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Karolina Maria Hess, Małgorzata Alicja Dulska

Sukkuby i inkuby w koncepcji magii 
seksualnej Józefa Świtkowskiego1

Uniwersytet Jagielloński 

W spisie treści swojej podzielonej na 70 rozdziałów pracy2 poświęconej analizie 
zjawisk okultyzmu i magii w perspektywie parapsychologii Józef Świtkowski (1876–
1942) stawia znak zapytania przy jednym zagadnieniu – magii seksualnej3. Zjawi-
sko to, ze względu na podwójne tabu, zawsze pozostawało tematem kontrowersyj-
nym. Nawet w książce omawiającej takie tematy jak telepatia, nawiedzone domy, 
alchemia czy magia ceremonialna istnienie magii seksualnej trzeba było uzasadnić 
w szczególny sposób. Swoiste wyróżnienie – przez podanie w wątpliwość – skłoniło 
autorki niniejszego artykułu do skoncentrowania na tym zagadnieniu. 

Świtkowski prowadzi czytelnika drogami własnej interpretacji wschodnich i za-
chodnich korzeni zjawisk, które kategoryzuje jako parapsychologiczne. Doprowa-
dza między innymi do przedstawienia zagadnień takich jak rola namiętności w ope-
racjach magicznych. W ramy opracowania koncepcji magii seksualnej wkradają 
się sukkuby i inkuby, postaci znane z wierzeń religijnych i folkloru. Współczesne 
autorowi wyjaśnienia medyczne odwiedzin nocnych gości nie były wystarczające, 
wymagały więc one jego zdaniem interpretacji parapsychologicznej. 

Niniejszy artykuł prezentuje zarówno analizę koncepcji magii seksualnej Józefa 
Świtkowskiego, jak i kontekst historyczno-ideowy, w świetle którego owa koncepcja 
nie tylko znalazła miejsce, ale też cieszyła się popularnością. 

Badacz i praktyk 

Józef August Świtkowski (1876‒1942), mimo że nie ukończył studiów, został za-
trudniony na Uniwersytecie Lwowskim jako wykładowca fotografii. W 1925 ro- 
ku przeszedł na emeryturę, co pozwoliło mu w pełni realizować swoje liczne  

1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2019: Kultura polska wobec zachodniej 
filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939 nr 0186/NPRH4/H2b/83/2016.

2 J. Świtkowski, Okultyzm i magia w świetle parapsychologii, wstęp L. E. Stefański, Kraków 1990, 
reprint książki wydanej nakładem miesięcznika „Lotos” we Lwowie w 1939 r. 

3 Ibidem, s. VIII. 
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zainteresowania4. Choć był samoukiem, zyskał sławę jako fotograf, wynalazca no-
wych technik fotograficznych, a także jako dydaktyk. Był autorem wielu podręczni-
ków fotograficznych oraz licznych branżowych artykułów5, współtworzył leksykon 
fotograficzny wydany w 1910 roku6.

Lech Emfazy Stefański (1928–2010), jeden z najbardziej znanych współczesnych 
polskich ezoteryków, nazwał Świtkowskiego „najwybitniejszym parapsychologiem 
polskim”7. Stefański niejako wskrzesił pracę Okultyzm i magia w świetle parapsy-
chologii, wydając jej reprint na początku lat 90. XX wieku. We wstępie zaznaczył, że 
informacje w niej zawarte są nadal aktualne – wymagają tylko paru uzupełnień, które 
przedstawia w obszernym wprowadzeniu do książki8. Świtkowski był nie jedynie 
teoretykiem, ale także znanym praktykiem omawianych przez siebie nurtów. 

Istnieją różne domniemania dotyczące początków jego zainteresowań. Biografo-
wie snują domysły, że początki fascynacji wiążą się ze śmiercią pierwszej żony9 albo 
ze szczególnymi zdolnościami, które Świtkowski miał posiadać już od dzieciństwa10. 
Obejmowały one ponoć jasnowidzenie11, wpływanie na innych za pomocą myśli12, 
a także telepatię13. Janina Mierzecka wspomina, że zajmował się „somnambuli-
zmem, mesmeryzmem, mediumizmem, telepatią, hipnotyzmem, spirytyzmem, wie-
dzą tajemną, filozofią Wschodu i okultyzmem”14. Świtkowski ściśle współpracował 
z Józefem Chobotem (1886–1948) oraz Janem Hadyną (1899–1971), liderami gru-
py ezoterycznej, która działała w międzywojniu w Wiśle15. Na łamach wiślańskich 
wydawnictw Świtkowski opublikował swoje liczne prace. 

4 Por. M. Młodnicki, Józef Świtkowski. Życie i twórczość fotograficzna [w:] Dawna fotografia lwowska 
1839–1939, red. A. Żakowicz, Lwów 2004, ss. 306–308.

5 Por. J. Mierzecka, Całe życie z fotografią, Kraków 1981, s. 47–52.
6 Por. ibidem, s. 257.
7 L E. Stefański, Wstęp [w:] J. Świtkowski, Okultyzm…, s. 1.
8 Por. L. E. Stefański, Uzupełnienie do części pierwszej, drugiej, trzeciej [w:] J. Świtkowski, Okul-

tyzm…, s. 2–60.
9 Świtkowski był żonaty dwa razy. Po raz pierwszy w 1900 r. – z Antoniną Kubik, z którą miał cztery 

córki. Po raz drugi ożenił się w 1915 roku z Józefą Marią Urban. Por. M. Młodnicki, op. cit. s. 307.
10 Por. J. Świtkowski, Psychometria, „Odrodzenie” 1938, z. 7/8, s. 18.
11 Por. idem, Okultyzm i magia…, s. 175.
12 Por. ibidem, s. 53.
13 Por. ibidem, s. 177.
14 J. Mierzecka, Moi współcześni i ich antenaci. Historia fotografii lwowskiej do 1939 r., Warszawa 1975, 

mszps., s. 139.
15 Por. M. A. Dulska, „Radżajoga nowoczesna” – synkretyczna koncepcja autosoteriologiczna Józefa Świtkow-

skiego [w:] Zbawienie bez zbawiciela? Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje, red. R. T. Pta- 
szek, Lublin 2014, s. 98. 
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Ezoteryczne inspiracje – między Wschodem i Zachodem 

Magia u Świtkowskiego ma związek z mocami parapsychicznymi, których źródeł 
uzasadnienia poszukiwał w systemach filozoficzno-religijnych Indii. Jego zdaniem 
znane na Zachodzie zjawiska nazywane okultystycznymi są przejawami działania opi-
sywanej przez teksty wschodnie mechaniki sił. Zjawiska te mogą występować sponta-
nicznie, ale magowie potrafią je także kontrolować. 

Aby dokładnie wyjaśnić działanie tych okultystycznych fenomenów, potrzeb-
na jest wiedza na temat konstytucji bytowej człowieka i świata przyjmowana przez 
Świtkowskiego. Autor, nawiązując do myśli bramińskiej i przywołując terminologię 
z nią związaną, używa jednak wschodnich pojęć w sposób przeniknięty koncepcjami 
zachodnimi. Różne nurty ezoteryczne w pierwszych dekadach XX wieku chętnie się-
gały do systemów myśli Indii, jednak często traktowały je w sposób dowolny, czasem 
instrumentalny, o czym należy pamiętać przy ich interpretacji. Autor książki poświę-
conej radża-jodze16 najchętniej odwoływał się do autorów i pism teozoficznych17, 
których wykładnia „filozofii ezoterycznej18 Wschodu” różniła się często znacznie od 
wykładni klasycznych. Ważną rolę w transmisji jogi i wedanty na Zachodzie odegrał 
także Wiwekananda (1863–1902), którego prace Świtkowski (pośrednio lub bez-
pośrednio) musiał znać, polski parapsycholog był także autorem przekładów pism 
Śankaraczarji (z języka niemieckiego)19. W przypadku interpretacji prac Świtkow-
skiego, a szczególnie ustalenia znaczeń używanej przez niego terminologii, mamy 
do dyspozycji dużą ilość materiału porównawczego – z jednej strony stan wiedzy na 
temat myśli indyjskiej w pierwszych dekadach XX wieku, z drugiej – zakres odwołań 
do literatury w jego pracach, a także leksykon pojęć ezoterycznych, który uzupełniał 
i recenzował20. Interpretując pojęcia zakorzenione w systemach wschodnich, da się 
(nie bez pewnego trudu) ustalić, w jakim sensie używa ich autor21. 

Poza tym, że Świtkowski pozostawał pod oczywistymi wpływami myśli Wschodu 
i zachodnich organizacji do niej nawiązujących, istotny był dla niego ezoteryzm fran-
cuski z jego naczelnymi postaciami takimi jak Eliphas Lévi (właśc. Alphonse-Louis 
Constant, 1810–1875) i Papus (właśc. Gérard Encausse, 1865–1916). Autor znał 
16 Por. [J. Świtkowski] J.A.S., Droga w światy nadzmysłowe (Radża-joga nowoczesna), wyd. 2, Kraków 

1936 (wyd. 1 – 1922). 
17 Pisząc o teozofii, autorki mają na myśli teozofię nowoczesną, system związany z Towarzystwem 

Teozoficznym założonym w 1875 r., organizacją badającą i promującą perenialistyczną wizję religii, 
dążącą m.in. do znalezienia wspólnego, ezoterycznego rdzenia wierzeń w różnych kulturach. 

18 Mówiąc o literaturze ezoterycznej Indii trzeba brać pod uwagę różnice dotyczące użycia pojęć ezo-
teryzm / zachodni ezoteryzm, jak również kontrowersje wokół np. pism ezoterycznego buddyzmu 
propagowanych przez Towarzystwo Teozoficzne, co do których autentyczności obiekcje wysuwano 
już w XIX wieku. Należy odróżnić studia nad ezoterycznymi aspektami myśli Wschodu od zachod-
nioezoterycznych konstruktów „filozofii ezoterycznej” Indii. 

19 Por. A. Świerzowska, Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? [w:] Studia ezoteryczne. Wąt-
ki polskie, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, K. M. Hess, Kraków 2016, ss. 150–165. 

20 Por. A. K. Gleic, Glossariusz okultyzmu, Kraków 1936, ss. 3–4.
21 Osobną kwestią jest krytyczna analiza ich zastosowania. 
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ezoteryczne prace kontynentalne (na przykład niemieckie i rosyjskie), jednak w jego 
tekstach nie ma zbyt wielu odwołań do systemów brytyjskich, mimo że w II połowie 
XIX wieku działało tam dynamiczne środowisko misteryjne, funkcjonowało wiele 
organizacji, w tym wpływowy zakon związany między innymi z magią ceremonialną 
(Hermetic Order of the Golden Dawn), która znajdowała się w obrębie zaintereso-
wań polskiego autora. Różnorodność inspiracji Świtkowskiego i braki niektórych 
wątków miały wpływ na kształt jego prac – trzeba zatem brać je pod uwagę. 

Dodatkowym aspektem komplikującym interpretację niektórych przekazów są 
przekłady terminologii ezoterycznej z języków obcych. Przykładowo takie określenia 
jak „myślaki” i „myślo-formy”/„myślokształty” – wywodzące się z różnych systemów 
i oznaczające inne zjawisk – w języku polskim w okresie międzywojennym bywały 
używane zamiennie22. 

Ezoteryczna terminologia 

Mając na uwadze wszystkie te okoliczności, ograniczymy się tutaj do krótkich – ale 
niezbędnych – objaśnień podstawowych terminów, którymi autor posługuje się 
do wyjaśnienia działania magii seksualnej, takich jak ciało eteryczne, prana i pitha. 
W dalszej części tekstu będziemy bowiem wyjaśniać, co ma na myśli autor, stwier-
dzając, że kiedy człowiek oddycha, wraz z powietrzem wchłania pranę w swoje ciało 
eteryczne, a oddziaływanie świadomości na pranę nosi nazwę pitha23. Każda osoba 
obeznana z koncepcjami ezoterycznymi początku XX wieku, która zna inspiracje 
autora, zauważy tutaj kilka problemów konceptualnych, które wynikają z braku kon-
sekwencji w użyciu ezoterycznej nomenklatury w różnych publikacjach. Przyjrzyjmy 
się zatem dwóm kluczowym pojęciom (ciała astralnego i prany) w ujęciu Alojzego  
K. Gleica. Ze względu na ich wagę definicje przytaczamy w całości:

Ciało eteryczne jest to niewidzialna na razie część ciała fizycznego; mają je nie tylko 
ludzie, lecz także zwierzęta i rośliny, a nawet minerały (kryształy). Do funkcji jego 
należy utrzymywanie życia wegetatywnego w organizmie fizycznym: oddychania, krą-
żenia krwi, trawienia, odnawiania komórek i wzrostu organizmu. Ma formę i wielkość 
ciała fizycznego, promieniując poza jego obręb w sposób dostrzegalny dla jasnowidzów. 
U mediów ciało eteryczne rozpyla na atomy części ciała fizycznego, wytwarzając z nich 
ektoplazmę; podobnież rozpyla przedmioty martwe (dematerializuje) i skupia je znowu 
w formę pierwotną (aporty). W ciele eterycznym mają siedzibę nawyknienia (auto-
matyzmy) i pamięć zdarzeń zewnętrznych. Po śmierci organizmu fizycznego ciało ete-
ryczne rozpyla się również na atomy (eteryczne) w krótkim czasie (u człowieka 3 dni),  
pozostając w pobliżu martwego ciała fizycznego (niektórzy ludzie widzą to nad świeży-
mi grobami). Gdy za życia organizmu fizycznego ciało eteryczne wyłoni się poza jego 
obręb, wtedy ustaje oddychanie i krążenie krwi, a człowiek traci przytomność (omdle-
nie głębokie, letarg, uśpienie narkotykami)24. 

22 Por. A. K. Gleic, op. cit., s. 59.
23 Por. J. Świtkowski, Okultyzm i magia…, s. 409.
24 A. K. Gleic, op. cit., ss. 24–25. 
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Prana (sans.) „siła żywotna”, istniejąca wszędzie we wszechświecie; także jeden z sied-
miu pierwiastków człowieka (według teozofii), wyższy od świata fizycznego, lecz stojący 
niżej od świata astralnego25. 

Pierwsza definicja łączy w sobie zarazem deskrypcję ciała eterycznego jako Arysto-
telesowskiej duszy wegetatywnej, spirytystyczną wizję elementu struktury ontycznej 
człowieka, który odpowiada za eksterioryzację, aporty i wszelką działalność mediu-
miczną, oraz funkcje duszy z trójdzielnej struktury niektórych nurtów gnostycyzmu 
i mistycznego chrześcijaństwa, która – w odróżnieniu od ducha – nosi pamięć zda-
rzeń zewnętrznych. Chociaż w powyższym opisie nie jest wzmiankowana teozofia 
(ani braminizm), to w innej definicji – kamarupy – czytamy, że jest to „osobowość 
człowieka, pozostała po śmierci na ziemi – złożona z ciała eterycznego i ciała astralne-
go”26. Z tego opisu wynika, że ciało eteryczne jest częścią kamarupy. Jednym z pier-
wiastków jest też prana. 

W teozofii znanych jest kilka siedmioelementowych podziałów wyliczających 
konstytutywne pierwiastki bytowe człowieka (zwykle z odniesieniami do różnych tra-
dycji), które jednak do siebie przystają. W podziale przywoływanym przez autora, 
a uwzględniającym takie pojęcia jak kamarupa, prana, ciało eteryczne czy ciało astral-
ne, znajdują się kolejno (od zasad najniższych do najwyższych): rupa lub Stula-Szarira 
(ciało fizyczne), prana (życie lub energia życiowa), Linga Szarira (ciało eteryczne), 
kamarupa (ciało astralne), manas (intelekt i wyższy rozum), buddhi (dusza duchowa), 
Atman (Duch)27. Jak widać, w tej klasyfikacji ciało astralne i ciało eteryczne to dwa 
różne pierwiastki odpowiadające za inne funkcje. W pracy Heleny Bławatskiej (gdzie 
podział ten zostaje szczegółowo omówiony) każdy człowiek posiada te siedem elemen-
tów czy pierwiastków, a ich zespolenie i później rozwarstwienie28 pełnią ważną rolę 
w procesie reinkarnacji. Praca Klucz do teozofii wydana została w roku 1889, książka 
Świtkowskiego – dokładnie pół wieku później. W ciągu tych pięciu rozdzielających je 
dekad koncepcja teozoficzna została spopularyzowana, można zatem zadać sobie py-
tanie: co zadecydowało o użyciu przez Świtkowskiego właśnie tych pojęć, ale w nieco 
innym znaczeniu? W tym miejscu warto zaakcentować przynajmniej dwie kwestie. 

Pierwszą z nich jest zamiana użycia pojęć „ciało astralne” i „ciało eteryczne” za-
znaczonych przez Bławatską w odniesieniu do różnych wcześniejszych prac w tra-
dycjach ezoterycznych. Jej klasyfikacja jest nowoczesną (jak na 1889 r.) dystynkcją 
– można więc zakładać, że skoro w niektórych pismach kamarupa nazywana była 
ciałem eterycznym, a w innych (nowszych) – astralnym, to doszło do zmieszania 
tych terminów i u Gleica oba definiowane są oddzielnie (mają inne właściwości), 
stanowią jednak części składowe kamarupy. Miejsce prany, która znajdować by się 

25 Ibidem, s. 68. 
26 Ibidem, s. 42.
27 Por. H. P. Bławatska, Klucz do teozofii, t. 1–2, Warszawa 1996, ss. 101–102.
28 Por. K. M. Hess, Teozoficzne wizje aktywności po śmierci [w:] „Wieczność, gdzie Śmierci nie ma…”, 

red. R. Ptaszek, Lublin 2015, ss. 143–158.
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miała między światem fizycznym i astralnym, bardziej przystaje jednakże do koncep-
cji okultyzmu francuskiego niż teozofii. 

Drugim powodem może być wydanie po polsku książki, która przedstawiała 
strukturę bytową człowieka w ujęciu, jak głosił tytuł, teozofii. Praca Główne zary-
sy teozofii, bo o niej mowa, napisana została przez lekarza, sekretarza generalnego 
francuskiej sekcji Towarzystwa Teozoficznego, Théophile’a Pascala (1860–1909) oraz 
pisarkę, członkinię teozoficznej loży Alba w Polsce, Hannę Krzemieniecką (właśc. 
Janinę Furs-Żyrkiewicz, 1866–1930). Książka, choć napisana przez osoby pozosta-
jące w strukturach Towarzystwa Teozoficznego, prezentowała wizję nieco odmienną 
od tej, którą odnajdziemy w tekstach źródłowych twórców nurtu. Mogły mieć na 
to wpływ niektóre pisma późniejsze (Annie Besant, Charlesa Webstera Leadbeate-
ra), pewne tradycje kontynentalne, a także własna inwencja autorów. Niezależnie od 
powodów tych różnic, była to prawdopodobnie pierwsza praca napisana w języku 
polskim (wydana w 1911 r.), która omawiała tę część zagadnień teozoficznych, stała 
się więc dla wielu polskich autorów punktem wyjścia. Analiza porównawcza tych 
tekstów nie jest celem niniejszego opracowania, zaznaczmy więc jedynie, że różni-
ce pojawiają się w kilku ważnych miejscach związanych z siedmioma pierwiastkami 
człowieka. Choć ich liczba się zgadza, zasady czy ciała mają charakter ewolucyjny, nie 
zaś jak u Bławatskiej – niezmienny w swej podstawowej strukturze: 

Jakeśmy rzekli, z tych siedmiu ciał, ludzkość teraźniejsza posiada zaledwie trzy, z tych 
zaś trzech jedno tylko bezwzględnie u wszystkich jest rozwiniętym, tj. ciało fizyczne; 
ciało pożądań (astralne) jest doskonale wykończonym u najwięcej posuniętych naprzód 
członków pospolitej ludzkości; ciało myślowe zorganizowanym zupełnie jest jedynie 
u tych, co przekroczyli stadium człowieczeństwa; ciało duchowe istnieje wyłącznie 
u tych którzy zasługują na miano Syna Bożego (6); ciało boskie zachowane jest dla 
tych, którzy dościgli szczytu przeznaczonego dla istot naszej planety; nie wiemy nic 
o bóstwach chwały wieczystej, które rozwinęły dwa ciała najwyższe29. 

Różnic jest wiele, ale co interesujące, niektóre z nich zbliżają nieco teozofię w tym 
wydaniu do koncepcji antropologii pokrewnej spirytyzmowi czy mistycznemu chrześci-
jaństwu, co może tłumaczyć różne późniejsze nieortodoksyjne wizje teozofii w Polsce.

Kolejnym problemem, który należy omówić, jest możliwość oddziaływania jed-
nego pierwiastka – prany (która jest zarazem czymś zewnętrznym, energią życiową, 
jak i wewnętrznym, pierwiastkiem strukturalnym) na ciało eteryczne (pierwiastek 
strukturalny). Istotne wydaje się przeniesienie ciężaru na rozumienie prany jako cze-
goś zewnętrznego. Prana jest terminem pochodzącym z literatury wedyjskiej [प्राण, 
prāṇa], pojawia się w Upaniszadach, gdzie jest rozumiana jako zmysł, oddech życio-
dajny, utożsamiany z podstawą życia30. Przesunięcie akcentów w znaczeniu prany 
u Świtkowskiego mogło mieć źródła w naukach wspomnianych wcześniej autorów 

29 T. Pascal, H. Krzemieniecka, Główne zarysy teozofii, Warszawa 1911, ss. 35–36. 
30 Por. M. Kudelska, Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, 

Kraków 2001, s. 27. 
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promujących na Zachodzie wedantę i jogę – ta ostatnia była dla Świtkowskiego 
bardzo ważnym obszarem duchowych poszukiwań. Parapsycholog stworzył syntezę 
teorii i praktyk31, które wyłożył w książce Droga w światy nadzmysłowe (Radża-joga 
nowoczesna)32, opublikowanej pod kryptonimem J.A.S. Gdyby Świtkowski przyjął 
stricte teozoficzne rozumienie prany, skoncentrowanie na niej świadomości nie wy-
magałoby dodatkowych czynników. 

Mechanika magii: wiry astralne

Kiedy wyjaśniliśmy już, czym jest ciało astralne u Świtkowskiego i jak rozumiana 
jest prana, możemy wrócić do mechaniki działań magicznych według tego autora. 
Oddychając, człowiek wchłania pranę, która oddziałuje na jego ciało eteryczne. Może 
robić to bezwiednie – każdy wchłania pranę, nie każdy jednak ma świadomość, że 
tworzy ona wiry w jego ciele eterycznym. Świtkowski tłumaczy, że Hindusi przypi-
sują zjawiska parapsychiczne oddziaływaniu świadomości na pranę, co nosi nazwę 
pitha. W dalszych partiach tekstu autor używa wyrażeń „wir astralny” oraz pitha 
zamiennie. Jego zdaniem o tym samym zjawisku (choć bardzo niezadowalająco) pi-
szą między innymi wspominany wcześniej Papus (pojęciem równoznacznym ma być 
francuskie tourbilons) czy G.O.M. (Gregory O. Mёbes, 1868–1930). 

W tej koncepcji zwykły człowiek tworzy wiry bezwiednie, mag z kolei może się 
nimi posłużyć celowo33. Autor wymienia pięć rodzajów pithy: (1) wyobrażenia (ha-
lucynacje) o różnych stopniach rzeczywistości, (2) działanie egregorów (świątyń, po-
sągów, miejsc uzdrawiających) i przedmiotów, (3) pobożność, ekstaza, jasnowidzenie 
(wiry prany w ciele ludzkim), (4) przyciąganie zmarłych (pitris) i demonów (dewata) 
celem zapytania ich o przyszłość (wróżbiarstwo) lub ujrzenia ich zmaterializowanych, 
(5) pitha mimowolna. Jako przykłady tego ostatniego Świtkowski podaje między 
innnymi pożądanie seksualne (wir prany wzmaga się coraz bardziej aż do orgazmu, 
po czym ustaje; w mniejszym stopniu sex appeal jest takim stałym wirem), głód i jego 
zaspokojenie i tym podobne. Oczywiście popęd seksualny, jako „najpotężniejsza z sił 
fizjologicznych”34 wywoływać może, zdaniem autora, potężne wiry astralne. 

31 O tym świadczy m.in. literatura cytowana w tej pracy, w której poza Joga-Sutrami Patańdźalego znalazły 
się utwory autorów związanych z teozofią nowoczesną (Towarzystwem Teozoficznym); są to : Helena 
Bławastka (1831–1891), Annie Besant (1847–1933), Charles Webster Leadbeater (1854–1934), Ma-
bel Collins (1851–1927), Jiddu Krishnamurti (1895–1986), wokół którego zbudowano później Zakon 
Gwiazdy na Wschodzie; twórca antropozofii, wcześniej także członek Towarzystwa Teozoficznego, Ru-
dolf Steiner (1861–1925), mistyk i asceta chrześcijański Tomasz à Kempis (1380–1471) czy Justinus 
von Kerner (1786–1862) – niemiecki poeta i medyk, opisujący somnambulizm i jasnowidzenie. 

32 [J. Świtkowski] J.A.S., Droga w światy…
33 Por. J. Świtkowski, Okultyzm I magia…, s. 409.
34 Ibidem, s. 364.
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Elementy magii seksualnej 

Samo pożądanie nie jest jednak jeszcze kluczem do sukcesu maga. Świtkowski, 
wprowadzając czytelników w źródła magii seksualnej w kulturze indyjskiej, wskazuje 
jako jej źródła jogę tradycyjną oraz tantrę. Przywołuje fragment klasycznego tek-
stu hatha jogi – Gheranda Samhita35 (gheraṇḍasaṁhitā घेरंडसंहिता), przełożonego przez 
Roberta Waltera (1908–1981) z sanskrytu na swoistą łacinę. Zakładając znajomość 
tego ostatniego języka, Świtkowski nie tłumaczy tekstu, w którym odnaleźć możemy 
fragment omawiający wadżroli mudrę, która oznacza tyle, co zwarcie zwieracza cew-
ki moczowej; u kobiet także mięśni pochwy. We fragmencie tym wytrysk nasienia 
skojarzony jest ze śmiercią, zaś jego retencja – z życiem36. Wstrzymywanie się od 
orgazmu ma na celu utrzymywanie napięcia seksualnego jak najdłużej37. Świtkow-
ski opisuje różne zniekształcenia tych praktyk, jakie w ciągu wieków pojawiły się 
w zachodnim okultyzmie, niejednokrotnie punktując ignorancję bądź złe intencje 
autorów przywoływanych opisów. 

W ramach koncepcji tworzenia pithy i związków tejże z magią, Świtkowski ko-
mentuje możliwości pobudzenia seksualnego czarownic wywołanego na przykład. 
dosiadaniem drążka miotły, które to skutkować mogło – w niektórych przypadkach –  
oderwaniem ciała astralnego i jego uniesieniem na „imaginacyjne rozkosze sabatu”, 
bądź nawet lewitację ciała fizycznego38. 

Świtkowski krytykuje cały szereg przepisów magicznych i ich autorów (między 
innymi R. P. Sabaziusa39 i przywoływanego przez niego Pierre’a More’a) za nieroz-
sądne posługiwanie się żądzą płciową do celów magicznych40. Cytując ich opisy 
działań związanych z magią miłosną i nie tylko, wskazuje na niezrozumienie przez 
nich mechaniki, a nawet pewne nadużycia (na przykład wykorzystywanie zwierząt do 
magii seksualnej). Trzeba tutaj zaznaczyć, że, zdaniem autora, do celów magicznych 
użyta może być jedynie żądza niezaspokojona. Według niego w działaniach prakty-
kowanych we dwoje wytwarza się wir astralny w tak zwanym krótkim spięciu (tylko 
między tymi dwoma osobami), nie może on zatem przynieść skutków na zewnątrz – 
taka forma praktyk jest więc najczęściej nie zasadnym działaniem magicznym, a for-
mą maskowanej pornografii41. Jedną z form pracy z pożądaniem seksualnym jest 
wytwarzanie sukkubów i inkubów. 

35 Por. The Gheranda Samhita. The original Sanskrit and an Enlish translation, tłum. J. Mallinson, 
Woodstock, NY 2004. 

36 Świtkowski używa w pracy określenia w brzmieniu łacińskim – retentioni seminis. 
37 Por. J. Świtkowski, Okultyzm i magia…, s. 365.
38 Por. ibidem, ss. 367–368. 
39 Właśc. Alexandre Rouhier (1875–1968). Świtkowski nie zna prawdziwego nazwiska autora, odszy-

frowuje jednak miejsce wydania pracy Envoutement et contre-envoutement z 1937 r. jako Paryż. 
40 Por. J. Świtkowski, Okultyzm i magia…, s. 372. 
41 Por. ibidem, s. 374.
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Nocni intruzi 

Świtkowski pisze „Oczywiście fizjologia nowoczesna wyjaśnia je [zjawiska sukkubów 
i inkubów] prościej i bardziej prawdopodobnie [niż wynik np. ceremonii magicz-
nych], jako podświadome wyładowania podczas snu popędów, bądź to niezaspoko-
jonych na jawie, bądź powstałych we śnie z przyczyn fizjologicznych (pozycja ciała, 
ciepłe łóżko, pokarm podniecający); nie wszystkie jednak wypadki dadzą się tak tłu-
maczyć”42. Fizjologia prawie osiem dekad później wyjaśnia te zjawiska w sposób 
dużo bardziej przekonujący – przez omamy hipnagogiczne i hipnopompiczne (na 
granicy jawy i snu), ale przede wszystkim poprzez paraliże przysenne. 

Zjawisko paraliżu przysennego, choć występujące powszechnie, jest stosunkowo 
mało znane. Niekiedy epizody paraliżu przebiegają prawie niezauważone, objawiają 
się lekkim odrętwieniem, czasem jednak pozostawiają po sobie wręcz traumatyczne 
doświadczenia. Mechanizm działania paraliżu jest związany z fazą snu REM, w czasie 
której aktywność mózgu jest wysoka, oddech nieregularny, częstotliwość skurczów 
serca większa – wtedy też pojawiają się marzenia senne. Fazie tej towarzyszy paraliż 
większości mięśni gwarantujący, że ciało nie zacznie reagować na obrazy senne – by-
łoby to bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. W normalnym doświad-
czeniu wyjścia z fazy REM nie zauważa się niczego niezwykłego, jednak zdarza się, 
że świadomość wybudzi się z niej zanim paraliż mięśni całkowicie ustąpi. Trwa to 
zwykle (u osób bez zaburzeń neuronalnych) do kilkunastu sekund. 

Mimo że doświadczanie to nie trwa długo, zdarza się, że odczucia z nim związane 
są bardzo wyraźne, a towarzyszące im emocje silne. Osoba częściowo przebudzona 
nie może wykonać żadnego ruchu, wydać z siebie głosu, często towarzyszy temu 
odczucie czyjejś obecności, a niekiedy także (uwarunkowane kulturowo) halucy-
nacje. W niektórych wypadkach, kiedy dochodzi do ograniczenia dopływu tlenu 
do mózgu (panika wywołana brakiem możliwości ruchu skutkuje przyspieszonym 
oddechem i hiperwentylacją, która z kolei prowadzi do niedotlenienia) możliwe są 
halucynacje natury erotycznej. Połączenie tych doznań – wraz z brakiem kontroli nad 
własnym ciałem – dało w wielu kulturach początek wyobrażeniom o nocnych intru-
zach duchowej proweniencji43. W prowadzonych nad tym zjawiskiem badaniach 
klinicznych ustalono, że pośród najczęściej występujących typów halucynacji związa-
nych z paraliżem przysennym znajduje się odczuwanie nieokreślonej obecności lub 
widzenie postaci; atak, dotyk, przyduszanie przez jakąś postać oraz takie doznania, 
jak odczucie spadania i unoszenia, odczuwane często jako wychodzenia z ciała (tzw. 
OBE – Out of Body Experience)44. 

42 Ibidem, s. 363. 
43 Por.. K. M. Hess, Religijne i magiczne strategie opanowania paraliżu przysennego: badanie treści inter-

netowych, „Ex Nihilo” 2014, nr 2, ss. 59‒79.
44 Por. J. A. Cheyne, Waterloo Unusual Sleep Experiences Questionnaire – VIIIa. Technical Report  

[on-line:] http://arts.uwaterloo.ca/~acheyne/spdoc/Techreport.pdf [28.02.2015]. 
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Różnorodność silnych, zwykle negatyw-
nych doznań, szczególnie interpretowanych 
religijnie, stanowi często temat tabu. Wyobra-
żenia nocnych zmór, sukkubów (demonów 
żeńskich) i inkubów (demonów męskich) 
przychodzących nocą są obecne w wielu kul-
turach. Jednym z najbardziej popularnych 
wątków mitologicznych związanych z tym 
zjawiskiem jest postać Lilith. 

Miejsce sukkubów i inkubów  
w magii seksualnej 

W magii seksualnej według Świtkowskiego 
sukkuby i inkuby nie są ani wynikiem za-
burzenia snu, ani też istotami o charakterze 
demonicznym, ale zjawiskiem, które może 
wywołać każdy mag potrafiący odpowiednio 
ukierunkować swoje pragnienia. Płeć istoty 
nie jest zależna od płci maga, a jedynie od jego 
decyzji. W opisywanym przez Świtkowskiego 
przykładzie cel wysłania inkuba ma charakter 
seksualny. Mag, który ma „upatrzoną ofiarę 
w jakiejś kobiecie opornej mu na jawie”45 musi 
uciekać się do działania magicznego podczas 

jej snu. Powinien on wywołać w sobie – przy pomocy własnej żądzy – silny wir pithy, 
a następnie wykorzystać go do przeniesienia swojego ciała astralnego do tej kobiety. 
Efekt takiego zabiegu– zarówno doznania jego „ofiary”, jak i odczuwalność astralnego 
wysłannika w ciele fizycznym maga – zależy od uzdolnień parapsychologa. Podob-
nie rzecz ma się z sukkubami wysyłanymi do mężczyzn przez kobiety. Ewentualne 
doznania maga/czarownicy – wynikające z przeniesienia doznań astralnego bliźniaka 
na plan fizyczny – tłumaczone są przy pomocy mechaniki znanej spirytystom: „Jeśli 
zaś żądza jej zwraca się do pewnego określonego mężczyzny, wówczas pitha tą żądzą 
rozkołysana, prowadzi do niego jej ciało astralne i materializuje je w sukkuba […] 
przy tym odczuwana z nim rozkosz może przez »reperkusję« – znaną ze zjawisk me-
dialnych – odbić się także orgazmem realnym w organizmie fizycznym czarownicy”46. 
Reperkusja to „odbijanie się na ciele medium uszkodzeń zadanych ektoplazmie”47. 
Warto tutaj zaznaczyć, ze wyjaśnienie rzekomych zjawisk zachodzących na sean-
sach mediumicznych tłumaczono na różne sposoby. Próbą naukowego wyjaśnienia  

45 J. Świtkowski, Okultyzm i magia…, s. 369. 
46 Ibidem.
47 A. K. Gleic, Glossariusz…, s. 70. Do hasła reperkusja odsyła definicja zmory w tym leksykonie. 

Il. 1. J. Collier, Lilith (1892)
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możliwości podobnych zja-
wisk była między innymi 
idea ideoplastii, którą rów-
nież musiał znać Świtkowski. 

Poza zdolnością wysyła-
nia swojego ciała astralnego 
do zaspokojenia pragnień 
z wybraną fizyczną ofiarą, 
mag posiada także możli-
wość wykorzystania wiru 
pithy do materializacji bez-
imiennego, bliżej nieokre-
ślonego sukkuba lub inku-
ba, by przeżyć z nim akt 
seksualny. W czasie takiej 
operacji autor przewiduje dwa scenariusze – że taki wir astralny przyciągnie jedną 
lub więcej istot astralnych z całej menażerii kontynentalnego ezoteryzmu, które uży-
ją sukkuba/inkuba jako powłoki chwilowej, lub że nie przyciągnie żadnego bytu. 
W pierwszym scenariuszu częste powtarzanie podobnych czynności z tą samą formą 
(sukkuba lub inkuba) może spowodować powstanie tak zwanego egregora – bytu 
z pewną trwałością życia samoistnego, czasem stwarzającego pozory posiadania wła-
snej woli – stąd mają się brać wyobrażenia, na przykład wspomniana wcześniej Lilith. 
W takim wypadku może dojść do (najczęściej niegroźnego) „opętania” niedoświad-
czonego maga48.

Wbrew pozorom sytuacja, w której wir astralny nie przyciągnie żadnych istot, 
a powstały sukkub/inkub tworzony jest przez umieszczenie w nim przez maga jedy-
nie części świadomości własnej, jest dużo bardziej niebezpieczna. Zdaniem Świtkow-
skiego daje ona podłoże do chorób umysłowych49. 

Podsumowanie 

W omówionych fragmentach Okultyzmu i magii…, Świtkowski prezentuje różne 
aspekty połączenia tematyki magii i seksualności. Zaprezentowana koncepcja pozwala 
na operacje magiczne z wykorzystaniem i zaspokojeniem różnego rodzaju pragnień. 
Z jednej strony wiry astralne mogą być wykorzystywane do zaspokojenia seksualne-
go, jak w przypadku tworzenia różnego rodzaju sukkubów lub inkubów, z drugiej 
– wzniecanie seksualnego podniecenia i podtrzymywanie go ma być skutecznym spo-
sobem na realizację pragnień o zupełnie innym charakterze. Co ciekawe, stwierdze-
nia Świtkowskiego dotyczące większych zagrożeń ze strony własnej świadomości niż 
szeregu magicznych istot wpisują się poniekąd we współczesne – psychologizowane –  

48 Por. J. Świtkowski, Okultyzm i magia…, ss. 369–371.
49 Por. ibidem, s. 371. 

Il. 2. autor nieznany, Incubus (1870)
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koncepcje magii, zakładające, że wszystkie „istoty” pochodzą z naszego umysłu, 
z którym łatwiej porozumiewać się w sposób zapośredniczony przez wybraną symbo-
likę. Świtkowski z jednej strony wydaje się podchodzić do badanych zjawisk jak do 
czegoś zewnętrznego od umysłu i wpisującego się w popularne w okresie napisania 
omawianej pracy koncepcje metafizyczne, z drugiej jednak – w niektórych miejscach 
podkreśla, że rzeczywistość jest stopniowalna. Można zakładać, że podobnie jak ma-
gowie współcześni, uznawał on na przykład możliwość pragmatycznego wykorzysta-
nia halucynacji. 

Wydawać by się mogło, że podjęty w tym artykule temat jest słabo rozpoznany, 
a podwójne tabu związane z dyskutowanymi tutaj zagadnieniami, magią i seksem, 
nie pozwoliło przeniknąć tej tematyce do szerokich kręgów odbiorców. Techniki 
takie jak retencja nasienia i wykorzystanie zgromadzonej w czasie praktyk magicz-
nych energii pozostawały tematami dyskutowanymi w mniejszych gronach – na-
wet w książce Świtkowskiego pojawia się pewna ostrożność, jak choćby zachowanie 
fragmentu tekstu po łacinie. Z drugiej strony kwestię liminalności doświadczenia 
paraliżów przysennych wyjaśnianych w kategoriach ezoterycznych podejmowano 
całkiem często. Motyw zmory łączący elementy tak zagadkowe, jak sen, podświa-
domość i seksualność, stał się bardzo popularnym motywem w sztuce przełomu  
XIX i XX wieku. Przykłady ezoterycznych interpretacji zmór w polskiej literaturze 
tego okresu można znaleźć nie tylko w prozie zakorzenionej w kręgach spirytystycz-
nych, jak na przykład w powieści Zmora Agnieszki Pilchowej (1888–1945), ale także 
w napisanej przez laureata literackiej Nagrody Nobla Władysława Stanisława Rey-
monta (1867–1925) powieści Wampir. Należy także pamiętać, że Świtkowski był 
postacią znaną i szanowaną w okresie międzywojennym, jego opus magnum jest nie-
zwykle ciekawą pracą pozwalającą wyjaśnić niektóre procesy zachodzące w polskiej 
historii intelektualnej. 
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Summary
Succubi and Incubi in the Conception of Józef Świtkowski’s Sex Magic

The article provides an introduction to Józef Świtkowski’s conception of sexual mag-
ic. Świtkowski (1876-1942), a Polish parapsychologist and occultist, but also a mu-
sician and a respected photographer, was a very active figure in the Polish esoteric 
milieu, especially in the interwar period. One of the topics of his works devoted to 
selected aspects of esoteric explorations was sexual magic. In it, an important role 
is played by a conception of so-called astral vortexes and related phenomena, such 
as succubi and incubi. Hallucinations connected to sleep paralysis are discussed by 
Świtkowski as real spiritual intrusions. The article presents the theoretical framework 
of these phenomena in the perspective of Świtkowski’s conception of sexual magic.
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