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p isa ł jeszcze  przed woiną dr. B. Bern
stein  w przedm ow ie do tłumaczenia „M i

łości w P rzyrodzie"  With. Boelschego.
O  ite p rzed  wojną, chociaż sz liśm y ja k  

ciury, ale jednak szliśm y naprzód, o ty 
le od chw ili wojny stanęliśm y na m iej

scu. A  „rydwan w iedzy w ciąż oddalał 
się  od nas aż s ta ł  się  niewielkim punkci

kiem na horyzoncie". A lbow iem  odr. 1914

nauki medyczno~biologiczne
p o s z c z y c i ć  s i ę  m o g ą

e p o k o w e m i  odkryciam i,
0 jakich  nie m arzyli naw et lekarze
1 f i l o z o f o w i e  u b ie  g  ty  ch s tu le c i .

D ość bowiem wspomnieć odkrycie
insuliny, oddzielenie hormonu płciowego żeńskiego, 
determinacją płci, djagnozę ciąży, odkrycie witamin

1 t. d.
W iadomości o w szystk ich  tych wielkich badaniach do
cierały w szakże do nas jedynie drogą okólną, poprzez  
prasę coazienną zagraniczną, do naszych g a ze t i  fu, jako

zniekształcone p o tw o r k i  myśli ludzkiej
docierały do szerszego  ogółu n asze j inteligencji.

A by zapobiec takiemu stanow i rzeczy, postan ow ili
śm y podjąć się

wydawnictwa, któreby w sposób przystępny i zajmu-
  j

jący popularyzowało wielkie zdobycze w sp ó łczesn e j \
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J Tym sposobem powstaje biblioteka biologiczno-medyczna ^

pod nazwą

„ARS MEDICA! //------ ------------------------------------ i
? $która w poszczególnych,

stanowiących oddzielną całość 
tomach będzię starała sie zapoznać 

ogół szerokiej inteligencji polskiej z  najży- 
wofniejszemi zagadnieniami współczesnej medycyny.
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stanęło pod każdym względem  — zarówno treścią, ę
jak i szatą zew nętrzną—■ na jak najwyższym  

p o z i o m i e  i s t a ł o  s i ę  t e r n.  
czem pragniemy aby się stało:

W y d a w n i c t w e m  
ł  X
\ d l a  wszystkich! d la  wszystkich! §

§! i
ł  sNakładca: Redaktor:

„Renaissance” Wiktor W. Nowiński.
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Już ukazały się następujące tomy 
biblioteki „A rs M ed ica 'i

\ Prof. A. Hoche: Niebezpieczny wiek mężczyzny. ^
W książce te j znakomity psychiatra niemiecki omawia ( 
krytycznie w sposób dostępny i zajmujący kw estję t. zw. \ 

Ą wieku przejściowego mężczyzny, mającego być niejako § 
odpowiednikiem wieku przejściowego kobiety, X
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Z PRZEDMOWY 
DO PIERWSZEGO WYDANIA.

Pierwotnie niniejsze dzieło miało być pracą 
zbiorową, mianowicie uprosiłem pana Dr. med. 
A. Kleina, by razem ze mną napisał wspólnie 
dzieło o życiu płciowem człowieka, chodziło mi 
bowiem o to, ażeby rozdziały o anatomji, fizjo- 
logji i leczeniu, wyszły z pod pióra doświadczo
nego lekarza, ja zaś miałem zredagować dalsze 
rozdziały. Niestety pan Dr. Klein wykończył 
tylko drugi rozdział, do dalszych poczynił tylko 
notatki, gdyż po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarł — nim dzieło skończyliśmy!

Z tego też powodu, jeżeli książka znajdzie 
uznanie czytelników, to otwarcie przyznać mu
szę, że cała zasługa nie leży tylko po mojej 
stronie.

Oddaję to dziełko do publicznego użytku, 
choęiaż wiem dobrze, że znajdzie ono wielu



przeciwników i rozmaite poczyni mu się zarzuty. 
Ze względu na moje poprzednie prace nazwano 
mnie też „uwodzicielem młodzieży“. Przyją
łem to z podziękowaniem nawet do wiadomości, 
odpowiadając, że jestem dumny z tego, że usiło
wania moje, by młodzież „uwieść“ w znaczeniu 
dodatniem, zostały uwieńczone skutkiem.

Mojem dążeniem jest uświadamiać, gdyż 
uświadamianie prowadzi do poznania prawdy, 
a ta daje dopiero wyzwolenie, podczas gdy pro
pagowanie pruderji, kłamstwa i obłudy, rabuje 
tylko dobrobyt i spokój. Dewizą moją jest two
rzyć drogę dla prawdy!

Reinhold Gerling.

Z PRZEDMOW Y DO 9-GO WYDANIA.

Z p rzedm ow y do 9-go wydania.
Muszę powiedzieć, że po ukazaniu się mej 

książki wskutek 35-letniej pracy na polu płcio- 
wem, zaczynają się mnożyć książki o podobnej 
treści, jak grzyby po deszczu. Gdy jeszcze do 
niedawna uważano za rzecz ubliżającą stano
wi lekarskiemu i moralności publicznej, by pi
sać popularnie o sprawach płciowych, to obecnie 
bardzo wielu lekarzy poświęca się z wielkim za
pałem tej sprawie. Jest to objawem bardzo sym-
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patycznym, że i lekarze w końcu przyznają, że 
uświadamianie jest zarazem podstawą higjeny. 
Mimo ukazania się licznych książek na podobny 
temat, praca moja będąca niejako pionierem na 
tem polu, nie okazała się zupełnie zbędną i zby
teczną. Przez kilka lat z powodu wyczerpania, nie 
było jej na półkach księgarskich, dopytywanie się 
jednak ciągłe o nią skłoniło wydawcę do nowego 
wydania, w którem po przeglądnięciu całego dzie
ła poczyniłem rozmaite zmiany, uwzględniając 
zwłaszcza nowe postępy wiedzy i dalsze moje do
świadczenie życiowe.

Reinhold Gerling.
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I S T O T A  M I Ł O Ś C I .

Jakkolwiek od tysięcy, a może mil jonów lat 
opiewano, odczuwano, chwalono i przeklinano 
miłość w rozmaity sposób, to jednak nigdy jej 
dobrze nie zdefiniowano. Nie uda się to tak samo 
i mnie, jak nie udało się to Włochowi Mante- 
gazz‘ie, który w swojej „Fizjologji Miłości“ nie 
posunął się na tern polu, ani na krok dalej. Mi
łość u innych widzieć możemy tylko w jej skut
kach, a gdy ona nas samych porwie, ustaje każda 
samoobserwacja. Żyjemy wtedy w jakiemś 
oszołomieniu, a świat wydaje nam się takim, ja
kim  właściwie być powinien. Tracimy poczucie 
rzeczywistości, co nie zawsze jest dobrem, lecz 
zato często najmilszem.

Nawet i psychologja nie daje nam tu zadawal- 
niającej odpowiedzi.

A co mówią poeci?



Oni naturalnie próbuję definicji. Tak np. mó
wi Fryderyk Halm:

Pytam  cię szczerze serce moje,
Co to jest miłość  —  powiedz skrycie?
Jest to m yśl jedna, choć was dwoje 
I  w obu sercach jedno bicie.

Ryszard Wagner uznaje miłość za prawo ży
cia wszystkich stworzeń, ale również opisuje tylko 
jej działanie i skutki, gdy mówi:

W  podm uchu wiejącym
Oddechu świata
Zatopiona
Pogrążona
Nieświadoma
Najwyższa
Rozkosz.

A stary mistrz Goethe poucza:
Koroną życia  
Szczęściem bez goryczy 
Jest miłość.

I on więc również nie zdefinicjował miłości, 
lecz ją opisywał. Suchy filozof Baruch Spinoza 
odpowiada na to pytanie:

Miłość nie jest niczem innem, jak rozkoszą, 
połączoną z ideą zewnętrznej przyczyny. Heinz 
Tovote nazywa miłość poezję egoizmu, a poeta 
Fr. Ruckert twierdzi, że miłość jest z dawna naj-
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nowszem zdarzeniem na świecie. M. L. Becker 
wyraża się subtelnie, że miłość jest oddzieleniem 
się człowieka od ram  swego ja, a R. Krimer mówi 
w zachwycie: „jest tylko jeden Bóg, a Bogiem jest 
miłość, miłość kieruje światem, miłość jest życiem 
a nienawiść śmiercią 1“

„To jest miłości święty ogień Boży 
Co w serce uderza dając blasku morze 
Gdy dusza bratnia z drugą się ułoży,
To żaden sprzeciw już tu nie pomoże.
Nie złamie tego, co niebo złączyło“.

Jest to piękne, godne księcia poezji Schillera 
wyrażenie, ale również nie tłómaczy ono istoty 
miłości, podobnie, jak hrabiego Stadjon: Miłość 
jest oszałamiającą koniecznością — najpiękniej
szym i najcudowniejszym kwiatem serca ludzkie
go, lecz zarazem często równocześnie poetycznym 
bólem młodości.

Jeden określa więc miłość inaczej, jak drugi 
i dlatego przyznajemy rację Messnerowi, gdy mó
wi: Miłość stoi ponad wiedzą i jest charisma cha- 
rismatum. — Jest ona w rzeczywistości najmil
szą z rzeczy miłych i pięknych, nie może też być 
nigdy określona ściśle naukowo, lecz pozostanie 
zawsze przedmiotem uczucia i odczuwania.

Pięknie daje temu wyraz E. Rittershaus: 
„Pytałem słońca: powiedz co to miłość 
Lecz nic nie rzekło... złoty blask mi dało



Pytałem kwiecia: wiesz ty, co jest miłość? 
Tchnęło mi wonią, lecz słowa nie stało...
Pytam Wiecznego, co oznacza miłość?
Jest-łi to święta moc, czy też słodki żar?
A on mi zesłał ją... jasną jakby zorzę,
I  nigdy już nie pytam, czem miłość być możel“

Możnaby wiele stron wypełnić próbami takich 
objaśnień miłości, a nie znalazło by się ani jednej 
wyczerpującej i zadawalniającej odpowiedzi, a to 
z tego powodu, że każdy z pisarzy wyjaśnić mógł 
co najwyżej swoje uczucie miłości, a nie miłość 
w ogóle. Może najlepiej wyraża się pod tym 
względem Schopenhauer, gdy mówi:

„Jest coś zupełnie specjalnego w głębokiej bez- 
wiedniej powadze, z jaką dwoje osobników róż
nej płci, widzących się poraź pierwszy, zaczyna 
się obserwować, rzucając na siebie badawcze 
i przenikliwe spojrzenia, któremi chcą niejako 
wszystkie cechy swoje, rysy i usposobienie wza
jemnie przeniknąć. To badanie i egzaminowanie 
wykonuje właściwie genjusz gatunku, zastana
wiając się nad wszystkiemi możliwemi kombina
cjami właściwości obu osobników x) . Z rezulta
tów dopiero tych badań wynika większe lub 
mniejsze podobanie się sobie i pożądanie obu 
osobników. Może ono jednak mimo tego, że osią-

*) Świat, jako wola i wyobrażenie, tom IV, rozdział 
44, wyd. Reclama.
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gnęło już nawet znaczny stopień, nagle zagasnąć, 
gdy odkryje się coś, co uszło z początku uwagi.

Miłość powstaje w podświadomości i zjawia 
się nagle, pozornie bez zastanowienia, biorąc po
czątek z tem peram entu lub słabości, zaraz bierze 
nas w swoje więzy i kieruje nami. Tern różni się 
od przyjaźni, która wytwarza się zwolna drogą 
przyzwyczajenia i dłuższego obcowania. Ileż to 
trzeba dobroci serca, przywiązania, uczynności 
i przyjaźni, aby przez wiele lat wywołać cząstkę 
tego, co nie raz w jednej chwili zdziałać może 
piękna twarz lub ładna ręka! Trafnie wyraża się 
też Mantegazza:

„Matka zrodziła cudne dziecko, karm iła go, 
wychowywała dwadzieścia lat, całując je i pie
szcząc, oddechała niejako jednem powietrzem 
z córką, śpiąc doło niej lub spędzając bezsenne 
noce przy jej łóżku, gdy była chorą i radując się 
razem  z n ią w m iłych chwilach życia. Zdawało 
się, że m atka z córką wymieniły swe serca, za- 
nużyły swe dusze w sobie przez miljony m inut 
piątej części stulecia. Aż tu nagle ten różany anioł 
spotyka na swej drodze ciemny wąsik, prow a
dzony przez parę błyszczących butów i te wąsiki 
w tym  ogromie miłości dwudziestu lat robią za
raz spustoszenie „tabula rasa“, zaciemnia się 
słońce miłości m acierzyńskiej, a w końcu gaśnie,

Życie miioaae i płciowe człowieka, a, 17



opanowane tą straszną i bezczelną niesprawiedli
wością!“.

Miłość jest bowiem przeważnie płciową i ma 
swą przyczynę u obu partneróww popędzie płcio
wym. Może wyda się to niemiłem idealistom, 
a zakochanym brutalnem, niestety odpowiada 
faktom, a że nieraz zakochani nie zdają sobie z te
go sprawy, niczego to nie dowodzi. Podług ich 
pojęć uczucia te są nieraz czyste i skromne, t. j. 
wolne od wszelkiego zmysłowego pożądania, za
przeczyć się jednak nie da, że mają jednak tylko 
płciowy początek.

Na zarzut, że istnieje przecież platoniczna mi
łość i że miłość macierzyńska wolną jest od zmy
słowości, odpowiem, że miłość platoniczna nie 
jest wcale miłością i trzeba by jej dać inne miano. 
Może być ona silnejszem uczuciem, jak przyjaźń 
i pozostać ,,platoniczną“, natomiast pragnienie 
połączenia się, jest najcharakterystyczniejszą ce
chą właściwej miłości. Dwoje zdrowych ludzi, 
którzy mogą do siebie należeć bez żadnego musu, 
a których połączeniu nie stoi nic na przeszko
dzie, nigdy stale nadal platonicznie kochać się 
nie będzie, a gdy to jednak się wydarzy, to nie 
jest to miłość prawdziwa.

Miłość macierzyńska jest całkiem czemś 
innem, jak miłość dwojga ludzi lub małżonków. 
Wprawdzie uczucie matki do dziecka określamy



tym samym terminem miłości, jednak jest ona 
czemś zupełnie rożnem od uczucia zakochanych 
w sobie dwojga ludzi. Niestety pochodzi to stąd, 
że mowa nasza jest mniej bogatą w terminy, jak 
mowa uczuć i musimy różne stany duchowe okre
ślać jednem nieraz wyrażeniem. Nie brak zresztą 
autorów, którzy twierdzą, że i miłość macierzyń
ska nie jest wolną od pierwiastku zmysłowego. 
Nie mogę się na to zgodzić. Matka i dziecko były 
przedtem czemś jednem i dlatego to połączenie 
istnieje i nadal po urodzeniu, jako pomiędzy rze
czami należ ącemi do siebie i właśnie to uczucie 
należności do siebie jest miłością macierzyńską. 
Gdyby tak nie było, to miłość ojcowska musiała
by się tak samo objawiać jak macierzyńska, a tak 
nie jest i matka stoi zawsze bliżej swego dziecka, 
jak ojciec. Nie pomylimy się zatem, gdy powie
my, że miłość macierzyńska ma swe źródło 
w instynkcie pielęgowania potomstwa, a miłość 
płciowa w instynkcie zachowania gatunku. Cho
ciaż więc mają oba te uczucia wspólne korzenie, 
to jednak objawiają się inaczej i przebiegają ina
czej.

Odnosi się to po części także i do uczucia mi
łości przyjacielskiej. I ona często zapuszcza ko
rzenie w sferze płciowej, lecz działanie jej prze
nosi się zaraz na sferę duchową. Miłość gatunko
wa dąży do uzupełnienia cielesnego i duchowe-
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go, przyjaźń zadawalnia się ostatniem, jest więc 
iw porównaniu z pierwszą czemś nie zupełnem 
i dlatego nie jest prawdziwą miłością. Gdy miłość 
przejdzie w przyjaźń, to przestaje zarazem być mi
łością. Celem miłości jest połączenie się w jedno, 
w jedność cielesną i duchową i im ten cel prędzej 
się osiągnie, tern miłość staje się silniejszą. Kocha
jący się mają też dlatego najgorętsze życzenie 
wzajemnie się przeniknąć, wymienić, uzupełnić, 
jednem słowem być czemś jednem. Tu też Scho
penhauer wyraża się trafnie: „Wielka tęsknota, 
zwązana z wyobrażeniem posiadania jakiejś ko
biety i pragnienia tejże, lub wielka boleść w ra
zie świadomości, że to nie da się osiągnąć, nie 
mogą mieć swej przyczyny w potrzebach chwi
lowej jednostki, lecz są one głębokiem westchnie
niem ducha całego gatunku, który widzi w tem 
niedający się obniżyć środek do uzyskania lub 
utraty swoich celów. Każdy gatunek ma niekoń
czące się nigdy życie, ma też dlatego nie kończące 
się nigdy pragnienia, zadowolenie tychże i cier
pienia. Wszystkie te uczucia wciskają się jednak 
we wątłą pierś jednostki, nic też dziwnego, że 
ma ona czasem uczucie, że one ją rozsadzą i nie 
może znaleźć żadnego słowa na wyrażenie wy
pełniających ją bezmiernych rozkoszy, czy też 
strasznych cierpień”.

20



Tu też znajdujemy klucz do rozwiązania za
gadki siły i wytrwałości, które są przyczynami 
wierności. Jest ona bowiem owym silnym pędem, 
zawartym w podświadomości, który skłania nas 
do uczczenia w nowej istocie dalszego ciągu na
szych ciał i duszy, jak gdyby życia dalszego w po
tomstwie, co jest przyczyną, że miłość nieraz czy
ni cuda. I tylko w życiu płciowem znaleźć może
my rozwiązanie zagadki życia, z których naj
większą jest miłość!

Nie wynika z tego wcale, ażeby cynicy wycią
gnęli wniosek, że miłość jest li tylko czynnością 
płciową. Wprawdzie jest ona wyrazem potężnie 
działającego pędu gatunkowego, wyrażać się mo
że jednak bardzo rozmaicie, stojąc zawsze na wy
sokości rozwoju danych jednostek i gatunków.

Tak np. w najzwyklejszej formie zjawia się 
ona u najniżej stojących stworzeń i u dzikich lu
dzi, a zato w najsubtelniejszej i uduchowionej 
postaci u człowieka kultury. Z tego też powodu 
miłość może być zarazem miernikiem stopnia du
chowego i moralnego rozwoju osobników. Jak
kolwiek ostateczne swoje źródło ma ona 
w instynkcie rozmnażania się i jest nieraz przepo
jona zmysłowością, to jest jednak czemś innem 
i nietylko samą zmysłowością. Często też zdarza 
się, że gdy w miłości człowieka wysoko rozwi
niętego duchowo przeważa zmysłowość, to może
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zadusić miłość w zarodku, po zadowoleniu 
tęsknoty płciowej. Gdy znowu pęd nieświadomy 
do zachowania gatunku jest słabszy, ale uczucie 
rozkoszy przytem silne, to rozwinąć się może za
miast czystej trwałej miłości lubieżność, prowa
dząca do zwyrodnienia lub prostytucji. Prawdzi
wa miłość musi więc być mieszaniną i wtedy jest 
trwałą. Gdy przeważa pierwiastek zmysłowy, to 
zamiast miłości zjawia się pożądanie chwilowe, 
ewentualnie co pewien czas się powtarzające.

Niestety jednak często zmysłowość uważa się 
za miłość, gdyż obie ujawniają się podobnemi 
sposobami zaspokajania swych pragnień i dlatego 
nieraz ludzie mylą się wzajemnie co do swych 
uczuć uważając pożądanie za miłość i dopiero 
otwierają im się oczy, gdy zobaczą, jak nasi ro
dzice w raju, „że są nadzv“ i gdy po krótkim pło- 
miennem zadowoleniu ciała, zamiast stałej łącz
ności ducha spostrzegą koło siebie straszną pust
kę. twierdząc na usprawiedliwienie, że miłość ich 
zaślepiła. A miłość, gdy jest prawdziwą, nigdy te
go nie czyni.

Trafnie charakteryzuje tę różnicę Giordano 
Bruno słowami: ,,miłość otwiera raj na ziemi, nie 
jest ona jak wielu mówi ślepą i nie czyni ślepymi 
wszvstkicb. lecz tvlko tvch, którzy iuż z natury 
sa nieszlachetni. Jak ptaki nocne ośleniaia pro
mienie słoneczne, tak niskie dusze oślepia miłość



lecz miłość ta jest nieprawą siostrą prawdziwej, bo 
tylko chwiejnym i zmysłowym pociągiem. Nato
miast prawdziwa miłość naodwrót oświeca i roz
jaśnia uczucie i działa w cudowny sposób u tych, 
którzy jej są godni“.

Z tych też powodów prawdziwa miłość nie 
istnieje u zwierząt, a to, co u nich na nią wygląda, 
jest tylko wyrazem czułości towarzyszącej popę
dowi płciowemu. Samiec pragnie się wydać sa
micy miłym, otacza ją opieką i dostarcza jej po
karmu, lecz tylko w celu, by mógł sam spokojnie 
z nią się połączyć. W zamierzchłych czasach u na
szych praprzodków, istniało tylko podobne uczu
cie, a prawdziwa miłość rozwinęła się dopiero 
wtedy, kiedy człowiek podniósł się kulturalnie 
i dlatego, jak wspomnieliśmy, historja ludzkości 
jest zarazem historją miłości. Człowiek pierwotny 
kochał zupełnie inaczej, jak to czyni obecnie 
Szczytniejszych poruszeń nie miał, a przynaj
mniej mało, względnie nie mógł ich tak wyrazić, 
jak jego potomkowie w późniejszych tysiącach 
lat. Miłość uszlachetnia się stale i stale się zmie
niała, tak, jak ludzkość, a objawy jej ciągle się 
zmieniały i ciągle się zmieniają. Przypomnijmy 
sobie tylko, że w dawnych czasach mężczyzna po
rywał kobietę, ewentualnie kupował, nim w końcu 
zjawił się obustronny wolny wybór bez mieszania 
się do tego osób trzecich, co jednak i obecnie jest
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jeszcze ideałem przyszłości, lecz kiedyś miłość 
zupełnie się odłączy od spraw materjalnych. Je
szcze i obecnie nieraz w sprawach miłosnych 
wchodzą w grę rozmaite przesądy, różnice stanu, 
kwestje bytu, od czego wszystkiego w przyszłości 
musi być miłość wolną, jeżeli ma być rzeczywi
ście pięknem i ożywiającem ludzkość słonecznem 
uczuciem. Zgadzamy się zupełnie z Charles Alber
tem, gdy mówi: „Miłość jest tą formą płciowego 
przyciągania się, która wymaga już pewnego wy
sokiego stopnia rozwoju i wtedy staje się dla da
nych osobników moralną koniecznością repro- 
dukcji“.

„Również i formy okazywania i ujawniania 
się miłości zmieniły się i będą się zmieniać w mia
rę rozwoju ludzkości, natomiast przyczyny i cel 
miłości są niezmienne i to tak u ludzi, jak 
i u zwierząt.

W  każdej żyjącej istocie zjawić się musi 
instynktownie, podświadomie, czy też świadomie 
kategoryczny imperatyw prawa natury, który 
brzmi:

Musisz żyć, a ponieważ żyć musisz jako cząst
ka swojego gatunku, musisz płodzić dalej potom
stwo. W ten tylko sposób z pomocą uzupełniają
cej się i sympatycznej dla siebie istoty żyć bę
dziesz dalej pod inną formą, to jest twojego
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dziecka. Uzupełniasz tak nadal swój gatunek 
przez ciągłe nowe domieszki.

Możemy wobec tego powiedzieć: miłość jest 
celem życia wszystkich istot, a wystąpienie jej 
jest zarazem najlepszem potwierdzeniem potrze
by życia. Przyczyną miłości, a zarazem jej celem 
jest potomstwo, które jest niejako zmartwych
wstaniem rodziców do nowego życia i dlatego mi
łość jest najszczytniejszem uczuciem na świecie.



RÓŻNICA PŁCI.

Cechy płciowe występują w swej charakte
rystycznej formie dopiero w m iarę wzrostu osob
nika, natom iast pomiędzy m ałym i chłopcami 
a dziewczynkami są one za wyjątkiem  organów 
płciowych stosunkowo nieznaczne, zjaw iając się 
dopiero podczas dojrzewania i osiągając swój 
najwyższy punkt przy dojrzewaniu. Nie kończą 
się jednak wtedy, gdyż jeszcze pomiędzy 30 a 40 
rokiem życia występują dalsze, względnie istnie
jące już, silniej się zaznaczają.

U dojrzałego mężczyzny rozwiniętą jest silniej 
głowa i klatka piersiowa, u kobiety więcej brzuch, 
szyja i miednica.

Męskie i kobiece czaszki różnią się np. 
w swoich wym iarach tak bardzo, że robią w raże
nie jakby należały do osobników innego gatun
ku. Podług W eisbacha czaszka kobiety jest abso
lutnie mniejszą i lżejszą, jak męska i rozwiniętą
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więcej w wymiarze szerokim, jak wysokim. 
Czaszka ta ma względnie węższą podstawę i jest 
silniej wysklepiona w wymiarze poprzecznym, 
jak męska. Indywidualne cechy czaszki kobiecej 
są większe, jak męskiej.

Natomiast Davis jest zdania, że trudno jest 
czasem odróżnić czaszkę męską od żeńskiej, bo 
różnice te są już zatarte.

Mężczyzna jest zwykle silniej zbudowany, 
wyższy, kontury jego ciała są ostre, śmielsze 
i twardsze, kobiece natomiast gładsze i okrą- 
glejsze. Mięśnie i kości męskiego ciała są 
silniejsze, a kształty kobiece są zaokrąglone 
przez obfite nagromadzenie tkanki tłuszczo
wej pod skórą. Mężczyzna posiada większą 
krtań, szerszą jamę ustną i tchawicę, dlatego głos 
jego jest silniejszy i głębszy jak u kobiety, która 
też dlatego może się wyrażać delikatniej i czulej 
od mężczyzny. Również i ruchy mężczyzny są 
gwałtowniejsze i mniej subtelne, jak u kobiety. 
Kobieta posiada bujniejsze i dłuższe włosy, de
likatne rysy twarzy, przejrzystą skórę, natomiast 
u mężczyzny pigmentacja skóry jest silniejszą, ale 
mniej zmienną jak u kobiety, u której ulega ona 
rozmaitym wahaniom, zwłaszcza podczas brze- 
mienności. Jak wspominaliśmy, kształty kobiece 
są okrąglejsze, mięśnie więcej elastyczne a piersi, 
uda i biodra wyraźnie zarysowane. Mięśnie
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wogóle u kobiet są cieńsze, bledsze, mięk
sze i dlatego członki delikatniejsze. Kończy
ny krótsze, a ramiona węższe. Organa oddechowe 
są u kobiety rozwinięte słabiej (dlatego kobieta 
potrzebuje mniej powietrza do oddechania) mo
stek i żebra krótsze, przepona mniejsza i leży wy
żej. Korpus kobiety stosunkowo jest dłuższy, 
a szeroka miednica ma większe otwory celem 
ewentualnych porodów. Przewód pokarmowy 
kobiety jest węższy, dlatego potrzebuje ona 
mniej pokarmów i może dłużej znosić głód. 
Krew kobiety tworzy się łatwiej i zawiera 
więcej wody, tłuszczu i białka, natomiast mężczy
zna wydziela więcej śluzu i moczu. Kobieta po
trzebuje mniej snu i potrafi łatwiej uzupełniać 
ewentualne straty w organizmie.

Mężczyzna jest silniejszy fizycznie i łatwiej 
pobudliwy, kobieta natomiast więcej uczuciowa 
i łagodna. Średnia długość życia mężczyzny jest 
krótszą, natomiast długowieczność rzadko doty
czy kobiet. Kobiecy organizm reaguje mniej gwał
townie na szkodliwości i dlatego ostre choroby 
przebiegają u kobiet nie tak gwałtownie, przy- 
czem organizm kobiety zachowuje się więcej 
czynnie, znosząc lepiej i dłużej rozmaite szkodli
wości. Wskutek swojej ruchliwości, kobieta mo
że prędzej coć odczuć, ale i prędzej czegoś zanie
chać. Wielu badaczy twierdzi, że kobieta jest



mniej inteligentna od mężczyzny. Zwłaszcza 
twierdzi to antropolog profesor Bischof na mocy 
mniejszego ciężaru mózgu u kobiety (o 100 do 120 
gramów). Zdanie to jest nie racjonalne, gdyż nie 
rozchodzi się tu o absolutny ciężar mózgu, lecz 
względny, to jest w stosunku do reszty ciała. Bu- 
cura na mocy wielkich statystyk podaje średnią 
wagę mózgu kobiety na 1230 gramów, mężczyzny 
na 1380 gramów. Ponieważ przeciętna waga ciała 
wynosi u mężczyzny 62 kg., u kobiety 54 kg., 
przeto powinna kobieta w stosunku do mężczyzny 
mieć mózg ważący 1200 gramów, a więc wypa
dało by, że naogół ma ona mózg cięższy, jak męż
czyzna!

Badania jednak wykazują, że przy ocenie inte
ligencji nie chodzi ani o bezwzględny, ani 
względny ciężar mózgu, lecz raczej o jego wew
nętrzną delikatną strukturę. Jest więc błędem od
mawiać kobiecie tych samych zdolności, co męż
czyźnie, raczej twierdzić należy, że zdolności te 
nie są mniejsze, lecz inne jak u mężczyzny.

Również było by to kwestją próżności przy
znać większą lub mniejszą piękność danej płci, 
gdyż mężczyzna i kobieta są odmiennie zbudo
wani. Natomiast nie ulega wątpliwości, że naj
piękniejszą jest rasa biała, a potem bronzowa, 
zwłaszcza w Polynezji. Nawet negr chociaż woli 
on za żonę swoją rodaczkę, to jednak przyznaje,
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że białe kobiety są ładniejsze, a szpetni kałmucy 
starają się nieraz za wielkie pieniądze lub siłą 
pozyskać na żony kobiety z Georgji. Obie 
płcie są piękne w Persji, Georgji, na Kau
kazie, Grecji i t. p. Na Maladze i w Algie
rze (zwłaszcza żydówki), są wprost klasycznie 
piękne, a także pomiędzy negrami w Angoli nie
rzadko spotyka się piękne typy. U Słowian bardzo 
często mężczyźni są piękniejsi od kobiet, a w kra
jach polarnych prawie zawsze ma to miejsce.

Oprócz drugorzędnych cech płciowych dla 
nie lekarza wchodzą głównie w rachubę pierw
szorzędne cechy, a więc budowa organów płcio
wych.

Gruczoły płciowe męskie i żeńskie wydzielają 
ze siebie sekrety, które nie służą tak, jak inne gru
czoły własnemu organizmowi, lecz są przezna
czone do wydzielania się na zewnątrz podczas 
aktu płciowego, celem połączenia się z wydzieliną 
drugiej płci w organizmie żeńskim i zapłodnienia.

Jądra są tworami gruczołowemi, wielkości 
i kształtu jaja gołębiego, a otoczone są białą to
rebką włóknistą. Leżą one we fałdzie skóry zwa
nym workiem mosznowym. Żółto brązowa tkan
ka jądra składa się z licznych naczyń krwiono
śnych i limfatycznych, a głównie z pokręconych 
trzystu do czterystu płatków, utworzonych z ka
nalików nasiennych, tworzących tak zwaną sieć



Hallera. Łączą się one następnie w 20 silniejszych 
kanalików, które przebiwszy białą powięź, two
rzą przyjądrze, które wreszcie kończy się w roz
maitych skrętach sznurem nasiennym.

W jądrze wytwarza się nasienie męskie i wy
prowadzane jest stąd do przyjądrza, skąd znów 
dostaje się do przewodu i pęcherzyka nasiennego. 
Podczas aktu płciowego nasienie zostaje wy- 
strzyknięte do członka, a następnie na zewnątrz, 
by ewentualnie dostać się do żeńskich organów 
płciowych. Na granicy przewodów, prowadzą
cych nasienie do członka, znajduje się klapka, 
zwana wzgórkiem ślimaczym, która zamyka 
ujście.

Każde jądro z początku u płodu leży w jamie 
brzusznej we fałdzie otrzewnej, poczem dopiero 
zostaje ściągniętem do worka przez stale skraca
jące się więzadło Huntera. Czasem idą za niem 
także kiszki i wytwarza się wrodzona przepukli
na pachwinowa lub jądrowa. Odbywa się to zwy
kle w 6 do 8 miesiącu ciąży. Wyjątkowo mogą 
jądra pozostać na stałe nawet u dorosłego czło
wieka w jamie brzusznej, co nie przeszkadza nie
raz zupełnie funkcji płciowej u mężczyzny.

Nasieniowód długi na 70 prawie cm., przebie
ga razem z tętnicą i żyłą nasienną w sznurze na
siennym przez kanał pachwinowy, poczem opada 
ku dołowi na tylnej powierzchni pęcherza, łącząc



się z drugim i pęcherzykami nasiennemi w gru
czole krokowym (kanały wytryskowe).

Wspomniane wyżej przyjądrze leży na tylnej 
powierzchni jądra. Jest ono bardzo czułe i przy 
wszelkich chorobach cewki zostaje zaatakowane 
w postaci zapalenia, co zwłaszcza przy tryprze 
ma miejsce.

Gruczoł krokowy (prostata) przypomina wiel
kością i kształtem kasztan, jest brązowy, w środ
ku przebija go cewka moczowa i kanały wytry
skowe i posiada w środku małe wnętrze analo
giczne do macicy. Wydziela on wspólnie z leżą- 
cemi obok małemi gruczołkami Cowpera przeźro
czysty płyn, mieszający się z gęstem nasieniem 
przy wytrysku, co ma za cel niejako posmarowa
nie cewki. Również i gruczoł krokowy jest bardzo 
drażliwy i często ulega cierpieniu, szczególnie 
przy tryprze. Może obrzmieć on czasem tak, że 
utrudnia albo uniemożebnia oddanie moczu i stol
ca. Często ulega on schorzeniom chronicznym, 
trwającym latami i wpływa ujemnie na funkcję 
płciową (zawczesne oddanie nasienia).

Samo nasienie męskie jest gęstym, ciągnącym 
się biało-żółtym płynem, zawierającym 90 °/0 wo
dy i substancję azotową spermatyne. W nasieniu 
pływają swobodnie plemniki, posiadające główkę 
i ogonek. One to właśnie zapładniają jajo. W y
krył je Jan Ham z Arnheim. Główka ma długo-
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ści 1/200 mm. a ogonek 1/20 mm. Ogonek ten 
ciągle się rusza, powodując szybkie i zwinne ru 
chy plemnika.

Członek męski (penis) jest to ciało kształtu 
walcowatego, konsystencji miękkiej i nie pozo
staje w żadnym  stosunku co do swego rozm iaru 
z wielkością ciała męskiego. Pokryty on jest ru 
chomą skórą przesuwalną na członku. W ewnętrz
na strona tej skórki jest delikatną i drażliwą i łą 
czy się z żołędzią więzadełkiem.

Ku końcowi członek rozszerza się w tak zwa
ną żołądź, pokrytą bardzo czułą skórką, w środ
ku zaś żołędzi przechodzi cewka moczowa. Żo
łądź oddzielona jest od członka rowkiem, zawie
rającym  ujście licznych gruczołków, wydziela
jących substancję łojowatą (smegma) o nieprzy
jemnej woni w razie rozkładu.

Członek męski z powodu napełnienia się ciał 
jam istych krw ią i kurczenia mięśni w razie po
drażnienia, ulega zesztywnieniu zwanemu erek
c j ą .  __ Ciała jam iste składają się z gąbczastej 
tkanki sztywnej, przedzielonej włóknami ela- 
stycznemi i mięśniowemi. Ciała jamiste członka 
leżą po obu stronach tego i, m ają w środku licz
ne komory, łączące się z naczyniam i krwionośne
mu Cewka moczowa posiada także mniejsze cia
ło jamiste, umieszczone od spodu.

Życie miłoin* i płciowe człowieka. 3. 33



Niemniej skomplikowanemi i celowo zbudo- 
wanemi są żeńskie organa płciowe.

Właściwemi kobiecemi organami rozrodcze- 
mi są jajniki (ovaria), leżące w miednicy po obu 
stronach macicy pod jajowodami. Mają one 
kształt owalny, są koloru szaro-różowego i pokry
te częściowo otrzewną, a otoczone włóknistą to
rebką, która wysyła w nie swoje wypustki. 
W tkance jajnika znajdują się liczne, wypełnio
ne płynem białkowatym pęcherzyki, tak zwane 
follikuły Graaffa, z których najdojrzalsze w licz
bie 15—20, leżą bliżej powierzchni. Na górnej 
powierzchni każdego pęcherzyka znajduje się 
w środku jajeczko, posiadające jasną otoczkę 
i ciemną kulkę żółtkową, w której leży tak zwa
na plamka zarodkowa. Jeżeli uważać będziemy 
jajeczko za komórkę, to pęcherzyk właściwie jest 
komórką w komórce, a plamka zarodkowa ją
drem.

Prawdopodobnie przed każdą regularnością 
pęka jeden pęcherzyk Graaffa, a uwolnione z nie
go jajeczko wpada do jajowodu i dostaje się do 
macicy. Ta ostatnia leży pomiędzy kiszką od- 
chodową a pęcherzem moczowym i przedstawia 

^ się jako gruszkowate mięsiste ciało, zwrócone 
szerszą częścią ku górze i zawieszone na rozmai
tych więzadłach. U dziewic macica ma na dole 
tylko małą szparkę, natomiast u kobiet, które ro-
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dziły, przedstawia się to ujście w postaci okrągłe
go otworka zwanego ustam i macicznemi. Z otwo
ru tego prowadzi krótki kanał, tak zwanej szyi 
macicznej, do jam y samej macicy, przedstawia
jącej się w postaci trójkątnej przestrzeni, łączą
cej się w górze z jajowodami. Jam a macicy po
kryta jest błoną śluzową i nabłonkiem  migawko
wym, posiada też liczne gruczoły. Ciało macicy 
zbudowane jest z kilku warstw  włókien mięsnych 
w różnych kierunkach przebiegających. W  m aci
cy rozwija się jajo w płód, dostawszy się tam, jak 
wspominaliśmy, przez jajowody, nazwane także 
trąbkam i macicznemi lub Fallopjusza.

Pochwa przedstawia się w postaci długiego 
kanału, obejmującego dolny koniec macicy, 
a kończącego się wejściem do pochwy poniżej 
cewki pomiędzy wargami. Pochwa wewnątrz po
siada liczne fałdy poprzeczne, a ujście jej zakryte 
jest półksiężycową klapką, zwaną błoną dziewi
czą, czyli hymenem, która przy pierwszym sto
sunku ulega przedarciu. W  wyjątkowych w ypad
kach kobieta rodzi się bez tej błonki, albo też zo
staje ona zniszczoną w dzieciństwie przez wy
padek. Dlatego też brak błony dziewiczej nie zaw
sze jest dowodem, że dana kobieta utraciła nie
winność. Pochwa posiada także swoje mięśnie, 
niezależne od woli, czyli gładkie i jeden zależny 
od woli przy wejściu.
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Widoczne na zewnątrz części płciowe skła
dają się ze wzgórka Wenery, porosłego włosami, 
z wielkich i małych warg i łechtaczki. Wargi ma
łe leżą pod dużemi, które posiadają liczne gru- 
czołki łojowe. Wargi te mogą nabrzmiewać. Łech
taczka (klitoris) przypomina budową członek mę
ski w minjaturze, bo posiada także dwa ciałka 
jamiste, kończy się nabrzmieniem czyli żołędzią, 
a napletkiem jej są małe wargi. Nie posiada na
tomiast wewnątrz żadnego kanału. Jest ona orga
nem bardzo drażliwym i posiada parę małych 
mięśni wywołujących jej erekcję. Przy wejściu 
do pochwy znajdują się dwa gruczoły (Bartholi- 
niego), które wydzielają płyn tłusty, aby pochwę 
podczas stosunku uczynić śliską.

Międzykroczem nazywamy część ciała, zamy
kającą miednicę i biegnącą u mężczyzny od wor
ka, a u kobiety od szpary sromowej do kiszki od- 
chodowej. W okolicy tej spotykamy mięśnie pod
noszące i zamykające odchód i ściskające pochwę. 

i  Piersi kobiece, są to dwa gruczoły, otoczone 
tkanką tłuszczową, umocowane na mięśniach 
piersiowych, a kończące się wspólnym kanałem 
w tak zwanej brodawce. Stan ich i wielkość po
zostaje w ścisłym związku ze stanem macicy. 
Każdy gruczoł piersiowy posiada 16—30 zrazi
ków, które znowu składają się z gronkowatych pę
cherzyków i kanałów mlecznych, kończących się
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w brodawce. U mężczyzn gruczoły te są zanikłe. 
Biało-sine mleko kobiece zawiera 88—89 °/0 wo
dy, 3  °/o kazeiny czyli sernika, 2 1/ 2 °/o tłuszczu, 
4 °/o cukru mlecznego, a oprócz tego inne pier
wiastki i sole.
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LATA ROZWOJU i DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA.

Przeciętnie w Europie dojrzewa kobieta po
między 12 a 15 rokiem życia, mężczyzna pomię
dzy 13 a 15, w krajach zaś gorących dojrzewa
nie to bywa wcześniejszem. Mówiąc o dojrzewa
niu musimy jednak mieć na uwadze początek te
goż i koniec, a ten nieraz jest bardzo późny. Z te
go też powodu lepiej używać terminu „lata roz
woju”, a koniec ich nazwać dojrzałością. W kwe- 
stji dojrzewania płciowego, prócz stosunków kli
matycznych, odgrywa dużą rolę rasa. Tak n. p. 
ludy rasy Germańskiej, Słowiańskiej i Romań
skiej dojrzewają znacznie później, jak rasy Se
mickiej i kolorowej, bez względu, gdzie mieszka
ją. Tak n. p. młode Żydówki, mieszkające nawet 
na dalekiej północy, dostają regularność w 13 ro
ku życia, a w 17 są już zupełnie dojrzałe. U Sa- 
mojedów i Ostjaków dziewczęta wychodzą już za- 
mąż w 10 roku życia, stają się matkami w 12,



a w 30 zaczynają się starzeć. Podobnie wcześnie 
dojrzewają i zachodzą w ciążę Indjanki z Ame
ryki.

Rozwój płciowy zależnym jest od gruczołów 
o wydzielaniu wewnętrznem  i m a pewien rytm  
czyli perjody. W  pierwszym, perjodzie niemow
lęctwa, głównym objawem życia jest odżywianie, 
w drugim  (pierwszego dzieciństwa) ruch, a n a 
stępnie przychodzi okres dojrzewania i odczuwa
nia. Proces rozwoju nie kończy się jednak na tern, 
o czem jeszcze będziemy mówili dalej. Każdy 
z tych okresów trw ać musi pewien określony 
czas, o ile indywiduum  rozwija się normalnie. 
Jeżeli któryś z okresów występuje za wcześnie, 
zjawić się muszą pewne zaburzenia w rozwoju. 
Okresami temi kierują wspomniane wyżej gru
czoły o wydzielaniu wewnętrznem (endokrine se
cretion) , które wydzielają do krw i pewne substan
cje, zwane horm onam i (od hormeo — pobudzam) 
a mające pobudzające lub ham ujące działanie.

Z gruczołów tych najważniejsze są grasica, 
gruczoły płciowe, gruczoł tarczykowy z dodatko- 
wemi gruczołami, przysadka i szyszka mózgowa, 
trzustka i nadnercza. Zaprowadziło by nas to za- 
daleko, gdybyśmy chcieli mówić dokładnie 
o funkcji tych gruczołów, zwłaszcza, że sprawa 
ta nie jest jeszcze całkiem jasną. Natomiast jest
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pewnem, że tkanki te odgrywają wielką rolę 
przy wzroście i rozwoju organizmu.

Grasica leży pod mostkiem na granicy szyi 
i wydziela sok, działający na gruczoły płciowe. 
Trwa ten gruczoł u człowieka do mniej więcej 
15-go roku życia, a następnie ulega stłuszczeniu 
i funkcja jego ustaje. Dopiero wtedy mogą gru
czoły płciowe zacząć wydzielać swoje hormony 
i rozpoczyna się dojrzewanie, a zarazem przemia
na ciała dziecięcego w młodzieńcze, Równocze
śnie rozpoczynają intenzywną funkcję także inne 
gruczoły, mianowicie tarczykowy, przysadka 
i szyszka mózgowa. Czasem grasica zaczyna 
przedwcześnie zanikać, co powoduje przedwcze
sny rozwój i rozmaite inne zaburzenia, jak zły 
wzrost kości, chorobę angielską lub karłowa
tość. Z tego też powodu staramy się przez odpo
wiednie odżywienie o to, by grasica nie zanikła 
zbyt prędko.

Rozpoczynającą się dojrzałość płciową cechuje 
u kobiety wystąpienie regularności, to jest wydo
bywania się co 28 dni krwi z macicy, a u mło
dzieńców nasienie (sperma) wydobywające się co 
pewien czas w czasie snu w postaci pollucji na 
zewnątrz. Prócz tego dojrzałość cechuje porost 
włosów na wzgórku łonowem, a u kobiet rozwi
janie się piersi.

Przyczyna pojawienia się regularności jest
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nam dopiero od niedawna znaną, a polega ona 
również na działaniu gruczołów o wydzielaniu 
wewnętrznem. Mianowicie w jajnikach tworzą 
się perjodycznie, tak zwane ciałka żółte (corpo
ra lutea) produkujące hormon, który wywołuje 
zastój krwi w macicy. Gdy ten zastój osiągnie du
że rozmiary, pękają drobne naczynia krwionośne, 
co powoduje krwawienie. Trwa ono kilka dni, to 
jest tak długo, aż wspomniane wydzieliny nie zo
staną z macicy usunięte. Z tego też powodu krew 
miesiączkowa posiada wybitne trujące właściwo
ści i zawiero truciznę menotoxynę, którą wyka
zać się daje w czasie słabości kobiety także w po
cie, a nawet i ślinie. Po ustaniu regularności za
gajają się ranki błony śluzowej macicy, poczem 
po 28 dniach proces ten rozpoczyna się na nowo. 
Równocześnie dojrzewa w jajniku opisany wy
żej pęcherzyk Graaffa, pęka, a uwolnione jajecz
ko przez jajowody wchodzi do macicy, czemu to
warzyszy zwykle wielki napływ krwi w stronę 
macicy. Macica jak wspominaliśmy jest organem 
mięśniowym, zasobnym w krew, kształtu gruszki; 
może się ona ogromnie rozszerzać. Tak n. p. 
u dziewicy waży ona 40—50 gr., w ciąży zaś wa
ga jej dojść może do 1.000 gr. Ten napływ krwi 
do macicy odbywa się regularnie mniej więcej co 
4 tygodnie i stąd nazwa regularności albo men
struacji, od słowa łacińskiego, menstruum.
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Jakkolwiek regularność jest dowodem po
czątku rozwoju dojrzałości, to jednak niezawsze 
wtedy kobieta jest już zupełnie dojrzałą. Podob
nie, jak i pojawienie się nasienia u chłopca nie 
świadczy jeszcze, by ten był tak dojrzałym, by 
mógł się żenić. Niestety jednak często tak się są
dzi i wydaje dziewczęta zawczas za mąż. U męż
czyzn nie obserwujemy takiego regularnego na
pięcia w częściach płciowych, jak u kobiet, cho
ciaż Ellis stara się udowodnić, że taka perjodycz- 
ność u mężczyzn istnieje, a Wilhelm Fliess stara 
się nawet matematycznie wykazać, że wszystkie 
objawy życiowe mają swój rytm. Jeżeli w orga
nizmie męskim istnieją takie perjodyczne okresy 
to objawiają się one w innej formie.

Na wystąpienie, względnie przewleczenie się 
regularności wielki wpływ mają procesy psychicz
ne, a nawet wola. Pewien lekarz zrobił spostrze
żenie, a raczej powiedziały mu o tern kobiety, że 
mogą wstrzymać grożącą im regularność w ten 
sposób, że owijają sobie tyle razy palec karm a
zynowym jedwabiem, ile dni pragną opóźnienia 
tejże *). Zapewne chodzi tu o nic innego 2) , jak 
o autosuggestje. W czasie regularności i w ciąży

*) Miscellen. Nat. Curios. II. st. 48, 4 n.
2) porównaj R. Gerling: Hypnotische Unterichtsbriefe 

i Der praktische Hypnotiseur.



kobiety są przeczulone i podrażnione, łatwo ule
gają złudzeniom, ale zato odporniejsze cieleśnie.

Jak wspominaliśmy, u mężczyzn mogą się 
zjawiać także takie perjodyczne dni, ale pod inną 
postacią, a zwłaszcza u mężczyzn nerwowych. 
Sprawa ta jednak nie jest jeszcze dokładnie 
znaną.

Mówiliśmy, że u ras kolorowych regularność 
u dziewcząt zjawia się wcześniej i nieraz też one 
wcześniej dojrzewają. U jednej nowo narodzonej 
dziewczynki w Nowym Orleanie piersi rozwinęły 
się odrazu, wzgórek łonowy pokrył się włosem, 
a regularność wystąpiła w 3 roku życia. U innej 
znów regularność ukazała się w 9 miesiącu ży
cia, a w 19 miała ona rozwinięte piersi, jak oso
ba dorosła. Jeden chłopczyk zaraz po urodzeniu 
miał już kości czaszkowe zupełnie zrośnięte. Po 
pierwszym roku życia ukazały mu się włosy na 
wzgórku łonowym i wystąpiły pollucje. Anna 
Mammenthaler z Lauperwyl w Kantonie Berneń
skim urodziła się w roku 1751, a w r. 1759 powiła 
córkę. We wszystkich wypadkach wczesnej doj
rzałości płciowej również i reszta ciała rozwijała 
się szybko, zęby wyrzynały się wcześnie, nato
miast duchowe zdolności były na tym poziomie, 
co u innych dzieci. Zwykle osobniki takie wyka
zują wybitne objawy degeneracji i tak jak się
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szybko rozwinęły, tak szybko się starzeją i rychło 
umierają.

W rasie Germańskiej zaczyna się dojrzałość 
zwykle między 14 a 15 rokiem życia. Jeżeli zacz
nie się ona w 13, to jest to przedwczesne dojrze
wanie, wymagające wielkiej uwagi ze strony wy
chowawców dziewczynki.

Wspomnieliśmy na początku poprzedniego 
rozdziału, że należy ściśle oddzielić od siebie po
czątek dojrzewania, a właściwą dojrzałość płcio
wą. Wprawdzie 14-letnia dziewczyna, mająca re
gularność, może zajść już w ciążę i porodzić, 
a chłopak w tymże wieku może mieć stosunek 
i zapłodnić, nie dowodzi to jednak, by byli doj
rzali i by odbywać się to mogło bez szkody dla ich 
cielesnego i duchowego rozwoju. Jasną bowiem 
jest rzeczą, że jak długo ciało dla swojego dalsze
go rozwoju i wzrostu potrzebuje ciągle jeszcze no
wego materjału twórczego, tak długo nie może się 
równocześnie pozbywać ważnych pierwiastków 
życiowych, a potrzebnych do płodzenia, bez wy
bitnej dla siebie szkody. Dlatego też organa płcio
we dojrzewające, jakkolwiek w zewnętrznej for
mie rozwinięte, powinny pozostać wtedy bez- 
czynnemi. Do tego też czasu brak jest w orga
nizmie właściwych cech cielesnych i duchowych, 
odróżniających istotnie osobnika męskiego od
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żeńskiego, a stanowiących podstawę przyszłego 
życia płciowego.

Jeżeli natomiast osobnik zbyt wcześnie zaczy
na żyć płciowo, to rujnuje nieraz przez to siebie 
na całe życie, będąc nieraz obciążony dziedzicz
nie.

Rytmiczny bieg spraw życiowych objawia się 
przy dojrzewaniu płciowem, a okres pomiędzy 
początkiem dojrzewania a dojrzałością, podzie
lić sobie można na trzy stadja, nie zawsze jednak 
ściśle od siebie oddzielone.

Na mocy mego wieloletniego doświedczenia, 
przyjmuję pierwsze stadjum, to jest od 14 do 17 
roku życia, nazywając go pędem wyzwolenia, 
drugie od 18 do 21 różniczkowania, a trzecie od 
21 dalej stadjum wzajemności.

W pierwszem stadjum obserwuje się głównie 
tendencje do wyzwalania się nadmiernie wydzie
lających się soków organizmu, co objawia się 
także odpowiedniem usposobieniem, a nieraz 
skłonnością do samozadawalania się, czyli ona- 
nii (samogwałt). W stadjum drugiem zaczyna 
się już zjawiać tęsknota do partnera, nieraz koń
cząca się uwiedzeniem albo wstąpieniem na drogę 
prostytucji. Zjawiają się tutaj z jednej strony 
idealne marzenia, a z drugiej zwierzęcy popęd 
płciowy, szukający nieraz zadowolenia na osob-
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niku drugim, chociażby nawet tej samej płci. 
Dopiero w stadjum  trzeciem popęd się uducha- 
wia i zjawia się uczucie skomplikowane, zwane 
miłością. Młody osobnik chce nietylko kochać, 
ale i być kochanym, wtedy dopiero znajduje 
zadowolenie i zjawia się też wtedy pierwszy ślad 
wierności.

U dziewcząt te trzy stadja przebiegają prędzej 
i kończą się prędzej, z 21 rokiem  życia, a u m ło
dzieńców dopiero z 25 rokiem życia.

Ten norm alny przebieg tych trzech stadji 
w porządku wyżej wspomnianym, jest koniecz
nym  dla rozwoju każdego gatunku, a gdy który 
z nich zjawi się wcześniej, to wywołuje zwykle 
zaburzenia i złe pozostałości w organizmie. D la
tego też czuwać należy przy wychowywaniu, by 
życie płciowe przebiegało przez te okresy i osobnik 
nie miał sposobności przedwcześnie żyć płciowo, 
a więc np. zapładniać lub być zapłodnionym, albo 
też zawierać w zbyt m łodym wieku małżeństwo, 
nawet z miłości. Ludzie, którzy za wczas rozpo
częli żyć płciowo, nie osiągają zwykle następne
go stadjum , to jest życia wyłącznego dla siebie 
i korzystania z cudnego kwiatu wiernej miłości.

Powinno się dlatego zupełnie spokojnie i nau 
kowo wpajać w młode osobniki, że tak, jak  nie 
można spożywać wprawdzie już pięknego, ale je
szcze nie dojrzałego owocu bez szkody dla zdro-
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wia, tak samo nie może żyć płciowo dojrzewają
cy, ale jeszcze nie dojrzały organizm.

Te lata szybkiego rozwoju i dojrzewania, roz- 
strzygają nieraz o przyszłym losie człowieka, tj. 
CZY pójdzie on w górę, czy też upadnie gdzieś 
w przepaść, dlatego też wtedy należy nad takim 
osobnikiem bardzo czuwać. W żadnym może 
okresie nie potrzebuje dziecko tyle silnej, troskli
wej i tkliwej opieki, jak wtedy. Niestety jednak 
często właśnie rodzice zajęci troską o młodsze 
dzieci, wypuszczają dorastające ze swej opieki 
i uwagi, albo też zaczynają wtedy zbyt ostro 
i energicznie z niemi postępować, zamiast oka
zywać im serce, przez co wywołują nieraz opór, 
skrytość i zbaczanie z właściwej drogi. A właśnie 
dojrzewający osobnik potrzebuje troskliwości 
i serca od kogoś, komu mógłby się zwierzać. 
Nie mogąc zaś znaleźć tego w domu u rodziców, 
szuka serca gdzieindziej, a więc u służby, ró
wieśników, lub co gorzej u osób zepsutych, co 
sprowadza go nieraz na bezdroża. Nie można 
już dojrzewającego osobnika traktować nadal, 
jako dziecko, ojciec powinien syna uważać za 
swego młodego przyjaciela, a matka córkę za swą 
młodszą przyjaciółkę. Jedynie wtedy stosunek 
pomiędzy rodzicami, a dziećmi będzie miły 
i szczery i potrafią oni z dziećmi w ten sposób
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dokonać wszystkiego łatwo i prędzej, jak  przez 
długie, nudne kazania moralne, albo surowość.

Zwłaszcza w dwóch pierwszych stadjach czu
wać należy bardzo nad osobnikami o podłożu 
nerwowem i przeczulonemi. Nieraz takie młode 
osobniki zaczynają się rozwijać zbyt wcześnie 
umysłowo, lub na odwrót okazuje pewne zwol
nienie rozwoju. Dzieci wcześnie umysłowo rozwi
nięte są bardzo czułe, żywe, posiadają dużą fa n 
tazję, drażliwość, objawiającą się nieraz, zw ła
szcza u  chłopców, wybucham i gniewu przeciwko 
wszystkiemu opierającemu się ich woli i za 
chciankom. Dzieci takie są często egoistyczne, 
próżne i pyszne i bardzo trudno dają się opano
wać. Stronią one nieraz od swoich rówieśników, 
uważając się za coś lepszego i nudzą się w ich to 
warzystwie. W  szkole odznaczają się dobremi po
stępami, pamięcią, nieraz talentam i do muzyki, 
poezji, m alarstw a i tym  podobnie. Natomiast 
brak im właściwej dziecięcej natury, jednolitości 
usposobienia i wytrwałości w pracy. Nieraz od
dają się oni samogwałtowi, przez co przeczulica 
ich systemu nerwowego jeszcze się zwiększa, 
a energja zmniejsza tak, że mimo swych dobrych 
postępów w nauce, nie potrafią oni później w ży 
ciu dać sobie dobrze rady. Nie mogą też obrać 
sobie nigdy właściwego zawodu, który potem  
zmieniają ciągle. Nieraz popełniają jakieś nienor-
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malne czyny, z byle powodu uciekają z domu ro
dzicielskiego, albo też z błahych powodów pró
bują targnąć się na swoje życie.

U dziewcząt dołącza się do tego wczesna próż
ność, kokieterja, chęć ciągłego strojenia i dbania 
o siebie, marzycielstwo, ciągłe pływanie w obło
kach, miłowanie fantastycznej literatury i roman
sów, natomiast wstręt do koniecznych codzien 
nych kobiecych zajęć. Dziewczęta takie zawiera
ją wtedy nieraz lekkomyślnie bez żadnego głęb
szego uczucia małżeństwa ze starszemi mężczy
znami, aby przez to zabłysnąć przed innemi sta
nowiskiem, pozycją i dostatkiem życiowym. Są 
to wszystko kandydatki na przyszłe histeryczki. 
Nieraz udaje się taką dziewczynę sprowadzić na 
właściwą drogę, gdyż te dążenia występują nie
raz atakami, a po każdym następuje pewne uspo
kojenie. U młodych mężczyzn natomiast zwykle 
atak taki trwa znacznie dłużej i nieraz może za
kończyć się zupełnem zwichnięciem życiowem 
owego osobnika. Z liczby tych przedwcześnie doj
rzałych, rekrutuje się też przeważnie cała falanga 
ludzi w przyszłości niezdatnych do niczego impo
tentów, zimnych kobiet i ludzi przedwcześnie ży
ciem złamanych.

O nadużyciu płciowem i skutkach tegoż mó
wić będziemy w późniejszym rozdziale, tu na
tomiast chcę przestrzec przed zawieraniem mał-
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żeństw w zbyt młodym wieku, co nieraz ma 
miejsce w celach rzekomo zdrowotnych lub ze 
względów materjalnych.

Przed 20 rokiem życia nie powinna żadna 
dziewczyna, a przed ukończonym 24, żaden męż 
czyzna w środkowej Europie wstępować w związ
ki małżeństwie, gdyż wywołać to może tak dla 
młodych małżonków, jak i dla ich potomstwa, 
bardzo smutne następstwa i skutki.

Już Arystoteles zwracał uwagę, że małżeństwa 
u młodych osobników dają bardzo złe potomstwo 
a u zwierząt np. potomstwo bardzo młodych osob
ników jest zwykle wątłe i słabe, co i u człowieka 
tak samo ma miejsce. Stwierdzono to zresztą 
w krajach, gdzie zawiera się małżeństwa w b a r
dzo wczesnym wieku.

Słusznie też mówi stare niemieckie przysło
wie: „gdy się da chłopcu żonę lub dziecku ptasz
ka do ręki, to nieszczęście stoi pode drzwiami“‘.

Odradzać też należy kobiecie małżeństwa 
w starszym wieku. Kobieta, która dawno już 
przekroczyła 30 rok życia, bardzo często ma po
tem ciężki poród, a znacznie cięższy jak młoda, 
albowiem z wiekiem części rodne tracą swoją 
moc rozszerzania się i swoją elastyczność. Ko
bieta więc 40-letnia, która przedtem nigdy nie ro 
dziła, powinna się dobrze przed zawarciem m ał
żeństwa zastanowić. Mężczyzna, który już prze-



kroczył 50 rok życia, a nie jest dobrze sytuowany 
materjalnie, powinien też myśleć przed zaw ar
ciem małżeństwa, czy potrafi zapewnić przy
szłość przyszłym swoim dzieciom. Natomiast 
60-letni człowiek, który wstępuje w związki m ał
żeńskie w zamiarze płodzenia dzieci, popełnia 
grzech, nietylko względem kobiety, ale i wzglę
dem przyszłych dzieci, których, chociażby one 
przyszły na świat zdrowe i silne, nie będzie mógł 
prawdopodobnie wychować i zapewnić im bytu.

Różnica wieku pomiędzy małżonkami nie po
winna wynosić więcej, jak 10 do 12 lat. Gdy 40 
do 50-letni mężczyzna żeni się z 20-letnią dziew
czyną, to będzie on już starcem wtedy, kiedy żo
na będzie w pełnym rozkwicie. Nic też dziwnego, 
że potem wynikają z tego nieszczęśliwe małżeń
stwa, niewierności i zdrady. Jeszcze jest gorzej, 
gdy naodwrót młodzieniec poślubia znacznie star
szą od siebie kobietę. W 15 albo 20 lat, potem spo
strzeże on dopiero z przerażeniem, że przywiąza
ny jest na całe życie kajdanami małżeńskiemi do 
przekwitłej, zgorzkniałej i starej już kobiety, tak, 
że trudno mu się oprzeć temu, by został jej n a 
dal wiernym.

Organa płciowe pozostają w bardzo ścisłym 
i bardzo ważnym związku z resztą organizmu, 
czego dowodzą potem następstwa operacyjnego 
usunięcia jąder lub jajników zwłaszcza w mło-
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dym wieku. Kobiety np., którym usuwa się cza
sem, celem leczenie pewnych chorób, jajniki, do
znają może wprawdzie chwilowej poprawy, lecz 
rychło potem stają się nieszczęśliwemi i nieule- 
czalnemi kalekami, tracącemi zupełnie ochotę do 
życia.

Okres funkcji płciowej jest bowiem rozkwitem 
organizmu, a w miarę wygasania funkcji płcio
wej, zmniejsza się stale siła żywotna i twórcza 
organizmu.

Regularność i zdolność płodzenia kończy się 
u kobiety zwykle pod koniec 40 roku życia, cho
ciaż bywają wypadki, że i 60-letnie kobiety mają 
dzieci. Baudelocque, Chambon i inni autorzy, 
obserwowali znów kobiety, które zaszły w ciążę, 
choć nigdy nie miały regularności. U mężczyzny 
zdolność płodzenia kończy się zwykle pomiędzy 
50 a 60 rokiem życia, czasem trwa i później, bo 
do 70 roku życia.

Wstrzemięźliwość płciowa może wywołać cza
sem u kobiety pewne zaburzenia, u mężczyzny 
zaś tylko wtedy, gdy obecnie jest wstrzemięźliwy, 
a przedtem żył inaczej, lub też gdy ma wyjątko
wo silny temperament lub chorobliwe zaburze
nia. Rzadko który z ludzi może trwale wstrzy
mać się od funkcji płciowej. Właściwie ani u męż
czyzny, ani u kobiety nie może wystąpić jakaś 
specjalna choroba wskutek wstrzemięźliwości



płciowej, naodwrót istnieje wiele cierpień, wystę
pujących jako następstwo nadużyć płciowych. 
Wstrzemięźliwość więc nie będzie nigdy szkodli
wą, jeżeli tylko fantazja pozostanie czystą a ciało 
jest zdrowe.
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PŁODNOŚĆ, DZIEDZICZNOŚĆ 
i KRZYŻOWANIE RAS.

Płodność człowieka m a bardzo szerokie g ra
nice, a przyczyna bezpłodności leży częściej po 
stronie kobiety. Podług Sampsona mylnem jest 
zdanie, że kobiety, które urodziły się z bliźnia
ków, razem z bratem, są niepłodne.

Pliniusz wspomina, że Pompejusz kazał na 
malować obraz pewnej kobiety, nazwiskiem Euty- 
chis, która urodziła przez życie 30 dzieci, z czego 
20 odprowadziło ją  do grobu. Pewien chłop 
w okolicy Moskwy m iał z dwóch żon 84 dzieci, 
z których w roku 1782, gdy miał 72 lat, żyło je
szcze 83. Pierwsza żona rodziła 27 razy, z czego 
cztery razy czworaki, 6 razy trojaki, 16 razy b liź
niaki, druga zaś wydała na świat z 8 porodów 
18 dzieci. Pewna kobieta w Paryżu porodziła 
6 razy trojaki, inna znów 44 dzieci, z czego raz 
było 5, a drugi raz 6, przy jednym  porodzie, inna
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wreszcie porodziła 53 dzieci, raz 6, a raz 7. Z dzie
ci tych jednak żadne nie przekroczyło 9 roku 
życia.

Derham  (Burdach, Fizjologja, tom I.) wspo
m ina o jednej kobiecie, która m iała 16 dzieci, 
z czego jedenaście wstąpiło w związki m ałżeń
skie. Gdy kobieta ta  zm arła w 62 roku życia, to 
pozostawiła 114 wnuków, 228 praw nuków i 990 
praprawnuków , razem  więc 1258 potomków!

Nadm ierna praca umysłowa zmniejsza zwy
kle zdolność płodzenia, zwłaszcza u kobiet. D la
tego też u inteligencji zwykle jest mniej dzieci 
jak u  fizycznie pracujących, gdzie wprawdzie 
płodność jest większa, ale zato i śmiertelność 
dzieci silniejsza, zwłaszcza, że te ostatnie są go
rzej pielęgnowane.

Liczne spostrzeżenia i statystyki wykazują, że 
w m iarę braku  pożywienia i zwiększania się nę
dzy, liczba porodów się zwiększa, co zresztą 
obserwujemy i u  zwierząt. Krowy w Norm andji 
byw ają odżywiane obficie i są mało płodne, na- 
odwrót w Bretanji są one kiepsko żywione, a za
to płodne. Przyczyna leży tu nie w rasie, ale w od
żywianiu. Ł) . Anglji podług Doubledaya ), zbyt

G. Delaunay: La fecondite. — Revue scientifique. 
Tome XXXVI. Paris 1885. S. 466. .

2) Thomas Doubleday: The true Law of Population 
shewn to be connected with Food of the People. Second 
edition. London.
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obfite odżywianie się ludzi wpływa ujem nie na 
ich płodność. Co do Niemiec wyraża się Henryk 
Ja n k ę 3) : dość obfita ilość dzieci w Niemczech 
m a za przyczynę um iarkowanie i prostotę w o d 
żywianiu się ludności, gdyż znaną jest rzeczą, 
że nadm ierne odżywianie się, wprawdzie pobudza 
popęd płciowy, lecz zmniejsza zarazem  zdolność 
płodzenia i zapładniania.

Porównanie liczby dzieci u rodzin robotni
czych, a lepiej sytuowanych na pierwszy rzut oka 
przeczy zdaniu Jankego. Tymczasem jest tak 
rzeczywiście, przy czem i inne czynniki wchodzą 
tu  w rachubę. Jasną jest rzeczą np., że człowiek 
dobrze się odżywiający i lepiej sytuowany, m a też 
lepsze mieszkanie. Proletarjusz nieraz zmuszony 
jest spać w jednem łóżku ze żoną, co naturalnie 
powoduje częstsze podrażnienie płciowe i stosu
nek. Człowiek sytuowany może pozwolić sobie na 
rozmaite przyjemności i ma też rozrywki ducho
we, co nieraz odrywa uwagę od popędu płciowe
go, zaspokojenie któregoż jest nieraz jedyną w ła
ściwie osłodą życia biednych ludzi. Te wszyst
kie momenty powodują to, że w m iarę dobrobytu 
zmniejsza się też liczba porodów. Myli się więc 
Kautsky, gdy mówi, że rzecz ma się przeciwnie

s) H. Jankę: Die willkiirliche Hervorbringung des 
Geschlechts bei Menschen und Haustieren.. Berlin, S. 221.



(K. Kautsky: W pływ postępu na mnożenie się 
ludności).

Nie chcemy naturalnie przez to powiedzieć, że 
leży w interesie wzmagania się ludności, by biedę 
podtrzymywać, owszem, zgadzamy się z żądania
mi Kausky‘ego, ale na nieco innej drodze. Jasną 
jest rzeczą, że ludzie żyjący w nędzy i ciemnocie 
i m ający jedyne zadowolenie życia w miłości 
płciowej, m ają wiele dzieci. Kobieta, która przy 
złem odżywianiu przechodzi dużo ciąży i poło
gów i karm i dzieci, będzie naturalnie m iała dzie
ci bardzo wątłe i słabowite. Brać tu należy pod 
uwagę to, że siły żywotne mężczyzny w tych w a
runkach są znacznie gorsze, wobec czego spło
dzone dzieci będą też mniej wartościowe. Skut
kiem tego śmiertelność takich dzieci jest bardzo 
wielką, a pozostałe przy życiu, wskutek ciężkich 
w arunków  bytu, są też wątłe i słabowite. Mimo 
więc większej ilości porodów, właściwa ilość dzie
ci może się przytem  zmniejszać.

Jasną jest więc rzeczą, że chodzi nie o ilość, 
lecz o jakość ludności i dlatego musimy się zgo
dzić ze zdaniem  Kautsky£ego, żądającego popra
wy bytu. Lepszym i szczęśliwszym będzie bo
wiem naród, liczący dziesięć miljonów zdrowych 
i silnych ludzi, jak  drugi, pięćdziesięciomiljono
wy, który jednak m a więcej jak połowę nędza
rzy i chorych. Przedewszystkiem trzeba jednak



podnieść ogólną oświatę i uświadomić ludzi, że 
dobre i racjonalne odżywianie się, jest pierw
szym warunkiem życia. Ileż to pieniędzy ciężko 
zapracowanych wydają nieraz mężczyźni niepo
trzebnie na piwo i wódkę, które obrócić by mogli 
na poprawę odżywiania i lepsze warunki domowe 
dla żony i dzieci. To jest sprawa bardzo ważna. 
Trzeba iść zawsze drogą pośrednią, dobrobyt pro
wadzi nieraz do degeneracji, zachęca do lubieżno- 
ści, demoralizuje i wpływa ujemnie na płodze
nie, a dobrze sytuowany próżniak może być 
nawet porównany z niepotrzebnym już w ulu 
trutniem.

Zajmiemy się teraz jedną z bardzo ważnych, 
a nieraz smutnych spraw życiowych, a jest nią:

DZIEDZICZNOŚĆ.
Najlepszy dowód dziedziczności daje nam 

człowiek. Jeżeli choroba jest podług zdania fizjo
logów „życiem w zmienionych warunkach‘£, 
a człowiek odziedziczył życie jako dalszy ciąg 
życia rodziców, to musi także dziedziczyć po nich 
nietylko zdrowie, ale wady i choroby.

Tak, jak wyższe zwierzęta i rośliny, powstaje 
i człowiek z połączenia się komórek zarodkowych, 
których dwie małe kępki plazmy jądrowej, jak 
gdyby magnetycznie do siebie pociągane, łączą 
i mieszają się ze sobą. Po połączeniu otoczone



żółtkiem, zaczynają rosnąć przez dzielenie się ko
mórek i tworzy się zarodek czyli embrjon, z tego 
zaś później w końcu dziecko. Już w zarodku 
pewna mała część plazmy zostaje-zarezerwowaną 
na wytworzenie się męskich i żeńskich gruczo
łów, z pomocą których potem rozpoczyna się na 
nowo u dorosłego dalszy proces płodzenia.

Weismann wykazał, że nasienie nie ginie 
przy zapłodnieniu, lecz płód jest dalszym ciągiem 
życia komórki macierzyńskiej i ojcowskiej. W ła
ściwie więc organizmy nie giną nigdy, lecz żyją 
dalej w swych potomkach.

Wszystkie organa ciała razem z ich funkcją 
i właściwościami, a więc także mózg i dusza, znaj
dują się już w stadjum utajonem owych dwóch 
komórek płciowych, które posiadają właściwość 
tworzenia nowych kombinacji w substancji, na 
wzór całego szeregu przodków po stronie ojca 
i matki. Dzieci tych samych rodziców nie są je
dnakie, a to dlatego, że nigdy warunki po stro
nie matki i ojca nie są te same i zapewne mole
kuły jąder są inaczej ułożone i rozmaicie w da
nej chwili silne. Raz przeważa wpływ zarodków 
ojca, raz matki, co powodować może najrozmait
sze kombinacje i to jest właściwa cecha dziedzicz
ności, prosta, uwolniona od wszelkich hypotez.

Gdy w przebiegu rozwoju zarodka warunki 
zewnętrzne i wewnętrzne są normalne i dobre, to
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tworzy się normalny osobnik, jako mieszanina 
właściwości swoich przodków. Właśnie tę właści
wość zowiemy dziedzicznością, a może ona obja
wiać się podobieństwem nietylko do rodziców, ale 
i do dalszych przodków. Ta potencja nie koniecz
nie musi już być gotową w plazmie zarodkowej, 
lecz może być też wywołaną w dalszym rozwoju 
i odżywianiu się. Forel wyraża się, że cechy dzie
dziczne tkwią już w jądrach zarodkowych i dla
tego podobnie, jak z żołędzi wytworzyć się może 
dąb, a z nasienia szpinaku roślina szpinaku, tak 
z nasienia męskiego może wytworzyć się tylko 
człowiek.

U żadnego osobnika nie można otrzymać ani 
polepszenia ani uszlachetnienia dziedzicznych 
cech, co najwyżej jedynie, przez wychowanie 
i pracę, wyzyskać dokładnie istniejące w zarod
ku, albo odwrotnie je zniekształcić. Natomiast 
bardzo łatwo pewne wpływy szkodliwe mogą wy
wołać zaburzenia rozwoju zarodka, a nawet ten
że zniszczyć. Tak np. już w ciele matki pewne 
trucizny mogą wywołać te zaburzenia, podobnie 
połączenie się zdrowej komórki jednego osobnika 
z chorą komórką drugiego.

Nie dziedziczy się nigdy gotowej niejako cho
roby, ani właściwości charakteru, lecz tylko 
skłonność do tychże.
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O skłonności wyraża się słusznie Fere (Cho
roby nerwowe i ich dziedziczenie, Berlin 1926): 
„predyspozycja jest pewnego rodzaju chorobą 
w stadjum utajonem. Predysponowani jednak nie 
odpowiadają jednakowo na te same podniety. 
Każdy posiada pewien organ, który jest słabszy 
i bardziej czuły, jak inne i podrażnienie tegoż po 
wodować może wybuch choroby, która niejako 
była już do wybuchu przygotowaną. Gdy n. p. 
obserwujemy oddział żołnierzy jednako ubranych 
i odżywianych, wystawionych na działanie mroź • 
nego wiatru, to jeden z nich może wskutek tego 
zachorować z zaziębienia na zapalenie płuc, dru
gi na zapalenie opłucnej, trzeci na reumatyzm sta 
wów, czwarty na porażenie nerwu twarzowego, 
piąty na ischias i t .  d., ta sama więc przyczyna, 
to jest zimno, wywołać może rozmaite choroby. 
Ostre i chroniczne choroby działają tak samo, wy
wołując rozmaite zaburzenia, zależne od indywi
dualności i dziedzicznej czy wrodzonej predyspo
zycji. Trzeba bowiem odróżnić cechy dziedziczne 
od nabytych. Cechy dziedziczne otrzymuje osob 
nik od rodziców względnie przodków, nabyte zaś 
powstają w łonie matki lub potem w życiu. Ce
chy nabyte w łonie matki nie są zatem dziedzicz - 
nemi, gdyż bardzo często rodzice ani przodkowie 
ich nie mieli i dlatego nazywamy je wrodzonemi.

Wspomnę tu np. o tak zwanem „zapatrzeniu
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się“. Zapatrzenie się, u ludu od dawna jest zna
ne, natom iast w nauce dotąd nie uwzględniane 
i dopiero w ostatnich czasach przez niektórych 
badaczy zostało uznane za istniejące. (W ychowa
nie i małżeństwo. Orania, Berlin, Autor).

Wiemy, że pewne psychiczne i cielesne zabu
rzenia działać mogą bardzo zgubnie na rozw ija
jący się płód, należą tu np. zatrucia alkoholem, 
nikotyną, arszenikiem, przestrach m atki i t. p. 
Brown wykazał, że po nieudałych próbach spę
dzenia płodu, zrodzone dzieci często są idjotycz- 
ne. Burdach w swojej fizjołogji zaznacza w yraź
nie, że płód bierze niejako udział w życiu psy 
chicznem m atki i to, co ona sobie wyobraża, może 
się w nim  wytworzyć względnie zmienić. W  poe
tycznej formie wyraził to poeta Sully-Proud- 
homme, laureat nagrody Nobla:

Słyszy się często, że m atki pragnienie, 
Chociażby było m ózgow ym  koszmarem.
Dać może dziecku specjalne istnienie,
Które przypłaca potem życiem  całem,
Każda m yśl piękna, czy bólem skażona, 
W bija się w duszę dziecka przez granice łona, 
Tak, jak  się wbija w jego całe ciało,
Gdy w łonie m atki to się jeszcze działo!
Jeżeli przyjmiemy, że zapatrzenie czyli w ła

ściwie wpływ psychiczny, działać może w kie
runku ujem nym  na płód, to tern samem przyjąć
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trzeba, że działać może i w kierunku dodatnim. 
Nie jest to rzeczą nową. Ossjan wspomina, że 
spartańskie kobiety rodziły wspaniale zbudowane 
dzieci, a to z tego powodu, że umieszczały 
w swoich sypialniach posągi Apollina. Lessing 
w swoim Laokonie powiada: Sztuki piękne mają, 
jak wiemy wielki wpływ na charakter danego na
rodu, a działanie to jest wzajemne, bo jeżeli 
piękni ludzie tworzą piękne posągi, to te na od
wrót tworzą pięknych ludzi tak, że społeczeństwo 
zawdzięcza swą piękność sztuce.

W nowszych czasach poruszył tę sprawę zno
wu Henryk Wright, a pomysłowy Dr. du Prel 
z Monachjum wyraża się: Dlaczego chcemy nasze 
dzieci dobrze wychować? Nie chodzi tu tylko o to, 
by uczynić je zdolnemi do walki o byt, lecz także 
by je uszlachetniać i zadaniem pedagogiki jest 
wychowanie dziecka zdrowego duchowo i ciele
śnie. Zadanie to jest jednak w obecnych czasach 
bardzo ciężkie, ale pedagogika mogłaby so
bie ułatwić to zadanie, gdyby zerwała z przesą
dem, że wychowanie można dopiero rozpocząć, 
gdy dziecko jest rozumnem, mogło by się to dziać 
już znacznie wcześniej, bo nawet w łonie matki!

Tak więc du Prel wyraźnie powołuje się tu na 
zapatrzenie psychiczne w sensie dodatnim.

Postępowanie tu mogłoby być podwójne. 
Z jednej strony polegałoby ono na chronieniu



matki przed wszystkiemi przykremi wrażeniami, 
któreby mogły wywrzeć jakiś ujemny wpływ na 
ciało i ducha dziecka, a z drugiej na ciągłem do 
starczaniu matce wrażeń pięknych i przyjemnych, 
by przez to wpłynąć na płód w sensie dodatnim. 
Tak więc matka powinna ulegać „zapatrzeniu'1 
tylko w sensie dodatnim, pięknym i szlachetnym.

Takie wychowanie w łonie matki sięgałoby 
znacznie głębiej, jak wszelkie usiłowania rodzi
ców, nauczycieli, państwa i kościoła uczynić to 
mogą potem.

Niestety nikt nie chce tego zrozumieć, że mia 
łoby to korzyść nie tylko dla państwa, ale prze- 
dewszystkiem dla rodziny, a tymczasem rzecz 
dzieje się nieraz odwrotnie. Gdy w małżeństwie 
razem z ilością dzieci powiększa się też bieda, mąż 
zaczyna żonie, będącej w poważnym stanie czy
nić wymówki, dokuczać jej, źle ją traktuje, za
miast właśnie wtedy chronić ją od wszelkich 
trosk i zmartwień. Każdy małżonek powinien 
studjować dobre strony i utalentowania swej żo
ny i w czasie brzemienności takowe podtrzymać 
i zwiększać, bo w ten sposób wpłynie bardzo na 
korzystne strony dziedziczności. Do pewnego 
więc stopnia jest w naszej mocy powoływać do 
życia dzieci o pięknych formach, dobrym cha
rakterze i uzdolnieniach, a potem już dalsze wy
chowanie byłoby znacznie łatwiejsze. Zwykle
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jednak wszystko zostawiamy naturze, a raczej 
przypadkowi i ani prawodawstwo, ani społeczeń
stwo nie daje należytej opieki kobietom ciężar
nym.

A tymczasem drogą dziedziczności powstają 
najrozmaitsze zaburzenia cielesne i duchowe. 
Chodzi tu naturalnie o wspomniane skłonności, 
które dopiero wychowanie i warunki zewnętrzne 
albo rozwijają albo też niszczą.

Pozornie wydawałoby się, że dziedziczność 
ma coś strasznego w sobie. W rzeczywistości jed
nak jest ona bardzo mądrem zrządzeniem tw ór
czej natury, która poświęca jednostkę dla dobra 
gatunku. Jest to bowiem konsekwencją prawa 
rozwoju, że jednostka wątła i słaba musi zginąć 
lub zmarnieć, by nie przeszkadzała dalszemu roz - 
wojowi gatunku. Nie powinniśmy zapominać, że 
osobnik, który przychodzi na świat, ma w sobie 
niejako nagromadzone bogactwo lub też na od
wrót nędzę i zboczenia całego szeregu przodków, 
a zwyrodnienie nie jest zupełnie dziełem natury, 
ani jej celem, ale tylko powoduje je sama błą
dząca ludzkość, podczas gdy właśnie natura cią
gle dąży do tego, by poprawić to, co nieraz lekko
myślna jednostka w sobie lub też w potomstwie 
zepsuła. Obowiązkiem też naszym tak ze stano
wiska higjenicznego, jak też praktycznego, jest 
starać się o uszlachetnienie i poprawę rasy ludz-
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klej, a zacząć to powinniśmy od reformy naszego 
życia i wychowania naszych dzieci.

Czasem pewne cechy przeskakują kiika ge
neracji i pewne właściwości duchowe, czy ciele
sne po chwilowej przerwie zjawiają się dopiero 
u wnuków i prawnuków. Tak np. często dzieci 
nie okazują podobieństwa do swoich rodziców, 
natomiast wybitnie przypominają swoich dziad
ków, pradziadków i t. d. Tłómaczymy to sobie 
tern, że skłonności do podobieństwa rodziców tu
taj się nie rozwinęły, bo przeważyły skłonności 
przodków dalszych, nie wiemy bowiem jeszcze 
dokładnie, w jaki sposób i w jakim stopniu bio
rą udział w dziedziczności sam ojciec i matka. 
Schopenhauer twierdzi, że dzieci dziedziczą cha 
rakter po ojcu, a inteligencję po matce, co znaj
duje potwierdzenie w życiorysach wielu słynnych 
ludzi.

W dziedziczności wielką rolę odgrywa pokre
wieństwo rodziców. Im ono jest bliższe, tem po
tomstwo bywa słabsze, na co jaskrawjr dowód 
mamy w rodzinach arystokratycznych, wykazują
cych wielki procent osobników zwyrodniałych. 
Zwyrodnienie to występuje tam głównie na polu 
duchowem, gdyż strona fizyczna przez dobre od
żywianie się, sporty, jakoteż dbanie o zdrowie 
i leczenie się, bywa tam lepiej utrzymana, ewen
tualnie poprawiana.
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Byłoby jednak błędem twierdzić, że każde 
małżeństwo pomiędzy krewnymi jest dla potom
stwa bardzo szkodliwe. Niebezpieczeństwo to 
istnieje tylko wtedy, gdy łączą się ze sobą osob
niki z podobnemi złemi skłonnościami, czy obar
czeniami dziedzicznemi, gdyż te wtedy się sumu
ją. Natomiast skoro w rodzinie niema żadnych 
wybitnych obciążeń, ani zwyrodnień, małżeń
stwo takie może wydać zupełnie zdrowe potom
stwo. W dynastji Ptolomeuszów z początku np. 
mimo małżeństw w rodzinie, rodziły się osobniki 
piękne i dzielne, a dopiero z czasem, wskutek de
generacji dalszych pokoleń, wystąpiły wybitne 
objawy zwyrodnienia.

Mantegazza i inni przestrzegają jednak przed 
ciągłemi małżeństwami pomiędzy krewnymi. Nie 
jest to zbrodnią, jeżeli od czasu do czasu ja 
kiś kuzyn ożeni się ze swoją kuzynką, nie powin
no to być jednak regułą i dlatego słusznie postę
puje kościół katolicki, pozwalając na to tylko 
w wyjątkowych wypadkach.

Do jakich chorób dziedziczy się skłonności? 
Na pytanie to możemy tylko odpowiedzieć czę
ściowo. Tak np. bezwarunkowo dziedziczy się 
skłonność do gruźlicy. Jeżeli się zważy, że 
w Niemczech niemal co czwarty człowiek zapada 
na tę chorobę, to zarazem daje nam to wskazów-
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kę, że ważniejszą jest rzeczą zapobiegać dziedzicz
nie tej chorobie, jak istniejącą już leczyć.

Również dziedzicznie przenoszą się na potom
stwo zgubne skutki alkoholizmu w postaci zabu
rzeń umysłowych, ciężkich chorób nerwowych 
i padaczki. Potomstwo pijaków jest też bardzo 
skłonne do gruźlicy. Zawarty w wódce, likierach, 
winie i piwie alkohol etylowy, jest trucizną, wy
wołującą w wysokim stopniu zwyrodnienie tka
nek w postaci stłuszczenia lub też tkankołączno- 
wego kurczenia się mięśni, naczyń krwionośnych, 
nerek, wątroby i serca.

Prof. Dr. Hodge podawał psom doświadczal
nie alkohol. Z początku czynił to przemocą, 
z czasem jednak zwierzęta przyzwyczajały się do
tego, a nawet potem domagały się alkoholu __
stały się niejako nałogowcami. Potomstwo takich 
zwierząt okazywało potem te same cechy zwyrod
nienia, co dzieci pijaków, a więc padaczkę, zły 
rozwój cielesny, rozmaite zaburzenia nerwowe, 
a wreszcie wielką śmiertelność przy porodzie. 
Prof. Forel twierdzi, że głównem źródłem i przy
czyną chorób umysłowych i nerwowych, znie
kształceń ciała i zwyrodnień, jest alkohol, który 
niszczy wprost i zatruwa tkanki gruczołów płcio
wych. Z tego też powodu człowiek pijący nałogo
wo wódkę i płodząc zarazem dzieci, popełnia na 
nich zbrodnię i staje się największym wrogiem



swej własnej rodziny. Nie potrzeba być jednak 
pijakiem, bo już spłodzenie dziecka w jednorazo- 
wem oszołomieniu alkoholowem wywołać może 
te same zgubne skutki, jak to wykazał Prof. 
Krafft-Ebing, Esquirol, Seguin, Morel, Lucas, 
Dehaut i inni. W  ten sposób działa nie tylko 
alkohol, ale także morfina, opium i inne narko
tyki. Jeżeli nazywamy mężczyzn silniejszą płcią 
i są oni z tego dumni, to powinni przecież tę siłę 
swoją w panowaniu nad sobą tu właśnie wy
kazać!

Dziedziczy się także, podobnie jak gruźlicę, 
raka i epilepsję czyli padaczkę i to pośrednio lub 
bezpośrednio. Mianowicie dziecko rodziców epi
leptycznych może albo samo być epileptykiem, 
lub też cierpieć na inne choroby, jak histerję, ta
niec św. Wita, chorobę Basedowa, drżączkę po- 
rażenną lub głucho-niemotę. Esquirol, Moreau, 
Voisin i Foville wykazali, że często dzieci rodzi
ców, cierpiących na epilepsję, zapadają też po
tem na tę chorobę (co mniej więcej w 50 °/o ma 
miejsce) ewentualnie w postaci konwulsji lub też 
innych cierpień poronnych, jak kurczy krtani, 
zgrzytania zębami w nocy i t. p.

Dziedzicznym również jest rak, który w ostat
nich czasach ku przerażeniu ludzkości zaczyna 
się coraz więcej szerzyć. Dr. Ziegelroth w swojej 
klasycznej pracy p. t.: „W sprawie obrony przed
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niebezpieczeństwem raka“. Berlin 1901 (M. Ri
chter) dochodzi do następujących praktycznych 
wniosków:

1) Ludzie, cierpiący na raka, nie p o w i n n i 
mieć dzieci.

2) Kobieta, pochodząca z rodziny, w której 
panuje rak, nie powinna nigdy wychodzić zamąż 
za mężczyznę, pochodzącego z podobnej rodziny, 
bo wtedy niebezpieczeństwo wystąpienia raka 
u dzieci jest bardzo duże.

W sprawie dziedziczności raka podaje Prof. 
Williams (Der Frauerarzt, 19. 5. 1899) następu
jące ciekawe zestawienie:

1) Pewna 55-letnia kobieta cierpiąca na raka 
macicy straciła na tę samą chorobę swoją matkę, 
ciotkę, babkę i dwie siostry.

2) Inna 2 8-letnia kobieta z rakiem macicy 
straciła na tę samą chorobę matkę i dwie siostry.

3) W pewnej rodzinie zmarło na raka lewej 
piersi 5 córek i matka.

4) Na raka żołądka zmarł: Napoleon I, jego 
brat Lucjan, 2 siostry Paulina i Karolina i ojciec.

5) Pewna 60-letnia kobieta zmarła na raka 
w piersi. Druga jej córka miała 2 synów i 5 có
rek. Jeden syn umarł na raka żołądka, 2 córki 
na raka piersi, a jedna na raka wątroby. Trzecia 
z córek miała dwóch synów i 5 córek, z których 
wszystkie zmarły na raka piersi lub wątroby.
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Dziedzicznym jest także bezwarunkowo syfi
lis, chociaż niektórzy temu przeczą. Prawda leży 
tutaj w pośrodku, to znaczy, że dziedziczy się 
rzadko syfilis jako taki, lecz jego zgubne skutki. 
Inaczej natomiast przedstawia się sprawa, gdy 
choroba ta leczona była rtęcią, bo tutaj nieraz 
u dziecka objawić się mogą zgubne skutki rtęcio
wego zwyrodnienia ojca tak, że niektórzy jak Her
man i Ziegelroth (Fizykalno-djetetyczne leczenie 
syfilisu, Berlin 1900, M. Richter), mówią raczej 
o dziedziczeniu zatrucia rtęcią, jak syfilis (Hy- 
drargyrose). Podług Dr. Ziegelroth‘a uderza tu 
przedewszystkiem ogromna śmiertelność nowo
rodków. Fournier (potwierdza to Prof. Heubner) 
u 18 rodzin syfilistycznych na 161 ciąży wykazał 
157 zmarłych po porodzie dzieci, a w innych ro
dzinach procent był nawet większy. Syfilis nowo
rodków jest prawie nieuleczalny, a śmiertelność 
tychże według Heubnera wynosi 99 °/0 (Syfilis 
w wieku dziecięcym, Tiibinga 1896).

Dziwić się też należy, że są lekarze, którzy 
dozwalają mężczyznom po odbyciu kuracji rtę
ciowej zaraz potem się żenić (Gerling: Kiedy sy- 
filitycy mogą wstępować w związki małżeń
skie?) *).

1) Obecnie leczenie rtęcią ustąpiło miejsca leczeniu  
salvarsanem i bizmutem, i z tego też powodu powyższe 
niebezpieczeństwa wchodzą już mniej w rachubę. Mamy 
przy tem obecnie bardzo pewną próbę krwi W asserman-



Feulard na kongresie dermatologów w Wied
niu wykazał na licznych faktach, że mimo zupeł
nego pozornie wyleczenia ze syfilisu, osobnik 
może jednak jeszcze być dalej źródłem zakaże
nia. Tak np. jeden rzekomo wyleczony pacjent 
w cztery lata i 9 miesięcy zaraził potem swoją 
żonę. A jednemu „wyleczonemu” lekarzowi wy
darzyło się to nieszczęście w 7 lat. Pewna kobieta 
leczona kilka lat rtęcią na syfilis, w 7 lat po za
rażeniu, urodziła dziecko syfilityczne, które w 6 
tygodni po porodzie zmarło. Męża swego zaraziła 
dopiero w 2 lata potem. Przykłady te chyba wy
starczą.

Dziedziczność głuchoty jest też stwierdzoną, 
a sprawą tą zajął się w Ameryce Dr. A. Bell, 
który wyraził nawet się, że wobec stale zwię
kszającej się liczby małżeństw głuchoniemych 
między sobą, zachodzi obawa, by nie powstał po- 
prostu osobny odłam tych ludzi na świecie. 
Wprawdzie Danger powiada, że nie ma specjal
nego jakiegoś degeneracyjnego życiowego soku 
dla głuchoniemych, tak, jak to ma miejsce 
w innych chorobach, mimo to jednak tablice sta
tystyczne wykazują, że dziedziczenie głuchonie-

na, której każdy podejrzany o syfilis przed wstąpieniem  
w związki małżeńskie powinien się poddać (przvnisek 
tłómacza).



moty ma miejsce, chociaż często przeskakuje ono 
generacje.

Nie wyczerpaliśmy tu wcale wszystkich cho
rób dziedzicznych, albowiem do grupy tej należą 
i inne, jak cukrzyca, skaza moczanowa, otyłość, 
tabes, ślepota barw, przewrotny popęd płciowy, 
a przedewszystkiem skłonność do chorób umy
słowych, histerji i tańca św. Wita, które to cho
roby występować mogą u dzieci nieraz pod roz- 
maitemi postaciami.

Ciekawe spostrzeżenie dokonał Dr. Maurin, 
mianowicie przekonał się on, że właśnie małżeń
stwa obciążone jakąś chorobą są płodniejsze, jak 
nieobciążone.

Średnio płodność małżeństwa wynosi . 3.19
dla 235 gruźliczych . . . 5.27
dla 15 rakowatych . . . .  4.10
dla 13 syfilityków . . . .  3.27

Wobec tego, wszyscy gruźlicy, syfilitycy 
i rakowaci, jeżeli macie odwagę, to możecie wa
szą chorobę pomnażać w nieskończoność!

Powszechnie sprawa dziedziczenia przedsta
wia się w ten sposób, że syn najłatwiej dziedzi
czy skłonności chorobowe po swojej matce, jej 
ojcu (dziadku), a córka po ojcu, jego matce (bab
ce). Jest to ogólne prawo atawizmu, a Sadgwick 
nazwał je płciowem ograniczeniem. Pewne cho
roby przechodzą tylko męską lub żeńską linją,
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a przenoszone bywają przez linję przeciwną, jak 
to np. ma miejsce przy daltoniźmie, rybiej łusce, 
albiniźmie lub też braku pewnych organów.

Każdą chorobę dziedziczy się tern łatwiej, im 
zapłodnienie nastąpiło w krótszym czasie po wy
buchu jej u rodzica, a najczęściej naturalnie 
w czasie przebiegu choroby, tak, że wobec tego 
można mniej więcej wyrobić sobie pewien sąd 
co do ewentualnego dziedziczenia danej choroby.

Czyż wobec strasznego faktu dziedziczności, 
mamy już o wszystkiem zwątpić? Czyż niema już 
tutaj żadnego ratunku, żadnych środków zarad
czych?

Owszem są, a świadomość grożącego niebez
pieczeństwa powinna nas podnieść na duchu, 
a nie zdeprymować, powinna uzbroić nas do 
walki ze samymi sobą i naszemi żądzami!

Wszystko, co chore, powinno się przede- 
wszystkiem leczyć!

Ponieważ dziecko przychodzące na świat, 
czyni to bez swej woli i jest bezbronne wobec 
win swoich rodziców, przedewszystkiem więc od
powiedzialność cała spada na rodziców. Z tego, 
co powiedzieliśmy powyżej, wynika przede
wszystkiem, że pewne rodziny powinny być wy
kluczone od zawierania małżeństw z innymi, 
względnie od płodzenia dzieci. Nie twierdzę przez 
to, aby członkowie tych rodzin nie mogli wogóle



wstępować w związki małżeńskie, ale powinni 
znać dokładnie stan dziedziczności swych ro
dzin i brać odpowiedzialność na siebie.

Jasną np. jest rzeczą, że gdy dwoje ludzi z ro
dzin gruźliczych pobierze się ze sobą, to prawdo
podobieństwo obarczenia dzieci gruźlicą będzie 
dwa razy większe, jak gdy suchotnik ożeni się 
z kobietą z rodziny zdrowej. Tak samo przez 
uświadamianie powinniśmy zapobiegać temu, by 
nie wstępowali w związki małżeńskie osobnicy 
z dwóch rodzin obciążonych nerwowo lub alko
holików. Natomiast człowiek zdrowy nerwowo 
może wejść w związek małżeński z kobietą z ro
dziny alkoholicznej, jeżeli jest ona zdrową i zo
stała wychowaną podług zasad higjeny. Nawet 
zdrowy człowiek na płuca dobrać sobie może żo
nę czy męża z rodziny gruźliczej, gdy osobnik 
ten jest także zdrowy, natomiast nie powinien 
tego uczynić nigdy potomek rodziny gruźliczej, 
t. j., gdyby się chciał żenić z panną pochodzącą 
wprawdzie z rodziny zdrowej, ale która cierpi na 
anaemię lub silną histerję. O sprawach tych pisa
łem obszernie w moich książkach: „Wychowanie 
a małżeństwo44, i „Powinieneś być mężczyzną44.

Nie żądam wcale tutaj, jakichś ostrych praw
nych zakazów, chciałbym tylko jednak, by kan
dydaci do małżeństwa dokładnie byli z tą. tak 
ważną społecznie sprawą, obznajomieni i podda-
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wali się przedewszystkiem przed zawarciem mał
żeństwa szczegółowemu i sumiennemu badaniu le
karskiemu i dopiero, gdy to wypadnie dodatnio, 
wstępowali w związki małżeńskie, które jedynie 
wtedy, gdy zdrowie obustronne jest dobre, może 
dać szczęśliwe pożycie i pociechę z dzieci. W prze
ciwnym zaś razie powinien osobnik w imię dobra 
ukochanej osoby, dzieci i społeczeństwa, z tego 
kroku zrezygnować.

O wiele prędzej w podobnych wypadkach 
prowadzącym do celu, zamiast zakazu żenienia 
się, byłby zakaz płodzenia. Możnaby wtedy cięż
ko dziedzicznie obciążonym pozwolić na małżeń
stwo, jednak pod warunkiem, gdyby partnerzy 
byli dokładnie o tej sprawie uświadomieni 
i w imię dobra ogółu, zrzekli się płodzenia, 
względnie stosowali ostrożności, by nie zwiększać 
przez swój krok liczby kalek w społeczeństwie. 
Natomiast zbrodniarzom i ciężkim degeneratom, 
którzyby nie chcieli stosować się do tych przepi
sów, możnaby pozostawić funkcję płciową, ale 
przez nie wielki bezbolesny zabieg operacyjny, 
usunąć zdolność płodzenia.

W imię dobra ogółu i przyszłych pokoleń, 
jednostka poddać się musi tym przepisom, m a
jącym dobro społeczeństwa na celu!

Wszystkie rasy ludzkie mieszają się ze sobą, 
przyczem płodzi się mieszańców, których dalsza
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zdolność rozmnażania się jest gorszą. Sprawa ta 
nie jest jeszcze dokładnie nam znaną, zdaje się 
jednak, że zdolność dalszego rozmnażania się 
u mieszańców jest mniejsza, jak to widzimy na 
mieszańcach Anglików z Hindusami lub Negrami, 
podczas gdy znowu pomieszanie Francuzów z Ne
grami i Portugalczyków z Hindusami, daje 
wprawdzie mieszańców silnych fizycznie, ale 
pod względem psychicznym pozostawiających 
wiele do życzenia. Doświadczenie natomiast uczy, 
że niższa rasa przez połączenie z wyższą, zostaje 
nieraz poprawioną, a ludy stojące bardzo kultu
ralnie nieraz wysoko, jak Anglicy, Francuzi, 
Niemcy i Włosi, mieszając się ze sobą, płodzą 
doskonałe potomstwa. Anglicy np. są narodem 
najwięcej może mającym w sobie różnej krwi, 
a mimo to są oni przeważnie silni i dzielni. Rów
nież mieszańcy Francuzów z Arabami, tak pod 
względem duchowym, jak cielesnym, przedsta
wiają się bardzo dobrze.

Podług d‘Orbignego przez pomieszania się 
różnych szczepów Indjan południowej Ameryki, 
powstają osobniki bardzo piękne, a nawet utalen
towane. Natomiast bardzo niskie rasy wydają co
raz to gorsze potomstwo przy mieszaniu się, np. 
czarni mieszając się z czerwono-skórymi. Na
leżą tutaj i Zambosi, mieszańcy murzynów 
z Indjanami, którzy wprawdzie są bardzo silnie
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zbudowani, ale zarazem szkaradni. Każdy osob
nik ludzki ma aż do 16 pokolenia w tył mniej 
więcej przeszło 65 tysięcy męskich i żeńskich 
przodków. Historyk Gibbon twierdzi, że da się 
to z pomocą nazwisk, herbów i autentycznych 
dokumentów doprowadzić zaledwie do 10 wieku 
po Chr., natomiast w starożytności byłoby to nie
wykonalne nawet u ludów wysoko stojących, jak 
np. u szlachty rzymskiej.

Nie ulega wątpliwości, że rasa germańska zo
stała ciężko uszkodzoną przez mieszanie się z rasą 
żółtą i czarną, i wiele rozmaitych defektów cie
lesnych skłonności chorobowych i zboczeń mo
ralnych należy odnieść właśnie do tego. Nieraz 
już z twarzy takiego osobnika można tę obcą 
przymieszkę wyczytać. Dlatego też biała kobieta, 
która zajdzie w ciążę z osobnikiem rasy żółtej 
lub czarnej, wyrządza szkodę nietylko swoim 
dzieciom czy wnukom, ale nawet całemu narodo
wi w przyszłości.

Pożądania godną rzeczą byłoby, by przyszli 
małżonkowie starali się przedtem poznać swoje 
charaktery w sposób objektywny. Już obecnie 
niektórzy dają w tym celu badać pismo grafolo- 
gicznie (C. Noghe: Czy nadają się oni do siebie? 
nakład Orania, Berlin), a wielu ludzi obznajamia 
się z podstawami nauki o znajomości charakte
rów ludzkich (Gerling: Nauka o człowieku, na-
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kład Orania, Berlin), gdyż chcą się ocalić od 
przyszłych rozczarowań w małżeństwie i uchro
nić ewentualnie dzieci od dziedziczenia złych cech 
charakteru. Niestety sprawa ta nie znalazła szer
szego zastosowania, któreby mogło wpłynąć na 
lepszą harmonję i poprawę ras.

Sprawa płodności i krzyżowania rasy nie jest 
jeszcze we wszystkich kierunkach dobrze nam 
znaną, a prócz tego wszelkie próby wpływania 
naukowego na tę sprawę są jeszcze nikłe, bo na
tura nie da się ustawami kierować. Nic też dziw
nego, że niektóre państwa walczą bezskutecznie 
ze stale zmniejszającą się liczbą narodzin dzieci. 
Płodność zależy w dużej mierze od warunków 
higjenicznych ludności, od położenia socjalnego 
osobników, i korzystnych warunków pracy, od 
możności zawierania małżeństw w odpowiednim 
wieku, od ochrony ciężarnej, badania i leczenia 
wstępujących w związki, a wreszcie pomaga temu 
seksualne uświadamianie ogółu, co powinno się 
bez wyjątku odbywać w najwyższych klasach 
szkół. Naturalnie i dobre stosunki mieszkaniowe 
odgrywają tu wielką rolę.

Na mocy doświadczenia i nauki, możemy 
w końcu w tej sprawie podać następujące 
punkta:

Za bardzo silna praca fizyczna działa nieko-
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tzystnie na płodność. Tak np. akrobaci i atleci 
zwykle mają bardzo skąpe potomstwo.

W miarę zwiększania się inteligencji człowie
ka, zmniejsza się jego potomność.

Im dzieci w danej rodzinie jest więcej, tem 
nieraz jakość ich jest gorsza.

Dobre odżywianie zmniejsza wprawdzie ilość 
potomstwa, jednakże jest ono zato silniejsze, przy 
nędznem odżywianiu sprawa ma się odwrotnie.

Mieszanie się ras, zwłaszcza niższych, ma sku
tek ujemny, natomiast różnica temperamentów 
przy zawieraniu małżeństw działa na potomstwo 
bardzo korzystnie.

Blondyni są płodniejsi od brunetów, a gdy 
oboje z rodziców są blondynami, płodność jest 
największa. Płodniejszymi są mężczyźni z małe- 
mi, lecz silnemi gruczołami płciowemi.

Kobiety o lymfatycznym temperamencie łatwo 
zachodzą w ciążę i są płodne, podobnie drobne 
i słabowite, w przeciwieństwie do wysokich i sil
nie zbudowanych.

Osobniki bardzo wątłe i chorowite, jakoteż 
obciążone dziedzicznie, powinny się wstrzymy
wać od zawierania małżeństw, a przynajmniej 
od płodzenia dzieci. Próby poprawiania płodno
ści z pomocą domieszki gruczołów zwierzęcych, 
np. małpich, należy uważać za utopję i bajki.
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NORMALNE ŻYCIE MIŁOSNE 
i MAŁŻEŃSTWO.

Wprawdzie i ja jestem tego zdania, że o pew
nych rzeczach nie można mówić wszędzie, zawsze 
i głośno bez uczucia pewnego wstydu, ale z dru
giej jednak strony nie można tego rzekomego 
wstydu posuwać za daleko. A jednak tak się czy
ni, nie chcąc nazywać (nawet w cztery oczy) po 
imieniu tego, co leży w naturze człowieka i mówić 
o tern, co się jednak ciągle czyni. Pod nazwą 
w „cztery oczy“ rozumię mą książkę i rozmowę 
z czytelnikiem, wychodząc z założenia, że dla 
czystego człowieka wszystko będzie czyste, 
a u nieczystego, nawet czyste się zbrudzi.

Akt płciowy jest to, ścisłe połączenie się dwóch 
istot tego samego gatunku, lecz rozmaitej płci, 
celem wydania potomstwa. Z tego też powodu 
stosunek jest aktem naturalnym, do którego osob
niki wyżej zorganizowane zostają popychane

Życie m iłone i płciowe człowiek* 6. 81



pobudkami zewnętrznemi różnego rodzaju, dzia- 
łającemi na zmysły, popadając w pewien rodzaj 
oszołomienia świadomości, która przez to poddać 
się temu musi w sposób niemal niewolniczy.

U mężczyzny wytwarza się przez cały czas, 
gdy jest zdolny płciowo, nasienie, natomiast 
u wielu zwierząt rodzaju męskiego dzieje się to 
okresowo, w pewnych regularnych odstępach. 
Elementem zapładniającym są opisane wyżej 
plemniki nasienne, do których w czasie spółko- 
wania dołączają się rozmaite wydzieliny, jak gru
czołu krokowego, Gowpera i pęcherzyków na
siennych, aby przez to nasienie było więcej śli- 
zgie. Ruchowi nasienia prócz nabłonka migawko
wego pomagają kurczenia się niezależnych od 
woli mięśni gładkich dróg nasiennych, jakoteż 
mięśni, używanych pozatem do wydalania moczu, 
co dzieje się prócz podrażnienia płciowego przy 
stosunku, także przy drażnieniu mechanicznem 
części płciowych, jakoteż zmazach nocnych czyli 
pollucjach. Naprężenie członka zależnem jest od 
wpływu rdzenia pacierzowego, a polega na zastoju 
krwi żylnej w ciałach jamistych, gdyż wtedy 
mniej krwi odpływa, aniżeli przybywa. Po wy
trysku nasienia ustaje silny dopływ krwi tętni
czej, a oswobadza się żylny, przez co członek 
wiotczeje i wraca do normalnego stanu.

82



U kobiety odbywa się dojrzewanie małych ja
jeczek w follikułach Graaffa (patrz rozdział 2) 
mniej więcej co cztery tygodnie, poczem pęka na 
powierzchni jajnika follikuł, a uwolnione jajecz
ko chwytane zostaje do jajowodu i przez kurcz 
mięśni i ruch nabłonka migawkowego, przez 5 
do 12 dni posuwane i wepchnięte do macicy. 
Pęknięty follikuł zmienia się potem w gruczoło- 
watą blizenkę noszącą nazwę ciałka żółtego. Pod
czas dojrzewania i pękania follikuła, występuje 
w błonie śluzowej macicy i pochwy przekrwienie 
i wydzielanie śluzu, a wreszcie pękanie drobnych 
naczyń włosowatych, objawiające się nazewnątrz 
regularnością.

Wprowadzony członek do pochwy wytrysku- 
je nasienie do jej sklepienia. Równocześnie w tak 
zwanej szyi macicznej przez podrażnienie zbiera 
się śluz, do którego wchodzą plemniki i dostają 
się następnie do jamy macicznej, przebywając 
mniej więcej w 3 minutach jeden centimetr drogi, 
by połączyć się w końcu z jajeczkiem. Z wielkiej ^  
ilości plemników tylko jeden dostaje się do jajka, 
przebijając jego delikatną błonkę żółtkową i wte
dy następuje zapłodnienie, polegające na tworze
niu pewnych produktów chemicznych, które wy
wołują rozmaite ruchy molekularne, potrzebne 
do wytworzenia się płodu (embyo). W razie nie- 
spotkania się jajka z plemnikiem, pierwsze roz-
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puszcza się zupełnie, a plemniki powoli giną i zo
stają wessane do organizmu kobiety, wywiera
jąc jednak taki wpływ, że nawet w razie zapłod
nienia potem kobiety przez drugiego mężczyznę, 
pozostawić one mogą jakiś swój ślad na przy- 
szłem dziecku. Zapłodnienie rzadko odbywa się 
równocześnie z aktem płciowym, lecz zwykle 
później, bo plemniki mogą pozostać w żywym 
stanie w organach płciowych kobiety bardzo dłu
go. Zapłodnienie to odbywa się w trąbce i nieraz 
odbyć się może ono i w 20 dni po menstruacji. 
Dr. Siegel twierdzi, że w pierwszych 9 dniach po 
menstruacji zapłodnienie powoduje tworzenie się 
płci męskiej dziecka, pomiędzy 10 a 14 dniem 
bywa rozmaicie, a z zapłodnienia pomiędzy 15 
a 20 dniem, rodzi się 86 °/0 dziewcząt a zaledwie 
14 °/0 chłopców. Jeżeli więc przyjmiemy, że re
gularność powtarza się co 28 dni i trwa 3 do 4 
dni, to właściwie kobieta nie jest zdolną do za
płodnienia zaledwie na 4 do 5 dni przed regular
nością, co jednak i tak nie jest regułą, gdyż jak 
wspominaliśmy, plemniki zachowują bardzo dłu
go żywotność, chyba, że regularność u kobiety 
występuje w dłuższych okresach, to jest w 30 do 
40-dniowych. Obliczamy trwanie ciąży od ostat
niej regularności. Wynosi ona zwykle 9 miesięcy 
i 8 dni. Podług Bischoffa najłatwiej może kobieta 
zajść w ciążę, gdy ma stosunek zaraz po ustaniu
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regularności. Plemniki powędrować mogą, szu
kając jajeczka, nawet dalej i zapłodnić jajko na 
granicy jajnika i trąbki, a nawet i w samej jamie 
brzusznej, poczem powstaje tak zwana ciąża po
zamaciczna, trąbkowa lub nawet brzuszna, która 
spowodować może groźne komplikacje, pękniecie 
i krwotok, wymagające ciężkiej operacji.

Pęknąć mogą równocześnie ewentualnie dwa 
lub więcej pęcherzyków i wtedy nastąpić może 
ciąża bliźniacza lub trojacza, rzadziej już u czło
wieka ilość zapłodnień równoczesnych jest wię
kszą. Obserwowano już jednak i 7 płodów. Cza
sem znowu dwa płody znajdują się w jednej 
otoczce, przypuszcza się zatem, że jajeczko miało 
dwa jądra i zostało zapłodnione przez dwa plem
niki.

W czasie ciąży ustaje pękanie follikułów, ko
bieta nie ma regularności i zajść w ponowną cią
żę wtedy nie może.

Po zapłodnieniu zaczyna się rozwój płodu 
i młody organizm poczyna się budować z pewne- 
mi indywidualnemi modyfikacjami podług ogól
nego szematu. Na rozwój ten mają wpływ nie- 
tylko komórki zarodkowe rodziców i przodków, 
lecz także czas zapłodnienia, sposób odżywiania 
się matki, usposobienie płodzących, a nawet kli
mat. Prócz tego musimy jednak przyjąć, że i du
sza nowo powstającej istoty odgrywa tu wielką,



choć podświadomą rolę w rozwoju organizmu, 
mogąc wywołać pewną zmianę w sensie dodat
nim lub ujemnym i wpływać na kolejność i regu
larność rozwoju tkanek.

CIĄŻA. (Graviditas).

Ciążą nazywamy stan ciała kobiecego pod
czas którego jajo rozwija się w macicy aż do 
urodzenia dziecka. Podczas ciąży występują 
w organizmie kobiecym zmiany, świadczące 
o zwiększonej przemianie materji. Krew o zmniej
szonym ciężarze gatunkowym i zmniejszonej licz
bie ciałek białych, napływa obficie do części rod
nych. W skórze, a zwłaszcza koło brodawek 
piersiowych, w linji środkowej ciała i na brzu
chu, czasem na twarzy i na innych częściach 
ciała, nagromadza się barwik. Rodzące po raz 
pierwszy (pierwiastki) cierpią często na rozmaite 
odruchowe zaburzenia, jak nudności, wymioty, 
bóle zębów, kaszel kurczowy i kichanie, zwła
szcza w pierwszej połowie ciąży, gdy stale powię
kszająca się macica uciska mechanicznie sąsied
nie organa. Cechującym dla ciąży w początkach 
jest też występowanie dziwnych upodobań w je
dzeniu.

Najwięcej wpadające jednak w oko zmiany 
występują w samej macicy.
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Aż do 9 miesiąca macica powiększa się stale 
i zwiększa swoją pojemność, i to tak przez roz
rost mięśni i tkanki łącznej, jak naczyń krwio
nośnych i samej błony śluzowej.

Macica nie ciężarna posiada błonę śluzową, 
obfitującą w gruczoły. W początkach ciąży bło
na śluzowa grubieje, a większa jej część oddziela 
się od mięśni, tworząc zewnętrzną powłokę dla 
jaja, która przy porodzie zostaje wydalona na 
zewnątrz, a w miejsce jej tworzy się nowa błona 
śluzowa i z tego powodu zowiemy ją błoną „do
czesną” (decidua). Pod doczesną zaś znajduje się 
druga błona, zwana chorion, która na stronie od
powiadającej doczesnej, pokryta jest licznemi 
krzaczkowatemi strzępami. Od trzeciego miesią
ca zaczynają te strzępy zanikać, a tylko powię
kszają się w miejscu, w którem jajo przytyka 
do macicy, a zrastając się z doczesną, wytwarza
ją łożysko.

W  płodzie samym tworzą się również naczy
nia krwionośne, które zdążają do łożyska, ewen
tualnie wracają do płodu, przez co płód odbiera- 
od matki środki odżywcze, a zepsute jej oddaje, 
przyczem wymiana krwi odbywa się tutaj drogą 
dyffuzji.

Błona służy do połączenia zarodka z macicą, 
a żółtko do budowy samego embrjona, jakoteż 
jego własnych otoczek, zwanych amnion i allan-
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tois. Pomiędzy błoną amnion a płodem znajduje 
się duża ilość wód płodowych.

Jeżeli przetniemy cały płód, mający kilka dni, 
to zobaczymy tam tak zwane trzy listki zarodko
we: 1) górny, z którego tworzą się mózg, rdzeń 
pacierzowy, zmysły i skóra ze swemi dodatkami; 
2) średni, wytwarzający naczynia krwionośne, 
ścięgna, kości, mięśnie, nerwy obwodowe i jamy 
ciała; 3) dolny, z którego tworzą się błony ślu
zowe przewodu pokarmowego i gruczoły jak wą
troba, trzustka i t. d.

Z naczyń krwionośnych środkowego listka 
zarodkowego tworzy się serce w postaci worka, 
w kształcie litery „S“, wkrótce dzielące się na 
pojedyncze komory i w trzecim miesiącu ciąży 
wybitnie już pulsujące. Zarodek wtedy przedsta
wia się jako szara, na pół przeźroczysta, galare
towata masa, kształtu łódkowego, długości 4 do 6 
milimetrów, przyczem już główka wyraźnie od
cina się od korpusu, natomiast kończyny nie są 
jeszcze zaznaczone. Zarodek w końcu pierwszego 
miesiąca ma wielkość jaja gołębiego. W drugim 
i trzecim miesiącu zarodek posiada już długość 
1 do 3 cm. i zaczyna się w nim wytwarzać 
chrząstkowy szkielecik z galaretowatemi mięśnia
mi i nerwami. Głowa zajmuje wtedy prawie poło
wę długości całego zarodka i twarz zaczyna sta
wać się wyraźną. Oczka występują w postaci



czarnych punkcików, podobnie dziurki nosowe, 
a usta przedstawiają się, jako szeroka poprzeczna 
szpara. Na szyi widoczne są łuki skrzelowe. Po
tem zaczynają się wyodrębniać ręce i nogi z za- 
znaczonemi paluszkami. W piątym tygodniu wi
dać już wyraźnie pępowinę, biegnącą od brzusz
ka zarodka do łożyska i płód pływa we wodzie 
płodowej, stojąc zwykle pionowo główką na dół, 
gdyż ta część ciała jest najcięższa. W siódmym 
tygodniu zaczynają chrząstki kostnieć, a płód ma 
wtedy wielkość jaja kurzego. Pomiędzy 9 a 11 
tygodniem osiąga zarodek długość 5 do 6 cm., 
waży 25 gr. i zaczyna wtedy szybko przybierać 
właściwą postać, a wielkość jego dosięga rozmia
rów jaja gęsiego. Od 13 tygodnia, aż do porodu, 
ma on długość 10 do 12 cm. i waży przeszło 
100 gr. Skóra jest już wtedy różowa, główka po
kryta meszkiem, twarz okazuje ludzkie rysy, 
a inne organa mają już pewną proporcję. Około 
20 tygodnia osiąga płód długość 20 do 30 cm., 
ważąc 150 do 200 gr. Skóra jest mniej pomar
szczona i pokryta mazią, przyczem na ciele za
czynają wyrastać drobne włoski, paznokcie 
twardnieją, a w kiszkach spotykamy tak zwa
ną smółkę, śluz i żółć. Do 25 tygodnia płód osiąga 
długość 25 cm i waży 1 kg. Zaczyna wtedy wyko
nywać samoistne ruchy, które matka wyraźnie 
odczuwa. Jeżeli wtedy wskutek jakiegoś wy-
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padku płód przyjdzie na świat, to okazuje krótki 
czas wyraźne objawy życia, a nawet wykonuje 
słabe ruchy oddechowe, ale wkrótce ginie. Do 
29 tygodnia płód osiąga długość 40 cm. i waży 
1 1/2 kg. Skóra wygładza się coraz więcej, włoski 
stają się coraz dłuższe i ciemniejsze, a kształty 
ciała zaokrąglają się. Płód, urodzony wtedy mo
że być wyjątkowo utrzymany przy życiu. Od 29 
do 33 tygodnia płód dorasta do 44 cm., waży 2 kg. 
Ze względu na brak miejsca w macicy zaczyna 
się skulać i garbić. Od 33 do 37 tygodnia płód 
ma długości 45 cm., waży 3 kg., a w 40 tygodniu 
osiąga zupełną dojrzałość, to jest przeciętną dłu
gość 46 cm. i wagę 3 */2 kg. Zwykle ciąża trwa 40 
tygodni. Obliczenie czasu ciąży odbywa się w ten 
sposób, iż przyjmujemy, że zapłodnienie nastą
piło w 8 dni po ostatniej regularności. Jeżeli dnia 
tego kobieta dokładnie nie pamięta, to połowa 
ciąży, to jest 20 tygodni, wypada zwykle z chwilą 
odczucia przez kobietę pierwszych ruchów 
dziecka.

PRZYPADŁOŚCI W CZASIE CIĄŻY 
i ZAPOBIEGANIE TYMŻE.

Jasną jest rzeczą, że ciąża przebiegać może 
normalnie tylko wtedy, gdy matka jest zupełnie 
dobrze zbudowaną i zdrową, w razie zaś, gdy tak
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nie jest, wobec wielkich zmian, jakie w organi
zmie ciąża wywołuje, łatwo wystąpić mogą przy- 
tem poważne zaburzenia.

Częstemi bardzo zaburzeniami są bóle zębów 
nawet wobec braku wybitnych schorzeń tychże. 
Wobec tego powinna zawsze kobieta zastępująca 
przedtem, lub w początku ciąży, zrobić porządek 
z zębami. Przy bólu zębów tego rodzaju w ciąży, 
oddają nieraz dobre usługi zwykłe kąpiele rąk 
i naparzania w parze.

Nierzadko występuje w ciąży uporczywe swę
dzenie skóry zwłaszcza okolicy części rodnych 
i wtedy dobre usługi oddają zmywania wodą 
z octem i krótkie ciepłe, 30 0 kąpiele, nie trw a
jące jednak dłużej, jak minut 15.

Ciąża wywołać także może podrażnienie ne
rek, zwykle jednak jest to sprawa przemijająca. 
W razie jednak, gdy nerki przedtem były chore, 
prowadzić to może do bardzo ciężkich kompli- 
kacyj i dlatego zawsze należy zasięgnąć porady 
lekarskiej. Przy podrażnieniu nerek stosuje się 
ze skutkiem pakowania z następową półkąpielą 
letnią i odpowiednią djetą.

Wskutek silnego napływu krwi do głowy, wy
stępują u ciężarnych nie rzadko bóle tejże. Należy 
wtedy pilnie dbać o higjenę jamy ustnej i próbo
wać ciepłych kąpieli rąk i nóg i uważać na wy
próżnienia ewentualnie stosować hegar.
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Bicie serca usuwa bardzo dobrze systematycz
nie stosowany głęboki oddech, ewentualnie ciepły 
kompres i walerjana. Niezłe usługi oddaje także 
opisany w mojej książce: „Zupełny człowiek , 
wokalny typ oddechania.

Bóle w gruczołach piersiowych mają częstą 
przyczynę w zaciasnem ubraniu. Ulgę sprawiają 
tutaj letnie zmywania piersi, ewentualnie w razie 
silnych boli lub stwardnień, ciepłe kompresy. 
W razie, gdy przypadłości nie ustępują, należy 
się na czas poradzić lekarza.

Czasem puchną w ciąży ręce i nogi, co zwykle 
potem po rozwiązaniu znika bez śladu (zbadać 
mocz). W razie obrzęków, powinna ciężarna wię
cej leżeć, a zwłaszcza nie stać długo w jednej po
zycji. Gdy zaś musi dużo chodzić lub stać, po
winna potem się położyć, a nie siedzieć. Dobre 
usługi oddaje racjonalny masaż i obwijania opa
skami. Unikać naturalnie należy w ciąży wszel
kich uciskających części ubrania, a przedewszyst- 
kiem podwiązek.

Kurcze łydek usuwa silne wyprostowanie koń
czyny i gwałtowne podnoszenie stopy ku górze, 
tak, jakby się chciało palcami dotknąć przedniej 
części przedudzia, prócz tego należy stosować m a
saż, gimnastykę kończyn, chłodne zmywania, 
ewentualnie wieczorem przed spaniem letnie ką
piele nóg.
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W razie wystąpienia drgawek (rzucawka po
rodowa — eclampsja) należy w tej chwili we
zwać lekarza, gdyż grozi niebezpieczeństwo ży
cia. Aż do przyjścia lekarza należy stosować le
watywę (1 litr wody o ciepłocie 27 stopni), a po
tem bardzo ciepłą kąpiel 37 stopni G. W wypad
kach takich wystąpić mogą także i zaburzenia 
psychiczne, co wszystko wymaga troskliwej opie
ki lekarskiej.

Wyjątkowo podczas ciąży może zjawić się 
regularność. Częściej jest to właściwie krwotok. 
Kobieta wtedy powinna się szanować i poradzić 
lekarza. Czasem kobieta może posiadać po
dwójną macicę i krwawić z drugiej połowy. Naj
częściej krwawienie jest zwiastunem poronienia 
lub wczesnego porodu. Niektóre kobiety mają ku 
temu dziwną skłonność i takie w czasie ciąży 
powinny się ogromnie szanować, nie dźwigać 
ciężkich przedmiotów (ponad 2 kg.), nie praco
wać w polu, unikać pracy w schylonej pozycji 
i wszelkich gwałtownych ruchów, a także jazdy 
na trzęsącym wozie po złej drodze. Unikać też 
taka kobieta powinna wszelkich wzruszeń, jak 
gniewu, smutku, przestrachu i t. p. W czasie, 
w którym w poprzedniej ciąży nastąpiło poronie
nie, należy zachowywać bardzo wielką ostroż
ność, a nawet 8 do 14 dni leżeć. Uważać na djetę 
i robić letnie zmywania całego ciała. Gdy krwa-
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wienie nie ustępuje, wezwać lekarza. Każda ko
bieta powinna mieć powłoki brzuszne odpowied
nio do ciąży przygotowane, a to przez pewne ćwi
czenia gimnastyczne, a zwłaszcza uważanie na re
gularne wypróżnienia. Gdy kobieta poczuje, że 
jest w poważnym stanie, nie potrzebuje wpraw
dzie zmieniać zupełnie trybu życia, ale z drugiej 
strony powinna trochę uważać na siebie. Wiele 
kobiet tłómaczy się jednak, mówiąc: „nie wie
działam zupełnie, że jestem w ciąży“. Pochodzi 
to stąd, że u niektórych kobiet regularność cza
sem i bez ciąży się zatrzymuje tak, że dopiero 
brak jej przez trzy do czterech miesięcy, budzi 
u nich podejrzenie ciąży. Są jednak inne oznaki 
ciąży, o których mówiliśmy, jak powiększanie 
się brzucha i występowanie ciemnej pręgi w środ
ku, powiększanie się piersi, jakoteż ciemnienie 
brodawek, na których zjawiają się, zwłaszcza 
u kobiet w pierwszej ciąży, drobne gruczołki. 
Mniej pewnemi objawami, prócz ustania regular
ności są zawroty głowy, bóle zębów, nudności lub 
wymioty i brązowe plamy na ciele. Ruchy dziec
ka, jak mówiliśmy zaczyna kobieta odczuwać 
w połowie ciąży. Kobieta poraź pierwszy rodząca 
zaczyna je odczuwać około 137 dnia, a wieloród- 
ka około 130. Od piątego miesiąca ciąży wysłu
chać już można wyraźnie przez brzuch matki to- 

' ny serca dziecka.



Ciężarna powinna używać aż do ostatniej 
chwili ruchu na świeżem powietrzu, unikając jed
nak przytem wszelkiego przemęczenia, a zwła
szcza wstrząśnień ciała. Dlatego też należy ostroż
nie chodzić po górach, zwłaszcza na dół, nie wol
no skakać i biegać, i zeskakiwać ze schodków. 
Również osoba w poważnym stanie powinna za
niechać dłuższej pracy w pochylonej postawie 
(np. pracy w ogrodzie). Również taniec jest prze
ciwwskazany.

Natomiast zbytnie pieszczenie się, ciągle leże
nie (np. czytanie książek całemi dniami), jest
0 wiele szkodliwsze, jak nadmierna praca. Ciężar
nej nie należy uważać za chorą, gdyż ciężą nie 
jest stanem chorobowym, lecz fizjologicznym
1 normalnym.

Czasem u ciężarnych zjawiają się nieprzezwy
ciężone wprost chętki do pewnych potraw, co 
niektórzy uważają za naturalną potrzebę uzupeł
nienia w ciele brakujących pierwiastków i z tego 
powodu zalecają, by o ile żądanie nie staje 
w sprzeczności ze stanem zdrowia, kobietom wte
dy niczego nie odmawiać. Przy odżywieniu po
trzebne są sole odżywcze, dlatego też trzeba poda
wać ciężarnym odpowiednie, obfitujące w sole 
pożywienie, a zwłaszcza polecenia godną jest tak 
zwana fizjologiczna sól Dr. Grableya, zawiera
jąca między innemi wapno, fosfor, magnezję, po-
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tas i t. p. Zwłaszcza ciężarne potrzebują bardzo 
fosforaniu wapniowego, gdyż ten koniecznym jest 
do budowy szkieletu dziecka, a gdy go matka 
w pokarmach nie dostaje, musi wydawać go 
z własnych materjałów, co wpływa bardzo ujem
nie na jej stan zdrowia.

Kobieta w ciąży powinna jeść umiarkowanie, 
a nie, jak na wsi sądzą, „za dwoje“, powinna ona 
zaspokajać głód, a nie przeprowadzać kuracji 
tucznej. Bardzo dobrze robią w tym stanie owoce, 
zwłaszcza słodkie, jak gruszki, śliwki i t. p. Na
tomiast unikać należy zbyt obfitego pożywienia 
mięsnego, bo to wywołuje nieraz bolesne rozwią
zanie. W razie braku owoców, używać może ko
bieta soków owocowych lub win, wolnych od 
alkoholu, którego kobieta w ciąży powinna bez
warunkowo unikać, podobnie jak palenia tyto
niu. Natomiast polecenia godnem jest mleko i po
trawy mleczne, podobnie jak lekkie jarzyny i zie
lone sałaty. Doświadczenie lekarskie wykazuje, 
że tern rzadziej potrzeba przy porodzie interwen
cji lekarskiej, im ściślej kobieta w czasie ciąży 
stosowała się do wspomnianej djety. Sen trwać 
powinien u kobiety ciężarnej najmniej 9 godzin 
i jest on tak samo potrzebny, jak przebywanie na 
świeżem powietrzu i głębokie wdechiwanie tegoż, 
gdyż płód potrzebuje dużo tlenu, a pobiera go 
właśnie ze krwi matki.

96



Polecenia godną jest codzienna nasiadówka, 
Kobiety słabsze powinny brać kąpiele o 32 stop
niach C., silniejsze o 30°, przez 10 do 15 minut. 
Działanie kąpieli powinno wzmocnić nacieranie 
brzucha, piec i ud rękami. W czasie nasiadówki 
nogi należy umieścić w ciepłej kąpieli, a górną 
część ciała chronić przed zaziębieniem. Po ukoń
czeniu kąpieli kobieta powinna się tylko lekko 
obetrzeć i zaraz ubrać. Gdy kąpie się w czasie 
dnia, powinna potem w razie pogody trochę się 
przejść, a jeżeli się kąpie wieczorem, położyć się 
potem do łóżka.

Od piątego miesiąca ciepłota kąpieli powinna 
wynosić tylko 20° G. i trwać 10 minut, a w ostat
nich 2 miesiącach brać należy chłodne kąpiele (16 
do 18 stopni C.), trwające bardzo krótko (2 do 3 
sekund!). Należy codzień zmywać piersi, zwła
szcza brodawki, zimną wodą.

Kobieta w ciąży bezwarunkowo nie powinna 
tańczyć, jeździć konno i na rowerze, jakoteż od
dawać się forsownym sportom, nie nosić gorsetu 
ani podwiązek. Należy też ograniczyć obcowanie 
płciowe, a najlepiej przerwać zupełnie, gdyż pod
niecenie może mieć zgubny wpływ na płód, cho
ciaż wielu lekarzy temu przeczy, a nawet teologja 
tego nie zabrania.

Żywe, pełne temperamentu kobiety, powinny 
w ostatnich miesiącach ciąży unikać głośnego,
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ustawicznego mówienia, a zwłaszcza krzyczenia, 
gdyż wielu lekarzy zrobiło spostrzeżenie, że dzieci 
osób, które w ciąży muszą ciągle mówić (jak np. 
kupcowych i sprzedawczyń), m ają potem nie
czysty, zachrypły i ordynarny ton głosu na całe 
życie. Naturalnie rozwój dziecka cierpi przytem  
bardzo, gdy m atka mówi ciągle w jakiejś źle 
przewietrzonej ubikacji. Pam iętać należy, że 
wszystkie złe przyzwyczajenia m atki mogą się 
przenieść na dziecko. I tak gwałtowne afekty, jak 
gniew, smutek, myśli lubieżne i t. p., wywołują 

v zaraz zmiany składu krwi m atki i wpływają nie
korzystnie psychicznie na dziecko, gdyż rozwój 
tegoż jest zależnym od rozm aitych przyczyn, któ
rych jest znacznie więcej, niż się przypuszcza. 
Często skarżymy się potem, że dziecko jest niepo
radne albo źle rozwinięte, a zapominamy, że 
przyczyny tegoż szukać należy w rodzicach, 
a zwłaszcza w matce.

W idzimy z tego wszystkiego, że tak zwane 
przedporodowe wychowanie dziecka jest równie 
ważne, jak  późniejsze pedagogiczne, a może n a 
wet ważniejsze.

BEZBOLESNE ROZWIĄZANIE.

Mimo zachowania wszelkich reguł, przepisów 
higjeny i djety, u wielu kobiet, zwłaszcza rodzą
cych po raz pierwszy, rozwiązanie może być bar-



dzo bolesne, ciężkie, a nawet grozić życiu. W sa
mych Niemczech umiera rocznie około 12 tysięcy 
kobiet podczas porodu i połogu. Jestem w posia
daniu bardzo wielu listów, w których kobiety 
skarżą się, że zrujnowały zdrowie przez częste 
i ciężkie porody. Nie jest mojem zadaniem poru
szać tu wszystkie przyczyny tych schorzeń. Czę
sto przyczyna leży tu w złych warunkach higje- 
nicznych i socjalnych, nie ulega jednak wątpli
wości, że te ciężkie powikłania porodu są nie
rzadkie. Gdyby jakiś higjenista powiedział, że 
w łożu małżeńskiem ulega zamordowaniu kilka 
tysięcy kobiet, to wydawało by się to absurdem, 
a tymczasem nikt się nie dziwi, że rocznie setki 
tysięcy kobiet ginie w połogu. Wiele bardzo mło
dych kobiet nie jest jeszcze zdatnych fizycznie, by 
przebywały ciążę i połóg, a tymczasem nikt się 
o to nie troszczy i spokojnie wydaje się je za- 
mąż, skazując potem na wyniszczenie!

Myliłby się jednak ten, ktoby sądził, że nauka 
nic w tej sprawie nie robi. Owszem, postępy gine- 
kologji i położnictwa w ostatnich czasach przy
czyniły się bardzo wiele do zapobiegania ciężkim 
rozwiązaniom i ulżenia pod tym względem ro
dzącym. Jak wspominaliśmy, kobietą powinna 
już w ciąży w tym celu odpowiednio postępować, 
a nie wołać dopiero o ratunek i pomoc w czasie 
porodu. Celem ułatwienia porodu i ulżenia bóli,



zaczęli lekarze próbować przy porodzie narkozy, 
niestety jednak wyniki nie były zadawalniające, 
bo narkoza działa osłabiająco na bóle porodowe, 
konieczne do wydalenia płodu. Gdy przed 28 laty 
wykazałem, że w uśpieniu hypnotycznem poród 
może się odbyć bezboleśnie, myślało wiele kobiet, 
że metoda ta ulegnie rozpowszechnieniu. Lecz 
świat lekarski w tej sprawie zamilczał, może być 
z tego powodu, że do prowadzenia porodu i roz
wiązania w hypnozie potrzeba wielkiej wprawy 
i opanowania techniki usypiania i dlatego sposób 
ten może znaleźć wyjątkowo tylko zastosowanie. 
Przekleństwo Jehowy: „I w bólach swoje dzieci 
rodzić będziesz!” — pozostaje więc nadal w swo- 
jem brzmieniu.

Natomiast nie chcemy prawie wierzy opo
wiadaniu egzotycznych podróżników, że u nie
których ludów poprostu połóg nie jest znany. 
Również liczni misjonarze i lekarze misyjni opo
wiadają, że zwłaszcza u dziko żyjących Indjan 
i Murzynów, kobieta w pochodzie składa swoje 
rzeczy, kładzie się sama pod drzewem, co naj
wyżej mając drugą towarzyszkę do pomocy, wy
daje dziecko na świat, następnie bierze go z cię
żarami na plecy i dogania swoich towarzyszy, 
nie okazując żadnych przytem osłabień ani przy
padłości chorobowych! Brzmi to, jak bajka i wy
gląda na przesadę. W końcu jednak, gdy opisy te
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zaczęły się coraz więcej mnożyć, próbowano tłó- 
maczyć sobie te lekkie porody właściwością rasy. 
Tymczasem przekonano się, że kobiety u Negrów 
żują podczas ciąży korzeń („Rad Jo“ także zwa
ny korzeniem Bożym), którego sok posiada wła
ściwości rozmiękczania tkanek, pobudzania cyr
kulacji krwi, wzmacniania bóli porodowych 
i ułatwiania wydalenia płodu. Zaczęto więc i u nas 
w Europie próby z wyciągiem tego korzenia i od 
roku 1906 znany on jest u nas pod nazwą Rad Jo 
(wyrabiany w Hamburgu). Zastosowano go wię
cej jak w 75 tysiącach przypadków u kobiet 
wszelkich sfer, tak księżniczek, jak robotnic. Sku
tek był bardzo dobry i tak pierwiastki, jak i ko
biety, które rodziły już kilka razy, odbywały 
przytem poród lekko, prawie bezboleśnie, rychło 
w połogu przychodziły do zdrowia i sił, a dzieci 
rodziły się silne i pełne żywotności.

Wyniki były czasem tak wybitne, że niektó
rzy lekarze w obawie, by wobec rozpowszechnie
nia się „Rad Jo“, w końcu położnicy nie stali się 
zbytecznymi, rozpoczęli przeciw niemu walkę. 
Z początku więc mówiono, że chodzi tu o przypa
dek i prosty zbieg okoliczności, a gdy te „przy- 
padki“ zaczęły się mnożyć i tak lekarze, jak aku
szerki wyrażali się korzystnie o tym środku, wy
powiedziano przypuszczenie, że kto wie, czy 
„Rad Jo“ niema szkodliwych ubocznych działań
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i nie wywołuje za szybkich i za prędkich poro
dów! Tymczasem przy żadnym z licznych przy
padków stosowania tego środka nie wykazano 
szkodliwego działania tak, że nawet przeciwnicy 
musieli przyznać, że „Rad Jo“ działa bardzo do
brze na rozwiązanie, a nawet leczy uporczywe 
żylaki.

Wobec tego wszystkiego kobieta dobrze zbu
dowana może spokojnie obecnie czekać rozwią
zania, a macierzyństwo dla niej będzie tylko ra 
dością życia, a płodu swego nie będzie uważać ja
ko ciężaru i przykrości, lecz za źródło przyszłej 
radości i szczęścia w życiu.

WPŁYW ŻYCIA DUCHOWEGO.

Niestety za mało zwraca się uwagę na wpływy 
psychiczne w czasie zapłodnienia, aktu płciowego 
i ciąży. Autor w swoje pracy (Zapatrzenie się ko
biet i przedporodowe wychowanie) zwrócił uwa
gę na to wielkie znaczenie wpływów psychicz
nych. Żaden z procesów, odbywających się w nas, 
niema tak wszechwładnego wpływu na organicz
ną czynność organizmu, jak życie płciowe. Zna
ny, a raczej za mało znany, Prof. Dr. Gustaw 
Jaeger, którego nauka mimo wszystkich zwal- 
czań została uznaną, wykazał to dobitnie. Twier
dzi on, że już z pierwszą regularnością powstaje
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w organizmie wielka zmiana, podobnie i w samo
poczuciu duchowem. Te zmiany, jakoteż przy
spieszenie wzrostu, m ają za towarzysza pewien 
specjalny, z ciała wydzielający się zapach se
ksualny, który działa drażniąco na krtań, wywo
łując nawet zmianę głosu, występującą o wiele 
wybitniej w czasie pokwitania u chłopców. Krtań 
wtedy jest tak podrażnioną, że osobnik musi sza
nować swego głosu. Ten związek organów głosu 
z organam i płciowemi, występujący nieraz i póź
niej przy chorobach płciowych, wynika z tego, że 
ten sam nerw, to jest błędny, reguluje mowę, 
śpiew i czynności płciowe. Ta sama woń seksual
na udziela się powietrzu, wdychanemu, działając 
także drażniąco na błonę śluzową nosa.

To, co Jaeger określał mianem woni seksual
nej, rozkoszy lub trwogi, obecnie tłómaczymy ra 
czej działaniem hormonów, to jest wydzielin gru
czołów, o których mówiliśmy na stronie 23 i 55. 
Horm ony są bezwarunkowo jakiemiś ciałami lot- 
nemi, o rożnem  działaniu i jest właśnie zasługą 
Jaegera, że zwrócił na to uwagę, chociaż nie po
znał on jeszcze ich tajemniczego wewnętrznego 
działania w całej pełni.

Gustaw Jaeger powiada: „woń czystej dzie
wicy, w przeciwieństwie do woni mężczyzny i ko
biety, o ile nie towarzyszy jej jakiś afekt mózgo
wy, jest zupełnie miła, nieraz poprostu bezwonna
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i nie wykazalna i właśnie ta czystość tej woni na
daje pokoikowi panieńskiemu tę jakąś świętość, 
która znalazła najlepszy wyraz w kulcie Przeczy
stej i Najświętszej Dziewicy“.

Młoda dziewczyna przechodzi dwa okresy 
zmian, raz, gdy się zakocha, a drugi raz, gdy po 
akcie płciowym stanie się kobietą. Przy pierwszej 
zmianie odmienia się też woń dziewczyny, jak 
u kwiatu, gdy rozwinie się z pączka. Zapach ten, 
wdechiwany przez mężczyznę, dostaje się do je
go krwi i działa, jako woń rozkoszna, podczas gdy 
jego własna woń działa na dziewczę w sensie pew
nej trwogi, jak wydzielina piżmowca na ścigające 
je zwierzę. Woń ta jednak, jeżeli dziewczę kocha 
mężczyznę, jest mimo to dla niej bardzo miłą 
i dlatego też uczucie miłości jest mieszaniną ko
biecej rozkoszy i trwogi. Przez częste obcowanie 
ustępuje zwolna uczucie trwogi, a pozostaje tyl
ko uczucie przyjemności. Zakochane dziewczę 
znajduje się w innym stanie umysłowym, jak 
niewinne, nie myślące o mężczyźnie, gdyż cały 
jej stan duchowy skierowany jest na ukochanego. 
Ten wpływ psychiczny działa na mechanizm ner
wowy w tym sensie, że rozkłada białko, przez co 
wywiązują się pewne wonie. Jedna z nich jest 
wonią seksualną, a druga mózgową, działającą 
później na mózg oszałamiająco jak szampan. Woń 
ta jest inną przy pierwszem, a następnem zako-
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chaniu się dziewczyny, gdyż w ostatnim w ypad
ku staje się coraz słabszą. Również i mężczyzna 
doznaje przy podnieceniu płciowem pewnej roz
kosznej trwogi, bo czerwieni się, drży, doznaje 
bicia serca, nieraz w ybuchu potu, co dowo
dzi działania pierwiastków, wydzielających się 
w afekcie. Rzuca się wtedy, jak  jastrząb na 
gołębia, na kobietę, która pod wpływem wspom
nianych wyżej woni płciowych doznaje poprostu 
jak gdyby porażenia, stając się podług Jaeger a, 
zupełnie bezwolną ofiarą mężczyzny. To objaśni
łoby nam  dlaczego nieraz najskrom niejsze i n a j
lepiej wychowane panienki, o których by nikt 
tego nie przypuszczał, stają się łatw ą ofiarą uwo
dziciela, będąc wtedy, podobnie jak  człowiek, 
wprowadzony przez wielki strach w katalepsję, 
zupełnie pozbawionemi woli. Dziewica nieraz po
zwala się całować i jakkolwiek drży, to pozostaje 
przytem  zupełnie zim ną i tak bezwładną, że da
łaby się wtedy nawet uśmiercić. W  razie, jeżeli 
mężczyzna pobudzony napotyka na opór ze stro
ny kobiety, to zjaw ia się w nim  niejako gniewna 
zaciekłość płciowa, przyczem wydzielają się je
szcze silniejsze wonie, działające na dziewczynę 
poprostu usypiająco, co wobec porażenia wywo
łanego strachem, wyklucza wtedy wszelką rozwa
gę i przytomność umysłu. Z wonią tą  może jed
nak dziewczyna zwolna się oswoić i dlatego
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dziewczęta, które często stykały się towarzysko 
z młodymi mężczyznami, nie tak łatwo jej pod
legną i m ają więcej panowania nad sobą w po
dobnych sytuacjach. Powinni wiedzieć o tern uwo
dziciele, gdyż czyn ich właśnie wskutek tego jest 
podwójnie karygodnym  i kiedyś w przyszłości 
prawo oprze się na tem i gwałcący dziewczynę 
będzie tak samo karany jak ten, który nadużywa 
kobiety w czasie jej snu, hypnozy, narkozy chlo
roformowej lub sztucznego oszołomienia. Tym 
czasem cóż widzimy? Oto bardzo często uwodzi
ciel zostaje towarzysko rozgrzeszonym, a biedna 
uwiedziona shańbioną i towarzysko zniesławioną. 
Tu więc nastąpić musi zupełna zm iana w formie 
sprawiedliwości, a wziąć ona musi początek 
w innem zupełnie wychowaniu m łodych chłop
ców i dziewcząt, a wtedy i prawo dostosować się 
będzie musiało do tego.

Jaeger twierdzi dalej, że w ciąży kobieta 
zmienia się duchowo, a cechuje się to mleczną 
wonią, pomieszaną z wonią płodu. Również 
zwiększona przem iana m aterji w macicy wywo
łuje pewną charakterystyczną woń z chwilą za
płodnienia, której nie posiada nigdy kobieta bez
płodna i stara panna, gdyż afekt płciowy jest n a j
silniejszym ze wszystkich u istot żyjących.

Kobietę trudniej jest wprowadzić w afekt, 
jak mężczyznę, lecz zato raz powstały afekt, cią-
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gnie się u niej dłużej, będąc niejako eksplozją 
nagrom adzonych w ciele rozmaitych woni, a po
wstaje on przez rozkład ciał białkowatych.

Do kobiecych afektów seksualnych zalicza też 
Jaeger proces m enstruacyjny, podczas którego 
wydziela kobieta ze siebie nieraz nieprzyjemną, 
przypom inającą gnijące śledzie, woń i dlatego 
uznano ją  za nieczystą. Kobieta wtedy jest w sta- 
djum  depresji, pobudliwą i bardzo skłonną do 
afektacji. Krótko przed m enstruacją wzmaga się 
popęd płciowy u kobiety, by z chwilą wystąpienia 
jej zgasnąć, i wtedy nawet obecność mężczyzny 
(podług Jaegera wdechowo) działa na nią niesym 
patycznie. Natomiast po odbytej regularności w ra
ca znowu ochota płciowa i zaraz zm ieniają się jej 
chęci do rozm aitych potraw  i zapachów. Źró
dłem tej niemiłej woni m enstrualnej, w yw ołują
cej przykre uczucie, jest podług Jaegera jajnik.

Samo się przez się rozumie, że z ustaniem  
funkcji płciowej u kobiety, to jest w latach przej
ściowych, zaniknąć m uszą wszelkie seksualne 
afekty i wonie i dlatego też atm osfera woni sta
ruszki jest taksam o nikłą i czczą, jak podlotka, 
chociaż jest nieco różną od niej, bo więcej kwa- 
skowato-nudną, ale mimo to czasem nawet przy
jem ną i dlatego zdarzają się wypadki, że nawet 
staruszki podniecająco działać mogą na męż
czyzn.



Naturalnie podobne seksualne zapachy ma 
i mężczyzna. Z chwilą wystąpienia włosów na 
wzgórku łonowym i zmiany głosu, chłopiec za
czyna dojrzewać i nikła jego dotychczasowa woń 
staje się silniejszą, przypominającą buljon. Woń 
ta bezwątpienia bierze źródło z jąder, nie jest 
ona jednak taką samą, jak „aura seminalis“, gdyż 
ta przypomina chleb świeżo pieczony. W nową 
epokę wkracza mężczyzna, gdy zaczyna wyra
stać mu zarost na twarzy. Wtedy woń jego staje 
się więcej kwaskowatą, co stoi w związku z roz
wojem zewnętrznych części płciowych. Woń ta 
powoli zmienia się w zapach przypominający 

V  mąkę. co wybitnie wyczuć można na brodzie męż
czyzny. W razie regularnego życia płciowego wy
dziela mężczyzna i kobieta właściwy zapach na
sienny, co często obserwuje się w czasie miodo
wych miesięcy młodych par“.

Widzimy więc z tego, że Jaeger bardzo trafnie 
obserwował, lecz nie miał jeszcze świadomości, 
że istnieją gruczoły o wydzielaniu wewnętrznem 
i produkty ich, czyli hormony, mające wielki 
wpływ na procesy rozwojowe i całe nasze życie. 
Że przeczuwał on niejako istnienie takich pier
wiastków, dowodzą tego najlepiej jego uwagi 
o woni menstrualnej. Jego spostrzeżenia, zwła
szcza nad różnicą odczuwania mężczyzny i ko
biety, dały właśnie pochop do dalszych badań
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na tem nieznanem poiu. Choć procesy gruczoło
we są natury fizjologicznej, to jednak zaprzeczyć 
się nie da, że mają one wielki wpływ na nasze 
zachowanie się duchowe, a zwłaszcza są one przy
czyną bezwiednie nieraz występującej u nas sym- 
patji i antypatji do innych osób, zwłaszcza płci 
przeciwnej.

Poznaliśmy najgłówniejsze psycho-fizjologicz- 
ne procesy i zmiany będące skutkami obcowania 
płciowego i widzimy, że znajdują one swoje wła
ściwe źródło u istot wyższych w mózgu, nic też 
dziwnego, że nadużywania płciowe albo też nie
naturalne podrażnienia i zaspokajania, wywołać 
mogą w organizmie ciężkie szkody.

SIŁA PŁODZENIA 
i PIELĘGNACJA POTOMSTWA.

Przypuszczano od dawna, że centrum nerwo
we płodzenia ma swoje siedlisko w móżdżku. 
A. Otto wykrył, że wadliwy rozwój móżdżku łą
czy się zwykle z wadliwem życiem płciowem, 
a bardzo często występują przytem, rozmaite zbo
czenia popędu płciowego. F. J. Gall studjował 
znów wpływ kastracji na móżdżek i przekonał 
się, że po usunięciu jąder odpowiednia część 
mózgu, to jest móżdżek, kurczy się i zanika, 
a nawet w tem miejscu czaszka rozwija się go-
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rzej. Naodwrót Gall jest zdania, że niedostateczny 
rozwój móżdżku, wywołuje upośledzenie popędu 
płciowego. Związek ten jest tem wydatniejszy, 
im kastracja wykonaną została wcześniej, a zwła
szcza przed ukończeniem wzrostu móżdżku. Na
tomiast usunięcie jąder późniejsze, nie wpływa już 
ujemnie i osłabiająco na rozwój móżdżku. Z po
wodu krzyżowania się nerwów, idących do móz
gu, po usunięciu jądra, np. prawego, zanika le
wy płat móżdżku, podobnie po usunięciu prawe
go jajnika. Przy zranieniach móżdżku obserwo
wano nieraz zwiotczenie i zanik części płciowych 
i osłabienie chuci, a Gall spostrzegał przy spra
wach zapalnych móżdżku obłęd erotyczny. 
Stwierdził także, że nawet w wypadkach braku 
macicy i jajników, istnieć może podniecenie płcio
we, co odnieść należy wtedy jedynie do podraż
nienia centralnego ośrodka płciowego w móżdż
ku lub nadmiernego rozwoju tegoż. Prof. Móbius 
(O działaniu kastracji, 1903 i Płeć a miłość do 
dzieci, 1904), w swoich najnowszych pracach po
twierdził zdanie Galla, a przez to zarazem przy
wrócił z powrotem należną wartość zapomnianej 
przez ogół frenologji Galla.

Również i Jamison jest zdania, że energja siły 
płodzenia zależną jest od wielkości i stanu móżdż
ku, a naodwrót niezdolność płodzenia łączy się 
bardzo często z niedorozwojem móżdżku i nie-



równą wielkością obu tegoż półkul, a w razie 
zaniku móżdżku następuje stała impotencja. Nad
użycia płciowe wywołują zmniejszenie napięcia 
w módżku, a w razie zmian jednostronnych, wy
stępować mogą przejściowe zmiany zdolności 
płciowej. Nie wielkość i rozmiary części płcio
wych, lecz właśnie stosunki w móżdżku decydują 
o sile płciowej, a osobniki z małym lub osłabio
nym móżdżkiem, wydają często na świat znie
kształcone płody.

Ten ośrodek płciowy ulega podrażnieniu przez 
rozmaite zewnętrzne lub wewnętrzne podniety. 
Do tych ostatnich zaliczamy procesy chorobowe, 
nadmierne odżywianie, marzenia senne natury 
lubieżnej i t. p. zaś podniety zewnętrzne brać mo
gą początek od innych osobników, a nawet od 
martwych przedmiotów. Tak np. ośrodek płciowy 
podniecić może nie tylko odsłonięta część ciała 
osoby drugiej płci, ale także odpowiedni zmysło
wy obrazek, b a^ aw e t lektura, lubieżne opowia
dania i muzyka. Powstaje wtedy odpowiednie 
wyobrażenie w mózgu, które potem działa na 
nerwy płciowe, które znów powodują napełnie
nie krwią organów płciowych, zmuszające osob
nika do aktu płciowego, celem wyrównania za
burzonej równowagi. Jeżeli osobnik nie dozna 
zaspokojenia, to to podniecenie stanu znika, ale 
bardzo rychło przy nawrocie zmysłowej myśli
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może się znowu zjawić, wpływając nieraz ujem
nie na resztę stanu psychicznego osobnika.

Widzimy więc z tego, że na czynność zmysło
wą wyższych gatunków stworzeń i człowieka, 
ogromny wpływ ma psychika i nie zdziwi nas dla
tego, że u tych wyższych osobników, a przede- 
wszystkiem u człowieka, nastąpił rozdział pomię
dzy popędem płciowym, a właściwym popędem 
płodzenia, czego u niższych stworzeń nie spoty
kamy. Wiemy dobrze, że u człowieka zaspakajany 
bywa nieraz popęd płciowy zupełnie bez chęci 
zapłodnienia owszem, osobnik stara się temu 
wszelkiemi sposobami zapobiec. Zadowolenie po
pędu płciowego u niższych stworzeń, a często 
i u wyższych zwierząt, a nawet ludów dzikich, 
jest środkiem od celu, podczas gdy u człowieka 
kultury stało się ono tylko celem, przez co ten
że oddalił się tu od natury. Prawdopodobnie 
u ludzi pierwotnych podniecenie płciowe zjawiało 
się też okresowo, jak u zwierząt w postaci ruji. 
Wtedy pierwotna kobieta tylko w pewnych okre
sach odczuwała popęd płciowy, a prawdopodob
nie człowiek samiec wtedy też tylko jej zapachem 
płciowym był podniecany. Gdy jednak człowiek 
zaczął zbierać zapasy, budować mieszkania, uży
wać narzędzi i warunki egzystencji jego się zmie
niły, zmienił się także cały jego organizm. Uwło- 
sienie ciała stało się skąpsze, człowiek przybrał
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odzienie, zaczął spożywać zamiast surowych, spo
rządzone i gotowane potrawy, a inteligencja jego 
zaczęła się stale zwiększać. W skutek tego wystą
piła też pamięć i człowiek zaczął przeżywać 
w pamięci chwile rozkosznego podniecenia w cza
sie ru ji i zapragnął doznawać rozkoszy w dowol
nym  już czasie i w ten sposób prawdopodobnie, 
rozwinął się u człowieka, a także u  zwierząt wyż
szych, żyjących koło ludzi, stały a raczej na za
wołanie występujący popęd płciowy.

W  ten sposób z biegiem tysiącleci i postępują
cej kultury popęd rozrodczy stał się rozrywką 
płciową. Chociaż więc zm iana tego popędu musi 
być uważana jako pewien rodzaj zwyrodnienia 
i odwrócenia się od natury, to nie da się jednak 
zaprzeczyć, że z drugiej strony przyczynił się on 
w znacznej mierze do rozwoju instytucji m ał
żeństwa i zakładania trw ałej rodziny. Kobieta nie 
przedstaw iała bowiem dla mężczyzn wartości, ty l
ko jako rodząca dzieci, k tórą potem mogli opu
ścić, lecz stała się stałą towarzyszką, służącą tak 
że do celów domowych i gospodarstwa. W  ten 
sposób prawdopodobnie rozwinęła się właśnie 
instytucja m ałżeńska (patrz Gerling: Obcowanie 
płciowe wolnych. Nakład Orania, Berlin).

Tę powstałą już instytucję nie mogły zniszczyć 
żadne objawy zwyrodnienia, ani ludzkie usiłowa-
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nia, gdyż okazała się ona bardzo celową i ko
rzystną dla ludzkości.

Westergaard powiada: Spokojne, niczem nie- 
zaburzone życie we dwoje jest koniecznem tak 
dla rozwoju płodu, jak dla samej ciężarnej i z te
go powodu musiała się rozwinąć z czasem insty
tucja małżeńska, dająca rękojmię zabezpieczenia 
kobiety ciężarnej.

Podobnie wyraża się Karol Burdach w swojej 
fizjologji. Wszystkie ludy ziemi celem wychowa
nia i pielęgnacji potomstwa, przeszły też z czasem 
do współżycia małżeńskiego nawet i te, u któ
rych na porządku dziennym jest spędzanie płodu 
i mordowanie dzieci. Przy badaniu jednak bliż- 
szem tej sprawy dojść musimy do przekonania, 
że tak u dzikich, jak i cywilizowanych, w zasa
dzie małżeństwo zawierane jest prócz tego jednak 
celem rozmaitych korzyści socjalnych, chronie
nia dobrobytu i uciechy zmysłowej, gdyż w każ
dym człowieku istnieje dążność do zachowania 
gatunku, który jednak znajduje wyraz i w innych 
warunkach, a więc dążności do zapewnienia dzie
ciom przyszłości, co znowu pociąga za sobą ko
nieczność pilnowania domu, dobytku, troskliwo
ści i dbania o żonę i t. p. Dziecko zatem jest więc 
przyczyną i celem małżeństwa, choć pozornie 
małżonkowie nieraz z tego dokładnie (zwłaszcza 
mąż) sprawy sobie nie zdają. Instynktownie wi-



dzimy bowiem w naszych dzieciach niejako prze
dłużenie i dalszy ciąg naszego życia, odradzamy 
się w nich i kochamy w dzieciach właściwie nas 
samych.

Małżeństwo, podobnie jak i miłość, stało się 
z czasem moralnym obowiązkiem człowieka. 
Stworzone z początku dla potrzeby, stało się po
tem najważniejszą instytucją społeczną i gdyby 
je uwolnić od rozmaitych zboczeń i zwyrodnień, 
mogłoby dać ludzkości raj na ziemi. Tymczasem 
rozmaite ograniczenia i niesłuszne zwyczaje z tej 
dobroczynnej instytucji zrobiły obecnie często 
tylko źródło gorzkich mąk, tak dla mężczyzny, 
jak i kobiety, zamiast, żeby było on źródłem czy
stej radości życia (patrz Gerling: Wolna miłość, 
czy małżeństwo? — Wychowanie do małżeń
stwa. — Jak kobieta cierpi przez mężczyznę i jak 
mężczyzna cierpi przez kobietę, Orania, Berlin).

Przedewszystkiem kandydaci do małżeństwa 
powinni się znać dokładnie i to nietylko pod 
względem zewnętrznym fizjologicznym, lecz prze
dewszystkiem duchowym. Pisałem o tern szeroko 
w innych moich dziełach, dlatego też dodam tu 
tylko kilka uwag.

Przedewszystkiem płciowa pobudliwość ko
biety jest zupełnie inną, jak mężczyzny. U tego 
ostatniego wystarczy do podniecenia płciowego 
byle jakie podrażnienie, proste dotknięcie, spój-



rżenie, pocałunek lub słowo, potrafi on już wte
dy rzucić się na kobietę, jak drapieżne zwierzę 
w chwili swego pożądania. Prędko też jednak za- 
to jego pożądanie po zaspokojeniu ustaje. Inaczej 
rzecz się przedstawia u kobiety. Tutaj ta namięt
ność rozwija się powoli, nim dojdzie do swojego 
szczytu (zwłaszcza u dziewicy), lecz zato trwa 
dłużej i jest stalszą. Kobieta potrzebuje też dłu
giej czułości, pieszczot i pocałunków, i nie stygnie 
tak prędko, jak mężczyzna. Powinien o tern pa
miętać każdy kochający mężczyzna, jeżeli chce 
kobietę do siebie przywiązać. Sam akt płciowy 
powinien zawsze być poprzedzany, a następnie za
kończany czułością i pieszczotą, której tak pragną 
kobiety, zwłaszcza, że najpobudliwszemi u kobiety 
są właśnie zewnętrzne organa płciowe, a nie wew
nętrzne, jak wielu przypuszcza.

Mylnem też jest zdanie, że alkohol zwiększa 
siłę płodzenia, działa on tylko pobudzająco na 
zmysły, natomiast wpłynąć może bardzo ujemnie 
przy zapłodnieniu na przyszłego potomka, pomi
jając już kwestję, że często przytem zmusza czło
wieka do brutalnego postępowania. (Gerling: Dys
kretne odpowiedzi na poufne pytania. 10 wyda
nie).

Tak zwana oziębłość płciowa wielu kobiet nie 
jest wcale wrodzoną, lecz najczęściej ma właśnie 
przyczynę w braku subtelności mężczyzny, a nie-



rzadko w podnieceniu tegoż przy akcie płciowym 
lub też w nadużyciach płciowych, które często 
nietylko osłabiają z czasem siłę płciową i odczu
wanie rozkoszy, ale zabijają miłość, wywołując 
zobojętnienie, a nawet wstręt do aktu płciowego 
u drugiego osobnika.

OZNACZENIE PŁCI.

Właściwie jeszcze nie wiemy, jakie momenty 
odgrywają decydującą rolę przy oznaczeniu płci, 
a co prawdopodobnie ma miejsce podczas za
płodnienia Wilhelm Humboldt mówi: Przy two
rzeniu się wszystkiego powstać musi to, co przed
tem nie istniało. Podczas zapłodnienia powstaje 
więc także nowa istota z pierwiastków przedtem 
istniejących, ma ona jednak niezależną od two
rzących siłę życia i to jest właśnie największą ta
jemnicą zapłodnienia, której nie może wywołać 
się sztucznie, ani mechanicznie, to jest stworzyć 
nowego życia. Tern też różni się płodzenie od two
rzenia innych rzeczy, gdyż następowy rozwój—- 
spłodzonego należy już do niego samego, a nie 
do tworzących. Znamy to, co jest przed zapłod
nieniem i widzimy istotę po zapłodnieniu, jak jed
nak te dwie rzeczy w siebie przechodzą, to zakry
te jest dla nas głęboką tajemnicą. Wiemy tylko, 
że połączone siły tworzących budzą nowe życie,
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w jaki to jednak sposób się dzieje, nikt nie wie. 
Siła, która uduchawia istotę żyjącą, wyjść może 
chyba tylko z równej sobie. Każde płodzenie jest 
połączeniem się dwóch różnych pryncypii, z któ
rych jedno jest więcej czynne, a drugie więcej 
bierne i cierpiące. Prawdopodobnie największa 
z zagadek, to jest tworzenie nowej istoty, nie zo
stanie nigdy rozwiązaną. Nieznaną nam też jest 
przyczyna tworzenia się płci płodu. Posądza się
0 to rozmaite czynniki, jak wiek rodziców, spo
sób odżywiania, klimat, siłę płciową, energję
1 psychiczne usposobienie, namiętność itd. Bardzo 
być może, że wszystkie czynniki wspólnie odgry
wają tu jakąś rolę. Hufeland twierdzi, że nawet 
pora dnia odgrywa w tern rolę i zapłodnienie jest 
silniejsze i najpewniejsze rano, a najsłabsze wie
czorem, kiedy organizm jest znużony. U zwierząt 
wybitną rolę odgrywa także pora roku. U ludzi 
zwrócił na to uwagę Swoboda za namową W. 
Fliessa, zajmującego się tą sprawą. Udowodnio
no, że dzieci rodzące się w latach podzielnych 
przez 7 (matki lub ojca) 21, 28, 35, 42, 49, posia
dają o wiele większą żywotność i odporność, jak 
rodzące się z innych lat.

Rosjanin Orschansky zwrócił uwagę, że płeć 
dziecka zależy od tego, która z komórek nasien
nych osiągnie podczas zapłodnienia przewagę, 
a ta zależy nie tyle od strony fizycznej, ile psy-



chicznej płodzącego. Siła ta może się zmienić 
i bardzo silna np. kobieta, która mając przewagę 
nad mężczyzną rodziła dotąd same dziewczynki, 
może wskutek osłabienia, spowodowanego licz- 
nemi połogami, złem odżywianiem się, troskami 
i chorobą, ulec takiemu osłabieniu, że potem bę
dzie przeważała siła jej słabszego dotąd męża 
i zacznie rodzić chłopców. Pewną rolę odgrywa 
też tutaj stan dojrzałości jajeczka kobiety. Spra
wę tę badał Siegel u 320 kobiet, które zaszły 
w ciążę po powrocie mężów z pola, tak, że mniej 
więcej dokładnie można było ustalić datę zapłod
nienia. Otóż przekonał się on, że kobieta ulega 
najłatwiej zapłodnieniu w pierwszych 6 dniach 
po regularności i łatwość ta aż do 6 dnia ciągle 
się zwiększa. Wtedy też rodzą się głównie chłop- 
cy (95 °/0) , aż do 14 dnia po regularności rodzą się 
chłopcy i dziewczęta, potem zaś głównie dziew
częta, a na parę dni przed regularnością kobieta 
jest zwykle odporną na zapłodnienie. Widać z te
go, że w młodem jajku energja kobieca jest naj
mniejszą, w miarę zaś dojrzewania jajka zwiększa 
się ona stale.

Te dwie wspomnianą teorje opierają się na 
bardzo licznych spostrzeżeniach i uważać je na
leży za prawdziwe (Gerling: Chłopiec czy dziew
czyna. według woli rodziców. Nakład Orania,
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Berlin). Czy jednak tak jest zawsze i rzeczywi
ście, trudno orzec, albowiem:

Natura nie pozwala poza pewne ram y, 
Odsłaniać rąbku swej tajemnej mocy  
A co ukrywa, tego nie poznamy, 
Choćbyśmy chcieli używać przemocy.

ROZMAITE TYPY i WYGASANIE POPĘDU.

Im człowiek się więcej posuwa w latach, tem 
też funkcje płciowe ulegają u niego zmianie, co 
jednak odbywa się nieco inaczej u  mężczyzny, 
jak u kobiety.

U mężczyzny popęd płciowy wybucha często 
szybko odrazu i osiąga równocześnie z dojrzało
ścią płciową, to jest pomiędzy 20 a 24 rokiem ży
cia, swój najwyższy szczyt i siłę. Potem na tej 
samej mniej więcej wysokości pozostaje on aż 
poza 30 rok życia, poczem lekko się osłabia, po
zostając zwykle po 40 roku życia znowu na tej 
samej wysokości, poczem zaczyna stopniowo opa
dać, by zwykle około 60 roku życia zupełnie 
ustać. Nie wyklucza to jednak tego, że niektórzy 
mężczyźni nawet w tym wieku posiadają jeszcze 
silny popęd płciowy i zupełną zdolność płodze
nia, nie rzadko koło 50 roku życia zjawia się 
u mężczyzny okres przypominający przejściowe 
lata kobiety, zwłaszcza pod względem fizycznym,
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cechujący się czasem zboczeniami moralnemi dla 
otoczenie niedostrzegalnemi lub tajonemi.

Natomiast u kobiety przebieg ten jest inny. 
W prawdzie popęd zjawia się nieraz z chwilą roz
woju i dojrzałości organów płciowych, ale w ła
ściwie występuje w całej pełni dopiero przez obco
wanie z mężczyzną. W  małżeństwie np. przy boku 
ukochanego mężczyzny, osiąga on swój szczyt 
koło 30 roku życia, poczem zaczyna opadać. Koło 
40 roku życia rozpoczyna się wiek przejściowy 
cechujący się nieregularnem  i coraz rzadszem w y
stępowaniem menstruacji, która zwykle koło 50 
roku życia ustaje. W  okresie tym  wystąpić 
mogą u kobiety rozmaite tak  fizyczne, jak 
psychiczne zaburzenia, a nawet wzmożenie po
pędu płciowego (Niebezpieczny wiek kobiety).

Cechującą nieraz wtedy jest zmiana psyche 
kobiety. Dla lepszej ilustracji przytoczymy tu sło
wa pewnej kobiety, gdyż my jako mężczyźni, 
nie możemy tak dokładnie wczuć się w stan ko
biety w tym  okresie.

W  książce: Jakiem i kobiety są w istocie (Ora
nia, nakład, Berlin), wyraża się bezimienna autor
ka o odczuwaniu i stanie kobiet w tym  okresie 
w następujący sposób:

Nawet i najzdrowsza kobieta koło 40 roku ży
cia zaczyna doznawać pewnych zmian w swoim 
organizmie. Szał młodości przem inął i spokoj-
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nym  wzrokiem patrzy ona w tył na całe swoje 
życie, bądąc często już znużona miłością i m ając 
już poza sobą poważne i ciężkie obowiązki m a
cierzyństwa. Należy się pożegnać z wielu m arze
niam i i wtedy powracają na nowo wszystkie 
wspomnienia przeżytych słodkich i uroczych chwil 
w objęciach ukochanego. Kobieta teraz musi nie
jako spocząć przed bram ą ogrodu miłości i p a 
trzeć przez m ur do środka raju  miłosnego, z któ
rego wykluczył ją  nieubłagany bieg życia. I z te
go też powodu nieraz w ostatnich chwilach za
pala się nieraz w kobietach jeszcze raz szalona 
tęsknota za miłością, podobnie jak nieraz rozbły- 
ska jeszcze raz światło, nim  zagaśnie. Tęsknimy 
wtedy często za słodką i spokojną miłością, a nie 
za wybuchami miłości. I tu taj nieraz mężczyzna 
nie może zrozumieć kobiety, gdyż zawsze chce on 
ją cenić swoją m iarą, a akt miłosny jest u niego 
zawsze kwestją i pytaniem czasu i nie może zro
zumieć czystej miłości u swojej żony, gdy prze
minęły już jego gorące pożądania. Pytałam  wiele 
kobiet i wszystkie prawie twierdziły, że dozna
wały wtedy uczucia czystej miłości, wolnej od 
zmysłowości. Kobieta nie wie zupełnie wtedy, co 
się z nią dzieje, a tylko instynktownie wyczuwa 
wygasanie życia miłosnego i budzi się w niej pe
wien rodzaj trwogi, bo powołaniem kobiety jest 
miłość Chciałaby też od tego, który pierwszy wy-



powiedział jej słowa miłości, usłyszeć jeszcze raz 
zapewnienie niezmiennej miłości i doznać pie
szczot.

Takie już jesteśmy wszystkie kobiety. Gdy je
steśmy młode, to uszczęśliwia nas to, gdy ukocha
ny gorąco do nas mówi: kocham  cię i cieszy nas 
choćby pow tarzał to po niezliczone razy! A my 
znów ze swej strony pytam y się ciągle: czy rze
czywiście praw da, że on kocha? Dlatego też 
uszczęśliwia nas to ciągłe powtarzanie słów m i
łości! A gdy przeminie uroczy czas miłości, po
wraca znowu to samo pytanie: czy on mnie kocha 
i czy mnie jeszcze zechce? I gdy dostanie wtedy 
odpowiedź twierdzącą, miłe słowo, pocałunek lub 
niem y uścisk dłoni, to przyjm uje z wdzięczno
ścią te oznaki jesieni swego życia i ozłaca niemi 
sobie życie, twierdząc, że jest szczęśliwą i zro
zumianą.

Niestety jednak często mężczyzna nie uznaje 
tego « sądzi, że kobieta wtedy pragnie tylko zmy
słów, wobec czego wyszydza ją, a nawet odnosi 
się do niej brutalnie. W tedy gorycz zalewa jej 
serce, widzi, że mężczyzna zupełnie jej nie rozu
mie i nie potrafi osłodzić smutnej jesieni jej 
życia i miłości. Nieraz wtedy słyszymy bolesną 
skargę z ust starzejącej się kobiety: oddałam  mu 
czysty kwiat mego życia, całą duszę mu ofiarowa
łam, zrodziłam m u dzieci, ofiarując jego pożą-
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daniom swoją młodość i siły i taką mam obecnie 
za to wdzięczność! Wtedy kobieta zaczyna szukać 
ukojenia i pociechy w nabożności, u przyjació
łek, w wesołych towarzystwach, a nawet w osza
łamiających uciechach i zabawach, by zagłuszyć 
się i zdusić w sobie gorycz serca!

Często przez to taka „ochocza staruszka“ by
wa wyśmiewaną, a nawet mąż odchodzi od niej. 
Są to jednak wyjątki, a wina wtedy nie leży po 
stronie kobiety, lecz tylko po stronie męża, a ra 
czej nawet winnemi są tylko stosunki i to, że 
jedna płeć za mało zna drugą, za mało ją odczu
wa, sądzi ją tylko podług siebie i zrozumienia 
tego nieraz nie ma nawet wtedy, gdy oboje już 
opuścić mają raj miłości.



ZBOCZENIA NORMALNEGO POPĘDU.

Jasną jest rzeczą, że tak silny i ważny dla ga
tunku popęd jak płciowy, ulegać może nieraz głę
bokim zmianom. Nie nadarmo Prof. Krafft-Ebing 
nazwał go najsilniejszym ze wszystkich, mając 
na uwadze żywiołową siłę tegoż. Jak silnie 
wezbrana rzeka, występuje on nieraz z brzegów, 
łamiąc wszystkie zapory i ograniczenia, chyba, 
że wychowanie zapory te uczyni bardzo silnemi. 
Dlatego potrzebuje człowiek, celem utrzymania 
popędu w karbach, wielkiej energji i siły woli, 
wszystko też, co zmniejsza energję, wzmacnia za
razem popęd. Wielki wpływ ma tutaj także odży
wianie. Pokarmy silnie drażniące osłabiają orga
nizm, a podniecają popęd, to samo odnosi się 
do alkoholu. Pobudzają też popęd zbyt obfite od
żywiania się pokarmami białkowemi (mięsem), 
dobrobyt, brak pracy i rozleniwianie się, zmniej
szając siłę i odporność organizmu, podczas gdy
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odpowiednia praca działa odwrotnie. Wiele cho
rób np. gruźlica, choroba cukrowa, rzeżączka 
i niektóre choroby skórne wpływają ujemnie na 
siłę woli, natomiast podniecają popęd płciowy.

U człowieka kultury w naszych warunkach 
klimatycznych, popęd zaczyna się budzić w 14 ro 
ku życia, ale dopiero w 18 do 20 u dziewcząt, 
a w 24 do 28 u mężczyzn może być przez małżeń
stwo normalnie zaspokojony, nic więc dziwnego, 
że w tym czasie młody osobnik popada nieraz 
w ciężki dylemat życiowy, a popęd domagając 
się zaspokojenia, nieraz wtedy zwycięża i łamie 
wszystkie przeszkody, staje się zwycięzcą, a osob
nik za każdą razą ulegając zmniejsza swoją od
porność, popadając w samogwałt lub też w ręce 
prostytutki.

ONANIA, SAMOGWAŁT 
(czyli masturbacja).

Samogwałt czyli onania jest najczęstszym ze 
wszystkich zboczeń płciowych, a Prof. Berger 
jest zdania, że niema osobnika, któryby w swo- 
jem życiu choć raz sie nie onanizował. Rohleder 
i Furbringer oceniają ilość onanistów między 
chłopcami i dziewczętami na mocy spostrzeżeń 
dawnych lekarzy na 90 %. Przez onanię rozumie
my własnowolne, bez stosunku płciowego, po-
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drażnienie organów płciowych i wywołanie 
uczucia rozkoszy. Z tego powodu istnieją roz
maite sposoby samogwałtu, a Rohleder w swo
jej monografji o samogwałcie odróżnia onanię 
ręczną, instrumentalną, duchową, a wreszcie wza
jemną (mutuell), to jest pomiędzy dwu, a nawet 
kilku osobami. Zdania pedagogów, a zwłaszcza 
lekarzy, co do szkodliwości i zgubnych skutków 
onanii są bardzo rozbieżne. Podczas, gdy obecnie 
(zwłaszcza Angielka Ellis) twierdzi się, że skutki 
onanii są bardzo nikłe, to dawniejsi lekarze pod 
tym względem bardzo znowu przesadzali, przed
stawiając tę rzecz w strasznych poprostu kolo
rach. Nawet tak pod tym względem objektywnie 
i łagodnie sądzący Dr. Reich, wyraża się o du
chowej onanii: jeżeli jakiś osobnik dłuższy czas 
oddaje się stale myślom lubieżnym, to z czasem 
wystąpić mogą u niego rozmiate dolegliwości psy
chiczne. Staje się on nerwowym, drażliwym, 
a zwłaszcza nieufnym względem własnych sił, 
a nierzadko występuje zupełna impotencja przy 
akcie płciowym. Ostatni ten fakt wywołuje potem 
upadek ducha, depresję i zwątpienie w siebie, co 
kończy się czasem hipochondrją, melancholją, 
a nawet samobójstwem.

Esquirol powiada: samogwałt jest poprostu 
rakiem ludzkości i staje się przyczyną obłędu 
o wiele częstszą, niż się przypuszcza. Skutki je-
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go są gorsze u mężczyzn, aniżeli u kobiet, chociaż 
nie występuje on o wiele częściej (jak się mylnie 
sądzi) u  mężczyzn, tylko kobiety są pod tym  
względem więcej dyskretne.

Przez zbyt smutne przedstawienie skutków  
onanii wyrządza się często więcej szkody, jak ona 
sama sprawia. Praw da leży zawsze w pośrodku. 
Nie ulega wątpliwości, że samogwałt, upraw iany 
nałogowo latam i od wczesnej młodości, może po
ciągnąć za sobą zgubne skutki, zwłaszcza, gdy 
osobnik jest słabowity i dziedzicznie obciążony. 
Z drugiej jednak strony onanizm, nawet nałogo
wy, u osobnika zdrowego i silnego, nie m a zwykle 
żadnych zgubnych następstw, co jednak wcale 
nie dowodzi, by na ten zgubny nałóg patrzeć 
z obojętnością, gdyż nigdy nie wiemy, jakie u  da
nego osobnika skutki potem wystąpić mogą.

Liczni lekarze przeprowadzali studja nad tern, 
by zbadać, gdzie leżą zgubne skutki samogwałtu 
i o ile tenże jest szkodliwszy od normalnego sto
sunku płciowego. Erb i Kurschmann  zdefinicjo- 
wali to w następujących zdaniach: niebezpieczeń
stwo samogwałtu leży przedewszystkiem w tern, 
że oddają m u się zbyt młode osobniki, nieraz 
dzieci, dalej w zbyt częstem powtarzaniu tegoż 
(nieraz po kilka razy dziennie), wreszcie w zgub
nym  wpływie psychicznym na całe usposobienie. 
Dr. Shrenck-Notzing  dodaje jeszcze, że w porów-



naniu ze stosunkiem onanizm  jest szkodliwszym 
dlatego, że rzeczywistość zostaje tu  zastąpiona 
pracą fantazji, co zużywa w bardzo dużym stop
niu energję nerwową. U onanisty podrażnienie 
nerwowe, wywołane jest przez samego siebie, pod
czas gdy w stosunku wychodzi ono z drugiej oso
by, przez co niejako dzieli się ono na dwie części, 
bo z jednej strony osobnik daje coś ze siebie, 
a z drugiej odbiera. Następuje tu  więc niejako 
wyrównanie elektromagnetyczne.

Nie zawsze należy obwiniać samego onanistę 
za jego czynność, bo często przyczyna tego zbo
czenia leży od wczesnej już młodości gdzieindziej. 
Christjan Salzm ann  wyraża się wswoim dziele: 
„Tajem ne grzechy młodzieży44 następująco: bar
dzo często mamki, piastunki i rodzice, starają się 
uspokajać swoje dzieci lub je usypiać przez to, że 
je głaszczą, pieszczą i łaskoczą, co nieraz jest 
pierwszą przyczyną bezwiednego onanizmu, w y
wołującego osłabienie systemu nerwowego. Wiele 
młodych m atek nie m a zupełnie o tern pojęcia, że 
ich przesadzone czułości mogą wywołać podobne 
skutki i obrażają się, gdy się o tern z niemi mówi. 
Jeszcze gorzej spraw a przedstawia się ze służbą, 
która na mocy spostrzeżeń Salzmanna  i Wicherna  
bardzo często jest przyczyną występowania ona
nizmu u m ałych dzieci, nie mówiąc już o osobni
kach zwyrodniałych, które czynią to u dzieci
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umyślnie, uwodząc poprostu swoich pupilów. Ten 
zgubny wpływ wywrzeć może straszne skutki 
w przyszłem życiu młodego osobnika, a dzieje się 
to nieraz tuż pod okiem najtroskliwszych rodzi
ców !

Niech to będzie przestrogą dla młodocianych 
czytelników i niech pamiętają, że samogwałt w y
wołuje wstrząśnienie całego organizmu, a zara
zem niepotrzebne roztrwonienie bardzo żywot
nego soku życiowego, bo jednej kropli nasienia 
odpowiada 80 kropli krw i, to jest, że jak  uczy 
nas fizjologja, organizm potrzebuje na wytworze
nie kropli nasienia 80 razy tyle siły i m aterjału, 
jak do wytworzenie tej samej ilości krwi.

Przedewszystkiem wskutek onanii zostaje za
atakowany rdzeń pacierzowy w okolicy lędźwio
wej, gdyż tutaj leży ośrodek płciowy od którego 
zależą podrażnienia i wylewy nasienia. Onaniści 
okazują wybitne objawy nużenia się, ciężkość 
w nogach i niemiłe sensacje w grzbiecie, wzm a
gające się czasem aż do bólu. W skutek łączności 
nerwowej, gdyż ten sam nerw, to jest błędny, zao
patruje tak organa płciowe, jak i przewód pokar
mowy i serce, zjawić się mogą zaburzenia i w tych 
organach, co znowu może mieć zgubny wpływ na 
ogólny stan odżywienia. Wobec tego kwitnący 
organizm musi czerpać soki ze samego siebie 
i przez to więdnie je.
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Silne nieraz kurczowe napięcie nerwów, pod
czas aktu samogwałtu, powoduje nagły napływ 
krwi do piersi i czaszki, co wywołuje znowu upor
czywe bóle głowy, omdlenia, zaburzenia pamięci, 
a nierzadko komplikacje sercowe i płucne. Zabu
rzenia trawienne, zwłaszcza zaparcie, przyczy
niają się tu zgubnie do rozwoju psychicznego, ja- 
koteż usposobienia i charakteru.

Weikart w swej pracy: „Filozoficzny lekarz” 
(Frankfurt), powiada, że ludzie skłonni do zapar
cia stolca są bardzo drażliwi i skłonni do gniewu, 
a Michał Lenhossek (Stosunek uczuć ludzkich do 
życia duchowego i cielesnego), wyraża się o wpły
wie zaparcia stolca na nerwy, usposobienie i du
cha następująco: codzienne doświadczenie poucza 
nas, że inteluktualna i moralna osobowość zwią
zana jest ściśle z pewnemi funkcjami ciała. Tak 
np. zupełnie inaczej myślimy i czujemy, gdy nasz 
przewód pokarmowy pozbawia się regularnie 
swego balastu, aniżeli, gdy jest ciągle ugniatany 
przez nagromadzone wydaliny. W pierwszym 
wypadku są ludzie więcej ożywieni, względniejsi 
i litościwsi, w drugim znowu zgryźliwi, posępni 
i drażliwi, nieraz zupełnie obojętni na cierpienie 
czy radość innych.

Obraz chorobowy, występujący przy samo
gwałcie w bardzo wielu przypadkach wykazuje 
wybitne cechy neurastenji, chociaż przyczyna tej



ostatniej nie zawsze leży w samogwałcie. Nato
m iast nie ulega wątpliwości, że u  osób predyspo
nowanych, samogwałt przyczynia się bardzo do 
szybszego i cięższego przebiegu tego cierpienia. 
Tak neurastenik, jak onanista, okazują podobne 
symptomy, a więc między innemi zupełny brak 
energji życiowej, niechęć do intenzywnej, a zwła
szcza poważnej pracy i zobojętnienie. W  obu cier
pieniach występuje niemożność skupienia uwagi, 
osłabienie pamięci, wewnętrzna dysharm onja 
i niezadowolenie ze siebie i otoczenia. Również 
i cielesne objawy są te same, mianowicie bóle 
głowy, zawroty, szum w uszach, zaburzenia oczne 
i mowy, mim owolne oddawania nasienia w nocy 
a nawet w dzień, jakoteż impotencja płciowa.

Opis nasz wcale nie m a zam iaru czytelnika 
zasmucić lub wprawić go w zwątpienie. Książki, 
jak np. Retausa „Ochrona w łasna“, przedstawia
jące straszne skutki onanizmu i piekło na ziemi, 
są, jak spominaliśmy, poprostu zgubne. Owszem, 
onanistę trzeba pocieszyć i wzmocnić, by znalazł 
przez to energję potrzebną mu do wyleczenia się, 
gdyż wyleczenie to da się doskonale uskutecznić 
i nigdy na nie nie jest za późno. T raktując spra
wę poważnie, trzeba jednak powiedzieć, że wsku
tek wadliwego nieraz wychowania i stosunków 
życiowych, duży procent naszej młodzieży się 
onanizuje, a mimo to wychodzi na dzielnych



i zdrowych ludzi. Wiemy, że z chwilą rozpoczęcia 
dojrzewania płciowego pojawia się także nieraz 
silny popęd płciowy, zwłaszcza gdy nie jest ha
mowany przez racjonalne wychowanie i odpo
wiednie pożywienie, a że młody osobnik niema 
sposobności do zadawalania się w sposób natu
ralny, cóż dziwnego, że w braku uświadomienia, 
a często za namową rówieśników, popada w sa
mogwałt? Legenda o młodym Narcyzie, który za
kochał się we własnej pięknej postaci, zmartwych
wstaje tutaj w auto-erotyźmie, bo i onanista czę
sto dochodzi do tego, że podnieca się własnem 
ciałem. Wprawdzie nie zgadzam się z tymi, któ
rzy twierdzą, że każdy młody osobnik musi 
przejść w życiu przez perjod samogwałtu, to jed
nak przyznaję, że bardzo nie wielu nie popada
w ten nałóg.

Ideał leży we wstrzemięźliwości płciowej, któ
ra przy odpowiedniem pokierowaniu jest zupeł
nie możebną. Niestety ideały w życiu są bardzo 
rzadkie i dlatego musimy tutaj ostrożnie i odpo
wiednio postępować.

Leczenie samogwałtu nieraz jest bardzo trud
ne i częściej udaje nam się tylko odpowiednio tu
taj przeszkadzać, względnie zapobiegać wystą
pieniu tego nałogu.

Przedewszystkiem trzeba z młodymi osobni
kami postępować otwarcie i szczerze. Maksymi-



I jan W o l f  mówi: przez troskliwe i naukowe prze
strzeganie i czuwanie nad młodzieżą, można do 
pewnego stopnia zapobiec rozmaitym wrodzonym 
skłonnościom do cierpień, które zjaw iają się 
w późniejszem dopiero życiu, lecz sprawę tę 
uwzględnić należy już u małego dziecka.

Dlatego też m atka powinna odrazu zwracać 
baczną uwagę na płciową sferę, zwłaszcza 
u dziewczątek, gdyż ta bardzo często u  predyspo
nowanych osobników zaczyna się wcześnie poja
wiać. Z chwilą pojawienia się pierwszych oznak 
płciowych, otwiera się dla dziewczęcia nieraz 
świat ideałów, zmienia się ono zupełnie i zjawia 
się u niego usposobienie sentymentalne, więcej 
w sobie zamknięte. Ta pierwsza podświadoma 
tęsknota za miłością u  młodego osobnika m a spe
cjalne idealne i romantyczne podbarwienie, 
a przedmiot miłości bywa apoteozowany i jest czy
sto platonicznej natury, ba nawet dotyczyć może 
postaci z literatury, historji i poezji. Dopiero po
tem, z chwilą rozwoju zmysłowości, zachodzi oba
wa, by to idealne uczucie nie zostało przeniesione, 
czasem przypadkowo, na osobnika płci przeciw
nej, nieraz tego zupełnie nie godnego, skąd pow
stają nierzadkie w młodym wieku mezaljanse 
i fałszywe kroki u młodych ludzi, stojące nieraz 
w konflikcie z przyjętemi zwyczajami, a nawet 
moralnością i kończące się tragicznie.



Ten już okres życia wykazuje u osobnika osła
bionego pierwsze początki histerji i nerwowości, 
nieraz na tle płciowem, które u dziewcząt nie są 
wcale rzadsze, jak u dorastających chłopców. Czę
sto porusza się tutaj sprawę, czy należy młode 
dziewczęta o pewnych sprawach szkodliwych dla 
ich zdrowia w czas uświadamiać czy nie? Nasze 
dziewczęta obecnie rozmawiają ze sobą już o roz
maitych rzeczach tak, że tutaj nie należy tak bar
dzo obawiać się niedyskrecji. Przyznaję, że dla 
niejednej matki jest bardzo niemiłą rzeczą, zacząć 
z córką poruszać kwestje seksualne, ale nieraz 
jest to poprostu rzeczą konieczną i wtedy milcze
nie matki mogłoby sprawie bardzo zaszkodzić. 
Niestety często to uświadamianie zjawia się za- 
późno i to w nieodpowiedniej formie.

Nie powinno się jednak z drugiej strony świa
domie skracać u dziecka okresu jego dziecięcej 
nieświadomości. Póki grasica wysyła do krwi 
swój hormon, póty dojrzewanie płciowe nie za
czyna się rozwijać. Okres ten można przedłużyć 
przez odpowiednie hartowanie dziecka, zabawy, 
przebywanie na powietrzu, uregulowany tryb ży
cia i nie drażniące odżywianie. Niestety nasze 
matki pod tym względem postępują przeciwnie, 
bo nieraz chcą, by ich dzieci jak najprędzej ro
biły wrażenie dojrzałych, a z drugiej strony są
dzą, że przytem mogą pod względem seksualnym



pozostać dziećmi. Wcześnie umysłowo rozwinięte 
dzieci, są dumą rodziców, ale właśnie są one naj
więcej wystawione na niebezpieczeństwo, a zuży
wane przytem w nadmiarze soki, wywołać mogą 
często późniejszy zły rozwój cielesny, a nawet 
i duchowy.

To samo, co mówiliśmy o dziewczętach, od
nosi się tak samo do chłopców. Zapobiegać jest 
też tutaj łatwiej, jak leczyć. Powinni to rodzice 
i wychowawcy w latach rozwoju zwracać uwagę 
na chłopca, nie dając mu tego jednak oczuć. — 
J. Rousseau wyraża się bardzo słusznie: dla mło
dych osobników w wieku dojrzewania bardzo nie
bezpiecznemu są: ciągła samotność, nudy, mięki 
i siedzący tryb życia, nieodpowiednia lektura, 
lub też przebywanie z kobietami. Z tego też powo
du zwróciłem całą jego uwagę na inne tory. zaj
mując go ciężkiemi debatami przez co ograni
czyłem działanie fantazji, bo gdy ciało odpowied
nio jest znużone, wtedy uczucie się nie rozpala. 
Jest to też najodpowiedniejszy sposób zapobie
gania niebezpieczeństwu. (Emil).

Jeżeli istnieje podejrzenie, że dziecko zostało 
uwiedzione i że oddaje się tajemnemu grzechowi, 
wtedy powinno się z nim stanowczo, ale w spo
sób łagodny pomówić. U naszej młodzieży nie 
można tu wywołać efektu straszeniem i karami 
w przyszłem życiu, dlatego odpowiedniejszym jest

136



tu lekarz, jak ksiądz. Lekarz wyda się też młode
mu osobnikowi wiarygodniejszym autorytetem, 
zwłaszcza, jeżeli w formie naukowej wskaże na 
ewentualne zgubne skutki samogwałtu, ostrzeże 
osobnika i poda mu radę. Rodzice zaś powinni 
pamiętać, że samogwałt jest chorobą, a chorego 
nie leczy się karą, ani przygnębianiem go, lecz 
podnoszeniem na duchu. Osobnik taki potrzebuje 
oparcia i przyjaznej ręki, która by mu w tej wal
ce z nałogiem pomogła. Nie wolno nigdy nam a
wiać wtedy chłopca, by szukał zadowolenia 
u dziewki publicznej, lub co gorzej, by uwiódł 
czystą dziewczynę! Rada taka byłaby wstrętną, 
a przytem nieraz bezskuteczną. Wzmacniać przy- 
tem należy słabą wolę osobnika, a to zwłaszcza 
przez lekturę książek opisujących czyny bohate
rów, pełnych energji i pokonywujących nieprze
zwyciężone pozornie przeszkody. Również i bez
pośrednio należy wzmocnić wolę, a to przez od
powiednie ćwiczenia (Gerling: Gimnastyka woli). 
Z początku np. musi pacjent przyrzec, że przynaj
mniej 3 dni wstrzyma się od nałogu, a już po 3 
dniach, ku zdumieniu swemu, pacjent przekona 
się, że i dalsze 3 dni może panować nad sobą. Wte
dy jest to już dobrym bardzo znakiem, a siła woli 
dokona reszty. Przy samogwałcie powinniśmy po
stępować następująco: Dbać o skrupulatną czy
stość całego ciała, zmywając codzień takowe,
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zwłaszcza po wyjściu z łóżka, wodą z począ u 
ciepłą (30 stopni G.), potem coraz chłodniejszą 
(25 stopni C.), przytem obmywać należy także 
części płciowe, zwłaszcza, jeżeli u chłopca spoty
kamy zanieczyszczenie łojem członka, lub jakieś 
wypryski, gdyż swędzenie skóry utrudnia nieraz
bardzo leczenie.

U dziewcząt nieraz znowu przyczyna sam o
gwałtu leży w robakach pochwy i kiszki, które 
należy usunąć. Samo się przez się rozumie, że 
dbać należy o regularny stolec i podawać odpo
wiednią, nie drażniącą, djetę, dobre usługi oddaje 
tu joghurt. Unikać natomiast powinno się środków  
podniecających, jak wina, piwa, likierów, a nawet 
win owocowych, podobnie kawy i mocnej herba 
ty. Nie wolno dalej używać zbyt obfitych potraw  
mięsnych, wędlin, starych serów, kawioru i ko 
rzeni, jak cynamonu, pieprzu, papryki i t. d.

Natomiast polecenia godnemi są potrawy ro
ślinne, jak ryż, kaszki, jarzyny (za wyjątkiem  se
lerów), sałaty, owoce i kompoty. Ostatni posiłek  
powinien być pobranym na 2 V2 do 3 godzin przed 
pójściem spać. Powinien on być lekki, niezbyt 
obfity i nie zawierać dużo płynów.

Zalecić należy codzienne ćwiczenia cielesne 
i zabawy na świeżem powietrzu i to aż do um ę
czenia, dalej pływanie, w iosłow anie i rozmaite 
prace domowe, jak np. piłowanie i rąbanie drze



wa. Onanista powinien z upragnieniem, wskutek 
zmęczenia, oczekiwać pójścia spać, a obudziwszy 
się rano, zaraz czemś się zająć. Nie wolno zaś mu 
nigdy leżeć w łóżku bezczynnie, nie śpiąc. Przed 
pójściem spać powinien zawsze pacjent oddać 
mocz, a ręce przed zaśnięciem trzymać na koł
drze. Spać powinien młody osobnik na niezbyt 
miękiem posłaniu. Najodpowiedniejszemi są sien
niki lub materace. Przy zasypianiu powinien przy
brać, o ile możności pozycję na bok, a nie zasy
piać na grzbiecie, gdyż przytem napełniający się 
stale moczem pęcherz uciska pęcherzyki nasienne 
i powodować może erekcję. W sypialnym pokoju 
temperatura nie powinna być zbyt wysoka, a naj
lepiej, gdy okno stale przez noc jest otwarte. Bie
lizna nocna powinna być lekką i nie przylegającą 
do ciała, niedobrą dlatego jest bielizna wełniana. 
W ubraniu nie powinno być kieszeni bocznych, 
ani przednich, lecz co najwyżej tylne. Dziewczyny 
nie powinny nosić ściskających staniczków, ani 
gorsetów i unikać szycia na maszynie, natomiast 
znakomite skutki oddaje u nich codzienna gimna
styka i ćwiczenia fizyczne (Gerling: Zupełny 
człowiek i Ideał osobowości, Orania, Berlin).

Naturalnie trzeba bardzo kontrolować lektu
rę takiego osobnika i zalecać mu czytanie po
dróży, lekkich humoresek i opisów przygód, za
kazać natomiast brukowej literatury, podnieca



jącej fantazją w niezdrowy sposób, jakoteż dw u
znacznych rozmów, zwłaszcza miedzy rów-eśm- 
kami.

W  bardzo ciężkich form ach samogwałtu, trze 
ba się czasem uciec do suggestji w hypnozie, 
o czem trak tu ją  pisma popularne (Gerling. H i 
pnotyczne pouczające listy, Praktyczny hypnoty-
zer. Orania, Berlin).

Onania nie jest jedynem zboczeniem płcio- 
wem. Zboczeń tych jest tak dużo, że nie jesteśmy 
w stanie wszystkich ich tutaj wyliczyć, co nawet 
nie jest naszym zamiarem, natom iast podamy tu 
czytelnikowi tylko przegląd najważniejszych, ja 
koteż odpowiednie środki zapobiegawcze.

Naszem zadaniem jest objąć całą kwestję 
płciową ze wszystkiemi swemi konsekwencjami 
ze stanowiska ogólno-ludzkiego. Pomówimy tu 
z tego powodu, zostawiwszy na boku pruderję, 
o homoseksualizmie, gdyż sprawa ta społecznie 
jest bardzo ważną, nie brak bowiem między męż
czyznami i kobietami osobników, którzy czują 
nieprzezwyciężony popęd do osobników płci tej 
samej. Pozatem ludzie ci nie są wcale ani um y
słowo chorzy, ani też niemoralni, owszem, czę
sto są oni bardzo zdolni i etyczni, na co historja 
daje nam  liczne przykłady. Naturalnie i pomiędzy 
nimi istnieć mogą ludzie źli i niemoralni, lecz 
istnieją dni także pomiędzy heteroseksualnymi.
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Popędu tego nie można uważać zatem za coś nie
moralnego w tych w arunkach, gdy jest on w ro
dzonym, od osobnika niezależnym  i przez niego 
nie wywołanym.

Homoseksualizm, czyli uczucie miłości do 
osobników tej samej płci, polega podług Jaegera, 
na wrodzonym  wstręcie mężczyzn do części 
płciowych kobiecych i kobiecej woni wogóle i to 
do tego stopnia, że mężczyzna tak i wobec ko
biety jest zupełnie niezdolnym.

Kobieta dla podobnych osobników m a bardzo 
przykrą woń, zwłaszcza w okolicy łona i piersi. 
Nie wszyscy homoseksualiści m ają równie silnie 
rozwiniętą antypatję dla kobiet, niektórzy mogą 
nawet (wprawdzie przezwyciężając się) mimo te
go żyć z niemi seksualnie, przeważnie jednak ten 
wstręt do kobiet jest jednak nieprzezwyciężony.

Ponieważ jednak popęd płciowy jest nie do 
przezwyciężenia i bardzo często homoseksualista 
nie zadaw alnia się onanizmem, nie pozostaje ta 
kiemu nieszczęśliwemu człowiekowi nic innego, 
jak szukać zadowolenia u tej samej płci, gdy nie
ma tak silnej woli, by żyć wstrzemięźliwie. Dla
tego też Prof. Jaeger jest zdania, że jest to okru
cieństwem karać ludzi za to, że są i tak nieszczę
śliwi wskutek wrodzonej wady. Jest to, to samo, 
jakby ktoś kara ł k retyna za to, że nie jest nor
malny. Jeżeli społeczeństwo nie chce mieć takie-



go osobnika pośród siebie, to istnieją chyba tylko 
dwa środki: albo osoby takie kastrować, albo też 
we wczesnem dzieciństwie, gdy się to u nich spo
strzeże, podług zwyczaju panującego w dawnej
Sparcie, zabijać My, Niemcy, jesteśmy jedynem
państwem, w którem  homoseksualizm jest kara
ny prawnie!

Homoseksualista nie powinien naturalnie za- 
dawalniać swojego popędu płciowego z młodymi 
chłopcami, lecz jedynie ze skłonnymi do tego, 
dojrzałymi, bo tak samo nie wolno i norm alnem u 
uwodzić młodych kobiet.

Ciekawe też jeszcze zapatryw anie wyraził tu 
taj Prof. Jaeger. Otóż na mocy spostrzeżeń tw ier
dzi on, że podobnie jak  mężczyzna stoi wyżej po
nad kobietą, tak homoseksualista stoi wyżej po
nad innymi mężczyznami, czyli jest, jak on mówi 
„superviril“. Mężczyźni ci są w stanie swoją „wo
nią duchową“ oczarowywać pewnych mężczyzn. 
W iadomą jest rzeczą, że pomiędzy homoseksuali
stam i spotyka się często ludzi bardzo wy
bitnych, zdolnych i wykształconych i z historji 
znam y bardzo wielu sławnych ludzi, którzy rów 
nież podlegali tej nieszczęśliwej wadzie, jak  np. 
Aleksander Wielki, Sokrates, Plato, Juljusz Ce- 

* zar, Michał Anioł, Karol XII. król szwedzki, 
Szekspir, Byron i inni. W edług Jaegera bohater 
miłosny między mężczyznami musi być nawet ta-
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ki i swe zdanie o homoseksualiźmie kończy temi 
słow y:

„Niemieckie prawo, każąc surowo homose
ksualizm, wpisuje na listę restrukcyjną występ
ku nieraz najlepszych swoich członków i kwiat 
społeczeństwa! Z tego też powodu jest obowiąz
kiem każdego bez żadnego w ahania i skrupułu 
wypowiedzieć swe zdanie, zwłaszcza, jeżeli może 
się ono przyczynić do naukowego wyjaśnienia ta 
kiej sprawy. Dlatego i ja uważam  to za swój obo
wiązek, jakkolwiek wiem doskonale, że przez to 
wywołam głosy oburzenia i zwiększę sobie jeszcze 
liczbę moich wrogów“.

Jakkolwiek badania Jaegera prowadzone były 
przed przeszło dwom a dziesiątkam i lat, to jed
nak nauka obecnie je potwierdza. Wiemy, że każ
dy osobnik rozw ija się z komórek zarodkowych 
męskich i żeńskich, a płeć u niego powstaje przez 
to, że jedna z tych komórek bierze przewagę nad 
drugą. Mimo to cechy płci przeciwnej pozostają 
zawsze w pewnej mierze ukryte w osobniku, a n a 
wet w ydarzyć się może, że mimo anatomicznej 
budowy jednej płci, usposobienie, a nawet i po
pęd może być płci drugiej i osobnik taki będzie 
homoseksualnym. Podług panującej obecnie teorji 
Hirschfelda, niem a właściwie czystych typów 
(100 o/°) mężczyzn ani kobiet, lecz w każdym 
osobniku istnieją pomieszane ze sobą w mniej-



śzym lub większym stopniu, cechy męskie i żeń 
skie. Cechy płciowe dzielimy sobie na cztery gru
py: 1) pierwszorzędne (właściwe organa płciowe), 
2) drugorzędne (owłosienie, piersi, miednica, bu
dowa bark, kończyn, mięśni i rozmieszczenie tłu
szczu), 3) trzeciorzędne (płciowe poczucie), 4) 
czwartorzędne (usposobienie i skłonności, zawód, 
zainteresowanie się zabawami, robotami, sztuką, 
strój).

Występowanie tych cech i kombinacja ich jest 
tak rozmaita, że nawet prawdziwy mężczyzna 
może okazywać pewne cechy kobiece, jak na- 
odwrót pełna kobieta cechy męskie, nie będąc zu
pełnie przytem jednak homoseksualną.

Naturalnie odgrywać tu może wielką rolę tak
że przyzwyczajenie, wychowanie, towarzystwo 
i uwiedzenie. Zwykle jednak uwiedziony osobnik 
wraca potem z powrotem do właściwego obcowa
nia płciowego, jeżeli nie miał w sobie jakichś 
wrodzonych skłonności homoseksualnych.

Dzięki mojej niestrudzonej pracy agitacyjnej 
w krajach o niemieckim języku, nastąpiła już du
ża zmiana w ogólnych zapatrywaniach co do ho
moseksualizmu. Od niemal 30 lat wygłaszałem 
w Niemczech, Austrji i Szwajcarji liczne odczyty, 
które cieszyły się bardzo liczną frekwencją, 
a również literacko pracowałem na tem polu 
(patrz prace moje: ,,Ci, którzy nie znają szczęścia
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miłości” jakoteż „Wydziedziczeni z szczęścia mi
łości” i trzecia „Płeć”, nakład Orania). Za moim 
też wpływem założono naukowo-humanitarny ko
mitet, zajmujący się sprawą homoseksualizmu. 
Mimo to bardzo często nieszczęśliwi ci ludzie są 
jeszcze prześladowani i ścigani, zwłaszcza przez 
pewną grupę społeczeństwa, która nie ma zupeł
nie zrozumienia tej sprawy, ani współczucia dla 
tych nieszczęśliwych osobników, zwracając się do 
nich tylko z zimną i fanatyczną nienawiścią. 
A przecież są oni kapłanami, głoszącymi zasady 
najczystszej miłości bliźniego! Nie mogą, czy nie 
chcą oni zrozumieć, że ci, którzy stają w obronie 
homoseksualistów, nie chcą przez to zupełnie pro
pagować tego, ani też niejako sankcjonować ho
moseksualizmu, lecz tylko chcą chronić tych nie
szczęśliwych przed pewnem odium społeczeństwa 
i usuwać przesądy panujące w szerokich sfe
rach, wskutek nieznajomości właściwej przyczy
ny. Zboczenie od czegoś normalnego jest chorobą 
i nieszczęściem, a nie występkiem, ani czynem, 
sprzeciwiającym się obyczajności, tak jak znowu 
z drugiej strony akt płciowy z drugim osobnikiem 
innej płci, mimo tego, że jest normalnym, może 
być często karygodnym.

Homoseksualizm jest zboczeniem, ale właści
wie nie jest czemś patologicznem. Inne zbocze
nia, o których mówić będziemy, natomiast są już

Życie miłoen# i płciowe człowieka. 10. 145



chorobowemi, a należą tutaj: sadyzm — to jest 
pęd do dręczenia partnera, jego przeciwieństwo 
masochizm, czyli algolagnia, to jest rozkosz w od
czuwaniu cierpienia, dalej fetyszyzm czyli pobu
dzanie się częściami ciała drugiego osobnika i je
go ubraniem  albo martwemi przedmiotami, dalej 
sodomia czyli obcowanie ze zwierzętami i nekro- 
mania, to jest hańbienie zwłok. Istnieje prócz 
tego jeszcze wiele innych strasznych zboczeń od 
normalnego popędu płciowego, tak, że trudno 
o wszystkich tu  mówić.

Sadysta męczący i dręczący swoją ofiarę, a n a 
wet m ordujący ją w podnieceniu rozkoszy, może 
być poza tern zupełnie spokojnym  i cichym czło
wiekiem, działającym  tylko pod wpływem chwi
lowego szału tak, że potem w sądzie budzi on n a 
wet współczucie. Sadyście chodzi nieraz tylko
0 to, by wywrzeć jak najsilniejsze wrażenie na 
swoim partnerze miłosnym, nie może on jednak
1 nie umie zachować granicy, gdyż i u normalnego 
osobnika spotyka się nieraz rozmaite czynności, 
będące niejako zaczątkam i sadyzmu, w postaci 
ściskania, szczypania, łechtania, a nawet kąsania. 
Również i przy innych zboczeniach chodzi o zmie
nione i patologicznie wzmożone procesy płciowe, 
czego jednak nie można powiedzieć o strasznej 
nekrom anji, a wreszcie ekshibiocjoniźm ie, to jest 
chęci obnażania się w sposób nieprzyzwoity wo-



bec osobników płci przeciwnej. Gzy zboczenia te 
są wyleczalne, określić trudno, wykaże to przy
szłość, która również nauczy nas zapobiegania 
występowaniu tychże, co tak samo odnosi się do 
homoseksualizmu. Przedewszystkiem jednak sa
mo życie płciowe powinno być jeszcze lepiej zba- 
danem, a wszelkie zboczenia muszą być znane 
tak płodzącym jak i wychowującym młode poko
lenie. Natomiast wielką winę ponoszą ci, którzy 
oburzają się na to, gdy o sprawach płciowych chce 
się mówić lub pisać otwarcie naukowo i szcze
rze (patrz Gerling: „Obcowanie płciowe wolnych 
jakoteż Hypnotyczne listy pouczające1*, nakład 
Orania, Berlin).



PROSTYTUCJA i POZA-MAŁŻENSKIE 
ŻYCIE MIŁOSNE.

Podług naszych pojęć moralnych, wszelki sto
sunek miłosny, to jest ścisłe płciowe połączenie się 
dwóch istot bez zawarcia związku małżeńskiego, 
jest niedopuszczalne i niemoralne. Jeżeli jednak 
w stosunku takim panuje jakieś wyższe i szlachet
ne uczucie, co stanowi prawdziwą miłość, to nie 
możemy przecież tego nazwać niemoralnem, ani 
też nieobyczajnem, chociaż ze stanowiska towa
rzyskiego i pojęć ogólno-światowych nie może to 
być prawnie uznanem.

A jednak takie miłosne stosunki istnieją i zo- 
wiemy je wolnemi lub dzikiemi małżeństwami. 
W tym rozdziale nie będziemy jednak o nich mó
wili, gdyż ze stanowiska hygjenicznego, o które 
nam chodzi, nie możemy ich inaczej traktować, 
jak małżeństw legalnych, to jest zawartych wobec
władzy świeckiej czy kościelnej. W małżeństwach



wolnych czy dzikich, narażone są na pewne nie
bezpieczeństwo tylko kobiety, względnie ich dzie
ci, gdyż ustawy nie przyznają im tych praw i opie
ki, jakie mają małżonki i dzieci legalne.

Inaczej przedstawia się sprawa z czasowem 
połączeniem się mężczyzny z kobietą, gdzie cho
dzi tylko o chwilowe połączenie się, a nie trwały 
związek. Stosunek taki zaliczyć należy już raczej 
do prostytucji. Przez tę ostatnią rozumiemy cie
lesne oddanie się kobiety mężczyźnie z lubieżno- 
ści lub też w celach zysków materjalnych. Kobieta 
taka jest sprzedajną. Jeżeli jednak patrzymy pod 
tym kątem widzenia, to trzeba przyznać, że wiele 
małżeństw jest również zawieranych pod postacią 
„sprzedaży kobiety44, chociaż noszą one inne mia
no, np. dobrej partji, dużego posagu itp. A jed
nak małżeństwo w pojęciu idealnem, nie może być 
odłączone od prawdziwej miłości, ta zaś nie li
czy, nie waży, nie pyta o rangę, stanowisko spo
łeczne czy posag, lecz tylko polega na dopełnie
niu i uzupełnieniu jednej istoty przez drugą.

Prostytucja podług Bebela (Kobieta i socja
lizm) jest obecnie bardzo rozpowszechnioną. — 
W roku 1889 w Paryżu istniało np. 120 tysięcy 
prostytutek, a w Berlinie w tymże samym czasie 
(według sprawozdania pewnego parlamentarzy
sty) było pod kontrolą policji 3.000. Podług 
Oettingera wynosiła liczba znanych policji pro-
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stytutek w roku 1871 — 15.065, w roku 1876 
aresztowano z powodu przekroczeń obyczajowych 
19.198 kobiet, wobec czego trzeba przyjąć, że ogól
na liczba prostytutek wynosiła wtedy w Berlinie 
najmniej 30 tysięcy. Są to liczby dawne, obecnie 
są one dziesięć razy większe!

Niestety bowiem prostytucja zespoliła się obec
nie z naszemi rozmaitemi towarzyskiemi urządze
niami, obyczajami i przyzwyczajeniami, a nawet 
sztukami pięknemi i przemysłem i jest elementem 
związanym ściśle ze sposobem nowoczesnego ży
cia i dlatego tak trudno ją zwalczyć. Przyczyny 
jej tkwią też bardzo głęboko w życiu socjalnem. 
Chcąc wyrobić sobie o tern trzeźwy sąd, posłu
chajmy opinji o tej smutnej sprawie jednego 
z najlepszych znawców prostytucji, paryskiego 
lekarza P aren t-Duchatelet (dzieło jego: Prosty
tucja w Paryżu):

Główną przyczyną prostytucji jest lenistwo 
i próżniactwo (dolce far niente). Wiele młodych 
dziewcząt nie ma zupełnie chęci do pracy i od
daje się dlatego prostytucji, która odpowiada ich 
leniwemu usposobieniu.

Drugą przyczyną jest niedostatek i bieda, ja- 
koteż opuszczenie przez rodzinę. Samotna dziew
czyna, niemogąc znaleźć żadnej opieki ani zaję
cia, rzuca się w ramiona prostytucji, znajdując 
naokoło osobników do tego ją namawiających.



Jedną z ważnych przyczyn prostytucji jest 
próżność m łodych dziewczyn i chęć strojenia się. 
Dziewczyna skromnie lub źle ubrana, jest w y
śmiewana przez wszystkich, cóż więc dziwnego, 
że takie młode stworzenie daje się skusić za spra
wienie sukienki lub kostjum u, przyczem wydaje 
się jej, że ta nowa sukienka wynosi ją niejako 
ponad środowisko, z którego wyrosła i dozwoli jej 
wcisnąć się w wyższe sfery, które nią dotąd po
gardzały.

Najczęstszą znów przyczyną upadku dziew
cząt, przybyłych z prowincji do miasta, jest uwie
dzenie ich przez kochanków. Młodzi ludzie, zwła
szcza studenci, żołnierze, handlowcy i t. d. uwo
dzą młode dziewczęta obietnicą małżeństwa, a po
siadłszy je fizycznie, rzucają następnie, pozosta
wiając samotne na bruku miejskim. Innem i przy
czynami powstawania prostytucji są troski do
mowe i złe obchodzenie się rodziców z dziewczę
tami, względnie dawanie im złego przykładu. P ro
tokóły policyjne w ykazują to jasno, czytamy tam  
o kłótniach domowych, życiu matek-wdów z b ru 
talnym i kochankam i, albo nawet rom ansow aniu 
ojca lub matki. Jakże tacy rodzice mogą cho
wać lub pilnow ać swoich dzieci i jak  te dzieci 
m ają mieć dla nich szacunek? Brak więc opieki 
nad dziećmi i zepsucie m oralne lub nędza rodzi
ców, pcha często dziewczęta w ram iona prostytu-



cji. Jakże młode dziewczęta mogą przytem na
brać jakichś pojęć moralnych, gdy od najwcze
śniejszego dzieciństwa zamiast dobrego przykła
du i moralności, mają ciągle przed oczami 
i uszami zgniliznę moralną, występek i zepsucie?

W  dużych miastach ważną przyczyną prosty
tucji są małe zarobki kobiet. Ileż bowiem zarobić 
może szwaczka, modniarka, bieliźniarka, wogóle 
każda dziewczyna, pracująca? Zarobek jej wy
starczy zaledwo na nędzne pożywienie, cóż więc 
dziwnego, że duża część ich musi zejść na te dro
gi. Stosunki te nawet się pogarszają, bo wielu 
mężczyzn oddaje się obecnie pracy, która by le
piej i korzystniej była wykonywana przez kobie
ty. Czyż nie jest to poprostu wstydem, że w takim 
Paryżu tysiące młodych mężczyzn, zupełnie zdro
wych i silnych, oddaje się po kawiarniach i skle
pach bezmyślnemu zajęciu obsługi, mycia naczyń 
lub sprzątania!

Wobec tych smutnych stosunków rzeczywiście 
zadać sobie musimy pytanie: czy jednak społe
czeństwo zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, 
skoro nie śpieszy z pomocą tym nieszczęśliwym 
kobietom, które przecież godne są tego, żeby o nie 
się troszczyć? Jestem zdania, że pod tym wzglę
dem jeszcze bardzo mało uczyniliśmy!

Może wielu mi nie uwierzy, gdy powiem, że 
kobieta nieraz ucieka się do prostytucji, by móc



wypełnić swoje obowiązki jako matka lub dobra 
córka! Kobiety opuszczone przez mężów albo też 
owdowiałe muszą poprostu dlatego oddać się pro
stytucji, bo nie mają innego zajęcia, a liczna ich 
rodzina przymiera głodem. Nie rzadko młoda 
dziewczyna wprawdzie pracuje, ale zarobek jej 
nie wystarcza, by z niego utrzymała starych i cho
rowitych rodziców. Udaje się też dlatego wieczo
rami do zaułków, by tam ,,dorobić“ na utrzyma
nie rodziny. Przekonałem się o tern naocznie, 
przeglądając liczne protokóły zeznań prostytu
tek, w pojęciu których zejście na tą drogę uwa
żane było nawet za rzecz dobrą!

W końcu popadają w ręce prostytucji dziew
częta okazujące wybitne objawy zdziczenia, któ
re należy odnieść do pewnego psychicznego de
fektu. Są to tak zwane ,,urodzone“ dziewczyny 
publiczne, których liczba jest znacznie większa, 
jak się przypuszcza. Nazwa ta wprawdzie jest 
często używaną, jednak niesłuszną. Tak samo, 
jak nie można się urodzić „alfonsem“, tak samo 
nie można się urodzić prostytutką. Wrodzoną 
może być tylko chęć do lenistwa, skłonność do 
przygód, niestosowanie się do przyjętych form 
życiowych, jakoteż wrodzony gwałtowny popęd 
płciowy. Goethe wyraził się słusznie: „Zataczam 
się ciągle od pożądania do rozkoszy, a w czasie 
tejże czuję nowe pożądanie^.
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Są np. kobiety, którym  jeden mężczyzna nie 
wystarcza i które by jednemu nie mogły docho
wać wierności i nawet czegoś podobnego nie mogą 
zrozumieć. U takich kobiet niema prawie zupełnie 
wstydu, lub też z czasem zanika on zupełnie. Ko
biety takie nazwałbym  „prostytutką z wewnętrz
nego popędu“ i noszą one już zwykle to piętno 
w swoim wyglądzie zewnętrznym, co wykazałem 
w mojej książce: „Kobiety, z któremi nie należy 
się żenić“. *).

Kobiety takie spotyka się w każdej sferze spo
łecznej, niewolne są od nich pałace książąt, klasz
tory, spokojny dom mieszczański i chata nędza
rza. Zewnętrzny pokost wychowania od takiej 
osoby odpada rychło i wychodzi zaraz na jaw 
pospolita, nieham owana niczem natura. Może 
być, że w wypadkach podobnych surowe indy
widualne wychowanie i uważanie na taką dziew
czynę, mogło by tu pomóc, niestety rozpoznaje się 
charakter takiej osoby zwykle zapóźno.

W chodzą tu w grę także sprawy m aterjalne 
i uwodzenie. Prostytucja odpłaca społeczeństwu, 
które ją stworzyło i obejść się bez niej nie może, 
ukąszeniami skorpiona, którego się nadepcze

1; Nakład Orania, Berlin W. 57, przetłómaczone na 
arabskie, bułgarskie, francuskie, kroackie, polskie, angiel
skie, szwedzkie, serbskie.
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i mści się zato, że kobietę uczyniło narzędziem 
kupnej rozkoszy.

Prostytucja jest ciężkiem nieszczęściem dla 
społeczeństwa i tern groźniejszem, że ma silne 
podstawy w słabości ludzkiej natury. Działa też 
ona zgubnie na ogół, podkopując nietylko zdro
wie, lecz burząc nieraz spokój ognisk domowych 
i sprowadzając nieszczęście i zgubę dla całych ge- 
neracyj.

Słusznie mówi Ottingeri: „Wzmagająca się 
liczba schorzeń na syfilisa, który nie oszczędza 
ani starca, ani młodzieńca, daje straszne świadec
two tej smutnej sprawie. Powinniśmy przecież 
zwrócić uwagę, ile to dziennie osób pada w wal
ce z prostytucją, ludzi dzielnych, obdarzonych 
nieśmiertelną duszą i wybitnych członków spo
łeczeństwa, jako ofiary zadowolenia chwilowej 
egoistycznej żądzy“. *).

Dlatego zwalczanie prostytucji jest koniecz
nością, lecz walczyć z nią nie może skutecznie ani 
przepis policyjny, ani suchy paragraf prawa, lecz 
tylko osiągnąć tu można cel przez poprawę sto
sunków socjalnych i zupełnie inne wychowywa
nie młodych pokoleń.

A tymczasem przeszkadza nam w tej walce 
tak zwana podwójna moralność. Tylko od kobie-

*) A. v. Ottingen: Znaczenie statystyki moralnej dla 
etyki socjalnej.
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ty, to jest od słabszej płci, wymagamy czystości, 
a mężczyźnie wolno natomiast nurzać się w bło
cie rozpusty i prostytucji, by w końcu wnosić 
swoje zrujnowane ciało i resztki siły i świeżości 
młodzieńczej w łoże małżeńskie. Musi tu nastą
pić stanowczy zwrot.

Lecz zacznijmy go od mężczyzn!
Damagajmy się nietylko równości, lecz prze- 

dewszystkiem czystości u obu płci!
Czystej kobiecie należy się czysty mężczyzna. 

Mężczyzna obcujący z publiczną dziewką prosty
tuuje się tak samo, jak ona, nie jest ani o włos 
lepszy od niej i jemu przysługiwałoby takie samo 
miano, jak jej!

Kto uwiedzie lub shańbi kobietę, rujnuje nie
tylko ciało i jedną duszę, lecz nieraz całą genera
cję! Nietylko kobieta, ale i mężczyzna może żyć 
wstrzemięźliwie, zwłaszcza gdy unikać będzie 
środków podniecających popęd płciowy w po
staci alkoholu, tytoniu, licznych rzeczy pobudza
jących i niepotrzebnego zaforsownego odżywia
nia się.

Jak długo mężczyźni obcować będą z dziew
czynami publicznemi, tak długo choroby wene
ryczne będą się ciągle zwiększać, bo prawie każ
da z takich dziewczyn jest chora. Badanie pro
stytutek według zdania lekarzy i hygjenistów nie 
na wiele się przydaje. Mogłoby ono być skutecz-
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ne (co jest nie wykonalnem), gdyby było codzien* 
nem i gdyby obejmowało także każdego męż
czyznę, odwiedzającego publiczną dziewczynę. 
Wpłynęłoby to może na zmniejszenie ilości scho
rzeń, ale nigdy na zupełne ich wytępienie. Wielką 
ilość chorób wenerycznych odnieść należy także 
do tego, że często prostytutki nie leczą się sumien
nie do końca, a przedewszystkiem, że sprawa ta 
nie obejmuje tajnej prostytucji, która jest jak 
gdyby ową hydrą, której zaraz odrasta dziesięć 
głów, gdy jedną się odetnie. Może jednak z cza
sem, gdy zmienią się stosunki życiowe, nastąpi 
i tu radykalna zmiana na lepsze. Mieć należy na
dzieję, że w zwalczaniu prostytucji i chorób we
nerycznych w przyszłości wielką rolę odegrają: 
wczesne uświadamianie młodych dziewcząt 
i chłopców, poprawa stosunków socjalnych, 
a wreszcie surowe karanie uwodzicieli. Na razie 
musimy się zadowolnić w interesie obecnej i przy
szłej generacji, wytężoną walką z chorobami we- 
nerycznemi, mając przed oczyma to, że tysiące 
kobiet i dzieci cierpi w straszny sposób przez za
rażenie lub przeniesienie choroby przez małżon
ków lub ojców Ł) . A wszystko to wywołane zo-

*) Porów.: „Kiedy syfilitycy mogą się żenić“. Wszyst
kim wstępującym w związki małżeńskie zalecam poddać 
grafologicznej analizie charakter przyszłego małżonka, np. 
z listu, co naukowo czyni znany instytut Karola Baum- 
bacha (Yiesental koło Berlina).
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staje chwilą zapom nienia i wątpliwej rozkoszy!
Kochany czytelniku, zrób sobie święte zobo

wiązanie, że nigdy nie będziesz się stykał z p ro
stytucją, lecz dbać będziesz o swe zdrowie, gdyż 
należy ono tak  samo do twej żony, jak  twych 
przyszłych ewentualnie dzieci. Jeżeli byś jednak 
nie wzruszył się spraw ą twoich bliźnich, to b ie
daku przeczytaj następny rozdział o chorobach 
płciowych, k tóry przesunie ci przed oczami całą 
głębię strasznej spraw y — biednej i zepchanej 
na bezdroża ludzkości.



CHOROBY APARATU PŁCIOWEGO.

Zdrowe życie miłosne i płciowe nie zna zupeł
nie chorobliwych objawów, które wywołane są 
tylko zboczeniam i od natury , brudem  i grzesze
niem  względem własnego ciała lub innych osób. 
Podczas, gdy choroby zakaźne płciowe czyli we
neryczne są stosunkowo dość znane wszystkim, 
bo nawet w publicznych w ykładach omawiane, 
to inne zboczenia, jakkolwiek również ważne, są 
mało znane i dlatego niżej o nich mówimy.

Stulejka (Phimosis).

Stulejka jest cierpieniem wcale nie rządkiem, 
a polega ona na zwężeniu napletka na członku 
męskim, przez co napletek zakryw a zupełnie żo- 
łądź i nie może być ku tyłowi odciągnięty. Stan 
ten jest bardzo częstym u m ałych chłopców i do
piero z czasem przez stałe odciąganie, napletek 
daje się zesunąć ku tyłowi, tak, że żołądź się od-



słania. To odciąganie jest koniecznem, celem za
chowania czystości, gdyż nagromadzający się 
łój powinien być bardzo często (codziennie) usu
wany, zwłaszcza, że nieczystość tutaj powodować 
może reflektorycznie rozmaite zaburzenia nerwo
we, nawet w trawieniu. Stulejka, w silnym stop
niu istniejąca, prócz tego powodować może trud
ności w stosunku płciowym, a nawet może go 
uniemożebnić i wtedy musi być operacyjnie usu
niętą. Stulejka taka jest wrodzoną, wystąpić jed
nak może także i potem wskutek rozmaitych 
spraw chorobowych np. wrzodów syfilitycznych. 
U niektórych mężczyzn napletek niezakrywa zno
wu żołędzi, a u żydów i mahometan zostaje on 
nawet przy obrzezaniu zupełnie usuniętym. 
Wskutek tego żołądź pozbawiona swej ochrony 
staje się więcej podobną do skóry, suchą, a przez 
to zarazem mniej czułą. Żołądź jest głównem 
siedliskiem rozkoszy u mężczyzny, ale mimo 
utraty jej np. wskutek operacji, gangreny lub ura
zu, mężczyźni są zdolni mimo tego do stosunku. 
W rowku poza żołędzią znajduje się bardzo du
żo gruczołków, wydzielających stale białą tłustą 
substancję o specyficznie ostrej woni, a zwaną 
łojkiem (smegma). Służy ona do smarowania 
i ochrony żołędzi. W razie usunięcia napletka np. 
obrzezania, gruczoły te zanikają i powierzchnia 
żołędzi staje się suchą, traci swoje czerwone za-
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barwienie i połysk. Jeżeli wąski napletek zostaje 
gwałtownie poza żołądź odciągnięty wtył, wtedy 
nieraz zaciska się w nowem  m iejscu i nie daje 
się z powrotem na żołądź odprowadzić, a stan ta 
ki zowiemy:

Załupek (Paraphimosis).

Paraphim osa to jest zaciśnięcie napletka poza 
żołędzią i powodować może groźne następstwa, 
a nawet obum arcie żołędzi. W  razie zaciśnięcia 
należy zaraz członek zanurzyć w zimnej wodzie, 
aby obrzęk się zmniejszył, a potem próbować od
prowadzenia. Gdy to się nie udaje, należy rychło 
zwrócić się do lekarza, który nieraz musi dopiero 
operacyjnie to cierpienie usunąć.

Zapalenie żołędzi (żo łędziow y try per).

Cierpienie to nosi wprawdzie nazwę żołędzio
wego trypra, niem a jednak z rzeżączką nic wspól
nego, jest ono bowiem ropnem  zapaleniem żołę
dzi, powodowanem najczęściej brakiem  czysto
ści, a tylko wydzielająca się z pod napletka ropa 
pozornie łudzi trypra. Cierpienie to występuje 
zwłaszcza u ludzi, których napletek nie da się 
łatwo odsuwać, a zbierający się pod nim  łój i brud 
ulega rozkładowi, drażni delikatną skórkę i w y
wołuje ropienie. Częste mycie, utrzym ywanie

Życie miłoane i płciowe człowieka. 11. 161



ćzłonka w czystości, ewentualnie leczenie stulej- 
ki, usuwa szybko to zapalenie.

Przechodzimy teraz do cierpień zakaźnych.
Zdrowy mężczyzna nie moża żadnym sposo

bem zarazić kobiety z którą żyje, ani też kobie
ta jego. Natomiast kobieta kupcząca miłością, 
musząca co chwila mieć stosunek z kim innym, 
jest prawie zawsze chorą i roznosi zarazę, co nie 
jest rzeczą dziwną, jeżeli się zważy, że nie może 
ona przebierać w mężczyznach.

Słusznie mówi Prof. Herman: są małżonki, 
które nie mają nawet pojęcia o istnieniu irygatora 
i które albo z fałszywego wstydu, albo z lenistwa 
lub braku poczucia higjeny, nigdy się nie podmy
wają, a mimo tego są zdrowe. Natomiast dziewczy
ny publiczne mimo skrupulatnej czystości, ulega
ją bardzo często zarażeniu, a żadna z nich nie od
nosi tego do jakiegoś zanieczyszczenia, lecz obwi
nia oto odwiedzających ją mężczyzn. Najczęstszą 
chorobą zakaźną, którą czasem mylnie uważa się 
za powstałą z zanieczyszczenia, jest:

Ostry try per (wiewiór — rzeżączka).
Tryper jest zakaźno-ropnym katarem dróg 

płciowych, zjawiającym się w 3 do 4 dni po sto
sunku z osobnikiem zarażonym. Zjawia się wtedy 
najpierw silne palenie przy oddawaniu moczu, 
a potem wydzielina ropna. Wskutek podrażnie-



nia zapalnego, członek ulega często erekcji, co wy
darzyć się może i w nocy i powoduje silne bóle. 
Ropa z początku jest płynna i jasno żółta, poczem 
gęstnieje, staje się ciemniejszą, potem zielonawą.

Jeszcze dotąd panuje, zwłaszcza pomiędzy 
mężczyznami, mylne zapatrywanie, że tryper jest 
lekką chorobą (kawalerską drobnostką), którą 
niemal każdy przejść musi. Jest to zapatrywanie 
bardzo błędne, bo tryper jest cierpieniem nieraz 
ciężkiem i najniebezpieczniejszem z wszystkich 
chorób wenerycznych, a nieraz nawet nieuleczal
nemu Amerykanin Dr. Noeggerath pierwszy zwró
cił uwagę na to, że przeważna ilość cierpień ko
biecych nie jest niczem innem, jak tylko skut
kiem zakażenia żon przez mężów, którzy ten miły 
prezent ślubny swoim małżonkom świadomie lub 
nieświadomie przynoszą. Prof. A. Martin przy
znaje również: Ginekolodzy zgadzają się pod tym 
względem, że zdanie Noeggeratha jest zupełnie 
uzasadnione i dlatego też zakażenia tryprowe 
u kobiet powinno się traktować poważniej, aniżeli 
się to zwykle czyni. Tego samego zdania jest Prof. 
Hofmeier z Wiirzburga, który powiada: Stwier
dzamy to codziennie, że mężczyźni, którzy przed 
5 czy 10 loty, a nawet dawniej, przebyli trypra 
i uważają się za zdrowych, mimo tego nieraz za
rażają swoje młode żony. Prof. Dr. Flesch 
z Frankfurtu n. M. wyraża się: młody człowiek
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żaraziwszy się tryprem, udaje się do specjalisty, 
żądając, by ten go jak najszybciej wyleczył, ry
chło wydaje mu się, że jest zdrowym, nie kończy 
nieraz zupełnie dokładnie kuracji, żeni się i żonę 
zaraża. (Prostytucja i choroby kobiece).

Noeggerath kreśli barwnie obraz nieszczęśliwej 
kobiety, zarażonej przez kochanego przez nią 
człowieka: Kobieta doznaje ciągle lub też z mniej- 
szemi lub większemi przerwami strasznych bóli 
i cierpień, więdnieje, popada w cierpienia nerwo
we, histeryczne i nieiaz przez 10 do 20 lat, to jest 
w czasie jej najlepszego rozkwitu, ciągle choruje 
i z dnia na dzień traci siły. A gdy nastąpi popra
wa zdrowia to i tak kobieta ciągle jest prześlado
wana przez myśl, że cierpienie w niej nie wyga
sło i może się każdej chwili odnowić, przeciwko 
czemu nie pomoże ani zmiana klimatu, ani ką
piele i cierpienie to nieraz ustępując, jak gdyby 
mówiło nieszczęśliwej kobiecie: Au revoir!“.

Tryper u kobiety jest o wiele nieraz trudniej 
wyleczalny, jak u mężczyzny, co powodowane 
jest inną budową części rodnych, pełną rozmai
tych fałdów i zaułków, trudno dostępnych do za
biegów. Wiele kobiet cierpi latami na trypra, nie 
wiedząc o tem i uważając go za zwykłe upławy. 
Upławy nietryprowe natomiast nie są nigdy za
raźliwe.

Powinno się więc uważać każdego trypra za



cierpienie bardzo ciężkie i energicznie go leczyć, 
zwłaszcza, że w początkach cierpienie to jest nie
raz zupełnie uleczalne, natomiast formy chronicz
ne opierają się nieraz bardzo leczeniu. W razie 
podejrzanych objawów, a więc pieczenia lub ja
kiegoś wypływu, należy zaraz zwrócić się do le
karza, a nie próbować domowych środków. Je
żeli cierpienie trwa dłużej, nawet mimo leczenia, 
jak 6 do 8 tygodni i rano wycisnąć można z cewki 
kropelkę ropy, wtedy mamy do czynienia: 

z przewlekłym tryprem.
Polega on na dostaniu się zarazków w głębsze 

partje tkanek dróg moczowych, wywołując tam 
zapalne zgrubienia i przewlekłe ropienia. W na
stępstwie tego występują czasem zrosty, zgrubie
nia i zwężenia np. cewki, mogące zupełnie zni
szczyć osobnikowi radość z życia, które staje się 
wtedy męczarnią. Osobnik taki powinien się 
leczyć sumiennie u lekarza, gdyż stosowanie roz
maitych reklamowanych po gazetach środków 
jest karygodnem lekceważeniem zdrowia, podob
nie jak stosunek z kobietą przed wyleczeniem. 
Należy wtedy stosować djetę nie drażniącą, uni
kać dużo mięsa, a natomiast spożywać jarzyny, 
owoce, a zwłaszcza pokarmy mleczne. Unikać 
przemęczenia fizycznego^ dużo spoczywać, spać 
przy otwarłem oknie i unikać podnieceń. Kuracja 
trwa 2 do 3 miesiące, a nieraz i dłużej.



Syfilis (kiła — lues).

Pospolicie odróżnia się tak zwany wrzód 
(szankier) mięki i twardy i ten ostatni zowie się 
syfilisem. Z wyglądu dla laika trudno jest te 
wrzody od siebie odróżnić, a nawet nieraz lekarz 
może mieć z początku pewne wątpliwości, zwła
szcza, te nawet reakcja Wassermanna (przez ba
danie krwi) dać może z początku wątpliwe wyni
ki. Leczenie obu wrzodów jest jednakie, z tą róż
nicą, że prócz leczenia miejscowego przy wrzo
dzie twardym, potrzeba leczenia ogólnego. Ponie
waż pacjent nigdy nie może mieć pewności na jaki 
wrzód^cierpi, nie powinien go lekceważyć, ani sam 
leczyć, lecz udać się zaraz do lekarza. W  Niem
czech wolno jest leczyć choroby weneryczne tyl
ko lekarzom dyplomowanym, natomiast każdy 
inny, zajmujący się tem leczeniem, jest surowo 
karany.

Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tem wi
doki na zupełny powrót do zdrowia są prawdo- 
podobnieisze. Prócz leczenia należy przez cały 
czas zachowywać odpowiednią dietę, mianowicie 
roślinną, a unikać mięsa, ostrych serów, wędzo
nych potraw, korzeni i napoi alkoholicznvch. 
Pacient musi ściśle stosować się do wskazówek 
lekarza, jeżeli chce być zdrowy i niegroźny dla 
otoczenia. Należy unikać zbyt obfitego pobiera-
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nia płynów, a pragnienie gasić mlekiem lub owo
cami.

Naturalnie chory unikać powinien wszelkiego 
podniecenia płciowego, a obcowanie płciowe 
w stanie choroby jest poprostu zbrodnią, karaną 
prawnie (odnosi się to także do chorych na try- 
pra).

Przy obecnych metodach leczniczych, syfilis 
jest cierpieniem uleczalnem. Nie może to jednak 
się odbyć w przeciągu kilkunastu dni, lecz trzeba 
na to kilkunastu miesięcy. Naturalnie rozumie się 
to wtedy, gdy chodzi o przypadki świeże, a nie za
niedbane, gdyż w tych ostatnich leczenie jest nie
raz bardzo trudne i cierpienie uporczywe, zwła
szcza, gdy wystąpią tak zwane trzecio-rzędne 
objawy.

Wyleczony syfilityk może wstąpić w związki 
małżeńskie dopiero wtedy, gdy przez 3 do 5 
lat nie wystąpią u niego recydywy, reakcja 
Wassermanna jest ujemną, co stwierdzić powinien 
pisemnie lekarz. Natomiast „zniknięcie" objawów 
nie jest wcale wyleczeniem.

Partacze wykorzystują tutaj łatwowierność 
pacjentów, którzy nie szczędzą nieraz pieniędzy 
na bezwartościowe „tajemne" środki lecznicze, 
szkodząc przez to przedewszystkiem swemu zdro
wiu. Ciekawe, że pod tym względem tracą roz
sądek bardzo nieraz inteligentni ludzie, oddając
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się w ręce szarlatanów. Może być, że przyczyną 
tego jest z jednej strony pewne poczucie wstydu 
z powodu leczenia się u lekarza wenerycznego, 
a z drugiej psychiczna depresja, która wtedy osob
nika opanowuje.

Dawniej przypuszczano, że nie daje się uleczyć 
ciężkich form syfilisa, dlatego używano rozmai
tych w tym celu zabobonów. Tak np. Sekstus Pla- 
citus wspomina, że przeciw bubonom, to jest 
obrzmieniom gruczołów, robi bardzo dobrze no
szenie przy sobie genitalji jelenia. Podobnie poda
wano rozmaite środki zapobiegawcze przeciwko 
zakażeniu tryprem u kobiet, a czarownice zajmo
wały się również temi sprawami. Zwykle chodzi
ło tu o podawanie rozmaitych środków odurza
jących. Przy zakażeniach płciowych bardzo czę
sto odgrywa wielką rolę (podobnie jak i przy 
innych chorobach) odpowiednia dyspozycja. 
Każdemu znaną jest rzeczą, że u pewnych ludzi, 
niektóre choroby występują łatwiej, jak 
u innych i trudniej się dają leczyć. Tak np. trud
niejszymi do wyleczenia się z syfilisa są ludzie 
o temperamencie flegmatycznym, jak cholerycz
nym lub sangwinicznym, a im jakaś tkanka jest 
zasobniejsza w wodę, tern objawy tejże są cięż
sze.

Organizm zahartowany jest odporniejszy na 
choroby, jak wątły i niezahartowany. Z tego też
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powodu należy zwiększać odporność organizmu 
przez gimnastykę, sport, pielęgnację ciała, prze
bywanie na świeżem powietrzu i używanie nie- 
drażniącej, naturalnej djety, obfitującej w sole, 
a unikając potraw ostrych. Największym nieprzy
jacielem syfilisa jest słońce i świeże powietrze 
i już Lahman wykazał, że świeży syfilis u ludzi 
pracujących w polu przebiega bardzo lekko i jest 
łatwo uleczalny. Trzeba też hartować części 
płciowe przez częste zmywanie tychże wodą lub 
co lepiej jakimś płynem ściągającym np. odwa
rem kory dębowej, gdyż błony śluzowe stają się 
przez to odporniejszemi na wnikanie zarazków. 
Nie zapominać jednak należy o tern, że zakażenie 
tryprowe przenieść się może (drogą pozapłciową) 
do oczu drugiego osobnika np. z pomocą używa
nia tego samego ręcznika. Z tego też powodu 
chory wenerycznie powinien bezwarunkowo 
mieć swoją osobną bieliznę i pod żadnym w arun
kiem z nikim w łóżku nie spać. Często przenosi 
się np. u ludzi prostych w ten sposób tryper na 
małe dzieci.

Syfilis przenieść się może na drugiego osob
nika bardzo łatwo w klozecie, przez używanie za
każonych widelcy i noży w restauracji i przez po
całunek, jeżeli osobnik przypadkowo w danem 
miejscu miał jakąś rankę. Należy też z tego po
wodu być bardzo ostrożnym w ustępach publicz-
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nych, a pamiętać powinien o tem przedewszyst 
kiem człowiek chory, udający się do ustępu pu
blicznego, by tegoż nie zanieczyścić sobą.

Nieraz przenosi się syfilis drogą pocałunku, 
gdyż ludzie chorzy wolą nieraz raczej narazić ko
goś na zakażenie, jak w jakikolwiek sposób upo
zorować to, że się całować nie mogą. Nieraz sy
filis przenoszą na ludzi golarze, a nie wiedzący 
o tem mężowie, przenoszą je znowu na żony. Zda
rzały się wypadki zakażeń syfilitycznych przez 
chore piastunki. Osobnik może przenieść wreszcie 
na trzecią osobę syfilis sam nie zachorowawszy.

Błona śluzowa dróg moczo-płciowych posiada 
ogromną zdolność wchłaniana, czem tłómaczymy 
sobie łatwość zakażenia. Podczas aktu płciowego 
dostaje się w ten sposób szybko jad do ciała, na
wet mimo braku jakichkolwiek ranek czy uszko
dzeń i dlatego też często nie pomagają nic skru
pulatne nawet wymycia po stosunku. Jedynym 
pewnym sposobem chronienia się jest wstrzemięź
liwość płciowa w poza-małżeńskiem życiu, 
względnie obcowanie ostrożne i nie z dziewczy
nami publicznemi lub przypadkowemi znajomo
ściami. ‘ *
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FUNKCJONALNE ZABURZENIA 
APARATU PŁCIOWEGO.

O ile wspomniane powyżej cierpienia przed
stawiają niebezpieczeństwa dla drugich osób, 
o tyle funkcjonalne są tylko przykremi dla dane
go osobnika, a co najwyżej mogą wywołać pewne 
zakłócenia szczęścia małżeńskiego. Przedewszyst- 
kiem mamy tu na myśli mimowolne oddawanie 
nasienia (pollucje)) dalej impotencję płciową, 
a wreszcie niepłodność. Możnaby zaliczyć do tej 
grupy także onanizm, o którym wyżej wspomina
liśmy, jakoteż obojętność płciową u kobiet i prze- 
czulicę płciową.

Pollucje mogą być fizjologiczne i patologicz
ne. Fizjologiczne wydarzają się często u młodych 
ludzi od czasu do czasu, podczas snu i nie są 
wcale objawem chorobowym.

Natomiast uważać je już musimy za chorobli
we, gdy występują częściej, jak co 8 do 14 dni.
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lub co gorzej, kilka nocy z rzędu, a nawet kilka
krotnie w jednej nocy lub na jawie. Pollucja fizjo
logiczna nietylko nie jest szkodliwą, ale nieraz 
bywa korzystną dla organizmu, natomiast pato
logiczna pociąga za sobą uczucie przykre rozbi
cia i osłabienia. Wtedy należy też zwrócić się do 
lekarza, gdyż skutki takich pollucyj mogą być fa
talne.

Przez nasieniotok (Spematorrhóe) rozumiemy 
mimowolne odchodzenie nasienia u mężczyzny 
przy oddawaniu moczu lub przy stolcu, bez ja
kiejkolwiek podniecającej przyczyny. Najczęściej 
przyczyną tego bywa onanizm, uprawiany zbyt 
wczas i gwałtownie, zwłaszcza, jeżeli czyni to 
osobnik wątły, chorowity, obciążony dziedzicznie 
i neurasteniczny. Rzadziej już występuje nasie
niotok po wysiłkach płciowych lub też po tak 
zwanym przerywanym stosunku u mężczyzn, ce
lem uniknięcia zapłodnienia.

Stosunek przerywany (congresus interruptus) 
bywa uważany przez lekarzy za rzecz bardzo 
szkodliwą, natomiast publiczność jest innego zda 
nia. Na mocy moich 30-letnich spostrzeżeń, ja- 
koteż zeznań licznych ludzi, twierdzę stanowczo, 
że przerywany stosunek jest jedną z głównych 
przyczyn neurastenji, rozmaitych cierpień kobie
cych, oziębłości płciowej i bezpłodności. Przyśpie
sza on występowanie osłabienia i niezdolności



płciowej u mężczyzn (ta ostatnia zwykle zjawia 
się dopiero po 60 roku życia). W wypadkach 
przerywanego stosunku występuje zaś już w 40 
roku życia, czyniąc z mężczyzn płciowych star
ców. Samo przez się rozumie się, że stosunek taki 
wpływa zgubnie nieraz na harmonję w małżeń
stwie. Nie chcę przez to powiedzieć, że zawsze 
tak być musi, gdyż znane są przypadki, że taka 
małżeńska onania uprawianą jest latami bez wy
bitnej szkody dla osobników, chociaż nieraz ry
suje się to wybitnie na ich twarzach. Już te fakty 
zmuszają nas, mimo wielkiej niechęci, do oglą
dania się za jakiemiś nieszkodliwemi środkami, 
celem zapobiegania zapłodnieniu. Przez nieszko
dliwe środki rozumię takie, które nie szkodzą 
zdrowiu, nie przeszkadzają stosunkowi, ani też 
nie obrażają estetycznej strony tegoż. Stosować 
je musi się tam, gdzie chodzi o szanowanie ko
biety, ewentualnie zapobieganie płodzeniu choro
witych dzieci, lub też gdzie zmuszają do tego mał
żonków stosunki ekonomiczne. Tam, gdzie nie 
może się drogą prawa i obyczajności tego usunąć, 
powinno się przynajmniej to unieszkodliwić. Ka
ranie i moralne kazania nic tu nie pomogą, bo sto
sunki społeczne są silniejsze jak ludzkie prawa.

Często miesza się ze sobą impotencję z nie
płodnością, tymczasem są to rzeczy różne. Przez 
impotencję, w ścisłem słowa znaczeniu, rozumie-



iny niemożność odbycia prawidłowego stosunku, 
zaś przez niepłodność rozumiemy niemożność za
płodnienia i rodzenia dzieci, mimo zachowanej 
zdolności wykonania stosunku.

Impotencja może być psychiczną lub cielesną. 
Tak np. często spotykamy psychiczną impoten
cję u neurasteników i u homoseksualistów. Ci 
ostatni mają zupełną niezdolność płciową wzglę
dem osobników płci przeciwnej. Pozatem zupeł
nie zresztą zdrowy i normalny osobnik, może być 
niezdolnym płciowo, ale tylko względem własnej 
żony lub innej kobiety, względnie nawet wzglę
dem grupy pewnych kobiet (np. względem bru
netek i t. d.). Nieraz przyczyną impotencji u męż
czyzn (nierzadko u młodych małżonków w nocy 
poślubnej), jest obawa, czy potrafią dokonać swe
go zadania, lub też wystąpić ona może u przemę
czonych. Tak samo niezdolność płciowa może wy
stąpić wtedy, gdy ktoś zauważy u partnera coś 
obrzydliwego i odpychającego, co w następstwie 
wywołać może impotencję względem tej osoby, 
chociaż sam obrzydliwy akt został już usunięty.

Przyczynami cielesnej impotencji bywają 
znów rozmaite uszkodzenia aparatu płciowego, 
sprawy chorobowe i zapalne, zwężenia, wadliwa 
budowa anatomiczna, a wreszcie ogólne choroby 
systemu nerwowego, choroba cukrowa, alkoho
lizm i nadmierna otyłość.
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Niepłodność bywa mylnie często w małżeń
stwie przypisywana kobiecie, podczas gdy przy
czyny szukać należy u drugiej strony, lecz ponie
waż mężczyźni przytem są silni fizycznie i zdolni 
do stosunku, przeto nie myśli się o nich. Męż
czyźni tacy prowadzą swoje żony ciągle od jedne
go lekarza do drugiego i nawet nie przyjdzie im 
na myśl, żeby sami się dali zbadać, chociaż wie
dzą, że przebyli przewlekłą rzeżączkę i zapalenie 
jąder, a właśnie to ostatnie cierpienie jest bardzo 
często przyczyną niepłodności mężczyzn. Rza
dziej już niepłodność u mężczyzn występuje jako 
następstwo długotrwałej onanii i nasieniotoku. 
Czasem i stulejka może być przyczyną niepłod
ności. Niepłodność u mężczyzn wykrywa się łat
wo, badając ich nasienie pod mikroskopem 
i obserwując obecność, względnie żywotność 
plemników nasiennych, gdyż takowe często mo
gą się wprawdzie wydzielać z nasieniem, ale są 
nieżywotne i bez ruchu. Nie rzadko brak plemni
ków w nasieniu neurasteników i morfinistów.

W pewnych wypadkach może nasienie nie wy
dzielać się w czasie aktu mimo tego, że się tworzy. 
Najczęściej wydarza się to przy rozmaitych wro
dzonych wadach rozwojowych, zwężeniach bli
znowatych cewki i tem podobnych schorzeniach. 
Czasem ten brak wydzielania się nasienia może 
mieć tło psychiczne.



Tak samo naturalnie niepłodną może być ko
bieta. Najczęstszą przyczyną są tutaj wrodzone 
lub nabyte wady anatomiczne, dalej ciężkie za
palenia jajników, powodowane nieraz zastarza
łym tryprem. Kobiety mogą się stać niepłodnemi 
wskutek operacji np. usunięcia jajników, prze
cięcia trąbek, wycięcia macicy i t. p. Niepłodność 
wreszcie u kobiet wywołać może dłuższe leczenie 
krwawień naświetlaniem promieniami Roentgena 
lub radem, które niszczą jajniki.

Celem zapobiegnięciu zapłodnieniu używa się 
w małżeństwie rozmaitych artykułów gumowych, 
prezerwatyw, gąbek i środków chemicznych 
w postaci przepłukiwań i gałek. Jak już wyżej 
wspomniałem, nie widzę w tem czegoś niemoral
nego i zgadzam się tu ze zdaniem wielu lekarzy 
i moralistów.

Dr. A. Nystróm, doktor lekarskiej akademji 
w Sztokholmie, wyraża się o tej sprawie nastę
pująco:

„Ileż to razy miałem sposobność obserwować 
nędzę, choroby, zwyrodnienie intelektualne i mo
ralne, powodowane nadmierną ilością dzieci w ro
dzinach biedaków! Mimo gorących modłów, mi
mo szukania rady u lekarzy, dzieci ciągle przy
chodziły na świat, a razem z niemi wkradała się 
coraz większa bieda, brud i zaniedbanie. Dzieci 
i rodzice zaczęli chodzić w łachmanach, pożywie-
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nia było coraz mniej i nieszczęśliwe małe istotki 
zaczęły w oczach więdnąć, aż w końcu nieubła
gana śmierć zaczęła je rodzicom zabierać jedno 
po drugiem. Zrozpaczony ojciec zaczął szukać po
ciechy w szynku, a biedna wyniszczona i przed
wcześnie zestarzała żona-niewolnica, straciła cały 
swój urok kobiecy. Nieraz też taka kobieta prze
szedłszy „rozkosze macierzyństwa**, o których 
tak pięknie mówią przeciwnicy środków zapobie
gawczych, popada w końcu w suchoty lub ginie 
na mną nieuleczalną chorobę, pozostawiając bie
dne sieroty, któremi tak chętnie byłaby się zajęła 
i takowe wychowała, bez opieki, a ostatnia jej 
godzina życia wypełniona bywa tylko rozpaczą 
i goryczą!“.

Nie mamy tedy prawa w podobnych wypad
kach sprzeciwiać się środkom zapobiegawczym, 
chodzi tylko o to, by takowe nie szkodziły zdro
wiu. Przeważna ilość używanych środków jest 
jednak albo szkodliwą dla zdrowia albo często 
bezcelową. Istnieją natomiast niewinne środki za
pobiegawcze, nie są one jednak zawsze dostępne 
szerszym masom względnie dostatecznie znane.

Powszechnie twierdzi się (mylnie), że przy 
czyną niepłodności u kobiet bywa często obojęt
ność płciowa. Jest to zdanie z gruntu fałszywe, bo 
gdy kobieta jest zdrową, to jest to dla zapłodnie
nia bez znaczenia, czy w stosunku coś odczuwa,
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czy nie, proces bowiem zapłodnienia odbywa się 
u niej mechanicznie. Obojętność płciowa jest tyl
ko przykrą dla samego aktu, a względnie dla 
mężczyzny, owszem nieraz tak zwane zimne ko
biety mają właśnie najwięcej dzieci.

Prof. Eulenburg z Berlina twierdzi, że 41 °/o 
małżonek zaliczyć należy do tak zwanych zim
nych kobiet. Jakaż tego może być przyczyna?

Przyczyn tych może być kilka: pierwszą jest 
jakaś wada w budowie, wrodzona lub nabyta, 
następnie chodzić może tu o skutki długotrwałej 
onanii, tak, że często kobieta taka nie zadawalnia 
się stosunkiem i musi uzupełniać go sobie ona
nizmem, gdyż jak wspominaliśmy, główne ośrod
ki pobudliwości kobiety leżą na zewnątrz, w oko
licy łechtaczki, a nie w środku pochwy. Mylne 
dlatego jest zdanie, że ewentualnie budowa mę
skiego członka ma tu dceydującą rolę. Najważ
niejsza jednak przyczyna obojętności płciowej le
ży w tern, jakie uczucie żywi kobieta do męż
czyzny i jak on do niej się odnosi w życiu i w sto
sunku płciowym. Mężczyźni popełniają właśnie 
tu błędy i sądzą, że kobieta tak samo odczuwa, 
jak oni i musi się do nich stosować. Tymczasem 
różnica jest wielka. Mężczyzna może ulec podraż
nieniu płciowemu już przy widoku obnażonej 
części ciała kobiecego, ewentualnie nawet przy 
rozprawianiu o kwestjach drażliwych. U kobiet



natomiast sprawa przedstawia się inaczej. Po
trzebuje ona na to dłuższego czasu, a przede- 
wszystkiem tkliwości i pieszczot, nim wystąpi 
u niej pobudzenie płciowe, a wreszcie uczucie roz
koszy, które zato trwa znacznie dłużej, niż u męż
czyzny. Zwykle z początku gorący małżonek pie
ści swoją żonę i jest dla niej przy stosunku czu
ły, lecz z czasem, mimo tego nawet, że ją kocha, 
zmienia się jego zachowanie. Gdy tylko zmysły 
jego zaczynają grać, chce odrazu korzystać ze 
swych praw małżeńskich, nie pytając się zupeł
nie, czy żona jego w danej chwili jest do tego 
usposobiona czy nie, i nie zadaje sobie nawet tru
du, by ją ewentualnie do tego pobudzić. Gdy się 
zaś zadowolni, to kładzie się najspokojniej spać 
i nawet nie pomyśli o tern, że żona jego wcale 
zadowoloną nie została. W następstwie tego wy
stępuje często u kobiet silne podrażnienie nerwo
we, wyrazem czego jest potem zupełna obojęt
ność na akt płciowy, a nieraz nawet wstręt do 
akcji, która nie daje kobiecie żadnego zadowole
nia. Nie rzadko zaś potem wydarza się, że gdy ko
bieta taka owdowieje, a później wyjdzie za mąż za 
człowieka, który jej odpowiada, to nieraz mimo 
tego, że całemi latami była dotąd zimną, zmysły 
jej nietylko się rozbudzą, ale stać się może ona 
nawet namiętną.



Czasem występuje u kobiet przeczulica, będą
ca również niemiłą komplikacją małżeństwa. Ma 
ona za przyczynę najczęściej dziedziczność, neu- 
rastenję i ciężką nie leczoną anemję. Jeżeli do te
go małżonek kobiecie nie odpowiada lub jest zbyt 
brutalny, to zjawić się może przy każdem zbliże
niu gwałtowny i bolesny skurcz pochwy (vagi
nismus), uniemożebniający wszelki stosunek.

Naodwrót znowu wystąpić może czasem gwał
towny i nadmierny popęd płciowy, nie dający się 
nasycić, a zowiemy go u mężczyzn satyriasis, 
u kobiet zaś nymphomanią. Nieraz graniczy to 
już z pewnem zboczeniem umysłowem.

Leczenie funkcjonalnych zboczeń płciowych 
jest nieraz bardzo ciężkie i trudne i wymaga wiele 
cierpliwości, tak ze strony lekarza, jak i pacjenta. 
A właśnie zwykle pacjenci tacy nie są cierpliwi 
i dlatego porzucają lekarza, oddając się w ręce 
szarlatanów i partaczy lekarskich, którzy obie
cują im szybkie wyleczenie.

A chorzy ci wymagają przedewszystkiem le
czenia innego, bo wzmocnienia systemu nerwo
wego, pobudzenia przemiany materji i usunięcia 
wreszcie miejscowych zaburzeń. Do tego celu słu
ży odpowiedni tryb życia i djeta, gimnastyka, 
działanie powietrza i słońca, pobudzanie czynno
ści skóry, wypoczynek i t. p. Jednem słowem nie
raz trzeba zmienić cały dotychczasowy program
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życia pacjenta i odpowiednio do kuracji dostoso
wać. Fizjologiczne pollucje nie wymagają specjal
nego leczenia, natomiast przy chorobowych trze
ba leczyć stan ogólny, jak wyżej wspominaliśmy, 
a zalecane wtedy nieraz przez „doświadczonych 
przyjaciół44 częstsze obcowanie płciowe, jest do
lewaniem oliwy do ognia, bo osłabia jeszcze wię
cej pacjenta. W podobnych przypadkach powi
nien, nawet żonaty, pacjent na pewien czas usu
nąć się z sąsiedztwa żony, a stosować leczenie wy
żej podane, jakoteż spać przy otwartem oknie, 
unikając drażniących pokarmów, jak silnej ka
wy, herbaty, piwa, wina, wódki, octu, musztardy, 
korzeni i t. p. Również należy ograniczyć spoży
wanie potraw mięsnych i nie jeść więcej, jak 
300 gr. mięsa dziennie. Szkodliwie działa tutaj 
jazda konna i na trzęsących wózkach, długie sie
dzenie na jednem miejscu i taniec, natomiast ra
cjonalna gimnastyka działa bardzo korzystnie. 
Przed spaniem powinien pacjent zawsze opróżnić 
pęcherz, wieczorem jeść nie wiele i to pokarmy 
nie drażniące. Nie należy wieczorem jeść jaj i pie
czonego mięsa, ograniczyć ilość płynów i dbać 
bardzo o stolec.

Psychiczna impotencja wymaga nieraz lecze
nie suggestją, a nawet hypnozą. Czasem autosug- 
gestja oddaje dobre wyniki, gdy pacjent nabierze 
w końcu do siebie zaufania. Niektórzy radzą



w tym celu, by pacjent powtarzał sobie rano, 
w południe i wieczorem półgłosem następujące 
zdanie: jestem zdrowy i silny płciowo, a chwilo
we osłabienie było tylko wmawianiem w siebie 
tegoż i już nie istnieje. Nieraz pomaga to nadspo
dziewanie dobrze.

Przy impotencji wskutek pewnych chorób np. 
cukrzycy, należy leczyć odpowiednią chorobę, 
zwykle jednak wtedy impotencja daje się co naj
wyżej trochę poprawić. Natomiast impotencja 
u otyłych i alkoholików znika zwykle szybko, gdy 
usunie się zasadnicze cierpienie, a pacjent nie 
przekroczył jeszcze 50 roku życia.

Wogóle trzeba tutaj trzymać się zasady, że 
przy osłabieniu płciowem, należy organizm 
wzmacniać, a nie sztucznie podniecać i drażnić, 
bo wtedy wystąpić może chwilowa rzekoma po
prawa, którą potem pacjent opłaca pogorszeniem 
swego stanu i osłabieniem. Leczyć tu musi się 
czysto indywidualnie, dlatego też nie podaję w tej 
sprawie żadnych szablonowych tutaj wskazówek.

*
*  *

Toby było mniej więcej wszystko, o czem po
winien wiedzieć każdy laik w sprawie życia 
płciowego. Gdy przed więcej, jak 30 laty zaczą
łem omawiać publicznie sprawy seksualne 
w Niemczech, zaczęto przeciwko mnie występo-



wać, a zwłaszcza utrudniali moją działalność du 
chowni i władze, starając się nawet moje dzieła 
niszczyć. Obecnie jednak chyba i oni widzą, że 
takie naukowe uświadamianie ogółu jest nietylko 
zbawienne, ale wprost konieczne.

Doszli oni do tego przekonania bardzo późno, 
bo już wtedy, kiedy sprawa cała mimo ich oporu 
poszła bardzo naprzód.
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