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Teozoilczne i środkowowschodnie koncepcje duszy 
w twórczości pisarzy 

drugiego pokolenia pozytywistów

Jeśli prawdą jest, że człowiek żyje wiecznie na skraju przepaści, [...] 
zatem bez wątpienia większość ludzi musi doświadczać chwil iluminacji [...], 
kiedy przerażająca, niewyczerpana skarbnica wiedzy [...] staje się mroczną, po
sępna istotą
Czy ktoś wie, jakie jest miejsce człowieka w kosmosie? [...]
Takie oto lęki krążą każdej nocy korytarzami snów, nawiedzając senną domenę

Mam coraz większą świadomość istnienia takiego właśnie świata poza tym, 
któiy znamy.

H.P. Lovecraft, A. Derletli. Cień z przestworzy. Tłum. R.P. Lipski

Wiedza ezoteryczna oraz metafizyka stały się na przełomie XIX i XX 
kategoriami powszechnymi w świadomości obyczajowej oraz kulturowej 
Polaków. Fascynacja ta nie ograniczała się jedynie do spirytystycznej teo
rii rzeczywistości czy hipnotycznych możliwości kierowania ludzką wolą, 
ale także była rezultatem licznych inspiracji religijnych Środkowego 
Wschodu, zwłaszcza buddyzmu i hinduizmu1. Zainteresowania podobne

1 Wiesław Olkusz pisze: „Inspiracja indyjskimi konstrukcjami myślowymi nie 
przypadkiem współbieżna jest chronologicznie z załamaniem się optymizmu generacji 
postyczniowej, z coraz częstszym i jawniejszym wyrokowaniem o kryzysie wartości i 
prawd, dotychczas uznawanych za fundamentalne. Dominantę emocjonalną wielu wypo
wiedzi artystycznych stanowić zatem zaczyna uczucie niepewności, strachu, chwilowo- 
ści, pesymizmu i katastrofizmu, co -  jak wnioskuje Tuczyński -  zdeterminowane było 
dynamicznym rozwojem techniki, urbanizacji, przyspieszeniem tempa przemian i idącą 
za tym zmianą myślenia łiistoriozoficznego” (W. Olkusz, Poszukiwanie „ nowej Golkondy 
piękna” i ... prastarej mądrości Indii”, czyli pozytywiści polscy wobec kultury Orientu,



24 „Kwartalnik Opolski'’ 2005, 4

determinowane były między innymi upowszechnianiem się idei teozoficz- 
nych, nawiązujących właśnie do kultury czy religii azjatyckich i zy
skujących pod koniec XIX w. coraz większą popularność. Elementem 
przewartościowania była również reaktywacja koncepcji metafizycznych, 
dotąd deprecjonowanych i pozbawianych znaczenia jako twory abstrak
cyjne, nie należące do stery empirycznej, weryfikowalnej zmysłowo.

W obrębie zainteresowań tematyką ezoteryczną tego rodzaju mieści 
się także kategoria wskazana przez Władysława Stróżewskiego jako meta
fizyka sztuki. Płaszczyzną eksploracji jest tutaj przenikanie się sfery mate
rialnej i przeżycia paranormalnego czy duchowego.

Jej rozumienie zależy' od przyjmowanego sensu zarówno meta, jak iJysis. Pierwsza 
oznaczać może różnego rodzaju „przekraczania” sytuacji wyjściowej (np. poza mą 
czy' ponad nią), dniga -  rzeczywistość fizyczną, materialną, realną, ale i przedmiot 
określonego doświadczenia, w szczególności doświadczenia zmysłowego. Metafi- 
zyczność oznaczać więc będzie przede wszystkim transcendentny charakter sztuki, 
dokonujące się w niej czy' poprzez nią przekraczanie natury w kierunku kultury, 
tego, co realne, w kierunku intencjonalności, materialności (i zmysłowości) w kie
runku tego, co duchowe, realnego („ziemskiego”) w kierunku idealnego (ideału). 
W każdym z tych „przekroczeń” sztuka nabiera swoistego m e t a  fizycznego cha
rakteru, przy czym można tu wyróżniać nie tylko różne rodzaje, ale i różne „stop
nic” metafizyczności. Bogacą się one tym bardziej, im bardziej zróżnicowane staje 
się doświadczenie transcendentowania i transcendencji2.

Przekroczenie pewnych barier fizyczności, grawitowanie ku bezcie- 
lesności czy wartościom ezoterycznym jawi się właśnie jako określony 
walor sztuki. 1 dążność taka, realizowana w łaśnie w charakterze 
odwołania do nowo odkrytych aspektów pozawym i arowych, pozamatc- 
rialnych, pojawia się również w dorobku drugiego pokolenia.

Jednym z najbardziej interesujących toposów, pobudzających fanta
zję artystyczną przełomu wieków, był motyw reinkarnacji, popularyzowa
ny między innymi przez nowożytną tcozofię3. Ta niezwykle efektowna

Opole 1992, s. 105).
2 W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002, s. 118.
3 Pojęcie to dotycz}' systemu filozoficznego opracowanego przez Helenę Pie- 

trowną Bławatską, założycielkę Towarzystwa Teozoficznego. Opracowany przez 
Blawatską system filozoficzny stanowi syntezę filozofii dalekowschodnich (duńskiej 
oraz indyjskiej), gnostycyzmu, neoplatonizmu oraz kilku innych doktryn magicznych, 
okultystycznych i religijnych. „Zgodnie z doktryną teozoficzną świat widzialny powstaje 
z wszechobecnego i niezmiennego Źródła, niematerialnej rzeczywistości, której manife
stacją, podobnie jak w filozofii hinduskiej Jest kontrolowany i kierowany przez tę rzeczy
wistość wszechświat. Ów proces kosmicznego objawiania się niematerialnej
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koncepcja przemawiała do wyobraźni twórców, jawiąc się jako atrakcyjne 
tworzywo czy intrygujący element uzupełniający literacką fikcję. Podwa
liny teorii nieśmiertelności dusz oraz powrotu do ciała wywodziły się z 
założeń religii Wschodu, i dotyczyły problematyki związanej z nieśmier
telnym pierwiastkiem metafizycznym oraz sposobem istnienia człowieka.

Według teozofówjaźń człowieka jawi się jako amalgamat siedmiu 
zasad (ciał)4, z których trzy są wieczne, pozostałe zaś przejściowe. Układ 
ten przedstawiałby się wg Edmunda S. Naganowskiego następująco:

Niższa
Przemijająca
Kwaternada

Wieczna Triada

1. Ru pen czyli ciało fizyczne, wspólne ze zwierzętami
2. Prana, „pierwiastek życiowy”
3. Linga Szarira. ciało astralne, refleksja fizycznego
4. Kama Ru pa, dusza zwierzęca, jaką posiadają i inne stworze
nia; namiętności i niższe zdolności umysłowe, te same, co w 
zwierzętach, lecz w niższym stopniu
5. Manas -  Myśl, najwyższa umyslowość, która „Poczyna się 
objawiać w ludzkości współczesnej” (Np/? ńu: o f Theosophy)
6. Buddhi -  Dusza duchowa, Kanał ducha [.,.] ->
7. A (ma -  Iskra Wiecznego Życia,
„w człowieku jest to życie życia -» EGO
wszechświatów, puls wiecznego życia”5. ->

rzeczywistości ma dwie fazy. Picrwsząjest faza inwolucji, podczas której [... ] indywidu
alne duchowe cząstki {monady) docierają do ciała przyczynowego [...]. Podczas drugiej 
fazy, ewolucji, ludzkie monady [...] rozwijają swój wewnętrzny potencjał, świadomość, 
uwalniają się od materii i powracają do Źródła. Duch, który nigdy nie ginie [... ] osiąga do
skonałość dzięki cyklowi reinkarnacji” (J. R. Lewis ,Teozofia. W: J.R. Lewis, Życie po 
śmierci. Encyklopedia wierzeń, mitów, zjawisk. Z angielskiego przeł. J. Korpanty, War
szawa 1999, s. 351). Miejsce oraz sposób istnienia człowieka we wszechświecie określo
ne zostały za pomocą skomplikowanego systemu pojęć i koncepcji: „początkiem [...] 
kosmicznym człowieka jest, według teozofów, najniższy mikrokosm, szybująca gdzieś w 
przestrzeniach komórka organiczna, posiadająca atoli iskrę z «Jednego Plomienia». 
Końcem metafizycznym tego mikrokosmosu jest Nirwana. Ponieważ zaś wszechświat 
jest «jednym ze zjawisk Wiecznego Istnienia», a zatem również wiecznym, wynikałoby 
stąd, iż sam człowiek jest odwiecznym, nie mającym początku w swym pierwiastku ko
smicznym” (E. S. Naganowski, Teozofia huddaistyczna w Europie, „Biblioteka War
szawska” 1892, t. I, z. 1, s. 86-103).

4 Zob. M. Chaumel, Ciało mentalne. Tłum. A. M., „PrzeglądTeozoficzny” 1922, nr 
1/2, s. 59-60.

5 Cyt. za: E. S. Naganowski, Teozofia huddaistyczna n  Europie, „Biblioteka War
szawska” 1892, t. I, z. 1, s. 97.
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Nieco przystępniejsza jest natomiast wykładnia Maurice’a Chaumela. 
Według niego:

„Siedem zasad (ciał), z których składa się człowiek 
(wg nauki okultystycznej) [to]:

1. Atma -  ciało duchowe
2. Buddlii -  ciało miłości
3. Ciało przyczynowe -  „mental wyższy, otoczony materią trzech wyższych 
pod-planów planu mentalnego"

„Druga grupa tworząca osobistość o nieśmiertelności względnej obejmuje, 
począwszy od dołu:

1. Ciało fizyczne
2. Odbicie jego eteryczne czyli ciało witalne
3. Ciało astralne, czy li wzruszeniowe (emocjonalne), które [jest] przeniknione i 
otoczone czterema niższymi pod-planami planu mentalnego [...]
4. Kama-Manas, czyli ciało mentalne niższe”* 6.

Tak popularne i obecne jako literacki motyw „ciało astralne” stanowi 
zatem jeden z czynników, składową cząstkę konstrukcji ludzkiej jaźni. 
Według Ccdara jest ono:

astralnym odpowiednikiem fizycznego ciała człowieka lub zwierzęcia; nic należy 
utożsamiać go z duszą [...]. W późniejszej literaturze leozoficznej ów sobowtór fi
zycznego organizmu nazywa się ciałem eterycznym, natomiast pod pojęciem ciała 
astralnego rozumie się przewodnik lub organizm, wyrażający namiętności, 
pożądania, wyruszenia (emocje) [...]. Jest zbudowane z materii siedmiu stanów 
skupienia i dzięki temu może doznawać pragnienia wszelkich możliwych odmian, 
począwszy od najszlachetniejszych, na najniższych kończąc [...]. Spełnia ono trzy 
zasadnicze funkcje -  umożliwia powstawanie uczuć oraz wrażeń; stanowi pomost 
pomiędzy umysłem a fizycznym ciałem; spełnia rolę samodzielnego narzędzia 
świadomości i działania [...]. Po śmierci świadomość opuszcza stale ciało fizycz
ne. zatrzymuje się na krótki czas w ciele eterycznym i następnie przechodzi do 
ciała astralnego7.

Naganowski w odniesieniu do koncepcji „ciała astralnego” konstatował, iż
teorie o „ciele astralnym”, Linga Szarira, przypominają nam „skrytą wiedzę” 
astrologów', magików i kawalerów' „różanego krzyża”. Kiedy my spoczywamy, 
pogrążeni we śnie, ciało to astralne, ta jakaś refleksja ciała fizycznego, przechodzi 
swoje doświadczenia: albo wraca do minionych cyklów' -  i wtedy śnimy o daw
nych wiekach, w których żyliśmy -  lub też (zawrze prawidłową ewolucją) Linga
Szarira zahacza się w jakimś wyższym cyklu -  i wtedy śnimy o przyszłości, mie-
6 M. Chaumel, op.cit., s. 60.
7 Cedar, Ciało astralne. W: Cedar, lademecum wiedzy tajemnej, Gdańsk 2000, s.

34-35.
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wamy przestrogi, budzimy się z przeczuciami. Ciało astralne ma tłumaczyć istnie
nie „duchów”: człowiek umarły, przeniesiony w swej triadzie do Dewachanu, zo
stawia Linga Szarira w miejscach swojego życia, swej Kanny*.

Wszystkie te koncepty ściśle wiążą się z ideą metempsychozy -  po
nownych narodzin i wcielenia nieśmiertelnej cząstki w nowe ciało8 9. Pro
blemy reinkarnacji, istnienia po istnieniu czy odkupienia grzechów po
przedniego wcielenia wydawały się niezwykle interesującymi motywami 
literackimi. Jednak popularyzacji tych wątków dokonywali przede 
wszystkim artyści związani z modernizmem, kierujący swoją uwagę na 
nadprzyrodzone, nadzwyczajne elementy wszechświata. Metempsychoza 
-  hasło programowe i sygnał przynależności do grupy prezentującej „no
woczesne” i „modne” poglądy -  stała się wartościowym tworzywem lite
rackim jako podlegające analizie zjawisko światopoglądowe.

W niezwykle czytelny sposób egzemplifikuje teorię ponownych na
rodzin Cecylia Walewska w utworze Historia dzieci, nawiązując do kon
cepcji przechodzenia duszy w inne ciało oraz nierozerwalnych związków 
pomiędzy duszami. Włodzio i Zosia, przeżywszy nieszczęśliwe życie z 
dala od siebie, nie potrafią o sobie zapomnieć. Zbliżającą się śmierć po
strzegają nie tylko jako naturalny porządek rzeczywistości, lecz interpre
tują zgon jako początek, kolejną szansę na spełnienie swojej miłości. Wa
lewska dokonuje swoistego przewartościowania pojęciowości Zachodu, 
wplatając weń elementy wschodniej proweniencji. Z punktu widzenia bo
haterów możliwość ponownego wcielenia nabiera atrakcyjności o tyle, że 
niesie ze sobą sposobność naprawienia zła, odwrócenia niekorzystnego 
losu, daje nadzieję na wspólne trwanie. Warto zauważyć, że oboje postrze
gają problem reinkarnacji w kategorii novum, że dotychczas stanowił on 
sferę zakrytą, pozostając poza świadomością.

Pierwszy raz myślał o życiu zagrobowym; pierwszy raz błąkały mu się po głowie 
dziwactwa metampsychozy. Śmierć to tylko etap odwcielań ... W innej formie 
duch jego wróci na ziemię, będzie miał prawo żądać szczęścia osobistego [...]. 
Tak, śmierć to tylko etap... Sen krzepi znużone ciało: ona -  daje nową moc ducha 
... śmierć ... 10

8 E. S. Naganowski, op. cit., s. 99.
9 Zob. także: M. Wańczowski, Metempsychoza. W: M. Wańczowski. Księga żałoby 

i śmierci, Opole 1993, s. 183; A. K. Gleic, Reinkarnacja. W: A. K. Gleic, Glossariusz 
okultyzmu, Kraków 1936, s. 70; J. R. Lewis, Reinkarnacja. W: J. R. Lewis, op. cit., s. 28- 
8-290.

10 C. Walewska, Historia dzieci. Warszawa 1903, s. 151-152. Warto zwrócić uwagę 
na epitet wartościujący: „dziwactwa”, który' wskazuje na dystansowanie się Walewskiej
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Postawa Włodzia ulega przewartościowaniu ze względu na pragnie
nie ponownego spotkania z ukochaną kobietą. Śmierć w ujęciu bohatera 
jest równoprawna snowi, gdyż identycznie wzmacnia, pozwala odpocząć i 
na nowo podjąć trudy codzienności w kolejnym etapie odradzania się.

Podobnie odczucia są również udziałem Zosi, która postrzega owo 
grawitowanie ku metempsychozie jako transgresję, niezrozum iałą 
dążność do wyswobodzenia z chrześcijańskiego dogmatu.

Umrze wkrótce [...]. A potem... [...] połączy się z nim. [...] Czym jest byt zagro- 
bowy? Nic rozumiała. Pojmowała go tak, jak nakazywał dogmat: dobrym otwiera 
wrota raju, zły cli strąca w przepaść mąk wiecznych, f... ] Może duch jej zstąpi raz 
jeszcze na ziemię, w innym ciełe, pod odmienną postacią rozszerzy loty*? [...]. Do
gmat nie pozwalał na takie rozumowanie, ale błędne myśli czepiały jej się 
gwałtem. [...] Odnajdzie go więc jeszcze i przy boku jego stanie u wrót raju. W 
starymi jej sercu, jak promyk przez Izy, zaświecił promyk nadziei11.

Śmierć w ujęciu katolickim mieści się w granicach pojedynczego do
świadczenia, jest jednorazowa, tak jak niepowtarzalny jest byt człowieka. 
Religia chrześcijańska odrzuca ponowną inkamację, zaprzeczając możli
wościom powtórnego narodzenia, sprawiając, że lęk przed umieraniem 
wzmaga się. Istota ludzka potrzebuje nadziei, zwłaszcza w momencie alie
nacji, poczucia niespełnienia, wrażenia krzywdy doznanej przez los. Po
zbawiona wcześniej okazji do samodecydowania, bohaterka optymistycz
nie rozważa ewentualność inkarnacji, uznając, że być może właśnie ów 
proces pozwoli jej na „rozszerzenie lotów”.

Identyczna interpretacja metempsychozy jako czynnika ofiaro
wującego ukojenie, łagodzącego strach przed śmiercią i wiążącego się z 
przeświadczeniem o poprawie losu w kolejnym wcieleniu, pojawia się ta
kże w innej noweli Walewskiej {Przyjaciółki). W ujęciu tym jednak stano
wi polemikę z pozytywistycznym sposobem postrzegania roli jednostki i 
postulatem samodoskonalenia przez pracę. Rozczarowana trudnym losem, 
zawiedziona niełatwą egzystencją Ksawera pod koniec życia prezentuje 
odmienny od dotychczasowego stosunek do istnienia:

Los był dla mnie okrutny, lecz to nie jest ostatnie życie moje, odrodzę się jeszcze, a 
wówczas-może światło, dobro, piękno i prawda będą przewodnikami mymi12.

od tej koncepcji.
11 Ibid., s. 156-157,
12 C. Walewska, Przyjaciółki. W: C. Walewska, Podsłuchane. Nowele, Warszawa 

1897, s. 151.
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Ewidentne nawiązanie do koncepcji odrodzenia, a także przywołanie 
platońskiej triady wartości, dokumentują duchową przemianę kobiety. 
Walewska wskazuje, że jednostka uświadamia sobie złożoność i cudow
ność konstrukcji wszechświata dopiero wówczas, kiedy nie ma już ratun
ku. Wtedy właśnie człowiek zaczyna postrzegać możliwość ponownych 
narodzin jako szansę, którą darowuje mu natura bytu. Jest to rodzaj ilumi
nacji doświadczanej w chwili ostatecznego zwątpienia w sprawiedliwość 
świata, w istnienie dobra czy jasności. Skomplikowana konstrukcja rze
czywistości staje się nagle zupełnie czytelna, jawi się jako spójna, 
powiązana logicznie całość, w której każdy skutek ma swoją przyczynę. 
Podobnie interpretowana przestrzeń egzystencjalna staje się pozytywna, 
wyzwala wiarę w ewentualną poprawę dokonującą się właśnie w schema
cie kolejnych inkarnacji.

Koncepcja taka bliska jest buddyjskiemu sposobowi postrzegania 
śmierci. Christian Chabanis konstatuje, że w ujęciu tej filozofii

śmierć jest tylko pozorem, wydarzeniem chwilowym, któremu trzeba umieć spoj
rzeć prosto w twarz po to, aby odkryć, jak się sprawy ciągną dalej poza nią13.

Identyczny wniosek wyciągają bohaterowie Historii dzieci oraz Przy
jaciółek, ponieważ nadchodzący kres materialnego istnienia oraz świado
mość rychłej anihilacji cielesnej, wyzwalają w nich pragnienie doświad
czenia zarówno końca, jak i nowego początku. Przewartościowaniu ulega 
system postrzegania czy hierarchizacji rzeczywistości, także tej niemate
rialnej. Ponieważ zaś bohaterowie przynależeli dotąd do świata material
nego i nie podejmowali poszukiwań o charakterze metafizycznym, ich in
terpretacja równać się będzie nieskomplikowanym nawiązaniom do opty
mistycznych elementów wiary Wschodu. Jest to mechanizm naturalnego 
odwoływania się do kategorii wzmagających nadzieję, opierających się na 
pozytywnym rozwiązaniu. Chabanis podkreśla zresztą, iż

wobec niezrozumialości śmierci człowiek, usiłując uciec od lego bezsensownego 
pojęcia „podwaja” życie poza granice śmierci. W taki czy inny sposób stara się 
wykluczyć sam fakt śmierci i zinterpretować go jedynie jako naturalne przejście. 
Próbuje odkiyrć rozwiązanie naturalne, aby wyjaśnić bezsens śmierci, rozproszyć 
trwogę, jaką przedstawia to zjawisko nie dające się ująć w słowa. Ale jest to tylko 
ekstrapolacja, która pozwala zażegnać chwilę nie do zniesienia14.

13 Cli. Chabanis, Śmierć, kres czy początek? Przel. A. D. Tuaszyńska, Warszawa 
1987, s. 303.

14 Ibid., s. 310-311.
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Idea reinkarnacji, a także wszelkiego rodzaju permutacje teorii po
nownych narodzin, przyjmują częstokroć formę dyskusji, wymiany 
poglądów lub wykładu pomiędzy postaciami literackimi. Doskonałą eg- 
zemplifikację stanowi kilka utworów Artura Gruszeckiego, w których na
kreślona została koncepcja bytu duchowego. Zauważyć przy tym trzeba, 
że bohaterowie Gruszeckiego nie wierzą w mediumizm czy w możliwość 
kontaktu ze zmarłymi, prezentują natomiast głębokie przeświadczenie o 
nieśmiertelności i żywotności ducha, pojmowanego jako dusza, esencja 
ludzkiej istności. Dokumentuje owo stanowisko powieść Szarańcza, w 
której pojawia się zapis rozmowy Sobolskiego i Eweliny. Poglądy prezen
towane przez tę parę bohaterów pokrewne są niektórym aspektom filozofii 
wschodnich, również w sferze zainteresowań ludzką duszą. Warunkiem 
poszerzonej percepcji rzeczywistości staje się w powieści ów wyższy 
szczebel emocjonalny, jakim jest miłość. Przepełniony uczuciem Sobolski 
wyznaje bowiem:

zdaje mi się, że napiłem się wody zapomnienia, przeslępując ten próg. -  f co pan 
czujc‘.;> -  zapytała zaciekawiona. -  Jestem wolny, mam skrzydła; nędza, kłopoty, 
łzy' i cierpienia ziemi tak zbladły, zmalały | .,.J. Czuję w sobie innego człowieka, 
który7 wokoło siebie ma jasność i w sobie ma jasne serce, jasną duszę [...]. Taki 
musi być stan człowieka gdzieś w zaświatach, gdy przekroczy próg świadomości 
ludzkiej15.

Zatem już nie śmierć, lecz miłość warunkować może oczyszczenie 
duszy, jej całkowitą przemianę i częściowe wyzwolenie z cierpień życia. 
Ziemska egzystencja oraz wynikająca z konstrukcji wszechświata bole- 
sność bytu materialnego, ulegają pomniejszeniu w wyniku zaangażowania 
pozytywnych emocji. Miłość równa byłaby zatem wartości tożsamej lub 
podobnej do oswobodzenia ducha i owego „przekroczenia progu świado
mości ludzkiej” .

Interpretacja Eweliny sięga jednak znacznie dalej:
-  Wierzy-’ pan w duchy? -  spytała -  W spirytyzm? -  W duchy'? W spirytyzm?... Nie 
wiem, czy to nazywa się duchem, ale wierzę w niezniszczalność energii moich my
śli, pragnień, niepochwyconego przez mikroskop tego życia umysłowego, związa
nego z ciałem, a jednak niezależnego. -  Dziwną zagadką jest człowiek -  rzekła za
myślona. -  Raczej jego życic wewnętrzne... Są tam szczyty lak zawrotne, że bliżej 
jest Boga, niż najwyższa gwiazda, i przepaści, na których dnie siedzi blada trwoga 
i pełza zbrodnia; spostrzega to jednak człowiek w chwilach silnego podniecenia 
[...], gdy zapomni o pętach materialnych16. 15 16

15 A. Gruszecki, Szarańcza, Warszawa 1899, t. III, s. 81-82.
16 Ibid.
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Jedynie w momencie poddania się nieświadomości, intuicji czy może 
raczej czystemu odczuwaniu (nawet instynktowi), jednostka władna jest 
przeczuć wszystko to, co pozostaje poza obrębem zwykłego doświadcze
nia. Uwolnienie duszy z okowów ciała umożliwia jej swobodne porusza
nie się w obszarach dotychczas niedostępnych, zamkniętych dla woli lub 
świadomości. Podobny gest pozwala na odczytanie porządku rzeczywisto
ści, również tej wewnętrznej, stanowiącej zapis jaźni człowieka.

Niezwykle interesujący konglomerat materializmu i metafizyki poja
wia się natomiast w wypowiedziach jednego z bohaterów Nawróconego 
Gruszeckiego. Ludwik prezentuje bowiem przekonanie o celowości ist
nienia i wykłada koncepcję, zgodnie z którą istnieje dusza, która po ob
umarciu ciała zostaje w jakiejś formie zachowana, aczkolwiek niedostęp
na ludzkim zmysłom. Byłby to proces naturalny, zgodny z zasadą 
uporządkowania i przyczynowo-skutkowego sposobu funkcjonowania 
wszechświata. Wykładnią podobnego stanowiska jest idea reinkarnacji, 
harmonizowania rzeczywistości, nadawania jej określonych reguł.

W przyrodzie jest jedność sil i materii; przypuszczam, że istnieje też jedność du
cha. Gdzieś tam, w nieznanych nam zaświatach istnieje może zogniskowanie dusz, 
tych pierwiastków nieśmiertelnych, bo w naturze nic nie ginie. Człowiek umiera, a 
duch ulatując bierze z tego ciała, które było jego kolebką i schronieniem, pewne 
właściwe mu cechy, i wcielając się szuka na zasadzie ogólnych praw, czegoś po
krewnego sobie, jakiegoś powinowactwa... Przypuszczając istnienie prąd uszy na
rodowej, jej cząstki atomowe wcielą się w pokrewne ciała... I ja wierzę w powino
wactwo dusz tu na ziemi w ich ucieleśnieniach17.

Wypowiedź Ludwika stanowi czytelne nawiązanie zarówno do bud
dyjskiej koncepcji absolutu, jak i do metafizycznej wykładni jedności by
tów i metody ich różnicowania się.

Jedność objawia się w różnych formach w przyrodzie, a po szczeblach jej uzew
nętrznień się dochodzimy do jedni najogólniejszej, słowem w pojęciu jedności jest 
pewne stopniowanie. Stopniowanie to nie zmienia istoty rzeczy, zasadniczego po
jęcia jedności, gdyż wypływa ono zawsze z jednego źródła, ale zmienia formę jej 
przejawiania się. Tym właśnie stopniowaniem jedności odróżniają się pomiędzy 
sobą oddzielne byty, odrębne istoty. Można też powiedzieć, że siła jedności, potęga 
jednoczącego elementu w istotach, czyli siła ich ducha, idzie równolegle ze wzra
stającym powikłaniem, z potęgującą się w nich różnorodnością, słowem z bogac
twem wszechświata, wzrasta ich siła skupiająca, czy li ich odrębność duchowa. Im 
bowiem większa siła potrzebna jest dla opanowania tych antytez, dla skierowania

17 Gniszecki, Nawrócony, Warszawa 1901, s. 349.
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ich ku jednemu celowi, tym jedność ta jest bardziej zaakcentowana, silniej zaryso
wana i tym wybitniejszą odznacza się indywidualnością 18

Człowiek -  jako istota składająca się z kilku pierwiastków niemate
rialnych -  potrafi odnaleźć się jedynie pośród jestestw podobnych, dlatego 
każda dusza grawituje ku podobnej sobie. Podobna konstatacja pada z ust 
Ludwika w Nawróconym:

dany naród posiada jakąś wspólną praduszę, której każda cząsteczka, chociażby 
atomowa, posiada zalety i wady tej praduszy w całej rozciągłości [... ]. Jeżeli jakaś, 
dotychczas nam nieznana komórka sprowadza dziedziczność fizjologiczną, dzie
dziczność ciała materialnego, gmbego, to możemy przypuścić, że jakaś różniczka, 
najmniejsza, milionowa, wpływa na tak subtelną część, jak dusza człowieka, i 
sprowadza podobieństwo narodowe czy rasowe19.

Warunkiem przynależności narodowościowej czy rasowej byłaby za
tem nieznaczna różnica w obszarze duchowym człowieka, lokująca go w 
określonym punkcie przestrzeni oraz czasu. Teoria ta współgra z moty
wem łączności czy wspólnoty dusz na poziomie istniejącym poza egzy
stencją materialną. Stąd wyznanie Ludwika, iż

przed niedawnym czasem śniłem, że z mej osoby oddzielił się duch mój, na wzór 
ducha Katic King i szedł śladami mej przeszłości. Szukał ducha pokrewnego, któ
rego ja sam widuję w marzeniu. Jest tak jasny swoją białością, że świeci wśród 
mgieł życia [...]. Tamta dusza tak promienna, czysta, piękna, została skazana na 
życie w obcym świecie [...], a jednak duch mój, na mocy powinowactwa, musiał 
zbliżyć się do niej [...], tęskni do tuej20.

Lityczna deklaracja bohatera odnosi się do głównej postaci powieści, 
Karoliny Strauchfeldowej, mężatki, a zatem osoby niedostępnej jako 
obiekt afektu. Warto zauważyć, iż Ludwik czyni tutaj niezwykle trafne 
spostrzeżenie dotyczące reinkarnacji. Istotny bowiem element komunika
tu stanowi nawiązanie do wędrówki duszy podczas snu, peregrynacji po
strzeganej jako powracanie do poprzednich wcieleń. Człowiek mógłby za
tem poruszać się w sferze dawnych egzystencji, powracać do nich. Odra
dzanie się byłoby więc nie tylko poszukiwaniem doskonałości, lecz 
również dążeniem do jedności z duszą pokrewną lub niemal identyczną.

ls S. Sinolikowski, Nirwana wobec metafizyki, czyli ocena metafizycznych filozofii 
w związku z systematami filozoficznymi Schopenhauera i Hartmanna, „Biblioteka War
szawska” 1897, t. II, s. 94.

19 A. Gruszecki, Nawrócony..., s. 348.
20 Ibid., s. 350.
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Jednocześnie z wykładnią palingenezy pojawia się w powieści intry
gujący motyw duszy zdefiniowanej, ujętej w naukowe formuły, normali
zowanej przez przyrodoznawstwo.

Ludzkość dojdzie wtedy do poznania nieśmiertelności. [...] We wszechświecie 
musi gdzieś istnieć i my kiedyś poznamy tę jednostkę materii i siły, ten atom oży
wiający wszystko [...], a wówczas, mając w ręku ten pierwiastek nieśmiertelny, 
twórczy, zdobędziemy możność ożywiania tego, co zechcemy, gaszenia tego, co 
nam będzie szkodliwe; przekroczymy próg poznania, odnajdziemy ducha, o któ
rym ludzkość śni, marzy', przeczuwa, ale nie zna go21.

Wizja taka stawia znak równości pomiędzy człowiekiem a Bogiem. 
Rozwikłanie sekretu istnienia przekreśla bowiem sprawczą moc Stwórcy, 
odbiera mu władzę kierowania światem, porządkowania go według ustalo
nych przez siebie reguł. Zyskując zdolność kreacji ludzkość zdobyłaby 
władzę absolutną, ponieważ każdy element rzeczywistości byłby już nie 
tylko zrozumiały, lecz także możliwy do przetransformowania. Gruszecki 
wplata ową przerażającą impresję intencjonalnie, zestawiając ją  z dążenia
mi pozytywistów, postulatem poszukiwania prawdy w nauce i pod
porządkowania świata przyrodniczym, logicznym schematom. Jest to jed
nak przede wszystkim aluzja do mediumistycznej eksploracji przestrzeni 
niezbadanych, nie podlegających dotychczas zinterpretowaniu, stano
wiących dotąd sferę dogmatu religijnego (opartego na założeniu istnienia 
nieśmiertelnej duszy). Poszukiwania pierwiastka duchowego na drodze 
eksperymentów naukowych oraz badań empirycznych są same w sobie za
przeczeniem, zamknięciem obszaru mistycznego. Zagadka bytu nie ulega 
przecież naświetleniu, nie istnieje wszakże wyczerpująca odpowiedź na 
pytanie, czym jest śmierć i co po niej następuje. Chabanis pisze, że

kiedy śmierć nastąpiła, nas już nie ma. Czy jest to kres czy początek? Powiedzmy 
sobie, że tego jeszcze nie wymierzono, do jakiego stopnia to wszystko jest niezna
ne [...]. Mówiłem o metaforze śmierć -  życie. Stale używamy tych dwóch słów, 
żyjąc naszym codziennym życiem, niesieni naszym uporczywym trwaniem w by
cie, zapominając o czysto ludzkim powołaniu do bezinteresowności, to znacz.}' wy
swobodzenia się od własnego bytu oraz troski o byt bliźniego. Z drugiej strony 
próbuję zawsze bronić poglądu, że opis i terminologia śmierci wiążą się nie
uchronnie z tajemnicą. Musimy przecież za tajemnicę uznać owo drugie oblicze 
przemocy dokonywanej pod postacią śmierci, właśnie dlatego, że jest ona nic do 
przyjęcia, i to przez nikogo. W chwili śmierci drugiego człowieka, mego bliźniego, 
ta tajemnicza śmierć pojawia się w każdym razie jako opuszczenie, które nie może

21 Ibid., s. 301.
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mi być obojętne22.

Warto jednak zauważyć, że wiek XIX przyniósł w tym względzie 
dość nowatorską propozycję połączenia nauk przyrodniczych i psycholo
gii z nauką o istnieniu, czyli metafizyką. Wskazywano na pokrewieństwo 
oraz wzajemne oddziaływanie, przenikanie się dziedzin. We Współczesnej 
metafizyce Wincenty Lutosławski pisał następująco:

w naukach przyrodniczych mamy do czynienia ze zjawiskami i badamy tylko 
związek zjawisk między sobą. [...] Niektórzy przyrodnicy sądzą że nich, prze
strzeń, materia, siła, są tak dobrze znanymi pojęciami, że nic nam ichbliżej nie wy
jaśni, bo nie ma nic, co by nam lepiej było znanym, ale nawet jeśli by tak było, to 
pragnienie zrozumienia związku między tymi pojęciami wystarczy, aby dać 
początek nauce metafizyki. Do metafizyki należą one dlatego, że istnienie pozosta
je w najbliższym z nimi związku i bez nich samo nie może być zrozumiane. To, co 
istnieje, istnieje w czasie i przestrzeni, jest w ruchu lub nieruchome [...]. Stąd wy
nika, że w zakres metafizyki wchodzą zasadnicze pojęcia nauk przyrodniczych, 
pojęcia, które w samych naukach przyrodniczych służą do wytłumaczenia wszyst
kich zjawisk, pozostając niewytłumaczonymi. [...j Oprócz całego świata zew
nętrznego odnosimy pojęcie istnienia do nas samych. [ ...] „Ja” także jest przed
miotem metafizyki, istnienie tego „ja” powinno być wytłumaczone [...]. Możliwą 
jest dopiero metafizyka, gdy psychologia i nauki przyrodnicze powstały, bo aby ro
zumować o samym istnieniu, trzeba wprzódy coś wiedzieć o przejawach tego ist
nienia23.

W ujęciu Gruszeckiego postulat takiej „metafizyki praktycznej” znaj
duje uzasadnienie jako forma rozwikłania odwiecznej zagadki bytu, upra
womocnia się w kategoriach poszukiwania sekretu człowieczego jeste
stwa. Wypowiedź Ludwika -  materialisty, racjonalisty, człowieka wy
kształconego -  związana jest z pojawiającą się pod koniec wieku 
tendencją do skłania się ku metafizyce, odchodzenia od kultu rozumu, sta
nowiąc próbę pogodzenia postulatów ginącej i założeń rodzącej się dopie
ro epoki. Badanie reguł składających się na ludzkiejestestwo, wyabstraho
wane od schematów biologicznych, fizjologicznych, neurologicznych czy 
psychologicznych byłoby zarazem eksploracją pozaczłowieczych zasad, 
wedle których funkcjonuje świat, dążeniem do odnalezienia uniwersalnej 
substancji witalnej, egzystencjalnej praprzyczyny.

W opinii bohaterki Nawróconego punktem docelowym nieśmiertel
nej cząstki jest pozamaterialny świat, stanowiący swoistą „przechowalnię

22 Ch. Chabanis, op. cit., s. 258-259.
23 W. Lutosławski, Metafizyka współczesna, „Biblioteka Warszawska” 1889,1.1, s.

356.
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dusz”, które wędrują tam po skończeniu egzystencji. Byłby to obszar nie
określony, niemożliwy do zdefiniowania czy usytuowania, jednak jego 
istnienie nie ulegałoby wątpliwości, co egzemplifikuje wypowiedź:

Te dusze są, my nie wiemy, w niebie, czy w piekle, ale są, i my ożywimy ich indy
widualność: one znów żyć, cierpieć, radować się, kochać będą tylko w innej for
mie. -  Być takim duchem wolnym, nie znać męki życia, nie czuć więzów świata, 
jaka to rozkosz będzie!24.

Teoria Karoliny zakłada uwolnienie z okowów cielesnych i oddalenie 
w przestrzeń szczęśliwości, oswobodzenia, kontrastującą z bolesnym, tra
gicznym etapem, którym jest byt materialny. W powiązaniu z akceptowa
nym przez bohaterkę założeniem o jedności wszechświata stanowi ów po
stulat refleks pesymizmu, wynikającego z negatywnego postrzegania rze
czywistości materialnej. W XIX w. chętnie nawiązywano do podobnych 
koncepcji, inspirowanych nie tylko przez „modną” wówczas myśl filozo
ficzną Schopenhauera, ale także i przez wybrane komponenty Wedanty i 
buddyzmu. Jan Hanusz, powołując się na pracę Straszewskiego, pisał:

jeśli bowiem jedność najwyższa jest najdoskonalszą, to obok niej rozmaitość 
świata empirycznego jest tylko źródłem wszelkiego cierpienia. Powstaje więc du
alizm: z jednej strony bralunan jako ostateczna przyczyna wszechrzeczy, identycz
na z jaźnią najwyższą (atman), z drugiej zaś świat bytu i zanikania, cierpienia i 
śmierci25.

Z zagadnieniem reinkarnacji wiąże się nierozerwalnie nośny arty
stycznie motyw wiecznej miłości, opartej na nieuświadamianej, metafi
zycznej łączności dusz. Koncepcja taka pojawia się na przykład w ideolo
gii teozoficznej i jest postrzegana niejako przeznaczenie czy działalność 
sił nadprzyrodzonych, lecz jako manifestacja niezmiennych praw natuiy. 
W teorii tej akcentuje się przede wszystkim niezwykłą moc pozaczasowe- 
go i ponadprzestrzennego uczucia, które ma szanse realizować się i 
pogłębiać w każdym kolejnym wcieleniu. Irving J. Cooper nadmienia, że

Dusze tych, których łączy prawdziwa miłość, są zawsze ze sobą w kontakcie, pod
czas inkamacji fizycznej albo w niewidzialnym; jedyna możliwa rozłąka jest wów
czas, gdy ludzie niejednocześnie żyją na ziemi. Ale i to jest rzadkie; życia nasze są 
najczęściej związane ściśle z życiem przyjaciół z przeszłości i zazwyczaj razem z 
nimi wracamy na ziemię. Przyciąganie miłości i przyjaźni jest głównym czynni
kiem łączącym dusze dla stworzenia rodziny lub innych ścisłych związków. Jakże

24 A. Gruszecki, Nawrócony..., s. 302.
25 J. Hanusz. Powstanie i rozwój pesymizmu vi- Indiach, „Biblioteka Warszawska" 

1885, t. IV, z. 10, s. 142.
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często miłość, którą dziś odczuwamy jest tylko przedłużeniem dawnej z 
przeszłego życia. Wiara w reinkarnację, opierając się na nieśmiertelności i nie- 
zniszczalności świadomości i pamięci ludzkiej, nie tylko nic unicestwia, ale od
wrotnie wzmacnia nadzieję spotkania i poznania ukochanych w zaświatach26 27.

Na identycznej zależności opiera się główny wątek wspomnianej już 
Historii dzieci Walewskiej. Para bohaterów, poznawszy się na dziecięcym 
balu, nie prezentuje charaktery stycznej dla wczesnego wieku niechęci wo
bec przedstawiciela przeciwnej płci, ale nawiązuje zaskakująco trwałą 
znajomość. Z biegiem lat przyjaźń przeistacza się w miłość, która nie ma 
pozytywnego finału, lecz za którą oboje bezustannie tęsknią. Uwikłani w 
sytuację bez wyjścia, marzą o spełnieniu i wierzą, że kolejne wcielenie za
pewni im wspólny los, że w nowym czasie, w nowym miejscu wszystko 
się odmieni. Walewska, z wrażliwością i subtelnością, dokumentuje nie
sprzyjające położenie dwojga przeznaczonych sobie osób, które upatrują 
nadziei i możliwości zrealizowania się uczucia w łańcuchu inkarnacji. Po
nieważ rozumieją zarówno własne emocje, jak i reguły kierujące wszechś
wiatem, godzą się na teraźniejszość, z nadzieją oczekując przyszłości. 
Żadne z bohaterów nie obawia się śmierci, ponieważ ta jest początkiem 
ich nowej drogi, inicjacją następnej szansy na odnalezienie się.

W podobny sposób motyw ten wyzyskuje Teodor Jeske-Choiński w 
Romansie bez slow. Bohater noweli, niefortunnie żonaty Mogiłnicki, spo
tyka Wandę Ożarską (także nieszczęśliwą w małżeństwie). Od pierwszego 
spotkania oboje dostrzegają łączące ich niewidzialne więzi, które Mogil- 
nicki odbiera początkowo jako niezwykłe wrażenie.

Gdy przeszła po raz pierwszy obok niego, doznał wrażenia, jak gdyby spotkał ko
goś bardzo dawno i bardzo dobrze znajomego. On ją widział, pieścił, tulił, kochał. 
Gdzie, kiedy? Przypomnieć sobie nie mógł. Chyba w snach nocnych, albo w 
owych chwilach, uchodzących lotem błyskawicy, w których się człowiekowi zda
je, że już gdzieś, kiedyś, w innych żyd warunkach'7.

Niejasne przeczucie Mogilnickiego podziela również prawdopodob
nie Ożarska, na co wskazuje pragnienie przebywania w towarzystwie bo
hatera oraz niemożliwe do ukrycia zaangażowanie emocjonalne. Odczu
cia, których doświadcza mężczyzna, są tożsame z tzw. zjawiskiem deja v/y, 
polegającym:

26 1. J. Cooper, Reinkarnacja, „Przegląd Teozoficzny" 1922, nr 1/2, s. 10.
27 T. Jeske-Choiński, Romans bez słów. W: T. Jeske-Choiński, Bez wyboru. Opowie

ści jakich wiele, Warszawa 1894, s. 28.
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na przekonaniu, że jakieś całkowicie nieznane miejsce jest znajome, tak jakby się 
było tu już wcześniej, lub że jakaś nowa sytuacja by la już kiedyś przeżywana. Pod
stawowym doznaniem podczas deja vu jest dziwne wrażenie, że to, co zobaczyło 
się po raz pierwszy, jest czymś dobrze znanym. Może ono dotyczyć wydarzeń na 
jawie [...], uczuć i spotkań z nieznajomymi. Wyrażenie deja vu znaczę’ po francu
sku ..już widziane”; zostało ono ukute przez E. Lcttera Boiraca w 1876 r. [,..|. 
Szczególnie interesujące są teorie, według których przynajmniej niektóre przypad
ki dejr vu reprezentują niewyraźne wspomnienia z poprzednich żywotów. Jeśli, na 
przykład, ktoś podróżuje po kraju, w którym nigdy wcześniej nie był. a mimo to 
jego krajobraz i kultura wydają mu się niezwykle znajome, można przypuścić, że 
podróżny mieszkał w tym kraju w jednym z poprzednich wcieleń2*.

Identyczność doznań bohatera z doświadczeniami deja. vu staje się 
centralnym punktem odniesienia literackiej psychoanalizy i wyczerpująco 
wyjaśnia duchową bliskość Mogilnickiego z Wandą.

Znamienny tytuł noweli symbolizuje zresztą zarówno odczucia boha
terów (których „romans” odbywa się, aczkolwiek tylko na poziomie du
chowym i emocjonalnym), jak i ich ograniczenia. Niezwykłość takiego 
związku polega właśnie na niewyrażanych, lecz doskonale odczytywa
nych przez oboje uczuciach, wobec których pozostają bezsilni. Mogilnicki 
i Ożarska darzą się wzajemnie miłością zupełnie się nie znając, nie 
wiedząc o sobie nic, nie kwestionując jednakowoż tego faktu. Relacja bo
haterów jest niezwykła, odbywa się bowiem na poziomie metafizycznym, 
wynikając z przekonania czy przeczucia dawnych stosunków. I podobnie 
jak w utworze Walewskiej, bohaterka prezentuje pogląd dający nadzieję 
obojgu:

domyślają się uczeni, że na światach tych mieszkają istoty doskonalsze od nas i 
lepsze. A może my tam idziemy po śmierci, my, którzyśmy na ziemi pokutowali za 
własne lub za ojców winy, my. których tu skazano na ból, na niewolę, my, którym 
odmówiono uścisku miłości, spokoju serca, zadowolenia z życia. Może spotkają 
się tam wszyscy, co się tu kochali, a złączyć się nie mogli [...]. Wróć do swoich, 
zapomnij o mnie,.. | ... 1 Do widzenia... tam... -  mówiła [...] wskazując na gwiaz
dy -  szlachetni cierpią zawsze na ziemi. Nie dla nich szczęście* 29.

Jeśli zatem nie jest dane im pozostać ze sobą w tym wcieleniu, być 
może śmierć oraz to wszystko, co znajduje się poza jej sferą, taką szansę 
stworzy. A warto dodać, iż według teozofii

J. R. Lewis, Deja vu. W: J. R. Lewis, op. cit, s. 89-90. Nb. teoria deja vu bliskajest 
też indyjskiej forrmulc anamnezy, swoistego regressus ad infmitum, intuicyjnego 
„przyglądania się” swoim poprzednim egzystencjom (por.: J. Tuczyński, Motywy indyj
skie w literaiurze polskiej, Warszawa 1981, passim).

29 T. Jeskc-Choiński, op.cit., s. 52-53.
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możemy jednak i teraz świadomie wpływać na przyszłe nasze stosunki i związki z 
innymi istotami; nieraz już badaniem przeszłości stwierdzono, że związki praw
dziwej miłości są nierozerwalne; dusze, które taka miłość łączy, spotykają się, jak
by przyciągają wzajemnie, w całym szeregu żyć. Zewnętrzny ich stosunek, 
związek rodzinny może się zmieniać [...], ale miłość trwa zawsze, rozszerza się 
wciąż i wzbogaca, właśnie dzięki tej różnorodności odcieni i rodzajów widzial
nych stosunków30.

Wyartykułowana przez Ożarską koncepcja w charakterystyczny spo
sób odwołuje się do pojęć z zakresu metempsychozy i postrzegania inkar- 
nacji jako powtarzającej się kary za grzechy popełnione w poprzednich 
wcieleniach. Rozstanie bohaterów interpretuje Wanda właśnie w kategorii 
wyroku, nieuchronności, zadośćuczynienia za niegdysiejsze postępki. Po
nieważ zaś cierpienie ma jednocześnie charakter oczyszczający, Ożarska 
oczekuje z nadzieją odkupienia oraz późniejszego ponownego spotkania 
„tam”, w gwiazdach, pojmowanych jako domena duchów.

Jednąz bardziej interesujących dokumentacji fascynacji teozofią oraz 
koncepcją wiecznej miłości jest powieść Walewskiej Bez duszy. Pisarka 
podejmuje w niej próbę interpretacji psychiki człowieka i zachowań emo
cjonalnych w kontekście uzależnienia od czynników zewnętrznych, bez
pośrednio od jednostki niezależnych. Ogląd bohatera dokonuje się w pry
zmacie metafizycznym, ponieważ istota ludzka określa się właśnie po
przez duszę, a w tym wypadku jej nieobecność. Bohaterka utworu 
posądzana jest od dzieciństwa o brak duszy. Nuna jest chłodna, egoistycz
na, bezkompromisowa w dążeniu do osiągnięcia tego, czego pragnie. Po
rzuciła wszystkich, którzy ją  kochają, nie potrafiąc z nikim nawiązać ser
deczniejszego stosunku. Jednak kiedy spotyka Nordena, jej odczucia za
czynają nabierać głębi, zachodzi w niej jeszcze nie tyle zmiana, co pewien 
przełom. Spostrzeżenia odnoszące się do malarza są znamienne dla do
świadczeń związanych z przeczuwaniem poprzednich wcieleń i nie odbie
gają od innych tego rodzaju impresji;

Oczy jej spoczęły na dłuższą chwilę na mistycznej twarzy siedzącego wprost niej 
młodego człowieka [...]. Spojrzał na nią uważnie, jak gdyby przypominając sobie, 
czy jej gdzie, kiedy nie widział? Przeszedł ją lekki dreszcz, mimo lo wszakże 
uczuła wielki spokój. Pierwszy raz w życiu doświadczy'la podobnego wrażenia. 
Ten człowiek... znała go... gdzieś, kiedyś, we śnie czy na jawie widziała tę twarz 
spokojną, bladą, lecz gdzie, kiedy?31.

30 J. I. Cooper, op. cit., nr 3/4, s. 19.
31 C. Walewska, Bez duszy. Fantazja powieściowa, Warszawa 1901, s. 23.
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Norden przyznaje się do identycznych wrażeń:
Wydało mi się tylko, że znalem panią już dawno; nie mogłem sobie przypomnieć, 
skąd, od kiedy? -  ale znalem na pewno. Czy ja wiem? Bywają takie jasnowidze-

• 32ma .

Przeczucie potęguje następnie sen Nuny, w którym pojawia się wize
runek Jerzego, jak również nieustanna, aczkolwiek niezrozumiała dla bo
haterki fascynacja mężczyzną, a wcześniej jeszcze malowanymi przez nie
go symbolicznymi obrazami. Kobieta przypomina sobie, że wzbudzały 
one w niej spokój i tęsknotę. Miłość, która rodzi się między parą bohate
rów, dokonuje w Nunie głębokiej przemiany emocjonalnej. Następuje 
swoiste przewartościowanie, przekształcenie negatywnych cech osobowo
ści, uwrażliwienie na otaczającą rzeczywistość. Dla Nuny miłość do Nor- 
dena jest pierwszą miłością i wynika z niepojętych, niemożliwych do roz
szyfrowania okoliczności. Dlatego bohaterka bezustannie analizuje sytu
acje, w których się znalazła, ustawicznie odbierając wrażenie ich 
powtarzalności. Dotkliwie odczuwa zwłaszcza moment, w którym Norden 
przyznaje się do śmiertelnej choroby:

doznała wrażenia człowieka śniącego sen dziwny. Wydało jej się naraz, jak nie
gdyś przy' pierwszym poznaniu Nordena, iż cały ten koncert, muzykę skrzypka i 
każde szeptane jej wprost do ucha słowo malarza słyszała raz już kiedyś w błęd
nym majaczeniu, że widziała, och, i znała dobrze tę jasną salę z setkami pochylo
nych [...] głów ludzkich. Co to było? Co to znaczyło? Nie wiedziała, nie rozu
miała; stała na progu wielkiej tajemnicy, jaką jest życic, sen, śmierć, marzenie33.

Emocjonalne zaangażowanie kobiety jest na tyle głębokie, że podej
muje ona kontrowersyjną decyzję o pozostaniu z ukochanym do końca. 
Wówczas dokonuje się proces przelania duszy Nordena wNunę oraz prze
miana, którą przechodzą oboje. Transformacja taka jest jednocześnie 
formą interpretacji motywu wędrówki dusz, rozumianej jako swoista wy
miana, połączona z charakterystyczną utratą tożsamości czy identyfikacji 
emocjonalnej. Trawestacja koncepcji powtórnego wcielenia polega tutaj 
na zmianie perspektywy, na wskazaniu sytuacji zaskakującej. Oto żyjąca, 
dorosła osobazostaje obdarzona duszą przez istotę umierającą, stanowiącą 
niejako jej dopełnienie, a zatem w określony, ścisły sposób z niązwiązaną. 
Sytuacja powieściowa odbiegałaby więc od tradycyjnego modelu me- 
tempsychozy, rozbijając się jednocześnie na kilka wątków pobocznych. 
Należy w tym miejscu zwrócić też uwagę na przywołaną w utworze legen-

32 Ibid., s. 106.
33 Ibid., s 226-227.
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dę o duszy, stanowiącą fantastyczne uzasadnienie dla dokonującej się 
przemiany bohaterów. Podanie to uświadamia Nunie, że trwający w niej 
proces jest nie tylko symboliczny, lecz odnosi się również do sfery metafi
zycznej, istniejącej dotychczas pozajej świadomością. Idea duszy podaro
wanej przez Boga przekłada się na przekonanie o nieuchronności meta
morfozy, niejako ją uświęcając i uprawomocniając. Jest to artystyczny za
bieg pełniący funkcję złagodzenia drastycznego procesu przechodzenia 
duszy z jednego ciała w drugie, a jednocześnie wyjaśniający ową niepraw
dopodobną zależność zachodzącą między bohaterami. W kulminacyjnym 
punkcie powieści, kiedy postaci poddają się przeobrażeniu, kiedy wszyst
kie ich emocje ulegają spotęgowaniu i wciąż jeszcze zostaje zachowana 
pozorna równowaga pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi atrybutami 
obojga (ponieważ przemiana odbywa się także w sferze uczuciowej, w ob
szarze wrażliwości w percypowaniu świata), Norden i Nuna odczytują 
znamienne słowa legendy.

Wszystko to, czego dotychczas doświadczyła kobieta, także autopo- 
strzeganie, znajduje w podaniu natychmiastową wykładnię, pretekst i uza
sadnienie, Emocjonalna oziębłość Nuny czy niemożność samookreślenia 
tłumaczą się właśnie jako efekty owej „bezduchowości” . Czytelnik poj
muje nagle rozpaczliwe, aczkolwiek słabo uzsadnione poczucie nie
spełnienia, któremu bezustannie ulega Nuna. Motywację zyskuje także 
specyficzne przedstawienie bohaterki na obrazie Nordena oraz symbolika, 
którą posłużył się malarz. Jerzy postrzega kobietę w znamienny sposób. 
Jest ona dlań „cieniem, duszą, która jak lotny opar unosić się będzie nad 
mogiłą ciała swego”34, co w kontekście braku duszy wydaje się zaska
kujące. Tymczasem obraz staje się wykładnią przyszłych zdarzeń, doko
nującego się w obojgu aktu przeistoczenia. Sztuka, oparta na intuicji, prze
sycona symbolem, wyprzedza to, co na razie przeczuwają bohaterowie 
(przy czym Norden jako artysta, a jednocześnie osoba umierająca, domy
śla się więcej, niż chce powiedzieć), stanowiąc pomost pomiędzy wyobra
żonym a rzeczywistym. Odczucia, które dzieło plastyczne wzbudza w 
Nunie, także oscylują wokół pogranicza przestrzeni materialnej i niefi- 
zycznej. Po potajemnym obejrzeniu obrazu, kobietę ogarnia dziwna trwo
ga, niezrozumiałe pragnienie ucieczki. Bohaterce zdaje się, że ktoś pośród 
ciemności szepcze jej imię, a atmosfera bliska jest niesamowitości i gro
zie. Wrażenia, które odbiera Nuna stanowią preludium metamorfozy. Ów

34 Ibid. s, 108.
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„sobowtór” jest w rzeczywistości duszą, która wkrótce w niej zamieszka, i 
która symbolizuje moment zbliżającej się transformacji. Przelanie ducho
wego pierwiastka w ciało Nuny uświadamia jej notabene wiele rzeczy, 
których dotychczas nie dostrzegała. Jednocześnie wzmacnia się więź (lecz 
już nie emocjonalna) z Nordenem.

To. na co nie zwracała uwagi dotąd, stawało przed nią w wyraźnych konturach. Ka
żdy pyłek, każde źdźbło trawy budziły myśli, refleksje Jakich nie miewała dotąd. 1 
szło to od niego; wciskało się wszystkimi porami w mózg, w serce. Zdumiony nie
raz jej odezwaniem się wołał: -  Ależ ty mówisz to, co ja myślę w tej chwili 
właśnie!... Jakim cudem czytasz w mej duszy?.... [...]. Z dniem każdym czuła 
rosnącą w sobie moc niepojętą, która ją z nim łączyła. Zdawało się jej, że ulatujące 
zeń życie w nią przechodzi i pila je chciwie ustami35.

Walewska dopuszcza więc ewentualność połączenia duszą dwóch 
ciał, warunkowane trwaniem przemiany, jej ciągłym dokonywaniem się. 
Podobna sytuacja stanowi usprawiedliwienie postępującej, coraz jaskraw
szej tożsamości myśli, spostrzeżeń, odczuć obojga bohaterów.

Po śmierci Nordena Nuna interpretuje ich spotkanie w kategoriach 
nieodwołalności, postrzega je jako swego rodzaju nieuchronność. Mówi 
wówczas do siebie:

Ty nie żyłaś, lecz istniałaś tylko przed nim, więc on w ciebie, jak w pusty puchar 
mógł wlać swe życie, które może przepełniłoby miarę innego, już zajętego. Tyś 
czekała na mego Jak  on czekał na ciebie, tyś musiała zdeptać źródło samolubnych 
swych rozkoszyjak on je zdeptał. Twoje zmysłowe ciało, jego ekstatyczna dusza 
odbyły pokutę: dziś dopiero, oczyszczone, rozjaśnione poznaniem, stworzą praw
dziwą harmonię życia. Oczy twoje nie będą już pustymi źrenicami marmuru, wy
strzelą z nich promienie duszy, której masz przynieść wyzwolenie... Wyzwole
nie... Wyraz ten wypowiedziała głośno, wypowiedziawszy zaś podniosła głowę, 
zdumiona. Co w niej tak mówiło: halucynacja mózgu, zmęczonego bezsennością 
tylu nocy, czy też młoda dusza, spadek po przyjacielu? ,..36.

Owa dusza byłaby zatem wspólnotą, wzajemnym obowiązkiem oboj
ga. Uwolnienie od hulaszczego, pustego życia -  w przypadku Nordena -  
czy metamorfoza emocjonalna, uwrażliwienie na świat -  w przypadku 
Nuny -  byłyby elementami walki o oswobodzenie duszy. Dodatkowe 
wzmocnienie i uzasadnienie takiej koncepcji stanowią słowa Nordena, 
który nakazywał Nunie:

35 Ibid., s. 302-303.
36 Ibid., s. 341-342.
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Tylko pamiętaj napraw złe, póki pora. Proś ludzi: pomogą ci w tym. Nie miałbym 
w grobie spokoju, gdybyś mnie nie usłuchała. Tyś moja dusza przecież ... Ty i ja 
teraz ... to ... jedność37.

Owo „naprawienie zła” stanowi niezwykle czytelne odwołanie do 
idei dążenia do odkupienia grzechów poprzez kolejne wcielenia, a tym sa
mym uwolnienia duszy z okowów ciała. Warunkiem osiągnięcia swobody 
jest asceza, wyzbycie się pragnień. Doskonałość polega bowiem na odrzu
ceniu tęsknoty, na umiejętności pozostawania obojętnym wobec czynni
ków pozornie tylko uprzyjemniających ludzkie trwanie. Postrzeganie ist
nienia materialnego jako cierpienia oraz wytłumienie popędów stanowi 
immanentny składnik również europejskich XIX-wiecznych systematów 
pesymistycznych. Hanusz konstatował, iż

Cala [...] filozofia pesymistyczna jest niczym innym, tylko nawoływaniem do 
spełnienia tego zadania, jakie rozum człowiekowi ma wskazać, a etyka pesymi
styczna opiera się właśnie na zaparciu się ułudnych rozkoszy życia, na wygaszeniu 
w nas wszelkich pragnień z życiem naszym związanych, czyli na zniszczeniu tego 
popędu złowrogiego do istnienia, jakim Wola, ów absolut wszechbytu świat cały 
napiętnowała3*.

Samouświadomienie bohaterki zainicjowane zostaje wtedy, gdy po 
śmierci Nordena Nuna dąży do pozbawienia się życia. Przypomnienie 
ciążącego na niej obowiązku konkretyzuje się w postaci gestu pozawoli- 
cjonalnego, opartego na przeczuciu i sygnalizowanego w znamienny spo
sób poprzez wewnętrzny głos, eksplikujący zakaz samounicestwienia.

Fatalizm uczucia przeznaczonego, niezależnego od ludzkiej woli do
kumentuje w doskonały sposób powieść Gabrieli Zapolskiej pt. A gdy w 
głąb duszy wnikniemy. Bohaterce, wyróżniającej się nadwrażliwością czy 
parapsychicznymi zdolnościami, coraz bliższym uczuciowo staje się Na- 
rbutt. Anka odczytuje ową skłonność w kategorii predestynacji, istniejącej 
poza zgodą świadomości i wychodzącej poza rozumowy ogląd rzeczywi
stości. Intuicyjne odszyfrowanie zagadki wzajemnej fascynacji stanowi 
odbicie koncepcji o uwarunkowywanym losie jednostki oraz związkach 
pozawolicjonalnych. Mocne więzy emocjonalne stają się w ujęciu Zapol
skiej barierą nie do pokonania, ponieważ pozbawiają możliwości samode- 
cydowania, likwidują rozsądek czy nawet instynkt samozachowawczy. 
Dla miłości astralnej nie istnieją żadne tabu lub przeszkody: * 3

37 Ibid., s. 324.
3S J. Hanusz, op. cit., s. 332.
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Mury, przestrzenie, rozłąka nie zrywa tajemniczej nici, którą wyczuwają oboje. I 
poddają się [...]. Ciała icli często pozostają zimne, zmartwiałe niejako, tak silna 
jest piękność tego niematerialnego złączenia. Jeżeli ręce się zbiegną, jeżeli oczy w 
sobie utoną, zwierzę brutalne odezwać się nie śmie. Jest to czysta, wielka, szla
chetna linia, która im obojgu wystarczy [...]. Stanie się to bez ich woli, bez ich 
wiedzy, za sprawą potęgi duchowej, niepojętej przez nasze biedne umysły39.

W niezwykle interesujący sposób ukazuje pisarka wyższość emocji 
nad rozumem, niezawisłość ich od wartości umysłowych. Miłość miałaby 
w tej interpretacji atrybuty wyższego celu, a jednocześnie wyższego planu 
istnienia, zawierałaby się już nie tylko w sferze cielesnej, lecz wynikałaby 
przede wszystkim z potrzeb metafizycznych, niedefmiowalnych, aczkol
wiek obecnych jako cząstka absolutu, naturalnego układu wszechrzeczy. 
Autorka wizualizuje wieczne uczucie jako mocną nić, rozpiętą pomiędzy 
dwojgiem ludzi. Związek taki nie podlega konwenansom ani tradycjom 
społecznym albo obyczajowym, jest znamiennym układem wewnętrznym, 
skierowanym zarówno ku światu, jak i w wyabstrahowaniu od niego. 
Wzajemne rozpoznanie odbywa się tutaj na poziomie intuicyjnym, doko
nuje się zanim jeszcze bohaterowie mają szansę zdecydować czy zdekodo- 
wać własne emocje lub zachowania. Ich nieświadome pragnienia konsty
tuują się właśnie jako potrzeba miłości, ukierunkowana na partnera i wyni
kaj ąca z niezrozum iałych popędów. Owa charakterystyczna „nie
świadomość”, bezwiedne, niemal bezwolne grawitowanie ku konkretnej 
osobie jest w twórczości Zapolskiej motywem dość częstym (np. Janka, 
Jak tęcza, Kobieta bez skazy, Rajski ptak), realizowanym właśnie jako nie
uzasadniona pozornie skłonność emocjonalna.

Relacja pomiędzy Narbuttem a Anką stanowi również apoteozę wol
nej miłości, nieskrępowanego formalnościami stosunku psychicznego. 
Jednocześnie zaś jest manifestacją nostalgii, wyrazem niezrealizowanej 
tęsknoty za uczuciem warunkowanym czynnikami nadnaturalnymi, nie- 
związanymi z rzeczywistością materialną. Podobne uczucie nie poddaje 
się bowiem zmiennym czasoprzestrzeni, nie ulega dezawuacji czy degra
dacji, jak namiętność fizyczna, lecz stanowi symbol trwałości i nieśmier
telności pierwiastka duchowego, a także nawiązanie do nieskazitelności, 
bezgrzeszności.

Z pojęciem wiecznej miłości i dusz sobie przeznaczonych wiąże się 
motyw pozanaturalnego odczuwania, doznań empatycznych dotyczących 
ukochanej osoby. Zjawisko to odnosi się przede wszystkim do sytuacji za

39 G. Zapolska, A gdy vt> głąb duszy wnikniemy, Warszawa 1904, t. I, s. 97.
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grożenia, niebezpieczeństwa, jak również innych gwałtownych negatyw
nych reakcji emocjonalnych czy jednoczesnego przepływu identycznych 
myśli. Doskonałą egzemplifikację stanowić może sytuacja opisana w po
wieści Gruszeckiego Dla niej. Para zakochanych w sobie bohaterów tego 
samego dnia, pod wpływem silnych uczuć doświadcza widzeń, których 
punktem centralnym jest ukochana osoba. Kiedy spotykają się, nawiązują 
do tych wizji i podejmują próbę ich wyjaśnienia. Ugroski wyznaje wów
czas, że

Raz tylko miałem tak wyraźne, że niemal realne złudzenie [...]. Widziałem parną 
przyr lampie, siedziała pani w fotelu. Była matka pani i jakiś mężczyzna [...]. Panią 
pamiętam doskonale, miała pani na sobie czarną suknię [ .. .] .-  Wiem... pamiętam 
-  mówiła [...] zdumiona Skąd pani wie? -  To było w dniu, w którym pan
był raniony. -  Tak, to prawda... ale jakim sposobem pani wie o tym? -  nalegał 
| . . .] .-  W tym dniu i ja widziałam pana rannego... siedziałam w fotelu, mama była 
także [...]. On, przejęty całą tą szczególną wizją, dopytywał się: -1 widziała mnie 
pani wyraźnie? -  Bardzo wyraźnie, ale nie wiem. czy trwało to sekundę, i wizja 
zniknęła40.

Opis doznawanej halucynacji jest precyzyjny i odwołuje się do zda
rzeń rzeczywistych, mających wpływ na przyszłość obojga. Dla Ugorskie- 
g o wykładnikiem podobnego fenomenu jest zjawisko telepatii (czyli prze
syłania myśli na odległość41):

To bardzo ciekawy objaw telepatii -  mówił podniecony Ugorski -  podobne rzecz)' 
zdarzają się i są przedmiotem badań specjalnych. Do pewnego stopnia rozumiem, 
że ja parną widziałem, było to silne, skoncentrowane pragnienie, ale nie bardzo ro
zumiem, że paru mnie widziała... Czy może pani również pragnęła zobaczyć się ze 
mną w owej chwili? [... ] Może była rozmowa, która mnie dotyczyła, lub na której 
mi bardzo zależało?42.

Warto zauważyć, że Gruszecki precyzyjnie określa pewien kierunek 
badań parapsycholog]cznych, co dowodzi znajomości tematu. Napomknąć 
także trzeba, że sytuacja powieściowa jest bodaj jedynym tego typu wyra
źnym nawiązaniem zarówno do zjawiska telepatii, jak i do jego naukowe
go podłoża. Eksperymenty związane z przesyłaniem myśli przeprowadza
no bowiem już w drugiej połowie XIX wieku, a zainteresowanie tą dzie
dziną miało źródło w powszechnej fascynacji światem niewidzialnym, w

40 A. Gruszecki, Dla niej, Kraków [brw], s. 342-343.
41 Problem ten pojawia się na przykład w Dziwach życia E. Gurney ’a, F. W. H. My- 

ersa, F. Podmore’a jako osobny rozdział, w którym autorzy rozpatrują liczne przypadki 
podobnego {Dziwyżycia. Z francuskiego wydaniaprzel. J. K. Potocki, Warszawa 1892).

42 A. Graszecki, Dla niej...., s. 343.
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tym również światem myśli i łączyło się z badaniami nad magnetyzmem i 
hipnozą. Edmund Gurney, Frederic W.H Myers i Frank Podmore nastę
pująco charakteryzują obszar doświadczeń:

Obok przesyłania wyobrażeń i myśli należy też umieścić przesyłanie czuć; są lo 
nawet zjawiska, które w porządku logicznym należało wymierne pierwej'13.

Interpretacja teozoficzna skupiałaby się tutaj wokół działalności czy 
istnienia ciała astralnego. Rozpatrywany w podobnych kategoriach frag
ment powieści stanowiłby dokumentację tezy o mocy związku uczuciowe
go i możliwości wywołania postaci ukochanej osoby. Analizując szcze
góły widzeń bohaterów można wysnuć przypuszczenie, że w zasadzie 
żadne z bohaterów nie doświadczyło wizji sensu stricto. Przyjąć np. mo
żna, że w wyniku odniesionych ran Ugorski stracił świadomość, a jego 
cząstka astralna przeniosła się do pomieszczenia, w którym przebywała 
ukochana. To tłumaczyłoby także, dlaczego Kasia nie widziała otoczenia, 
w którym znajdował się Ugorski, podczas kiedy on potrafił ze szczegółami 
dokonać deskrypcji oglądanej sceny. Warto dodać, że sytuacja powieścio
wa stanowi punkt zwrotny w relacjach pomiędzy bohaterami i przyczynia 
się do rozwikłania momentu konfliktowego, ponieważ umożliwia i upra
womocnia dozgonne połączenie dwojga zakochanych.

Problematykę istnienia duszy, rozważaną w kontekście motywu 
wiecznej miłości podejmował również Gruszecki w Szarańczy; przy czym 
dokonany ogląd miał charakter ambiwalentny. Z jednej strony bowiem po
jawia się jako odwołanie do modnych wówczas aspektów astralnych, wy
korzystanych jako element rytuału uwodzenia. Dr Daum, usiłując zyskać 
przychylność Herminii, oznajmia jej:

Rzecz dziwna [...] znamy się krótko [...], a zdaje mi się, że już zżyliśmy się ze 
sobą, że łączyła nas przyjaźń i że oboje znamy się dobrze od dawna. -  Zdaje mi się, 
że to pachnie metampsychozą czy spirytyzmem -  odpowiedziała swobodnie. Są to 
w każdym razie w ustach lekarza pojęcia niezwykle. [...] Słowa pana przypomi
nają mi znaną bajkę arabską. [...] Gdy Pan Bóg stwarzał ludzi, dzielił każdą duszę 
na połowę. Jedną połowę dawał kobiecie, dnigą mężczyźnie. Spotkanie tych 
dwóch połówek na ziemi jest... -  Miłością -  podchwycił pan Daum. Kto wie, czy 
nie jest to prawdą! -  szukanie prawdy jest celem naszym -  szepnęła parnia skrom- 
me .

Popularna na przełomie wieków koncepcja pokrewieństwa dusz zo
staje przez dziewczynę zaaprobowana, co wpływa na dalsze jej losy. 43 44

43 E. Gurney, F.W.H. Myers, F. Podmore, op. cit., s. 45.
44 A. Gruszecki, Szarańcza, Warszawa 1899, t. II, s. 11-12.
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Daum uwodzi Herminię, kompromituje ją  i porzuca, żeniąc się w końcu z 
bogatą córką fabrykanta. Legenda o połowach duszy ma jednak swoją 
kontynuację, niejako drugą stronę, wyrażaną poprzez miłość rzeczywistą, 
ze wszech miar duchową, która dotyka dwoje innych bohaterów -  Jerzego 
Sobolskiego i Ewelinę Kruger. Rozmowa tej pary stanowL-nawiązanie do 
dialogu Herminii i Dauma.

Jakiś duch oddalił się z niego,ciała i rozmawia z duchem pani spokojnie, bratersko, 
szczerze, jak dwaj przyjaciele, którzy nigdy się nie spierali i zawsze się kochali... 
Bo ja panią dawno, bardzo dawno kocham... [ ...] .-  Jak dawno? Mów, mów! 
Kiedy? Nie pamiętam... Może to było w snach dziecinnych... może później -  nic 
wiem. Gdym jednak zobaczył cię po raz pierwszy, wiedziałem, że cię znam. I 
nosiłem cię zawsze w mym sercu45.

Wyraźne nawiązanie do koncepcji związku dusz, związku ustalanego 
niekoniecznie na ziemi, potwierdza prawdziwość i szczerość intencji So
bolskiego. Dusze kochających się ludzi zdolne są odczuwać się wzajem
nie, odnajdywać na ziemskim padole i łączyć ze sobą. Miłość prawdziwa 
stanowiłaby efekt wcześniejszego związku dusz, ich wzajemnej relacji 
przed zesłaniem na ziemię. Kolejne inkarnacje wzmacniałyby jedynie ów 
metafizyczny związek, powielając się i wzmacniając w toku następnych 
wcieleń, co potwierdza Iiwing Cooper:

Przez reinkarnację najprawdziwsze związki miłości mogą trwać i wciąż rozszerzać 
się i wzbogacać dzięki zmianom naszych ustosunkowali fizycznych innych w ka
żdym życiu46.

Budowanie rzeczywistej, niezwykle silnej relacji wymagałoby zatem 
wielu etapów, te zaś zapewnić może właśnie odradzanie się. Natomiast o 
trwałości, „nadnaturalności” uczucia, jego powiązaniu z przeszłością du
chową, zaświadczałaby właśnie metafizyka, pogłębiona percepcja emo
cjonalna, bliska przeczuciu i doświadczeniom mistycznym.

Mimo że pozornie nie sposób pomylić owego znamiennego emocjo- 
nalizmu z odbiorem wybitnie zmysłowym, okazuje się, iż możliwe jest 
błędne zdeszyfrowanie kodów czy oznak świadczących o tym ostatnim. W 
powieści Walewskiej, zatytułowanej Autor, Kazimierz Bielski wdaje się w 
romans z Esterą właśnie dlatego, że piękna żona żydowskiego bankiera 
używa szczególnego argumentu: „Nasze dusze mówiąze sobą”47. Efektem 
zręcznej manipulacji kobiety jest całkowite podporządkowanie bohatera

45 Ibid., t. III, s. 82-83.
46 I. J. Cooper, op. cit., nr 3-4, s. 20.
47 C. Walewska, Autor, Kraków 1903, s. 258.
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jej żądaniom i zachciankom. Kazimierz imaginuje sobie, że są sobie prze
znaczeni, powielając schemat wiecznej metafizycznej miłości. Ponadcza- 
sowość uczucia nie podlega żadnej weryfikacji, bohater traci rozsądek, 
pozwala sobą kierować.

Wysnuje z siebie tęczę i rzuci jej pod stopy. Ona, piękno wibrujące, odpowie tęczą.
Powstanie akord twórczych i dotwórczych upojeń. Dusze ich wejdą w siebie. Nig
dy nie zostanie tak zrozumiany

Wizja Bielskiego, nacechowana erotycznie, zaprzecza ideałom 
miłości metafizycznej. Żądza fizyczna zostaje tutaj tylko zastąpiona 
pożądaniem duchowym i jako taka jest równoznaczna z odrzuceniem roz
koszy. Tymczasem buddyjski postulat jako conditio sine ąua non do 
osiągnięcia stanu staiis zakłada rezygnację z wszelkich pragnień. Doku
mentują to cztery prawdy, wyłożone przez Buddę w słynnym kazaniu w 
Benares, które dotyczą właśnie postrzegania cierpienia i możliwości uwol
nienia od niego na drodze przestrzegania określonych reguł.

Egzystencjalny ból Kazimierza wynika zatem już nie tylko z całkowi
tego odrzucenia miłości czystej (którą obdarza go żona), lecz stanowi po
chodną niezaspokojenia różnego typu pragnień fizycznych.

Istotnym składnikiem doświadczania niematerialnej rzeczywistości, 
identyfikowania jej zgodnie z zasadami teozofii jest określony sposób wi
dzenia otaczającego świata. Przestrzeń, w której porusza się człowiek, 
napełniona jest rozmaitymi bytami, z których każdy charakteryzuje się in
dywidualizmem, stanowiąc odrębne, niepowtarzalne jestestwo. Jednostki 
wrażliwe, posiadające pewien znamienny zmysł obserwacyjny, potrafią 
identyfikować i definiować, a nawet wizualizować te niedostrzegalne pier
wiastki. Ludźmi szczególnie predestynowanymi do wielowymiarowego 
cglądu są artyści, ponieważ ich widzenie świata znacznie odbiega od prze
ciętnego. Posiadają oni zdolność do deszyfrowania czy odgadywania 
crawdziwej natury wszechrzeczy. Przekonanie takie obecne jest już w 
wórczości pisarzy drugiego pokolenia pozytywistów. Pogranicze epok, w 
ctórym się znaleźli, wymuszało na ich przyjęcie określonego, zmodyfiko
wanego światopoglądu, również artystycznego. Stąd tak często poja
wiający się motyw artysty nadprzeciętnego, dysponującego mocą nadna- 
:uralnej introspekcji, co znamionuje pokrewieństwo z wizją moderni
styczną. 48

48 Ibid., s. 285.
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Jedną z najbardziej niezwykłych, aczkolwiek drugo- czy nawet trze- 
cioplanowych postaci literackich w twórczości Zapolskiej jest malarz Be- 
rvisier49 z powieści Janka. Potrafi on nie tylko dostrzec zbiorową duszę 
tłumu, ale także tworzyć dzieła o silnym nacechowaniu emotywnym. Do
dać trzeba, że sztuka w ujęciu Bewisiera tożsama jest z jego poglądami 
duchowymi i wyznawaną filozofią Wschodu czy nawet filozofią imma- 
nentną.

Kiedy Janka odwiedza pracownię Ludwika widzi wszystko to, co 
określa go jako geniusza, który potrafi ożywić martwą materię, tchnąć 
iskrę w malarskie odwzorowanie rzeczywistości. Np. percepcja obrazów 
ukazana jest jako przeżycie z pogranicza mistyki i realności, identyczne z 
ekstazą. Tej zresztą doświadcza przebywający w pracowni wariat, religij
ny maniak, który modli się tam z niezwykłą żarliwością. Również opisy 
dzieł ikonicznych oraz atelier sugerują syntezę pierwiastków mistycyzmu 
i hedonizmu, bliską estetyce nabistów. Artysta dąży zatem do osiągnięcia 
doskonałości, pragnie stworzyć ideał, aby samemu się weń transformo
wać. Geniusz twórcy polegać miałby właśnie na zdolności przenikania du
cha i wyzwalania go za pomocą sztuki. To „uduchowione piękno”, które 
dostrzega Janka na obrazach Ludwika, jest odbiciem jego własnego meta
fizycznego pierwiastka. Malarz wie więcej, niż inni, nie tylko bowiem pa
trzy, lecz również widzi, doświadcza wszystkich aspektów, poziomów czy 
przejawów trwania. Dzieło byłoby w przypadku Bervisiera swoistym 
przekaźnikiem idei palingenezy, a jednocześnie najdoskonalszą realizacją 
postulatu samodoskonalenia poprzez miłość do każdej cząstki wszechś
wiata.

Doskonałość artysty polega w powieści Zapolskiej także na wytwo
rzeniu wokół siebie atmosfery ukojenia oraz na zaskakującej umiejętności 
interpretowania ludzkich zachowań lub pragnień i przekładania na zrozu
miałe pojęcia. Niezwykle piękne porównanie stanowiące odczytanie 
człowieczych motywacji Zapolska kładzie właśnie w usta Bervisiera:

jakiż to dziwny objaw potrzeby ludzkiego ustroju [...]. Tłum potrzebuje wiecznie i 
zawsze czegoś, co mu choć w części wyobraża zjawiska nadnaturalne. Te race 
gasnące w powietrzu zdają się być pragnieniami dusz, płynących w przestrzeń: 
wznoszą się wysoko i nikną. Ludzie krzyczą, bo zdaje się im, że ten płomień ulata

49 Warto zaznaczyć, że nazwisko artysty nawiązuje do nazwiska malarza Paula Ser- 
usiera (1864-1927), czołowego przedstawiciela nabizmu. Dodać również trzeba, że na
zwa kierunku pochodzi od słowa Nabi, czyli prorok.
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z ich piersi i wydziela się z ich istoty50 51.

Subtelna, emotywna wizja Ludwika dokumentuje wnikliwość jego 
oglądu, umiejętność przenikania nie tylko struktury rzeczywistości mate
rialnej, ale także i duchowej. Empatia, którą prezentuje bohater, stawia go 
ponad innymi postaciami powieści, gloryfikuje go jako człowieka wrażli
wego na otaczający świat. Zrozumienie ludzkich potrzeb wynika tutaj ze 
zrozumienia także własnych słabości, wad czy namiętności. Akceptacja 
wszechbytu odbywa się w ramach filozofii buddyjskiej -  absolut i wyni
kająca zeń jedność zachowań. Wrażliwość artysty jest pochodną prezento
wanego przezeń światopoglądu, lecz jednocześnie wynika z naturalnego, 
przyrodzonego daru. Funkcja twórcy -  adaptatora sfer materialnych oraz 
duchowych -  zasadza się na przetwarzaniu, deszyfrowaniu elementów nie 
podlegających ludzkiej percepcji. Jak podkreśla Hutnikiewicz:

urok i wielkość sztuki polega przecież w wysokim stopniu na jej bujnym bogac
twie i wspanialej rozmaitości. Mieni się ona tysiącem barw, gra wielością tonów, 
fascynuje ustawicznie tajemniczym i niepokojącym zdarzeniem, które wciąż się 
powtarza i wciąż na nowo nas zadziwia, że oto człowiek, niby potężny demiurg, 
silą wyobraźni, która nie zna obwarowań i granic, zdolny jest powoływać do ist
nieniu najfantastyczniejsze światy i nadawać im pozór żvcia choćby na jedną cliwi-
IŻ’.
Obowiązkiem artysty jest tak przetwarzać rzeczywistość (i to, co na

zywa się nadnaturalnym), aby była ona nie tylko czytelna, lecz równocze
śnie wielowymiarowa. Twórca musiałby zatem być geniuszem, osobą ob
darzoną nie tylko talentem odtwarzania, ale także ponadnormalnązdolno
ścią obserwacji przestrzeni pozafizycznych. Artysta u Zapolskiej potrafi 
więc komponować wyobrażenia świata oraz przekładać na język kreacji 
wszystko to, co niedostrzegalne, niedostępne zmysłom zwykłych ludzi. 
Dokumentuje to doskonale poświęcona malarstwu symbolicznemu powie
ść Z gdy w głąb duszy wnikniemy, której główna bohaterka potrafi dostrze
gać aurę i syntetyzuje owe wrażenia w dziełach plastycznych.

Z postrzeganiem nadnaturalnych przestrzeni wiąże się także kwestia 
astralnych podróży, czyli wychodzenia z ciała. Najbardziej wyczerpującą 
introspekcję podobnego motywu zawiera obrazek Ostoi pt. Doktor Faust. 
Bohaterka utworu, posiadająca szczególne paranormalne uzdolnienia, po

50 G. Zapolska, Janka, Kraków 1957, s. 193.
51 A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936). Tonui 

1959, s. 461.
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trafi między innymi odrywać duszę od ciała, uciekać od materialnej 
cząstki swojego istnienia.

Zasunięta w bujającym fotelu, przesiadywała całymi godzinami, nieruchoma, 
milcząca, wpatrzona w drgające promienie słońca [...]. W tym zapatrzeniu mie
wała czasami widzenia prześliczne; widziała krajobrazy nieziemskie, a przynajm
niej, jakich na ziemi dotąd nie spotkała [...]; mchu, głosu nie zauważyła, a pomi
mo to wiedziała, że cale otoczenie żyje, czuje i myśli, A w końcu widziała zwykle 
siebie samą z daleka, z mgłą złocistą, w bujającym fotelu, z rękoma na poręczach, 
z szeroko otwartymi, nieruchomymi oczami. [...] Przy fotelu zabawnie zafraso
wane figury7 ciotki, dwóch rezydentek i starej niańki [...]; pomimo przerażenia, 
prostują się, mówią i robią, jak przez sen. I...] Te mgliste zafrasowania, jakaś nie
dołężna rozpacz, śmieszyły ją i bawiły zarazem... Wiedziała, że w każdej chwili, 
gdy zechce, będzie zdrowa i silna... tylko, że jej się nie chciało... śniłaby tak na ja
wie całymi dniami...52.

Wizje Poli odwołują się do estetyki opisania świata duchowego, 
przyjmują konwencję idealizowanego wyobrażenia rzeczywistości niema
terialnej. Warunkiem wejścia w sferę ukojenia jest śmierć, zerwanie 
wszelkich więzów fizycznych, wyswobodzenie od ciała. W Doktorze Fau
ście koncepcja wyzwolenia duszy z okowów nie została jednak obwaro
wana warunkami ascezy, lecz rysuje się raczej jako idea zmierzania 
człowieka do wszechbytu, dążność do stopienia się z doskonałością. Bo
haterka pozostaje w stałym kontakcie z ową tajemną krainą, która jawi się 
jej pod postacią wiecznej, niewzruszonej harmonii gestów, myśli i doznań. 
Doświadczana łączność z transcendentalnym obszarem predestynuje 
dziewczynę do kohenrencji z tą przestrzenią. Sytuuje ją  także w szeregu 
istot nadzwyczajnych, wpisanych w wieczny plan, bo rozumiejących pew
ne jego czynniki. Pola zdaje sobie bowiem sprawę z własnych możliwości, 
nie okazuje w związku z nimi lęku, poddaje się im absolutnie. Widzenia 
takie stanowią wyraźne nawiązanie do tzw. teorii preegzystencji, czyli

koncepcji, zgodnie z którą dusza ludzka istnieje przed połączeniem się z ciałem, 
czyli przed jego zaistnieniem. Tradycyjnie koncepcja ta dotyczy form preegzysten
cji innych niż reinkarnacja. W ezoterycznych tradycjach duchowych, które odrzu
cają ideę reinkarnacji, precgzystujące dusze postrzega się czasami jako iskry7 boże 
zstępujące z czysto duchowego świata w materię po to, by pobierać lekcje w sferze 
codziennego ludzkiego życia [...]. Spekulacje na temat niezależnego stworzenia 
duszy7 i ciała przyczyniły się [...] do powstania idei, zgodnie z którą dusze po
wstają przed zaistnieniem ciał i przebywają przed narodzeniem w świecie ducho-

:'2 Ostoja [J. Sawicka], Doktor Faust. W: Ostoja [J. Sawicka], Nad morzem, Warsza
wa 1903, s. 93-94.
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wy lir3.

Dusza pragnie powrócić do miejsca swego pochodzenia, a znamienna 
moc Poli sygnalizuje niezwykle silny związek jej cząstki spirytualnej z te
rytorium „przedwcieleniowym”. Doskonała spójność, wzajemna akcepta
cja czy porozumienie wszystkich bytów zamieszkujących ową przestrzeń 
sugeruje jednocześnie głęboką zależność pomiędzy jestestwami. Wszyst
ko, co różnicuje dusze na ziemi, spaja je w umownych „zaświatach” 
(„przedświatach”?).

Wgląd Poli w terytorium nadnaturalnych istności koreluje z inną pa
rapsychiczną ewentualnością -  projekcją astralną.

Termin projekcja astralna, zwana też projekcją ciała eterycznego i podróżą poza 
ciałem, odnosi się do zdolności przemieszczania się poza ciałem fizycznym. Uwa
ża się, że ciało astralne jest dokładną kopią ciała fizycznego, posiadającą jednak 
znacznie subtelniejszą naturę. Jest to ciało, jakie człowiek otrzy muje po śmierci. 
Ciało astralne może uwalniać się z okowo w ciała fizycznego na życzenie lub jedy
nie w wyjątkowych okolicznościach. Czasami spontanicznie opuszcza ciało fi
zyczne podczas snu, transu [...]. Kiedy ciało astralne oddziela się od gęstszego 
ciała fizycznego, zabiera ze sobą zdolność do odczuwania i odbierania wrażeń53 54.

Konflikt pomiędzy duszą a ciałem bohaterki manifestowałby się 
właśnie poprzez rozdzielenie pierwiastków fizycznych od niematerialnych 
i wskazywałby na ograniczoną przynależność dziewczyny do świata fi
zycznego. Ostoja konstruuje wizerunek Poli z elementów kontrastujących 
ze sobą, niedopasowanych, ścierających się w tej postaci, powodujących 
jej emocjonalną dysharmonię. Motyw nieprzystawalności wysuwałby się 
na plan czołowy, stanowiąc dysonans wobec empirycznych poszukiwań 
doktora Fausta. Umiejętność bohaterki, niedostępna zwykłym ludziom, 
staje się przedmiotem fascynacji doktora, który jednakowoż nie potrafi 
poprawnie zidentyfikować tego dam, usytuować poza obrębem zaintere
sowań mediumicznych.

Ponieważ najbliższe otoczenie postrzega zdolności bohaterki jako 
transgresję, interpretując je w kategoriach choroby, młoda kobieta posta
nawia „wyleczyć się” z owych „przywidzeń”. W działaniu tym uwypuklo
na zostaje tragedia bohaterki, jej nieprzystawalność do materialnego świa
ta i niemożność ucieczki od przeznaczenia.

53 J.R. Lewis, Preegzystencja. W: J.R. Lewis, op. cit., s. 271.
54 J.R. Lewis, Projekcja astralna. W: J. R. Lewis, op. cit., s. 272. Zob leż: S. Wotow- 

ski, Wycieczki astralne. W: S. Wotowski, Magia i czary, Wrocław 2000, s. 59-61.
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Z tych napadów letargicznego omdlenia postanowiła wyleczyć się jak najprędzej! 
Pragnęła wzmocnić wolę,, zdobyć się na silę i energię, żeby w chwili, gdy ją chęć 
do snu na jawie ogarniać zacznie, mogła oprzeć się pokusie, żeby mogła zatrzymać 
w sobie tę część dusz}', której jak gdyby ciasno było w wątłym ciele i dlatego wy
rywa się od czasu do czasu w świat szerszy... w krainę jaką lepszą... wyra
źniejszą55.

Konwekwencjątej konstatacji jest pragnienie wyswobodzenia duszy 
z okowów ciała, wskazanie na ograniczenie jej możliwości poprzez za
mknięcie w ciasnej przestrzeni fizyczności. Letarg pozwala bohaterce do
świadczyć złudzenia swobody, oderwać się na moment od dojmującej 
słabości cielesnej. Dla Poli to właśnie tamten, niedostępny zwykłym jed
nostkom świat jest ciekawszy, bardziej spójny, tam właśnie pragnie 
podążyć. Ostoja nawiązuje zatem do popularnego motywu oswobodzenia 
cząstki duchow ej, wskazując, że realizacja zasady w yzw olenia 
współbrzmi z duchowym oderwaniem od rzeczywistości, warunkowana 
jest szczególnymi predyspozycjami, opiera się na równoczesnym do
świadczaniu fizyczności oraz nadnaturalności.

Jednak posiadająca integralny związek ze światem dusz dziewczyna 
staje się ofiarą żądnego wiedzy doktora Fausta. Z jego inspiracji dokonuje 
bowiem całkowitej projekcji astralnej i odłącza się jako sobowtór od ciała. 
Jej dusza uwalnia się, ponieważ zostaje przerwane fizyczne połączenie po
między pierwiastkiem metafizycznym a materialnym.

Na identycznej koncepcji oderwania i grawitowania ku śmierci oparła 
niektóre utwory Zapolska. Dobrą egzemplifikację stanowi tutaj powieść 
Jak łącza. Od Doktora Fausta różni się ona jednak już w samym sposobie 
zarysowania motywu uwolnienia duszy i postrzegania przez bohaterkę 
tego procesu w kategorii zła. Helena -  osoba niezbyt inteligentna, nie po
siadająca, jak się zdaje, żadnych predyspozycji nadnaturalnych -  zaczyna 
doświadczać wrażenia oderwania od ciała. Odczucie to kobieta interpretu
je jako ciążenie ku śmierci, ucieczkę ducha od ciała, przerażającą niemoc, 
niemożność powstrzymania nieuchronnego.

Nie czuje się teraz osobą. Ona jest teraz całym rozmarzonym duchem. Nie rozumie 
nawet już swego ciała, warunków życia. Wybiega powoli ze siebie, bez szelestu 
idzie w dal niezmierzoną... [... J Niebezpieczna to chwila. Znów dzieje się z nią to 
„coś,:, czego ona pojąć nie jest w stanie. Odchodzi od siebie -  pozostawia siebie 
samą, a przecież istnieje. Rozdwaja się duchowo i cieleśnie i żyje równocześnie 
podwójnym życiem56.

55 Ostoja [J. Sawicka], op. cit.. s. 95.
56 G. Zapolska, Jak tęcza, Warszawa 1923, s. 96.
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Projekcja astralna jest w ujęciu Zapolskiej prologiem umierania, 
przez co nie stanowi aktu wolicjonalnego, podlegając niezbadanym siłom 
kosmosu. Człowiek uzależniony jest od reguł istnienia i nieistnienia, zo
stał wpisany w harmonijny schemat wszechświata, w którym ludzkie pra
gnienia czy prawa nic nie znaczą. Jednak w opinii jednego z bohaterów 
powieści, Hawrata, takie nadnaturalne, chwilowe wyzwolenie jest odpo
wiednikiem wkraczania w sferę tajemnicy, którą każdy żywy organizm 
pragnie rozszyfrować -  zagadki umierania.

Ponieważ śmierć jest kresem życia, a wszystko co żywe dąży doń, 
zgon stanowi największy sekret natury i jądro struktury każdego bytu. Po
znanie istoty przejścia ze stanu egzystencji w stan śmierci jest immanent- 
nym celem ludzkiej ciekawości. Wszyscy staną kiedyś przed roz
wikłaniem tego problemu, jednak nikt nie jest władny pozostać przy życiu 
i zdać relację czy zanalizować mechanizmy konania. Helena posiada więc 
niezwykły dar, stawiający ją  w opozycji do zwyczajnych jednostek. Jest to 
moc, która pozwoli kobiecie już nie tylko przeczuć, ale nawet pośrednio 
doświadczyć odczucia agonii. Dla Hawrata zdolność podobna jest 
źródłem iluminacji, możliwością zaspokojenia pożądania śmierci, dotar
cia do sedna jej procesów, oglądania ich oraz doznawania bez przykrych 
konsekwencji. Podejście bohatera koreluje zresztą z modernistyczną fa
scynacją końcem, pragnieniem przekroczenia barier cielesnych i analizą 
psychicznych zależności w procesie umierania. Zachwyt nad zdolnościa
mi partnerki przekłada się na wyjaśnienie, którego udziela, a które Helena 
całkowicie akceptuje, wyzbywając się obaw przed kolejną projekcją. Bu
dzi się w niej skłonność do ponownego przeżycia tego „cudu”, imaginacja 
własnej, lepszej, niejako „wybranej” istoty. Akt duchowego oderwania nie 
zależy jednak od świadomych dążeń bohaterki, lecz stanowi efekt wyab
strahowania od mechanizmów myślenia, percepcji zmysłowej czy mental
ności lub woli. Wrażenie podróży eterycznej powtarza się wówczas, gdy 
kobieta popada w depresję, pozbawiona miłości, czułości i ciepła tęskni za 
równowagą emocjonalną, za bliskością drugiej osoby. Podobna tęsknota 
przesądza o losie Heleny, sprowadzając na nią śmierć poprzez całkowite 
rozłączenie pierwiastka duchowego z materialnym57. Bohaterka wypowia
da życzenie śmierci, które wkrótce się ziszcza:

■7 Zapolska podkreśla pozorny brak przyczyny zgonu Heleny, konstatując, że nic 
ustalono powodu ustania czynności życiowych, i że „śmierć tę podciągnięto pod katego
rię -  śmierci nerwowych” (op. cit., s. 416).
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Tak, dawniej walczyła, aby tę część siebie, która odłączyła się od niej i stawała się 
nią drugą, powstrzymać i zmusić do powrotu. Lecz w tej chwili Helena wytę
żała wszystkie swoje siły, aby ułatwić tej drugiej to oderwanie się, to skoncentro
wanie się w lekką, doskonalą, czarującą całość [...]. Ciało prawie bez szelestu [... j 
zsunęło się na ziemię. Duch jej uleciał w przestwór, unosząc ze sobą z rysów jej 
twarzy wyraz czarującej piękności, jaką przed chwilą przepojone były58.

Akt autodestrukcji jest w zasadzie ideałem samounicestwienia, bez- 
bolesną, niemal doskonałą formą odebrania sobie życia. Samobójca nie 
zadaje ciału żadnego gwałtu, duch zaś po prostu uwalnia się i ulatuje. Owa 
charakterystyczna, pozorna „bezprzyczynowość” zgonu ma znaczenie 
symboliczne, ponieważ manifestuje alienację jednostki, ampilifikuje bez
nadziejną sytuację kobiety pozbawionej miłości, oszukanej zarówno przez 
los i mężczyzn, jak też przez siebie samą (odrzucenie prawdziwego uczu
cia na korzyść fascynacji fizycznej). Skazana na samotność, egzystencję 
bez „tęczowego” emocjonalnego spełnienia, Helena grawituje ku śmierci, 
stapia się z nią i dokonuje samozniszczenia czy raczej przeniesienia ducha 
w sfery dogodniejsze. Pesymistyczna wizja Zapolskiej opiera się na inter
pretacji astralności jako azylu, obszaru ucieczki od marności materii, poj
mowaniu ezoteryki w kategoriach wiedzy indywidualnej, wynikającej 
bardziej z instynktu, niźli wiedzy faktycznej. Napomknąć trzeba, ze pozy
tywni bohaterowie, obdarzeni przez pisarkę zdolnościami nadnaturalnymi, 
ponoszą zazwyczaj spektakularną i absolutną klęskę. Nie wywierają żad
nego wpływu na rzeczywistość czy własny los, silniej niż zwykli ludzie 
przeżywają porażki, na które zresztą zostali z góry skazani. Zapolska pod
kreśla tym sposobem, że nadzwyczajność nie współgra i nie wiąże się z 
mocami sprawczymi, że zło, które istnieje we wszechświecie, nie rozpra
sza się w zderzeniu z pozanormalnymi aspektami.

W ujęciu Zapolskiej astralna podróż jest odpowiednikiem bezsilności 
ludzkiej wobec skomplikowanego charakteru rzeczywistości. Eteryczna 
cząstka unika konfrontacji z nieprzychylnym otoczeniem; jest to naturalny 
odzew na psychiczną traumę. W Szaleństwie bohaterka ujawnia nadnatu
ralną zdolność do wyjścia ze swego ciała jako efekt neurozy i stanów de
presyjnych. Szczególna predyspozycja Reny polega tutaj na odczuciu wy
konywania gestów w sposób podwojony. Doznania kobiety są tutaj wyni
kiem swoistej dyslokacji, niedopasowania i braku adekwatności pomiędzy

58 Ibid., s. 415,416. Warto zauważyć, że ów odlatujący duch zachowuje wizerunek 
Heleny, kopię jej ciała. Jest to jednoznaczne nawiązanie do teorii ciała astralnego, które po 
obumarciu powłoki fizycznej powiela jej kształ i wygląd.
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ruchami ciała a dynamiką cząstki poznawczej. Podobne objawy s ą - j a k  
się zdaje -  efektem histerycznych skłonności Reny, jej egzaltacji i proce
sów samoudręczania. Warto podkreślić, że osobowość bohaterki pełna jest 
sprzeczności, niejednoznaczności; w wyniku niesprzyjających okoliczno
ści wzmaga się jej nerwowość i podatność na bodźce zewnętrzne. Niemo
żność zidentyfikowania istoty dziwnych wrażeń skłania kobietę do inter
pretowania ich jako pochodnych „niewidzialnej, a istniejącej potęgi”, ko
jarzącej się w ciemnymi mocami, wobec których człowiek pozostaje 
bezsilny. Być może ową „tajemniczą głębią” jest ludzki umysł, sfera nie
zbadana, niedefiniowalna, nie poddająca się precyzyjnej intropatii. Skom
plikowana struktura psychologiczna nie zezwala na wnikliwą analizę czy 
absolutną weryfikację zachodzących w mózgu procesów emocjonalnych 
oraz dokładną ich eksplorację. Doświadczająca przykrych wrażeń Rena 
nie potrafi określić ani przyczyn odczuć, ani tym bardziej wyrugować tych 
dokuczliwych czynników. Toteż aby zagłuszyć wszechogarniającą roz
pacz i niemoc, jak również wymazać pamięć momentalną, Rena nadużywa 
bromu. Lek ten może być jedną z przyczyn halucynacji czy innych tego 
typu niedogodności związanych z nadmiernym dawkowaniem.

Kolejny przykład transcendentalnej problematyki wiąże się z topo
sem walki dusz, zmagania metafizycznych cząstek w planie nadnatural
nym. Motyw taki wyzyskuje przede wszystkim Zapolska, czyniąc zeń jed
no z centralnych zagadnień powieści A gdy w głąb duszy wnikniemy Ete
ryczna bitwa rozgrywa się pomiędzy Anką a Lelianem (Józefem 
Markowskim) -  kreślonym w powieści jako wysłannik zła, byt infernalny 
-  i poprzedzona zostaje opisem walorów przeciwników.

Anka, którą jej własne skrzydła niosły ścieżką prostą ponad ziemią, 
nie zwracała się w tę stronę, gdzie delikatnie szeleściły skrzydła demona 
zwątpień. -  Patrzę w głąb dusz... -  mówiła. „On” nie patrzył, „on” 
zaglądał ciekawie. Źrenice jej niosły litość i ciepło. Jego źrenice migotały 
ciekawym szafirem sensacji [...]. Płynęła Anka ze swą lampą i smuga jej 
do tej chwili litosna, już drżała wpływem Narbutta [...]. Lecz oto drży 
światełko inne, migoce, czaruje, hipnotyzuje, wabi. Biegnie „on”, roz
sunął cicho skrzydła, biegnie „on” i brylantowo migoce lampą swego 
zwątpienia, które stroi pozorami ekstazy Nirwany. -  Źle ci?... - szumią 
czarne, cudowne skrzydła [.. .]. -  Rozpłyń się w Doskonałości... wróć do 
Prabytu, zostań tym, czym byłeś, Jednością -  duchem, wykwitnij czarem 
ziół, ciałem... Słodki głos, destrukcyjny głos... I zaraz potem ... Zabij 
się!... Na chwilę lampa w ręku Demona gaśnie. Ze ścieżek powstają po
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staci dusz zmęczonych i stają nieruchome pod czarem twego Objawienia, 
na które czekały. [...] Łopotu skrzydeł już nawet nie ma. Myśl tragiczna 
przeniknęła, przepoiła dusze. Zabij się!...59.

Wyraźnie zaznacza się tutaj odwołanie do filozofii pesymistycznych, 
wskazujących na akt samobójczy jako formę manifestacji wolności i 
oswobodzenia duchowego. Lelian staje się tutaj symbolem kusicielskich, 
aczkolwiek ambiwalentnych mocy. Z jednej strony nie ulega wątpliwości 
sfera pochodzenia bohatera, z drugiej zaś staje się on ucieleśnionym sym
bolem schopenhaueryzmu oraz innych fatalistycznych poglądów tego 
typu. Anka tymczasem dysponuje mocą życia, potrafi identyfikować i do
świadczać istoty wszelkich zjawisk ziemskich czy duchowych, stanowiąc 
etyczną przeciwwagę dla prezentowanego przez Leliana światopoglądu.

Kiedy bohater negatywny podejmuje próbę uwikłania Narbutta w pe- 
symistczną wizję, zatrucia go defetystycznymi koncepcjami, Anka odczy
tuje te usiłowania w kategoriach ataku, usiłowania zniewolenia kolejnej 
duszy. Interesujący jest tutaj fakt, że niewidzialna łączność pomiędzy 
dziewczyną a zaatakowanym wyraża się poprzez nadnaturalne przy
wołanie, odczucie bliskości osoby władnej przeciwstawić się Demonowi.

M otyw podobny odwołuje się do obszarów niezrozumiałych, 
powiązanych z nadnaturalnymi, niedostępnymi zwykłym ludziom moca
mi. Takie doświadczania warunkowane są zwiększoną wrażliwością, mul- 
tilateralnym sposobem percypowania rzeczywistości, co najpełniej i naj
doskonalej konkretyzuje się w utworze ikonicznym.

Walka, która wywiązuje się pomiędzy Anką a Lelianem -  podobnie 
jak wiele innych sytuacji powieściowych -  uobecnia się w charaktery
stycznym dla twórczości Zapolskiej podwójnym planie deszyfracji. Z jed
nej bowiem strony przyjmuje pozór zmagania duchowego, zazna
czającego się jako wieczna wojna pomiędzy dobrem a złem, siłami jasno
ści i ciemności, z drugiej zaś adekwatna jest do wyobrażenia ścierających 
się opcji filozoficznych. Alegoryczna funkcja analizowanej sceny wpisuje 
się doskonale w symboliczną, wielowarstwową strukturę arystycznej wy
powiedzi. Owa ambiwalencja współgra z koncepcją stworzenia literackie
go komunikatu rozgrywającego się w dwóch obszarach -  materialnym i 
duchowym. Podwójność świata przedstawionego jest jednocześnie klu
czem wspomagającym zdekodowanie treści wskazywanych aluzyjnie, 
ukrytych poza sferą doświadczenia bezpośredniego.

59 G. Zapolska, A gdy w głąb..., t. II, s. 11-12.
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Rozpaczliwa walka demona-Leliana i anioł a-Anki o duszę Narbutta 
jest precyzyjnie kreśloną egzemplifikacją dynamicznego obrazu dwubie
gunowej rzeczywistości. Każdy gest, który wykonują bohaterowie ma 
ogromne znaczenie, stanowi bowiem element metafizycznego, a jedno
cześnie alegorycznego pojedynku, rozgrywającego się w przestrzeni 
zmysłowo nieidentyfikowalnej60.

Walka podobna odwołuje się do motywu odwiecznego zmagania się 
pierwiastków kosmicznych -  zawartych w aspektach odrodzenia i degra
dacji. Układ sił decyduje o ostatecznym zwycięstwie śmierci nad życiem, 
dokładnie tak, jak ma to miejsce w rzeczywistości materialnej. Pierwiastki 
witalne od momentu narodzin grawitują ku ostateczności, a każda żywa 
komórka dąży ku zagładzie.

Ponieważ w walce tej dobro ponosi klęskę, przeto zło wsącza się w 
duszę Narbutta, rozpoczynając powolne zatruwanie umysłu i emocji. Za
polska przyrównuje ten akt do działalności wampira, niszczącej, pozba
wiającej woli, ostatecznie prowadzącej do zagłady.

Po czole spływają mu [Narbuttowi] krople polu [...]. Pochylił głowę tak nisko, iż 
zdawać się może, że jakiś wampir spadł mu na kark i żre, a on kurczy się pod tym 
bólem, od którego oswobodzić się nie może. Kły wampira zapuszczają się daleko, 
przeniknęły na wskroś jego duszę i serce ... Zwątpienie, rozpacz wlewają się 
cienką, żrącą stmgą w całą istotę Narbutta61.

Poprzez efektywność działania przeciwnika Anki ukazany zostaje 
także schemat procesu transplantacji nieczystych sił, a jednocześnie me
chanizm zatruwania umysłu, zafałszowywania obrazu rzeczywistości 
przez elementy negujące istnienie, sytuujące je w kategoriach marności, 
naznaczenia fatalizmem. Cząstki te stanowią pochodną buddyjskiej myśli 
pesymistycznej.

Motyw wszechobecnego, potężnego zła, postrzeganego w katego
riach metafizycznych kieruje w stronę koncepcji teozoficznych. Hutnikie- 
wicz skonstatował, że

[...] usiłując pogodzić w granicach swoistego „systemu” wszystkie niemal trady
cje religijne i mitologiczne Wschodu i Zachodu, dążąc do stworzenia jakiejś ezote
rycznej rcligii z aliażu najrozmaitszych wierzeń, kojarzonych całkowicie dowolnie 
i bezkrytycznie, teozofia uczestniczyła wr wy sokim stopniu w akcji zapladniania

60 Odnosi się bowiem zarówno do sfeiy duchowej, czyli niemożliwej do przeniknię
cia za pomocą wzroku, jak i do terytorium umysłu oraz procesów myślowych nie pod
dających się empirycznej weryfikacji, a więc również niewidzialnych.

61 G. Zapolska, A gdy >r glab duszy..., t. II, s. 32.
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umyslowości i wyobraźni Zachodu obrazami owych strachów', wylęgłych w 
otchłaniach dalekiego czasu mitów i idei. Problem zla silą rzeczy zajął w jej po
mysłach poczesne miejsce, skoro pojmowała rozwój świata jako proces stopnio
wego wtajemniczania, dążenia poprzez rozlegle etapy ku przyszłej doskonalej syn
tezie miłości i wiedzy (Chrystusa i Lucyfera). Ale ta „ewolucjaboska” (...] nie od
bywa się przecież bez oporu [...]. W miarę jak organizują się siły dobra, coraz 
mocniej zwierają się hordy zla. „Walka sil bezwładu, niezgody i zniszczenia prze
ciw' silom postępu, harmonii i twórczości62.

Wizja Zapolskiej nie odbiega wiele od idei teozoficznych, pisarka bo
wiem w analityczny sposób ukazuje owo charakterystyczne „rozdarcie” 
świata, precyzyjnie sytuując bohaterów „świadomych” (tj. obdarzonych 
zdolnościami nadnaturalnymi) po dwóch stronach metafizycznego kon
fliktu. Zgodnie z zasadami walki, opisywanymi przez teozofów, dobro 
dysponuje mocami niemal fantastycznymi, wykraczającymi poza prze
ciętność. Aczkolwiek relewantnąich cząstkę stanowią zdolności parapsy
chiczne, godny podkreślenia jest fakt, że wynikają one zawsze z wrodzo
nych predyspozycji ludzkiego umysłu. Odpowiednikiem takich umiejęt
ności jest u teozofów biała magia, stanowiąca „królewską sztukę 
wtajemniczonych”. W okultyzmie pojęcie to występuje przede wszystkim 
jako termin przynależny do obszaru działalności magicznej, związanej z 
naturą oraz rządzącymi nią prawidłami. Gabriel Grant pisze:

[...] magia biała to magia praktyczna, służąca sprawom doczesnym i codziennym. 
Nie jest sprzeczna z naturą, ponieważ wykorzystuje jej siły, pomaga zwalczać 
słabości ciała i ducha, obdarza radością życia i służy dobrymi celom, nie burzącym 
odwiecznego porządku świata63.

Tymczasem przeciwstawna dyspozycja, k tó rą - ja k  wykazaliśmy -  
posługuje się adwersarz głównej bohaterki,

[...]nie jest zgodna z naturą, a to przez angażowanie istot nie z tego świata, często 
złych, oraz pragnienie osiągnięcia celów, które nie są zgodne z prawami natury'. 
Często osobą parającą się czarną magią powoduje pycha i żądza. Magia czarna 
służy magowi do celów egoistycznych, a nie ogólnemu dobni64.

Przytoczone definicje doskonale deskrybują nie tylko prezentowane 
przez postaci uzdolnienia oraz etykę, lecz wpisują się też w teozoficzną 
strategię walki dobra ze złem, tak wyjaśnianą przez Eduarda Schurego:

62 A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 301.
63 G. Grant, Biała i czarna magia, Wrocław 2002, s. 23.
64 Ibid.
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Z jednej strony stać będzie egoizm, nienawiść i duch przeczenia, zbrojne w czarną 
magię [...], z drugiej miłość, mądrość i wiara, zbrojne magią białą [...]. Tak wyko
na się przepowiednia Chrystusa i Apokalipsy o rozdziale ludzkości na dwa obozy, 
złych i dobrych, między którymi sądzić będzie duch Chrystusowy objawiony po
nownie i w duchu [...]. Jedyną bronią wybrańców będzie wiedza boska i boska 
miłość. Jedyną icli ambicją wyrwać jak najwięcej dusz zepsuciu, zniszczeniu i 
śmierci [...]. W walce przyszłej zwycięstwo odniesie magia biała, wiedza boska, 
która, utajona czy jawna, uznana czy zaprzeczona, wynoszona czy przeklęta, nic 
przestała rządzić światem od początku65.

W kontekście odwołania do czystych intencji rycerzy dobra, nietrud
no pojąć klęskę Anki, u podstaw której leżało egoistyczne pragnienie za
manifestowani a jednostkowej potęgi, a poprzez to zafałszowanie czystych 
intencji, zbrukanie brakiem miłości.

Innym rodzajem duchowych zmagań, opisanych przez Zapolską, jest 
walka pomiędzy duszą mężczyzny i kobiety, której egzemplifikację za
wiera powieść Jak tęcza. Wizerunki metafizyczne bohaterów są -  podob
nie jak w utworze A gdy w głąb duszy wnikniemy -  skontrastowane, lecz 
dysonans ujawnia tutaj kontrast barw, sugerujący wartość duchową 
walczących. Metafizyczny pojedynek nie jest tak dramatyczny; opiera się 
bowiem na zasadach antynomii płciowej oraz pragnieniu dominacji pier
wiastka męskiego.

Z pojęciem duszy koresponduje również motyw zniewolenia jej przez 
ciało i pragnienia metafizycznej swobody. Pojawia się on w kilku utwo
rach Zapolskiej jako manifestacja idei wyzwolenia duszy oraz pęt fizycz
nych. W Antysemitnik-u na przykład obecna jest interesująca wzmianka o 
tym, że ciało stanowi zaledwie uciążliwy zbędny dodatek do duszy. Dys
komfort ów objawia się jako ciążenie ciała ku ziemi, zdeterminowane 
przez wzajemne przyciąganie materii. Istnieją wszakże chwile, niedostrze
galne, rzadko uświadamiane momenty, kiedy dusza znajduje się na grani
cy wyzwolenia. Dzieje się to w okresach swoistego „wyłączenia” fizycz- 
ności, jej wyczerpania.

Ciała tych obojga młodych nasycone i uspokojone pozwalały duszy błądzić i wy
zwalać się z pęt zbyt ciasnych i do ziemi ciążących66.

Dusza zatem jest więźniem ciała, przeto pragnie wyzwolenia, które 
może osiągnąć dopiero wraz ze śmiercią. Prawda taka sformułowana zo

65 E. Scliure, Ewolucja boska. OclSfinksa do Chrystusa. Cyt. za: A. Hutnikiewicz, 
op. cit., s. 301-302.

66 G. Zapolska, Anfysemitnik, Kraków 1899, s. 95.
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stała w powieści Jak tęcza, której bohaterka dąży do metafizycznego 
oswobodzenia, możliwego do osiągnięcia tylko przez pragnienie zgonu.

Dyskomfortu wynikającego z nieadekwatności aspiracji fizycznych i 
niematerialnych cząstek doświadczają także dwaj bohaterowie Wodzireja, 
których marzenia drastycznie rozmijają się z możliwościami. Ogranicze
nia materialne hamują w nich wszelkie ambicje wzniesienia się ponad 
przeciętność. Światła dusza męczy się w nędznym ciele, skazanym na we
getację w ubóstwie, pozbawiona przez los szansy na doskonalenie, na wol
ność. W konterfekcie psychologicznym bohaterów -  Tadeusza i Radolta -  
podkreślone jest pragnienie wyrwania się spod władzy fatum, dążenie du
szy do wyzwolenia z okowów hierarchii materialnej i społecznej. Tadeusz 
dąży do wybicia się ponad swoją grupę społeczną, do awansowania w po
czet arystokracji; Radolt natomiast pragnie doskonalenia duchowego i in
telektualnego, jednakże warunki ekonomiczne i obyczajowe nie pozwa
lają bohaterom na zrealizowanie projektów.

I szli tak długo obaj [...], wydzierając się duszami ze swych „ja”, które z mocą 
skorpionów do nich przypadły, i z któjymi ciągle śmiertelne walki toczyli67.

Egzystencja człowieka jawi się zatem jako bezustanna walka ze znie
woleniem, zmaganie z własnymi ograniczeniami oraz próba ujarzmienia 
przeznaczeń. Najbardziej jaskrawą dokumentację odwiecznych zmagań 
stanowi postać Narbutta z A gdy w głąb ..., którego dusza nie jest w stanie 
„zmieścić się” w fizycznej powłoce. Konflikt bohatera, jego uwikłanie w 
odwieczną walkę ducha i materii, stają się wykładnikiem przyczyny ludz
kich cierpień. Dusza człowiecza, dotkliwie odczuwająca dyskomfort 
uwięzienia w ciasnej przestrzeni, zamknięcia w ograniczonym obszarze, 
dąży do wyzwolenia. Ból, doświadczany przez jednostkę, jest efektem 
pragnienia metafizycznej wolności, a niemożność pogodzenia się z warun
kami rzeczywistości, zaakceptowania określonej formy bytowania deter
minowane są przez nazbyt rozwiniętą samoświadomość. Dlatego bohater 
Zapolskiej zmaga się sam ze sobą tocząc walkę pomiędzy pragnieniami 
ciała i dążeniami duszy, niszczy powłokę cielesną.

Duch Narbutta drgał, wibrował, żył; ciało nie wystarczało, opóźniało [...] -  siła 
skoncentrowanych eterów, przyzywana na pomoc, przepąjała ciało, wprowadzając 
je w fikcyjną, sztuczną ognistą wibrację. Duch w oparach tych żył, rozwijał się, 
rozszerzał skrzydła. Ciało dążyło za duchem, zachodziła pewna równowaga. I oto, 
ciała na starczyć nie mogło -  pijackie, tragiczne, opadało łachmanem życia68.
67 G. Zapolska, Wodzirej, Warszawa 1896, s. 72.
68 Idem., A gdy w głąb..., t. I, s. 84.
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Ciało, niedopasowane do duszy, nie jest w stanie „pomieścić” w sobie 
ogromu niewidzialnej energii, wymaga zatem sztucznej stymulacji (np. za 
pomocą alkoholowego upojenia, dającego wrażenie wyzwolenia). Z dru
giej strony okowy materialne są dla pierwiastka duchowego balastem, 
więzieniem, w którym nie jest w stanie się rozwijać, toteż nadużywanie 
substancji toksycznej stwarza szansę oswobodzenia, wyrwania się z pęt 
ziemskiego bytowania.

Dusza oraz wszelkie aspekty związane z jej istnieniem czy funkcjo
nowaniem znalazły się w obszarze zainteresowania pisarzy, którzy w roz
maity sposób trawestowali i przywoływali motywy spirytystyczne, meta
fizyczne, a także teozoficzne. Inspiracją dla określonego postrzegania pro
blemów dualistycznego tiwania jednostki, ambiWalencji rzeczywistości, 
rozbitej na widzialną i pozazmysłową, stało się swoiste przewartościowa
nie, przekształcenie obszaru światopoglądowego. Nawiązania do aspek
tów pozafizycznych, operowanie motywami odwołującymi się do idei wę
drówki dusz, wielowarstwowości jaźni człowieczej czy filozofii pesymi
stycznych stawały się głosem w dyskusji o funkcji i sensie istnienia 
człowieka we wszechświecie. Preferowane przez pierwszą generację po
zytywistów metody empiryczne okazały się bowiem niewystarczające, 
aby sprecyzować i scharakteryzować złożoność bytu ludzkiego. Poszuki
wania pierwiastka witalnego za pomocą eksperymentów nie przyniosły 
wymiernych rezultatów, dlatego pytanie o duszę pozostało bez odpowie
dzi. Zwrot ku wartościom metafizycznym odbywał się więc zarówno jako 
manifestacja niewiary w nieograniczone możliwości nauki, jak i poszuki
wanie nowej filozofii, prezentującej ów znamienny dualizm trwania, opi
sującej tajemniczość istnienia. Admiracja nieodgadnionego była zatem 
naturalnym następstwem rozważań nad naturą rzeczy. Ponieważ zaś litera
tura rejestrowała wszystkie te przewartościowania oraz fascynacje, nie 
dziwi mnogość podobnych motywów w utworach drugiego pokolenia.

Elementy te funkcjonowały zresztą na zasadzie wątku fantastyczne
go, zderzenia realności z nadzmysłowością. Transgresje te nie naruszały 
jednak logicznego porządku zdarzeń, nie wykraczały także poza ramy za
interesowań ezoterycznych (a więc łączyły się z konkretnym kierunkiem 
zainteresowań -  teozofią, reinkarnacją, zjawiskami de javu, itp.) i nie 
przeistaczały bohaterów w istoty nadprzyrodzone69. Cząstki fantastyczne

69 Wyjątkiem są bohaterowie powieści A gdy w głąb..., jednak ich„nadnaturalność” 
ma wymiar symboliczny. Nie buduje ona ich życia, nie pomaga zdobywać dóbr material
nych, nic umożliwia udzielania pomocy innym. Pozazmyslowe talenty Anki predestynują
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budują wszakże intrygujący obraz światów przedstawionych, pozwalając 
im istnieć w kilku wymiarach czy planach. Jak pisał Ignacy Fik:

motywy fantastyki odznaczają się wielką ruchliwością, wyrazistością i oryginalno
ścią, mogą być pierwszorzędnym czynnikiem artystycznego oddziaływania i dlate
go nie wolno z nich za żadną cenę rezygnować. Fantastyka sama w sobie nie jest 
zla ani dobra, prawdziwa ani fałszywa, wartość swą otrzymuje zależnie od tego, 
kto jej używa, w jakim celu i w jaki sposób. Fantastyka może fałszować świat, ale 
może go także uwyraźniać, może służyć za azyl przed życiem, ale może być także 
źródłem wzmożenia życia, może degradować rzeczywistość, ale kiedy indziej 
nadawać jej pełny i ż y w y  scns/0.

Poszukiwanie potwierdzenia istnienia duszy doprowadziło zatem nie 
tylko do popularyzacji teozofii czy innych filozofii spirytualnych, lecz ta
kże do rozprzestrzenienia się wątków fantastycznych, pełniących rolę 
dopełnienia realności. Zderzenie rzeczywistości z obszarem niezidentyfi
kowanym mogło bowiem funkcjonować zarówno jako metafora czy sym
bol, lecz także jako treść dosłowna, determinowana wiarą w zaświaty czy 
pradusze.

ją do roli heroiny Jednak dziewczyna nie potrafi używać ich inaczej, jak tylko w służbie 
sztuki. Poszerzona percepcja nie pełni funkcji ostrzegawczej -  bohaterka nie potrafi rato
wać ojca przed Wierdakiem, nie umie lub nie chce uzmysłowić mu błędów. Podjęteprzez 
Ankę próby czynienia dobra kończą się fiaskiem, ponieważ dziewczyna nie uświadamia 
sobie możliwości posiadanej mocy.

70 I. Fik, Fantastyka we współczesnej literaturze polskiej, „Nasz Wyraz” 1937, nr 8,
s. 2.


