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MOTYW HIPNOZY I MAGNETYZMU W TWÓRCZOŚCI 
PISARZY DRUGIEGO POKOLENIA POZYTYWISTÓW

Przykuli go do rzeczy, które istnieją, a potem wyjaśnili ich działanie 
tak, że świat stał się wyprany z tajemnic. Kiedy zaczął się skarżyć 
i zapragnął uciec z krainy zmierzchu, gdzie magia kształtuje najdrobniejsze 
żyjące fragmenty, skierowali jego uwagę ku najnowszym cudom nauki 

A kiedy nie udało mu się dojrzeć cudowności w rzeczach, których 
prawa były powszechnie znane i mierzalne, powiedzieli, że brak mu 
wyobraźni i jest niedojrzały, gdyż woli iluzje snów niż iluzje naszego 
fizycznego stworzenia.
Howard Philips Lovecraft, Srebrny klucz. Przekład R. Lipski

Niemal przez cały wiek XIX trwała dyskusja dotycząca wartości i zasadności stosowania 
magnetyzmu, a potem także hipnozy. Podobnie jak popularny pod koniec wieku spirytyzm, 
także te dyscypliny miały zwolenników i adwersarzy, a polemiki odbywały się zarówno na 
łamach czasopism, jak i w formie książkowej. Jedną z pierwszych manifestacji zainteresowań 
sferą mesmeryczną stanowił w Polsce „Pamiętnik Magnetyczny”, ukazujący się od stycznia 
1816 do grudnia 1818, a redagowany w Wilnie przez Ignacego Emanuela Lachnickiego. 
Natomiast najwcześniejszych relacji dotyczących zainteresowania Polaków mesmeryzmem 
dostarcza praca Jana Baudoina de Courtenay pt. Rzut oka na mesmeryzm (Warszawa 1820). 
Obok istotnych informacji odnoszących się do dziejów magnetyzmu zwierzęcego, zamieszcza 
także autor wzmianki na temat ówczesnych rodzimych fascynacji nową dziedziną. W drugiej 
połowie XIX w. hipnoza i magnetyzm1 stały się przede wszystkim nową nadzieją chorych 
i obiecującym polem eksperymentalnym dla badaczy. W związku z tym w czasopismach

1 Magnetyzm polega na działaniu podobnym do współczesnej bioenergoterapii, jest zjawiskiem opartym na 
zasadzie wpływu fizycznego poprzez mechaniczną, powtarzalną czynność. Hipnoza natomiast opierałaby się 
przede wszystkim na wywieraniu psychicznego nacisku na osobę poddawaną doświadczeniu. Określenie „hipnoza” 
wprowadził James Braid na opisanie nowego rodzaju prowokowanego snu. Braid interpretował hipnozę jako 
pewien szczególny rodzaj zawieszenia pomiędzy czuwaniem a spaniem, nieposiadający związku z „fluidem” 
magnetycznym. W interpretacji Alojzego Krzysztofa Gleica hipnotyzm jest „działem zjawisk, należącym dziś już 
do fizjologii i psychologii oficjalnej. Podstawą hipnotyzmu jest sugestia” (A. K. Gleic, Hipnoza. W: A. K. Gleic, 
Glosariusz okultyzmu. Z przedmową! Switkowskiego, Kraków 1936, s. 35). We współczesnej definicji, sformułowanej 
w 1955 roku przez Brytyjskie Towarzystwo Lekarskie, hipnoza, jest przejściowym stanem zmienionej świadomości 
u podmiotu, wywołanym przez inną osobę, odmiennym od stanu czuwania i snu. [...] Ponadto w tanie hipnotycznym 
mogą zostać wywołane lub zniesione takie zjawiska, jak znieczulenie, porażenie, sztywność mięśniowa i zmiany 
naczyniowe”. (Cyt. za: Z. Petersen, Hipnoza, między jawą a snem, Warszawa 1994, s. 34-35).
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często informowano o najnowszych wynikach doświadczeń i odkryć w dziedzinie hipnozy, 
dokonywanych głównie przez Juliana Ochorowicza. Publikacje prasowe pełniły rolę informacyjną 
także w zakresie precyzowania i opisywania objawów hipnotycznych i dostarczania elementarnej 
wiedzy na ten temat.

Hipnoza, interpretowana jako stan bezwarunkowego poddania woli operatora, stanowiła 
archetypiczną manifestację władzy człowieka nad umysłem drugiej osoby. Unikalność procesu 
przechwytywania możliwości podejmowania decyzji wraz z odebraniem panowania nad 
ciałem składały się na sensacyjny charakter doświadczeń magnetycznych, ukazywanych niekiedy 
w konwencji magicznej lub cudownej. Jak nadmieniał Henryk Hoyer

do rzędu niezwykłych zjawisk w dziedzinie psychicznej działalności człowieka [...] należały [...] przedstawienia 
hipnotyczne, jakie jej zaprodukował przed kilkunastu laty niejaki pan Donato. Warszawa wpadła wtenczas 
w zachwyt, uznano sztuki p. Donato za cudy, otwierające zupełnie nowe poglądy na zjawiska życiowe i psychiczne, 
a niektórzy wielbiciele cudotwórcy czynili Towarzystwu Lekarskiemu za to gorzkie wyrzuty, że przemysłowego 
sztukmistrza nie uznawało za powagę naukową [...]. Podobne wzniecenie ciekawości czytelników pisemek brukowych 
powtórzyło się od tego czasu kilkakrotnie, wskutek zabiegliwości innych podobnych przemysłowców2.

Niezbadane dotąd procesy mózgowe, tajemnice ludzkiego umysłu rozpatrywane bywały 
zatem w dwóch kategoriach -  z punktu widzenia nauki (w tym wypadku przede wszystkim 
medycyny) oraz w konwencji rozrywkowo-mistycznej, kładącej nacisk głównie na 
ekstraordynaryjność eksperymentów i niemożność jednoznacznego wyjaśnienia przyczyn 
reakcji organizmu. Badacze XIX-wieczni podkreślali wszakże, iż

stan hipnotyczny nie przedstawia ani jednego objawu, który nie występowałby także przy innych stanach, 
a mianowicie przy zwykłym biegu czynności psychicznych, albo też przy różnych chorobowych zboczeniach 
układu nerwowego. Ostatnie znane są dobrze lekarzowi, który [...] zwykł też inaczej zapatrywać się na te 
objawy [...]. Sugestię [...] spostrzegamy i wykonujemy bezustannie w życiu codziennym. [...] Stan hipnotyczny 
nazwano pierwotnie snem „magnetycznym”, lecz wyrażenie to obecnie [...] porzucono [...]. Niektórzy zwolennicy 
mistycyzmu przyjmują wprawdzie istnienie jakiegoś tajemniczego czynnika, przelewającego się niby z ciała 
magnetyzera do układu nerwowego osoby magnetyzowanej, lecz istnienia tej nadprzyrodzonej siły [...] niczym 
nie udowodniono3.

Funkcja „cudowności” przejawiała się właśnie w planie mistycznego wyjaśniania przyczyn 
zjawisk somnambulicznych, poszukiwaniu pierwiastka nadprzyrodzoności czy przejawów 
działania nadzmysłowej siły lub manifestacji spirytualnej. Tymczasem naukowa interpretacja 
hipnozy opierała się często na koncepcji powszechnego, aczkolwiek nieuświadomionego 
występowania zjawisk tego rodzaju. Nieodkryte dotąd uwarunkowania czy mechanizmy 
zachodzące w ludzkim umyśle miały stanowić przyczynę występowania -  w szczątkowej 
formie -  objawów hipnotycznych, zwłaszcza tzw. „poddawania” (czyli sugestii).

Jednak pomimo włączenia hipnozy i zjawisk pokrewnych do sfery badań naukowych 
i nadania im statusu objawów naturalnych, stanowiących formę aktywności mózgowej, wciąż 
atrakcyjna wydawała się interpretacja nadnaturalna. Wątek magnetyzmu -  jako metody 
magicznej kontroli nad drugim człowiekiem -  był doskonałym tworzywem artystycznym, 
wyjaśniającym niezrozumiałe, czasem nieuzasadnione poczynania bohaterów literackich. 
Hipnoza stawała się częstokroć uniwersalnym czynnikiem wyjaśniającym rozmaite, nie do 
końca klarowne działania postaci. Przykładem wyzyskania podobnej koncepcji jest twórczość 
niektórych pisarzy drugiego pokolenia pozytywistów (Teodora Jeske-Choińskiego, Józefy 
Kisielnickiej, Józefy Sawickiej czy Gabrieli Zapolskiej).

2 H. Hoyer, Mózg i myśl, „Wszechświat” 1894, nr 22, s. 337.
3 Ibid., s. 338.
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Inkrustacje hipnotyczne można podzielić na trzy kategorie: pierwsza dotyczy incydentów, 
w których magnetyzm użyty zostaje w charakterze narzędzia medycznego lub badawczego. 
Celem działania staje się wtedy eksperyment bądź uwypuklenie leczniczych właściwości tej 
dyscypliny. Odmienny dział tworzy tak zwany magnetyzm erotyczny, oparty na przekonaniu 
o „przyciągających” własnościach metody i możliwości wysyłania swoistych sygnałów miłosnych 
czy nawet podświadomego oddziaływania na psychikę lub emocje drugiej osoby. Ostatnią 
wreszcie grupę stanowią motywy odnoszące się do mrocznej strony rzeczywistości, odwołujące 
się do tradycyjnie pojmowanego wizerunku złych mocy, korzystających z nadnaturalnych 
właściwości. Magnetyzm jest w tym przypadku zdolnością używaną do przyzywania i wabienia 
potencjalnych ofiar, czynnikiem przynoszącym zgubę, pozbawiającym woli, a tym samym 
możliwości przeciwstawienia się.

Literacka trawestacja hipnozy jest dość uboga i opiera się zasadniczo na powszechnym 
sposobie interpretowania zjawisk magnetycznych oraz pokrewnych. W twórczości drugiego 
pokolenia pojawia się właściwie bardziej jako wzmianka niż leitmotiv, co wynika prawdopodobnie 
z niewielkiej atrakcyjności i postrzegania somnambulizmu czy sugestii jako dyscyplin raczej 
naukowych niźli tajemnych.

Motyw działalności hipnotycznej ukazany zostaje przede wszystkim w nawiązaniu do 
mediumizmu i spirytyzmu, pozostając w ścisłej korelacji z możliwościami nawiązywania 
nadnaturalnego kontaktu. Podobna interpretacja wynika, jak się zdaje, z dawnego przekonania
0 pozazmysłowych właściwościach ujawniających się w stanach sztucznego snu. Koncepcja 
ta związana była z praktykami magnetycznymi, podczas których pacjent dokonywał 
autodiagnozy. Somnambuliczny stan pozwalał rzekomo na wniknięcie we własne ciało
1 dokonanie rozpoznania dręczącej organizm choroby. Hipnoza -  kojarzona z transem -  
wykorzystywana była również podczas seansów spirytystycznych. Uważano bowiem, iż 
pogrążenie w letargu jest dowodem na uwolnienie duszy, pozwalającym na astralne podróże 
czy komunikowanie się ze zmarłymi.

Nic zatem niezwykłego, że tytułowy bohater utworu Ostoi [właśc. Józefy Sawickiej] 
Doktor Faust wykorzystuje hipnozę, aby dokonać identyfikacji a następnie fizycznego 
wyodrębnienia duchowego pierwiastka. Koncepcja odrywania duszy od ciała stanowi w tym 
przypadku element znaczący, ponieważ właśnie na niej opiera się założenie autorki, że obdarzony 
umiejętnością hipnotyzowania człowiek dokonać może aktu unicestwienia drugiej osoby 
poprzez mechaniczne przerwanie łączności pomiędzy fizyczną i astralną cząstką. Praktyki 
Fausta -  poszukującego duszy naukowca -  opierają się przede wszystkim na doskonałym 
opanowaniu technik hipnotyzerskich. Zbrodnicze, sadystyczne skłonności potęgują posiadaną 
przez bohatera umiejętność, wspomagają naturalne predyspozycje doktora. Autorka zresztą 
w sposób drobiazgowy ukazuje procedury i mechanizm wprowadzania pacjenta w trans, 
wskazując charakterystyczne cechy procesu i zachowania się pacjenta. Eksperymenty Fausta 
nawiązują do popularnej teorii głoszącej istnienie tajemniczego fluidu, przenikającego ludzkie 
ciało4, umożliwiającego oddzielenie się ducha od materii, poruszanie się cząstki spirytualnej 
po obszarach niedostępnych dla świadomości. Poszukiwania doktora odbywają się wedle 
ustalonego schematu opartego na doświadczeniach z magnetyzmem, doprowadzania do powstania 
u poszczególnych pacjentek objawów jasnowidzenia czy innych tego typu zjawisk. Rosnąca 
popularność hipnotycznych metod usuwania schorzeń czy fobii stanowi dla Fausta doskonały

4 Jak pisał np. A. Cullere „wszystkie te dziwy [magnetyczne i hipnotyczne] sprawia nie mniej cudowny 
czynnik zwany płynem magnetycznym, który wydobywa się z ciała człowieka i ulega wpływowi, czy to jego 
praktyk zewnętrznych, czy też jego woli, albowiem, jak mówi jeden z uczniów Mesmera, dusza może pośrednio 
działać na żywotny płyn magnetyczny i dowolnie za pomocą myśli i uwagi skierowywać go do tej lub owej 
części ciała” (A. Cullere, Magnetyzm i hipnotyzm. Z drugiego wydania francuskiego przeł. J. Wł. Dawid, Warszawa 
1888, s. 3-4).
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pretekst i umożliwia prowadzenie szeroko zakrojonych poszukiwań medium idealnego. 
Doktor nie bierze wszakże pod uwagę istotnego czynnika, na który zwracali uwagę uczeni 
dziewiętnastowieczni; częste wprowadzanie w trans powoduje skutki uboczne, nie tylko 
w planie mentalnym, lecz również fizycznym. Dlatego dobrze zapowiadające się dziecięce 
medium stopniowo traci zdolności parapsychiczne.

Dziewiętnastowieczni badacze podkreślali jeszcze jedną istotną zależność dotyczącą hipnozy, 
a mianowicie zróżnicowany stopień podatności na wprowadzenie w sztuczny sen. Z podobnym 
problemem mamy do czynienia w utworze Ostoi. Faustowskim medium doskonałym zostaje 
ostatecznie Pola, dziewczyna obdarzona nadnaturalną zdolnością autohipnozy. Wrażliwość młodej 
kobiety powoduje przełamanie naturalnych barier ochronnych umysłu i umożliwia doktorowi 
przeprowadzenie tragicznie zakończonego eksperymentu.

Ważnym elementem doświadczenia staje się moment, w którym Faust w sztuczny, magnetyczny 
sposób podtrzymuje zanikające życie Poli. Oto

doktór posyłał jej [...] piorunujące wejrzenie, wpatrywał się w martwą twarz Poli, usiłując podnieść jej 
gasnące siły... Pod wpływem jego wzroku chora drgnęła, jak trup naelektryzowany5.

Niezwykłość działania bohatera polega na magnetycznej reanimacji konającego ciała. Warto 
nadmienić, iż zabieg podobny przypomina eksperyment opisany w opowiadaniu Edgara Allana 
Poego pt. Prawdziwy opis wypadku z p. Waldemarem, w którym dusza zostaje przywiązana do 
martwego ciała za pomocą zabiegów magnetycznych6. W odniesieniu do Poli jest to jednak 
zaledwie mesmeryczna animacja, nakaz woli powstrzymujący ulatujące życie. Efekt poddania 
się woli hipnotyzera ujawnia się także jako absolutne bezwarunkowe podporządkowanie 
rozkazom Fausta. Pola traci zdolność samodecydowania, nie będąc w stanie przeciwstawić się 
życzeniom doktora, który

zbliżył się do niej, a cofając się ku drzwiom gabinetu, siłą wzroku pociągał ją  za sobą. Szła...[...] Doktór 
ciągnął ją  wzrokiem... Szła uśmiechnięta, jakby uszczęśliwiona tym ruchem, którego by bez jego pomocy 
uczynić nie mogła. W miarę, jak się oddalał od Poli, ruchy jej stawały się wolniejsze. Doktor wytężył całą siłę 
woli, żeby ją  za próg sypialni wywabić. Stanęła w gabinecie. Zatrzasnął drzwi, a jednocześnie głuchy, przeciągły 
jęk rozległ się w sypialni7.

Opisana przez Ostoję sytuacja jest w zasadzie typową deskrypcją mechanizmów sztucznego 
snu i działań wolicjonalnych. Ponieważ wola Fausta przerasta opór kobiety, ta nie może się 
bronić, nie ma już instynktu samozachowawczego, który uchroniłby ją  od śmierci. Punktem 
przyciągającym stają się oczy eksperymentatora, ich siła sprawcza jest jednocześnie motorem 
działań dziewczyny. Oczywiście podobnie nakreślona sytuacja jest jedynie udramatyzowaną 
wersją faktycznych zabiegów hipnotycznych. Już w XIX wieku podkreślano bowiem, że

5 Ostoja [J. Sawicka], Doktor Faust. W: Ostoja, Nad morzem (z notatek turysty). Warszawa 1903, s. 107.
6 Eksperyment opisany w utworze Poego opierał się na założeniu, że wola hipnotyzera jest w stanie utrzymać 

czy reanimować martwe ciało za pomocą swoistego przypisania lub uwięzienia pierwiastka spirytualnego. 
Doświadczenie wykazać miało „czy pacjent w tym stanie posiada jakąkolwiek wrażliwość na prąd magnetyczny; 
po wtóre -  czy, w razie twierdzącym, wrażliwość owa pod wpływem danych warunków uszczupla się lub 
wzrasta; po trzecie -  w jakim stopniu i na jaki przeciąg czasu można drogą owych doświadczeń powściągnąć 
zaborczość śmierci” (E. A. Poe, Prawdziwy opis wypadku z p. Waldemarem. Tłum. B. Leśmian, Kraków 1976, 
s. 37). W przeciwieństwie do doświadczenia Fausta narrator Poego osiąga przerażający skutek długotrwałego 
stanu zawieszenia pomiędzy życiem i śmiercią w którym materia ulega spowolnionemu rozpadowi, a dusza nie 
potrafi lub nie może odnaleźć przejścia w zaświaty.

7 Ostoja [J. Sawicka], op. cit., s. 107.
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nawet najbardziej podatne na usypianie osoby nie wykonają polecenia sprzecznego z ich 
etyką lub zagrażającego życiu8.

Ta możliwość „sugestionowania” stała się zresztą przedmiotem burzliwych dyskusji 
dotyczących etycznego aspektu stosowania hipnozy. Zastanawiano się przeto nad ewentualną 
skutecznością prób poddawania sugestii o charakterze zdecydowanie zbrodniczym i poprzez 
to zmuszania jednostki do czynów lubieżnych lub innych, niezgodnych z prawem. Uważano, 
że osłabienie woli, jakim jest stan hipnozy, pozwala na transponowanie informacji o ujemnym 
moralnie charakterze dokładnie w takim samym stopniu, co przekazywanie komunikatów 
pozytywnych, korzystnie wpływających na psychiczną kondycję pacjenta (w ten sposób leczono 
np. złe nawyki, nocne moczenia, samogwałt, alkoholizm itp.). Rozważania dotyczące popełniania 
zbrodni w stanie hipnozy opierały się na eksperymentach opracowanych według określonego 
schematu. Zahipnotyzowanemu polecano wykonać czynność, której bezpośrednim skutkiem 
miała być śmierć wskazanej osoby. Doświadczenia dowodziły, że nawet jeśli pacjent nie 
objawiał skłonności do przemocy i rozkazy hipnotyzera stały w opozycji do postawy moralnej 
nakłanianego, to kilka kolejnych seansów skutecznie eliminowało kolejne bariery etyczne. 
A. Cullere, broniąc nauki, pisał na przykład:

stwierdzić musimy: zbrodnie hipnotyczne są możliwe, lecz tuż dodać musimy, że postęp nauki nigdy 
zbrodniarzy nie tworzył, i że hipnotyzm liczby przestępstw nie zwiększy. Przestępcy zresztą są to umysły zbyt 
pospolite, ażeby w ogóle dla wykonania swoich zamiarów uciekać się mogli do środków, które wymagają 
pewnego mistrzostwa. Środki takie zostaną zawsze udziałem niewielu tylko łotrów wyborowych, których 
problematyczne istnienie nikomu spokoju zmącać nie powinno9.

W kontekście tej deklaracji trudno uznać wypadki opisane w Doktorze Fauście za 
prawdopodobne czy choćby nawiązujące do rzeczywistości. U dramatyzowanie przestrzeni 
literackiej służy nie tyle wskazaniu szkodliwości procedur hipnotycznych, co raczej 
napiętnowaniu bezwzględności w przeprowadzaniu eksperymentów.

Motyw naukowego zainteresowania hipnozą oraz towarzyszącymi jej objawami pojawia 
się również w powieści Ostoi pt. Wychowanka. Młody dr Storczyk opiekuje się umierającą 
ciotką Reginą, a ponieważ stan kobiety jest terminalny, lekarz usiłuje ulżyć jej cierpieniom za 
pomocą hipnozy. Efekty uznaje on za niezwykłe i zajmujące, a

gasnące życie zajmowało go więcej, niż cały przebieg choroby. [...] W początkach choroby ciotki Reginy 
próbował stosować wszelkie środki i od razu spostrzegł, że nie ma ratunku. [...] A jednak obecnością swoją 
przyniósł jej ulgę... powtarzała to nieraz; hipnotyzował ją  wzrokiem bezwiednie z początku, następnie zaczął 
stosować do mej swój szczupły zapas wiedzy w tym kierunku... bóle ustępowały... życie gasło, ale prawie bez 
cierpień. Badanie skutków tej siły pochłaniało całą jego duszę. Z książek nie dowiedział się nic. Pretensjonalne 
formułki wyglądały jak majaczenie zarozumiałego nieuka. On miał już trochę własnego doświadczenia. Widział 
rzeczy wielce różne od tych, o których dotąd słyszał i czytał. Ciekawość pchała go coraz dalej po tej drodze, 
a wstrzymywała ostrożność10.

8 Tymczasem Pola była świadoma zagrażającego jej niebezpieczeństwa. Miewając przeczucia, podświadomie 
obawiała się Fausta.

9 A. Cullere, op. cit., s. 307-308. Warto dodać, że historia rzeczywiście notuje procesy, w których niemałą 
rolę odgrywał zarzut zahipnotyzowania i pozbawienia woli. W pierwszym numerze „Niwy” z 1895 r., w dziale 
Skarbnica, znajduje się na przykład wzmianka dotycząca procesu Czyńskiego (zajmującego się hipnozą, 
posądzanego -  zwłaszcza przez kręgi katolickie -  o szarlatanerię), któremu zarzucano, że za pomocą praktyk 
hipnotycznych uwiódł i skłonił do małżeństwa baronównę (lub baronową) von Zedlitz-Neukirch (imię 
nieustalone). Jak donosiło „Słowo”: Proces zakończył się trzyletnim wyrokiem dla Czyńskiego za „przestępstwo 
przeciw porządkowi publicznemu i za fałszowanie dokumentów” (Rozmaitości, „Słowo” 1894, nr 296, s. 4). 
Proces Czyńskiego nie stanowił wówczas wyjątku, ponieważ odkrycia hipnotyzmu i magnetyzmu umożliwiały 
wiarygodne wyjaśnienie pewnych skandalicznych czy delikatnych kwestii prawnych i obyczajowych.

10 Ostoja [J. Sawicka], Wychowanka, Petersburg 1895, s. 176-177.
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Storczyk usiłuje nadać magnetyzmowi czy hipnozie charakter leczniczy, podobnie jak miało 
to miejsce w rzeczywistości. Autorka powieści dokonuje tu interesującej obserwacji ewolucji 
postawy oraz poglądów lekarza pozbawionego zdolności i powołania, który zwraca się ku 
dziedzinom ąuasi-medycznym. Odległość dzieląca wiedzę „formułkową” od tzw. medycyny 
niekonwencjonalnej jest ogromna. Fascynacja bohatera jednak przyjmuje ramy nienaukowe, 
oparte o ocenę subiektywną. Doktor mylnie interpretuje fakty, przyjmując za jasnowidzenie 
właściwie wszystkie słowa chorej, bacznie się w nie wsłuchując i nadinterpretując. Entuzjazm 
lekarza pozbawia go zatem obiektywizmu, uniemożliwia prawidłową ocenę rzeczywistości, 
zanieczyszczając obraz faktów. Odnaleźć tu można echa krytyki, której poddawano eksperymenty 
hipnotyczne, wskazując na brak zdystansowania wobec badanych zjawisk.

Zauważyć również należy, iż Storczyk nie potrafi racjonalnie bronić swego stanowiska, 
wstydząc się obsesyjnego zainteresowania planem nadnaturalnym. Dokumentuje ową konstatację 
fragment, w którym główna bohaterka przybywa w odwiedziny do ciotki. Lekarz oznajmia 
wówczas Annie, iż

chora wyglądała pani... przed godziną przepowiedziała pani przyjazd -  rzekł [...]. Miewa chwile... 
jasnowidzenia; ciekawy okaz. -  Pan w takie rzeczy wierzy? -  wtrąciła Wrońska [...]. - [ . . . ]  Konstatuję fakt... 
słyszałem... byłem obecny [...]. -  Będąc dzieckiem, słyszałam toż samo od mojej niańki -  szepnęła Wrońska. 
Zarzut ten słyszał już nieraz; uśmiechnął się pobłażliwie; starał się jej dowieść, że te właśnie podania ludowe są 
niezbitym dowodem prawdziwości objawów11.

Stanowisko Wrońskiej jest lekceważące i adekwatne do większości ówczesnych opinii na 
temat właściwości oraz faktycznej użyteczności hipnozy. Postawa lekarza dowodzi nadto, iż 
nawet w kontekście medycznej, potwierdzonej skuteczności hipnozy, zjawiska poboczne pozostają 
nadal w sferze niedopowiedzenia, niedookreślenia i jawią się jako płaszczyzna nadzmysłowa.

Motywy hipnotyczne i mesmeryczne pojawiają się również w Fin-de-siecle’istce Gabrieli 
Zapolskiej12. W jednej ze scen powieści opisana została sytuacja nawiązująca do magnetycznych 
praktyk. Kiedy zafascynowana Siennickim Helena poddaje się jego wpływowi, doświadcza 
wstrząsającej wizji zmarłej matki mężczyzny. Zdarzenie to dowodzi podatności bohaterki na 
wpływy mentalne, stanowiąc jednocześnie ciekawe studium zabiegu sugestii. Kobieta biernie 
poddaje się słowom towarzysza, odczuwając je tak samo mocno, jak wrażenia dotykowe:

Z palców Siennickiego, dotykających w tej chwili tyłu jej głowy, zdawał się spływać w jej mózg, pod jej 
czaszkę jakiś prąd gorący, który napełnił po chwili całe jej ciało13.

Odczucie takie związane jest właściwie z mesmeryzmem, czyli magnetyzmem zwierzęcym. 
Jest to dziedzina ściśle związana z doświadczeniami hipnotycznymi (bo inicjalna w stosunku 
do nich), oparta na koncepcji Franza Antona Mesmera, który zakładał istnienie magnetycznego 
fluidu, obecnego w każdej cząstce wszechświata. Idea fluidycznej mocy znalazła wykorzystanie 
jako element niekonwencjonalnych metod medycznych praktykowanych przez Mesmera, także 
przy wykorzystaniu somnambulizmu. Uczony odkrył bowiem, że „uzdrowiciel może przekazywać 
energię witalną pacjentów bezpośrednio przez dotyk”14. Jest to aspekt znamienny, zwłaszcza 
jeśli zwrócić uwagę na fakt, iż właśnie dotyk posłużył Siennickiemu do uzyskania przemożnego

11 Ibid., s. 180-181.
12 Ciekawostką jest fakt, iż autorka Fin-de-siecle’istki zetknęła się z praktyką mesmeryczną podczas pobytu 

w Paryżu, co dokumentuje fragment jej listu z 29 stycznia 1892 roku do Stefana Laurysiewicza: „tak się 
nudziłam we wtorek, że z nudów wzięłam St. Jacques'a [autobus] i pojechałam do Fein[kindówny Stefanii], Nie 
żałowałam, bo widziałam i robiono na mnie bardzo ciekawe doświadczenia z sugestii i hipnotyzmu. (G Zapolska, 
Listy. Zebr. S. Linowska, t. 2, Warszawa 1970, s. 195).

13 G Zapolska, Fin-de-siecle'istka, Kraków 1958, s. 337.
14 J. R. Lewis, Mesmer Franz Anton. W: J. R. Lewis, Życie po śmierci. Encyklopedia wierzeń, mitów, zjawisk. 

Z ang. przeł. W. Korpanty, Warszawa 1999, s. 210-211.
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wpływu psychicznego na Helenę, a według koncepcji Mesmera „dzięki [...] sile [fluidu -  
pizyp. K. O.] jedna osoba może oddziaływać na ciało i psyche innej osoby”15. Podobne praktyki 
powodują powstanie charakterystycznego, mentalnego związku pomiędzy „uzdrowicielem” 
a „pacjentem”, co znajduje potwierdzenie w powieści. Bohaterka nie widząc się z Siennickim 
przez długi czas, potrafi doświadczyć przeczucia fizycznej obecności mężczyzny. Za pierwszym 
razem jest to wspomnienie koszmarnego widziadła, które zwiastuje pojawienie się Siennickiego 
(jego wizyta opatrzona zostaje autorskim komentarzem, iż „Helena od kilku chwil czuła, 
wiedziała, że Siennicki jest w pobliżu”16), natomiast druga wzmianka dotyczy dostarczonego 
listu. Wrażenie niesamowitej obecności jest doznaniem poprzedzającym otrzymanie przesyłki.

W analizowanej powieści poglądy oraz metody lecznicze inspirowane koncepcjami Mesmera 
manifestuje otwarcie doktor Żwan. Jest to postać drugoplanowa17, syntetyzująca charakterystyczne 
cechy środowisk okultystycznych. Zajmując się nie tylko mesmeryzmem, hipnozą, lecz również 
mediumizmem, doktor poszukuje osoby, której zdolności otworzyłyby mu drogę do sławy 
i wnikliwszych badań nad zjawiskami ezoterycznymi. Praktyki lecznicze Żwana podlegają 
w powieści ostrej krytyce prasowej ze względu na nowatorstwo metod i nietypowy sposób 
prowadzenia terapii. Pod tym względem doktor sytuuje się niezwykle blisko kontynuatorów 
badań Mesmera, eksperymentów jego uczniów i propagatorów magnetyzmu (zwierzęcego) 
oraz hipnozy.

Do kategorii hipnozy praktycznej zaliczyć również trzeba incydent opisany w powieści 
Teodora Jeske-Choińskiego Majaki, w której pojawia się scena zabawy w „sugestionowanie”. 
Owe salonowe eksperymenty mają jedynie charakter rozrywkowy, egzemplifikując pewien 
określony rys obyczajowy. Sugestia ukazana zostaje w utworze jako element towarzyskiej 
rozrywki, polegającej także na zręcznej manipulacji zarówno percepcją widzów, jak i świadomością 
osoby biorącej udział w doświadczeniu. Scena skonstruowana została w sposób niezwykle 
precyzyjny, oddając wszelkie niuanse nastroju uczestników, a także specyfikę podobnych 
prób gry z podświadomością.

Po kolacji [...] zaczęła się owa bardzo zabawna rozrywka. Polegała ona na tym, że wyprowadzono panią 
Iłowską do sąsiedniego pokoju, [...] zawiązano jej oczy i kazano się domyślać zadania. Miała pójść przed jakiś 
obraz i ukłonić się. [...]. -  Proszę skupić całą uwagę i poddać myśl! -  komenderował Żagliński. Wpatrzył się 
w skroń pani Iłowskiej, wytężywszy wzrok i powtarzał w myśli: „Idź przed ten obraz i ukłoń się [...]”. Wśród 
ogólnego milczenia ruszyła się nareszcie pani Iłowska [...]. Szła wolno [...] kierując się w stronę owego obrazu. 
Stanąwszy przed nim, nie wiedziała widocznie, czego od niej żądają, bo zaczęła ręką czegoś szukać. Żagliński, 
zniecierpliwiwszy się, pchał nieznacznie jej głowę ku dołowi. Kiedy się lekko pochyliła, zdjął z jej oczu zasłonę, 
wołając: -  Brawo, brawo! Eksperyment udał się doskonale. [...] Pani Iłowska [...] nic nie wiedziała, co się stało, 
ale nie zaprzeczyła18.

Doświadczenie zyskuje jednak wymiar całkowicie pozbawiony tajemniczości, kiedy kolejna 
wyznaczona osoba potrafi logicznie wykazać tok postępowania i sprecyzować moment nacisku 
fizycznego. Ostrobudzki demaskuje oszukańcze działania Żaglińskiego, wykazując brak 
powiązania pomiędzy teorią o tajemniczej sile umysłowej a stanem rzeczywistym.

Interesująca jest wszakże teoria Żaglińskiego o potędze sugestii i możliwościach 
manipulowania świadomością człowieka. Jest ona bowiem tożsama z dziewiętnastowiecznym

15 Ibid., s. 210.
16 Idem., Fin-de-siecle ’istka..., s. 358.
17 Urszula Makowska w artykule Wiedza tajemna Wschodu. Tendencje okultystyczne w kulturze polskiej na 

przełomie XIX i XX w. W: Orient i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Kraków, grudzień 1983, Warszawa 1986, s. 323-338, nadmienia, że wzorcem dla tej postaci był Julian 
Ochorowicz.

18 T. Jeske-Choiński, Majaki. Niedokończona karta z chwili bieżącej, Warszawa 1895, s. 82-83.
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przekonaniem o ukrytych w człowieku mocach, których wyjaśnienie czy naświetlenie nie jest 
jeszcze możliwe.

Są to jednak szczególne zjawiska -  odezwała się pani Ostrobudzka [...] do Słotnickiego. -  Może pan nam 
pomoże do ich objaśnienia? -  [...] nie zajmowałem się dotąd tym działem zjawisk. Przypuszczam tylko, że 
istnieją w człowieku jakieś siły, które czekają jeszcze na badaczów. -  Nie ma w tym zjawisku nic szczególnego -  
odezwał się Żagliński -  Polega ono po prostu na prawie psychologicznym, które nakazuje człowiekowi posuwać 
się ku tym punktom, ku którym kieruje się uwaga. Frazes ten wygłosił dziennikarz z taką swobodą, jakby 
twierdził, że dwa a dwa stanowi cztery19.

Sceptyczne stanowisko jednego z uczestników towarzyskiego spotkania odpowiada 
poglądom samego Jeske-Choińskiego, który uznawał hipnozę -  na równi z mediumizmem -  
za objaw degeneracji idei pozytywistycznych i manifestację rodzącego się kierunku przeciwnego 
materializmowi.

Motyw sugestii czy nawet sugestii zbiorowej oraz autosugestii pojawia się także w Ninie 
Estei [właśc. Józefy Kisielnickiej], Jeden z drugoplanowych bohaterów, Ksanio, posiada 
bowiem nieortodoksyjne poglądy dotyczące uroków życia, zabawy i przyjemności. Radzi więc 
tytułowej bohaterce:

nie zastanawiaj się. Daj się odurzyć, dobrowolnie, powiedz sobie „chcę się bawić”, wmów to w siebie 
i będziesz się bawiła. To dość łatwe, bo i całe otoczenie twoje z tą autosugestią wchodzi do salonu, więc prąd 
jednego zamiaru, jednej woli, udziela i napełnia powietrze jakimś specjalnym fluidem, wywołującym 
podniecenie20.

Ksanio powołuje się na mechanizm sugestionowania, świadomego rozluźniania woli, 
poddawania jej pewnych określonych emocji. W ujęciu bohatera sugestia jest jednym 
z istniejących elementów życia wpisanych w ludzką egzystencję i nie stanowi dlań żadnego 
noYum.

Przytoczone przykłady literackich odniesień do problemu hipnozy praktycznej lub sugestii 
mają charakter incydentalny i nie stanowią motywu istotnie wpływającego na rozwój wydarzeń. 
Nawet intryga Doktora Fausta opiera się raczej na idei poszukiwania duszy niż na wykazaniu 
szkodliwości działań magnetyzerskich. Hipnoza nie stała się tedy przedmiotem zainteresowania 
pisarzy drugiej generacji, przyjmując jedynie kształt wzmianek lub obserwacji obyczajowych, 
wpisanych w kreowaną rzeczywistość, adekwatną współczesnej.

Artystyczna wizja magnetyzmu skupiała się często przede wszystkim na aspekcie 
niewytłumaczalnego przyciągania płci oraz niewyjaśnionych mechanizmów grawitowania ku 
sobie dwojga ludzi. Mesmeryzm miłosny stawał się znakomitym uzasadnieniem pozornie 
pozbawionej przyczyny fascynacji drugą osobą. Poprzez erotyczne, niemożliwe do zablokowania 
przyciąganie o charakterze niemal nadnaturalnym, pisarze dodawali kreowanej rzeczywistości 
tajemniczości. Funkcja taka opierała się na założeniu istnienia przepływającego pomiędzy 
istotami fluidu, którego oddziaływanie manifestuje się właściwie jako pociąg fizyczny, a także 
możliwości hipnotycznego przywoływania, przyciągania za pomocą wzroku (zazwyczaj w ten 
sposób ujawniała się i rozwijała miłość duchowa). Magnetyzm erotyczny zdefiniować można 
jako niezależne od jednostki zauroczenie przedstawicielem płci przeciwnej czy intensywną 
fascynację zmysłową i emocjonalną. Podobny mechanizm inicjowania miłości pojawia się 
przede wszystkim w utworach Zapolskiej, wskazując jednoznacznie na przekonanie autorki 
o niemożności przeciwstawienia się sile wzajemnej grawitacji. Warto równocześnie zauważyć, 
iż wszystkie te elementy zostają wpisane w naturę człowieka, wynikając z ukrytych, pierwotnych 
popędów i instynktownej dążności do łączenia się w pary. Dzieje się tak na przykład w Kobiecie 
bez skazy, kiedy główna bohaterka w pełni świadomie doświadcza mesmerycznego oddziaływania

19 Ibid., s. 83.
20 Esteja [J. Kisielnicka], Nina, Warszawa 1903, s. 215.
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Halskiego. Uwodziciel o hipnotyzerskich zdolnościach za pomocą odpowiednich słów, gestów 
czy spojrzeń potrafi podporządkować kobietę swojej woli. Również Rena ulega urokowi 
mężczyzny, a zbliżając się doń identyfikuje owe impulsy erotyczne:

w miarę tego zbliżenia twarz jego stygła, przybierała wyraz obojętny, a Rena zaczynała czuć, że pewność ją  
opuszcza, natomiast furia jakaś [...] występuje i zatapia ja odmęcie swoim. Całe snopy fluidu biły w nią 
taranem21.

Fluid magnetyczny pełni rolę przyciągającą, staje się niewidzialnym wprawdzie, lecz 
odczuwalnym narzędziem erotycznej manipulacji. Warto zwrócić przy tym uwagę, że cała 
powieść opiera się na przekonaniu o istnieniu w każdym człowieku substancji odpowiedzialnej 
za wywieranie wpływu na innych ludzi, stanowiącej esencję lub centrum osobowości. Im 
bardziej jednostka świadoma jest swojej mocy, tym silniej będzie oddziaływać na otoczenie. 
Ilustruje owo przekonanie bohaterka powieści manipulująca mężczyznami właśnie za pomocą 
wysyłanych przez siebie „wibracji magnetycznych”. Pozbawiona obiektu uwodzenia konstatuje 
na przykład:

dusiłam się samotna i czując swą piękność, której nikt nie podziwiał. Promienie, wysyłane przez mnie, 
uderzały w próżnię i wracały nie drżące, bez wibracji. Przeto mnie bolały22.

Dokonana zostaje identyfikacja, wizualizacja sygnałów erotycznych. Zobrazowanie podobnego 
elementu pozwala na tym wyraźniejsze wskazanie mechanizmu wzajemnego przyciągania 
płci, rozszyfrowanie tajemniczego wpływu mężczyzn i kobiet. Wizja Zapolskiej opiera się na 
przekonaniu o istnieniu w naturze pierwiastka determinującego określone ludzkie zachowania 
czy działania pozornie pozbawione sensu lub uzasadnienia. Motyw magnetycznego echa 
odbijającego się od obiektu i powracającego w formie wibracji przypomina zasadę echosondy, 
która określa, a następnie identyfikuje przestrzeń oraz obiekty w niej zawarte za pomocą 
odbitej fali dźwiękowej. Niezwykłość obserwacji dokonanej przez pisarkę polega na drobiazgowej 
analizie zachowań człowieka i zdefiniowaniu ich poprzez naturalną skłonność organizmu. 
Funkcja magnetyzmu erotycznego dotyczy przede wszystkim dążenia do zaspokojenia 
popędów erotycznych, złamania obyczajowych barier ograniczających wolność człowieka, 
podporządkowujących instynkty nakazom etycznym.

Tłumiona seksualność pojawia się zresztą jako swoiste wyjaśnienie mesmerycznego 
oddziaływania w innej powieści Zapolskiej pt. Wodzirej. Muszka Dobrojowska, uwodzicielka 
z wyższych sfer, posiada dar magnetycznego wpływania na ludzi, w szczególności zaś na 
bohatera powieści. Wielohradzki dostrzega i odczuwa atmosferę, którą dziewczyna wytworzyła 
wokół siebie.

Pocieszał się myślą, iż on jeden właśnie jest połączony z Muszką tą tajemną siecią, która go ciągnie za nią 
jak cień, siecią splątaną przez samą Muszkę i z jej własnej woli23.

Kreując ową sieć niewidzialnego magnetycznego przywiązania, dziewczyna nierozerwalnie 
łączy się z osobą przyciąganą. Wizualizacja dokonana przez pisarkę jest znamienna, ponieważ 
określa łączność pomiędzy bohaterem a dziewczyną jako uplecioną przez Muszkę „sieć”, 
przydając jej zabarwienia negatywnego. Władza kobiety nad mężczyzną opiera się na 
wytworzeniu duchowego połączenia, unieruchomieniu i uzależnieniu. Erotyzm magnetyczny 
w ujęciu Zapolskiej polegałby tedy -  w korelacji do zabiegu hipnotyzowania -  na usunięciu 
czynnika wolicjonalnego.

21 G Zapolska, Kobieta bez skazy, Warszawa 1913, s. 292-293.
22 Ibid., s. 45.
23 Idem., Wodzirej, Warszawa 1896, s. 71.
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Dodać należy, iż Muszka Dobrojowska stanowi właściwie przykład osoby obdarzonej tzw. 
magnetyczną osobowością. Amplifikuje tę zdolność między innymi poprzez atrybuty fizyczne. 
Magnetyzm Muszki wynika ze znamiennej przyczyny. Dziewczyna jest wtłoczoną w konwenanse 
namiętną osobowością, której pierwotna natura i temperament szukają ujścia. Ciasnota 
i nieprzystawalność rzeczywistości do pragnień i marzeń stają się przyczyną rozwinięcia 
niewidzialnej aury dokoła niespełnionej jednostki ludzkiej. Niemożność samorealizacji, 
świadomość zniewolenia konwenansami wynikającymi ze statusu społecznego, stanowią 
zbiór przyczyn, dla których dziewczyna jawi się jako charakter migotliwy. Ukryte pragnienia 
wydostają się na zewnątrz w postaci tajemniczego uroku, oddziałującego na otoczenie 
bohaterki. Im więcej ma ona do ukrycia, tym silniejsze jest jej przyciąganie.

Najpełniej jednak współgranie magnetyzmu z popędem seksualnym wskazane zostaje 
w powieści Zapolskiej Sezonowa miłość, w której podkreślony zostaje także związek pomiędzy 
oddziaływaniem otoczenia a emocjonalnością człowieka.

Mesmeryzm erotyczny jako kategoria wzajemnego przyciągania pojawia się u Zapolskiej 
także w wariancie naddanym, w charakterze ponadnaturalnego markera oznaczającego tzw. 
pokrewieństwo spirytualne. Podobna identyfikacja właściwego partnera odbywa się na zasadzie 
przeczuć, niezwykłego kontaktu pozazmysłowego. Relacja taka stanowi zresztą nie tylko moment 
rozpoznania partnera, lecz stać się może punktem zwrotnym w dotychczasowej egzystencji 
człowieka. W Przedpieklu Zapolskiej spotkanie dusz staje się na przykład ocaleniem dla bohaterki, 
pierwszym krokiem do odmiany losu i ucieczki z trującej atmosfery pensji. W Jance 
natomiast prowadzi do przebudzenia w bohaterce instynktu samodzielności oraz podjęcia 
próby walki o własny los czy szczęście. W obu przypadkach mechanizm zauroczenia jest 
podobny, opierając się na wzajemnym przenikaniu niewidzialną energią, zawartą w spojrzeniu. 
W Przedpieklu spotkanie doktora Gozdeckiego ze Stasią kończy się właśnie owym szczególnym 
instynktownym rozpoznaniem:

coś miłego, jakiś prąd ciepły płynął od tej dziewczyny i przenikał jego członki. [...] Ona [...] spojrzała 
długo, przeciągle, prosto w twarz mężczyzny. Źrenice ich się spotkały, ciepły prąd przebiegł oboje24.

Identycznie odbywa się to w Jance, gdzie momentem inicjującym emocje staje się chwila, 
w której bohaterka spogląda w oczy Kuniewicza.

Minęli się spojrzawszy sobie w oczy. Cała masa chłodu uderzyła nagle ze źrenic mężczyzny w oczy Janki. 
Zdawało się jej, że ktoś nagle zerwał dach nad jej głową otworzył szeroko okna, i cała słota październikowa bije 
jej w twarz lodowatą rózgą. [...] Uczuła, jakby jakaś część jej istoty oderwała się i poszła w ciemną przestrzeń, 
a przed nią szedł jakiś olbrzym pochylony, tajemniczy25.

Przeżycie to jest dla Janki traumatycznym doświadczeniem, uchyla bowiem sekret przyszłości, 
związanej z fascynacją Kuniewiczem. Nieświadomość bohaterki wynika z niezrozumienia 
sygnału, który otrzymuje. Jednak gwałtowność odczucia jest tak wielka, że Janka poddaje się 
emocji i zapomina o ostrożności. Bohaterka nie jest w stanie odrzucić od siebie wizerunku Jana, 
tracąc samokontrolę. Znamienne podporządkowanie wynika również z obsesyjnie powracającego 
obrazu twarzy Kuniewicza. Janka nie potrafi uwolnić się od bezustannie pojawiającej się 
i zastanawiającej ją  wizji, a każde spotkanie z Kuniewiczem zostawia w bohaterce piętno jego 
wpływu. Magnetyczne oddziaływanie mężczyzny jawi się jako przemożne pragnienie podążenia 
za nim i walka z własną wolą. Janka dotkliwie odczuwa skutki owego opierania się przyciąganiu, 
a ból fizyczny staje się wyznacznikiem tego oporu. Podobny efekt nieuświadomionego 
wpływu zaobserwować można podczas pierwszego pocałunku zakochanych, dość odrealnionego 
zresztą. Dziewczyna zostaje poddana woli Kuniewicza, który przyciąga ją  raczej myślą niż

24 Idem, Przedpiekle, Warszawa 1923, s. 350, 355.
25 Idem, Janka, Kraków 1957.
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gestem. Fatalny związek pomiędzy Janem a bohaterką niweluje dopiero śmierć mężczyzny, 
jednak uwolnienie się od wpływu Kuniewicza staje się jedną z przyczyn obłędu Janki.

Trzeba wszakże dodać, że w opozycji do postaci Jana -  identyfikowanego potem przez 
bohaterkę w kategorii oznaczenia fizycznego -  postawiła Zapolska malarza Bendsiera. W chwili, 
gdy Janka przebywa w towarzystwie obu mężczyzn, doświadcza znamiennego odczucia 
łączności z nimi. Jest to wszakże oddziaływanie przebiegające na dwóch przeciwstawnych 
płaszczyznach. Całkowite oderwanie od wpływu Kuniewicza następuje dopiero w momencie 
izolacji od świata, w wyabstrahowaniu od czynników dynamicznych. Wówczas dopiero bohaterka 
potrafi przerwać ów związek. I wtedy

nieobecność mary Kuniewicza w ciasnych ścianach jej więzienia sprawiała jej poniekąd ulgę. Widziała go, 
lecz w oddali -  to pod murem szpitala, to w ciemni alei ogrodowej [...]. Lecz to było jak we śnie, niewyraźne 
i zatarte wspomnienie, łagodne i słodkie26.

Uwolnienie od oddziaływania fatalnego uroku mężczyzny pozwala Jance na całkowite 
wyzwolenie i odnalezienie harmonii. Magnetyzm erotyczny byłby już więc także -  w pewnych 
warunkach -  mocą destrukcyjną.

Tymczasem w Antysemitniku Zapolskiej odnaleźć można jeszcze jedną funkcję mesmeryzmu 
seksualnego, jaką jest krótkotrwałe olśnienie, pozwalające dostrzec rzeczywistość w obiektywnej 
formie. Powieść zawiera scenę pozornie zupełnie nieistotną dla fabuły, skonstruowaną jako 
dygresja. W pejzażu miasta, złożonym z przesuwającego się tłumu, bohater powieści dostrzega 
nagle istotę, która, choć nie ma żadnego wpływu na jego egzystencję, staje się jednocześnie 
ponurym jej symbolem.

W oświetleniu okna Rajaka dostrzegł twarz tej samej dziewczyny [...]. Bezmyślnie wpatrzył się w tę maskę, 
okoloną rozwichrzonymi żółtymi włosami. Maska ta miała wyraz idiotycznej rezygnacji, a rozszerzone jamy 
oczne ciemniały jak dwie plamy dziwaczne i tajemnicze... Szatkiewicz szedł poza tą twarzą żyjącej kobiety, nie 
zdając sobie sprawy z tego, iż ten szmat ciała jest cząstką całości żywej, ciepłej, istniejącej. Ciemne plamy ócz 
zdawały się go hipnotyzować. Lecz nagle cała maska znikła w ciemnicy, a natomiast wystąpiła czarna sylwetka, 
która się cofała w głąb27.

Bohater -  jednostka wrzucona w nurt świata, przepływająca przezeń -  poddany zostaje 
krótkotrwałemu wpływowi nieznanej, nieatrakcyjnej kobiety. Pozorna banalność spotkania 
ukrywa jednak znamienną treść. Przypadkowo spotkana dziewczyna jest wysepką świadomości, 
iluminacją, która wprawdzie nie zmienia bohatera, lecz unaocznia odbiorcy marność charakteru 
Szatkiewicza. Hipnotyczne właściwości dziewczyny pozwalają bohaterowi na krótką chwilę 
dostrzec otoczenie takim, jakie ono jest faktycznie. Jest to obserwacja obiektywna, pozbawiona 
dotychczasowego zafałszowania, wynikającego z postrzegania świata poprzez pryzmat własnej 
osobowości.

Zapolska definiuje magnetyzm erotyczny także jako wartość wrodzoną związaną z przypisanym 
człowiekowi wdziękiem, naturalnym urokiem i prezencją. W powieści Szaleństwo zdolność 
podobną posiada mąż bohaterki, Brzeziewicz. Wiedza i doświadczenie naukowe czynią zeń 
wziętego lekarza, a mesmeiyzm erotyczny pełni w tym przypadku rolę terapeutyczną umożliwiając 
rozwikływanie problemów psychiki. Otaczająca bohatera aura zjednuje mu ludzi, pozwalając 
zdobyć zaufanie pacjentów:

jakiś czar łagodności trochę obłudnej otaczał go i w połączeniu z fluidem, silnie promieniującym, a który to 
fluid był główną tajemnicą jego oddziaływania na nerwy pacjentów, czynił z Brzeziewicza wyjątkową

26 łbid., s. 339.
27 Idem,, Antysemitnik, Kraków 1899, s. 71-72.
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i pociągającą indywidualność. Zwłaszcza kobiety przywiązywały się łatwo do lekarza i magnetyczny prąd, który 
płynął z jego rąk i oczu, działał nań kojąco lub wydzierał szponom melancholii nieokreśloną potęgą28.

Magnetyczny wpływ Brzeziewicza na żonę osłabł jednak krótko po zawarciu małżeństwa. 
Rena zdaje sobie sprawę, że urok męża oddziałuje na nią w identyczny sposób, jak na inne 
pacjentki, że wszystko to, co odczuwała było jedynie efektem szczególnych zdolności 
mesmerycznych lekarza.

Motyw erotycznego magnetyzmu pojawia się również w jednym z utworów Hajoty [właśc. 
Helena Pajzderska] pt. Ostatnia butelka. Bohater powieści doświadcza nadnaturalnego przyciągania 
ze strony miss Fairley. Benson bowiem

nie zrobił jeszcze i dziesięciu kroków, gdy doznał takiego uczucia, jak gdyby jakieś dwa palące krążki 
dotknęły jego pleców. Wydało mu się, że te dotknięcia przepaliły białą pikę jego marynarki i pogrążają się [...] 
coraz głębiej aż do samego serca, i [...] ciągną go [...] z powrotem. [...] Co dziwniejsze, nie pomyślał nawet
0 oporze. [...] Tymi płonącymi haczykami były szafirowe oczy miss Fairley29.

Bohater nie zdaje sobie sprawy, iż ów dziwny urok jest efektem wcześniejszego spotkania 
z Dianą. Dziewczyna okazuje się tą, o której Benson od dawna nie potrafi zapomnieć. 
Spotkana w liverpoolskiej tawernie młoda kobieta zapadła mu w pamięć, nie na tyle jednak, 
żeby zorientował się, że to Diana jest ową dziewczyną z portowego miasta. Uczucie, które rodzi 
się pomiędzy bohaterem a miss Fairley zainicjowane zostaje wszakże poprzez magnetyczne 
oddziaływanie. Posłuszny niezwykłemu wezwaniu Benson zawraca i nawiązuje z Dianą 
pogawędkę. Ich wzajemne relacje zaczynają ewoluować aż do pozytywnego, zakończonego 
ślubem, finału.

Nadmienić należy, iż choć w twórczości Hajoty odwołania do hipnozy czy mesmeryzmu 
zdarzają się sporadycznie, to wyodrębnić tu można określoną zasadę, wedle której funkcjonuje 
owa zdolność. Nie jest to -  jak u Zapolskiej -  fluid, substancja poruszająca się pomiędzy 
ludźmi, przenikająca ich, lecz magia lub moc spojrzenia, która skłania człowieka do podjęcia 
niezależnych, nie do końca uzasadnionych logicznie kroków. Władza kobiety nad mężczyzną 
manifestuje się właśnie w obszarze wzrokowego kontaktu, gestu, osobowości, nie jest 
natomiast związana z istnieniem jakiejś tajemniczej siły sprawczej. To dlatego zakochany 
bohater opowiadania Wachlarz Hajoty swoje relacje z wybranką podsumuje następująco:

Pani -  rzekłem, powstając -  czy mogę już odejść? Zamiast odpowiedzi, wskazała mi znów krzesło, a ja jak 
automat usiadłem. Ta kobieta miała nade mną władzę magnetyzera30.

Już sama miłość zatem sprawia, że człowiek poddaje się wpływowi kochanej osoby, że 
jedna istota potrafi mieć ogromną władzę nad drugą. Hajota interpretuje oddziaływanie w sposób 
odwrócony, nie jako przyczynę, ale jako efekt zakochania. Utworzona pomiędzy mężczyzną
1 kobietą więź determinuje ich wzajemne porozumienie, umożliwiając im „odczytywanie się”, 
a poprzez to również wpływ na konkretne zachowania oraz działania.

Inaczej postrzega problem miłości tytułowa bohaterka Niny Estei. Uznaje ona, że „miłość 
to rzecz fluidu jakiegoś tajemniczego”31. Konstatacja podobna staje się wykładnikiem koncepcji 
miłości lub fascynacji postrzeganej jako wpływ magnetyczny. Zauroczenie polegałoby tutaj 
bardziej na znamiennym magnetyzowaniu spojrzeniem, w przyciąganiu dwóch osób, opartym 
nie na współczynnikach biologicznych i atrakcyjności fizycznej, lecz wynikającym z jakiegoś 
tajemniczego wpływu duchowego jednego organizmu na drugi. W ten właśnie sposób oddziałuje 
na mężczyzn Nina. Magnetyzm erotyczny, interpretowany jako magia spojrzenia, zawiera się

28 Idem., Szaleństwo, Warszawa 1910, s. 43.
29 Hajota [H. Pajzderska], Ostatnia butelka, Warszawa [br], s. 35.
30 Idem, Wachlarz. W: Hajota, Nowele, Warszawa 1883, s. 278.
31 Esteja [J. Kisielnicka], Nina..., s, 165.
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ponownie w definicji o niezwykłym oddziaływaniu wzroku, o mocy, którą posiadać mają oczy 
hipnotyzującego32.

Zauważyć trzeba, że motyw mesmeryzmu miłosnego realizuje się niemal na marginesie 
utworów, jest zdolnością lub przypadłością, która dotyka bohaterów, i która wywiera 
wpływ na ich życie, nigdy jednak nie przyjmuje formy leitmotivu. Magnetyzm erotyczny nie 
stanowi dominanty tematycznej, pozostając zaledwie wzmianką czy uzasadnieniem wyborów 
bohaterów.

Właściwości magnetyczne czy hipnotyzerskie mogą być wszakże interpretowane również 
jako atrybuty złych mocy. Pozbawienie woli, nienaturalne przyciąganie emocjonalne stają się 
częstokroć wyznacznikami nadnaturalnych zdolności. Pozbawiona możliwości obrony jednostka 
poddaje się woli negatywnych sił, które dysponują talentami wykraczającymi poza ramy 
normalności. W tradycyjny konterfekt demona wpisuje się także ponadnaturalny magnetyzm, 
siła przyciągania, przywiązywania i kontrolowania umysłu ofiary.

Jest rzeczą znamienną, że wszystkie podobne przypadki dotyczą relacji pomiędzy kobietą 
a mężczyzną. Tworzą one pewien ściśle określony schemat działań i zachowań, oparty na 
układzie, w którym jednostka silniejsza duchowo panuje nad słabszą odgradzając ją  od wpływu 
świata zewnętrznego. Owo szczególne uzależnienie od danej osoby jawi się tutaj nie tylko 
w kategorii oddania emocjonalnego, lecz wynika w głównej mierze z ubezwłasnowolnienia. 
Zakochana albo zauroczona ofiara nie potrafi przeciwstawić się mocom ciemności, poddaje 
się im, postępując zgodnie z wolą manipulatora. Jednak instynkt samozachowawczy człowieka 
(co niejednokrotnie podkreślano w badaniach nad hipnozą i stanami somnambulicznymi), 
ujawniający się w planie pozawerbalnego sprzeciwu, pozwala niekiedy na prawidłową ocenę 
sytuacji. Zrozumienie nie staje się wszakże wyzwoleniem, dokonana zostaje jedynie identyfikacją 
wzmagająca strach przed nadnaturalnymi zdolnościami partnera.

O infemalnym pochodzeniu umiejętności kochanka wypowiada się otwarcie na przykład 
bohaterka powieści Hajoty Rosa Nieves, którą hipnotyczny trans pozbawił możliwości 
samodecydowania. Kobieta nie potrafi pojąć, dlaczego odrzuciła bezpieczeństwo i stabilizację 
u boku kochającego mężczyzny i uciekła z diabolicznym van Torpem. Po latach ocenia powody 
owej decyzji w kategoriach rzuconego przez kochanka uroku. Interpretacja Rosy wynika być 
może z pragnienia rozrachunku z przeszłością usprawiedliwienia niewłaściwego postępowania, 
próby wyjaśnienia fatalnego zauroczenia milionerem. Bohaterka wspomina jednakowoż, iż 
samo nazwisko Amerykanina oddziaływało na nią w tajemniczy sposób, że przewidywała 
sprowokowane przezeń nieszczęścia. Kiedy van Torp namawia dziewczynę do ucieczki, Rosa 
dotkliwie odczuwa i pojmuje jego hipnotyczny, niezwykły wpływ. Nie może jednak przeciwstawić 
się woli i pragnieniom milionera:

Zaufaj mi -  rzekł, magnetyzując mnie wzrokiem. [...] Byłam już tak pod jego wpływem, że poszłam, gdzie 
mnie prowadził33.

Motyw nieszczęścia sprowadzanego przez istotę obdarzoną nadnaturalną mocą jest tutaj 
bardzo charakterystyczny, nawiązuje bowiem do tradycyjnego wizerunku demona, któiy wodzi

32 Nie jest to zresztą koncepcja odosobniona. Po pierwsze dlatego, że wszystkie wzmiankowane motywy 
łączy właśnie nadanie spojrzeniu wartości przyciągającej. Po drugie warto wspomnieć także, iż wątek ów wyzyskał 
np. Zygmunt Sarnecki w sztuce Urocze oczy. Jak pisano „Kurierze Codziennym” z 1894 r. w artykule Hipnotyzm 
na scenie (nr 12, s. 2) „oryginalność tego pomysłu, tj. wprowadzenie w akcję magnetycznego działania oczu 
rzucających urok, jakie posiada bohater sztuki -  książę Zdzisław, wywołać musiała już sama z siebie szereg 
opinii i dyskusji [...]. Działanie sił tajemniczych, a niedawno przez naukę odkrytych, stanowi wprawdzie 
podstawę w zawikłaniu dramatycznym, punkt ciężkości atoli spoczywa na wybornej charakterystyce osób i tła, 
pośród którego one działają” . Zatem również realizacja teatralna wyzyskuje wątek magnetyczny jako katalizator 
czy uzupełnienie lub pretekst do ukazania szerszego kontekstu.

33 Hajota [H. Pajzderska], Rosa Nieves, Lublin 1925, s. 248.
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na pokuszenie i gubi ludzkie dusze. Podobne odwołanie pojawia się także u Zapolskiej, 
w powieści Jak tęcza. Główna bohaterka poddaje się magnetycznemu wpływowi tajemniczego 
Hawrata, który zdaje się wiedzieć o niej więcej niż ona sama. Helena przekonuje się również — 
identycznie jak Rosa z utworu Hajoty -  że potrafi przeczuć obecność kochanka, zanim ten się 
pojawi. Ich wzajemne relacje opierają się na wywieranym przez Hawrata wpływie, powolnym 
uzależnianiu kobiety od woli mężczyzny. Zdolności mesmeryczne adwokata są niezwykle 
rozwinięte, tak że nawet po rozstaniu z Heleną potrafi on przyzwać ją  i ponownie zniewolić.

Najbardziej jednak plastycznym przykładem destrukcyjnej działalności złych mocy jest 
postać Żydówki Trejny ze Szmatu życia Zapolskiej. Uwodzicielka dysponuje tutaj mocą 
oddziaływania na innych, a jej zdolności ujawniają się także przed bohaterką powieści. Kiedy 
Trejna dotyka Marii, ta odbiera wrażenia zbliżone do percypowanych podczas zabiegów 
magnetycznych: przepływające przez ciało ciepło, gorący prąd. Wpływ Trejny na mężczyzn 
jest zgubny, Żydówka przejmuje nad nimi kontrolę, pozwala składać sobie hołdy, manipuluje 
swoimi ofiarami. Fatalny urok kobiety wypływa -  jak się zdaje -  z niezwykłego związku 
wytworzonego pomiędzy przyrodą a dziką, pełną temperamentu osobowością Semitki. Energia, 
którą dysponuje dziewczyna, jest niejako związana z naturą, a przyciąganie determinowane 
jest poprzez przyrodzony człowiekowi popęd. Wytłumiane przez obyczaj i kulturę instynkty 
człowieka ujawniają się właśnie jako nieuzasadnione grawitowanie ku jednostce obdarzonej 
nieskażoną percepcją. Pojęcie złych mocy w odniesieniu do postaci Trejny ujawnia się 
w zasadzie jedynie w planie poczynań dziewczyny, jest także wypadkową skojarzeń dotyczących 
narodu, z którego dziewczyna się wywodzi, oraz jej tajemniczego zachowania i skrytego 
charakteru.

Rzeczywistość zła jawi się w związku z tym jako połączenie pierwiastków ludzkich 
z nadludzkimi zdolnościami, wynikającymi z infemalnych predyspozycji negatywnych postaci. 
Wszystkie te aspekty tworzą misternie atmosferę lęku przed demonicznym wpływem, przed 
utratą możliwości samodecydowania, pozbawieniem woli. Niemoc jednostki staje się tutaj 
wynikiem słabości wobec ciemnych sił i symbolem odwiecznej walki dobra ze złem. Psychologia 
zła kreuje tutaj pewien określony porządek istnienia, w którym jednostki słabe poddają się 
mrokowi, silne zaś podejmują walkę, próbę wyrwania się z niewoli.

Podobny schemat koreluje z koncepcją istniejącego w człowieku „cienia”34, owej drugiej 
twarzy czy drugiej strony osobowości. Jednostka słaba ujawnia tendencję do poddawania się 
infemu właśnie dlatego, że rozwijają się w niej przejawy lub skłonności zapisanego w niej 
alter ego. Tymczasem zło zewnętrzne jest zaledwie katalizatorem działań, inicjuje przemianę 
za pomocą tych właśnie nadnaturalnych środków oddziaływania, jak mesmeryzm, magnetyzm 
erotyczny czy hipnoza. Strach, który budzą podobne dary ciemnych sił, pojmowany jest jako 
lęk przed ujawnieniem „cienia”, naturalną skłonnością człowieka do poddawania się negatywnemu 
wpływowi. Fobie te przekładają się na konstrukcje personifikacyjne, o których Jerzy Prokopiuk 
pisze, iż

słusznie lękamy się sugestywnej siły zła, właściwej mu tajemniczej siły przyciągania, tym większej, im 
bardziej się przed nią bronimy. Dotyczy to zarówno „cienia” osobowego, jak i kolektywnego. Fascynacja złem 
osobowym ma zasadniczo przyczynę w tym, że kryją się w nim wartości, które uzupełniają świadomą osobowość. 
Natomiast w fascynacji złem archetypowym manifestuje się jego charakter numinalny, kompulsywno-fatalistyczny,

34 Określenie „cień” nawiązuje tutaj do terminu zaczerpniętego z psychologii analitycznej Junga. Jak zauważa 
Jerzy Prokopiuk „cień” ów „stanowi nieświadomą część osobowości człowieka, która uzupełnia jej część świadomą 
tzn. czyni ją  czymś względnie pełniejszym. Obie te części pozostają do siebie w stosunku komplementarnym” 
(J. Prokopiuk, Problem zła w rozwoju psychicznym człowieka. Aspekt indywidualny. W: J. Prokopiuk, Nieba 
i piekła. Okultyzm, mistyka i demonologia, Gdynia 2001, s. 205).
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właściwy archetypom. Charakter ten wskazuje m. in. także na to, że „cień” kolektywny często bywa jedyną 
pozostałą nam gwarancją zachowania z głębszymi warstwami duszy35.

Podobnie uzasadniany strach przed złem przetwarza się w archetypiczny wizerunek demona, 
ewoluujący zgodnie z rozwijającą się cywilizacją kulturą oraz świadomością. Zło ponadczasowe 
obdarzane jest tedy atrybutami adekwatnymi do danej epoki, w której aktualnie się porusza. 
Nic zatem niezwykłego, że zło przełomu wieków dysponuje wiedzą z dziedziny mesmeryzmu 
czy hipnozy lub z niezwykłą swobodą i zręcznością operuje magnetyzmem.

Druga połowa XIX w. była areną nieustającej dyskusji o zagrożeniu lub przydatności 
nowych dyscyplin medycznych. Ogromnej wiedzy dostarczały zainteresowanym rozliczne 
publikacje książkowe o tematyce wyłącznie hipnotycznej czy magnetycznej. W latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku wydano znaczną liczbę prac analizujących 
czy podsumowujących badania z zakresu tej dziedziny, przy czym nie brakowało wśród nich 
dzieł zorientowanych krytycznie. Podłoże dyskusji nad szkodliwością podobnych zjawisk 
w doskonały sposób scharakteryzował Włodzimierz Zagórski. Uważał on, że narastające 
kontrowersje mają swój początek nie tylko w medycznym zaniepokojeniu ewentualnymi 
negatywnymi skutkami stosowania hipnozy, lecz stanowią manifestację biegunowo różnych 
obszarów życia i cywilizacji.

Oto jest druga strona tej kwestii -  strona nadzwyczaj ciekawa, wnikająca [...] w dziedzinę prawodawstwa, 
etyki, filozofii, ba, nawet i religii, bo stawiająca niejako znak zapytania nad naszym człowieczeństwem. Więc też 
niepokoi prawników, filozofów i teologów pojawienie się tego intruza, który na pozór wstrząsać się zdaje 
głównymi podstawami naszych pojęć o moralnej istocie człowieka, a tu i tam odzywają się głosy potępiające 
praktyki magnetyzerów, owszem nawet domagające się ustaw przeciwko tym „moralnym wiwisekcjom” 
człowieka36.

Autor porusza kwestię niezwykle istotną, bo dotykającą tych wszystkich sfer, w których 
rodziły się wątpliwości i niechęć wobec hipnozy i magnetyzmu. Obu zjawiskom zarzucano 
bowiem ogromną szkodliwość, wyjaśniając między innymi, że wpływ jednej istoty na drugą 
nie jest naturalny i prowadzić może do nadużyć wynikających ze złej woli magnetyzera, 
któremu poddaje się jaźń pacjenta. Podobne odczucia odnotować można także w odniesieniu 
do kierunku prekursorskiego względem magnetyzmu i hipnozy, czyli mesmeryzmu.

Echa tego sporu oraz ogólne zainteresowanie nowymi dziedzinami badawczymi zaowocowały 
w literaturze wątkami nawiązującymi do problematyki hipnotyczno-magnetycznej. Niewyjaśniona, 
nadnaturalna niemal władza nad jednostką jawiła się jako motyw atrakcyjny, choć nie 
pierwszoplanowy. Trzy rodzaje nawiązań tematycznych stanowią więc odzwierciedlenie 
pewnych tendencji. Czasem przyjmują kształt wykładni dla tajemniczych, nieodkrytych dotąd 
mechanizmów psychologicznych, innym razem stają się wyznacznikiem nadludzkich zdolności, 
markerem ciemnych mocy, kiedy indziej zaś opisane zostają jako iluzja, złudzenie, wynikające 
z niedoskonałości zmysłów. Cały ten zbiór koncepcji podporządkowuje się jednak faktycznym 
tendencjom epoki i tożsamy jest z założeniami czy opiniami ówczesnych. Dyskusyjność czy 
nawet kontrowersyjność tych dyscyplin inicjowała ich niejednoznaczną interpretację, 
ambiwalentny sposób ich postrzegania. Przeciwnicy i zwolennicy rozmaicie tłumacząc objawy 
somnambuliczne spowodowali, że spójność tego kierunku ulegała stopniowemu rozkładowi. 
Mnożące się teorie dotyczące mechanizmów uruchomiania sztucznego snu, procesów sugestii 
itp. skutkowały niejednoznacznym ich pojmowaniem, a tym samym wyznaczały kilka kierunków 
analizy, także tej literackiej. Efektem podobnej migotliwości jest właśnie różna charakterystyka

35 J. Prokopiuk, Problem zła w rozwoju psychicznym człowieka. Aspekt kolektywny. W: J. Prokopiuk, op. cit., 
s. 214.

36 W. Zagórski, Magnetyzm i hipnotyzm, „Niwa” 1888, nr 320, s. 563.
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i sposób naświetlenia hipnozy oraz magnetyzmu w twórczości pisarzy drugiego pokolenia 
pozytywistów.
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HYPNOTIC AND MESMERIC THEMES IN PROSE OF SECOND GENERATION
OF POSITWISTS

The article refers to second generation of positivists hypnotic interests. There are some mesmeric themes 
which appear to be reflection of XIX century hypnotic fascinatios. Novels and short stories written by Teodor 
Jeske-Choiński, Gabriela Zapolska, Esteja [Józefa Kisielnicka], Hajota [Helena Pajzderska], Ostoja [Józefa Sawicka] 
are proof of those interests.

Hypnotic incrustations break up into three groups. The first is when hypnosis is treated as a practice. The 
second, where there is some kind of erotic magnetism (especially in Zapolska’s novels). And the third in which 
hypnotic themes are connected with evil forces.

This artistic travesty of hypnosis is rather simple. Hypnotic themes did't become leitmotiv because of it’s Iow 
atractiveness for the second generation of positivists.


