godzin od zranienia prawego
biodra. Po kilku minutach od przeprowadzenia operacji
* W . Negowsklj, Oźlwlenije
mija, Medgiz, 1960.
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chirurg stwierdził śmierć na skutek szoku i dużej
utraty krwi. Tętno było niewyczuwalne, serce przesta
ło bić, oddychanie ustało, źrenice rozszerzyły się mak
symalnie, wszystkie odruchy zanikły, a mięśnie całko
wicie zwiotczały. Nastąpiła śmierć kliniczna.
Po upływie trzech i pół minut prof. Niegowski za
stosował swą metodę: wtłaczał krew do tętnicy i do
żyły, stosując równocześnie sztuczne oddychanie. Już
po upływie jednej minuty serce wznowiło swą pracę,
a po trzech minutach wróciło samodzielne oddychanie.
Po 22 minutach ożył mózg — pojawiły się odruchy
oczne, a po 60 minutach spostrzeżono pierwsze oznaki
powrotu świadomości. Minęła doba, a wskrzeszony
żołnierz mógł już czytać książkę, a potem zupełnie
wyzdrowiał.
Metody ożywiania mogą okazać się skuteczne rów
nież w innych przypadkach śmierci, a mianowicie przy
utonięciu, zaczadzeniu, porażeniu prądem elektrycz
nym, zawale serca itp. Jak należało tego oczekiwać,
okazało się, że mózg ludzki jest jeszcze bardziej wraż
liwy na zatrzymanie krwiobiegu i oddychania, niż
mózg psa i małpy. Okres stanu przejściowego — parabiozy — dla organu psychiki człowieka trwa jedynie
5—6 minut (bez zastosowania hipotermii). Przed upły
wem tego okresu można wznowić działalność życiową
kory mózgowej, a tym samym przywrócić czynności
psychiczne. Po upływie tego krytycznego okresu —mózg, psychika, świadomość człowieka bezpowrotnie
przęstają istnieć. Takie jest niezaprzeczalne prawo na
tury.
Namiętny przeciwnik wszelakich przesądów D. Mendelejew uważał, że dla skutecznej walki ze spirytyz
mem i mistyką konieczne jest wytrwałe i równocześnie
śmiałe badanie wszystkich zjawisk nerwowo-psychicznych, z których biorą początek wszystkie wierzenia.
jCG

Przesądy i zabobony. „Zjawisk tych — pisał Mendelejew — nie należy ignorować, ale przeciwnie — trzeba
je dokładnie rozpatrywać, to znaczy — badać, co w
Uich można zaliczyć do zjawisk naturalnych, a co do
zmyśleń i halucynacji lub kłamstw. A wreszcie trzeba
się też zastanowić, czy coś z tego wszystkiego nie na
leży do kategorii zjawisk dotąd nie zbadanych, przeprzebiegających według nie poznanych jeszcze praw
Przyrody. Po takiej analizie, zjawiska te niechybnie
s
tracą tajemniczość dla wielu tak atrakcyjną, a wtedy
dla mistycyzmu nie stanie miejsca...” *.
Te właśnie mądre słowa miał stale w pamięci autor
Podczas pisania tej książki. Przestrzegają one przed
Uprzedzeniami i przed pochopnym negowaniem, do
magając się tego, co zawsze powinno cechować rozum
nego człowieka: rozwagi i krytycyzmu.
_______
• Z „Oświadczenia” Mendelejewa w Towarzystwie Fizycznym przy
Uniwersytecie w Petersburgu o ustanowieniu komisji dla rozpatrze
nia zjawisk medlumicznych (6 m a j a 1875 r.). (Patrz D. Mendelejew,
Materiały dla opinii o spirytyzmie, str. 3).
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