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I race zgodne z przeznaczeniem czasopisma rgogą być według uznania redakcji
zamieszczane w dziale p. t.: „Łamy gościnności“, o ile będą zawierały dokła
dny adres autora. Redakcja porozumiewa się wyłącznie pisemnie, lub zapomocą
odpowiedzi drukowanych w czasopiśmie, o ile idzie o sprawy nie własne: rękopisów nic zwraca, listów nieopłaconych nie przyjmuje, na niepodpisane nie
odpowiada.
Wszelkie prawa autorskie dla artykułów w „Eugenice“ zamie
szczonych zastrzega się.

Sejmom i rządom wszystkich państw.
Jeżeli prawdą jest, że nic pod słońcem nie ginie, to nie
zginie i moje wołanie, chociaż dotąd wołam „na puszczy“, jako
człowiek nieznaczny.
Wierzę, że nietylko dźwięk i znaki słów moich dotrą kie
dyś do sejmów i rządów, ale, że także znaczenie ich doczeka
się zrozumienia i wykonania.

Dotychczas rząd nasz warszawski uczynił wiele dla eugenizacyi. Zwłaszcza ministerstwo zdr. publ. i op. społecznej. Tu po
daję kilka moich pomysłów eugenicznych w krótkim zarysie dla
oszczędności czasu i miejsca.
Co rząd może i powinien czynić dla eugenizacji w najszerszern znaczeniu, nietylko w znaczeniu ścisłem podniesienia hodowli
człowieka (Francis Galton)?
Rząd może i powinien stopniowo wprowadzać niżej wymie
nione ulepszenia w higienie publicznej, społecznej, a kontrolo
wać wykonywanie higieny osobniczej energicznie.
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W tym celu należy założyć rządowe fabryki urządzeń eugenicznycli z mieszkaniami, utrzymaniem i wszelkiemi udogodnie
niami dla robotników, oraz zarządzić zbiórkę materyałów w całem
państwie, a przedewszystkiem zbiórkę metalu z pocisków ugrzęzłych w ziemi w czasie wojny i. t. p.
I. Z powodu różnych niedogodności kanałów należy, wpro
wadzić krematcrya dla kału, moczu, plwociń, wszelkich śmieci
i nieczystości. Szczegóły należą do techników i hygienistów.
Sam mogę też służyć szczegółami. Tu ich nie wymieniam.
II. We wszystkich mieszkaniach należy wprowadzić system
ogrzewania centralnego z odpowiednią wentylacją i system za
miatania, okurzania, trzepania i czyszczenia vacuum cleaner’ami
przy pomocy elektryczności pobieranej z maszyn siecią sił wod
nych poruszanych.
III. Oczyszczanie ulic również vacuum cleaner’ami ewentu
alnie przy pomocy tramwajów. Urządzenia do cóntr. ogrzewania
mogą być złączone z urządzeniami do spalania nieczystości, od
każania, prania, suszenia bielizny, kąpieli, mycia i gotowania
parą w połączeniu z dogotowywaniem w skrzynkach termoforo
wych, co przedstawia duże korzyści w oszczędności czasu i lep
szej jakości potraw.
IV. Spluwaczki należy wprowadzić z lanego żelaza zastoso
wane do spalania plwocin w krematoryach i rozmieścić je wszę
dzie, gdzie ludzie przebywają w dostatecznej ilości, trwałej jakości,
łatwo zdejmowalne bez walania rąk celem przeniesienia do spa
larni. Spluwaczki powinny być i na ulicach obok śmieciarek z od
powiednimi napisami, w odpowiedniej wysokości umieszczone,
aby nie pluto obok.
V. Urządzenia wozów kolejowych należy ulepszyć ławkami
do wyjmowania (celem odkażania) w miejsce stałych, czterema
spluwaczkami w każdym przedziale w czterech rogach odpowie
dnio wysoko umieszczonemi, walanie siedzeń obuwiem, a nawet
dotykanie ich nogami obutemi winno być surowo napisami
wzbronione i karane, podobnie jak plucie i kaszlenie w powietrze
lub na współpodróżujących. Krematorya mają być na dworcach,
podobnie, jak we wszystkich zakładach do powszechnego użytku.
Pod ławkami mają być skośne oparcia na nogi dla siedzących
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.7 przeciwnej strony. Ustępy, spluwaczki z lanego żelaza mają
być w każdym wozie zastosowane do spalania w krematoryacli
■dworcowych.
VI. Kaszlący mają być pouczeni napisami wszędzie umiesz
czonymi w dostatecznej ilości, że należy przy kaszlu zasłaniać
usta grzbietem (nie dłonią) ręki lewej, bo prawą się według
przyjętego zwyczaju podaję.
Zwyczaj wzajemnego udzielania sobie brudu i zarazków
przez podawanie rąk winien być zakazany. Zasłanianie ust
przy kaszlu winno obowiązywać każdego, choćby się uważał
:za zdrowego.
VII. Państwo może mieć we wszystkich miejscowościach
.kraju osobno łub przy zarządach gminnych składy materjałów
budowlanych i innych jak n. p. sanitarnych wogóle. Może też
.i powinno budować i prowadzić ogrzewalnie zimowe z pieczo
nymi -ziemniakami., herbaciarnie, kuchnie uliczne pod dachem
.i z wydatną wentyJacyą, krowiarnie, mleczarnie i serkarnie po
stępowe, ustępy publiczne z krematoryami, wreszcie zakłady
■eugeniczne jako szkoły i świątynie eugenicznego życia L użycia.
'Opis zakładu eugenicznego niżej.
VIII. Rząd dbały o siłę państwa i szczęście obywateli po
winien opracować ustawę o bezwzględnem wycofaniu alkoholu
z użycia prócz celów przemysłowych i leczniczych w ścisłem
znaczeniu słowa. Alkohol jest jakoby jądrem komety z olbrzymim
ogonem rozlicznych nieszczęść. Nie można skutecznie zwalczać
giuźlicy, chorób wenerycznych, nierządu, chorób umysłowych,
zbrodni itp. bez usunięcia alkoholu. Stratę zysków z opłat alko
holowych odbij.e państwo stokrotnie we wzmożonem zdrowiu,
energii do pracy, zmniejszeniu ilości więzień, sanatorjów, szpitali’
domów dla obłąkanych itp.
Niezbędne dla podniesienia kultury cielesnej i duchowej są
ustawy o kontroli nad hygieną prywatną mieszkania, ciała, odzie
nia, bielizny i pościeli, kojarzenia małżeństw i zakładania ognisk
rodzinnych, sposobu odżywiania, pracy, snu, odpoczynku, zabawy
.itp. Ustawowe zniesienie nocnego życia dla zabawy, zakaz gry
w kart}’, i innych gier hazardowych, ograniczenie nocnej pracy
do minimum, wykluczenie z użycia kawy, herbaty, kakao i tyto-

niu, bo uwolnienie 'tych używek ód trucizn w 'nich zawartych
jest ślizkim experymentem i dowierzać mu nie można. Kofeina
theina, theobromina, nikotyna są silnemi truciznami, które nietylkp osobnika upośledzają, ale i rasę przez dziedziczność (v.p.>śledzenie komórek rozrodczych). W ścisłym związku z wszelkim
dysgenicznem używaniem jest nadmierna, chorobliwa drażliwe -ć,.
obelżywość, prostactwo, wyzywające zachowanie się,- z które m:
spotykamy się w rodzinie, w szkole, w urzędach, prasie, w życiu
towarzyskiem itp. a nawet w ciałach reprezentacyjnych, ja ż:-:-w słowach, jużteż w czynach, nieraz li tylko dla przypodobania
się wyboęcom tego samego typu. Przyzwoitość formy towarzyskie;
nie okupi wprawdzie złych czynów lub zamiarów, a-le niepr.zwoitość może popsuć najlepsze czyny, zamiary i sprowokować
najspokojniejszych z natury, ale zdoppihgowańych trybem życia
ludzi do gwałtownej reakcyi. Dlatego sposób zachowania sic
w słowach i ruchach wymaga reglementacyi w drodze odpowied
niej ostrej i wyraźnej ustawy o osobistej odpowiedzialności katdego\ obywatela bez wyjątku za wykroczenia przeciw towarzys
kiej przyzwoitości.
Pomysły hygieniczne wpadają w zakres eugeniki w szersze:’;
znaczeniu. Postęp na tern jak i każdem iiinem polu nie 1?. r
granic. Wiedza jest wielka, ale jej zastosowanie małe. Ujem ■
skutki np. alkoholu, kawy, herbaty, tytoniu itp. są dobrze znam-,
ale przecież wszystkie państwa prócz kilku ciągną nawet- zyski
z handlu temi truciznami. Są to zbrodnie uprzywilejowane mi
tysięcy lat, Nałogi innych używek są nieco mniej szkodliwe i im
jeden uczony nie wzrusza się bardzo ich skutkami. Większość
ludzi ugrzęzła tak głęboko w mule dysgenicznego użycia i ta:;
dalece nie zna użycia eugenicznego, zenie mogąc żyć bez jakie ■
okrasy trzyma się najgorszej, ale znanej z tradycyi. Jednak mm
tlysgeniczny nie tylko nie jest niezbędnym środowiskiem dszczęścia człowieka, ale przeciwnie po chwiloweln zaspokojeń
każdej dysgenicznej zachcianki i pokusy wtrąca go w złą dole
i przyspiesza śmierć szpetną i straszną, bo nie pożądaną.
IX. Dla-tego rząd dbały o szczęście obywateli musi star.;
się o usunięcie przedmiotów użycia dysgenicznego, a nawet Ra 
dej pokusy i' sposobności, nadto musi starać się ukazać ludziom

przywykłym od dzieciństwa do widoku swoich postaci umaza.zanych dysgenicznem błotem, że mogą w eugienicznem środo
wisku po krótkim przyzwyczajeniu, żyć w dobrej doli i docze
kać się pięknej, bo upragnionej śmierci, jako odpoczynku po
uczciwem utrudzeniu długiem życiem.
Takie środowisko eugeniczne stwarza rząd dbały o szczęście
swoich obywateli przez wykonywanie postulatów hygieny publi
cznej i społecznej, a wszczepianie hygieny prywatnej i osobistej,
spajanie zasad etyki, estetyki oraz baczną kontrolę.
Dzieje się to w różnoraki sposób na różnych miejscach
przy wszystkich sposobnościach.
X. Mam jednak przekonanie, że najłatwiej można przywyk
nąć do eugenizmu przez praktyczne zapoznanie się z zakładami
eugenicznymi, czyli domami, w których harmonijnie złączone są
urządzenia potrzebne w życiu człowieka o wyższej kulturze ducha
i ciała. Chcąc dokładnie opisać zakład eugeniczny, którego plan
istnieje dotąd tylko w mojej wyobraźni i zapiskach, musiałbym
zapełnić grube tomy. —
Wierzę, że zakłady eugeniczne zaistnieją na ziemi w stosunku
1 na 10.000 ludzi. -—
’
Opis zakładu eugenicznego w skróceniu:
Na odpowiednim miejscu zdrenowanem i podwyższonem
stoi do południa frontem dom tak duży, aby pomieścił wszystko
•co niżej wymienione i co mogłoby się okazać jeszcze potrzebnem. Przed głównym wchodem dwie wieżyczki z transparento
wymi napisami czytelnymi w dzień i w nocy, wyjaśniającymi znaczenie
i przeznaczenie zakładu. Główny napis brzmi: „Niemowlęta są
niedołężne na^duszy i ciele. Pozostawione bez opieki zginęłyby
z brudu, głodu, zimna, pragnienia, robactwa, bakteryi itp.
Stopniowo nabywają sił od natury i wiedzy od starszych
i doświadczonych, a wreszcie z własnego doświadczenia, i wro
dzonej zdolności. Jak każdy człowiek z każdą chwilą, tak cały
ród ludzki z każdem pokoleniem posuwa się naprzód w doświad
czeniu i wiedzy, co, jak, kiedy i gdzie czynić, aby pomnożyć
dobrą dolę i przygotować piękną śmierć, to znaczy aby się do
skonalić, aby eugenicznie uprawiać ciało i duszę, czyli nabyć
.kultury eugenicznej. —
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Nie wszyscy ludzie dorośli posiadają jednaką zdolność nabywania doświadczenia i wiedzy dobrej doli i pięknej śmierci..
Niektórzy są podobni w tym względzie do niemowląt potrzebu
jących opieki i pouczenia starszych, to jest tych, którzy wie
dzą, gdzie, jak, w czem i kiedy należy dobrej doli szukać;
W domach modlitwy uczymy się, jak uprawiać duszę, a przez:
duszę uszlachetniać ciało, w zakładach eugenicznych przez uprawę
czyli kulturę ciała i zmysłów uczymy się doskonalić duszę, zmy
sły, całe ciało.
Ludzie dorośli nie posiadający wskutek wadliwej organizacyi społecznej poczucia czystości ciała ni duszy, żyją w nie
chlujstwie, trapieni robactwem, zaduchem i chorobami, szukają
rozrywki i pociechy w pijaństwie, w obżarstwie, w tytoniu,
w przedstawieniach kina, które poniżają godność człowieka kul
turalnego, w sprośnych i nieprzyzwoitych zabawach, rozmowach,
w rozpuście, a nie mając na te cele pieniędzy dopuszczają się
wszelkich' nadużyć, a nawet zbrodni, aby je zdobyć. Bo czło
wiek ma prawo do uciechy i radości życia, ale najczęściej nie.
wie gdzie jej szukać.
Człowieku! jeżeli szukasz uciechy i szczęścia, albo jeśli cię
skutki wadliwej organizacyi społecznej pozbawiły radości życia,
wejdź do tej tu świątyni eugenicznego użycia, oczyść i nakarm
twoje ciało, nasyć twoje zmysły uczciwą, zdrową senzacyą, a uj
rzysz siebie samego w odmienionej dostojnej postaci człowieka
odrodzonego“.
U wejścia kilka małych komór z „vacuum cleanerami", aby
każdy wchodzący mógł oczyścić obuwie i odzież.
Z każdej komory wchodzi się wprost do małej rozbieralni,
hermetycznie zamykanej, tak że jest zarazem odkażalnią zapomocą pary wodnej ponad 100° C. i kilku atmosfer ciśnienia.
Odźwierny i napisy pouczają u wejścia, czego nie należy brać z sobą
do odkażalni (rozbieralni) gorącem.
W czasie kiedy po opuszczeniu odkażalni gość kąpi£ się
i myje mydłem w sali natrysków ciepłych, następnie przecho
dzi do łaźni parowej, wanny, sali mięsienia, ósuszalni, balwie
rza, lekarza itp., odzież jego odkaża się w parze a inne przed
mioty jak np. obuwie itd. w inny sposób.
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W razie potrzeby i zgłoszenia przy kasie może być napra
wiona bielizna, odzież i obuwie po odkażeniu i osuszeniu w od
powiednich pracowniach zorganizowanych na zasadzie oszczęd
ności ruchów i czasu z potrzebnemi maszynami. Przez ten czas
gość odbywa zabiegi kąpielowe, może być obsłużony przez fry
zjera i zbadany przez lekarza, zważony, pomierzony dla celów
statystycznych. Zanim się ubierze odziany jest w zakładową od
powiednią bieliznę, w ogrzanych przestrzeniach, może wykony
wać ćwiczenia gimnastyczne według rozwieszonych tablic i wska
zówek służby wyszkolonej, na przyrządach (Zanderowskich itp,)
lub bez. —
Następnie przechodzi do ubieralni, a odziawszy się w od,-każone ubranie może zakład opuścić, lub też przejść do jego
dalszych oddziałów. Czas potrzebny dotąd wynosi od 1 'I2 do 3
godzin. — Kobiety i mężczyźni mogą w oddzielnych ubikacyach
używać kąpieli i gimnastyki itd. równocześnie. Dzieci obojga
płci do lat 3 z matkami. Z innych działów wymieniam salę kon
certową, teatralną, czytelnię, sale jadalne, bilardowe, szachowe,
sale modlitwy i rozmyślań, odczytowe, wykładów popularnych,
zabaw ruchowych, szkoła dla analfabetów, teatr, świetlny, komory
telefoniczne, pocztę, telegraf, szkołę trybu życia powszechnego
w myśl eugeniki, tablice higieniczne, wystawę sztuki, naukę języ
ka międzynarodowego 'przy pomocy gramofonów. Palenie tytoniu,
gra w karty, hałaśliwość, śmiecenie bezwarunkowo wzbronione.
Potraw mięsnych, kawy, herbaty, czekolady, kakaa, napojów
alkoholicznych, ani żadnych trucizn innych używanych przez
ludzi zdysgenizowanych nie podaję się. Służba codziennie się
kąpie, najlepiej składa się z dziewcząt od lat 18-tu, skroftinych,
bez pruderji, czysto odzianych biało w płóciennne sukienki zgrabne,
proste, krótkie, w pantofelkach białych do prania, nieczyniących
hałasu przy chodzeniu, białych estetycznych czepeczkach na gło
wach. Wszelkie odzienie ma być zmieniane i prane co tydzień.
-------------C. d. n.

INTERPELANTOM.
Odpowiadam tu publicznie i zbiorowo na różne interpelacye,
które dotąd wpłynęły. Świadczą one, że interpelanci nie rozumieją
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ducha „Eugeniki“ i fałszywie pojmują stosunek eugenistów do
własnego społeczeństwa. Gdyby nie to nie potrzebowaliby inter
pelować.
„Moją“ eugenikę należy rozumieć ’jako przygotowanie do
wielkich zmian w bardzo odległej przyszłości wśród ludzi na całej
ziemi, nie w jednem jakiemś państwie,—jako przesączynę „Ducha
wiecznego Ewolucjonisty“ przez jaźń przypadkowo moją.
Idea eugetiiczna może się przyjąć i zakiełkować tylko w wy
jątkowo uposażonych jaźniach; dla ogółu pozostanie ona jeszcze
’długo obcą i niezrozumiałą, albo co najwyżej zdobędzie sobie
uznanie w myślach i w mowie, ale nie w wykonywaniu.
Nietylko retorycznym patrjotom wiadomo, że dopóki ludzie
nie posiędą takiej kultury ducha, że będą zdolni do porozumie
nia i zgody w każdej kwestyi spornej, wojny być muszą. ' Liga
narodów nic tu nie pomoże, albo tylko wojny odwlecze do pe* wnego czasu, poczem Wybuchy będą tern potworniejsze. Przy
czynami wojen są właśnie odrębności narodowe i ambicje pań
stwowe, więc narody na tern tle mogą toczyć wojny nawet w ra
mach ligi. — Niwelacja i sprowadzenie ludzi kuli ziemskiej do
jednego języka i jednego obyczaju przyjdzie prawdopodobnie do
skutku przez udoskonalenie komunikacji (lądowej, wodnej, po
wietrznej, telegraficznej, telefonicznej i' telepatycznej), znikną róż
nice ras i wyznań, wskutek przebywania ludzi w ciągu życia
w różnych klimatach i warunkach geograficznych. Ale zanim to
nastąpi, istnieją właśnie różnice, ’odrębności i ambicje, które są
przyczynami wojen.
Każde państwo musi tedy umieć i mieć czem się bronić.
Każde 'państwo potrzebuje armii.
Kultura przynosi ze sobą wstręt do walki brutalnej, zami
łowanie do wygód ciała, do pracy, do rozrywki umysłowej. Kul
tura wytwarza więc niechęć a nawet odrazę do osobistego udziału
w wojnie, a tern samem pomnaża ilość typów niewojowniczych
wśród ludzi wszystkich państw. Nieodzownemi konsekwencjami
nacjonalizmu i państwowości są spory między narodami i pań
stwami na tle odrębności i ambicji. Ze sporów wynikają wojny
i rywalizacja w rzucaniu coraz większych sił celem przechylenia
szali zwycięstwa na swoją stronę. Przy takiej licytacji doszły

9
wojujące państwa w ostatniej wojnie do monstrualnych organi
zacji armii co do ilości żołnierzy, środków i jakości uzbrojenia.
W każdym narodzie i państwie znajduje się pewna ilość
ludzi z natury uposażonych w ochotę do wojny, w zdrowie i od
wagę. Nie jest to ich zasługą i mogą oni nie posiadać wartości
etycznej, (choć nie muszą). Ludzi tego typu jest coraz mniej. —
Prócz tych są tacy, którzy uważają za zaszczytny obowiązek służbę
wojskową i. spełniają go mimo braku odwagi i chęci. Inni wpraw
dzie podzielają to przekonanie, ale nie mają siły do spełnienia
lego obowiązku. Wreszcie najwięcej jest ludzi nie poczuwających
się do obowiązku ani nie posiadających zdolności do stużby
wojennej. Jednak wobec niebezpieczeństwa z zewnątrz uchwalają
reprezentacje narodów ustawy o przymusie powszechnej służby
wojskowej. Jestto przymus w imię państwowego interesu
i a m b i c ¿i. W przeprowadzeniu takiego przymusu współdziałają
różne czynniki tworzące razem ogromny aparat napędzania nie
wojowniczo usposobionych typów do skomplikowanej organizacji
wojennej: Władze cywilne, wojskowe.(policja, żandarmerja), . ciała
nauczycielskie, duchowni, lekarze itp. Artyści i dziennikarze, two
rzą prócz tego nastroje wojenne. Piszą o wielkodusznych monar
chach, którym się wierność należy za różne łaski, o świetnych
wojennych tradycjach narodu, o sławie i honorze, korzyściach
spodziewanych itp. Prócz tego zohydza się i obniża wartość
armii nieprzyjacielskich doniesieniami o lichym materjale żoł
nierskim, złem odzieniu, obuwiu, nędznem uzbrojeniu, marnem
odżywianiu, tchórzostwie, napędzaniu przez armaty i karabiny
maszynowe do boju, o masowych dezercjach, zdychających ko
niach, rozluźnieniu dyscypliny, wystrzelaniu własnych oficerów,
masowem poddawaniu się, zaburzeniach przeciwwojennych poza
frontem. Takie wiadomości szerzy się w prasie rozmyślnie o „tam
tej“ stronie, które u siebie uważałoby się za najohydniejsze
zbrodnie przeciw państwu i honorowi.
Wszystko to ma na celu podniesienie animuszu u „naszych“
żołnierzy, których ginie w „naszych“ gazetach bardzo mało, pod
czas gdy nieprzyjaciel ponosi w „naszych“ dziennikach olbrzymie
straty. Prócz tego wywiera się różnymi bojkotami presję na
„ochotników“, aby się „dobrowolnie“ zgłaszali. A więc boj-
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kołują dziewczęta tchórzliwych młodzieńców, nie chcą ich przyj
mować uniwersytety, urzędy, kpią z nich humoryści itp. A jed
nak brak uzdolnienia i ochoty do służby wojennej nie jest winą
/typów tego rodzaju i mogą one w innych kierunkach przedsta
wiać wielką wartość (chociaż nie muszą). — Takimi i podobny
mi sposobami „z j e dny w a“ się żołnierzy armii w każdem państwie.
W rezultacie mści się to na sprawności każdej armii, zajęte
•są wszystkie szpitale, gdzie nieszczęśliwych „symulantów“ tropią
i „uzdrawiają“ zaciekle lekarze sami przepracowani śmiertelnie,
a tropić muszą na podstawie tajnych rozkazów w interesie pań
stwa. W otatniej wojnie we wszystkich armiach natworzyło się
mnóstwo wygów, którzy się obijali po etapach i kadrach, szpita
lach etc., mnóstwo chorych tamowało ruchy armii we wszystkich
państwach wojujących i zawalało drogi zdrowym, jeździło kole
jami od władzy do władzy, od szpitala do szpitala itp.<
Był to materyał demoralizujący zdrowych a nawet z natury
wojowniczo usposobionych żołnierzy. Władze radziły sobie w ten
sposób że „symulantów“ żywiły nędznie w kadrach i szpitalach,
tak że rzeczywiście zgłaszali się dobrowblnie do służby frontowej,
ale wielu tylko po to, aby przy pomocy różnych sztuczek wę
drować między frontem a tyłami bez końca. Pomysłami tych
żołnierzy frantów chorych na frontowstręt możnaby grube księgi
zapełnić. Potrzeba jest matką wynalazków.
Ponieważ zasada państwowości może jeszcze przez długie
wieki się utrzymywać, będą w najbliższej wojnie brały udział
prawdopodobnie masowo dzieci i kobiety, oraz starcy bez ogra
niczenia wieku. Taki stan rzeczy u wszystkich narodów zdoła
dopiero zohydzić wojny ostatecznie.
Wszystko co wyżej podałem, są to konieczności ewolucyjne, któ
rych do pewnego czasu nie można uniknąć. Jestto łańcuch na
stępstw wynikających kolejno ze siebie. Jeśli się zastanowimy
nad tem, co ludzie o tern mówią i piszą, ile w tern jest owczego
beku, papuziego naśladowania tonów, nakręconej pozytywki, gra
mofonu i przedrzeźniali echa, które kiedyś zamarzło i taję zno
wu pod tchnieniem pewnych podmuchów czasu, ile pustych dźwię
ków, a nawet fałszu, obłudy, przewrotności i bezmyślności, to
zaiste gorycz zalewa duszę i ból, że jasność, której nadzieja od
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tysięcy lat pieści i pociesza ród ludzki, tak gęstemi jeszcze za
kryta mgłami.
We wszystkich państwach zbierają się przedstawicielstwa
coraz bardziej „ludowe“, aby radzić o szczęściu „ogółu“, to zna
czy ojczyzny i wymyślają sobie w imię opętań i fanatyzmów
partyjnych, lub klasowych, narodowych, rasowych, wyznaniowych.
Ci ludzie rzeczywiście pragną szczęścia, ale nie umieją go znaj
dywać zupełnie jak w zwrotce:
Każdy zawsze szczęścia szuka,
Uporczywie w sezam puka,
Ale sezam się nie rusza: —
Nie zna zaklęć biedna dusza;

Skrzętnie czyni chwytne ruchy,
Zamiast złotych gnojne muchy:
Carpe diem! carpe diem!
Bzykają mu przed requiem. —

Gdyby sale obrad sejmowych były rozjaśnione światłem
istotnego szczęścia, a nie jego pozorów, światłem tryskającem
z mózgów przedstawicieli ludów, szczęście wyborców byłoby
blizkie. Dotychczas jest cliaos i bezładne zmaganie się odrębno
ści fanatycznych nie dojrzałych do niwelacyi pod wspólna firmą
szczęścia wszystkich.
Dotychczas eugenika nie weszła na porządek dzienny żadnego
sejmu na kuli ziemskiej — w tej mierze jak na to zasługuje,
jako wiedza i czyn dla dobrej doli i pięknej śmierci każdego
człowieka, a czy pojawi się w programie międzynarodowych obrad
konferencyi pokojowej i ligi narodów? Jeśli nie, i jeśli obrady
te będą toczyły się w zaczarowane!# kole dysgenicznych zachcia
nek małostkowego materjalizmu i ciasnego egoizmu, będzie można
do wszystkich przedstawicieli ludów kuli ziemskiej zastosować
słowa starego Macieja Dobrzyńskiego z naszej narodowej epopei:
Zabrał głos, wymawiając zwolna każde słowo,
Z p r z e s t a tyk i e m i przyciskiem: „A głupi! a głupi!
A głupi wy! Na kim się mięło, na was skrupi!.,.
To póki o wskrzeszeniu Polski byłą rada,
O dobru pospolitem, głupi, u was zwada?
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Nie można było, głupi, ani się rozmówić.
Głupi, ani porządku, ani postanowić
Wodza nad wami, głupi! A niech-no kto podda
Osobiste urazy, głupi, u was zgoda ...

Gdyby nie to, że na sejmach, sejmikach itp. dzieje się
właśnie pewna część ewolucji ludzkiego umysłu, należałoby wo
łać z Maćkiem;
'

Precz ztąd! Bo jakem Maciek, was do milionów,
T\roćs’et kroci tysięcy, fur, beczek, furgonów,
Djabłów!!!....

•a wreszcie: ...„przez okno wyjrzawszy, raz jeszcze rzec-z Giupił"
Każda ojczyzna ma swoje „dobro pospolite“ a wszystkie państwa
i narody mają jedno wspólne „dobro pospolite“ ’ tj. szczęście
każdej ludzkiej jednostki. Gdyby wszyscy, którzy o tern „dobru“
radzą uczeni i nieoświeceni, bogaci i ubodzy, rozumieli pod tym
wyrazem dobrą dolę i piękną śmierć każdego obywatela, byliby,
■eugenistami.
_________
C. d. n.

ŁAMY GOŚCINNOŚCI.
Ż kilku otrzymanych listów i wielu rozmów mogłem wywnioskować, że
kobiety zdrowo uczuciowe, a głębiej myślące nadają się może najlepiej na
krzewicielki eugenicznego poznania i czynu. Jeden z takich listów tchnący siłą
szczefego przekonania zamieszczam poniżej.

MARZENIE EUGENETYCZNE.
„Eugenika“ to słowo pełne dla mnie czaru. Są wyrazy,
których pełnia znaczenia pozwala na ciągłe, coraz to itine przed
stawienia tego, co jest ich treścią. Do takich wyrazów należy
właśnie „Eugenika“. To szczęście i przyszłość ludzkości, to prze
piękna pieśń, której melodya i tony z początku ciche i niepewne
nabiorą siły i pewności tak, że świat cały... kiedyś, kiedyś... bę
dzie jedną pieśnią... „Eugenika“ to najwznioślejsze hasło wiecz
nego pokoju, „eugenika" to wszystko, co rozumne, piękne, dobre
i pożyteczne zarazem.
Stwierdzono już dawno, że kropla wydrąża skałę, gdy często
i długo na nią pada. W ludzkości drzemie taka kropla niestru-
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dm rej mm. . jest iią dążenie do ciągłej poprawy doli, do cią
głego olepmom
•yim Dążenie to napotyka w pochodzie swym
na najrozmaitsze przeszkody, a można je porównać do linii łama
nej, 'szarpanej i targanej ze wszystkich stron przeróżnymi prąda
mi i błędami1 'budzi, by jednak przecież nie zginąć, lecz ciągle
zwracać'się ku prawdzie, jak kwiat ku słońcu. Mimowoli przy
chodzi mysi, jak też po strasznej zawierusze wojennej ukształtuje
się
dążenie ludzkości. Jakie będą „powojenne“ myśli ludzkie,,
czy nastąpi reakeya przeciw temu, co wojnę wywołało, czy przyj
dzie spodziewane „odrodzenie“, jaki będzie świt dnia po strasz
nej burzy? Jeżeli literatura i sztuka „powojenna“ będzie apoteozować i sławić czyny wojenne, stanie się to podnietą dla przy
szłych pokoleń do nowych wojen. Boję się literatury i wogóle
sztoki powojennej, bo może ona zeclice pielęgnować straszne
nasienie, które zmora wojenna odchodząc pozostawia po sobie,,
.-b;, po pewnym czasie spadło na ludzi nowem nieszczęściem,
znana jest niemiecka sentencja, która się na samych Niemcach
już nieraz w dziejach sprawdziła: „Das ist der Fluch der bösen
Tal. dass sie fortwährend injmer Böses muss gebären“. (Jestto
przekleństwo“ złego, czynu, że musi zawsze zło rodzić). To jed
nał: nieprawda, nieprawda! To tylko przesąd taki, wybujały na
słabej naturze ludzkiej, która jednak może się umocnić, poznaw
szy, cc ją czyni słabą. Gdyby to ludzie poznali, gdyby nastało
zrozumienie przyczyn cierpienia, to zmieniłyby się dotychczasowe
wartości, spadłyby „ceny“ chorych produktów umysłu ludzkiego
i naodwrót podniosłyby się ceny zdrowych wytworów uczucia
i rozumu, które dotychczas uważano za bezwartościowe.
Literatura i sztuka powojenna miałyby olbrzymie zadanie
do spełnienia. Dosyć już wojny, pomoru i głodu, dosyć już krwi,
dosyć już złorzeczeń, bólu i śmierci! ‘Tęsknimy do światła, ciepła,
nadziej: i siły. — Eugenika powinna teraz stać się hasłem lite
ratury i sztuki. .
Gdyby tak zjawił się duchowy wódz, genialny wieszcz
i sugestjoner piękna i dobra, a więc geniusz, któryby był zara
zem „opętańcem“ eugenicznym (wyrażenie znane czytelnikowi
„Eugeniki") w najszerszem tego słowa znaczeniu!... Gdyby w przecuflrej i porywającej formie podawał narodowi wszystko, co
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przepełniałoby duszę jego pełną umiłowania ludzi, pełną dążeń
do polepszenia doli ludzkiej, do otrząśnięcia się z wszelkich
przesądów, ze zła wszelkiego!! 1 O! gdyby nie jeden artysta, ale
wszyscy królowie ducha, wszyscy natchnieni twórcy byli takimi
„opętańcami“!
O eugeniko! która już jako s 1 o w o-marzenie osładzasz dni
moje, odkąd poznałam twoje znaczenie, kiedyż. staniesz się.
ciałem na ziemi?!
Zofja z Kronenbergów Trybtiłowa.

.Inż. Mieczysław Pilarskie

ŚLADEM LUDZKIEJ MYŚLI
SYSTEMHT FILOZOFICZNY. '
Autor nie wprowadza nowych pojęć, ale stare układa w inny
sposób, niż dotąd bywało i odkrywa między nimi rrowe związki.
Jestto wśród wielu pomysłów jeszcze jeden i ze stanowiska
wszechbytu równy innym co do wartości. Rozpatrywany porów
nawczo może się wydać więcej lub mniej wartościowym od
innych. Umysł skłonny do zachwytu może nim być istotnie za
chwycony, jeśli wogóle odpowiada jakości jego popędu logicznego
i uczuciowego. Dla umysłu zimnego a nadto o innym kierunku
popędu logicznego dla cech oderwanych'i ich związków, może
ten system być bez wartości.
Trudno zmierzyć, a więc stwierdzić, czy każde pojęcie wy
rażone pewną nazwą przedstawia dla każdego umysłu to samo
znaczenie. Prawdopodobnie jednak znaczenie tego samego poję
cia dla różnych umysłów bywa różne i choćbyśmy się wszyscy
na to zgodzili, że istnieje „niewzruszona pewność logicznego
poznania“, to jednak może ono być dla każdego osobnika, (jaźni)
inne nie tracąc nic ze subjektywnej pewności. Logiczność jed
nych, może wydawać się innym nielogiczna, chociaż wszelkie
poznanie odbywa się w zasadzie na podstawie logicznego popędu.
Wszak ci, którzy nam się wydają obłąkanymi rozumują na pod
stawie swego logicznego popędu i mają swoje logiczne „pro-
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dukty" i cele które zdrowym na umyśle wydają się niedorzeczne
i nielogiczne. Co do mnie, to ponieważ wogóle bardzo lubię śle
dzić myśl ludzką, jakkolwiek dążę śladem myśli własnej, systemat filozoficzny inżyniera M. Pilarskiego sprawił mi wiele radości
i podniety przydał do rozmyślania. Kto lubi chadzać takiemi
drogami, radzę mu książeczkę — zresztą nie wielką — przeczy
tać. Dlatego też i nie powtarzam nawet skróconej jej treści.
Jednak zaprzeczam jakoby: 1) inicjatywa niższego rzędu
dlatego „zdobyła się na koncepcyę nadania zjawiskom nazw,
symbolów fonetycznych, pisemnych, rysunkowych“, że pojemność1
ludzkiej wyobraźni i pamięci dla samych zjawisk jest ograniczona.
Przeciwnit same zjawiska tkwią silniej, obficiej i dłużej w pa
mięci, niż ich symbole wygłaszane, pisane lub rysowane itp.
Inicjatywa zdobyła się zaś na nie w tym celu, aby umożliwić
porozumienie się między ludźmi nietylko zbliska w przestrzeni
i czasie, ale na bardzo wielkie odległości tak w czasie jak prze
strzeni. To jest właściwym celem mowy, która jest głównym
warunkiem postępu kultury i łącznikiem umysłowym między
najodleglejszeini epokami rozwoju człowieka na ziemi.
2. Nie wiem, dlaczego autor nazywa przedmiotową prawdą
logiczną istotę rzeczy? Wszak tylko logiczne, a nie przedmiotowe
poznawanie jest dla umysłu ludzkiego dostępne; z czego wyni
kałoby, że prawda przedmiotowa jest również niedostępna, a ist
nieje tylko dla człowieka faktycznie prawda podmiotowa odpo
wiednia istocie logicznej bez względu na to, czy ją wyraził
w jakimś logicznym produkcie.
3. Zaprzeczam jakoby obranie racjonalnej drogi musiało
doprowadzić do wykrycia prawdy choćby podmiotowej, odpo
wiedniej do istoty logicznej a to dlatego, że każdy rozum chadza
innemi drogami pod wpływem uczuć i woli. Faktyczny stan
materyalny można rozumem stwierdzić, ale nie prawdę. Ludzkie
umysły nie dorosły pod przemożnem panowaniem uczuć, i pożą
dań nawet do tego, aby stwierdzić, że zebrany wspólny materjał logiczny do wydania sądu praw-dziwego o „spornej istocie
logicznej“ jest fałszywy lub też prawdziwy.
4. Ustrój społeczny może być wtenczas dobry, jeśli zasadą
jego jest szczęście każdej jednostki w jednakim stopniu. Komuni
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styczny ustrój społeczny nie jest wyjątkiem od tej zasady, a jeśli
by jej nic zachował, byłby złym jak każdy inny w tym samym
wypadku,
5. Wierzę, że autor nie używał do stworzenia.swego systemu
żadnych dzieł obcych, ale choćby słownictwo wskazuje na to„
że przecież pewne prace z dziedziny filozófi poznać rnusiał.
Resztę uwag, które,mi się nasunęły po przeczytaniu pra
cy Inż. P. pomijam i wypowiadam przekonanie, że autor roz
porządzając niewątpliwie twórczyni, zdolnym do systematyzowa
nia umysłem i swobodą poruszania się wśród materyałii logicz
nego, oraz posługiwania się logieznemi szczegółami i ich związ
kami w celach produkcyi logicznej, niezawodnie pogłębi, uzupełni,,
wyjaśni, a przez to uprości swój układ filozoficzny.
Dr T M.
Omyłki drukarskie: W numerze styczniowym na str. 15-tej w wierszu
9-tym z dołu ma być: słynnną angielską autorkę Burnett.

Od Redakcyi:
Składajcie roczniki „Eugeniki“. — Wielkie idee na
leży sugestjonować masom przez ustawiczne powtarzanie
w różnych opracowaniach.
Zwolenników idei eugenizmu prosimy o zjednywanie
odbiorców i czytelników naszego czasopisma i o rozsze
rzanie go wśród znajomych i przyjaciół.
Żądajcie „Eugeniki“ w biurach dzienników, na dwor
cach, w restauracjach, kawiarniach i t. p.

TREŚĆ ZESZYTU IJ-GO R. 1919,:
Sejmom i rządom wszystkich państw str. 1. — Interpelantom str. 7. - Łamy go. '
ścinności str. 12. — Marzenie eugenetyczne str. 12. Śladem ludzkiej myśli str. 14.
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