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EUGENIKA
czasopismo poświęcone dobrej doli i pięknej śmierci
wychodzi około 15-go każdego miesiąca.
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Otwieram okno
na glob, na świat, na wszechświat.
Działalność publicystyczną opieram na dążeniu do wzglę
dnego szczęścia i wyzwolenia od cierpienia każdej jednostki ludz
kiej bez wyjątku.
Moją koniecznością i rozkoszą jest wskazywanie dróg do
dobrej doli i pięknej śmierci wszystkim, nie wyłączając tych, któ
rzy mi są osobiście obojętni a nawet wstrętni.
Ta konieczność popycha mnie do działalności publicystycznej.
Czynię to dla własnej przyjemności i muszę tak i nie mogę
inaczej, podobnie jak pająk musi snuć swoją przędzę, pszczoła
miód zbierać....
Eugenika człowieka w przeciwstawieniu do eugeniki przy
rody, to umiejętność nauczania i osiągania dobrej doli i pięknej
śmierci, zdolność i wykonywanie udoskonalania siebie, rodu i rasy.
Eugenista stara się dojść do tego celu przez zapobieganie skrzy
wieniom, przez prostowanie już powstałych, przywracanie siły
osłabionym, gdy przyroda tępi słabych bezlitośnie, a silnych rzuca
ustawicznie na zwichrzone fale pokus i zmagań z cierpieniem.
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Psychologia pragnień jest w każdym osobniku ludzkim za
sadniczo taka sama. Każdy osobnik pragnie osiągnąć szczęście.
Psychologia poznawania, co jest szczęściem i wykonywa
nia szczęścia, wykazują znaczne różnice u różnych ludzi.
Rozwiązanie problemu szczęścia może nastąpić po niwelacyi nie
tylko poznania, co jest szczęściem, ale i wykonywania tego,
czego potrzeba do szczęścia.
Za szczęście uważa eugenista osiągalne maximum dni rado
snych w żyeiu, czyli trwale dobrą dolę, a następnie piękną śmierć
jako pożądany spoczynek.
Takie szczęście osiąga się na podstawie daleko widzącego
egoizmu.
Eugenista poznaje, że dalekosiężny egoizm zmusza do dzia
łania ku radości wszystkich bez wyjątku, bo inaczej żadne „ja“
nie osiągnie dobrej trwale doli.
Eugenista stawia zasadę nie fikcyjnego szczęścia państwa
lub’ narodu, lecz rzeczywistego szczęścia każdej jednostki w danem państwie lub narodzie. Niedorzecznością jest szczęście na
rodu lub państwa, jako pojęć oderwanych od swej rzeczywisto
ści t. j. od ludzi.
Eugenista pragnie i'usiłuje wydobyć trwałą radość z każ
dej radości i z każdego cierpienia, nietylko dla siebie, lecz.także
dla współczesnych i potomnych.
Eugenista nie chce cierpieć dla ojczyzny-mary, lecz dla ojczy
zny rzeczywistej złożonej z żywych ludzi. Eugenista nie chce
cierpieć dla nikogo, jeśli wie z dziejowego doświadczenia, że
z jego cierpienia wyniknie nowe i dalsze cierpienie współczesnych
i potomnych.
Dzieje ludzkie nie są niczem innem, jak pragnieniem i poszu
kiwaniem szczęścia. Wśród gonitwy za niem ludzie wpadają w je
dno opętanie po drugiem. Wymagają też jednostki nawzajem od
siebie ofiar, każda w imię swego indywidualnego opętania.
Często tworzą się grupy złączone wspólnem opętaniem.
I ja przychodzę do Was z mojem opętaniem eugenicznem.
Jeżeli zdołam stworzyć większość z opętańców eugenicznych
na kuli ziemskiej, wejdzie ludzkość w okres opętania eugenizmem.
Jest to problem światowy, międzypaństwowy, lecz i śród pań
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stwowy. Potrzebuje on poparcia kapitalistów, którzy płoną żądzą
kupienia sobie •nieśmiertelności, gdy już poznali do znudzenia
materjalne korzyści kapitału. Prócz tego jest tu ogromne pole
■do popisu dla elity społecznej z ducha.
Czyż jest wspanialsza sposobność do eugenicznej wieko
pomnej sławy, jak praca na niwie eugeniki?!. Mocarze uczucia,
woli i myśli i Wy milionerzy, miliarderzy, lecz tylko wielkodu
szni, do Was się zwracam z moją ideą. Lecz nie do Was parweniusze i pigmeje duchowi!
Zakaszcie rękawy, ujmijcie pewnemi dłońmi młoty i stańcie
do epokowej pracy!
Nuże tytany na przekucie świata! Nie wnijdą do tych kuź
nic inikrocefale i dorobkiewicze od wczoraj, aby stanąć przy ko
wadłach.
,■
Ci muszą płynąć tak długo w nurcie płaskiego użycia, do
póki z szału rozkoszy kupionej za złoto wyłowione z krwi' stru
mieni, nie wynijdzie przekleństwo, które spadnie na nich i na
ich pokolenia.
Lecz...
Może za słaby jeszcze mój dzwon,
Za płytka inicjacja'),
By Was nastroić na wielki ton,
Za młoda reinkarnacjai)
2)...
Za sto, za tysiąc milion lat,
Powrócę przeistoczony,
By ku Niebiosom dźwignąć świat
Ja — Inny niezwyciężony.
A. T. /W.

i) Poznanie najgłębszych tajników bytu.
-) Przybieranie coraz to nowych ciał przez ducha w pochodzie ku do
skonałości.
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Rządom polskim pod rozwagę!
Idea autokratyzmu i absolutyzmu jawnego i maskowanego» ...
która pojawiła się w czasach zamierzchłych na podłożu realnych
faktów usprawiedliwionych rozwojowym postępem,—przezyla się.
Na jej grobie nucą ludzie bylejacy nieprzystojne i mepo- ,
trzebne piosenki.
.
Sprawy ziemskie idą swoją koleją. Los przeżycia się czeka;
niewątpliwie i ideę narodową, tembardziej, że ona wiedzie nieubła
ganie do państwowości, ta łączy się z konieczności z imperiali
zmem i aneksjonizmem, które nie mogą istnieć bez mditaryzmu..
A militaryzm jest zawsze bandytyzmem dla własnego i ctiG/.ega
obywatela, choć żołnierz może być czcigodnym.
Natura skoków nie znosi, więc narodów nie zmiecie lewołucja, lecz je rozpuści powolna ewolucja w morzu powszecnności jednolicie ludzkiej. Trudno uwierzy«, w możliwości Szczęścia
ludzi dopóki istnieją narody i ich konsekwencje, ale nierozsą
dnie byłoby marzyć o zniesieniu narodów przed czasem, który
ewolucja zakreśli dla ich istnienia. Jednak przeciwdziałanie sza
łowi nacjonalistycznemu lub jtgo symulacji dla celów niaterja.istycznych wydaje się rzeczą rozsądną, choćby w interesie pizedłużenia bytu narodów. A może ewolucja dąży do zniwelowania
ludzi przez samozatrucie narodów fanatyzmem narodowym? 1 olska na nowo zjednoczona otoczona jest na około narodami oszala
łymi na punkcie idei narodowo-państwowych, ale idei oderwa
nych od podstawowej rzeczywistości t. j. od jednostek ludzkie i
tworzących państwo. Jeśli rząd nie pojmuje państwa jako zjedno
czenia jednostek i usiłowania skierowuje do działania na korzyść
ojczyzny jako abstraktu, jako tworu myślowego oderwanegood milionów żywych obywateli, to gotuje tym obywatelom, ich
dzieciom i wnukom i t. d. dolę czarną, przyszłość chmurną, smu
tek i cierpienie a przez to samo państwo pogrąża, bo z cierpie
nia obywateli wynika uwiąd państwa. Gdy wszystkie państwa bez
wyjątku otaczające Polskę stoją na poziomie ślepego szału narodowo-państwowego, to cóż ma czynić Polska? Musi się zbroić
dla obrony przed nacjonalizmem, polityzmem, imperjalizineni»
aneksjonizmem i militaryzmem cudzym. Cóż to znaczy? Ni
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mniej ni więcej, tylko to, że sama wpada niepostrzeżenie w od
męt błędnego koła, którego osią jest nacjonalizm. Gdyby Polska
-chciała i umiała stanąć na wysokości wielkiego posłannictwa mię
dzynarodowego, to musiałaby wdrożyć rokowania między pań
stwami kuli ziemskiej o likwidację nacjonalizmu i państwowo
ści, o podział kuli ziemskiej na obszary nazwane cyframi stoso
wnie do położenia geograficznego, a więc .długości i szerokości
geograficznej z dodatkiem określeń według mórz, rzek, jezior
i gór. Byłyby to równorzędne obszary administracyjne bez mało
stkowego podkładu nacjonalistycznego i bez odrębności państwo
wych. Dla ułatwienia niwelacyi ludzi zamieszkujących glob, na
leżałoby zaniechać wszelkich ataków na idee wyznaniowe i na
rodowe, zaniechać nauki wszystkich innych języków prócz
ojczystego i sanskrytu w każdym obszarze geograficznym, wpro
wadzić zakłady eugeniczne jako szkoły życia opartego na
zasadzie szczęścia każdej jednostki ludzkiej. Każdy człowiek wła
dałby z czasem dwoma językami t. j. językiem rodziców i sanskrytem. W tych dwóch językach pisałby i drukował wszystko,
co z pod prasy wychodzi. Przy równoczesnem udoskonaleniu komunikacyi niwelacya językowa stałaby się automatycznie faktem
dokonanym. Mam przekonanie, że nacjonalizm spełnił już dosta
tecznie swoją rolę w ogólnej ewolucji —? że trzyma się tylko
bezwładem a silne jego drgania współczesne są drgawkami przed
śmiertnemu Konanie może jednak trwać jeszcze bardzo długo,
jeśli czynna eugenika ludzka świadoma swoich celów t. j. dobrej
doli i pięknej śmierci każdego człowieka bez wyjątku, nie uto
ruje sobie drogi do umysłów ludzi rządzących i ustawodawców.
Jeżeli liga narodów przyjdzie do skutku i zdoła utrzymać
żądze nacjonalistyczne i ambicje państwowe w granicach przy
zwoitości samą swoją powagą, będzie lepiej na świecie, niż
dotąd bywało. Jeżeli zaś będzie musiała używać w tym celu żandarmeryi międzynarodowej, wtenczas świat pogrąży się na nowo
w krwi, pożodze i zarazie wojennej. Jeśli zaś trybunał między
narodowy nie poprze swoich wyroków siłą militarną, to znaczy
żandarmeryą międzynarodową idącą w miliony, będzie jeszcze
gorzej, niż było przed obecną wojną światową. Czy jednak liga
narodów będzie pewna zgody we własnym domu? Czy nie wy
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łonią się wśród ligi ciasne ambicje państwowe?! Czy nie okaże
się, że celowe funkcjonowanie ligi narodów jest na razie utopią
znacznie wyższego stopnia, niż zeugenizowanie narodów? Rząd,
który w działalności swojej wyjdzie z założenia, że każda jedno
stka w państwie (ojczyzna = abstrakt) powinna być szczęśliwa
i zdoła zakazić tą zasadą inne rządy, spełni posłannictwo najwyższej
kultury. W stosunku ludzkości do państw, ludzkość jest fikcją,
państwa rzeczywistością, w stosunku państwa do narodów, pań
stwo jest fikcją, narody rzeczywistością, w stosunku narodów do
jednostek, narody są fikcjami jednostki rzeczywistościami. Istotą
rzeczywistości ziemskiej jest dola każdej jednostki.
Dlaczego Niemcy zjednoczyli przeciw sobie świat? Bo pod
porządkowali dolę jednostek kultowi stadności t. j. państwowo
ści własnej. Byłyby im to wybaczyły: i ludzkość, i państwa
i narody, bo one są fikcjami, pojęciami, które doli nie czują.
Ale nie mogły im wybaczyć jednostki, czujące. Austrya była two
rem samolubnej stadności niemieckiej i rozpadła się na państwa
narodowe będące w stosunku do niej rzeczywistościami (gdy ona
była fikcją, pojęciem), ale w stosunku do swoich jednostek same
narody są fikcjami.
Człowiek w swojej skłonności do rozmyślań posługuje sięchętnie analogiami. Znane też jest porównanie państwa do ustroju
osobnika żywego. J istotnie da się tu zastosować prawo biogenetyczne, że rozwój osobnika jest krótką rekapitulacją rozwoju ga
tunku, który jest najszerszem pojęciem mieszczącem w sobie
(o ile mówimy o gatunku „człowiek“) ludzkość. Pojęcie ludzkości jest
szersze od pojęcia państwa, państwa od narodu, a naród od osobnika,,
pojęcie osobnika jest szersze od pojęcia układów ustrojowych (np.
układu nerwowego, kostnego, mięśniowego i t. p.), układ od narządu,
narząd od tkanki, tkanka od komórki. Wynika z tego, że komórka
jest podstawą ziemskiej rzeczywistości świata ludzkiego. Jaka
dola komórki, taka dola ustroju, ale nie odwrotnie, bo ustrój
może doznawać radości lub cierpienia tylko przez komórkę. Do
bra dola komórek stanowi o dobrej, a zła o złej doli ustroju.
Komórką ustroju narodowego, państwowego i ludzkościowego
jest ludzka jednostka = osobnik. Te ustroje są fikcjami bez je
dnostki podobnie, jak ustrój jednostki jest fikcją bez komórek..
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Przeto szczęście tych fikcji bez szczęścia jednostek jest też fikcją,
złudzeniem.
Opętaniec ludzkościowy, państwowy, narodowy powie może:
„Jednak jest coś, co... i t. d.“ Zapewne, że są sentymenty i opę
tania, jako konieczności ewolucyjne, ale można je rozumem mieć
poza sobą, nawet gdy się wśród nich żyje i samemu ich doznaje.
Ileż już razy w dziejach skowytały serca ludzkie ogromem
radości z powodu pomyślnych wydarzeń historycznych, ileż razy
wstrząsały się piersi łkaniem z nadmiaru podniosłych wzruszeń patrjotycznych! Ileż takich nastrojów przeminęło'! 1 cóż po nich po
zostało? Albo nic, prócz wspomnienia, albo po chwilowem po
wodzeniu i oszołomieniu z powodu uśmiechu fortuny, nadeszły
znowu lata łez, krwi i klęski. Nie chcę ja zakłócać wesela, które
rozpiera polskie dusze w wiekopomnych dniach zmartwychwsta
nia, raczej przesunąć myśl, uczucie i czyn polski ku światłu. Za
prawdę!! zaprawdę, nie wźruszenie, i nie entuzjazm przynosi lu
dziom szczęście i nie krwi ofiary, ale wytrwała i cierpliwa,
a poprostu uczciwa, mądra i sumienna praca powszednich dni
życia. Zdaje mi się, że długo jeszcze nie będzie miała Polska
prawdziwego powodu do radości.
Przyjęcie w postępowaniu rządzących zasady szczęścia dla
każdej jednostki swojej i obcej jest najpewniejszem zabez
pieczeniem przed starciami między państwowemi i społecznymi
przewrotami wewnętrznymi.
Jeśli ta zasada nie wejdzie w życie, natenczas po wojnie
światowej rozpocznie się na nowo wyścig ludów na odwiecznej,
upartej, przewrotnej, wszetecznej, wiarołomnej, a w rezultacie
głupiej oślicy, której na imię polityka. A Eugenika? O! zaczeka,
bo wszystko ma swój czas.
Ale należy zrozumieć eugenistów, gdy wołają wielkim gło
sem w stronę rządów: „caveant consules ne quid, deirlmenti In
dividuum capiał“, bo wtenczas i respublica się nie uchowa.
Innemi słowy, niechaj dla rządów celem najwyższym będzie
szczęsna dola i piękna śmierć każdej jednostki w państwie.
Rzeczą rządówjest baczenie na harmonijne współdziałanie ukła
dów, narządowi komórek ustroju państwowego, bo gdy któryś z ukła
dów, narządów, lub któraś z tkanek komórkowych w ustroju oso
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bnika żywego usiłuje zmajoryzować inne, następują zaburzenia
równowagi i choroba, która może przejść w stan wyzdrowienia,
śmierci lub przewlekłego charłactwa, równającego się długotrwa
łej agonii. Taki los może spotkać zarówno nowonarodzone dzie
cię, jak Łazarza cudem wskrzeszonego. Preponderancja funkcji
nawet tak małych narządów jak gruczoły płciowe męzkie czy żeńskie,
gruczoł tarczykowy, a nawet przysadka mózgowa niedochodząca
jednego grama wagi, wywołuje zaburzenia umysłu i ciała bardzo
wysokiego stopnia, a nadmierne bujanie i rozrost poszczególnych
komórek bywa przyczyną złośliwych nowotworów, jak raka, mię
saka i t. p.
Rząd jest mózgiem państwa, a w mózgu mieszka dusza.
Dusze bywają słabe i niedołężne, więc kto wierzy w skuteczność
modlitwy, niechaj się modli o łaskę Ducha świętego dla ludzi
rządzących i niech wszelkich starań dołoży, aby najprzedniejsze
komórki tworzyły mózg państwowy.

Nie jestem człowiekiem wyzwolonym...
bo żyję w więzach moich konieczności, które prą mnie od we
wnątrz- do myślenia, czucia, chcenia i działania tylko mnie właści
wego. Każdy znajduje się w takiej samej sytuacyi. Kto chodzi
w więzach materyalnych czyli pętach, ten jest związany czyli
spętany, i swoboda jego ruchów fizycznych od stopnia spętania
zależy. Są jednak i więzy czyli pęta ideowe, pęta uczuciowe,
woluntaryczne i wykonawcze. Takie rodzaje związania nazwano
opętaniami (duchowemi). Opętania wychodzą od wewnątrz jaźni
w postaci poszczególnych natręctw, których wypadkowa stanowi
opętanie przeciętne każdego osobnika.
Nie ma innych ludzi, jak tylko opętani. Jakież jest opęta
nie moje? Nie jestem opętańcem państwowym czyli politycznym,
ani narodowym, ani ekonomicznym, ani żadnym innym, lecz eugenicznym, i koniecznością moją jest narzucanie mego opętania
wszystkim innym ludziom czyli opętańcom. Komu się zdaje, że nie
jest opętańcem, ten się łudzi. Każdy tkwi w jakichś pętach i każdy
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radby narzucić swoje opętanie wszystkim innym. Osobniki i mniej
szości opętane w pewien sposób muszą się mieć na baczności przed
■opętańcami przeciwnego bieguna, którzy zagrażają ich bytowi
i znaczeniu. Ponieważ żądza bytu i to dobrego jest panującą
w człowieku, przeto ci, którzy nastają na byt i dobrobyt jedno
stek za nieuznawanie ich opętań, są przyczyną obłudy opętań
ców pozostających w mniejszości, tern bardziej zaś zupełnie od
osobnionych. — Udawanie, że się podziela opętanie większości,
potrzebne jest do zachowania własnego bytu, który jest potężnym,
przyrodzonym przywiązaniem żywych istot. Opętania bywają dwo
jakie, albo ściśle złączone z istotą danego osobnika, albo luźne
narzucone przez długotrwałą sugestję, terror. Te drugie luźne,
mogą być odjęte względnie łatwo przez sugestję inną. Jeżeli atoli
terror pierwszej grupy sugestjonerów nie ustał, to u opętańców
teroryzowanych pozostaje obłuda i udawanie opętania im narzu
conego. Wynikają ztąd w polityce nader doniosłe następstwa.
Bardzo jaskrawo przedstawiają się te rozdźwięki między opętaniarni w każdej państwowości. Państwo (każde) rozwija się sto
pniowo i stwarza stopniowo szkielet, rusztowanie i sieć organi
zacyjną rozproszoną w całym obszarze danego kraju na kształt
n. p. kośćca, albo układu nerwowego. Układ organizacyjny wszcze
piony długą tradycją nie tylko jednostkom, ale i gatunkowi ludz
kiemu, ta drabina hierarchii społecznej a raczej system drabino
wy rozprzestrzeniony na ścianach piramidy społecznej od podstaw
aż do szczytu, jest potęgą, która niweluje do swego poziomu
cały matery-ał ludzki w państwie, objęty ramami i szczeblami,
albo przestworami sieci organizacyjnej państwa według pocią
gnięć strychulca kierowanego przez garstkę sterowników nawy
państwowej. Rząd każdego państwa identyfikuje się zazwyczaj
z państwem i istotnie rząd jest państwem, a państwo jest tylko
rządem, chociaż obywatelom się zdaje, że to oni są państwem,
a rząd jest wykonawcą ich woli. Tak nie jest. Rząd jest wyko
nawcą opętań garstki, która się dostała na szczyt piramidy spo
łecznej. Prócz rządu są też w każdem państwie stronnictwa, czyli
grupy jednostek będących mniej więcej na wspólnym poziomie
■opętania. Walka stronnictw między sobą i walka ich przeciw
¡rządowi, to walka opętań.
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Każdy rząd nowy staje zawsze na czele istniejącej sieci or
ganizacyjnej i narzuca swoje opętania całej reszcie obywateli.
Członkowie rządu się zmieniają, ale rząd stoi zawsze na stano
wisku nie tylko utrzymania, ale powiększenia państwa, bo znie
sienie, lub osłabienie państwa znosi lub osłabia rząd dany t.j. osoby
rządzące ale nie zasadę rządzenia. Rozstrzygają tu tedy względy
materjalistyczne i egoistyczne, gdyż rząd jest identyczny z pań
stwem, aż do chwili upadku swego, który może nastąpić mimo,
że państwo dalej stoi silnie. Z upadkiem państwa upada rząd, ale
z upadkiem jednego rządu może państwo nietylko nie upaść, ale
się nawet wzmódz w potęgę oczywiście materjalną jeśli na miej
sce dawnego rządu zjawi się nowy.
Wzrost potęgi państwa materjalnej nie musi być równo
znaczny ze szczęściem ogółu obywateli, ale wprost przeciwnie,,
ze wzrostem państwa, może szczęście obywateli się zmniejszać.
Chcąc jednak porozumieć się z państwem, mogę to uczynić
w ten sposób, że porozumiewam się z. ludźmi, którzy państwo,
reprezentują, chcąc mówić z rządem, muszę mówić również z ludźmi,
którzy rządy sprawują. Zawsze ludzie. 1 zawsze jednostki, bo
chociażbym przemawiał do zgromadzonych razem członków rządu,
to słuchają mnłe oni każdy z osobna jako jednostki, a nie wszy
scy razem, jako cały rząd. I z narodem mogę się porozumieć, tylko
za pośrednictwem jednostek, które go reprezentują. Psychologia
państwa jest psychologią jednostek opętanych ambicją i organi
zacją państwową, psychologia narodu jest psychologią jednostek
opętanych wspólnym językiem, wspólną tradycją (czyli stekiem,
opętań), psychologia tłumu jest także psychologią jednostek,
które nawzajem siebie się boją i sobie nie ufają, wzajemnie się
sugestjonują swoimi opętaniami. Dopóki organizacja się trzyma
państwo jest sobą, gdy zaś organizacja się rozluźni państwo staje się
tłumem tłumów, gdy każdy tłum jest stadem jednostek żądają
cych szczęścia, ale nie umiejących go szukać, ani znajdywać.
Ojczyzna była dotąd zawsze niestwierdzalna, choć pełno
jej w mowie i piśmie; ojczyzna nie zjawiała się nigdy sama, ale
zawsze w jej jakoby imieniu przychodzili ludzie do ludzi, przy
chodzili wrogowie w imieniu jakoby swojej ojczyzny do ludzi
i krzywdzili ich, przychodzili swoi w jej jakoby imieniu do swoich.
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i krzywdzili ich. Komuż nieznana jest miłość matki do rodzonych
dzieci? Któż nie wie, że matka nastawi raczej własną pierś w obro
nie dzieci, niżby się miała nimi zasłaniać. I któżby takiej dobrej
matki nie bronił.'! O gdyby taka ojczyzna była, któżby nie sta
wał, aby jej bronić do ostatka sił??
Ojczyzna niewidzialna, która była naszą świętą fikcyą, cu
downym snem, wspaniałem opętaniem, wciskała królom ciernio
we korony na skronie, krwawiła dusze ministrom i mężom stanu,
rozsiewała obficie cierpienie wśród wielkich i małych; ale nadej
dzie czas ojczyzny eugenicznej na zasadzie szczęścia k ażdej
jednostki.
Koniecznością mojej duszy jest rozmyślanie nad sposobami
stworzenia takiej ojczyzny i dzielenie się z Wami moimi myślami.

Płciowość i jej zboczenia.
Zamierzam pisać o płciowości zdrowej i chorobliwej. Zna
mieniem zdrowego człowieka jest radość z życia własnego i ra
dość z radości życia innych, znamieniem chorego człowieka jest
cierpienie oraz upośledzenie, ciała i ducha.
Takie jest moje mniemanie i z tego stanowiska będę oceniał
i omawiał płciowość zdrową i jej zboczenia od linii zdrowia.
Co to jest płciowość?
Jestto zespół wrażeń, czuć, uczuć, chceń, pragnień, pożą
dań, myśli i działań spowodowanych czynnościami i wydzielinami
męskich lub żeńskich gruczołów, będących istotną przyczyną rónicy między typem męzkim a żeńskim człowieka a zwanych gru
czołami płciowymi, oraz czynnościami i wydzielinami innych gru
czołów współrzędnych lub antagonistycznych w stosunku do gru
czołów płciowych obojej płci. Wydzielanie gruczołów płciowych
i inne ich czynności bliżej nie znane mogą być wywoływane po
drażnieniami psychicznemi (umysłowemi), lub materjalnemi, cielesnemi zapomocą bodźców najróżniejszych. Istotą płciowości
jest ruch molekularny swoisty, jednej ze zróżnicowanych materjalnie postaci energii bytu, zwanej potocznie Bogiem. Płciowy ruch
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molekularny posiada swoje drogi w tycli tkankch ustroju, które
mają ścisły związek z czynnościami psychicznemi świadomemi
i w tych, które się nie łączą ze świadomością. Te drogi nazwę
kołem płciowości. Energię, która budzi ruch molek. płciowy
nazwę energią płciową. Energia bytu różnicuje się i-dzjeli
na nieskończoną ilość podenergii — jedną z nich jest energia
płciowa. Ta ostatnia pozostaje albo w stanie uśpienia, bezczynno
ści, spokoju, potencjalności, latencji, albo czuwania, działania,
ruchu, kinezy, zjawiska. Ze stanu uśpienia do stanu czuwania
pobudzają ją inne podenergie wynikające z nieskończonego rozczepiania się wszechenergii zwanej potocznie Bogiem, a więc te,
które nam się przedstawiają jako duchowe i te, które uważamy
za materjalne, a więc wrażenia, wyobrażenia, uczucia, pamięć,
myśl, jako przedstawicielki podenergii duchowej, i światło, cie
pło, radium i inne nieznane promienie kosmiczne (podenergia
promienista), pokarmy gazowe, płynne i stałe (podenergia ściśle
materjalna). W płciowości dzieje się to samo, co w innych zja
wiskach życia, co w całej przyrodzie martwej i żywej, to jest
odbywa się ustawiczna przemiana energii. Mimo niezniszczalności energii jako całości czynią poszczególne jej postacie, wraże
nie znikania, lub pojawiania się, w miarę, tego jak przemieniają
się w inne lub powracają w swojej postaci. Przemiana energii
odbywa się według pewnych prawideł. Np. energia bytu tworzy za
wiązek nowego ustroju żywego z komórek oderwanych od ustroju
ojca i matki, umożliwia dalszy rozwój połączonych komórek
przez udzielanie im zdolności pobierania materjału budowlanego
w 'pokarmach promienistych (światło, ciepło i t. p,) gazowych,
płynnych, stałych (powietrze, woda, białko, tłuszcze, węglowo
dany, sole i t. p.) i zużytkowania go, które polega na rozczepianiu, przyswojeniu, na przemianie na ogólną energię życia i na
poszczególne podenergie żywego ustroju. Występują one jako
czynności fizyologiczne, lub biologiczne. W ten sposób ustrój
jest jakoby naczyniem przyjmującem w siebie energię bytu pod
różnymi postaciami i przemieniającem ją na swoje potrzeby i ko
nieczności. W żywym ustroju odbywa się ustawiczna przemiana
energii wraz z przemianą materyi, energia bytu przepływa przez
człowieka i nie ginie nigdy, lecz sam osobnik ludzki popada
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wśród pewnych warunków w stany osłabienia energii osobniczej,
które na wewnątrz objawia się zmniejszeniem podmiotowego po
czucia siły (energii) i cierpieniem a na zewnątrz zmniejszeniem
lub zanikiem pewnych czynności ustrojowych. Poszczególne czj nności ustrojowe jako wyrazy poszczególnych energii zawartych
w pokarmach pozostają między sobą w stosunku pewnej wzaje-.
mnej zależności. Każda czynność jest przywiązana do pewnego
obszaru ciała, ale wszystkie między sobą są pośrednio połączone
za pomocą mózgu i zwojów. W tych obszarach anatomicznych
drzemie zróżnicowana energia. Bodźcami do jej obudzenia z uśpie
nia sa czynności innych obszarów anatomicznych, ale ostatecznie
każda taka czynność jest skutkiem energii bytu wprowadzonej
do ustroju zapomocą pokarmów promienistych, gazowych, płyn
nych i stałych. Jakkolwiekby energia- się nie wyczerpywała, to
jednak wyczerpują śię anatomiczne obszary będące materjalną
siedzibą i reprezentacją czynności ustrojowych.
Nawet te czynności, które służą do wprowadzenia energii
do ustroju, lub jej rozprowadzenia po ustroju wywołują wyczer
panie całego ustroju, jeżeli przekraczają pewne granice w napię
ciu i trwaniu. Tak np. czynność oddychania wprowadzająca ener
gię bytu pod postacią powietrza może doprowadzać ustrój do
wyczerpania jeżeli oddechy są zbyt głębokie, częste i długo
trwałe. To samo odnosi się do każdej czynności mięśniowej
a więc także i do czynności serca. Trawienie przekraczające pe
wną miarrę doprowadza do wyczerpania cały ustrój, to znaczy, że
wszystkie jego czynności życiowe doznająalbo upośledzenia, albo za
nikają. To samo dotyczy energii płciowej i płciowych czynności. Prze
kroczenie pewnej miary w tym zakresie wyczerpuje nie tylko
energię płciową i płciowe czynności z czasem upośledza, ale
cały ustrój, a więc i wszystkie inne czynności.
Obniżenie czynności płciowych, a nawet ich wstrzymanie
świadome mimo utrzymanej energii płciowych gruczołów, wpły
wa wzmacniająco na inne czynności ustrojowe, udziela odporno
ści przeciw chorobom i zakażeniom, krzepi władze duszy, gdy
obniżenie innych czynności ustroju (np. trawienia, oddechania,
myślenia) popod pewną miarę wpływa upośledzająco na resztę
ustroju. Dowodów dostarcza własne doświadczenie i obserwacja
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innych ludzi. Inne mniemania w tej sprawie są mylne ze stano
wiska szczęścia człowieka za życia i nie mają większego znacze
nia, niż np. twierdzenia nałogowych alkoholistów, nikotynistow lub
karciarzy, że czują się chorzy, gdy się wstrzymają na krótko od
swoich nałogów. Są to właśnie już zboczenia duszy, psychopatje. Powściągliwość płciowa nawet wtenczas działa krzepiąco,
gdy istnieje znaczne wzmożenie pragnień i żądz płciowych, które
przecież zostają opanowane.
Natręctwo myśli płciowych i pragnień, łatwość zjawiania się
uczuć i czuć, częstość czynności płciowych, świadczy o zbocze
niu ilościowem w zakresie płciowości.
Wynika ono z pewnych przyczyn a mianowicie z dziedzi
czności i wychowania.
Zboczenia jakościowe płciowości pochodzą najczęściej ze
zboczeń ilościowych w miarę jak występuje przesyt kolejno w co
raz nowych sposobach zaspakajania chuci. Czasem zboczenia ja
kościowe biorą swój początek w zboczeniach ilościowych u przod
ków przez skrzywienie zdrowej płciowości. Znamieniem zdrowia
jej jest powstrzymywanie się od wszelkich czynności płciowych,
z których zapłodnienie nie może wyniknąć. Uczucie przyjemno
ści jest niewątpliwie bodźcem do czynności płciowych, ale du
sza mistyczna człowieka poznaje, że ich wykonywanie dla samej
przyjemności sprowadza następstwa niepożądane. Nie wdaję się
w roztrząsanie zagadnienia, co jest, celem przyrody lub Boga
w ustanowieniu płciowości i czynności płciowych, i nie staram
się odpowiedzieć na pytanie czy istnieje wogóle celowość w przy
rodzie, ale poprzestaję na stwierdzeniu, że człowiek jako osobnik
ściąga na siebie cierpienie swego rodzaju, jeżeli czynności płcio
wych używa z innych pobudek, niż utrzymanie gatunku, podo
bnie jak szkodzi sobie, również w swoim rodzaju, gdy przy
jemności jedzenia i picia używa do innych celów, niż utrzyma
nie własnego życia do czasu. Szkody 'ztąd wynikające polegają
na utracie sił ciała i duszy, na cierpieniach z tego powodu, utra
cie odporności, wytrwałości i wydajności pracy fizycznej i umy
słowej.
Nadużycia płciowe można porównać do wylewania energii
życia na śmietnisko, nadużycia w jedzeniu i piciu do powolnego
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tonięcia w kryształowym naczyniu wypełnionem ambrozją i ne
ktarem jako symbolami boskiej energii. Jedno i drugie naduży
cie należą do najpospolitszych u człowieka — wylewacze ener
gii życia szuflą płciowych nadużyć i obrzękłe topielce włażące
ze zbłoconemi butami do wspaniałych naczyń przechowujących
nektar i ambrozję, są najzwyklejszymi typami wśród ludzi.
Ale! ale! wszak tylko ciasne umysły, które nie rozumieją
zjawisk życia, mogą nie wybaczać i potępiać bezwzględnie, albo
bezwzględnie pochwalać. Umysł rozjaśniony wybacza wszystko,
nikogo nie potępia, chwali przez pobłażliwość, lecz nie wszystko
toleruje. Bo inna rzecz wybaczać a inną tolerować. Napiętnowa
nie czynu szkodliwego dla samego sprawcy i otoczenia jako
błędu, nie sprzeciwia się usprawiedliwieniu sprawcy działaniem
pewnych sił, które go w błąd wtrąciły lub wciągnęły.
W płciowości spostrzegamy pobudliwość do myśli, uczuć,
żądz i czynów płciowych. Jakość pobudliwości posiada pierwszo
rzędne znaczenie dla płciowości, dla jej jakości, która może być
mniej lub więcej zdrowa, względnie, mniej lub więcej zboczoną
czyli chora. Pobudliwość jest wstępem do wykonawczości płcio
wej, ale może też skończyć się na pragnieniach, często nawet
niejasnych i nieokreślonych, na tęsknotach, na żądzach już wy
raźniejszych, albo posuwać się do pewnych czynności idąc co
raz dalej aż do zboczeń ilościowych i jakościowych. Jakościowe
ograniczają się tylko do sposobu i przedmiotu płciowości, gdy
ilościowe zawierają prócz tego częstość i trwanie uczuć, żądz,
myśli i uczynków płciowych. Powiedziałem już poprzednio, że
znamieniem zdrowia płciowości jest wstrzymanie się od wszelkiej
jej stanów, które nie wiodą do zapłodnienia. Według tego uznaję
też wszystkie sposoby i wszystkie przedmioty płciowości wyklu
czające zapłodnienie za chorobliwe.
Nie trudno jednak obliczyć, że gdyby pobudliwość płcio
wa dosięgająca u człowieka w porównaniu z całą resztą istot ży
wych najwyższego napięcia, wyładowywała się zawsze w czynno
ściach płciowych wywołujących zapłodniejwe, musiałoby nastąpić
w bardzo krótkim czasie przeludnienie kuli ziemskiej ze wszystkiemi następstwami, jak walki o byt, choroby, głody i t. p.
Ograniczyć stosunki międzypłciowe rozumowo tylko do tej
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ilości, któraby dawała w rezultacie ilość zapłodnień nie grożącą
przeludnieniem, wydaje się rzeczą niemożliwą, ze względu na bar
dzo silną pobudliwość płciową u ludzi. Wszelkie projekty ma
jące na celu obniżenie pobudliwości okazały się dotąd zawodne
i nieskuteczne. Opierały one się przeważnie na wpływie psychi
cznym, na dobrych radach i pouczeniach, ale realne podstawy
dla skutecznej walki poczęto na większą skalę stwarzać dopierow ostatnich czasach,. Istnienie nietylko trwałej rui międzypłciowej,
ale najwyższy stopień płciowej pobudliwości u ludzi w porów
naniu z resztą istot żywych i mnogość zboczeń ludzkich płcio
wych wytworzyła mniemanie, jakoby ten stan rzeczy był nieod
łączny od natury człowieka, czego miałby dowodzić fakt, że jak
daleko sięga nasza znajomość dziejów, nigdy inaczej nie było,
a przynajmniej nigdy lepiej, raczej gorzej, a nawet znacznie go
rzej, 'niż wśród zwierząt, bo u nich stosunki płciowe były i są
ujęte w pewne granice i normy w przeciwieństwie do ludzi.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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