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Prawǳiwy opis wypadku z p. Waldemarem
 .    
Trudno — doprawdy — ǳiwić się temu, że naǳwycza ny wypadek, aki się zdarzył panu Waldemarowi, stał się przyczyną sporów. Cud by to był, gdyby się stało inacze —
szczególnie w takich, a nie innych okolicznościach. Chęć wszystkich stron zainteresowanych dochowania sprawie ta emnicy, przyna mnie na razie lub do czasu pozyskania
sposobności nowych badań, oraz nasze ku ich uskutecznieniu wysiłki dały powód do
rozpowszechnionych wśród ogółu, nieuzasadnionych lub przesadnych pogłosek, które,
ukazu ąc sprawę w świetle na dotkliwie mylnym, stały się, ma się rozumieć, źródłem
głębokie niewiary.
W chwili obecne istnie e konieczność, abym podał ak y, w te przyna mnie postaci,
w akie sam e rozumiem.
Oto są — w streszczeniu:
W ostatnich trzech latach uwagę mo ą kilkakrotnie pociągały ku sobie z awiska magnetyzmu¹ i mnie więce ǳiewięć miesięcy temu niemal znienacka uderzyła mię myśl, że
w szeregu dotychczasowych doświadczeń pozostawiono edną zastanawia ącą i niewytłumaczoną lukę: nikogo nie poddano dotąd magnetyzmowi i ar i ulo mor is². Wypadało
tedy zbadać: po pierwsze — czy pac ent w tym stanie posiada akąkolwiek wrażliwość na
prąd magnetyczny; po wtóre — czy, w razie twierǳącym, wrażliwość owa pod wpływem
danych warunków uszczupla się lub wzrasta; po trzecie — w akim stopniu i na aki przeciąg czasu³ można drogą owych doświadczeń powściągnąć zaborczość śmierci. Były i inne
punkty do zbadania lecz powyższe na barǳie podżegały mo ą ciekawość, szczególnie ów
ostatni ze względu na niepomierną doniosłość wynika ących zeń następstw.
Szuka ąc wokół osobnika, za którego pomocą mógłbym wy aśnić owe punkty, mimo
woli zwróciłem uwagę na przy aciela mego — Ernesta Waldemara znanego kompilatora
„Biblioteca Forensica” oraz autora (pod pseudonimem Issachara Marxa) polskich przekładów Walle s ei a⁴ i ar a uy⁵. Waldemar, który od roku  przebywał głównie
w Harlemie (Nowy Jork), est lub był godny szczególne uwagi z powodu swe niezwykłe chudości — dolną połową ciała przypominał niezmiernie Johna Randolpha⁶ — oraz
z powodu białych baków, odrzyna ących się od czarne czupryny w ten sposób, że każdy
brał ową czuprynę za perukę.
¹ma e yzm — z awiska, które ǳisia znane są pod nazwą hipnozy, w XIX w. określano nazwą mesmeryzmu
(od nazwiska Franza Antona Mesmera, –) lub magnetyzmu. [przypis redakcy ny]
²i ar i ulo mor is (łac.) — w obliczu śmierci. [przypis redakcy ny]
³ a aki prze i zasu — ǳiś popr.: na aki czas. [przypis redakcy ny]
⁴Walle s ei — choǳi zapewne o całość lub edną z części rylo ii o Walle s ei ie i wo ie rzyǳies ole ie
Friedricha Schillera (-); historycznie pierwowzór tytułowe postaci, Albrecht Václav Eusebius z Valdšte na był ży ącym na przełomie XVI i XVIIw. zręcznym woǳem pochoǳenia czeskiego, walczącym w obronie
interesów cesarza Ferdynanda II Habsburga, na którego rozkaz został prawdopodobnie zamordowany. [przypis
redakcy ny]
⁵ ar a ua — choǳi o całość lub którąś z pięciu części satyryczno-groteskowe powieści François Rabelais’go (?–) ar a ua i Pa a ruel. [przypis redakcy ny]
a dolp (–) — amer. polityk, był m.in. ambasadorem w Ros i w r. , kongresmenem
⁶o
i senatorem ze stanu Virginia, przywódcą nac onalistyczne akc i republikanów. Na skutek choroby, którą
przeszedł w młodości, zachował chłopięcą budowę ciała i wysoki głos, który nie uległ mutac i; nie miał także
zarostu. [przypis redakcy ny]

Śmierć

Był wy ątkowo nerwowego usposobienia i ǳięki temu stanowił doskonałe narzęǳie
dla doświadczeń magnetycznych. Po dwakroć lub po trzykroć przyprawiłem go o sen bez
zbytnich wysiłków, lecz zawiodły mię inne oczekiwania, powzięte na zasaǳie osobliwe
budowy ego ciała. Nigdy wola ego nie uległa mi istotnie i całkowicie, zaś pod względem as owiǳe ia nie osiągnąłem skutków, na których mógłbym cokolwiek ugruntować. Mo e w tym kierunku niepowoǳenia przypisywałem zawsze chwie nym stanom
ego zdrowia. Na kilka miesięcy przed naszą zna omością lekarze stwierǳili w nim zgoła
wyraźne suchoty. Miał niezaprzeczenie zwycza mówienia o swe bliskie śmierci ze sporą
obo ętnością ak o rzeczy nieuniknione i nie nada ące się do żalu.
Nic więc ǳiwnego, że gdy wyże skreślone myśli po raz pierwszy przyszły mi do
głowy, przypomniałem sobie Waldemara. Zbyt dobrze znałem poważny światopogląd tego
człowieka, ażebym obawiał się akichkolwiek z ego strony przeszkód; przy tym nie miał
on w Ameryce krewnych, którzy by mogli pod pozorem słuszności wtrącić się do sprawy.
Zgoła otwarcie wyznałem mu mo e zamiary i, ku mo emu wielkiemu zǳiwieniu,
okazał w tym kierunku barǳo gorliwą ciekawość. Rzekłem: ku wielkiemu zǳiwieniu,
ponieważ pomimo zawsze łaskawego uǳielania mi swe osoby, gwoli doświadczeń, nigdy
nie zdraǳał współczucia dla mych badań. Choroba ego należała do roǳa u tych, które
pozwala ą na dokładne przewiǳenie chwili swego rozwi za ia, i koniec końcem zapadł
pomięǳy nami układ, że uprzeǳi mnie na dwaǳieścia cztery goǳiny przed owym kresem, który lekarze zgonowi ego wyznaczą.
Siedem miesięcy upłynęło obecnie od czasu, gdy od Waldemara otrzymałem list następu ące treści:
Kochany P.
Uczynisz chyba niezgorze , eżeli przy ǳiesz eraz, . i . twierǳą zgodnie, iż nie przetrwam utrze sze północy i — moim zdaniem — rachuby ich
są trafne lub też niewiele od prawdy odbiega ą.
Waldemar
Otrzymałem ów list w pół goǳiny po ego napisaniu i na wyże w kwadrans potem
— byłem uż w poko u kona ącego. Nie wiǳiałem go od dni ǳiesięciu i przeraziła mię
straszliwa zmiana, która w nim zaszła w tak krótkim okresie czasu⁷.
Twarz ego miała barwę ołowiu, oczy zgoła wygasły, a wychudł tak znacznie, że skóra na policzkach popękała. Wyǳieliny ﬂegmy stały się niezwykle obﬁte, puls zaledwo
wyczuwalny. Mimo to zachował w sposób ǳiwnie osobliwy wszystkie właǳe umysłowe oraz pewną dozę sił ﬁzycznych. Mówił wyraźnie, sam bez niczy e pomocy zażywał
lekarstwa, które były eno półśrodkami, i w chwili gdym wszedł do poko u, był za ęty
kreśleniem akichś uwag w notatniku. Zna dował się w łożu, wsparty na poduszkach.
Doktorzy D. i F. czuwali nad nim.
Uścisnąwszy dłoń Waldemara, wziąłem tych panów na stronę i otrzymałem od nich
szczegółowe sprawozdanie ze stanu chorego.
Lewe płuco od osiemnastu miesięcy zna dowało się w stanie na wpół zwapnionym
lub chrząstkowym i całkowicie zatraciło zdolność akie kolwiek funkc i życiowe . Prawe
zaś — w swe górne okolicy było — eśli nie doszczętnie — w każdym razie częściowo
zwapniałe, podczas gdy dolna ego połać była eno miazgą ropnych, przenika ących się
nawza em wrzodów.
Stwierǳono kilka głębokich rozpadów oraz w ednym mie scu — ścisły przyrost żeber. Te zmiany prawego płuca były stosunkowo świeże daty. Wapnienie odbywało się
z niezwykłą szybkością — miesiąc temu nie wykryto eszcze ego śladów — zaś przyrost zauważono dopiero w ostatnich trzech dniach. Niezależnie od suchot domyślano
się anewryzmu aorty, lecz pod tym względem symptomy wapnienia wzbraniały dokładne diagnozy. Zdaniem obydwu lekarzy śmierć p. Waldemara miała nastąpić naza utrz,
w nieǳielę, około północy.
Była właśnie sobota, goǳina siódma wieczorem. Opuszcza ąc łoże kona ącego dla
rozmowy ze mną, doktorzy D. i F. pożegnali go na zawsze. Nie zamierzali doń powrócić,
⁷w
okresie zasu — ǳiś popr.: w tak krótkim czasie; słowa: „okres” i „czas” stanowią w zasaǳie synonimy
(poza rzadko stosowanym terminem z zakresu retoryki, w które słowo „okres” nie odnosi się do upływu czasu,
ale do budowy tekstu czy wypowieǳi). [przypis redakcy ny]
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Choroba

lecz ustępu ąc mym prośbom, zgoǳili się odwieǳić chorego około goǳiny ǳiesiąte
w nocy. Po ich wy ściu mówiłem z Waldemarem swobodnie o ego bliskie śmierci i ze
szczególnym naciskiem — o zamierzonym przez nas doświadczeniu. Okazał, ak zawsze,
szczerą ku temu gotowość, a nawet zdraǳił gorącą chęć poddania się doświadczeniu i naglił mię do natychmiastowego wykonania. W poko u do pomocy było dwo e służby —
mężczyzna i kobieta, lecz nie czułem się dość na siłach, aby się pod ąć tak poważnego zadania bez zapewnienia sobie skutecznie szego współpracownictwa niźli to, którego
mogłyby uǳielić wspomniane osoby w razie niespoǳianego wypadku. Odsunąłem tedy
doświadczenie na goǳinę ósmą, kiedy przybycie zna omego mi poniekąd Teodora L. —
studenta medycyny — miało mnie ostatecznie wybawić z mego zakłopotania. Pierwotnie postanowiłem wyczekiwać przy ścia lekarzy, lecz skłoniły mię do natychmiastowego
rozpoczęcia doświadczeń — po pierwsze — usilne prośby Waldemara, po wtóre zaś —
mo e własne przekonanie, iż nie mam chwili do stracenia, gdyż było asne, że chory kona.
P. L. był na tyle uprze my, iż zadośćuczynił wyrażone przeze mnie prośbie notowania wszystkiego, cokolwiek się zdarzy. I właśnie na ego sprawozdaniu, że tak powiem,
wzoru ę mo ą opowieść. Pomĳa ąc skróty, przytaczam e dosłownie.
Było mnie więce pięć minut do ósme , gdy u ąwszy dłoń pac enta prosiłem go, aby
możliwie asno stwierǳił wobec p. L., że na ego — Waldemara — wyraźne życzenie
mam go poddać doświadczeniom magnetycznym w takich a takich okolicznościach.
Odpowieǳiał cicho, lecz wyraźnie:
„Tak, pragnę poddać się doświadczeniom magnetycznym” — i natychmiast dorzucił:
— „Obawiam się, nie bez powodu, żeś zwlekał zbyt długo”.
Podczas gdy mówił, rozpocząłem ów roǳa pas w⁸, których skuteczność dla uśpienia
ego osoby była mi uż wiadoma.
Pierwszy ruch me dłoni, przesunięte po ego czole, wywarł na nim wpływ widoczny,
lecz pomimo zużycia całe mo e usilności nie osiągnąłem żadnego innego, postrzegalnego
skutku aż do goǳiny ǳiesiąte minut ǳiesięć, kiedy lekarze D. i F. przybyli zgodnie
z umową. W kilku słowach wytłumaczyłem im mo e zamiary i, ponieważ nie czynili mi
żadnych przeszkód, twierǳąc, iż pac ent est w okresie agonii, bez wahania trwałem nadal
w swe czynności, zastępu ąc wszakże pasy poprzeczne — wzdłużnymi i skupia ąc wszystek
mó wzrok w oku kona ącego.
W tym czasie puls ego stał się niewyczuwalny, zaś oddech utrudniony i nacechowany
półminutowymi przerwami.
Stan ów trwał kwadrans niemal bez zmiany, po upływie tego czasu wszakże z piersi kona ącego wyrwało się edno prawidłowe, chociaż straszliwie przepastne westchnienie, i chrapliwość oddechu minęła, a racze chrapanie stało się niesłyszalne. Przerwy nie
zmnie szyły się. Kończyny ego ciała były zimne ak lód.
O pięć minut do edenaste zauważyłem nieomylne oznaki przemocy magnetyczne .
Szkliste migotania oka przybrały mozolny wyraz spo rzeń do wew rz, które się zdarza ą
eno w wypadkach somnambulizmu i co do których nie można się pomylić. Za pomocą
kilku poprzecznych, szybkich pas w zniewoliłem powieki do drgania, które nas zazwycza przed snem nawieǳa, i przedłuża ąc nieco tę czynność zǳiałałem, iż zamknęły się
zupełnie. Nie poprzestałem na tym i nadal wykonywałem swe ruchy dosadnie i z barǳie natężonym wysiłkiem woli, aż całkowicie sparaliżowałem członki śpiącego, nadawszy im uprzednio wygodne według wszelkich pozorów położenie. Nogi były całkowicie
wyprostowane wzdłuż. Ręce z lekka wyciągnięte, spoczywały na łóżku w umiarkowane
odległości od bioder. Głowa była barǳo nieznacznie wzniesiona.
Gdym tego dokonał, wybiła północ, i zwróciłem się do obecnych z prośbą zbadania
stanu, w którym się zna du e Waldemar. Po kilku próbach stwierǳili, iż zna du e się
w stanie niezwykle doskonałe kataleps i magnetyczne ⁹. Ciekawość obydwu lekarzy wielce

⁸pasy mesmery z e — choǳi o przesuwanie rąk wzdłuż lub w poprzek ciała osoby leczone według wskazań
Franza Antona Mesmera (–); czynność ta miała na celu wywarcie korzystnego, regulu ącego wpływu na
ﬂuidy (czyli roǳa energii właściwe każde istocie zwierzęce i luǳkie ) chorego. [przypis redakcy ny]
⁹ka aleps a ma e y z a — w procesie snu magnetycznego (hipnozy) wyróżniano trzy stany: letarg, somnambulizm i kataleps ę (czyli specyﬁczne zesztywnienie mięśni powodu ące zastyganie ciała w przypadkowe
często pozyc i). [przypis redakcy ny]
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Sen, Ciało, Śmierć

Oko, Wzrok

urosła¹⁰. Doktor D. postanowił niezwłocznie całą noc spęǳić przy chorym — podczas
gdy doktor F. pożegnał nas, obiecu ąc wrócić skoro świt. P. L. i służba zostali.
Pozostawiliśmy Waldemara w całkowitym spoko u aż do goǳiny trzecie z rana —
wówczas zbliżyłem się doń i znalazłem go ściśle w tym samym stanie, co w chwili ode ścia
doktora F. — to znaczy, iż trwał w te same pozyc i, iż miał puls niewyczuwalny, oddech
słaby, zaledwo pochwytny — dostępny eno probierzowi zbliżonego do ust zwierciadła,
oczy zamknięte, a ciało sztywne i zimne ak marmur. Wszakże wygląd ogólny bez wątpienia nie był wyglądem — trupa.
Zbliża ąc się do Waldemara, zrobiłem coś w roǳa u półwysiłku, aby zniewolić ego
prawą dłoń do stowarzyszenia się z mo ą w ruchach, które z lekka kreśliłem ponad nim.
Dawnie , próbu ąc tych doświadczeń z chorym, nie osiągałem nigdy całkowitego skutku
i doprawdy nie miałem naǳiei, że tym razem uda mi się lepie , lecz ku memu wielkiemu
zǳiwieniu, dłoń ego powtarzała barǳo łagodnie, chociaż z lekka eno kreśląc, wszystkie
dłonią mo ą wskazane kierunki. Postanowiłem narazić go na kilka słów rozmowy.
— Waldemarze — rzekłem — czy śpisz?
Nie odpowieǳiał, lecz zauważyłem dreszcz w ego wargach i byłem zmuszony powtórzyć mo e pytanie po dwakroć i po trzykroć. Za trzecim razem nieznaczne drżenie
poruszyło ego ciałem, powieki uniosły się same przez się, ak gdyby po to tylko, aby odsłonić białe pasmo oczne gałki — wargi poruszyły się leniwie i w zaledwo pochwytnym
szepcie uroniły te słowa:
— Tak — śpię teraz. Nie budźcie mnie! Pozwólcie mi umrzeć w tym stanie!
Dotknąłem ciała — było sztywne ak wprzódy. Dłoń prawa, ak przed chwilą, ulegała
wskazaniom mo e dłoni. Spytałem znowu śpiącego somnambulicznie:
— Czy zawsze czu esz ból w piersi, Waldemarze?
Odpowiedź nastąpiła nie natychmiast, a była eszcze mnie wyraźna niż pierwsza:
— Ból? — Byna mnie . — Umieram.
Uważałem w dane chwili za niestosowne — niepoko enie nadal ego osoby, toteż
nie przybyły żadne słowa ani czyny — aż do przy ścia doktora F., który uprzeǳił nieco
wschód słońca i doznał zǳiwienia bez granic, zastawszy chorego eszcze przy życiu. Po
zbadaniu pulsu śpiącego i zbliżeniu do ust zwierciadła, prosił mię, abym doń przemówił:
— Czy wciąż śpisz, Waldemarze?
Jak wprzódy, upłynęło kilka minut bez odpowieǳi i — w przeciągu tego czasu —
kona ący zdawał się skupiać wszystkie swe siły dla pozyskania mowy. Na powtórzone po
raz czwarty przeze mnie pytanie odpowieǳiał barǳo cicho, prawie niesłyszalnie:
— Tak, wciąż — śpię — umieram.
Było to wnioskiem, a racze życzeniem lekarzy, aby Waldemar pozostał — bez żadnych przeszkód — w obecnym stanie widomego spoko u aż do chwili, kiedy śmierć
przy ǳie, a przy ść miała — według ednogłośnego zdania — w przeciągu minut pięciu. Postanowiłem wszakże raz eszcze doń przemówić i powtórzyłem po prostu pytanie
poprzednie.
Podczas gdym mówił, w twarzy śpiącego odbyło się znaczne przeobrażenie. Oczy,
z lekka widoczne spoza przesłania ących e powiek, zapadły się w swych orbitach —
skóra nabrała trupich zabarwień przypomina ących nie tyle pergamin, ile biały papier,
i dwa okrągłe suchotnicze wypieki, które dotąd tkwiły uporczywie na środku każdego
policzka, zgasły znienacka. Używam tego określenia, ponieważ nagłość ich zaniku narzuciła me wyobraźni racze zgaszoną świecę, niźli wszelkie inne porównania. Jednocześnie
górna warga skurczyła się, uchoǳąc wzwyż ponad zęby, które przed chwilą szczelnie
przesłaniała, podczas gdy dolna szczęka w pochwytnych niemal dla ucha podrygach opadła, pozostawia ąc usta w zupełnym rozwarciu i odsłania ąc w pełni sczerniały i obrzmiały
ęzor. Przypuszczam, iż wszyscy obecni oswo eni byli z okropnościami śmiertelnego łoża,
lecz wygląd Waldemara był w te chwili tak potworny, tak ponad wszelką wyobraźnię
potworny, że wszyscy tłumnie cofnęli się precz — od obrębu łoża.
Czu ę oto teraz, żem doprowaǳił mo ą opowieść do chwili, kiedy zbuntowany czytelnik odmówi mi wszelkiego zaufania. Mimo to — uważam za swó obowiązek — ciągnąć
dale opowieść.
¹⁰ iekawo



uros a — ǳiś popr.: ciekawość wzrosła. [przypis redakcy ny]
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Zanikła w Waldemarze na słabsza oznaka życia i, sąǳąc, że umarł, poleciliśmy go
opiece służby, gdy nagle sprężysta fala ruchu zaznaczyła swą obecność w ęzyku. Trwało to zapewne edną chwilę. Po upływie tego czasu z wyważonych i znieruchomiałych
szczęk wypłynął głos — głos taki, że próba określenia tego głosu byłaby szaleństwem.
Są wszakże dwa lub trzy przymiotniki, które doń można w przybliżeniu zastosować: oto
mogę powieǳieć, iż dźwięk ów był ostry, poszarpany i stłumiony, lecz potworna ego
całość wymyka się określeniom, a to z powodu, że nigdy dźwięki podobne nie dotykały swym rykiem ucha luǳkiego. Były wszakże dwa szczegóły, którym, ak myślałem
wówczas i myślę dotychczas, można było przypisać cechy charakterystyczne owego tonu i które zdolne były dać wyobrażenie o ego nieziemskie poczwarności. Po pierwsze
— głos zdawał się dosięgać naszych, a w każdym razie moich uszu tak, akby wybiegał
z niezmiernie odległe przestrzeni lub z poǳiemne przepaści. Po wtóre (obawiam się
doprawdy nieuniknione niezrozumiałości mych słów) wywierał na mnie takie wrażenie,
akie na zmyśle dotyku wywiera lepka lub galaretowata miazga.
Mówię ednocześnie o dźwięku i o głosie. Otóż chcę zaznaczyć, dźwięk posiadał rozczłonkowanie wyraźne, a nawet straszliwie, przeraża ąco wyraźne. Waldemar zdobył się
na mow , na widocznie odpowiada ąc na zadane mu przeze mnie kilka minut temu pytanie. Czytelnik sobie przypomina, że go zapytałem, czy śpi nieustannie? Odpowiedź teraz
brzmiała:
— Tak, nie — spałem, a teraz — teraz es em mar wy.
Nikt z obecnych nie próbował odeprzeć ani nawet przytłumić nieopisanego, pełnego
zgrozy przerażenia, które tak nieodparcie wznieciły te nieliczne, a w ten sposób wymówione słowa. Student L. — stracił przytomność. Służba niezwłocznie pierzchła z poko u
i nic by e nie zmusiło do powrotu. Co się zaś tyczy moich własnych wrażeń — tych
nie próbu ę nawet udostępnić zrozumieniu czytelnika. Goǳinę niemal krzątaliśmy się
w milczeniu (nikt słowa nie uronił) dokoła p. L., aby go ocucić. Gdy oǳyskał zmysły,
przystąpiliśmy ponownie do badań nad stanem Waldemara.
Stan ów pod każdym względem trwał w te same postaci, w akie opisałem go ostatnio, z tą eno różnicą, że zwierciadło nie dawało uż żadne oznaki oddechu. Próba upustu
krwi z ręki spełzła na niczym. Muszę też zaznaczyć iż wspomniana część ciała odmówiła
posłuszeństwa me woli. Na próżno próbowałem zaprawić ą do powtarzania ruchów me
dłoni.
Jedyna, rzeczywista oznaka magnetycznego wpływu u awniała się obecnie w ruchliwym trzepotaniu się ęzyka. Ilekroć zwracałem się do Waldemara z pytaniem, zdawało
się, że czyni wysiłek w celu odpowieǳi, lecz że akt ego woli nie est dość trwały. Na
pytania, zadawane nie przeze mnie, eno przez inne osoby, był bezwzględnie nieczuły,
chociaż starałem się nawiązać styczność magnetyczną pomięǳy nim a każdym z obecnych. Przypuszczam, że podałem teraz wszystkie wiadomości, niezbędne dla zrozumienia
w danym okresie stanu śpiącego snem somnambulicznym. Pozyskaliśmy innych pielęgniarzy i o goǳinie ǳiesiąte opuściłem mieszkanie w towarzystwie obydwu doktorów
oraz p. L.
W porze popołudniowe wszyscy ponownie odwieǳiliśmy pac enta. Stan ego był
bezwzględnie ednaki. Wszczęliśmy spór na temat pomyślności i możliwości obuǳenia
go ze snu, lecz wkrótce przyszliśmy do zgodnego wniosku, iż w ten sposób nie pozyskamy
żadnych pożądanych skutków.
Było asne, iż przemoc magnetyczna powściągnęła ǳiałanie śmierci lub tego, o czym
zazwycza słowo mier napomyka. Stało się dla nas wszystkich oczywistością, iż obuǳenie
Waldemara byłoby po prostu stwierǳeniem ego zgonu lub przyśpieszeniem śmiertelnego
rozkładu.
Od owe chwili aż do końca zeszłego tygodnia — m ie wi e siedmiomiesi z y ods p zasu — zbieraliśmy się coǳiennie w mieszkaniu Waldemara w towarzystwie innych
eszcze doktorów i zna omych. W przeciągu tego czasu¹¹ śpiący trwał ściśle w ednakim,
opisanym uż przeze mnie stanie. Dozór pielęgniarzy trwał nieustannie.
W zeszły piątek postanowiliśmy ostatecznie poddać go ocknieniu lub przyna mnie
próbie ocknienia i właśnie opłakane zapewne skutki te ostatnie próby dały powód do
¹¹w prze i u e o zasu — ǳiś popr.: w tym czasie. [przypis redakcy ny]
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tylu sporów wśród kół prywatnych oraz do tylu mylnych pogłosek, w których nie mogę
się nie dopatrzeć wyniku niczym nie usprawiedliwione łatwowierności tłumu.
Dla pozbawienia Waldemara kataleps i magnetyczne uciekłem się do zwykłych pas w. Przez czas pewien nie było żadnych skutków. Jedyną oznaką powrotu do życia był
częściowy opad tęczówki. Zauważyliśmy ako z awisko wielce odmienne, iż owe zniżce
tęczówek towarzyszyły barǳo obﬁte wyǳieliny żółtawe wilgoci (spod powiek) o zapachu
ostrym i niezmiernie przykrym.
Wówczas poddano mi myśl wypróbowania mych wpływów magnetycznych na dłoni
pac enta, ak to uprzednio czyniłem. Jąłem próbować, lecz nadaremnie. Doktor F. wyraził
życzenie, abym zadał pac entowi akiekolwiek pytanie. Uczyniłem temu zadość w sposób
następu ący:
— Waldemarze, czy możesz nas ob aśnić, akie uczucia lub pragnienia posiadasz obecnie?
Tu — nastąpił natychmiast powrót gorączkowych wypieków na policzki, ęzyk drgnął
lub racze zakłębił się gwałtownie w amie ustne (chociaż szczęki i wargi zachowywały
wciąż swó bezruch) i wreszcie ten sam straszliwy głos, o którym mówiłem, wyszarpnął
się stamtąd:
— Na miłość Boga, pręǳe — pręǳe ! Pogrążcie mnie we śnie! — Lub — pręǳe
— zbudźcie mnie! o m wi wam em mar wy!
Byłem do głębi wstrząśnięty i przez chwilę wahałem się, co mam czynić? Zrobiłem
zrazu wysiłek, aby uspokoić pac enta, lecz nie osiągnąwszy w tym kierunku skutków dla
zupełnego braku woli, odwróciłem zamiar i starałem się co pręǳe obuǳić go ze snu.
Postrzegłem wkrótce, iż ten zamiar uwieńczy się zupełnym tryumfem, lub racze roiłem,
iż mó tryumf bęǳie zupełny, i estem pewien, iż wszyscy obecni spoǳiewali się ocknienia
śpiącego. Lecz żadna istota luǳka nie mogła się spoǳiewać tego, co się w rzeczywistości
zdarzyło, wybiega to poza wszelką granicę prawdopodobieństwa. Gdym szybko czynił pasy
magnetyczne wśród okrzyków: „Martwy! martwy!”, którymi po prostu bluzgał ęzyk, nie
zaś wargi śpiącego, całe ego ciało — od razu — w przeciągu minuty lub mnie niż minuty
— obluźniło się — rozpadło się na źdźbła — doszczętnie z i o mi w rękach. Na łożu
— w oczach wszystkich obecnych — leżała wstrętna, na wpół płynna miazga — coś
w roǳa u potworne zgnilizny.
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