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Szukając wsparcia.  
Korespondencja Wincentego Lutosławskiego 

i Hirama Erastusa Butlera

Wincenty Lutosławski (1863-1954) – filozof, wykładowca na uniwersy-
tetach m.in. w Krakowie, Kazaniu, Wilnie, Lwowie, Londynie, Genewie, 
Lozannie, myśliciel i niestrudzony działacz społeczny, był i jest postacią 
znaną – z różnych powodów. W latach 80. i 90. XX wieku filozoficzny świat 
anglosaski postrzegał go jako jednego z najbardziej reprezentatywnych przed-
stawicieli polskiej myśli filozoficznej, a tym, co przyniosło mu największe 
uznanie, były studia nad Platonem – Lutosławski był znany przede wszystkim 
jako badacz chronologii pism Platona, którą określił, wykorzystując opraco-
waną przez siebie, pionierską metodę stylometryczną1. W Polsce także było 
o nim głośno, choć przyczyny były odmienne. Co więcej, pojawiały się o nim
różnorodne opinie, nawet skrajne. Źródłem takiej niejednoznacznej oceny
stały się jego poglądy filozoficzne (spirytualizm, eleuteryzm, idealizm), spo-
łeczne (mesjanizm, poczwórna wstrzemięźliwość2), a także sama działalność
społeczna koncentrująca się na zakładaniu i prowadzeniu kół, stowarzyszeń
edukacyjno-wychowawczych i samorozwojowych (m.in. Eleusis, Kuźnice,
Wszechnice Mickiewiczowskie, Koła Filareckie). Jedni, np. jego uczniowie
(choć w niektórych wypadkach należałoby raczej powiedzieć – wyznawcy),
działacze założonych przezeń stowarzyszeń, widzieli w nim ojca, przewodni-
ka i mistrza. Inni, np. Tadeusz Boy-Żeleński, traktowali go z lekceważeniem,

1 W. Lutosławski, Principes de stylométrie appliqués à la chronologie des oeuvres de Platon, 
Paris 1898; tegoż, The Origin and Growth of Plato’s Logic. With an Account of Plato’s Style and of the 
Chronology of His Writings, London 1897.

2 Propagowana przez Lutosławskiego poczwórna wstrzemięźliwość obejmowała dożywot-
nią rezygnację z picia alkoholu, palenia tytoniu, oddawania się rozpuście i uprawiania hazardu.
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jako raczej nieszkodliwego dziwaka, szerzącego „białą magię poczwórnej 
wstrzemięźliwości” (w przeciwieństwie do „czarnych mszy Przybyszew-
skiego”3) , „filozoficzną pszczółkę”, człowieka, który „nieświadomy życia 
jak dziecko, przeszedł, w pogodnej autohipnozie, obok wszystkich rzeczy-
wistości społecznych i narodowych”4. Jeszcze inni, np. Antoni Mikulski, 
widzieli w nim niebezpiecznego szaleńca, „obłąkańca pierwotnego”, którego 
pomysły i działania „opierają się na podstawie chorobliwej” i są wynikiem 
„wewnętrznego przekonania, wypływającego z choroby umysłowej i będą-
cego tej choroby oznaką”5.

To wewnętrzne przekonanie Lutosławskiego, o którym tak krytycznie pi-
sał Mikulski, stanowiące motor napędowy wszelkich działań podejmowanych 
przez filozofa, było w pełni nakierowane na zmianę polskiej rzeczywistości 
społecznej i politycznej. Popchnęło go do postrzegania samego siebie jako 
przywódcy i inicjatora przemiany moralnej, co więcej – wybranego przez 
opatrzność mesjasza, który przyniesie ojczyźnie wolność i doprowadzi do 
odrodzenia całej ludzkości. Lutosławski pisał o sobie:

Przewidziałem, że Polska odzyska wolność i żaden grom nie spadł z nieba, 
żeby mnie zabić [...]. Spośród 20 milionów Polaków to właśnie ja zostałem 
wybrany przez opatrzność, aby dokonać tego czynu. Dlaczegóż ludzkość jest 
tak pospolita, że nie znalazł się nikt bardziej godny niż ja? [...] Jakże jest to 
możliwe, że to ja zostałem wskazany, by poprowadzić ten najszlachetniejszy 
z narodów ku jego własnej wolności, a przez nią doprowadzić do odrodzenia 
całą ludzkość? [...]. Nie zawiodę. Będę szedł na przód, bez lęku. W przeciągu 
trzech lat Polska będzie wolna. W ciągu wieku Europa odrodzi się. Niech moje 
imię okryje niepamięć, niech stoczę się w wieczne potępienie, o ile coś takiego 
w ogóle istnieje, jeśli tylko będzie mi dane zrobić najmniejszy chociaż krok na 
tej prawdziwej Drodze, na której ludzkość wyzwala się spod panowania zła6.

Istotnie, Lutosławski czynił wszystko, by tę rzeczywistość zmieniać. 
Trudno w tym miejscu wymienić niezliczone pomysły, o których mówił, 
pisał, które wcielał w życie w prowadzonych przez siebie kołach i stowarzy-
szeniach. Jednak, jak się wydaje, w pierwszej kolejności – i to jest podstawą 
myślenia społecznego Lutosławskiego – celem działań filozofa-reformatora 
było uformowanie pojedynczego człowieka, sprawienie, aby każda jego myśl, 
słowo i czyn, były w ł a ś c i we.

3 T. Żeleński-Boy, »Na początku była chuć…«, w: tegoż, Znasz li ten kraj, Gdański 2001, s. 41.
4 T. Żeleński-Boy, Uroczy znachor, w: tegoż, Znasz li ten kraj, cyt. wyd., s. 166.
5 A. Mikulski, Polska literatura psychopatyczna. Przyczynek do psychologii twórczości, Lwów 

1908, s. 130. Antoni Mikulski był znanym w okresie międzywojennym psychiatrą i psychologiem, 
profesorem Uniwersytetu Wileńskiego.

6 List Wincentego Lutosławskiego do Wiliama Jamesa, Kraków, dn. 19 kwietnia 1904 r. 
Wszystkie listy Wincentego Lutosławskiego, a także te otrzymane przezeń, cytowane i przywo-
ływane w niniejszym artykule, są zgromadzone w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 
i stanowią część spuścizny po filozofie oznaczonej sygnaturą K III-155. Wszystkie listy cytuję 
w przekładzie własnym.
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Według Lutosławskiego, ujmując rzecz najprościej (co stwarza, rzecz 
jasna, ryzyko nadmiernych uproszczeń, jednak ramy niniejszego artykułu 
nie pozwalają na szczegółowe przedstawienie tego zagadnienia7), człowiek 
w swej istocie jest jaźnią, której serce stanowi wolna wola. „Wolność woli – 
pisał filozof – [jest – A. Ś.] jakby innym określeniem tej samej rzeczywistości, 
którą nazywamy istnieniem jaźni”8. To właśnie wolna wola jest tym „orga-
nem”, który odpowiada za podejmowanie wolnych wyborów – wolnych, 
a więc takich, które wynikają wyłącznie z „impulsów” z natury wolnej jaźni, 
i nie są uwarunkowane przez żadne czynniki zewnętrze. Wolność człowieka 
– zdaniem Lutosławskiego – była więc umiejętnością podejmowania działań 
zgodnych z niczym niezdeterminowaną i nieograniczoną wolą. Co ważne, 
działania te miały być zawsze, jak twierdził, nakierowane na stopniowe 
udoskonalanie jaźni. Kluczem więc do zreformowania każdej jednostki, a w 
dalszej perspektywie całej ludzkości, było wydobycie owej jaźni spod grubej 
warstwy słabości, wad, przyzwyczajeń oraz nauczenie każdego człowieka 
podążania za jej głosem tak, aby stopniowo stawał się człowiekiem wolnym, 
i tym samym – doskonałym. Człowiek wolny to taki, który – podkreślał 
filozof – „wielokrotnie się przezwyciężał, czyniąc to, co trudne, lecz dobre, 
a niewolnikiem jest ten, co wielokrotnie uległ pokusom”9.

Aby osiągnąć zamierzony cel, Lutosławski opracował złożoną „technolo-
gię etyczną”10, którą ze szczegółami przedstawił w książce Rozwój potęgi woli 
przez psychofizyczne ćwiczenia według dawnych aryjskich tradycji oraz własnych 
swoich doświadczeń podaje do użytku rodaków Wincenty Lutosławski11. Opisany tu 
system jest mozaiką wątków zaczerpniętych przez filozofa z najróżniejszych 
miejsc. Bez wątpienia jednym z istotnych źródeł inspiracji był dla polskiego 
filozofa nurt ezoteryczny12 reprezentowany w Rozwoju potęgi woli przez m.in 

 7 Zob. np.: W. Jaworski, Metafizyka eleuteryzmu. Podstawowe założenia ontologii Wincentego 
Lutosławskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 
1182/1989, ss. 69-95; W. Jaworski, Koncepcja jednostki i społeczeństwa w filozofii Wincentego Luto-
sławskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica” 694/1978, 
ss. 27-41; W. Groblewski, Antypozytywistyczna koncepcja jednostki Wincentego Lutosławskiego, w: 
S. Kaczmarek (red.), W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej, Poznań 1978, ss. 49-65.

 8 W. Jaworski, Metafizyka eleuteryzmu..., s. 92.
 9 W. Lutosławski, Nieśmiertelność duszy. Zarys metafizyki polskiej, Warszawa 1925, s. 226.
10 W. Jaworski, Eleuteryzm i mesjanizm. U źródeł filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego, 

Kraków 1994, s. 90.
11 Książka była wydawana trzykrotnie – w 1909 i 1910 r. (Gebethner i Wolf, Warszawa) 

oraz w 1923 r. (Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego, Wilno). Powstała jednak i funkcjo-
nowała w odpisach już wcześniej, bo od 1905 r., o czym wspomina sam Lutosławski we wstępie 
(W. Lutosławski, Rozwój potęgo woli przez psychofizyczne ćwiczenia, Kraków 1909, s. V). W 1907 
i 1908 r. na łamach periodyku „Eleusis. Czasopismo Elsów” ukazał się także obszerny artykuł 
autorstwa Lutosławskiego pt. Joga, czyli rozwój potęgi woli, obejmujący przede wszystkim szereg 
praktycznych wskazówek mających zachęcić czytelników do samodzielnego eksperymentowania 
z opracowaną przez filozofa metodą.

12 Lutosławski chętnie sięgał po inspiracje ezoteryczne do 1913 r., kiedy to „doznał działania 
łaski”. Od tego czasu ze zdecydowanie większym dystansem patrzył na tego typu wiedzę, a ze 
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(w warstwie praktycznej) Wiliama Waltera Atkinsona (1862-1932), znanego 
bardziej jako Yogi Ramacharaka, Françoisa Delsarte’a (1811-1871) czy Ge-
nevieve Stebbins (1857 – ok. 1915), a także (w warstwie teoretycznej) przez 
Swamiego Vivekanadę (1863-1902), Kennetha Sylvana Guthrie (1871-1940) 
czy Edwarda Carpentera (1844-1929). Jedną z istotnych postaci jest także 
rzadko cytowany w polskiej literaturze o charakterze ezoterycznym Hiram 
Erastus Butler (1841-1916), postać kluczowa dla rozwoju myśli i organizacji 
ezoterycznych w Stanach Zjednoczonych.

O samym Butlerze, kolejach jego życia, a przede wszystkim o jego „ezo-
terycznym dojrzewaniu” i inspiracjach wiadomo stosunkowo niewiele13. 
Urodzony w Nowym Jorku, przyuczony do zawodu stolarza Butler zgłosił 
się w 1861 r. jako ochotnik do Armii Federalnej, w której służył przez trzy 
lata w regimencie inżynieryjnym. Z końcem 1863 r. został ranny. W szpitalu 
wojskowym w Filadelfii poznał swoją przyszłą żonę, którą wraz z dziećmi 
porzucił z początkiem lat 70. W tym czasie zaczął też głosić publiczne wy-
kłady (Filadelfia i okolice), w których poruszał wątki orientalne, teozoficzne, 
seksualne, astrologiczne; tu pojawiają się także elementy, które w późniejszym 
czasie sformują astrologiczny system „biologii solarnej”. W okresie od połowy 
lat 70. do połowy lat 80. Butler zniknął z życia publicznego. Co robił w tym 
czasie – nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że prowadził życie pustelnicze, 
w czasie którego doznał wielu objawień, i w oparciu o nie opracował doktrynę, 
która miała stać się podstawą amerykańskiej gałęzi Zakonu Melchizedeka 
(Order of Melchizedek)14. Na scenę ezoteryczną wrócił około roku 1885 jako 
astrolog i mag seksualny, propagator biologii solarnej, założyciel organizacji 
Christian Theosophical Association oraz Genii of Nations, Knowledge and 
Religion. W 1887 r. działał w Bostonie, gdzie powołał do życia kolejną orga-
nizację – Society for Esoteric Culture oraz wydawnictwo Esoteric Publishing 
Company, które wydało m.in. dwie książki jego autorstwa – znane i w póź-
niejszym czasie wielokrotnie wznawiane: Solar Biology (Boston 1887) i Seven 
Creative Principles: Being a Series of Seven Lectures Delivered before the Society 

swoich poglądów wyłożonych w Rozwoju potęgi woli właściwie całkowicie się wycofał, o czym 
wprost pisze we wstępie do trzeciego wydania tej pracy. Na obecnym etapie badań nie jest moż-
liwe dokładne zidentyfikowanie wszystkich źródeł inspiracji ezoterycznych – badania nad tym 
tematem dopiero się rozpoczynają. Por. wstępne ustalenia w: A. Świerzowska, Esoteric influences in 
Wincenty Lutosławski’s programme of national improvement. Prolegomena, „Estetyka i Krytyka” seria: 
„The Polish Journal of the Arts and Culture” (Esoteric Studies. Polish Contributions), 1(13)/2015), 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ss. 147-173.

13 Por. J. Godwin, Ch. Chanel, J.P. Deveney, The Hermetic Brotherhood of Luxor: Initiatic and 
Historical Documents of an Order of Practical Occultism, York Beach, Maine 1995; M. Demarest, Fruit 
and Seed in Applegate: Some Notes on Hiram Erastus Butler, http://ehbritten.blogspot.com/2013/02/
fruit-and-seed-in-applegate-some-notes.html [18.11.2015].

14 J. Valle, Messengers of Deception, Berkeley 1979, s. 139 nn. Doktrynę Zakonu Melchizedeka 
opisał dokładnie Enoch Penn, jeden w z uczniów i współpracowników Butlera. E. Penn, The 
Order of Melchizedech, Applegate 1926, zob. też J. Valle, Messengers of Deception, cyt. wyd., s. 141.
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for Esoteric Culture (Boston 1887) oraz periodyk „The Esoteric. A Magazine 
of Advanced and Practical Esoteric Thought”. W tym też czasie Butler został 
członkiem Towarzystwa Teozoficznego, a także nawiązał bliskie kontakty 
z powstającym właśnie Hermetic Brotherhood of Luxor. Jak się wydaje, do 
początku lat 90. Butler był znaną, dobrze ustosunkowaną i ważną postacią 
amerykańskiego świata ezoterycznego. W 1891 r. Butler, z grupką uczniów, 
przeniósł się do Applegate (niedaleko Sacramento), gdzie kupił posiadłość, 
na której powstał dom, gospodarstwo rolne oraz niewielka hodowla zwierząt. 
Ta samowystarczalna kolonia, początkowo pod nazwą Esoteric Publishing 
Company, a później Esoteric Fraternity15 (Esoteric Publishing Company stało 
się częścią Esoteric Fraternity), prowadziła intensywną działalność wydaw-
niczą, publikując – w różnych okresach – pisma: „The Esoteric” (1887-1899), 
„The Occult & Biological Review” (1900-1902), „The Bible Review” (1902-1923), 
„The Christian Esoteric” (1926-1943), a także książki autorstwa Butlera – trzy 
cieszące się największą popularnością i najczęściej wznawiane to: wspominane 
wyżej Solar Biology i Seven Creative Principles oraz Practical Methods to Insure 
Success (Applegate 1893)16. 

Działalność wydawnicza, choć ważna, nie była głównym zadaniem osób 
skupionych w EF. Życie członków koncentrowało się bowiem na praktykach 
mających na celu transformację umysłu, tak aby możliwe stało się połączenie 
świadomości ludzkiej ze świadomością samego Boga. Jak wierzono, gdy liczba 
osób, które dokonają takiej transformacji, osiągnie 144 tys., na ziemi nastanie 
„królestwo Boga i jego sprawiedliwości”17. O samych praktykach podejmo-
wanych przez inicjowanych członków EF wiadomo niewiele – znając poglądy 
Butlera na naturę i sposób funkcjonowania umysłu (o czym pisywał w swoich 
książkach), można domniemywać, że miały one charakter medytacyjny i mo-
dlitewny, ale zapewne istotną rolę odgrywały tu także praktyki seksualne 
(choć trzeba jednocześnie podkreślić, że członkowie EF byli zobowiązani do 
utrzymania ścisłego celibatu).

15 Dalej: EF.
16 To właśnie ta książka, będąca przykładem „praktycznej duchowości”, łączącej w prag-

matyczny sposób potrzebę transcendencji z codziennymi troskami, była źródłem inspiracji dla 
Lutosławskiego. Poradnik ten był filozofowi dobrze znany – zamówił on nawet egzemplarz bez-
pośrednio w EF w marcu 1908 r. (por. list od EF do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 
27 kwietnia 1908 r.). Filozof planował nawet przetłumaczenie jej na język polski i rozpowszech-
nianie w kraju, gdyż, jak zapewniali członkowie EF, książka ta byłaby „ogromnym wsparciem 
dla kształtowania Twoich ludzi”. Rozmowy na ten temat były dość zaawansowane (por. listy od 
EF do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, z dn. 9 lipca 1911 r. oraz z dn. 9 września 1911 r.). 
Co więcej, EF zaproponowało Lutosławskiemu przełożenie książki na język francuski (list od EF 
do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, z dn. 31 października 1917 r.), jednak żaden z tych 
pomysłów nie doszedł do skutku ze względów finansowych. Po śmierci Butlera EF znacznie 
ograniczyło działalność wydawniczą.

17 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 7 września 
1911 r.
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EF działa prężnie do śmierci Butlera w 1916 r. W późniejszym czasie, 
choć nadal przyjmowani i inicjowani byli nowi członkowie, organizacja 
wyraźnie straciła rozpęd i koncentrowała się już nie na rozwoju, a jedynie 
na podtrzymywaniu dotychczasowego statusu18. Ostatni, ponoć inicjowany, 
członek EF zmarł w 1973 r.

Lutosławski poznał Butlera osobiście w 1908 r., kiedy podróżował po 
Stanach Zjednoczonych z wykładami19. Z końcem marca tego roku filozof 
dotarł do Sacramento, a zaraz potem trafił z wykładem do Applegate, gdzie 
w towarzystwie Butlera spędził pięć dni. Wizytę tę opisuje Lutosławski, choć 
nie wdaje się zbytnio w szczegóły, w listach do swojej córki Izabeli, której 
regularnie zdawał pisemne relacje z przebiegu swej podróży po Ameryce20. 

Wizytę tę wielokrotnie wspomina w listach również sam Butler, a także 
inni członkowie bractwa pisujący do filozofa listy w imieniu czy to Butlera, 
czy EF21. Od tego czasu aż do stycznia 1939 r. trwała wymiana koresponden-
cji – do 1916 r. z Butlerem, a później, po jego śmierci, z innymi członkami EF. 
Listy te – niestety jedynie te kierowane do polskiego filozofa – zachowały 
się w spuściźnie po Lutosławskim, która jest przechowywana w Archiwum 
Nauki PAN i PAU w Krakowie (sygn. K III-155). Jest to zbiór obejmujący 
27 listów oraz 2 kartki korespondencyjne. Pierwszy z listów, będący odpo-
wiedzią na zmówienie książkowe wysłane przez Lutosławskiego do EF, nosi 
datę 27 kwietnia 1908 r., ostatni, podpisany przez Lenę H. Crow (?-1960), 
następczynię Butlera, został napisany 23 stycznia 1939 r. Poza informacjami 
o wysyłce czasopism, zawiera uwagi ogólne o nadchodzących trudnościach 
związanych z zawieruchą wojenną, co – jak twierdziła nadawczyni listu – 
Butler przewidział już wiele lat temu22. Znajdujące się w zbiorze listy podpi-

18 Tendencję tę widać wyraźnie w listach adresowanych do Lutosławskiego. Na przykład 
listy od EF do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 31 października 1917 r. oraz 8 kwietnia 
1918 r., w których Lena H. Crow opisuje trudności finansowe, z którymi zmaga się organizacja, 
i wprost stwierdza, że obecnie członkowie EF koncentrują się jedynie na kontynuowaniu roz-
poczętych już przedsięwzięć, a nie rozpoczynaniu nowych.

19 Podróż po Stanach Zjednoczonych opisał Lutosławski w swojej autobiografii. Zob. W. Lu-
tosławski, Jeden łatwy żywot, Warszawa 1933 [1994], s. 281 nn. O wizycie w Applegate Lutosławski 
jednak nie wspomina. Miejscowość ta pojawia się tylko jeden raz w sporządzonym przez filozofa 
alfabetycznym spisie miejsc, w których prowadził wykłady. Tamże, s. 264.

20 Listy Wincentego Lutosławskiego do Izabeli Lutosławskiej (1889-1972), tzw. „listy do 
Beli” z lat 1907-1908. Najwięcej informacji o wizycie w Applegate znajduje się w liście z dn. 
2 kwietnia 1908 r.

21 Na przykład list od EF do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 9 maja 1909 r.: „Od 
czasu gdy byłeś tutaj, wydaliśmy wiele książek”; list Hirama Erastusa Butlera do Wincentego 
Lutosławskiego, Applegate, dn. 10 maja 1910 r.: „Od czasu Twojej wizyty często o Tobie myśli-
my”; list od EF (podpisany przez Lenę H. Crow) do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, 
dn. 21 lipca 1938 r.: „Pisząca ten list nie poznała Cię osobiście, gdyż przybyła tu w jakiś czas po 
Twojej wizycie”.

22 „Z wielkim zainteresowaniem przeczytaliśmy Twoją kartkę pocztową i widzimy, jak 
trudny jest to czas. Tak, do pewnego stopnia sytuacja tutaj jest lepsza niż w Europie, ale i nasi 
ludzie bardzo cierpią. Tak jak powiedział Hiram Butler – będą musieli cierpieć. Wiedział, że to 
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sywał sam Butler (12 listów), niektóre są sygnowane przez EF (8 listów) lub 
przez EF, ale w imieniu Butlera (1 list). Po śmierci Butlera korespondencję 
z Lutosławskim prowadziła Lena H. Crow (7 listów), a jeden list napisał 
wymieniony już Enoch Penn (?).

Listy sygnowane przez EF i pisywane najprawdopodobniej przez sze-
regowych członków bractwa dotyczyły zazwyczaj kwestii organizacyjnych 
związanych ze sposobem funkcjonowania EF (finanse, pozyskiwanie nowych 
członków, statut, sprawy gospodarcze, wydawnicze) oraz technicznych, do-
tyczących przede wszystkim wysyłki książek i czasopism oraz współpracy 
wydawniczej Lutosławskiego z EF23.

Zupełnie odmienny – bardzo osobisty – charakter mają natomiast listy 
pisane przez samego Butlera. To właśnie w nich widać wyraźnie osobiste 
poszukiwania i zmagania Lutosławskiego, który – co pokazują odpowiedzi 
amerykańskiego ezoteryka – szukał u niego wsparcia i odpowiedzi na nurtu-
jące go pytania. Warto zauważyć, że korespondencja z Butlerem w większej 
części przypada na czas, kiedy to Lutosławski akceptował jeszcze wiedzę 
o charakterze ezoterycznym i sam chętnie z niej korzystał. 

Tematem, który zdominował listy Butlera adresowane do Lutosławskiego 
jest możliwość przewidywania okresów trudności i niepowodzeń oraz szu-
kanie sposobu na ich przezwyciężanie. Niemal w każdym liście pojawiają się 
wskazówki i sugestie co do sposobu radzenia sobie z rozmaitymi komplika-
cjami, zwątpieniami i przeciwnościami losu. Można więc sądzić, że właśnie 
z takimi sprawami najczęściej zwracał się on do Butlera. Porady udzielane 
przez ezoteryka z Applegate mają dwojaki charakter – „duchowo-psycholo-
giczny” oraz astrologiczny. W tych pierwszych Butler podkreśla konieczność 
wypracowania i przyjęcia odpowiedniej postawy życiowej, która pozwoli na 
właściwe postrzeganie, rozumienie i interpretowanie problemów spotyka-
jących adresata, a także „przyuczenia” umysłu do specyficznego myślenia 
o trudnościach, tak aby nie tylko nie rosły w siłę, ale przeciwnie – znikały. 
Obu tym „strategiom” winna, jak wskazywał ezoteryk, towarzyszyć głęboka 

nadchodzi i mówił, że stanie się tak przez Stany Zjednoczone. Byliśmy marnotrawnym krajem, 
ale Bóg nie dal się ogłupić – teraz jako naród płacimy za to”. List od EF (podpisany przez Lenę 
H. Crow) do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 23 stycznia 1939 r.

23 W wydawanym przez bractwo periodyku „The Bible Review” filozof opublikował dwa 
teksty. W pierwszym, zatytułowanym A Polish Seer on the Immortality of the Body, rekonstruuje 
poglądy Słowackiego na temat nieśmiertelności ciała, możliwej do osiągnięcia przez powstrzy-
manie się od prokreacji. Temat ten, biorąc pod uwagę nauczanie Butlera, musiał być dla członków 
i sympatyków EF wyjątkowo interesujący. Drugi artykuł – Will Power in the History of Human 
Thought and Action – który ukazał się na łamach tego samego pisma, dotyczył „potęgi woli”, a więc 
tematu, który dla Lutosławskiego miał wagę wyjątkową. W 1938 r. Lutosławski wysłał także 
do Applegate manuskrypt (autorce artykułu nie udało się ustalić jego zawartości) z nadzieją, że 
zostanie on wydany. Tak się jednak nie stało. Prowadząca w tym czasie korespondencję Lena 
H. Crow odesłała rękopis filozofowi z informacją, że publikacja nie jest możliwa ze względów 
finansowych (list z dn. 24 listopada 1938 r.). Lutosławski rozważał także przetłumaczenie na 
język polski jednej z książek Butlera, o czym piszę niżej.
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wiara w Boga i ufność w jego potęgę. W radach owych Butler pozostaje wier-
ny temu, co napisał w swym najbardziej znanym poradniku – dobrze zna-
nym Lutosławskiemu Practical Methods to Insure Success, choć wskazówkom 
udzielanym mu nadaje charakter bardziej indywidulany. Dla zilustrowania 
wywodu Butlera przywołajmy niewielkie fragmenty trzech listów.

W liście z dn. 9 maja 1909 r. amerykański ezoteryk – najwyraźniej w od-
powiedzi na opis zmagań Lutosławskiego – poucza:

Już sam fakt, że doświadczałeś, a może i nadal doświadczasz dotkliwych 
trudności, a Twoja wytrwałość oraz wiara w odnowione życie (regenerated 
life) jest wystawiana na próbę – nie zaskakuje. Przez takie doświadczanie 
muszą przejść wszyscy, a od niezachwianej prawości, głębokiej pobożności 
i czystości umysłu zależy to, jak długo trudności będą trwały. A im większe 
przeciwności, tym krótszy będzie czas ciemności i niepokoju24.

W innym liście – z dnia 23 lutego 1910 r. – Butler pokazuje wagę ufności 
Bogu w sytuacjach kryzysowych:

Zwracam Ci uwagę, że to, iż „wszystko sprzysięgło się przeciw Tobie”, jest 
dobrym znakiem – błogosławieni są bowiem ci, którzy są prześladowani 
i poniżani z powodu umiłowania Boga i jego ustanowień [...]. Bądź więc 
wytrwały na obranej drodze i raduj się. Ten, który jest z Tobą, jest większy 
niż wszyscy ci, którzy są przeciwko Tobie25.

I wreszcie – rada najbardziej konkretna, a właśnie takich, jak się wydaje, 
domagał się Lutosławski:

Jest tylko jeden jedyny sposób – skuteczny i właściwy, aby pokonać wszelkie 
trudności [...], a więc kiedy zło i trudności stają na twojej drodze, naucz się 
je ignorować. To najgorsza nagana i jedyny efektywny sposób, w jaki można 
potraktować przeszkody stające na Twojej drodze; po prostu je zignoruj, 
a wtedy to wszystko przestanie dla Ciebie istnieć [...]. Żyj w promieniach 
radości, entuzjazmu, cierpliwej wytrwałości, pogrąż się w nich i bądź niczym 
„ślepiec” na to, czego widzieć nie chcesz [...]. Skup się na swoich celach, za-
mykając w ten sposób wszystkie doświadczenia zmysłowe poza tymi, które 
pozostają w zgodzie z tym, na czym się skupiasz w danym momencie – py-
tasz znowu – jak? Duch Boży, ten wielki Duch Miłości, jest Światłem i Mocą, 
a gdy to, czym się zajmujesz, całkiem pochłonie twoją uwagę, zło nie zdoła 
cię dotknąć i dlatego umiera. I to jest prawda, i tylko prawda, całe zło tego 
świata umiera, gdy zostanie zlekceważone, zignorowane...26

Typ drugi porad był ściśle związany z astrologiczną działalnością Bu-
tlera. Zachowane listy pozwalają się domyślać, że Lutosławski wprost pytał 

24 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 7 maja 1909 r.
25 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 23 lutego 

1910 r.
26 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 9 lipca 1911 r.
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ezoteryka, a później jego uczniów27, o sposoby określania niesprzyjających 
okresów czasu, a także prosił o interpretację swojej daty urodzenia. W liście 
z dn. 14 czerwca 1909 r. Butler tak odpowiada Lutosławskiemu:

Brat Adnah z pewnością wyjaśnił Ci dokładnie metodę określania czasu 
niepokojów. To jest bardzo proste. Urodziłeś się w chwili, gdy Ziemia była 
w znaku Bliźniąt, a Księżyc w Wodniku, Waga zaś miała tendencje rosnące. 
A zatem najniebezpieczniejsze momenty to chwile, gdy Waga ma tendencje 
wzrostowe, a Księżyc jest w znaku Bliźniąt lub Wodnika28.

Istotnie, brat Adnah przygotował dla Lutosławskiego szczegółowy ho-
roskop i precyzyjnie objaśnił sposób interpretacji, aby móc określić „okresy 
koniecznej ostrożności”. Więcej nawet, wysłał filozofowi dodatkową literaturę 
m.in. Zodiacal indicator, który pozwalał określić konstytucję psychofizyczną 
człowieka, wyjaśniał konsekwencje takiego stanu rzeczy oraz dawał moż-
liwość przewidzenia czasu większej i mniejszej aktywności danej osoby29.

Można sądzić, że Lutosławski pozytywnie oceniał, a nawet ufał astro-
logicznym przepowiedniom Butlera, skoro poprosił go o przygotowanie 
horoskopu nie tylko dla siebie, ale i dla „Tadeusza urodzonego 10 grudnia 
1913 r. o godz. 5.03”30, czyli swojego syna, na którego filozof bardzo długo 
czekał i w którym pokładał wielkie nadzieje – liczył, że spełni on marzenia, 
których samemu nie udało się zrealizować31. Horoskop, opracowany zgodnie 
z zasadami biologii solarnej, pokazywał, że oczekiwania ojca były jak naj-
bardziej uzasadnione – Tadeusz, ujmując rzecz najogólniej, miał być osobą 
wybitną – jednostką obdarzoną doskonałą siłą intelektu, wyjątkową pamię-
cią, talentem do nauki, zainteresowaniami zarówno literaturą, jak i naukami 
ścisłymi, umiłowaniem „subtelnych sił natury, tego, co duchowe, tajemne 
i mistyczne”32, szczególnym wyczuciem dobra i zła. Butler pisał:

27 Wyraźny ślad takich pytań jest widoczny np. w liście od EF do Wincentego Lutosław-
skiego (podpisany Enoch Penn), Applegate, dn. 3 sierpnia 1918 r.: „Wielką przykrość sprawiła 
nam wiadomość, że zostałeś zraniony i mamy nadzieję, że udało Ci się już odzyskać zdrowie. 
Z a s t a n a w i a s z  s i ę ,  c z y  B i o l o g i a  S o l a r n a  w s k a z u j e ,  ż e  w y d a r z e n i a  t a k i e  n a d -
c h o d z ą...” [podkr. – A. Ś.].

28 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 14 czerwca 
1909 r.

29 List od EF do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 9 maja 1909 r.
30 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 7 czerwca 

1915 r.
31 O swoich oczekiwaniach względem syna, którego – co znamienne – nazywał 44, Luto-

sławski pisał wyraźnie w autobiografii: „pisałem o celu [związku z Sofią Casanovą, pierwszą 
żoną Lutosławskiego – A. Ś.], mianowicie o powołaniu do życia syna, który czegoś mógł dokonać 
dla Polski. Przytaczałem widzenie księdza Piotra, ukazując mu [markizowi de Valmar, z którym 
Lutosławski zaprzyjaźnił się – A. Ś.] bohatera narodowego, urodzonego z matki obcej”. W. Lu-
tosławski, Jeden łatwy żywot, cyt. wyd., s. 148.

32 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 7 czerwca 
1915 r.
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Patrząc na ogólny wpływ planet, zalecałbym, aby umożliwić mu pobieranie 
wszelkich nauk, które jest w stanie przyjąć. Jeśli tak się stanie, jest wielce 
prawdopodobne, że obejmie kierownictwo uczelni lub jakiejś naukowej in-
stytucji. Ma bardzo silne inklinacje w kierunku tego, co tajemne, a skłonności 
te sprawiają, że może stać się marzycielem. Jeśli jednak zostanie pouczony 
o subtelnych siłach natury, będzie w stanie sięgnąć głęboko i wydobędzie 
wiele klejnotów prawdy. Jeśli będzie prowadzony we właściwy sposób, ma 
szanse stać się nauczycielem wielu prawd i nauk. Jeśli chodzi o jego fizycz-
ną naturę, nie widzę tu nic, jak tylko silny, pełen wigoru organizm, zdolny 
do wielkiego wysiłku [...]. Dzięki Merkuremu, który jest w Rybach, może 
zapragnąć zostać odkrywcą, ponieważ charakteryzuje go fizyczna śmiałość 
i odwaga, a dzięki wykształceniu dysponuje zdolnościami umysłowymi, które 
na tym polu pozwolą mu dokonać wielkich rzeczy33.

Nie można w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Luto-
sławski przyjął tak pozytywny horoskop i na ile wpłynął on na działania 
wychowawcze podejmowane przez przezeń. Można jedynie przypuszczać, że 
– przynajmniej do pewnego stopnia – Lutosławski wierzył w przepowiednie 
tego typu, stanowiły one dla niego jakiś rodzaj wsparcia. Wspomnijmy tu, 
choć to uwaga tylko na marginesie, że jeszcze w 1936 r. zamówił on ekspertyzę 
grafopsychologiczną u działającego w ówczesnym czasie w Warszawie dość 
popularnego wróżbity Saida Foady (?), „światowej sławy grafologa i jasno-
widza rodem z Północnej Afryki”, który „zdolności swoje odziedziczył po 
dziadku i ojcu, Hindusach z pochodzenia”, oraz „wtajemniczył się w arkana 
Jogów”34. Analiza ta utwierdzała Lutosławskiego w słuszności podejmowa-
nych działań i, podobnie jak horoskopy Butlera, tłumaczyła (choć w inny 
sposób) przyczyny trudności, z którymi nieustannie się borykał. Przytoczmy 
w tym miejscu jedynie niewielki fragment. Jasnowidz pisał:

Cechy pisma ujawniają następujący charakter. Organizacja psychiczna Pana 
jest mocno ufundowana na woli i na dużej, duchowej inteligencji. Znamio-
na charakteru wskazują na rzadki wypadek ogromnego podobieństwa do 
charakteru jogów. [...] społeczeństwo nie rozumiało Pana tak, jak na to Pan 
zasługiwał [...]. Był Pan w ciągłej walce z otoczeniem. Walka ta przyniosła 
Panu wiele trudności, graniczących nieraz z katastrofą [...]. Zajmował Pan 
różne wybitne stanowiska, które Pan tracił z powodu zawiści i intryg [...]. 
Jest Pan bardzo uczynny i zrobił Pan bardzo wiele dobrego drugim, pomimo 
krzywd i pomimo różnych niesprawiedliwości35.

33 Tamże.
34 Znakomity grafolog prof. Said Foady opowiada o swojem życiu, „Kurjer Powszechny”, Kra-

ków – Lwów, 29 sierpnia, 1935, s. 6. Zob. także np. Czytelnikom „Orędownika”. Kupon ulgowy 60% 
zniżki na indywidualny horoskop osobisty światowej sławy astrografologa p. Said Foady, „Orędownik. 
Ilustrowany dziennik narodowy i katolicki” 10 października 1938, s. 4; Co nas czeka, „Siedem 
groszy. Dziennik ilustrowany dla wszystkich o wszystkim” 11 grudnia 1938, s. 7.

35 List Saida Foady do Wincentego Lutosławskiego, Warszawa, dn. 14 marca 1936 r.
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Niezależnie od udzielanych rad i wskazówek, o których wspomniano 
wyżej, Butler dodatkowo zidentyfikował jedno istotne źródło niepowodzeń 
życiowych Lutosławskiego, a mianowicie jego przynależność do Kościoła ka-
tolickiego. Stosunek filozofa do wiary i Kościoła katolickiego ulegał zmianom 
– od obojętności, przez negację, aż do wspominanego wyżej „doświadczenia 
łaski” i idącej w ślad za nim głośnej deklaracji o przywiązaniu do Kościoła, 
którą Lutosławski składał niezależnie od głoszonych kontrowersyjnych 
i zasadniczo nieakceptowanych przez Kościół poglądów (przede wszystkim 
palingeneza i joga), narażających go tym samym na ostrą krytykę36. Kwestie 
te musiały pojawiać się w listach kierowanych do Butlera, skoro ezoteryk 
kilkakrotnie i bardzo mocno przestrzega Lutosławskiego przed Kościołem ka-
tolickim, uznając go za przeciwnika prawdy, odnowionego życia (regenerated 
life), boskiego porządku, każdej „wyższej myśli”, a także źródło ciemności37. 
W jednym z listów Butler pisze: 

Pozwól, że wyrażę pewną myśl, otóż mam wątpliwości, czy zdołasz odnieść 
sukces w odnowie (regeneration), będąc członkiem i regularnie uczestnicząc 
w życiu Kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ ten kościół, pomimo faktu, 
że był kościołem Chrystusowym, został pomyślany jako ośrodek pracujący 
nad „pomnażaniem” (generation), i pomnażanie jest jego podstawowym 
prawem. Odnowa (regeneration) zaś musi z konieczności wyjść poza świat 
i stanąć samotnie z Bogiem38.

W innym zaś miejscu tak charakteryzuje Kościół:

Przykro mi słyszeć o trudnościach i zamieszaniu, z którymi się zmagasz oraz 
o tym, że Kościół katolicki właśnie Cię zaatakował39, czego oczywiście się 
spodziewałem, ponieważ nie możesz iść za światłem i wiedzą, nie narażając 

36 O swoich wątpliwościach i dojrzewaniu do wiary Lutosławski wielokrotnie pisze na 
stronach swojej autobiografii (zob. np. Jeden łatwy żywot, cyt. wyd., s. 51 nn., 259 nn., 275 nn.). 
O stosunku Lutosławskiego do Kościoła katolickiego pisze np. Janina Lutosławska, córka filozofa 
[J. Lutosławska, Wspomnienie o moim Ojcu, w: R. Zaborowski (red.), Filozofia i mistyka Wincentego 
Lutosławskiego, Warszawa 2000, ss. 17-20] czy ks. W. Bartoń, proboszcz parafii, do której należał 
Lutosławski (W. Bartoń, Czy Lutosławski był katolikiem, „Tygodnik Powszechny” 2/1958, s. 7]. 
Ostrą krytykę postawy i poglądów Lutosławskiego przedstawił J. Urban, Katolicyzm eleuzyński, 
cz. I, „Przegląd Powszechny”, rok 27 (lipiec, sierpień, wrzesień), Kraków 1910, ss. 302-327; tegoż, 
Katolicyzm eleuzyński, cz. II, Przegląd Powszechny, rok 27 (październik, listopad, grudzień), 
Kraków 1910, ss. 30-45.

37 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 7 sierpnia 
1911 r.

38 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 10 maja 
1909 r.

39 Jak pisze sam Lutosławski w Jednym łatwym żywocie, lata 1908-1910 obfitowały w różne za-
targi z hierarchią kościelną: „W czasie mego pobytu w Warszawie od jesieni 1908 roku do wiosny 
1910-go roku miałem różne starcia z duchowieństwem o rzekome moje herezje”. Wspomina też 
sytuację, w której jeden z kapłanów nie chciał udzielić mu rozgrzeszenia ze względu na poglądy, 
które wyrażał filozof. W. Lutosławski, Jeden łatwy żywot, cyt. wyd., ss. 293-294.
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się na ich [Kościoła – A. Ś.] silny sprzeciw. Oni kochają ciemność, dowody 
tego mamy od samego początku naszej działalności – przez 20 lat nieustannie 
nas zwalczają i będą też walczyć z Tobą tak długo, aż zrezygnujesz ze swoich 
poglądów i staniesz się wyznawcą ich przestarzałych pomysłów. Jednak z tym 
problemem musisz poradzić sobie sam40.

Na zakończenie niniejszych rozważań warto wspomnieć o jeszcze jednej 
kwestii nurtującej Lutosławskiego i – jak wskazują listy pisane przez Butlera 
– dość często poruszanej przez filozofa. Chodzi mianowicie o plany zorga-
nizowania wspólnoty podobnej do tej, którą prowadził Butler. Lutosławski 
był głęboko przekonany o skuteczności w różny sposób funkcjonujących 
grup samokształceniowych i wychowawczych. Sam przecież kilka takich 
założył i prowadził, o czym wspominałam wyżej. Jednak ze swoich wysiłków 
nie był zadowolony. Widział bowiem ograniczony wpływ powoływanych 
przez siebie do życia struktur i ich stosunkowo niewielką efektywność przy 
ogromnych nakładach pracy włożonej w ich utrzymanie. Planował więc 
(marzył?) stworzenie organizacji mającej o wiele większy zasięg i dyspo-
nującej środkami, a także narzędziami pozwalającymi na zdecydowanie 
skuteczniejsze działanie. Ślady tych pomysłów widać w Rozwoju potęgi woli, 
gdzie opisuje on „nowożytne klasztory”, w których odtworzono by warunki 
takie, jakie „natura dała Hindusom na południowym stoku gór Himalaja” po 
to, by przeprowadzać tam „obiektywne dowody skuteczności ćwiczeń psy-
chofizycznych”. Byłyby to miejsca, w których mogliby osiąść ludzie chcący 
poświęcić swoje życie „pracy nad zbadaniem warunków przeobrażenia ciała 
przez wpływ ducha41. Innym pomysłem była osada, w której miały panować 
idealne warunki do „życia wspólnego w braterstwie”, a podstawowym 
warunkiem rozwoju tej braterskiej relacji miała być, jak widział to filozof, 
praca każdego z mieszkańców osady nad sobą, nad kształtowaniem pokory 
i zwalczaniem miłości własnej42.

Wśród listów Butlera adresowanych do Lutosławskiego zachowały się 
trzy, które wyraźnie pokazują nie tylko rozterki, ale i pomysły filozofa. Co 
ciekawe i znamienne, pierwsze dwa powstały w odpowiedzi na listy Luto-
sławskiego wysłane w okresie, w którym kiedy Eleusis – najbardziej znana 
i mająca największy zasięg organizacja zbudowana przez filozofa – funkcjono-
wała jeszcze zupełnie dobrze (listy z dn. 10 maja 1909 r. oraz 7 sierpnia 1911 r.), 
trzeci zaś już po odejściu czy też usunięciu Lutosławskiego z jej struktur (kart-
ka pocztowa z dn. 30 maja 1912 r.). Listy te potwierdzają wyrażone wiele lat 
później w Jednym łatwym żywocie niezadowolenie filozofa z przygotowanego 

40 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 23 grudnia 
1909 r.

41 W. Lutosławski, Rozwój potęgo woli przez psychofizyczne ćwiczenia, Kraków 1909, ss. XV i XVI.
42 T. Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne Eleusis w latach 1902-1914, Lublin 1999, 

ss. 110-111.
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dzieła i z nadmiernego skoncentrowania się na idei przewodniej, która mu 
towarzyszyła, czyli poczwórnej wstrzemięźliwości. Lutosławski przyznawał, 
że „wytworzyłem chybione całkiem pojęcie poczwórnej abstynencji i kładłem 
nadmierny nacisk na tę negatywną cechę, zapominając o tem, że poczwórny 
abstynent może być oszustem oszczercą, łajdakiem i złodziejem”43. Dodawał, 
że błędem było skupienie się na tej negatywnej wizji i niewypracowanie 
pozytywnego obrazu elsa, co w o wiele większym stopniu przyczyniłoby 
się do odrodzenia duchowego narodu. Tymczasem, i tego Lutosławski był 
świadom, EF koncentrowało się właśnie na pełnej transformacji jednostki 
ludzkiej, a to, przynajmniej w omawianym tu okresie, było dla filozofa kwe-
stią niezwykle istotną.

Lutosławski musiał dzielić się swymi rozterkami i pomysłami z Butlerem. 
Jednak ezoteryk podchodził do nich z pewnym dystansem. W liście z 10 maja 
1909 r. tak komentuje ideę Lutosławskiego, dotyczącą zbudowania organizacji 
podobnej do EF:

Zwróciłem uwagę na to, co mówisz odnośnie do łączenia ludzi w Polsce 
i budowania organizacji podobnej do naszej; o ile dałoby się to zrobić, to 
z pewnością byłoby to korzystne, ale ja nie sądzę, żebym mógł doradzać Ci 
w tej kwestii.

Jednocześnie jednak przestrzegał Lutosławskiego z jednej strony przed... 
nim samym, z drugiej zaś – przed „atakami sił ciemności”, i nie wróżył mu 
szczególnych sukcesów.

Zapewniam Cię – pisze Butler – jeśli podejmiesz się tego wyzwania nie 
przejąwszy uprzednio kontroli nad samym sobą, jestem mocno przekonany, 
biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, że będziesz miał powód, by 
tego żałować44.

Przestroga ta wynika z faktu, że – jak pisał dalej Butler – praca nad 
odrodzeniem (regeneration), a w szczególności uruchomienie tego procesu 
u innych, jest zajęciem wyjątkowo niebezpiecznym, jest „drażnieniem węża”, 
stąd konieczne jest wcześniejsze wypracowanie doskonałej równowagi emo-
cjonalnej i umysłowej. Co więcej, jak twierdził ezoteryk, choć wraz ze swymi 
uczniami „wzniósł się ponad rozradzanie (generation)”, w chwili obecnej nie 
ma specjalnych nadziei na zgromadzenie wokół siebie jakiejś większej gru-
py ludzi – to może stać się dopiero w chwili, gdy „nadejdzie czas wielkiego 
zgromadzenia”, jak to zostało zapowiedziane w Apokalipsie. Pomimo owej, 
raczej mało zachęcającej opinii, Lutosławski pomysłu nie porzucił. Nadal 
szukał inspiracji – wyraźnie wypytywał Butlera o Johna Humphreya Noyesa 

43 W. Lutosławski, Jeden łatwy żywot, cyt. wyd., s. 271.
44 List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 10 maja 

1909 r.
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(1811-1886), założyciela utopijnej wspólnoty Oneida45. Butler odciął się jed-
nak całkowicie od Noyesa, tłumacząc, że „jego pracę zawsze postrzegaliśmy 
jako będącą całkowitym przeciwieństwem naszej”, gdyż, jak wyjaśniał dalej 
„[my – A. Ś.] otrzymaliśmy pouczenia od Ducha Najwyższego [...], jesteśmy 
prowadzeni i dostajemy wskazówki od Najwyższej Inteligencji”46, czego 
najwyraźniej brakuje Noyesowi i jego uczniom.

Lutosławskiemu udało się zorganizować wspólnotę, która miała przypo-
minać EF Butlera – w Tlemcen (Algieria)47, o czym nie omieszkał poinformo-
wać amerykańskiego ezoteryka. Na adres wspólnoty EF (w imieniu Butlera) 
przesłała kartkę ze słowami:

Brat Butler i cała wspólnota z wielką radością przyjęła wiadomość, że nie 
słabną Twoje działania w imieniu PRAWDY, prawdy, która przynosi błogo-
sławieństwo, która wyzwala z niewiedzy, choroby, skończoności. W tym, 
że doświadczasz trudności, nie ma niczego złego, takie są losy wszelkich 
wielkich przedsięwzięć48.

Wspólnota w Tlemcem nie przetrwała długo – zaledwie kilka miesięcy. 
Po śmierci jednego z darczyńców, który ofiarował jej majątek, spadkobiercy 
(wobec braku testamentu) nie pozwoli Lutosławskiemu na dalsze korzystanie 
z posiadłości i latem 1912 r. filozof został zmuszony do zamknięcia Kuźnicy49.

Ostatni list, w którym pojawiają się informacje dotyczące sposobu funk-
cjonowania EF, datowany jest na 8 kwietnia 1918 r. Także i on pokazuje, że 

45 Wspólnota Oneida (Oneida Community), komuna założona przez Noyesa w 1848 r., która 
funkcjonowała do ok. 1881 r. (przekształciła się w działające do dziś przedsiębiorstwo Oneida 
Limited, specjalizujące się w wyrobie sztućców i zastawy stołowej). Jej członkowie, podążając 
za naukami Noyesa, wierzyli, że swoim działaniem mogą ustanowić królestwo Boże na ziemi; 
aby to osiągnąć, muszą jednak całkowicie wyzwolić się od grzechu i dążyć do doskonałości. 
Część praktyk podejmowanych we wspólnocie miała charakter seksualny, praktykowano także 
małżeństwa zbiorowe, przez co komunę charakteryzowano jaką tą, w której uprawia się wolną 
miłość (wspomina o tym nawet Butler w liście do Lutosławskiego: „Wspólnotę Noyesa można 
określić jako wspólnotę wolnej miłości, choć nauczał on [Noyes – A. Ś.] jak zachowywać nasie-
nie...” List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 7 sierpnia 
1911 r.). Szczegółowo o wspólnocie i jej założycielu piszą np.: R. D. Thomas, The man who would 
be perfect. John Humphrey Noyes and the Utopian impulse, Philadelphia 1999; R. DeMaria, Communal 
love at Oneida: A perfectionist vision of authority, property, and sexual order, New York 1978.

46 Tamże.
47 Lutosławski wyjechał do Tlemcen jesienią 1911 r., znalazł tam odpowiednie miejsce na 

Kuźnicę i sprowadził jedną „parę robotniczą z Westfalii”, z którą planował rozpocząć praktykę 
ćwiczeń psychofizycznych (W. Lutosławski, Jeden łatwy żywot, cyt. wyd., s. 299). Filozof musiał 
wspomnieć o tym Butlerowi, zanim jeszcze wspólnota powstała, gdyż w jednym z listów ezo-
teryk napisał: „Piszesz, że w Algierii planujesz zorganizować wspólnotę podobną do naszej. 
Mam szczerą nadzieję, że Duch Boży będzie kierował twym umysłem i będzie sprzyjał twym 
przedsięwzięciom”. List Hirama Erastusa Butlera do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, 
dn. 7 sierpnia 1911 r.

48 Kartka pocztowa od EF do Wincentego Lutosławskiego, Applegate, dn. 30 maja 1912 r.
49 W. Lutosławski, Jeden łatwy żywot, cyt. wyd., s. 300.
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Lutosławski nie zaprzestał poszukiwań. Tym razem Lena H. Crow odpowia-
dała na kolejne pytania dotyczące konstytucji przygotowanej przez Butlera 
i stanowiącej podstawę organizacyjną EF50. Lutosławskiego interesowała 
kwestia zachowania ciągłości i spójności przekazu51, a także dysponowania 
majątkiem EF, dziedziczenia i ewentualnego jego podziału pomiędzy człon-
ków organizacji.

Wskazane tutaj wątki nie wyczerpują wszystkich kwestii podnoszonych 
w listach, ale są dominujące i w dużej mierze determinują charakter korespon-
dencji pomiędzy amerykańskim ezoterykiem a Lutosławskim. Wydaje się, 
że już ten niewielki jej fragment wskazuje na dwie istotne kwestie, które nie 
zostały jeszcze ani docenione, ani tym bardziej przebadane. Pierwsza z nich, 
węższa, dotyczy wpływu myśli ezoterycznej na poglądy i działania, a także 
– co pozostaje w ścisłym związku – osobiste poszukiwania Lutosławskiego 
(rzeczą wiadomą jest, że inspiracje takie były, jednak nie zostały one jeszcze 
zidentyfikowane ani, tym bardziej, przeanalizowane). Druga zaś, wymaga-
jąca przyjęcia szerszej perspektywy, skłaniałaby do przyjrzenia się źródłom 
i modelom recepcji myśli ezoterycznej w Polsce w okresie do 1939 r. Oba 
zagadnienia wymagają jednak dalszych szczegółowych badań.

Agata Świerzowska – Seeking support. The correspondence of Wincenty Lutosławski 
and Hiram Erastus Butler

The life, ideas and social activities of Wincenty Lutosławski (1863-1954) – a philos-
opher, expert on Plato’s philosophy, journalist and reformer – have already been the 
subject of various academic investigations, but up to this day, however, Lutosławski’s 
exploration of esoteric knowledge remains almost completely unknown. The philos-
opher’s inquiries were not limited only to available literary sources but he also corre-
sponded intensely with the representatives of the esoteric world. While doing this he 
did not limit himself to acquiring interesting information (or verifying that which he 
already possessed), but he also sought solutions to his personal problems. The article 
presents the correspondence (the available part) of Wincenty Lutosławski with Hiram 
Erastus Butler (1841-1916), the founder of The Esoteric Fraternity, the creator of an 
astrological system known as the “Solar Biology,” the author of several widely-read 
hand-books of the spiritual self-help genre – one the most important figures in the 
American occult world of the late 19th and early 20th century.

50 Konstytucję tę wysłał Lutosławskiemu Enoch Penn (na polecenie Mary H. Crow) w liście 
z dn. 3 sierpnia 1918 r.

51 Przypomnijmy – list powstał już po śmierci Butlera, który pierwotnie był właścicielem 
i działki, i posiadłości, w której mieściło się EF.


