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ROZDZIAŁ I.

Fizyologia ogólna rozkoszy umysłu.

Im więcej w analizie moralnego człowieka odda
lamy się od prostego wrażenia, aby dojść do wy
kwintniejszych tworów ducha, tem bardziej widzimy 
przed sobą mglisty i nieokreślony widnokrąg, na 
którym przedmioty rysują się tak niewyraźnie, że na
sze słabe oko częstokroć nietylko nie zdoła rozpo
znać, zkąd one zjawiają się i dokąd zdążają, lecz 
najczęściej nie może ściśle określić ich samoistności. 
W państwie zmysłów znajdujemy wiele tajemnic, lecz 
w ogólnym przebiegu zjawisk mamy jeden pewny 
pogląd; mamy ciało, które „dotyka" nas swemi czą
steczkami, światłem lub dźwiękiem, krócej—przed
miot, który nam coś przesyła, przedmiot, który spo
strzegamy. W państwie uczucia wzrastają tajemnice, 
rzucają cień na widnokrąg naszych badań, lecz tu 
jeszcze jesteśmy więcej u siebie. Są to siły, które 
od nas wychodzą i kierują się do punktu fizycznego 
lub moralnego; są to ciągłe i subtelne wypływy, za
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pomocą których nasza jaźń odpowiada przyrodzie. 
Gdy jednak od najbardziej złożonego uczucia prze
chodzimy do najprostszej czynności umysłu, to odrazu 
znajdujemy się jakoby w innym świecie i pod ciem- 
niejszem niebem; a świadomość, jakkolwiek obznaja- 
mia nas ze zjawiskami umysłu, nie daje nam wszakże 
żadnego przewodnika do studyów lub do badania ich 
początku lub przyczyny. Przedtem posługiwaliśmy 
się umysłem, aby badać coś takiego, co jakkolwiek 
ściśle z nim skojarzone, niemniej jednak pozostawało 
na zewnątrz niego; tu przeciwnie, umysł ma badać 
siebie samego: to nasza jaźń, gdy już rozejrzała się 
w budynku, w którym mieszka, gdy z upodobaniem 
napatrzyła się na swe ogrody, swe posiadłości, swe 
szaty, znajduje się wobec samej siebie, a spo
glądając w zwierciadło świadomości, nagle zostaje 
zdziwioną i strwożoną, poznając siebie, nie mogąc 
jednak rozróżnić słabszych rysów i badać siebie sa
mej. Wielu ludzi nie może tego pojąć, ponieważ nie 
zdoła ani na chwilę oddzielić się od świata zewnę
trznego, uwolnić się z objęć zmysłów i uczucia; a spo
glądając w zwierciadło własnej świadomości nie mo
że widzie lub odczuć własnego ,,ja“ obnażonego, 
odosobnionego, zawieszonego wobec potrójnego mocar
stwa natury ludzkiej. A jednak tu właśnie należy 
rozróżniać. Człowiek, jeżeli posiada cierpliwość i uwa
gę, może z osobna rozpatrywać boki swego moralne
go wieloboku i analizować widzialne rysy swego du
cha—może badać pamięć, rozum i wyobraźnię; w tym 
razie jednak bada on tylko narzędzia, organy i części
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pojedyncze, nie widzi wszakże całości mechanizmu, 
nie poznaje jedności ludzkiej. Tylko w mgnieniu je
dnej sekundy za pomocą silnej woli można przytrzy
mać zblizka ruch życia moralnego i można nie wspo
minając, nie myśląc i nie tworząc otrzymać świado
mość czystej i prostej jaźni i podziwiać przed sobą 
ów tajemniczy punkt, utworzony przez skrzyżowanie 
wszystkich sił fizycznych i moralnych. Nie podobna 
posuwać się dalej. Punkt ów jest niepodzielnym 
i możemy go mieć przed naszą świadomością tylko 
jak mignięcie błyskawicy.

Pomimo tych wszystkich trudności w studyowaniu 
własnego umysłu, zrobilibyśmy wielki krok naprzód, 
gdybyśmy zdołali oddzielić go od dwóch innych państw 
ludzkiej natury, lub gdyby przynajmniej jakaś szcze
lina oddzielała uczucie od umysłu; na nieszczęście 
jednak nic podobnego nie zachodzi tu. Niema tu 
przepaści, a wspólna flora, jaka wzrasta na gra
nicach dwóch światów, nie dozwala oddzielać ich od 
siebie. Myśliciele przeciągali sznury w różnych kie
runkach, aby oddzielić różne dziedziny świata moral
nego; lecz oni oszukiwali samych siebie, kreśląc gra
nice, które nie istnieją. Urzędnicy celni królów 
i strzałki i nici myślicieli nie mogą utworzyć żadnego 
kraju; przyroda tylko zatrzymała dla siebie prawo 
opracowania mapy świata i ludzkiego ducha. Gdy 
znajdujemy się w kwitnącym ogrodzie uczucia i czu
jemy się słodko pokrzepieni gorącem powietrzem, ja 
kiem oddycha się w tem miejscu, możemy twierdzić 
z pewnością, że jesteśmy w przestworach uczu
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cia; gdy wszakże szukamy ścian granicznych dru
giego ogrodu, nie możemy ich znaleźć; i gdy, baczni 
na różnicę temperatury i wegetacyi, poczynając od 
punktu środkowego w kierunku prostej linii posuwamy 
się naprzód, aby znaleźć, gdzie się kończy serce 
a zaczyna rozum, stajemy się podobni do owych 
psów, które, zgubiwszy trop zająca, uporczywie szcze
kają, biegając w prawo i w lewo po tysiąc razy 
wpadają znowu na własne ślady i nie znajdują ocze
kiwanego tropu, jaki prowadził ich dotychczas. Tu 
jest nadto zimno, musimy znajdować się w obszarach 
umysłu; lecz te kwiaty rosną tylko w ciepłych kra
jach... Tu zbyt gorąco, jesteśmy w ogrodach serca, 
ale czyż to możliwe, czyż nie widzicie modrzewia 
i jodły?... W każdym razie: „uczucia idealne”, te 
mianowicie, które wychodzą z idei i do idei się kie
rują, tworzą pierścień, łączący ruchy serca z aspira- 
cyami mózgu. Prawda jest ideą, opis jej rozkoszy 
ma zatem swe miejsce w fizyologii rozkoszy umysło
wych; lecz prawdę czujemy a miłość prawdy jest 
uczuciem.

W każdym razie, jak to już zauważyłem poprze
dnio, nie będzie moim zadaniem pisanie moralnej 
geografii umysłu; mam tylko zaznaczyć wszystkie po
chodzące ztąd zadowolenia i dlatego też trzymać się 
będę dowolnego porządku w ugrupowaniu, któremu 
nie nadaje najmniejszego znaczenia i którego używam 
tylko jako nić, jako przewodnika, by nie stracić dro
gi w gęstym lesie.

Umysł ma wielki udział we wszystkich rozkoszach,



współdziała w nich wraz z wieloma zmiennymi czyn
nikami pod stałym i niezbędnym warunkiem uwagi. 
Rzadko jednakże dostarcza nam pierwotnych i pro
stych uciech, w których byłby jedynym działającym 
czynnikiem. Jest on sumiennym robotnikiem, który 
tworzy bez zmęczenia i śmiechu, i który gdy się 
staje wesołym, radość swą zawdzięcza puharowi upa
jającego uczucia. Bardzo wielu ludzi nie doświad
czyło w swem życiu żadnych innych rozkoszy umy
słowych, prócz tych, jakie pochodzą z „idei śmieszno
ści,“ tworzą oddzielną klasę i są przystępne dla każ
dego. Jeżeli tylko pojedyncza władza umysłowa bez 
udziału zmysłów lub uczucia ma wytwarzać radość, 
to musi być rozwiniętą niezwykle. W przeciwnym 
razie nadmiar czynności lub siły, potrzebnej dla 
wytworzenia podrażnienia niezbędnego dla wszystkich 
niemal rozkoszy, miasto zadowolenia sprawia ból, 
chociażby tylko pod postacią zmęczenia. Wielu lu
dzi uczy się z przyjemnością, lecz pochodzi to pra
wie zawsze z zaspokojenia uczucia, które może być 
Szlachetnem lub nieszlachetnem, wzniosłem lub pospo- 
litem. Może niem być żądza sławy lub próżność, 
chęć zysku lub poczucie obowiązku. Niewielu kocha 
naukę dla niej samej i odczuwać zdoła rozkosz czy
sto umysłową. Dlatego nie będziecie się dziwić, że 
ta trzecia część świata rozkoszy obejmuje tak nie
wielką liczbę stronic.

Czyste lub zlekka tylko owiane uczuciem uciechy 
umysłu mogą wszakże osiągnąć wysoki stopień siły 
i byt cały uczynić szczęśliwym. W swym koszto
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wnym skarbcu przechowują one najspokojniejsze i naj
burzliwsze radości, spokojne płomyki, które cale ży
cie rozjaśniają pogodnym blaskiem, i błyskawice, 
które widnokrąg bytu na chwilę przecinają smugami 
światła. Ich własność szczególną stanowi to, że pra
wie zupełnie nie zależą od bólu, że nawet często bro
nią przed złym losem. Mają przywilej, że po dwa- 
kroć do nas należą i nie zostają w żadnym związku 
z egoizmem, a spoczywając w pogotowiu na nasze 
rozkazy w świątnicy ducha, we wszystkich okresach 
życia dochowują wierności i są niewzruszone wobec 
zmian politycznych i błędów serca, ba, nawet wobec 
spustoszeń czasu. Skierowane ku szlachetnemu celo
wi i zlekka ogrzane powiewem delikatnego uczucia, 
mogą utworzyć postać błogości, która do ideału do
skonałości zbliża się najwięcej.

Powiedziałem, że zadowolenia umysłu winny być 
zlekka owiane uczuciem; gdy bowiem temperatura 
tego ostatniego' wznosi się do istotnego ciepła, psuje 
lśniącą czystość uciech umysłowych. W zupełnej do
skonałości ukazują się nam tylko w ruinach afek
tów i zmysłu; można przeto zawsze prawie człowie
kowi, który jest męczennikiem myśli, wybaczyć za
bójstwo serca. Zabija on w sobie kochanka, ojca, 
obywatela, może nawet syna i przyjaciela lecz znaj
duje prawdę; a oświecając pokolenia współczesne lub 
przyszłe, sowicie spłaca daninę, jaką winien ludzko
ści. Wyrywając sobie serce, wraz z niem niszczy on 
częstokroć źródło najsłodszych uciech, najgorętszych 
afektów; niemniej przeto nie przestaje być szlache
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tnym i zacnym człowiekiem i aż do męczeństwa posunąć 
się może. Przed oczyma ma wzniosły cel, który za 
wszelką cenę osiągnąć musi; jest pogrążonym w tak 
subtelną i niebezpieczną pracę, że najlżejszy szum> 
najdrobniejsze potrącenie może go sprowadzić z drogi 
lub skaleczyć. Chimeryczny mechanizm serca sprawia 
zbyt wiele hałasu, musiał go przeto usunąć i cisnąć 
za drzwi, co zrobiłby również ze szczekającym psem. 
Aby tylko mózg rozwijał wątek myśli, cisnął on by 
siebie samego w kosztowny piec, który ogrzewa jego 
pracownię. Jednak tak daleko posuwać się może 
tylko geniusz. Człowiek zwyczajny, który tłumi 
choćby jedno drgnienie swego serca, popełnia zuchwal
stwo. Gdy jest to Goethe lub Bakon, możemy po
błażać jego egoizmowi i zatwardziałości serca.



ROZDZIAŁ II.

Rozkosze uwagi i rozkosze pochodzące z potrzeby 
poznawania, obserwowania i uczenia się. —  Chorobliwe 

rozkosze ciekawości.

Uwaga nie jest pierwotną zdolnością umysłową 
ani siłą szczególną; jest ona tylko stanem, w jakim 
się znajduje umysł, gdy baczy na działalność robo
tnika, pozostającego pod jego kierownictwem. Rzec- 
by można, że jest ona błyskiem rozumu, bez którego 
świadomość nic nie odbija i pamięć nie przypomina 
sobie; okiem władzcy, bez którego robota sługi za
niedbuje się lub ustaje. W stanie zwykłym umysł 
„patrzy”, t. j. zużywa pewną, zaledwie wystarczającą 
ilość uwagi, ażeby obejmować wrażenia i inne zjawi
ska duchowe. Niekiedy umysł „spogląda”, a wzra
stająca uwaga podnosi zadowolenie, jeżeli ono tylko 
istnieje; lub wywołuje je, gdy wrażenie samo przez 
się nie może sprowadzić bólu. W wielu wypad
kach umysł nie tylko patrzy i spogląda, lecz po
głębia bystry wzrok i natężonem wejrzeniem tkwi 
w przedmiocie swego uwielbienia; wtedy powstaje
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refleksya, która nie jest niczem innem, jak wyższym 
stopniem uwagi. Nowość i charakter przedmiotu za
równo jak zależna od tego ostatniego szczególna pre- 
dylekcya w rozmaitym stopniu nęcą uwagę lub re- 
fleksyą, dlatego też, w każdym wypadku, gdy sto
pień czynności umysłu nie jest równym, zadowolnienie 
również ulega zmianie. Przedstawcie sobie ministra, 
który przegląda stos listów, jakie oczekiwały nań 
oddawna. Niektóre z nich, jakie odrazu uznaje za 
nudne prośby lub zawiadomienia czysto formalne, po
zostawiają go obojętnym i zaledwie że je zauważy. 
Inne okazują nieznany charakter pisma lub noszą 
tajemniczą pieczęć; ogląda je i doświadcza złożonego 
zadowolenia, któremu uwaga towarzyszyć może jako 
czynnik główny. Gdy wreszcie pokaże się list, który 
jest bardziej tajemniczym od innych, uwaga wzrasta 
o jeden stopień i zdoła, gdy się staje refleksyą, wy
tworzyć zadowolenie jeszcze żywsze.

Może mi powiecie, że w tym razie zadowolenie 
powstaje z zaspokojenia ciekawości, która w szero- 
kiem znaczeniu wyrazu nie oznacza nic innego, jak 
chęć uczenia się i poznawania; i ja to przyjmuję; 
w złożonych zadowoleniach umysłowych współdziała 
jednak i uwaga, która nader rzadko, nigdy może, nie 
zdoła wytworzyć pierwotnej uciechy, lecz wchodzi 
we wszystkie rozkosze jako czynnik dodatkowy.

Umysł bacząc na dostarczane ze wszech stron 
świata zewnętrznego i wewnętrznego materyały, po
znaje je wpierw, nim złoży w swych archiwach i za- 
regestruje. Tą duchową czynnością jest zjawisko
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poznawania i pojmowania. Przy tej działalności, 
która jest najprostszą i najbardziej elementarną w ca
łym mechanizmie rozumu, umysł doświadcza często 
wielkiego zadowolenia. Przedstawcie sobie jasny 
obraz umysłu, który w swym ciasnym przedpokoju 
przyjmuje uważnie dochodzące doń wciąż ze wszech 
stron zewnętrzne i wewnętrzne wrażenia, a będziemy 
mieli pojęcie o rozkoszach „poznawania”, „obserwa
cyi” i „uczenia się”.

Gdy słabnie praca regestrowania i umysł, który 
ją prowadzi, nie jest zbyt czynnym, rozkosz powstaje 
tylko dzięki nowości nadchodzących przedmiotów. 
Przyroda, która pierwotnie złożyła w nas silę, i do
świadczenie, które nas poucza, że czynność ta jest przy
jemną, sprawiają wespół, że pożądamy poznawania 
lub mamy skłonność do ciekawości. Innemi słowy, 
umysł prowadzący protokuły, z niecierpliwością po
szukuje drzwi wejścia i burzliwie domaga się od 
zmysłów i uczuć nowych materyałów do poznania. 
Raz przekłada on liczbę i nowość i wtedy panuje 
rozkosz poznawania lub nauki; to znowu woli w spo
koju pojmować i regestrować, i wtedy ma zadowole
nie obserwacyi. Przy zadowoleniu poznawania umysł 
ma swój wzrok zwykły i z pośpiechem piórem swym 
nadaje odpowiedni znak przedmiotowi i oddaje go 
w obce ręce. Przy zadowoleniu obserwacyi umysł 
pióro zakłada za ucho i zatrzymuje się, aby podzi
wiać i badać przedmiot, który chce poznać. Wreszcie 
przy zadowoleniu nauki umysł-protokulista nie zada- 
walnia się podziwianiem i cechowaniem, lecz pragnie
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zachować dochodzący doń przedmiot, chwytając go 
starannie oburącz i oddając w ręce pamięci, która 
piastuje urząd archiwisty. Tu spełnia się nader sub
telny akt umysłowy, który jednak z łatwością daje 
się pojąć, jak tylko go zaskoczymy znienacka. Przy 
ogólnych zadowoleniach nauki współdziałanie pamięci 
nie jest niezbędnem koniecznie; lecz nie wystarcza 
zaspokojenie potrzeby poznawania. Zadowolenie po
wstaje właśnie w chwili, gdy registrator oddaje de
peszę archiwiście. Nawet wtedy, gdy pamięć nie 
spełnia swego obowiązku i zamiast zachować depeszę, 
ciska ją  do kosza z papierami, uciecha uczenia się 
jest już doznaną.

Nie zawsze duch regestrujący ma jednakową chęć 
obserwacyi i nauki. Niekiedy poziewając i nawpół 
we śnie, spełnia swą pracę jako smutny obowiązek; 
podczas gdy u innych indywiduów przejmuje się istną 
manią nauki, tak, iż niestrudzonemu odźwiernemu nie 
udaje się dostarczyć potrzebnej pracy dla jego szalo
nej czynności. Zapłatą zawsze bywa rozkosz i mie
rzy się ona dobrocią i doskonałością roboty. Wiek 
ma ważny wpływ na charakter tej rozkoszy. Nieje
den czynny duch, który w czasie swej młodości naj
silniejszego odźwiernego zmuszał do pocenia się i w je
dnym dniu spisywał całe tomy nowych protokułów, 
w późniejszym wieku staje się spokojnym dostrzega- 
czem i przekłada możność się nauczenia niewielu przed
miotów, lecz zato zaregestrowania ich podług wszyst
kich wymagań sztuki.

Rozkosze postrzegania i zdobywania wiadomości
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stanowią nieodłączną część zasadniczą uciech studyo- 
wania, które zawsze jest nadzwyczaj złożoną pracą 
umysłową i w całości swej nie da się traktować 
analitycznie. Wogólności jest poszukiwaniem ducha 
prawdy, dobra i piękna i dlatego obejmuje trzy 
światy, które mają swe własne niebo, własne planety 
i satelity i których dzieje nie dają się opisać na kil
ku stronicach.

Żądza nauki jest rzeczą chwalebną; może jednak 
występować w towarzystwie średnich zdolności umy
słowych. W wielu razach nie jest ona niczem 
więcej, jak istną manią pochłaniania, istnym gło
dem chorobliwym, który każe połykać wszystko z nie
bezpieczeństwem popsucia sobie żołądka. Rzecby 
można, że przedstawia ona miłość wiedzy w stadyum 
młodości. Bywa to wszakże tylko w tym razie, kie
dy potrzeba nauki jest celem sama dla siebie. Nie
kiedy gromadzi się na to, by klasyfikować i desty
lować; jakkolwiek chciwym i instynktownym być może 
głód wiadomości, nie jest on wszakże godnym śmie
chu. W każdym razie rozkosz nauki może być bar
dzo wielką i w okamgnieniu wynagradzać najtrudniej
sze dla miłości własnej zwycięztwa. Ażeby się uczyć, 
należy zawsze być uczniem, należy się czerwienić za 
własną niewiadomość przed książkami lub ludźmi. 
Wielu ludzi w braku zdolności do tej ofiary, nie mo
że osiągnąć zadowolenia najczystszej radości; inni nie 
dochodzą tu dlatego, że trud nauki stoi w nierównym 
stosunku do słabości ich sił umysłowych i nie wyna
gradza się dostatecznie rozkoszą wiedzy. Kto zmę
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czony i wyczerpany dochodzi do wierzchołka wyso
kiej góry, nie może napawać się wspaniałym wido
kiem, jaki się ztąd przed oczyma roztacza, ponieważ 
rozkosz, której doświadcza, zostaje przeważoną przez 
ból; również uczeń, potykający się na ścieżce wiedzy, 
potniejący i płaczący, nie może ku niej czuć miłości, 
lecz raczej ją przeklinać jako jedną ze smutnych ko
nieczności życia.

Rozkosze nauki zmieniają się na szeroką skalę 
zależnie od istoty wiadomości. Kto ze szczególnym 
zamiłowaniem poświęca się matematyce, ten może 
ziewać przy czytaniu dzieła historycznego: kto chętnie 
zajmuje się językoznawstwem, ten może pozostawać 
obojętnym na najbardziej zajmującym odczycie z chemii 
i t. p. Podobnież inne okoliczności zewnętrzne i we
wnętrzne mogą modyfikować zadowolenia, jakie nam 
zapewnia nabywanie wiadomości; lecz przemagającym 
czynnikiem, jaki zawsze prawie wymierza dokładną 
miarą zadowolenie, jest rozmaity stopień wiary 
w wiedzę ludzką. Kto ma wielką liczbę artykułów 
w swoim wyznaniu wiary, ten będzie uniesiony rado
ścią na wiadomość, że jakiś owad w Nowej Gwinei 
ma siedm linij długości od otworu ustnego do końca 
ciała, podczas gdy ten, kto w swoim wyznaniu wiary 
jest ograniczony do kilku lub jednego artykułu, może 
ziewa czytając o odkryciu nowego kraju. Ci pożało
wania godni niedowiarkowie pomimo to studyują chę
tnie i z zapałem, zatrzymują się jednak co chwila, 
pytając: „cóż dalej?”

Potrzeba nauki w całej swej prostocie może za
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chować siłę namiętności do późnego wieku życia 
i zawsze utrzymać się w stanie świeżości; zmysł po
strzegania przeciwnie—zawsze dojrzewa, często nawet 
bywa starym. Podczas gdy pierwsza może być 
w związku z mizernym rozumem, drugi zawsze jest 
pewnym znakiem niejakiej wyższości. Uciechy, jakie 
przedstawia ten drugi rodzaj regestracyi są więcej 
spokojne, lecz subtelniejsze — mógłbym rzec niemal 
„ostrzejsze" i zdają się rozszerzać na całą dziedzinę 
umysłu. Z pewnością nie oddałbym na ofiarę rozko
szy obserwowania zjawiska moralnego za uciechę zna
jomości wszystkich języków europejskich. Nie wierz
cie mi jednak na słowo, ja bowiem nadmiernie lubię 
te uciechy i przekładam je nad wiele innych tak, iż 
względem nich mogę się okazać stronnym.

Przy dostrzeganiu umysł cały uważnie zwraca się 
ku jednemu przedmiotowi, przygotowując się do opraco
wania odkryć, jakie co chwila czyni. Rzadko wszak
że jak się zdaje pracownik umysłowy przystępuje do 
roboty w czasie samej obserwacyi, lecz tylko przygo- 
towywuje wszystko, aby się jąć jej później. W każ
dym razie rozkosz obserwacyi bardzo dobrze przyró
wnać się daje do upodobania robotnika, który w pię
knym porządku układa swe narzędzia lub spogląda 
na pracę, którą ma rozpocząć. W ogólności wyraz 
ten używa się, aby oznaczyć uwagę, jaką umysł po
święca wrażeniom, dochodzącym doń za pośrednictwem 
wzroku; w szerszym znaczeniu jednak można również 
„obserwować” zjawisko wewnętrzne.

Rozkosze, jakich nam dostarcza zbieranie wiado
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mości lub dostrzeganie, zawsze niemal oddziaływają 
dobroczynnie na zdolności umysłowe. Gorliwość 
w kształceniu się sama w sobie jest zdolnością bier
ną; ponieważ jednak zaspakaja się wiedzą, to wy
pływa ztąd, że kto używa tych uciech, ten ich więcej 
pożąda, i pogardzając mniej szlachetnemi i niebez- 
piecznemi rozkoszami—nabywa istnej namiętności do 
nauki.

Uciechy dostrzegania zaostrzają wzrok ducha, przy
sposabiają do spokojnej i prawdziwej rozwagi; i jak 
kolwiek same przez się nie uczą jeszcze myśleć, dają 
jednak umysłowi jedno z najlepszych ćwiczeń, a ulep
szając rusztowanie ducha czynią późniejszą pracę 
lżejszą i płodniejszą. Prawidłowe pielęgnowanie tych 
rozkoszy może uczynić myśl bardziej spokojną i po
ważną. Obserwacya jest najlepszą uzdą, jaka może 
poskromić ognistego rumaka wyobraźni, najsurowszym 
wychowawcą, jaki karci dziecinne chimery i dzi
waczne grymasy ducha, najlepszym towarzyszem po
dróży, jakiego może mieć poezya w drodze do prawdy.

Wszystkie te uciechy są pielęgnowane więcej 
przez mężczyznę niż przez kobietę. Cywilizacya wsku
tek wychowania rozszerza się na coraz to większą 
liczbę robotników; lecz przedmiotem, który odmierza 
ona nierówną miarą, jest usposobienie umysłowe, któ
re otrzymujemy przy urodzeniu. Wszyscy w ciągu 
swego życia odczuwają niekiedy rozkosz nauki, lecz 
nie wszyscy doznają rozkoszy obserwacyi. Są wia
domości nadzwyczaj łatwe, które dochodząc przypad
kowo przez zmysły do naszego umysłu, nie kosztują
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najmniejszego trudu, dlatego też mogą przyjemnie po
budzać nawet najsłabsze mózgi. Obserwacya jednak 
wymaga zawsze szczególnego natężenia, jakie męczy, 
lecz nie zabawia mniejszych mózgów. Wszyscy mogą 
spoglądać i postrzegać, lecz by źrenicę zatrzymać 
na chwilę w położeniu stałem i nieruchomem. wielu 
ludzi musi biedne muskuly oczne natężyć z taką siłą, 
że oko plącze i staje się później tępem i zmęczonem.

Uciechy te w pierwszym okresie życia zaznają się 
w bardzo słabym stopniu; niezwykle zato przemagają 
w liczbie tych, które pochodzą z poznawania rzeczy. 
Nawet dziecię, które nie umie czytać i nie otrzymało 
jeszcze najmniejszego wykształcenia, co chwila uczy 
się wielu rzeczy i przeto zawsze prawie odczuwa 
uciechę, której niedostateczna uwaga daje mu zaznać 
tylko słabo i przelotnie. Wogóle rozkosze żądzy wie
dzy są żywsze w wieku młodości; u wielu wszakże oso
bników wzrastają wraz z wiekiem i nadmierne pra
gnienie wiedzy słabnie cokolwiek tylko z powiewem 
starości. Przeciwnie, spokojna uciechy obserwacyi 
żywsze są w wieku dojrzalszym, jakkolwiek niektó
rzy umieją postrzegać już w okresie wczesnej mło
dości. Dla nich nudy są złem nieznanem, a ota
czający ich świat — niewyczerpanem źródłem postrze- 
żeń i zadowoleń.

Rozkosz poznawania i nauki może mieć wyraz 
bardzo różny; jużto jest powolną i spokojną, jużto 
rozszerza się do niemego uśmiechu upodobania. W za
dowoleniach postrzegania prawie zawsze tylko oko 
objawia przyjemność umysłu. Wyraz jego nie da się
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opisać; uśmiecha się ono i mówi, prawie zawsze jest 
nieruchomem, co chwila jednak zmienia swój blask 
i swą żywość. Niekiedy czyta się w niem spokojną 
i zimną radość, która wszakże tu i owdzie ożywia 
się kilkoma skrami, wywolanemi przez poczynione 
odkrycia. Odkrycia te są w istocie niczem innem 
jak nowemi wiadomościami, które nauczyliśmy się 
czytać w księdze przyrody. Możemy tylko nakreślić 
ogólny obraz fizyognomii tych rozkoszy; na obszerną 
bowiem skalę ulegają odmianie, zależnie od szcze
gólnych przypadków i od towarzyszących im afek
tów. Człowiek, który się raduje z poznania nowego 
mięczaka, będzie miał naturalnie nie taki wyraz twa
rzy jak ten, który z wielkiem upodobaniem studyuje 
filozofią Leibnitz’a. Kto w zachwycie rozpatruje przed
miot pod mikroskopem, ten nie może zdradzać tej 
samej uciechy, co inny dostrzegający gwiazdy na 
niebie, gdyby nawet przypadkiem rozkosz miała ró
wny stopień. W analizie rozkoszy umysłowych dają 
się nakreślić tylko bardzo szerokie krańce i figury 
powierzchowne; gdybyśmy bowiem chcieli rozczłonko- 
wywać bardzo subtelnie, to pomimo woli wstąpili
byśmy w zakres rozkoszy zmysłów lub uczucia.

Patologia tych rozkoszy znajdują oparcie nie
mal zawsze w uczuciu, które czynność umysłu kieruje 
do celu nieczystego. W dziedzinie moralności umysł 
jest sługą serca i narzędziem, które samo przez się 
nie ma najmniejszej odpowiedzialności, zarówno do
brze bowiem może służyć ku udoskonaleniu uczucia, 
jak i ku wyjałowieniu go. Zasługa pracy umysłowej

Fizjologia rozkoszy cz. I I I .  2
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mierzy się zawsze wzbudzonym przez nią afektem; 
bez tego nie ściągnie na siebie ani pochwały ani na
gany. Dla myśliciela rozkosz umysłowa może być 
chorobliwą wtedy nawet, gdy nie zawiera w sobie wy
stępku bezpośrednio, a mianowicie gdy wytworzoną 
zostaje przez zdolność mniej szlachetną ze swych pro- 
porcyj lub z natury, lub gdy obraża piękno i prawdę. 
Z rozkoszy umysłowych patologicznych jedne są cho
robliwe i nieczyste, inne chorobliwe i niewinne. W każ
dym razie odpowiedzialność spada na uczucie, ro
zum bowiem nie może być winnym.

Następujący przykład okaże nam to jaśniej. Mo
żna się cieszyć z nabywania wiadomości niebezpiecz
nych dla etyki, można z prawdziwą przyjemnością 
obserwować czyn występny; w obu razach chorobliwą 
rozkosz zawdzięczamy uczuciu. Można następnie być 
owładniętym istną manią do poznawania i obserwo
wania rzeczy małych i małoznaczących; jednem sło
wem można być ,,ciekawym”, a i wtedy rozkosz, ja" 
ką odczuwamy, nie jest istotnie grzeszną, lecz raczej 
chorobliwą; chorobliwość ta, jakkolwiek niewinna 
wobec moralności, jest wszakże zwyrodnieniem orga- 
nizacyi intelektualnej.

Ciekawość jest lekką słabością umysłową, w któ
rej zmysł postrzegawczy i żądza nauki dostają chime
rycznego i konwulsyjnego napadu, aby wiedzieć 
o rzeczach najobojętniejszych i najgłupszych, doznają 
nieprzezwyciężonego swędzenia, aby co moment dra
żnić własny umysł najniedorzeczniejszemi wiadomost- 
kami. Jest to mała namiętność, która nie prze-
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kracza karłowatych rozmiarów, a jednak jest upartą 
jak krnąbrne dziecię, nierozsądną jak zła kobieta, 
dokuczliwą jak mucha. Kobiety znają ją  lepiej niż 
my; z pewnością jednak nie brak ciekawych męż
czyzn. Zresztą ta słabość umysłowa jest tak lekką, 
że częstokroć od zupełnego zdrowia odróżnić się nie 
daje; i gdy nie wyradza się w niegrzeczność i nie 
prowadzi do nieokrzesanych obrażeń skromności, z ła
twością może być wybaczoną. W nieznacznym sto
pniu tak jak ambicya jest namiętnością obojętną, 
która może zwać się naukową lub pustą, dziecinną 
lub szlachetną. W każdym razie przynależne tu za- 
dowolenia są zawsze nieznaczne, i miasto trudzić cie
kawość lub zaspakajać, zdają się drażnić ją  raczej? 
doprowadzać do natarczywości i impetu. Żaden okres 
życia nie jest wyjętym z pod tej słabości; zawsze je 
dnak okazuje się ona w dziecinnych trzewiczkach.



ROZDZIAŁ III.

Rozkosze czynności myślenia.

Robotnicy umysłowego warsztatu są tak skrzętni, 
iż każde dochodzące do nich, a objęte protokołem 
wrażenie, natychmiast wkładają do tajemniczego me
chanizmu, który przerabia je na wyobrażenie. Ta 
praca przedwstępna jest niezbędną dla każdej więk
szej czynności; wszystko co za pośrednictwem zmy
słów, przenoszących wiadomości z zewnątrz lub za 
pomocą świadomości, ministra spraw wewnętrznych, 
dochodzi do wielkiego warsztatu, wszystko to musi 
być przerobionem na wyobrażenie. Wrażenie jednak, 
które przychodzi z zewnątrz lub zostaje wytworzonem 
wewnątrz, gdy ma stać się wyobrażeniem, musi być 
ukrytem w gęstej powłoce, która ochrania je przed 
ulotnieniem i widzialnem czyni dla oczu zawsze krót- 
kowidzących lub słabowzrocznych robotników. Po
włoka daje wyraz, naczynie mniej lub więcej prze
zroczyste, dające widzieć lub odgadnąć barwę ma- 
teryi, istotę „idei macierzystej”. Czyste wyobrażenia
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są tak płynne, ulotne i bezbarwne, że robotnicy wi
dzą, jak one znikają im pod ręką i nie mogą od
szukać ich napowrót. Dla wyobrażeń potrzebne są 
wyrazy, jak naczynia dla płynów. Jest to prawo 
przyrody, konieczność nieodzowna. Przedmiot nie 
może istnieć bez zajmowanej przezeń przestrzeni; 
i nikt dotąd nie znalazł wyobrażenia bez nazwy. 
Doskonałość sztuki myślenia czyni naczynie cienkiem 
i przezroczystem, tak, iż często nie podobna go od
różnić od zawartego w niem płynu; naczynie wszakże 
istnieje zawsze, wyrazu nie brak nigdy... Możemy 
doskonale, dopóki tylko chcemy, czuć nie pomyślawszy 
nawet o wyrazie, nie kreśląc sobie ulotnego obrazu, 
jaki przedstawia pobudzające nas uczucie lul upaja
jąca rozkosz zmysłowa; gdy jednak chodzi o wy
tworzenie najmniejszego wyobrażenia, należy się imać 
łupiny słów. I gdyby to jeszcze materyał, zawiera
jący w sobie wyobrażenia, był twardy jak szkło. 
Kruchość jego doprowadziłaby do utraty pewnej czę
ści płynu, lecz materyał ten zawsze przechowywałby 
się w czystości. Lecz owa tajemnicza przezroczysta 
substancya jest dziurkowatą, elastyczną i miękką do 
tego stopnia, że wyobrażenia przesiąkają i mieszają 
się wzajem, a naczynia przechodząc z rąk do rąk 
zmieniają swą postać. Niekiedy zdarza się, że dwa 
wyobrażenia spotykają się na jednem miejscu i ztąd 
powstaje zamęt. Zaprawdę, możnaby litować się nad 
tymi biednymi robotnikami, których wprowadza w osłu
pienie ogrom dochodzących do nich materyałów, 
którzy są zmuszeni do czynności z ulotnymi płynami,
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do zamykania ich w naczyniach, jakie mogłyby wzbu
dzić wątpliwość nawet w stoiku. Częstokroć przeto 
są tak zmieszani, że nie mogą już poznawać w swo- 
jem ręku naczyń i płynów, a oszołomieni atmosferą 
przepełnioną wyziewami wszystkich idej, wykrada
jących się z łupin wyrazów, błąkają się bezładnie 
podczas swej żmudnej pracy.

Gdy wrażenia zbierają się w wyobrażenia i za
mykają się w łupinach wyrazów, wtedy przechodzą 
do wyższego warsztatu, w którym w rozmaity sposób 
zostają układane i jako pojęcia kombinują się w są- 
dy i wnioski. Kto się uczył logiki, wie, że czynność 
ta odbywa się według niezłomnych praw, od których 
nic można odstępować pod obawą błędu. Na nie
szczęście biedni robotnicy mylą się często, i zamiast 
układać pojęcia w porządku przepisanym przez pra
wdę—symetryą rozumu—popełniają błędy w porządku 
i proporcyach i kreślą nienaturalne figury. Możemy 
tu mówić tylko o przyjemnościach, jakie robotnicy 
tych zakładów otrzymują w nagrodę za pracę; isto
tnie pracują oni z wielką energią i śmiałością, jakie 
zasługują na lepszy los.

W pojedynczych zwrotach czynności rozumu, które 
tu wyliczyliśmy pobieżnie, odczuwane być mogą 
rozmaite zadowolenia, które zawsze niemal wzrastają 
w stosunku do trudności pracy. Budowa pojęcia 
i sądu odbywa się tak łatwo, że dostarcza nader 
niewiele rozkoszy. Być może, iż w zaraniu życia 
pierwsze ruchy rozumu są tak żywe, że dziecię od
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czuwa radość przy myśli jednego prostego zdania. 
Najżywsze jednak zadowolenie poczyna się wtedy, 
gdy w mechanizmie rozumu sądy łączą się w łań
cuch, aby utworzyć nowe ideo i nowe sądy. Tu rozpo
czyna się prawdziwe przetwarzanie, a przeróbka mate- 
ryi pierwotnej w piękne utwory sztuki jest tak cudowną, 
że ostatnie zaledwie dają się poznać. Nie posądzaj
cie mnie o materyalizm; „fabrykacya” bowiem dla 
mnie jest tylko obrazem, który mi ułatwia wyrażenie 
trudnych do pojęcia i tajemniczych idej. Z nowych 
pojęć drugiego rzędu, króre są prawdziwemi pojęcia
mi pojęć, pozostają nowe sądy, a łącząc się z no
wymi wnioskami rozumu, tworzą wyższe idee—istną 
kwintesencyą ducha. Nie masz granic tej destylacyi 
idej; nie wiadomo również gdzie się kończą warsztaty. 
Jeden duch zatrzymuje się przy pojęciach pierwszego 
rzędu, do których dochodzi po długiej i uciążliwej 
pracy, podczas gdy inne warsztaty umysłowe nad
miernie czynne, za materyał pierwotny przyjmują po
jęcia czwartego i piątego rzędu, a wykonywając w ten 
sposób olbrzymi skok, umieją otrzymywać najbardziej 
eteryczne i nadzmysłowe esencye, które ledwie dają 
się odróżnić od widnokręgu, na którym się zaryso
wują. Z pojęć i wniosków, zlepionych cementem lo
giki, składają się wówczas mniej lub więcej piękne 
prace mozajkowe, które dostają się do handlu. Są to 
dzieła poezyi, literatury, filozofii, nauk ścisłych;— są 
to utwory ludzkiego ducha. Dzieła te sprzedają się 
na targowisku opinii publicznej, a nabywają się ta
nio za pomocą szlachetnych kruszców, wawrzynów
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i pstrych wstążeczek. Niektórzy fabrykanci pracują 
tylko dla własnej przyjemności i dla sławy fabryki; 
inni przeciwnie, sprzedają swe wyroby większym 
i słynnym domom.

Ogólny motor, ożywiający warsztat duchowy, zwie 
się „myśleniem”, a rozkosz, która może towarzyszyć 
temu ostatniemu, składa się z drobnych poszczegól
nych uciech wyobraźni, tworzonia pojęć, sądów i wnio. 
sków. Wszyscy ludzie myślą, lecz nie wszyscy od
czuwają zadowolenie przy tej pracy. Jużto nadto 
wytężają swe siły; jużto bieg ich fabrykacyi jest tak 
zawikłanym, że nie mogą absolutnie znaleźć w nim 
najmniejszego upodobania. Inni, jakkolwiek stoją na 
czele bardzo czynnego warsztatu, nadto są niespo
kojni i burzliwi, by módz z zadowoleniem podziwiać 
w spokoju nieustanny ruch tajemniczego mechanizmu; 
używają oni tylko wielkich uciech odkryć lub osią
gnięcia celu za pomocą pracy umysłowej. Rozum do
starcza im zadowolenia, gdy ich prowadzi do boga
ctwa lub sławy; lecz nie cieszą się oni uciechami 
myślenia.

A jednak czynność umysłu jest tak bogatą w ucie
chę, iż może rozjaśnić całe życie, lub wznieść nas 
ponad wszystkie marności, jakie spotykamy na dro
dze życia. Na tem miejscu zaznaczam tylko ten 
punkt, spodziewam się bowiem wrócić doń jeszcze 
z lepszym zasobem sił; nie mogę jednak zamilczeć 
o tem, że rozkosz myślenia nawet niezależnie od ja 
kiegokolwiek celu, jakiejkolwiek nagrody, jest jedną
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z największych w życiu. Wrażenia dochodzą do nas 
ze wszech strou i stają się wyobrażeniami. Działal
ność staje się rzeczywistą i uporządkowaną, i ze 
wszech stron nowe drżenie oznajmia nam, że nowy 
mechanizm został wprawiony w ruch. Tu idea, do
tykając zebu koła, otwierającego archiwa pamięci, 
wywołuje przez analogią ideę historyczną; tam pe
wien układ zdań wznieca promień światła lub iskrę. 
Światło, jakie rozjaśnia wielką pracownię, nagle bły
ska we wszystkich barwach tęczy i ciska swe re
fleksy na maszyny i robotników. To wyobraźnia 
poruszając swój kalejdoskop, lub oddając się swej 
optycznej zabawie, tworzy nowy układ barw. Jużto 
daje się słyszyć ogłuszający łoskot warsztatu, pracu- 
jącego jakby w szale, aby wytworzyć jedną tylko 
myśl; jużto znowu następuje zupełny spokój, jaki na
gle przerywa burzliwy huk młotów i wściekły skrzyp 
kół. Refleksya zatrzymała światło i sprowadziła 
przerwę w robocie; robotnicy w milczeniu i bezczyn
ności oczekują pośród mroku, przerywanego tu i ow
dzie słabymi promykami i iskrami, błyskającemi przez 
szczeliny rozpalonego pieca, w którym może destyluje 
się wielka prawda. I cały tysiąc obrazów czynnego 
warsztatu odbija się w zwierciadle świadomości, w któ
re patrzy jaźń i uśmiecha się. Nie myślcie, że prze
sadzam lub poetyzuję. Nie wszyscy, którzy myślą 
z zadowoleniem, wyrażają je w podobny sposób; lecz 
wszyscy czują, że jest to nieopisane zadowolenie, 
które się nie wyczerpuje i odnawia się ciągle; jest
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ono może zimnem i spokojnem, lecz można je polubić 
jak radość serca.

Płeć męzka, wiek dojrzały i cywilizacya sprzyjają 
używaniu tych uciech. Wielka rozmaitość tych przy
jemnych uczuć określa się więcej stopniem wrażliwo
ści i siłą woli, niż stopniem inteligencyi. Wielu 
uzdolnionych i może obdarzonych potężnym duchem 
ludzi unosi się myślą, a mając cel przed oczyma nie 
patrzy może na drogę, którą ma przebiedz. Niekiedy 
nie zważają oni na mniejsze uciechy, a zagłębiając 
się w najwznioślejsze spekulacye, nie mają czasu 
pomyśleć o tem, że „myślą”.

Ażeby doznać pierwotnego zadowolenia czynności 
myślenia, należy mieć cierpliwość, by podczas biegu 
rozpatrywać przebieganą drogę, należy być panem 
a nie sługą własnej myśli; krócej należy sprostać tru
dnemu zadaniu, aby pozostawać w spokoju podczas 
czynności i pracy.

Ze wszystkich wytwórców produktów umysłowych 
w ogólności najżywsze zadowolenia myślenia osiągają 
filozofowie i literaci; uczeni zaś odczuwają je mniej 
żywo. Ci ostatni wszakże przeważnie odprzedają 
twory innych, lecz nie tworzą sami.

Wpływ tych uciech jest nader zbawiennym. Czynią 
nas one szczęśliwymi lub przygotowują do dążenia 
ku szczęściu; a wynosząc ponad innych, zawsze 
prawie godnymi nas czynią pożądania gorących roz
koszy żądzy sławy i czci. Kto dochodzi do tego, 
że odczuwa istną przyjemność myślenia, ten każde 
inne zadowolenie umysłu znajduje nudnem i błahem
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i często zaniedbuje nawet mniej lub więcej niebez
pieczne rozkosze uczucia.

Czysta i prosta rozkosz myślenia wyraża się zwy
kle świeceniem oczów lub żywością rysów twarzy; 
niekiedy jednak zupełnie może pozostać bez wyrazu. 
Rozkosz bywa chorobliwą wtedy, gdy człowiek cieszy 
się z sądów i myśli, a mówi nierozumnie lub fanta- 
zyuje. Gdy są zdrowe poczucia prawdy i piękna, 
nie można znajdować zadowolenia w zwykłej lub 
bezbłędnej myśli; zadowolenie poczyna się wtedy, gdy 
czynność warsztatu jest szybką i intensywną, a po
chodzące od niej wytwory są dość godnymi, by za
służyć na ocenę owych surowych i nieskazitelnych 
sędziów.



ROZDZIAŁ IV.

Rozkosze czynności mowy.

Widzieliśmy, jak każde wyobrażenie, gdy tylko 
się otworzy, zamkniętem zostaje w łupinę słowa, bez 
którego nie może pójść w obieg pomiędzy robotników 
wielkiego warsztatu ducha. Słowo może się prze
chowywać w archiwach pamięci pod postacią taje
mniczego znaku, może być wyrażonem przez język, 
pismo lub inny mniej lub więcej niedoskonały środek 
i może stać się zrozumiałem dla innych ludzi. Wszys
tkie te różnorodne zjawiska należą fizyologicznie do 
jednej czynności umysłowej, która w stanie działania 
dostarczyć nam może rozmaitych rozkoszy.

Czynność mowy w nieznacznym stopniu przyczynia 
się do powstawania zadowolenia myślenia, w którem 
koniecznie współdziała praca ubierania wyobrażeń; to 
jednak zadowolenie zawsze niemal przechodzi niepo
strzeżenie, zlewa się bowiem z większem, które po
chodzi z wytwarzania idej i ich logicznego układu. 
Gdy się myśli, słów nie braknie, lecz dla ich przed-
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stawienia starczą najniepocześniejsze i najniedosko- 
nalsze znaki; czynność umysłowa błyskawicznie po
stępuje naprzód, nie poświęcając wielkiej uwagi tej 
stenografii, jaka jej towarzyszy. Duch nasz zawsze 
prawie umie wytłomaczyć najbardziej zawikłane znaki, 
jeżeli tylko przygotowano je w naszym domu. Gdy 
przeciwnie chcemy uczynić zrozumiałemi dla innych 
nasze idee, wyrażać je musimy z pomocą wszystkich 
koniecznych słów, te ostatnie porządkować i wyma
wiać tak, iż praca nadawania kształtu osiąga w tym 
razie wielkie znaczenie, równe pracy tworzenia idej, 
niekiedy przewyższające ją; dlatego też czynność mo
wy jeżeli jest łatwą i skuteczną, może sprawiać za- 
dowolenie.

Zadowolenie mowy jest bardzo złożonem i zawsze 
prawie zawiera w sobie czynnik pochodzący od ser
ca—mianowicie od uczucia społecznego, które się za
spakaja udziałem naszych idej. Często bardzo wy
wiera swój wpływ miłość własna. Udział uciechy 
należny rozumowi tworzy się przez subtelną wiado
mość owej tajemniczej przemiany gotowej idei w wy
mawiane słowo — jest to zadowolenie niekiedy samo 
przez się bardzo żywe. Zda się, iż zajmujemy miej
sce między światem zewnętrznym a tajemniczem la- 
boratoryum naszego ducha; a oglądając się co chwi
la, by się upewnić, czy nie słabnie potok myśli, zdzi
wieni jesteśmy widząc majestatyczny orszak słów, 
który w porządku i barwności wypływa z naszych 
ust pod postacią mowy. Wiemy, zkąd wychodzi myśl 
i dokąd zdąża, lecz pomiędzy ideą a wyrazem leży
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przepaść, której widzieć nie możemy, a przez którą 
jednakże przeskakujemy co chwila bez najmniejszego 
wysiłku. Z drugiej znów strony, gdy tylko umie
my „mówić”, nawet bezwiednie podziwiamy szybkość, 
z jaką duch wybiera najpiękniejsze, najokazalsze 
szaty, zrobione na miarę dla naszych idei; a podbu- 
dzeni tem zadowoleniem, myślimy i mówimy jedno
cześnie z największą rozkoszą.

Jakkolwiek język jest formą myślenia zastosowa
ną do naszej niedoskonałości, wywiera jednak taki 
wpływ na idee, iż często muszą się one go słuchać. 
Zdarza się często, że tysiące myśli powstaje nagle 
w zapale wymowy, myśli, któreby wiecznie pozosta
wały w stanie uśpionym, gdyby ich nie zbudziła do 
życia mechaniczna czynność mowy; dlatego też za
zwyczaj w rozkoszy mowy współdziała również zado
wolenie większych czynności myślenia. Są ludzie, 
nawet umysły nie tuzinkowe, które ani na chwilę nie 
mogą zatrzymać myśli jedynie za pomocą stenogra
ficznego znaku ducha, lecz muszą się udawać do po
mocy słowa wymówionego lub napisanego, aby módz 
się utrzymać na ścieżce myśli i tworzyć nowe idee. 
Mówią żartem, że wielu mówi nie myśląc, co wszakże 
jest zupełnem niepodobieństwem; możnaby z większą 
słusznością powiedzieć przeciwnie, źe wielu nie może 
myśleć bez mowy.

W bardzo wielu wypadkach do rozkoszy mówie
nia w nieznacznym stopniu mięsza się uczucie dotyku, 
powstające w skutek koniecznych ruchów mięśnio-
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wych, potrzebnych do wymawiania wyrazów. Są 
rozmaite szczególne połączenia głosek, przy wyma
wianiu których odczuwamy pewne zadowolenie, a nie
które języki ujmują nas przez plastykę akcentu, 
która, rzec można, drażni zmysły. Ludzie, którzy 
mają szczególny talent do nauki języków, zdołają 
rozróżniać różnorodne rozkosze, jakie odczuwają mó
wiąc rozmaitemi językami nowożytnymi; a jeżeli szczę
śliwym instynktem zdołają uchwycić delikatne od
cienia akcentu, jakie wymykają się innym, to do
świadczają istotnie zadowolenia pa wpół zmysłowego, 
w którem pierwiastek miłości własnej może brako
wać zupełnie.

Czynność mowy sama przez się dostarcza nam 
niewielu zadowoleń; wytwarza wszakże jedne z naj- 
podnioślejszych przyjemności umysłu, gdy się kojarzy 
z innemi czystszemi czynnościami ducha. Tego rodzaju 
rozkoszy przysparza nam np. krasomówstwo i nau
czanie. Uczucia łączą się niekiedy z czynnością 
umysłu i wytwarzają wtedy najmilsze kombinacye 
uciechy.

Rozkosze te mierzą się zawsze niemal rozmaitym 
stopniem wydoskonalenia zdolności mowy. Wielu lu
dzi z taką trudnością wynajduje i porządkuje wyrazy, 
iż telegraficzna czynność mowy przerywa się, co chwila 
i nie mogą oni przeto odczuwać rozkoszy mówienia. 
Inni przeciwnie, daleko lepiej mogą mówić niż myśleć 
i ciągle uzyskują sobie to zadowolenie nieustannie 
coś tłomacząc, opowiadając lub gawędząc. Ich zado
wolenie wtedy tylko staje się chorobliwem, gdy chcąc
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je pozyskać nudzą swych słuchaczy, lub gdy uważają 
się za wymownych dlatego, że mówią wiele i bez 
wytchnienia.

Zdaje się, że u kobiety komunikacya, która łączy war
sztaty myśli z telegrafem słowa, jest o wiele krótsza 
niż u mężczyzny tak, iż słowa prędzej przebiegają 
drogę, cisną się i padają jedne na drugie. Wiele 
kobiet ma zwyczaj wymawiać słowa z pewnym przy
ciskiem, jakby iskry, krzesane z uporem jedne po 
drugich. Inne znowu nie mogą objąć najmniejszej 
myśli, by jej zaraz pod postacią słowa nie wysta
wić na stół przed pobłażliwem audytoryum. Wszystko 
dobre lub złe, wszystko niedostateczne lub doskonałe, 
co się fabrykuje w tych główkach, staje się prawem 
publicznem i opowiada się bezustannie od rana do 
wieczora. Jakkolwiek potrzeba mówienia w ogóle 
większą jest u kobiet, nie podobna jednak twierdzić 
stanowczo, że kobieta więcej niż mężczyzna używa 
tych rozkoszy; poświęca ona bowiem mniej uwagi 
temu, co mówi, a ciskając przed się co chwila słowa, 
odejmuje im pewną część ich godności.

Starzec zawsze więcej niż młodzieniec doświad
cza tych zadowoleń.



ROZDZIAŁ V. 

R o z k o s z e  p a m i ę c i .

Jedną z najbardziej wybitnych władz ludzkiego 
umysłu, władzą, która w ciągu stuleci imię swe prze
chowała bez zmiany w mowie ludowej, jest pamięć. 
Nic to nie znaczy, że myśliciele nieraz dzielili tę 
władzę. Gdyby oni byli tak szczęśliwi, by mieć 
przed oczyma atom materyi, wtedy jeszeze staraliby 
się poćwiartować go swym morderczym nożem. Jak
kolwiek ta zdolność posiada najdokładniejsze granice 
i najbardziej niezaprzeczoną niezmienność, niemniej 
przeto w swej istocie jest bardzo tajemniczą. Ponie
waż na tem miejscu mogę mówić tylko o zadowole
niach, jakich nam dostarcza, przedstawiam ją  jako 
taflę fotograficzną, ustawioną za zwierciadłem naszej 
świadomości. Wszystkie wrażenia i idee, przycho
dzące ze świata zewnętrznego lub z rozmaitych ob 
szarów naszego mózgowia, odbijając się w tem zwier
ciadle pozostawiają na czułych kliszach naszej pa
mięci obraz mniej lub więcej wyraźny, zależnie od

Fizyologia rozkoszy. 3
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natężenia spadającego nań światła moralnego. Klisza 
dzieli się na tysiące seryj, odpowiednio do istoty ma
jących się odbijać obrazów, tak, iż wrażenia wzro
kowe układają się pomiędzy wrażeniami wzrokowemi, 
uczucia pomiędzy uczuciami, myśli pomiędzy myślami. 
Lecz to nie wszystko jeszcze; to dziwna, że obrazy 
nie mieszają się, lecz tworzą całe tomy, z których 
każda stronica ma rysunek. Przy takiem sporzą
dzaniu fotografii moralnej czas i nasza wola wywie
rają swe różnorodne wpływy, które się znoszą wza
jemnie lub też łączą się, i w taki sposób prowadzą 
do różnych rezultatów. W ogólności czas obrazy pa
mięci czyni bladymi i zwolna wywabia je zupełnie, 
pozostawiając wolne miejsce dla nowych rysunków. 
Im żywsze było światło odbijającego się przedmiotu, 
tem dłużej utrzymuje się jego obraz, i odwrotnie. Są 
wypadki moralne, oświecone tak słabem światłem, 
iż obraz ich gaśnie w kilka godzin, nie pozostawia
jąc po sobie najmniejszego śladu; podczas gdy inne 
znowu rozkosze i bóle nie znikają z tajemniczej 
pinakoteki naszej pamięci. Wola nasza wszakże może 
wywrzeć bardzo duży wpływ na przechowanie obra
zów, a zwracając uwagę umysłu na to, co dochodzi 
do świadomości, głębiej ryje ślad kreślący się na ta- 
felce. Może ona także przesunąć gąbką po gotowych 
już obrazach, uczynić je wyblakłymi lub zmyć zupełnie; 
może je również ożywić na nowo i podtrzymać za 
pomocą natężonej uwagi.

Zrozumiałem przeto będzie, że niekiedy natych
miast możemy sobie przypomnieć obraz lub myśl; inną
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rażą mamy wiele kłopotu i trudu. W pierwszym 
wypadku umysł natychmiast wyszukuje w zbiorze 
żądany obraz, znajdował się on bowiem na swojem 
miejscu lub dał się poznać na wejrzenie przez oznaki 
szczególne; w drugim wypadku przeciwnie, należało 
długo wertować owe tomy, aby znaleźć stronicę, która 
była nie na swojem miejscu lub miała rysunek tak 
spłowiały, iż zaledwie można było go widzieć lub 
odróżnić od innych podobnych. To porównanie, jak 
kolwiek powierzchowne i niedoskonale, mogłoby nas 
zaprowadzić do szerszych studyów nad pamięcią, od
dalilibyśmy się wszakże zanadto od samego tematu.

Zadowolenia te są bardzo różne, zależnie od tego, 
czy przypominamy sobie wytwory rozumu, zmysłów 
lub uczucia.

Przy fotograficznej robocie myśli serce nie współ
działa, lub tylko w sposób zupełnie podrzędny i odczu
wamy tylko rozkosz potężnej gimnastyki umysłu. Po
dobnych rozkoszy dostarcza nam nauka języków cu
dzoziemskich, jak w ogóle każde uczenie się na pa
mięć jakiegokolwiek przedmiotu.

Miłość własna towarzyszy zawsze tym zadowole
niom i udziela im co najmniej zadosyćuczynienia wy
siłku lub osiągnięcia celu. Gdy ćwiczenie pamięci 
jest tak łatwem, że nie wymaga najmniejszego natę
żenia, wtedy mowy być nie może o rozkoszy, prze
ciwnie dochodzi ona do pewnego stopnia, gdy posia
damy pewną pamięć, z którą możemy dawać przed
stawienia gimnastyki intelektualnej. Zawsze jednak 
rozkosz umysłowa jest chłodną, i wtedy tylko nieco
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się ożywia, gdy jej towarzyszy zadowolenie miłości 
własnej. Niekiedy znajdujemy szczególne upodoba
nie przy pilnem szperaniu w wielkiej księdze pamięci, 
by odnaleźć myśl, która się zdaje być zgubioną. Tu 
wszakże zawsze odczuwamy przeskok; myśl, wynurza
jąca się we wspomnieniu, występuje zawsze przed 
nami w całości i wyraźnie, nim poprzednio spostrze
żemy jej zarysy. Nawet wtedy gdy „czujemy”, że 
jesteśmy blizko jej znalezienia, nie widzimy jej jesz
cze; i między widzeniem i nie-widzeniem niema drogi 
pośredniej. Gdy przypominamy sobie wyraz lub ja 
kąkolwiek inną formę myśli (liczbę i t. p.), czujemy 
zawsze uderzenia i kołysania mechanizmu, poruszają
cego się w podskokach; nie mamy przed sobą czegoś 
wynurzającego się stopniowo.

Wieści dochodzące do naszej świadomości przez 
zmysły tajemniczo odbijają się na fotograficznej kliszy 
pamięci; dlatego też ma szczególny urok rozkosz 
przeglądania owych kosztownych ksiąg. Gdy odbicie 
idei uskutecznia się za pomocą znaków zwyczajnych, 
zawsze pozostających w stanie jednakowym, wrażenia 
rysują się w pamięci farbami niepewnemi, mglistemi, 
z delikatną grą światła, tworząc cudowne widoki per
spektywy moralnej. Wspomnienia zmysłowe są bier- 
nemi same przez się, dochodzą jednak do niezwykłej 
ceny, służą bowiem za punkta oparcia dla serca, któ
re samodzielnie nie zdoła nakreślić najnędzniejszego 
szkicu. W istocie człowiek nie zdoła sobie przypo
mnieć czystego obrazu uczucia, lecz musi uczucia 
opierać na wspomnieniu zmysłów, musi wywołać
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w pamięci święty obraz, ukochaną osobę. Nienawiść, 
miłość i ambicya nie dają się wskrzesić w pamięci 
bez pomocy obrazu, otrzymanego od zmysłów. Zaw
sze jednak niewidzialny i bezkształtny wpływ uczu
cia zespala się w pamięci z materyalnym obrazem 
zmysłów, i tworzy miłą galeryą wspomnień i remini- 
scencyj

Wszystkie uczucia płacą dań wspomnieniom; lecz 
znajduje się między niemi jeden czynnik zadowolenia, 
który wyłącznie powstaje z działalności umysłu, wy
wołującego ze świata przeszłości cienie naszego życia. 
Postawieni pomiędzy przyszłością, która nas napełnia 
nadzieją i obawą, a przeszłością, która nam nieustannie 
pochłania przyszłość, zamknięci jesteśmy w ważkich 
ramach teraźniejszości, gdzie ledwie możemy się po
ruszać i ledwie oddychać. Żądni przestrzeni i czasu 
nie możemy ani na jedną linię rozszerzyć naszego 
ciasnego horyzontu, ani na chwilę nie możemy za
trzymać nieubłaganego czasu, który w swym biegu 
nieustannie wlecze nas za sobą. Przyszłość nie jest 
jeszcze naszą, teraźniejszość nas nie zadawalnia, 
i przyroda jakby dla pocieszenia zachowuje dla nas 
przeszłość, na której możemy spocząć naszem wejrze
niem. Odwracamy oko od burzliwego widoku tera
źniejszości, która porywa w swój wir przyszłość, i przy
mykając oczy, uciekamy w świat cieniów. Tam przy
najmniej spoczywa oko, i chociaż ciągle jesteśmy 
unoszeni na skrzydłach czasu, mamy złudzenie chwili 
spokoju i odczuwamy rozkosz. Z krańców mglistego 
widnokręgu naszych wspomnień natychmiast ulatniają
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coraz bliżej, pozdrawiając nas miłym, melancholijnym 
uśmiechem, przechodzą obok nas, aby zniknąć po raz 
drugi. Ze wszech stron jak mgły wypływają tysiące 
widziadeł ulubionych obrazów, i mniej lub więcej wy
raźnie budzą w nas uciechę lub afekt. Już to dom, 
w którym urodziliśmy się, zarysowuje się w nowych 
i mglistych konturach z należącym doń ogrodem, 
w którym próbowaliśmy pierwszych kroków; jużto 
pewna miejscowość lub ulica, o której nie możemy 
słyszyć bez silniejszego bicia serca. Nasze książki, 
nasze zabawy, nasi krewni, nasi przyjaciele—wszyscy 
wypływają, pozdrawiają nas i mijają. Jakich uciech 
dostarcza nam ta gra cieni! Jużto wzrok pożądliwie 
ślizga się po całym widnokręgu i podziwia bezmiar 
owej ciemnej i cichej przestrzeni; jużto oko, tonące 
w słodkich Izach, zatrzymuje się na ulubionej postaci, 
która mijając nas dotknęła serca. Zaprawdę, możemy 
jak geologowie badać jedną żyłę uczucia, ciągnącego 
się przez wszystkie warstwy życia, i możemy przeto 
wyprowadzić przed nasze oczy wszystkie istoty, jakie 
zaludniały dno jednego okresu życia. Możemy badać 
dzieje przyjaźni i miłości, lub możemy ożywić świat 
cały, który już teraz nie istnieje.

Kto nie ma skarbów przeszłości i wspomnień, ten 
pozbawiony jest jednej z delikatniejszych i najsłod
szych przyjemności. Najzwyczajniejsze zdarzenia, naj
obojętniejsze osobistości, najdrobniejsze zadowolenia 
wydają się znaczniejszymi i podnioślejszymi, gdy spo

tykamy ich w świecie wspomnień, gdzie zda się wy
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obraźnia zawieszza na nich błyszczącą osłonę. Wiele 
przyjemności, których używaliśmy z największą obo
jętnością, gdy wspominamy o nich później, budzą 
żywszą i silniejszą radość. Zwłaszcza wiele okru
tnych boleści, gdy zostają odkopane z głębokiej war
stwy, gdy się staną kopalnemi przez działanie czasu, 
który wszystko skamienia, budzą cichą melancholię. 
Przestrzeń i czas oczyszcza i upiększa wszystko; 
zmarli stają się lepszymi od żyjących, dalecy więk
szymi od blizkich; wszystko, co należy do historyi, 
jest o wiele więcej poetyczniejsze niż to, co współ
czesne, i to jest zupełnie naturalnem. Wspomnienie 
przechowuje nam tylko zamglone i niewyraźne wyo
brażenie naszych rozkoszy i bólów, a fantazya, która 
musi wypełnić pozostałą próżnię, rozsypuje tam swe 
najkosztowniejsze klejnoty. Zresztą wszystko, co 
niepewne i chwiejne, co więcej odgadujemy niż wi
dzimy istotnie, więcej przeczuwamy niż pojmujemy, 
ma zawsze szczególny, pociągający nas i zwodniczy 
urok. Rozkosz—to może tylko niepewność i wahanie...

Zadowolenia pamięci intelektualnej doskonalą tę 
władzę ducha. Nadużycie, skupiając za wiele mate- 
ryałów w ramach umysłu, nie zostawia miejsca dla 
pracowni myśli. Wielu uczonych nie powzięło samo
dzielnie ani jednej myśli. Jednakże mogą oni, jeżeli 
tylko potrafią dokładnie strawić przyswojony mate- 
ryał, być użytecznymi społeczeństwu. Rozkosze te 
mierzą się zawsze stopniem siły pamięci, i są więcej 
żywe u mężczyzny i w wieku młodzieńczym.

Rozkosze pamięci podbudzają wyobraźnię i wznie
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cają w nas cześć ku przyszłości, co zawsze niemal 
chodzi w parze z delikatnym i oczyszczonym smakiem. 
Mogą jednak występować w połączeniu z najwstrę
tniejszym egoizmem i mierzą się raczej doskonałością 
umysłu niż delikatną czułością serca. Starzec winien 
ich używać więcej niż inni, ma bowiem większe skar
by do przechowania; z pewnością jednak z większą 
siłą odczuwa je młodzieniec, gdyż posiada większą 
wrażliwość i płonącą wyobraźnię.

Kto przywołuje na pamięć myśli, ten zwykle nie 
daje żednego znaku swego zadowolenia lub zaznacza 
je świeceniem oczu zaledwie, i energicznymi, powta
rzającymi się gestami.

Kto przewraca karty w księdze swych wspomnień, 
ten rozmaicie wyraża swą radość, zależnie od uczu
cia, ożywiającego jego obrazy. W ogólności jednak 
wyraz jego twarzy zdradza spokojną uwagę i błogie 
ożywienie.



ROZDZIAŁ VI.

R o z k o s z e  f a n t a z y i .

„Kto mi użyczy głosu i słów”, aby opisać niezli
czone uciechy, jakie fantazya wspaniałomyślnie zape
wnia tym niewielu szczęśliwym, dla których jest nie- 
oddzielną towarzyszką żywota? Jak zdołam określić 
ową piękną królowę ducha, której panowanie rozciąga 
się aż do sfer zmysłów i uczucia, która się łączy, 
zespala z najróżnorodniejszymi czynnikami, tak, iż 
obecność jej wszędy uczuć się daje, jej moralna 
wszakże indywidualność jest prawie nie do ustalenia? 
Porzucam definicye, wszyscy bowiem w potocznej 
mowie używają wyrazu „fantazya” w jednakowym 
znaczeniu, nie oznaczając, czy on wyraża zdolność 
pierwotną, czy też tylko formę myślenia. W każdym 
razie uciechy, jakich nam ona dostarcza, mają piętno 
tak charakterystyczne, iż zasługują na rozpatrzenie 
w dziale odrębnym.

Kiedy pamięć daje się porównać z archiwistą, 
który przechowuje, świadomość ze zwierciadłem, które



42

odbija, to fantazya ma wielkie podobieństwo do arty
sty. Zawsze trzyma ona paletę z najżywszemi far
bami i swym szybkim i konwulsyjnym pendzlem ma
luje wszystkie jej dostępne przedmioty. Obdarzona 
wyraźną predylekcyą do barw jaskrawych, znieść nie 
może szarego koloru rzeczywistości i odczuwa istną 
potrzebę okrywania go pstrym tynkiem. Czarodziej- 
skiem pendzlem dotyka najbardziej niepozornego ka
myka i alpejskiego kolosu, wróbla i wołu, i wszystko, 
tknięte pendzlem, pięknem się staje i wzniosłem. 
U wielu osobników wyobraźnia dochodzi do istnej 
manii malowania wszystkiego, i jak tylko wrażenie 
lub idea odbija się w świadomości, styka się z cza
rodziejskim pendzlem, i wnet przedmiot fizyczny lub 
moralny, rzecby można, staje przed nimi w szacie 
odświętnej. Nic nie będzie dla nich obojętnem i świat 
cały przedstawia im się jakby w latarni czarnoksię- 
zkiej...

Gdy wyobraźnia staje się artystą i wszystkiego 
dotyka płodnym pendzlem, jednocześnie twórczą la
seczką uderza o przedmiot i krzesze zeń tysiące iskier 
harmonijnych. Każdy przedmiot, choćby mały i po
spolity, zawsze zdradza wpływ podwójny przy do
tknięciu fantazyi: otrzymuje zabarwienie, które go 
zdobi, i wprawionym zostaje w drżenie, wysyłając 
fale światła i harmonii. Ze zwiędłych płatków róży 
czarodziejka ducha wyciągnąć zdoła potok zachwytów 
i słodyczy dla serca, cały tom słodkich wynurzeń; 
z zardzewiałego gwoździa uderzeniem laseczki odcza
rować zdoła cale dzieje, zdolne nas przejąć grozą lub
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zmusić do łez radosnych. Nic dla niej nie ma jało
wego i bezużytecznego. W każdej rzeczy znajduje 
skarb, na ziarnku piasku buduje zamek, na którego 
fundamenta nie starczy świata całego.

Wyobraźnia jest własnością ludzi w bardzo nieje
dnakowym stopniu. Jedni mają fantazyą tak słabą, 
iż nie odczuwają zupełnie jej obecności i niekiedy 
nawet chwalą się z tego. Czynią oni tak, jak t en, 
ktoby się chciał chełpić z tego, że jest eunuchem. 
W stopniu niższym fantazya użycza małych uciech, 
jakich nam dostarczają przedmioty, zabarwione na 
różowo jej pendzlem. Niekiedy używamy drobnej za
bawy optycznej, która pochodzi z różnorodnej kombi- 
nacyi obrazów teraźniejszości z obrazami zebrany mi 
przez pamięć. Kiedy umysł spostrzega związek dwóch 
idej, z których jedna wywołuje drugą, odczuwa za
dowolenie kojarzenia idej, do którego jako czynnik 
główny przy łącza się zaspokojenie daru obserwacyi.

Bardzo wiele z zadowoleń, które nam dostarcza 
fantazya, dają się porównać z temi przyjemnościami, 
jakie mam w zmniejszonym stopniu daje kalejdoskop. 
Zdoła ona odłamy naszych wspomnień i obrazy 
teraźniejszości układać w prawdziwe malowidło per
spektywy moralnej, w której znajdują się najróżno
rodniej połączone wszystkie czynniki, współdziałające 
do wytworzenia artystycznego piękna. Jużto podzi
wiamy harmonijną istotę, otrzymaną za pomocą nie
wielu linij i barw; jużto napełnia nas zdumieniem 
światłość burzliwego obrazu; to znowu z upodobaniem 
wpatrujemy się w niezliczone ozdoby i sploty, olśnieni
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jesteśmy na widok obrazu, w którym w charaktery
stycznym zamęcie znajdują się wespół wszystkie pier
wiastki świata moralnego; i wszystkie te obrazy zmie
niają się kolejno lub zlewają w jednym impulsie, jaki 
fantazya nadaje swemu aparatowi czarodziejskiemu.

Najwyższe rozkosze odczuwamy wtedy, gdy fan
tazya, korzystając ze wszystkich środków pomocni
czych sztuki, daje nam swe twory, w których naj
rzadsze, najczarowniejsze gry panoramy, dioramy, 
fantasmagoryi i kalejdoskopu łączą się z najwybitniej
szymi artystycznymi efektami światłocienia. Zapra
wdę, człowiek ani na jedną linię nie może przekro
czyć swego ważkiego widnokręgu, nie zdoła stworzyć 
najmniejszego pierwiastka, jeżeli go nie otrzyma za 
pośrednictwem zmysłów; nie jest w stanie wyobrazić 
sobie coś zupełnie nowego; może jednak tworzyć tak 
śmiałe i niespodziewane kombinacye, iż wydają się 
one prawdziwymi niemal nowotworami. Do takiego 
wszakże wzlotu fantazyi człowiek podnosi się tylko 
podczas istnej febry umysłu, którą nazywają natchnie
niem lub szałem, i która tym, którzy ją odczuwają, 
udziela rozkoszy równej najburzliwszym uciechom 
serca. Zdaje się nam wtedy, że wznosząc się ponad 
ziemię, gwałtownie strącamy nędzny atom, do któ
rego byliśmy przedtem przykuci, tak, iż spada on 
w otchłanie nicości, i pozostawia nas swobodniejszymi 
w przestworach niebios. Zdaje się nam wtedy, że 
światy trzymamy w objęciach, rozpętujemy je z wię
zów, obracamy w pył, a sami swobodnie unosimy się 
pośród chaosu zniszczenia i zatraty. Niekiedy zwolna
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w zachwycie wznosimy się na obłoku, aby przebiedz 
niezmierzone przestrzenie próżni, a gdy wisząc w ete
rze, ledwie zdolnym nas unieść, dosięgamy ostatnich 
krańców wszechświata, mniemamy, że zachwycają nas 
harmonie słońc, które ciągnąc za sobą orszaki pla
net, drżą w biegu, pośpiesznie mijają nas i zachodzą.

Zadowolenia te są niezliczone i nader rozmaite 
w swej istocie. Świat jest szary, i tylko wyobraźnia 
nadaje mu barwy; widnokrąg naszych zmysłów jest 
ciasny, lecz fantazya łudzi nas przepyszną grą op
tyczną.

Zarzucają wyobraźni, że nas łudzi i prowadzi na 
bezdroża, lecz możemy tylko powtórzyć to, cośmy po
wiedzieli o nadziei. Jeżeli chcemy wszystko, co nam 
przedstawia wyobraźnia, uważać za prawdziwe i rze
czywiste, to nie będzie to winą tej wzniosłej twór
czyni, która swych malowideł nie wydaje za przed
mioty rzeczywiste. Błędu dopuszcza się umysł, który 
sądzi odwrotnie. Fantazya zabawia nas swymi błysz
czącymi obrazami, lecz nie uczy brać je za przed
mioty rzeczywiste; jest ona dziwaczną w najpraw- 
dziwszem znaczeniu tego wyrazu i zbyt często poru
sza się na granicy obłędu, by mogła zająć miejsce 
logicznej siły myślenia. Zawsze jest ona lekką, chi
meryczną, ułudną; krócej, jest ona wzniosłym błaznem. 
Wielu ludzi, u których wybujała fantazya łączy się 
z żelazną wolą i analitycznym rozumem, z wielkim 
upodobaniem często oddaje się na oślep ułudom tej 
wietrznicy, lecz tylko na chwilę; natychmiast wiążą 
ją i z uśmiechem przypatrują się naturze w jej rze



46

czywistości. Trzymają oni fantazyą pod kluczem 
i poddają się jej tylko na moment, tak jak możemy 
chwilowo poddać się dziecku, z którem się bawimy. 
Jak dziecię, przyzwyczajone w żartach do rozkazów, 
może w chwili gniewu wziąść rzeczy poważnie i na
razić naszą powagę, tak i wyobraźnia, gdy raz się 
rozpęta, może jak szalona przebiegać łąki i pola tak, 
że rozum musi wszystkich sil dobywać, by ją uchwy
cić i spokojnie odprowadzić do właściwego miejsca. 
Walka pomiędzy rozumem i wyobraźnią—to dzieje 
wielu wielkich ludzi. Te dwie siły były stalemi to
warzyszkami największych ludzi, lecz ostatnia zacho
wywała względem pierwszej szacunek dziecka i ucznia.

Zadowolenia wyobraźni wywołują prawie zawsze 
zamiłowanie w samotności, która sprzyja doskonalsze
mu rozwojowi jej obrazów, podczas gdy stały ruch świata 
odciąga nas od rozpatrywania tych tworów. Złą ich 
stroną jest osłabienie naszego interesu dla widowisk 
świata rzeczywistego, które prawie zawsze ustępują 
tym świetnym obrazom, jakie fantazya tworzy swym 
czarodziejskim pendzlem. Gdy udaję się w podróż, 
nie czytam nigdy opisu miejsc, które mam zwiedzać, 
przedtem, niż je ujrzę sam. Gdybym zrobił inaczej, 
znalazłbym zawsze rzeczywistość na znacznie niższym 
stopniu wobec obrazów wyobraźni. Wydaje mi się 
niemożebnem przeglądanie ryciu, przedstawiających 
pomniki sztuki bez możności poznania samych pomni
ków z osobistego widzenia; psuje mi bowiem jedno 
z najponętniejszych zadowoleń wrażenia dziewiczego. 
Co się zaś tyczy widoków natury, to większy czują
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wstręt do książek niż do obrazów, które zawsze nie
mal nie dają nawet odgadnąć ich prawdziwej wiel
kości. W przyrodzie poznałem dotychczas dwie rze
czy, które przewyższyły obraz, natchniony we mnie 
przez poetów i własną wyobraźnie: Alpy i morze. 
Z pomników budownictwa oczekiwanie moje prze
wyższy! Pałac Dożów w Wenecyi i Pałac Kryształo
wy w Sydenhamie.

Fantazya—ponieważ rozpościera swą władze nad 
całym światem umysłowym — może również umieścić 
w swym kalejdoskopie obrazy otrzymane od uczucia, 
te zaś, gdy tylko są dość żywe, mogą nas niekiedy 
łudzić rzeczywistością uczucia. Zdarza się, że ludzie 
obdarzeni żywą wyobraźnią mniemają się w posiada
niu czułego i szlachetnego serca, dlatego tylko, że 
mogą opisywać najsilniejsze i najtkliwsze afekty. Być 
może, że czują istotnie wtedy, gdy o tem myślą; lecz 
płomień zapalony ich fantazya może lada chwila zga
snąć pod szczypcami woli, gdy ogień afektu nie da 
się zdmuchnąć powiewem umysłu. Można mieć naj
bardziej ognistą fantazyą obok najnieczulszego serca 
na świecie. Fantazya jest władzą czysto umysłową, 
i jakkolwiek co do postaci może być bardzo podobną 
do uczucia, nie zbliża się jednak doń w istocie.

Uciechy fantazyi są bardziej żywe w młodości; 
i u płci męzkiej. Pytanie, jaki wpływ na te rozkosze 
wywiera klimat i epoka, jest nadto subtelnem i wy
maga analizy wszystkich zdolności umysłowych. Zau
ważę tu tylko, że fautazya przedstawia dwie nader 
różne odmiany. Jedna w całym przepychu swych
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postaci okazuje się nam u narodów wschodnich, pod
czas gdy druga w całej swej eterycznej czystości zja
wia się w Niemczech. Mógłbym twierdzić, ze rozko
sze wyobraźni są we Włoszech bardziej doskonałe 
niż gdziekolwiek indziej, gdyż łączą w sobie prze
pyszny zbytek barw oryentalnych i miłą karm onię 
niemieckiego polotu fantazyi.

Człowiek, bujający w sferach fantazyi, ma oblicze 
pobudzono i błyszczące oczy. Niekiedy przymyka po
wieki, aby obrazy świata zewnętrznego nie zakłócały 
mu rozpatrywania jego świata wewnętrznego. W wy
padkach istotnego szału gorączkowego człowiek często 
biega, rzucając się niespokojnie, i gestami towarzyszy 
czynnościom, o jakich marzy. Zresztą formy wyrazu 
zależnie od okoliczności są nader rozmaite. West
chnienia, łzy, radosne okrzyki lub największy spo
kój wyrażać mogą uczucie mniej lub więcej silne.

Gra wyobraźni jest zawsze niewinną; tylko gdy 
rozkosz powstaje z tworzenia wstrętnych obrazów, 
można ją nazwać patologiczną. Niemniej jednak nad
miar tych rozkoszy może być szkodliwym, mianowicie 
gdy rozum jest niedostateczny do spętania fantazyi, 
ta zaś nieustannie przerzuca nas z jednego świ ata 
w drugi i ogłusza. Nadużycie tych uciech prowadzi 
do ogłupienia. Suche, oparte na doświadczeniu stu- 
dya są najlepszym środkiem do okiełznania rozpasa- 
sanej fantazyi. Byron studyował język armeński dla 
poskromienia swej wyuzdanej wyobraźni.



ROZDZIAŁ VII.

R o z k o s z e  w o l i .

Wszyscy wiedzą co jest wola; dlatego nie daję 
w tem miejscu definicyi, która zresztą zapełniłaby 
wiele stronic, gdyby miała być wyrozumowaną i po
stawioną we właściwem oświetleniu. Wreszcie po
nieważ mam mówić tylko o rozkoszach, jakich nam 
dostarcza ta wysoka zdolność duchowa, nikt mi prze
to z tego powodu nie zrobi zarzutu.

Czynność woli nie zawsze jest połączona z zado
woleniem. Najczęściej stanowi tylko akt konieczny 
dla pracy umysłowej i zadowolenie, jakie jej może 
towarzyszyć, jest tak slabem, że nie zostaje dostrze- 
żonem lub zlewa się z przyjemnością, powstającą 
z czynności umysłu. Gdy np. decydujemy się iść na 
przechadzkę lub uczyć się, zrobić dobry uczynek lub 
zwalczać namiętność, zawsze wprawiamy w ruch wo
lę, lecz nie spostrzegamy tego, a panujący poryw 
uczucia lub czynność umysłu pochłania czynność woli, 
która jest tylko momentem koniecznym złożonego
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zjawiska. Tylko wtedy, gdy wola musi użyć pewnej 
siły, aby przezwyciężyć wielki opór, człowiek może 
dostrzedz jej czynność i, jeżeli skieruje uwagę na ten 
przelotny akt ducha, odczuwa radość, która pochodzi 
jedynie z tego powodu. Ponieważ w każdym wypad
ku akt woli zajmuje miejsce pomiędzy siłą i oporem, 
pomiędzy pożądaniem i celem, zdarza się tedy rzadko 
że przyjemność woli jest zupełnie czystą i zawsze 
prawie zlewa się ona z pierwiastkiem poprzedzają
cym lub następującym, lub wreszcie z jednym i z dru
gim razem. Np. rano budzi nas zegar i woła do 
pracy, którą rozpoczęliśmy poprzedniego wieczora. 
Przenikliwy dźwięk nagle zakłóca nasz sen, a gdy 
za chwilę odczuwamy błogą świadomość spokoju, 
znowu uczuwamy silną chęć zamknięcia powiek. 
Zamiłowanie pracy jednak przywołuje nas do stołu, 
obowiązek usiłuje nas utrzymać w stanie przytomnym. 
Postawieni pomiędzy dwoma różnemi potęgami czas 
jakiś wahamy się, aż wreszcie zwycięzko wyskakując 
z łóżka, wykrzykujemy z zadowoleniem: „muszę”
Może wtedy największe zadowolenie pochodzi z czyn
ności woli lecz wydaje się niemal niemożliwem, by mu 
nie towarzyszyły zaspokojenia miłości własnej lub 
uciecha, pochodząca z zamiłowania wiedzy.

Rozkosze woli są silnie połączone z innymi pier
wiastkami tak, iż bardzo trudno je  analizować. Za
trzymują się w punkcie środkowym, w którym się 
łączą trzy dziedziny moralnego człowieka; należąc 
z natury swej do rozkoszy umysłowych, mogą je 
dnakże rozszerzać się w zakres zmysłów i uczucia.
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Zamiłowanie walki i miłość własna we wszystkich 
jej objawach są najbardziej nierozłącznymi pierwiast
kami rozkoszy, pochodzących z czynności woli.

W każdym energicznym akcie woli jest walka i zwy- 
cięztwo; nie może przeto nie być rozkoszy, która to
warzyszy starciu się dwóch sił i nagrodzie, połączo
nej ze zwycięztwem, W aktach woli skierowanych 
na nas samych, wieńczy nas miłość własna; przeci
wnie, gdy zwracamy wolę w kierunku innych, wyna
gradza nas ambicya. Wszystkie dobre i złe uczucia 
mogą spłacać swój haracz tym rozkoszom, nie będąc 
przeto wcale koniecznemi niezbędnie. Możemy z isto
tną przyjemnością nakazać sobie samym czyn moral
ny obojętny, możemy również znajdować nieskończo
ne upodobanie w posłuszeństwie dla nas innych, gdy 
nam to pośrednio nie przysparza wcale bogactw 
i sławy.

Uciecha woli, gdy się zwraca ku dobremu, uzdal
nia nas do największych czynów, wzrasta bowiem 
z ćwiczeniem i pożąda coraz to nowych wysiłków. 
W pewnych wypadkach dochodzi się niemal do kon- 
wulsyjnego szału, by chcieć wszystkiego, co trudne. 
Ludzie z żelazną wolą niekiedy czują się zupełnie 
panami samych siebie, a gdy w jednej pięści ściskają 
serce, a w drugiej mózg, odczuwają drganie lodowa
tych pożądań na samą myśl, że ściskając lub otwie
rając dłoń, mogą tłumić serce lub pozwalać mu bić 
żywo, zmusić myśl do milczenia lub wprawić w wir 
najburzliwszej działalności.

Bardzo wszakże trudno nie nadużyć woli silnej
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z natury. Można rozpocząć najniewinniejszym uporem 
lub kapryśnemi objawami woli, a skończyć najokro- 
pniejszem tyranizowaniem siebie samego i innych. 
W takich wypadkach człowiek staje się zapamięta
łym czcicielem własnej siły, czyni wolę celem dla 
samej woli, niepomny na to, że jest ona tylko środ
kiem dla osiągnięcia piękna, dobra i prawdy. Wy
myśla on wtedy najbardziej niezwykle wysiłki, czyni 
najzuchwalsze próby gimnastyki moralnej i dochodzi 
tak daleko, że sobie samemu nakazuje miłość lub 
nienawiść, spokój lub pracę, cnotę lub występek. 
Tacy bohaterowie woli, jeżeli nadają jednaki kieru
nek rozwijającej się w nich co chwila sile, dojść mo
gą do niezwykłej wysokości zarówno w cnocie jak 
w występku. Układ ich ducha ogranicza się do jednej 
zasady, która panuje w sposób nieograniczony i des
potyczny, i która wydaje rozkazy wszystkim pod
władnym władzom za pośrednictwem woli —pierwszego 
i ostatniego ministra. Żadne uczucia, od najszlachet
niejszych do najpospolitszych, żadna władza umysło
wa nie śmie otworzyć ust lub zrobić kroku z własnej 
podniety. Obojętnie i spokojnie sztywnieją one na 
swych placówkach i oczekują, azali rozkazodawczym 
wyznaczy im życie lub śmierć. W owem samowladz- 
twie, jakie rzadko się spotyka, leży coś, co natchnąć 
może podziwem i zgrozą.

Ponieważ raz zaczęliśmy mówić o patologii roz
koszy woli, chcemy o niej zakończyć. Jedną z naj
pospolitszych postaci chorobliwych tej władzy ducho
wej jest ,.upór”. W tej słabości człowiek nadmiernie
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wysila swą wolę na czyn, który na to nie zasługuje 
i chce go ciągle, choć rozum lub obowiązek radzi mu 
zaniechać. Do rozkoszy, jakiej doświadcza, zawsze 
niemal łączy się zadosyćuczynienie walki lub choro
bliwe zaspokojenie poczucia osobistego. Zawsze je
dnak upór jest dziwolągiem lub wynaturzoną postacią 
szlachetnej władzy, i ukazuje się prawie zawsze 
w związku z niewiadomością lub próżnością.

Pewne kaprysy, w których tak podobają sobie 
dzieci i kobiety, w istocie opierają się zawsze na 
nadużyciu woli, i uciechy te z odróżnieniem od in
nych, należących do tejże klasy, zawsze okazują 
w swym wyrazie mizerne piętno śmieszności, na któ
rą składają się złość i zadowolenie.

Fizyologiczne zadowolenie woli odczuwa więcej 
mężczyzna, młodzieniec i człowiek dojrzały. Sądzę, 
że w krajach północnych wola jest silniejszą. Wiel
ka różnorodność wszelako określa się organizacyą 
indywidualną. Jedni nie odczuwali nigdy czystej 
rozkoszy woli, inni ze szczególną pieczołowitością 
uprawiają te zadowolenia i codziennie zdobywają so
bie pewną ich cząstkę. Można być wielkim nie za
znawszy nigdy żadnej z tych uciech; nie podobna 
jednak posiadać tej władzy w pewnym stopniu si
ły, ażeby nie dosięgnąć pewnej wyższości w dobrem 
lub złem.

Uciechy te dochodzą do zewnętrznego wyrazu za 
pomocą kilku znaków, które zawsze ujawniają dzia
łalność siły i stanowczość rozkazu. Niekiedy zaci
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skanie warg i zębów starczy, by wyrazić jedną 
z najżywszych rozkoszy. Czasem człowiek tupie no
gą i ręce na krzyż składa na piersiach. Oko to
warzyszy ruchowi mięśni wejrzeniem chłodnem i po- 
łyskującem.



ROZDZIAŁ VIII.

Rozkosze poszukiwania prawdy.

Analiza idei prawdy jest tak subtelną i niepewną, 
że uporczywa praca wielu stuleci nie starczyła do 
nadania jej niezawodnej i pewnej definicyi. Rozumie 
się, że nie mogę na tem miejscu czynić nowej próby, 
i muszę się zadowolnić tem, że zaznaczę zadowolenia, 
jakich nam może dostarczyć poszukiwanie prawdy.

Prawda jest ideą; lecz bezwątpienia my ją mo
żemy odczuwać i w naszej organizacyi moralnej pa
nuje ona w dwóch dziedzinach—umysłu i uczucia.

Staniemy śród tej złożonej natury, gdy obrażeni 
fałszem rozjaśnimy twarz i odczuwamy prawdziwą 
rozkosz przy odkryciu prawdy. Do tego zadowolenia 
można dołączyć wiele innych pierwiastków moral
nych, lecz podstawę stanowi zawsze zaspokojenie 
uczucia, które było obrażonem.

Czyste zadowolenia, jakich nam dostarcza prawda 
zawsze niemal bywają negatywnemi. We wszystkich 
innych wypadkach zaspokojenie miłości prawdy łą
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czy się z licznemi rozkoszami innemi, które koja
rząc się i przeplatając różnorodnie tworzą jedną roz
kosz, w której trudno odszukać z pewnością bezpo
średni udział prawdy. We wszystkich pracach umy
słowych, od czytania aż do twórczości osobistej, po
szukiwanie prawdy zawsze współdziała jako pierwia
stek czynny rozkoszy; nie występuje jednak w tej 
czynności myślenia, która się odbywa wespół z pożą
daniem sławy lub innemi uczuciami mniejszemi. Gdy 
np. zapytani o bieg naszego życia, wyznajemy ciężką 
prawdę, odczuwamy niekiedy zadowolenie, w którem 
zaspakajanie miłości prawdy współdziała z różno
rodnemu innemi zadowoleniami, pochodzącemi z za
miłowania walki, poczucia osobistego i naszej pró
żności. We wszystkich odkryciach i wynalazkach za
miłowanie prawdy znajduje swe zaspokojenie; lecz 
nie obudzi się bez współudziału miłości własnej pod 
jakąkolwiek jej postacią.

Kto chce pisać o „prawdzie”, musi z konieczności 
uznawać różnicę pomiędzy prawdą m o ra ln ą  i u m ysło 
wą. Codziennie mówi się, że prawda jest tylko je
dna i w ten sposób ciągle powtarza się jeden z więk
szych fałszów. W tem miejscu oznaczam tylko miej
sce obfitego źródła, którego nie mogę otwierać, mu
szę bowiem odbywać dalszą drogę przez świat roz
koszy.

Nieprawda czyli kłamstwo jest największym wro
giem prawdy; błąd jest tylko jej małą słabością. Kto 
kłamie, ten zawsze doświadcza mniej lub więcej gorz
kiego żalu, obraża bowiem zamiłowanie prawdy; a kto
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istotnie z fałszu otrzymuje zadowolenie, ten doświad
cza złośliwej uciechy wprowadzania w błąd lub zado
wolenia obrony własnej. Niekiedy człowiek kłamie 
wskutek istotnej skłonności i nawet wtedy, gdy nie 
ma potrzeby się bronić. Wówczas jego poczucie pra
wdy niedomaga na chorobę wrodzoną, wskutek któ
rej fałsz staje się dlań może jedną z największych 
rozkoszy.

Jedną z najszczególniejszych postaci patologicznych 
rozkoszy prawdy jest upodobanie w wymyślaniu nie
prawdziwych wydarzeń, w „łgarstwie”. Dla wielu ludzi 
to upodobanie staje się istną potrzebą, której oddają 
się co chwila i do ostateczności narażają godność 
własną. Do tego zadowolenia miesza się mniej lub 
więcej duża doza złośliwości lub coś z tej lekkiej 
nienawiści, o której była mowa przy sposobności 
w rozkoszach gniewu. Inny czynnik stały tych roz
koszy — to zmyślanie kłamstwa, co u wielu osob
ników stanowi jedyne niemal źródło uciechy. W tym 
wypadku mamy do czynienia z prawdziwemi artysta
mi, którzy stawiają sobie za zadanie, aby jaknaj- 
większej liczbie osób napleść najmniej prawdopodo
bnych rzeczy.



ROZDZIAŁ IX.

Rozkosze czytania, obcowania towarzyskiego, twórczości 
osobistej i innych prac umysłowych.

W poprzednich rozdziałach naszkicowaliśmy po
bieżnie powstawanie i istotę rozkoszy, towarzyszących 
działalności władz umysłowych, nie zajmowaliśmy się 
wszakże formami złożonemi, jakie tworzą te rozkosze 
w ich różnorodnem połączeniu. Prace umysłowe pra
wie zawsze wprowadzają w ruch jednocześnie wiele 
władz, te ostatnie zaś, ulegając zmianom co do liczby 
i natury, tworzą rozmaite zadowolenia. Szczegółowe 
studyum tych rozkoszy umysłu jest nader zajmują- 
cem, wymaga jednak zupełnych dziejów ludzkiego 
ducha, których na tem miejscu dać nie mogę. Wresz
cie w poprzednich rozdziałach Fizyologii Rozkoszy 
umysłowych wszystkie pierwiastki znajdują się roz
proszone, a ugrupowanie ich tworzy uciechy czytania, 
badań i rozpraw naukowych i literackich i twórczo
ści osobistej; dlatego też tu podam ich klasyfikacyą.

Zadowolenie poznawania i uczenia się pod wszyst-
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kiemi postaciami tworzy dla uciechy czytania podsta
wę, na której rozpościera się współudział wszystkich 
uczuć i zdolności umysłowych. Zupełna fizyologiczna 
analiza czytania mogłaby przedstawić dzieje wszyst
kich niemal rozkoszy, zakres bowiem literatury jest 
tak szerokim, że w bibliotece znajdują się zadowole
nia dla wszystkich uczuć i wszystkich władz umy
słowych. Nawet rozkosze zmysłów mogą się odbijać 
w naszej świadomości pod postacią obrazów umysło
wych i częstokroć czytając możemy widzieć, słyszeć 
i dotykać bez udziału oczów, uszów i rąk. Dla wie
lu czytanie dostarcza tylko rozkoszy negatywnej, po
magając do zabicia nudów; przeciwnie, dla innych 
tworzy jedne z najulubieńszych rozrywek. Naj
bardziej niestrudzeni czytelnicy prawie zawsze są 
obdarzeni dobrą pamięcią, która w dostarczanych 
stale materyałach znajduje środek do wypróbowania 
swych sił.

Do zadowoleń czytania mogą być wł ączone te tak
że, które odczuwamy przy słuchaniu odczytów, przy 
zwiedzaniu muzeów i t. p.

Notowanie, robienie wypisów i zbieranie notat 
często przysparza szczególnego rodzaju przyjemności, 
która łączy w sobie spokojną czynność ducha z za
miłowaniem posiadania pod postacią skłonności do 
zbierania. Niektórzy tak lubią wypisywanie i noto
wanie wyjątków z książek, że nieomal na to tylko 
czytają, by się módz oddawać swemu ulubionemu za
trudnieniu. Upodobanie owo jest naturalnem, gdy 
mu hołdują starsi; u młodszych zwykle bywa pe-
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wnym znakiem przedwczesnej dojrzałości rozumu lub 
słabej pamięci.

Twórczość własna jest tą pracą umysłową, która 
nam użycza najżywszej rozkoszy. Czy to nasz umysł 
zupełnie niespodzianie zostaje napełniony jasną pra
wdą, czy wytrwały wzrok rozumu stopniowo odkry
wa iskrę wśród ciemności, chwila odkrycia jest naj
cenniejszą w życiu. Ograniczam się na tem zazna
czeniu i idę dalej.

Rozkosze postrzegania i drobnych odkryć przedsta
wiają prawie całą siłę przyciągającą nauk przyrodzo
nych, w których się mieści tyle powabu, iż same 
przez się zatrudnić mogą całe życie. Są to spokojne 
i ciche rozkosze, które pozostają w stanie niezmąco
nym we wszystkich burzach życia i polityki.

Rozkosz przerabiania materyału i zmieniania jego 
postaci jest jedną ze szczególniejszych i bardziej za
sadniczych, i odczuwa się przy pracach sztuki i prze
mysłu. Duch zda się przechodzić w ręce, te zaś— 
jakby miały świadomość misternych ruchów — wpro
wadzają w bezpośrednie i żywe połączenia materyą 
z odkształcającym ją  umysłem. Wszystkie te zado
wolenia mogą tworzyć naturalną grupę, którą mogli
byśmy nazwać „plastyczną”; zawsze otrzymują się 
z działalności władzy umysłowej, połączonej z wprawą 
zmysłu dotyku. Do tych dwóch czynników, koniecz
nych niezbędnie do wytworzenia wszystkich rozko
szy „plastycznych” często jako pierwiastek czynny 
przyłącza się zmysł wzroku. Kto widział jak ela
stycznie i inteligentnie porusza się pendzel w ręku
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malarza, ten musi przyznać, że narzędzie owo wydaje 
się jakby ożywione, że duch artysty przeobraża go 
jakby w nerw, za pomocą którego materya zmienia
jąc co chwila swą postać, daje poznać swe drgania.

Rozkosze „matematyczne” tworzą inną, nader na
turalną grupę w świecie rozkoszy umysłu. Zimne są 
i spokojne, mogą wszakże osiągnąć niezwykły sto
pień siły. Zawsze niemal uczony matematyk posiada 
cenną świadomość niezmiennego porządku i takiego 
układu stosunków, którego prawa zna zasadniczo, 
a ruchy jego reguluje. Niespodziane odkrycia, jakie 
czyni co chwila podczas swych badań, tworzą iskry, 
ożywiające spokojny płomień jego zadowolenia, a pe
wność prawdy wynagradza uciechę najbardziej wzniosłą 
nagrodą. Ma on prawo zwać się najpewniejszym ze 
wszystkich pracowników wielkiego warsztatu ducha.

Rozkosze czytania, porozumiewania się i twórczości 
własnej łączą się pospołu w uciechy prac literackich 
i filozoficznych, w których prawie zawsze brak in
nych czynników plastycznych i matematycznych.

Rozkosze postrzegania w połączeniu z niektóremi 
uciechami plastycznemi stanowią powab prac anato
micznych, fizycznych, chemicznych i lekarskich.

Rozkosze plastyczne w połączeniu z matematyczne- 
mi, tworzą uciechy inżenierów, budowniczych i me
chaników.

Gdybym prace umysłowe miał podzielić na dwie 
duże grupy, oddzielałbym filozoficzne od plastycznych. 
Do pierwszych zaliczyłbym te wszystkie prace, które 
mają do czynienia z księgami i ideami; do ostatnich
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zaś te, które wymagają liczby, materyi i postaci. 
Rozkosze, zaliczające się do dwóch grup, bardzo są 
różne i zawsze prawie wyłączają się wzajemnie. Li
terat może być filozofem, ten zaś znowu poetą lub 
historykiem; bardzo jednakże rzadko matematyk lub 
mechanik może pisać wiersze lub posiadać wielką 
swadę w prozie. Tylko u bardzo niewielu egzempla
rzy Homo sapiens wszystkie dary ducha łączą się pod 
jedną czaszką; nawet u tych panuje pewna hierarchia 
zdolności. Goethe chciał być naturalistą, lecz zale
dwie botanicy wyliczają go; Haller był poetą, lecz 
jego rymy nie mogą uchodzić za wzorowe; Galilei 
był literatem, lecz jego drobnostki dziś są znane za
ledwie uczonym. Leibnitz, Michał Anioł, Leonardo 
da Vinci, Voltaire i niektórzy inni objęli ludzkiej wie
dzy część największą; jednak ani we wszystkich ga
łęziach wiedzy ani we wszystkich sztukach pięknych 
zarówno wielkimi nie byli.

Pomiędzy pierwotnemi rozkoszami ducha, pocho- 
dzącemi z czynności pojedynczej władzy umysłowej 
a zadowoleniami złożonemi, wytworzonemi równocze
sną lub kolejną działalnością różnorodnych zdolności 
umysłowych, stoi kilka prostych grup wtórnych, obej
mujących rozkosze analizy, syntezy, porównania 
i wszystkich operacyj, niezbędnych dla myślenia... 
I tych rozkoszy nie mogę traktować obszerniej, lecz 
czytelnikom moim muszę wskazać przyszłość.



ROZDZIAŁ X.

R o z k o s z e  ś m i e s z n o ś c i .

Kto chciałby określić śmieszność, jako bezkształ- 
tność, lub brzydotę, uderzającą bez urazy, ten swym 
określeniem objąłby tylko niewielką część przedmio
tów, do których się da zastosować ten wyraz i wy
łączyłby z niego wiele innych, jakie zasługują na ta 
kie oznaczenie. Jest wiele przedmiotów, które są  
niezbyt kształtnemi i nie odrażającymi, nie są jednak 
wcale śmiesznymi; przeciwnie, jest wiele innych, któ
re mogą nas zmusić do pękania od śmiechu, nie 
przedstawiając najmniejszej oznaki bezkształtności. 
Jeżeli myśliciel chce uprościć przedmiot moralny 
i ująć go w możliwie krótkie słowa, to z pewnością 
prawie zawsze poćwiartuje go i przekształci, lecz nie 
określi. Określenia myślicieli są fragmentami wielkiej 
mozajki przyrody, za pomocą dłóta wtłoczonymi 
w formę medalów i wystawionymi w muzeach ich 
dzieł. Są to zaledwie lekkie linie, przeprowadzone 
na powierzchni rzeczy, dla oznaczenia w wielkiej
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mozajce geograficznego położenia kamyków, które 
pragną oni opisywać.

Możnaby porównać śmieszność z łechtaniem umy
słu i uczucia, łechtaniem, które nagle drażni różne 
władze, tak, iż powstaje pewien rodzaj swędzenia, 
pobudzający do śmiechu. W trzech dziedzinach ludz
kiej natury zauważyć można formę łechtania. Zaró
wno jak łechtanie zmysłowe w ogólności wytwarza 
się przez szybkie drażnienie nerwów czucia, śmie
szność, istne łechtanie duchowe, zawsze prawie wy- 
wołanem zostaje żywem przeciwieństwem dwóch afe
któw lub dwóch idej, lub zetknięciem się uczucia i my
śli. Zarówno jednak jak łechtanie umysłowe wzbu- 
dzonem zostaje niekiedy przez bardzo małą przyczy
nę, lub znów nie występuje wcale przy najsilniej
szych pobudzeniach, tak i śmieszność, kapryśna i ta
jemnicza jak  łechtanie, wybucha jak  bomba z nic 
nieznaczącego przedmiotu lub obrazu, w innym wy
padku znowu drzemie w obec najbardziej cudackich 
i śmiesznych karykatur.

Są śmieszności powstające ze sprzeczności dwóch 
afektów. Np. próżność i upodobanie w samym sobie 
pod wszystkiemi postaciami mogą nas zmusić do ser
decznego śmiechu, gdy nam przedstawią obraz mo
ralny, we właściwy sposób sprzeciwiający się uczu
ciom piękna, dobra i prawdy, jakie posiadamy w so
bie. Większa sprzeczność obrazów dotknęłaby nas 
nieprzyjemnie, podczas gdy podobna walka wywołuje 
istne łechtanie, które pobudza, lecz nie obraża. Niekiedy 
starczy podrażnienie jednego afektu, bez przeciwsta



65

wienia i bez niekształtności, by nas doprowadzić do 
śmiechu. Gdy np. układamy projekt, by za pomocą 
żartu wyprowadzić w pole przyjaciela, możemy sami 
roześmiać się, pobudzając uczucie złośliwości za po
mocą drobnego i niewinnego zadosyćuczynienia. Może 
wyobrażenie wyszydzonego przyjaciela zajmuje jedno
cześnie nasz umysł, nie jest ono wszakże niezbędnem, 
by nas zmusić do śmiechu;— już plan sam przez 
się powoduje śmiech.

Najbogatsze jednak źródło śmieszności tryska 
z tych idej, które się kojarzą z wrażeniami wzroko- 
wemi i które drażnią nic obrażając poczucia piękna. 
Dziwolągi przyrody i sztuki, dziwaczne zestawienia 
form przedstawiają cały arsenał śmiesznych odmian; 
zmysł słuchu również może nam przysporzyć zadowo
leń tego rodzaju, a w pewnych razach i inne zmy
sły, tem mniej jednak, im więcej zbliżają się do zmy
słu dotyku. Śmieszność jest czynnikiem moralnym, 
pochodzącym od szczególnej działalności umysłu i uczu
cia, czynnikiem, stojącym w bliższym związku ze 
zmysłem wzroku, jako najszlachetniejszym, w dalszym 
natomiast ze zmysłem dotyku, jako najbardziej ma- 
teryalnym.

Błędy również, obrażając poczucie prawdy, mo
gą być śmiesznymi, szczególniej gdy są popełniane 
przez innych. W każdym razie działanie musi tu 
być nagłem i możliwie nowem. Szybkość i nowość 
wrażenia są czynnikami w niezwykły sposób podno
szącymi śmieszność, a niekiedy starczą same dla jej 
wywołania. Jak potrzeba się znajdować w stanie

Fizyologia rozkoszy cz. I I I .  5
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lekkiej pobudliwości, by się módz śmiać przy łech
taniu zmysłu czucia, należy również posiadać szcze
gólny układ moralnej zdolności czucia, by się można 
roześmiać z karykatury lub żartu, układ, który nie 
wszyscy posiadają i który nie zawsze ujawnia się wje- 
dnym i tymsamym stopniu. Niektórzy ludzie obda
rzeni są taką nadczułością na śmieszność, iż znaj
dują ją  w każdym przedmiocie, i zmuszają ją  do try
skania jakby z tajemniczego źródła na każdym kro
ku. Często jednak tylko ich własne konwulsyjne 
nerwy są wrażliwe na ową chorobliwą śmieszność, 
którą wyszukują wszędzie; gdy zaś posiadają oni głęb
szy umysł, tworzą istotnie nową śmieszność,, której 
prawdziwy charakter uznają wszyscy, i która u naj
poważniejszych ludzi wywołać może łechtanie mo
ralne. Są autorzy i artyści—mistrze w wynajdywa
niu śmieszności, którzy w ten sposób zarabiają na 
chleb powszedni, niekiedy nawet zdobywają sławę.

Zadowolenia śmieszności z pewnością nie wystar
czają do uszczęśliwienia bytu; mogą jednak rozpędzić 
troski i nudy. Niektórzy z istną namiętnością po
szukują śmieszności, otrzymują z niej bowiem łatwe 
zadowolenia, a samo poszukiwanie stanowi dla nich 
rodzaj zatrudnienia. Nadużycie jednak tych rozko
szy prowadzi ludzi do lekkomyślności i płytkości. 
Kto jest czułym na wyższe rozkosze umysłu i uczu
cia, ten zazwyczaj nie poszukuje tych przyjemności 
i zażywa ich wtedy tylko, gdy mu się przedstawią 
wypadkowo na drodze życia. Mogą one służyć opi
nii publicznej, jako straszliwy środek pomocniczy
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wychowania i karcenia. Śmieszność dość jest silną 
do zabicia człowieka, do wytępienia występku. Jej 
fizyologia—to otwarta żyła złotodajna dla myślicieli, 
w której znaleźć mogą nietknięte jeszcze skarby.

Rozkosze te w wieku dojrzałym i u płci męzkiej 
są mniej żywe. Kobieta i dziecię z powodu swej czu
łej ruchliwości wrażliwemi są najmniej znaczne łechta
nia moralne. Ze wszystkich ludów ziemi francuski 
jest bezwątpienia najczulszym na śmieszność.

Zasadniczym rysem fizyonomii tych rozkoszy jest, 
jak już to zaznacza sam wyraz — śmiech, który wy
stępować może pod każdą formą.

Chorobliwemi są te rozkosze, gdy opierają się na 
cierpieniu innych. Kto np. śmieje się, gdy patrzy na 
upadek czcigodnego człowieka, kto znajduje upodoba
nie w tych wszystkich drobnych nieszczęściach, które 
przy współudziale śmieszności wielkiemi się stają, tem 
stanowczo odczuwa rozkosz chorobliwą. Działanie 
śmieszności wszakże staje się niekiedy tak gwałto- 
wnem, iż nie możemy mu się. ostać, lecz śmiać się 
musimy, choć moralność nakazuje nam pozostawać 
w spokoju lub oburzać się.

W pewnych wypadkach nie można nam zrobić za
rzutu z zadowolenia, opartego na cierpieniu innych, 
lecz ze sposobu wyrazu zadowolenia. Ktoś np. może 
być tak upośledzonym z natury, że nie możemy się po
wstrzymać, by nie znajdować go śmiesznym, nie może
my jednak roześmiać mu się w oczy, jeżeli nie chcemy 
być okrutnymi.



ROZDZIAŁ XI.

Negatywne rozkosze umysłu.

Negatywne rozkosze umysłu są zaledwie znane, 
rozum bowiem sam przez się daje nam niewiele cier
pień, te ostatnie zaś nie dosięgają tej siły, by z ich 
słabnięciem lub ustawaniem rozkosz powstawać mo
gła. Tu prawie wszystkie bóle pochodzą z niewia- 
domości i wątpienia, ze słabości wiary zwłaszcza, 
przy nich też najczęściej współdziała serce do wywo
łania bólu. Gdy duch przez czas długi dręczony 
zwątpieniami nagle z otuchą znowu spokój osiągnie, 
wtedy posiąść może wielką rozkosz, która jest nega
tywną i zawsze prawie z serca pochodzi. Człowiek 
nieczuły wierzy lub wątpi bez radości i bez bólu 
i nawet wtedy, gdy dochodzi do najbardziej wyuzda
nego sceptycyzmu, może ustami zazdrościć szczęśli
wym wierzącym i chełpić się poetyczną niedolą, która 
budzi zaciekawienie; w sercu jednak nie cierpi naj
mniejszej męki moralnej, wiara przeto nie znajduje 
żadnej rany do wyleczenia. Zamiłowanie prawdy jest
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uczuciem, które może być nader żywem w człowieku 
tuzinkowym, chociaż on nigdy może nie będzie mieć 
szczęścia, by odkryć choć jedną prawdę; jednocze
śnie uczucie to może istnieć w stanie zarodkowym 
w człowieku wielkim, który prawdę rozlewa strumie
niem.

Niekiedy umysł pośrednio sprawia nam ból, gdy 
w pracy z nadmiernym trudem dochodzimy do celu 
lub osiągnąć go nie możemy. Wówczas do udręcze
nia źle zaspokojonej siły umysłowej dołącza się obra
za miłości własnej i ztąd może powstać ból pewne
go natężenia. Gdy w tych wypadkach trudność na
gle zostaje usuniętą lub przezwyciężoną, odczuwać 
możemy żywą rozkosz—negatywną w zupełności.

Kto przez czas długi nie miał książki w ręku, 
a namiętnie lubi czytać, ten z istnem pożądaniem 
rzuca się na pierwszą książkę, która mu wpada 
w oczy. Malarz z prawdziwą radością używa pędzla, 
gdy przez czas dłuższy był go pozbawionym; chirurg, 
powracając z długiej podróży z żywą uciechą chwyta 
swój lancet, za pomocą którego na ludzkiem ciele 
wykonywa prawdziwe prace umysłowe. Ci wszyscy 
namiętni piastunowie piśmiennictwa, sztuki i wiedzy 
w podobnych razach doświadczają rozkoszy, której 
prawdopodobnie nie zaznaliby bez poprzedniego bólu 
lub która zapewne byłaby mniej żywą. Rozkosz we
dług niezłomnego prawa jest tem więcej natężoną, im 
większy był skok wrażliwości. Od największego bólu 
nie można przejść do najniższych stopni rozkoszy bez 
drżenia prawdziwego zachwytu; a ta sama rozkosz,
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gdy jesteśmy w stanie spokoju, zaledwie dotknie 
nas przyjemnie lub pozostawi obojętnymi. Prawo to 
zachowuje się jednak wtedy tylko, gdy rozkosz 
i ból, warunkując się wzajem, należą do jednego 
działu wrażeń. Przeciwnie, we wszystkich innych 
wypadkach ból bezwraźliwymi nas czyni lub nieczu
łymi na rozkosz, ta ostatnia znowu w pewnym sto
pniu chroni od bólu. Kogo np. dręczy ból zębów, 
ten z pewnością nie odczuje najmniejszej uciechy 
z najpiękniejszego widoku przyrody; doświadczy zaś 
prawdziwego zadowolenia, gdy osłabnie ból, który 
go nęka; jakkolwiek stan, w jakim się znajduje, nie 
może się podobać w zupełności żadnemu zdrowemu 
człowiekowi. Tu zauważyć się daje fakt dziwny, 
który tylko w historyi bólu rozpatrzonym być może 
obszernie, który jednak pragniemy zaznaczyć mimo
chodem. Rozkosz i ból, uchodzące za niezbite istno- 
ści pozytywne, które wszyscy uznają, są jednak tyl
ko pojęciami względnemi. Gdyby człowiek znajdo
wał się stale w stanie słodkiego rozmarzenia, zape
wne stan spokoju nazwałby bólem; gdyby przeciwnie 
jego stanem naturalnym były wielkie drganie bole
ści, możeby wysoko cenił bóle zębów i głowy.



DZIAŁ DRUGI.

S Y N T E Z A .





ROZDZIAŁ L

Historya naturalna rozkoszy.

W pierwszej części tej książki rozpatrywaliśmy 
rozkosz w sposób umiejętny, czyli — wyrażając się 
mniej zarozumiale—podzieliliśmy i rozczłonkowali to, 
co w naturze stanowi całość. Jeżeli pierwiastki, któ
re poddaliśmy pod nóż wiedzy, nie są porozrywane 
lub zniszczone, teraz winniśmy wszystko umieścić na 
wlaściwem miejscu, ażeby możliwem było opisać 
i traktować sy n te tyczn ie  te przestwory świata moral
nego, któreśmy przestudyowali. W tej drugiej części 
mojej książki winniśmy spojrzeć na błogi widok ży
jącej przyrody w jej działalności zupełnej, a rzuca
jąc okiem na niezmierną dziedzinę człowieka moral
nego, powinniśmy spostrzedz rozsypane na owych 
urodzajnych niwach kwiaty, któreśmy zbierali na 
wycieczkach, by je poznać dokładnie za pomocą 
soczewki i noża. Wyznać wszelako muszę, iż uczu- 
wam się zupełnie niezdolnym  do oddania rzeczywistej 
historyi naturalnej rozkoszy, syntezy wielkiej mozajki
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i tych tysiąca rysunków, jakie ją  ozdabiają. Kilku, 
szkiców, które przedstawiam czytelnikowi na tych 
ostatnich stronicach, to są tylko okruchowe odłamy 
i tylko zaznaczają plan wielkiego budynku, dla zbu
dowania którego siły moje nadto są słabe.

Rozmaite rozkosze, jakie rozpatrywaliśmy poje
dynczo, nie istnieją prawie oddzielnie, lecz w prze
różny sposob łączą się z sobą w mniej lub więcej 
obejmujące wzory. Niektóre z tych ostatnich są tak 
obszerne, iż otrzymały wlasuą nazwę i zasłużyły na 
fizyologią szczegółową, w nich bowiem współdziała 
tak wiele czynników świata fizycznego i moralnego, 
że tworzą poniekąd cząstkę czynnego życia; przeci
wnie rozkosz pojedyncza, jakkolwiek intensywna 
i znaczna, w dziejach swych przedstawia tylko jedną 
fibrę ludzkiego ducha lub serca. Opis tych grup mo
że ukazać rozkosz w zdolności do czynu, doprowadzi 
jednak zawsze do — jeżeli się tak wolno wyrazić — 
syntezy analitycznej, którą z konieczności czuć dłó- 
tem. Nie należy jednak mniemać, że w pracach umy
słowych zdołamy osiągnąć taką doskonałość, jaką sobie 
można wystawić we wzniosłem upojeniu wyobraźni. 
Niema syntezy absolutnej, zarówno jak i absolutnej 
analizy. Studyum rozkoszy nawet z najbardziej sze
rokiego punktu widzenia, zawsze będzie tylko anali
zowaniem, rozkosz bowiem nie istnieje samodzielnie, 
i  człowiek, oddzielający ją  od bólu, jej prawowitego 
brata, i od tysiąca innych, fizycznych i moralnych, 
splatających się z nią czynników, zawsze wypełnia 
czynność analityczną. Nie powinno nas to jednak
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zniechęcać; duchem możemy wyjść z granic naszego 
widnokręgu materyalnego; nie możemy wszakże dą
żyć do tego, by wszechświat objąć w jednej syntezie. 
Wzniósłszy się w przestwory czystych idej, gdy spo
czywamy i pragniemy zamknąć koło, ostateczne krań
ce nieznanego złączyć możemy za pomocą tajemnicy 
lub błędu. W pierwszym wypadku zamyka się krąg 
kosmiczny aktem skromnej niewiadomości; w drugim — 
w jakimkolwiek miejscu wstawia się domysł lub hi
potezę, t. j. błąd pewny łub prawdopodobny.

Aby w jakikolwiek bądź sposób przedstawić hi- 
storyą naturalną rozkoszy, możnaby ułożyć te grupy, 
o których mówiliśmy z różnorodnych punktów wi
dzenia. Możnaby np. towarzyszyć rozkoszy w ciągu 
biegu życia ludzkiego przez rozmaite strefy wieku. 
W tym wypadku mielibyśmy dzieje rozkoszy od ko
lebki do grobu. Możnaby objąć obszar jeszcze wię
kszy i rozpatrywać ten stan duszy z punktu widze
nia czasu i przestrzeni, t. j. spoglądać nań w rozma
itych epokach historycznych i w rozmaitych krajach. 
Zastosowaćby można w ciągu dalszym miarę stosun
ków społecznych i mówić o rozkoszach rozmaitych 
stanów i zawodów. Możnaby wypracować studyum 
o rozkoszy w stosunku do stopnia inteligencyi i deli
katności uczucia, o rozkoszy samotności i burzliwego 
życia towarzyskiego i t. p. We wszystkich podobnych 
pracach zawsze odbywaliśmy inną drogę, by przejść 
jeden i ten sam kraj i dojść do jednego celu; ponie
waż jednak drogi, jakkolwiek będą szerokie, zawsze 
zajmą tylko nieskończenie drobną część obszarów,
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przez które się ciągną, wypada przeto, że należałoby 
przejść po kolei wszystkie drogi i ścieżki, by sto
pniowo poznać cały kraj i być w stanie nakreślić 
jego topografią. Ponieważ mogłem przebiedz jedną 
tylko drogę, wybrałem zatem sposób analizy, który 
dozwalał nam na dłuższy pobyt w tych okolicach, 
które mieliśmy poznać. Przedtem jednak nim poże
gnam moich czytelników, chcę na chwilę dać im spoj - 
rzeć na główną drogę syntezy, która, majestatyczna 
i prosta, w najkrótszym czasie przebieżoną być może.



ROZDZIAŁ II.

F o r m y  w y r a z u  r o z k o s z y .

W pierwszej części poznaliśmy liczne formy wy
razu, jakie przedstawia rozkosz we wszystkich odmia
nach; pozostaje nam nadto zbadanie fizyognomii tego 
zjawiska w ogólności i czynników, jakie przytem win
niśmy uwzględnić.

Siła działająca przy zjawisku rozkoszy rozszerza 
się od punktu, w którym się rozwija pierwotnie, 
wzdłuż nerwów czucia i w działalność wprawia te 
systemy, którym się udziela. Tą drogą otrzymujemy 
świadomość rozkoszy, której używamy sami, i czytać 
możemy na twarzy naszych współbraci i zwierząt, 
naszych dalekich krewnych, rozkosz, którą oni od
czuwają. Znaki zmysłowe, za pomocą których obja
wia się rozkosz, tworzą jej rysy wyrazu czyli szkie
let anatomiczny jej fizyognomii; udział zaś sił moral
nych w wyrazie zjawiska stanowi żywą fizyognomią 
która się zakreśla na niezmiennem i stałem tle rysów 
anatomicznych. Rozróżnienie to jest sztucznem i trąci
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metafizyką, lecz w tem miejscu służy tylko do rozpa
trzenia zjawisk wyrazu rozkoszy.

Pierwiastkami anatomicznymi każdej formy wyra
zu rozkoszy są nerwy i mięśnie, które poruszają się 
rozmaicie zależnie od istoty strumieni, jakie do nieb 
dochodzą od nerwów obwodowych lub ośrodków ner
wowych. Niema wszakże ruchów charakterystycznych 
dla wrażeń przyjemnych, a ich cechy właściwe pocho
dzą od rozmaitego sposobu połączenia i współdziała
nia różnorodnych czynników. Rozkosz może osiągnąć 
wyraz za pomocą śmiechu lub płaczu, wzniesienia ką- 
tu ust lub zupełnej nieruchomości warg, za pomocą 
szerokich i gwałtownych ruchów lub zupełnego spo
koju. Możemy wszakże za pierwszym rzutem oka 
poznać nieskończone stopnie uśmiechu lub promyka 
światła błyszczącego z poza zasłony łez. Tu jak 
i w wielu innych zjawiskach moralnych świadomość 
nasza w swym błyszczącym zwierciadle odbija obraz 
ledwie zarysowany, którego oko ducha nie zdoła okre
ślić lub rozpoznać, który możemy jednakże odbić 
w świadomości innego człowieka, posługując się ste
nografią słowa lub telegrafią wejrzenia.

Wszystkie prawie rozkosze mogą się ujawnić przez 
proste błyszczenie i ruchy oka. Przy więcej ożywio
nych i umysłowych uciechach oko w ogólności jasno 
się błyszczy, otwiera się szerzej i staje się ruchliw- 
szem; przy więcej intensywnych rozkoszach zmysło
wych, przeciwnie, jest tęsknem, niepewnem lub nawet 
zdrętwiałem, a w wyższych stopniach ukrywa się zu
pełnie pod oponą powiek. Najbardziej subtelne afekty
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wszystkie mogą znaleźć wyraz w niezliczonych sto- 
pniowaniach ruchów na dół, do góry, na prawo i na 
lewo, i tu zaiste z podziwem spostrzegamy, jak prze
strzeń kilku linij zawrzeć może całą niezmierną ga- 
leryą obrazów, jaką przedstawiają ludzkie namiętno
ści. Oko w mgnieniu jednej chwili maluje obraz dla 
którego przedstawienia artysta musi zużyć długie go
dziny, który myśliciel musi badać w ciągu wielu dni, 
by go módz niedokładnie zanalizować.

Oko przyczynia się również do wyrazu rozkoszy 
wydzielaniem łez, których nie brak w wyższych sto
pniach rozkoszy uczucia. Łza na licu matki, która 
wzruszona od radości, ściska syna, ocalonego z cięż
kiej niemocy, ma ten sam skład chemiczny, co łza 
w oku kucharzą, krającego cebulę; wydzieliła się z te
go samego gruczołu, na tę sam i postać, barwę; lecz 
pierwsza lśni się w tajemniczym blasku moralnym, 
który odbijając się w naszej świadomości, tchnie 
w nas czystą uciechą i niekiedy wzrusza do tkliwych 
łez. Ta postać wyrazu jest jedną z ciekawszych 
i starczy sama jedna do wywołania w nas współczu
cia. Być może przejmuje nas tajemniczy objaw zja
wiska, które jest przeznaczonem do wyrażania zaró
wno radości jak i bólu, i wznosi nas niepostrzeżenie 
w owe czyste sfery świata idealnego, gdzie najbar
dziej skrajne sprzeczności kojarzą się w kosmicznej 
harmonii.

Wszystkie mięśnie twarzy przy wyrazie rozkoszy 
zostają wprawione w ruchy, dążące zwykle do roz
szerzenia, w ten sposób ujawniając fizycznie to napie-
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cie, które odczuwamy aż po same trzewia. Nos w swej 
stoickiej bezwrażliwości, pozostaje wiernym swemu 
obyczajowi, i nie porusza sic, podczas gdy usta są 
w ruchu więcej niż każda inna część twarzy, a ich 
kąty prawie zawsze wznoszą się ku górze, tworząc 
w ten sposób uśmiech—jeden z najprostszych obrazów 
za pomocą którego przedstawia się rozkosz.

Po mięśniach twarzy najczęściej wprawiane bywa
ją  w ruch przy rozkoszy mięśnie szyi i tułowia, na
stępnie idą muskuły ramion i rąk, i ostatnie wchodzą 
w ruch mięśnie dolnych kończyn. Rozumie się, iż tak 
bywa w ogólności; wyjątki są liczne. Jednym z naj
bardziej pierwszych ruchów wyrazu mięśni jest pocie
ranie rąk, które stanowi nieledwie charakterystyczny 
znak dobrego humoru i wesołości. Ruchami złożonymi 
są skoki, bieganie, tańce i niezliczone inne dziwa
czniejsze i rzadsze czynności. Davy, gdy odkrył potas, 
uczuł taką radość, iż zaczął tańczyć w swem labora- 
toryum. Drżenie i gwałtowne ruchy ściegiem również 
mogą wyrażać pewien stopień uciechy, a w pewnych 
rzadkich wypadkach nawet konwulsye służą do wy
razu rozkoszy.

Jedną z najbardziej charakterystycznych fizyogno- 
mij rozkoszy jest śmiech, polegający na dłuższym, 
przerywanym i rozgłośnym oddechu, przy którym 
przepona zostaje wprawiona w drganie. Do tej akcyi 
głównej w rozmaitych wypadkach przyłącza się błysz
czenie oczów, zarówno jak i poruszenia mięśni twarzy 
i całej osoby. Najskromniejszy śmiech jest cokolwiek 
żywszym uśmiechem, t. j. nieco wyżej podnoszą się
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Laty ust, wargi zlekka się otwierają, tak iż dają się 
widzieć zęby i następuje jeden głośny oddech. Jeżeli 
ten ostatni się powtarza, a kąty ust kurczowo wzno
szą się i opadają, śmiecił wzrasta pod względem na
tężenia, aż wreszcie kurcz tak potężnieje, że oddech 
przerywa się, wydechanie staje się ciężkiem i nie
szczęsne trzewia brzuszne, podrzucane to w tę to 
w ową stronę przez wstrząśnienia przepony, wydają 
głuchy szmer, tak iż ręka pośpiesza, by ich uchronić 
od nadmiernego ruchu. Niekiedy nawet jesteśmy zmu
szeni oprzeć brzuch o ścianę lub jakikolwiek inny 
przedmiot twardy, by miarkować wstrząśnienia trze- 
wiów. Krążenie krwi również ulega zaburzeniom 
i twarz rumieni się, podczas gdy oczy wskutek czyn
ności czysto mechanicznej pobudzone są do łez, nie
kiedy odczuwa się także silny ból w okolicach móżdż
ka. W stopniu wyższym śmiech może stać się nie
bezpiecznym.

Śmiech sprowadzony do wzoru pierwotnego, jest 
wyładowaniem nerwowem, które nagłym wybuchem 
wprawia w kurczowe drganie przeponę i inne mięśnie 
wtórne,—jest klapą bezpieczeństwa dla owego nadmia
ru siły, jakiego nie zdoła wytrzymać maszyna. Gdy 
rozkosz trwa długo i wzrasta zwolna stopniowo, wtedy 
dojść może do wyższego napięcia i nie wyrazić się 
śmiechem; podczas gdy rozkosz niższego stopnia może 
zupełnie nagle wybuchnąć gwałtownym śmiechem. 
Pod tym względem wszakże natura rozkoszy wywiera 
wpływ daleko większy niż jej natężenie, i śmiech jest 
najbardziej naturalnym wyrazem szczegółowej klasy

Fizyologia rozkoszy. Cz, I I I \  6
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rozkoszy umysłowych, które jak już to widzieliśmy, 
należą do dziwacznego świata śmieszności. Gdy śmiech 
ma miejsce przy rozkoszy czysto zmysłowej, zawsze 
można spostrzedz, że wzrastający potok rozkoszy nagle 
przerywa się jaśniejszą iskrą, która działając jak nie
spodziane wyładowanie, tem łatwiej pobudza do śmie
chu, żc nasza zdolność czucia znajduje się w stanie 
podniecenia. Zasługuje na uwagę, że niektóre wraże
nia, pozbawione zupełnie wyższych czynników ducho
wych, nadmiernie pobudzają nas do śmiechu np. łe
chtanie. W tym wypadku zjawisko zdaje sio ograni
czać do odruchów, wywołanych szczególnego rodzaju 
podrażnieniem.

Najzwyczajniejsze rodzaje śmiechu bywają rozmaite 
zależnie od stopnia natężenia, i poruszają się w gra
nicach od cichego śmiechu do głośnego chichotu; są 
jednak niektóre rodzaje rzadsze, zmieniające się za
leżnie od istoty. Dzieci i kobiety mają śmiech meta
liczny i elastyczny, osoby otyłe, przeciwnie, tłusty 
i pozbawiony dźwięku. Ludzie bogatego umysłu ma
ją przeważnie śmiech ostry i przenikliwy, lubieżne 
kobiety śmiech aksamitny. Ludzie otwarci i wspa
niałomyślni w ogólności oddają się śmiechowi z wie- 
kszem wzburzeniem niż egoiści, którzy zawsze śmieją 
sio nieharmonijnie. Jest następnie śmiech próżny, 
wibrujący, niemy i t. p. Śmiech wymuszony jest zaw
sze chorobliwym i zamiast rozweselać pozostawia nas 
obojętnymi lub odpycha.*)

*) Kobiety z plemienia Mangadsza w Afryce środkowej według 
zapewnień Livingstone‘a śmieją się nader wdzięcznie. Nie jestto
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Śmiech sprawia pewne działania mechaniczne, wy
wiera wszakże niejaki wpływ moralny. Jeżeli znaj
dujemy się w umiarkowanie dobrym humorze, bardzo 
łatwo za pomocą najmniejszej pobudki możemy być 
zmuszeni do śmiechu, a wyładowanie spowodowane 
przez nieznaczną przyczynę lub proste połechtanie 
trwa długo na mocy nabytej siły rzutu—jużto dlatego 
że śmiejemy się z samych siebie, jużto, że ani na 
chwilę nie możemy okiełznać nerwowego prądu. W ka
żdym razie śmiech można uważać za moralne kicha
nie, wstrząsające systemem nerwowym, za prawdzi
wą reakcyą maszyny mózgowej, ułatwiającą porusze
nia tej ostatniej. Niekiedy będąc w posępnym uspo
sobieniu ducha, musimy się roześmiać z czegokolwiek 
a gdy splunie jasna rakieta, pozostajemy jeszcze 
w stanie osłupienia, i nie możemy trafić powtórnie 
na ścieżkę mętnej myśli, tak iż wybieramy drogę 
bardziej przyjemną.

Westchnienie również może być objawem zadowo
lenia i w ogólności wyraża wielką rozkosz zmysłową 
lub nadmiar przyjemnego uczucia. Zwolna przywraca 
ono równowagę, znosząc stopniowo nadmierne natęże
nie, podobnie jak śmiech sprawia to samo działanie 
nagle.

ani śmiech zarozumiały, ani głupi chichot, lecz śmiech świeży 
i falujący, którego się słucha z wielkiem upodobaniem. Jeżeli je
dna z nich zacznie się śmiać, inne wtórują i biją przytem w dłonie.

Przyp. aut.
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Fizyonomia jednej i tejże rozkoszy bywa różnoro
dną, zależnie od konstytucyi indywidualnej, wieku, 
pici i innych warunków wrodzonych lub przypadko
wych, które zmienić mogą nasz sposób czucia.

Osobniki nerwowe i drażliwe czują niezwykle sil
nie i wyrażają przyjemność bardziej czynnie niż lu
dzie o tępej wrażliwości. Ich nerwy drgają od naj
mniejszej fali i cieszą się oni mikrokosmem rozkoszy, 
jaki zawsze jest zamkniętym dla wielu ludzi. Gdy 
wszakże ich mimika często bywa przesadzoną, wyra
żają oni pomimowolnie więcej niż czują rzeczywiście. 
Pod tym względem są osobliwości, które nam często 
nie pozwalają zgadywać rozkoszy, jaką odczuwa da
ne indywiduum, z rysów jego twarzy. Niektórzy na- 
przykład prawie nigdy nie śmieją się, nie będąc prze
to nieszczęśliwymi lub nieczułymi; niektóre znowu głu- 
powate i płytkie kobiety przy najmniejszej sposobno
ści śmieją się hałaśliwie, nie posiadając jednak wcale 
nazbyt delikatnych nerwów.

Kobieta posiada nuda ilość siły nerwowej, która 
łatwiej się nasyca, okazuje przeto szybką dążność do 
wyładowania się, powodując oddziaływanie systemu 
mięśniowego. Dlatego też fizyonomia rozkoszy u ko
biety jest żywszą i bardziej malowniczą; mężczyzna, 
przeciwnie, z większym spokojem pochłania zadowo
lenie, nie czując wielkiej potrzeby wyładowania. Nad
mierna czułość systemu nerwowego czyni kobietę 
bardzo przystępną dla śmiechu i płaczu, i często 
ostatnie przebłyski gasnącego bólu zlewają się w niej 
z pierwszym brzaskiem powstającej rozkoszy.
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W wieku dziecięcym śmiech prostoduszny w całej 
swej czystości otrzymuje swój wyraz. W wieku mło
dzieńczym ukazujemy na naszej twarzy burzliwe bar
dziej uciechy; w wieku dojrzałym w spokoju pełnym 
godności wyrażamy zaspokojenie, podczas gdy nikt 
nie zdoła lepiej jak starzec zaznaczyć za pomocą ro
zumnego uśmiechu spokojnych uciech ducha i ciepłej 
słodyczy wspomnień.

Narody południowe są bardziej udzielające się niż 
północne, dlatego też zupełnie jednakową rozkosz wy
rażają żywiej i głośniej, i na tym punkcie mają wie
le podobieństwa do kobiet. Rozweselony Włoch śpie
wa, tańczy i hałasuje, gdy Anglik z uśmiechem pije 
kufel piwa. Pierwszy już przywrócił równowagę swe
go systemu nerwowego, za pomocą jaskrawego śmie
chu, ostatni zaś ledwie przez zimny uśmiech zaczyna 
wywiązywać swą radość.

Artystyczna piękność fizyognomii rozkoszy uka
zuje się w całej swej doskonałości idealnej tylko 
u oświeconych klas społeczeństwa, lub u niewielu in
dywiduów, którzy z pomocą wielkiej inteligencyi 
w jednym skoku zajęli to miejsce, do którego inni 
doszli przez długą drogę wychowania i przez wpływ 
naturalnej dziedziczności. W pewnych razach może się 
podobać niejakie umiarkowanie w wyrazie zadowole
nia, tym bowiem sposobem schlebia się naszej próżno
ści, gdy jesteśmy tylko widzami rozkoszy, której nie 
podzielamy.

Rozkosz ma swą obłudę i człowiek pod wpływem 
interesu lub próżności, dąży do ukrycia rozkoszy,
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która może zmniejszyć jego poważanie u innych. Ze 
wszystkich postaci wyrazu rozkoszy czynność mięśni 
daje się ukryć najłatwiej, błyszczenie zaś oczu wy
stępuje prawie zawsze, nawet gdy oblicze wyraża 
zkądinąd spokój najbardziej niezakłócony. Niekiedy 
zda sic, iż cały nadmiar siły nerwowej, że nie może 
wybuchnąć inaczej, skupia się w oczach, których szcze
gólna żywość stoi w jaskrawej sprzeczności ze zmy
ślonym spokojem rysów twarzy. Śmiech również gdy 
jest prędkim i silnym, powstrzymać się daje zaledwie 
nadzwyczajną siłą woli, i najczęściej, gdy jest zatrzy
many przez pewien czas, wybucha zupełnie nagle 
z istnym bukiem i odrazu wyładowuje siłę, która się 
nagromadziła nadmiernie. Niekiedy człowiek może 
dokazać tego, że kłamie ból wtedy, gdy odczuwa 
przyjemność; lecz w tym wypadku psuje się natura 
i karze winowajcę, który ją obraża, powodując w nim 
utratę poczucia godności własnej, bez którego źródło 
najczystszych i najwyższych uciech serca pozostaje 
zamkniętem.

Rozkosz może się wyrażać w sposób przesadzony 
lub fałszywy, i przedstawia nam wtedy istną ,.pato- 
gnomią” czyli fizyognomią chorobliwą. Patologiczny 
charakter wyrazu leżeć może w braku zgodności po
między uczuciem i przedstawiającym jo znakiem, za
równo jak i w niektórych innych obrażających po
czucie piękna pierwiastkach. Nierzadko spotykamy 
osobistości, które się śmieją w sposób istotnie głupko
waty lub niedorzecznie wyrażają swą radość, tak, iż 
zamiast nas pobudzać do wesołości, odpychają raczej.
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Wszystkie zwierzęta w jakikolwiek bądź sposób 
wyrażają zadowolenie, jakie odczuwają; możemy 
wszakże czytać uciechę tylko u tych, które bliżej nas 
stoją. Nikt nie uchwycił wyrazu rozkoszy u ryb 
i płazów, u ptaków zaś żywość ruchów, rzeźwość 
śpiewu i błyszczące oczy jasno i wyraźnie zaznaczają 
uciechę. Zdaje się nawet, że te stworzenia o ciepłem 
życiu zawsze są wesołe i młode.

Nadzwyczajna szerokość ich dróg oddechowych 
zda się być jedyną przyczyną tego zjawiska. Żyjące 
swobodnie w lasach zwierzęta ssące, rozkosze swe 
ukrywają przed uaszemi oczyma, nie możemy tedy ba
dań ich fizyognomii, a jeżeli raz będziemy mieli szczę
ście znaleźć się z niemi na cztery oczy, to odczytamy 
na ich obliczu ból lub strach—gdy jesteśmy od nich 
silniejsi; gdy zaś mają silniejsze mięśnie i zęby niż 
my, to z pewnością nie przyjdzie nam na myśl ana
liza ich fizyognomii, która prawdopodobnie ujawni 
radość ze zwycięztwa lub z oczekiwanego łakomego 
kąska. Zwierzęta domowe wyrażają swe uciechy za 
pomocą szczególnych znaków, które rozumiemy bar
dzo dobrze: pies macha ogonem, koń strzyże uszami 
i rży we właściwy sposób i t. p. Można rzec, że pier
wotne formy wyrazu rozkoszy są wspólne wszystkim 
wyższym ssakom, lecz śmiech jest udziałem tylko 
człowieka.



ROZDZIAŁ III.

Fizyognomia moralna i patognomia rozkoszy. —  Filozofia 
uroczystości.

Pomiędzy fizycznemi oznakami rozkoszy a moral- 
nemi, stoją niektóre wzory złożone, które stanowią 
przejście od pierwszych do drugich i uzupełniają w ten 
sposób fizyognomia uciechy. Najważniejszemu złożone- 
mi oznakami wyrazu są: „okrzyki” i ,,śpiew.”

W wyższych stopniach rozkoszy prawie nigdy nie 
brak. okrzyków; wyrażają one osłupienie umysłu, zdzi
wionego napięciem uczucia. Sprowadzone do swej isto
ty okrzyki są tylko stenograficznymi znakami, za po
mocą których staramy się wyrazić raczej niż określić 
swój stan. Umysł nie ma koniecznego spokoju do ana
lizy przepełniającej go rozkoszy; ponieważ jednak nie 
może pozostać bezczynnym podczas wielkiej nawałni
cy, za pomocą śmiałego znaku lub oderwanego słowa 
daje znać, że żyje i czuwa. Zdarza sic, iż pomimo-
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wolnie zdążamy ku najwyższym ideom, wzywamy nie
bo, gwiazdy i najwyższą istotę, lub w jednej chwili 
tworzymy pewne wyrazy, które przez swą dziwaczną 
formę, przez siłę, konieczną do ich wymówienia zmniej
szają napięcie, w którem się znajduje cały nasz sy
stem nerwowy. Okrzyki w ogólności więcej wyrażają 
rozkosze gwałtowne, wyładowujące się w iskrach. 
W każdym razie natura idei, przedstawionej okrzy
kiem, ma bardzo niewielkie znaczenie dla wyrazu, któ
rego wewnętrzna istota określa się przez formę. 
W rzeczywistości wyrazy „mój Boże” oznaczać mogą 
tak dobrze największą przyjemność jak i największy 
ból i rozmaitość wyrazu polega tylko na sposobie ich 
wymówienia.

Przeciwnie, te rozkosze, które przyrównaliśmy do 
płomienia, najczęściej objawiają się śpiewem, który 
jest środkiem wyrazu bardziej umiarkowanym i ró
wnym niż okrzyk. Stanowi od naturalne przejście od 
najbardziej nieokreślonych i pomieszanych słów do 
najdoskonalszych środków wyrazu poezyi. Umysł nie 
jest tak zmieszanym i zaskoczonym jak przy okrzyku, 
nie może jednak jeszcze ująć w myśl stanu świado
mości, ima się przeto nieokreślonego języka muzyki, 
która za pomocą harmonii doskonale wyraża przyje
mny lecz nieświadomy stan, w którym się znajduje
my. Śpiew nieharmonijny i bezładny wyraża jeszcze 
zamęt sił umysłowych lub przewagę uczucia i bywa 
niekiedy tak niekrępujący się niczem, iż równa się 
szmerowi i doskonale wyraża wtedy burzę serca. Gdy 
zaś fale się uspokoją i zwierciadło świadomości ja 
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śniej odbija obraz rozkoszy, śpiew jest prawidłowym 
i harmonijnym

Profani, którzy wyrażają radość językiem muzyki, 
czerpią z archiwów pamięci, artyści zaś biorą do rąk 
czarodziejską laseczkę i tworzą nowe formy harmonii. 
Częstokroć, gdy są upojeni radością, śpieszą do forte
pianu, lub swojego ulubionego instrumentu, albo chwy
tają pióro, aby zapisać wzniosie myśli muzykalne, 
które kiedyś może będą zachwycać świat cały.

Od prostego okrzyku dochodzimy do twórczości 
muzykalnej, znajdujemy się tedy w dziedzinie moral
nego wyrazu rozkoszy t j. w części, która należy do 
umysłu. Najprostszy udział, jaki rozum bierze w mo
ralnej fizyognomii rozkoszy, stanowi myśl ułożona 
w słowa. Często, gdy jesteśmy w wesołem usposobie
niu i samotni, mówimy do siebie, ponieważ idea odbita 
w świadomości nie wystarcza nam i czujemy potrze
bę powtórnego odbicia, jakie się odbywa za pośre
dnictwem ucha. W każdym razie przyjemne uczucie 
by się wyrazić, winno być opanowanem przez wszech
mocny umysł, aż —w stopniu krańcowym — rozkosz 
znajdzie się poza nami jako przedmiot badany przez 
umysł z analitycznym spokojem i bystrością. Prawie 
zawsze wtedy już nie wystarcza nam słowo i chwy
tamy pióro, by wyraz naszej radości uczynić mniej 
przelotnym. Potrzeba ta jednakże nie jest pierwotną 
i czystą, lecz wyrasta z połączenia wielu czynników.

Nie rzadko nadmiar uczucia zmusza nas do odtwo
rzenia naszej rozkoszy, i, nie zatrzymując się ani chwi
lę, do badania poruszającej nas siły. Wtedy śpieszy
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nasze pióro i pisze „wiersze” które wyrażają naszą 
radość w najdoskonalszej formie i w całej prawdzie. 
Z wzniosłością idei przedstawia analityczną bystrość 
ducha, który bada samego siebie; z przepychem formy 
i harmonijną szatą wyraża sic cenna dla nas nawał
nica, w której szybuje nasza wrażliwość. Poeta z mę 
ztwem geniusza grzebie swoją przelotną radość w nie
śmiertelnym marmurze wierszy i otwiera dla przy
szłych pokoleń nowe źródło uciechy.

Umysł może inaczej jeszcze ująć we wzory roz
kosz, wyrażając ją na płótnie lub w marmurze. Mo
żemy wiec śmiać się razem z mistrzem, który od stu
lecia spoczywa pod ziemią.

Wynalazki nowych zabaw i nowych środków ro
zrywki mogą być innym wzorem, za pomocą którego 
możemy przekazać potomnym naszą radość. Możnaby 
powiedzieć z tego punktu widzenia, że rozkosz ma 
swoje dzieje „geologiczne” i „paleontologicznej’ 
a w naszych bibliotekach i galeryach znajdują się 
prawdziwe rozkosze „kopalne.“

Rozkosz pociąga z sobą zawsze do współdziałania 
uczucie, z którem ma wiele stron wspólnych.

Rozkosz, gdy stara się wybuchnąć przez wszystkie 
drogi otwarte fizyczne i moralne, w uczuciu spolecznem 
znajduje jedną z radości najbardziej naturalnych, za 
pomocą których może wylać całą ukrytą w sobie peł
nię życia. Jeżeli innym udzielamy naszej radości, 
uwalniamy się od nadmiaru uczucia, którego nie mo
żemy utrzymać, a patrząc na uciechę, wywiązującą 
się w innych, przez odbicie otrzymujemy ją  znowu
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w nas samych. Dwie istoty, które się cieszą nawza
jem, są tedy dwoma ciałami obustronnie doprowadza- 
jącemi się do równowagi. Jedna wysyła drugiej prąd 
uciechy, który w tej ostatniej wywołuje to samo zja
wisko; druga, która otrzymała ze swojej strony znowu 
wysyła prąd uciechy i oto dary wymieniają się kolejno 
i nieprzerwanie. Radość wszakże, której udzielamy inne
mu powraca do nas w stanie doskonalszymi cieplejszym, 
i za każdym razem gdy promień radości odbija się 
w nas lub poza nami, staje się jaśniejszym i cieplej
szym. Prosta i pierwotna radość złączyła się z zaspo
kojeniem życzliwego uczucia i gdy poprzednio używał 
w nas tylko człowiek indywidualny, teraz używa 
i społeczny, t. j. człowiek całkowity. Oto wzór ogól
nym, przedstawiający tajemnicę podzielanymi) rozkoszy.

Potrzeba udzielania naszej radości innym, jest tak 
potężną, iż niejednokrotnie mówimy i śmiejemy się do 
nieożywionych przedmiotów lub opowiadamy zwierzę
tom nasze szczęśliwe zdarzenia.

Jednak w ten sposób oszukujemy tylko naturę; 
gdy jesteśmy poruszeni radośnie, pożądliwie poszuku
jemy człowieka, któryby się cieszył wraz z nami. 
Gdy nasza radość jest bez miary, wtedy możemy się 
rzucić w objęcia pierwszej osoby, którą spotykamy, 
nawet gdyśmy jej poprzednio nie znali. Kiedy ta 
ostatnia zatrzymuje się w podziwie i nie może odrazu 
podzielać z nami nieznanej radości, wyrażonej w tak 
rzadki i gwałtowny sposób, poszukujemy kogo innego 
i t. d. dopóki nie znajdziemy kogoś właściwego. Czę
sto tak się wyraża radość narodu, wywołana niespo-
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dziewaną wiadomością. Radość wzrasta ponad wszyst
kie miary, gdy człowiek, który cieszy się z nami, 
zajmuje już oznaczone miejsce w naszem sercu—gdy 
jest naszym przyjacielem, bratem i t. p.

Jakkolwiek jest pięknym wyraz rozkoszy, podzie
lanej przez dwie kochające się osobistości, nie zada- 
walnia się nim jednak społeczne uczucie wzniesione 
na najwyższy stopień silą rozkoszy, lecz czuje po
trzebę rozszerzenia się szerszego i praktycznego od
czuwania swego dobroczynnego wpływu. Rozum oświe
cony szlachetnemi uczuciami w jednej chwili pokazu
je nam, jak egoistycznie byłoby wymagać od innych, 
by używali radości do nas wyłącznie należącej, i świad
cząc dobre uczynki wzbudzamy pierwotne zadowolenia, 
aby wesołość otaczających nas twarzy, odbijała naszą 
uciechę w całej jej czystości. Te jednak szlachetne 
formy wyrazu radości różnią się bardzo zależnie od 
ilości społecznego uczucia i ciężaru pojedynczych kies. 
W każdym razie prawie wszyscy czują się więcej 
zdolnymi do dobrego czynu, gdy są w wesołem uspo
sobieniu, i każdy niemal przypomni sobie dobry uczy
nek, który uczynił w szale radości. Nieszczęsny ten 
kto do tego niezdolny! Ma on żelazne serce, albo nie 
posiada nic zgoła, gdyż to są najłatwiejsze ze wszyst
kich dobrych uczynków.

Uroczystości mają swe pochodzenie pierwotne 
w szczęśliwym wypadku, który zgotował wielką ra
dość dla jednego osobnika i wzbudził w nim potrzebę 
rozszerzenia jej dalej, t. j. udzielenia innym, Być mo
że pierwszy człowiek, gdy po raz pierwszy został oj
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cem, w odwiecznych lasach Azyi obchodził pierwsze 
święto, ciesząc się ze swoją żoną szczęściem, jakiem 
go obdarzyły niebiosa. Ta uroczystość musiała być 
prostą i wesołą i w pierwiastkach swych przedsta
wiała wzór wszystkich uroczystości przyszłych. Były 
to dwie istoty, udzielające sobie jednej radości, i uży
wające jej wspólnie, uczta musiała być bardziej świe
tną niż zwykle, już wtedy bowiem dawała się czuć 
potrzeba ozdobienia pierwotnej uciechy wieńcem mniej
szych przyjemności. Uroczystość musiała się powta
rzać przy narodzinach drugiego dziecka, i stała się 
bardziej milą wskutek nagromadzonego doświadczenia 
i udziału jeszcze jednej istoty. Gdy istniały dwie ro
dziny ludzkie, uroczystość nabrała większego znacze
nia i powstała gościnność, która później miała przy
jąć tyle nazw i tak różnorodnie się wyrażać. Zbli
żanie się wiosny, ustanie długiego deszczu i wiele 
innych szczęśliwych zdarzeń, potęgowało liczbę świąt 
społecznych, które od początku łączyły się z uroczy
stościami religijnemi. Te święta pierwotne istnieją 
jeszcze wszędzie, przyjęły tylko mniej lub więcej od
rębną postać zależnie od postępów cywilizacyi lub 
zwyrodnienia. Poruszają się one w ciasnym kręgu, 
mogą jednakże mieć wiele powabu, jeżeli są natchnię
te miłością, a nie nawyknieniem, i jeżeli próżność nie- 
gasi uciech szlachetnego i wzniosłego uczucia.

Ludzie zwykli nie mogą swych radości uroczy
stych rozlać po za wązkie granice nakreślone przez 
przyjaźń i pokrewieństwo; lecz ludzie wielcy, którzy 
sterują losami narodów mogą swych nadziei udzielać



95

całemu narodowi i w pewnych warunkach zgotować 
powszechny dzień uroczysty.

W uroczystościach religijnych biorą udział wielcy 
i mali, zbierając się nabożnie w świątyni pana. Te 
święta mają swoje filozofią i swój wzór fizyologiczny; 
nie mógłbym jednak ich profanować pod nielitości- 
wym nożem analizy.

Zabawy mogą dodawać blasku roczystości, nie mo. 
gą jednak jej stanowić same przez się.

Nie wszystkie uciechy mają fizyognomią moralną; 
najprostsze i mniej intelektualne rozkosze zmysłów 
mają tylko fizyczne oznaki wyrazu. Najzupełniejsze 
formy wyrazu, przy których umysł i serce współ
działają najcenniejszymi darami, są właściwie tylko 
wyższym rozkoszom umysłu i uczucia.

Rozkosz może mieć zarówno chorobliwą fizyogno- 
mią moralną jak i rysy patologiczne. Niekiedy uczu
cie bywa tak tępem, iż nie może być wprawionem 
w działalność największą rozkoszą, i umysł prawie 
zupełnie spoczywa. Najgorszym jednak wrogiem este
tyki moralnej jest egoizm, który psuje najpiękniejsze 
postacie wyrazu rozkoszy, sprowadzając w nich zanik 
najbardziej ponętnego czynnika, a mianowicie—dzia
łania uczucia życzliwości. Egoista jest tak skąpym 
pod względem życiowym, że nagle powstrzymuje poru
szenia uczucia, drgającego z radością w harmonijnej 
sympatyi i raczej ubezwładni i uszkodzi rozkosz, 
niż wspaniałomyślnie dozwoli jej rozwinąć się i roz
szerzyć, gdyż to może doprowadziło by do niebezpie
cznej ofiary. Udało mu się z pomocą doświadczenia
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ową grubą osłono, w której sic zamyka, uczynić tak 
trwałą, iż wytrzymać zdoła nadmierne natężenie roz
koszy, którą może on podnosić w sobie bez strat sto
pniowo. Inni zaś wylewają przepełniającą ich rozkosz 
z wielkim pośpiechem, tak iż wspaniałomyślne roz
rzucanie czyni ich sakwy zanadto lekkiemi i dopro
wadza ich do zapomnienia świętych obowiązków. Nie
którzy w ciągu kilku chwil, stają się niezwykle roz
rzutnymi, jeżeli ich obejmie niespodziewana radość, 
i wtedy zagrażają uduszeniem tym wszystkim, na któ
rych chcą skierować potok radości, nie są bowiem 
zdolni utrzymać jej w granicach rozumnego umiarko
wania. W tych dwóch krańcowych wypadkach moral
na fizyognomia rozkoszy grzeszy tylko ilością; są je
dnak obrazy nieczyste z powodu użytych w nich farb.

Uczucia patologiczne, jak o tem można sądzić 
a priori — wszystkie prawie mają wyraz fałszywy 
i chorobliwy. Fizyognomia fizyczną nieczystych afe
któw zaznaczyliśmy już bliżej, pozostaje nam omówie
nie wyrazu moralnego. Rozkosz wywołana uczuciem 
nieczystem, jest istotnem złem moralnem, ożywia bo
wiem patologiczne afekty. Czysta radość pobudza szla- 
chetne uczucia, które uczestniczą w niej przez pośre 
dnictwo różnorodnych harmonij i tworzą cenny kon
cert. Radość nieczysta, przeciwnie, zda się ożywiać 
sympatycznie najwstrętniejsze uczucia, które wtedy 
tryumfują wespół w sposób bezczelny i nieokiełznany. 
Człowiek np. który się cieszy ze spotwarzenia swego 
rywala, śmieje się tak, że wzbudza obawę; przywo-
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łając do pomocy umysł i serce, obmyśla nowe wy
stępki dla zgotowania sobie nowych uciech.

Niekiedy radość jest czystą z pochodzenia i tylko 
nieczystą przez swój wyraz. Powstający ztąd kon
trast jest naprawdę wstrętnym. Uroczystość ludowa, 
którą zamyka walka byków lub kogutów, jest w zu
pełności godną obrzydzenia; pomimo tego są jeszcze 
ludy w Europie, które się w nich lubują, jak niegdyś 
starożytni Rzymianie w ohydnych igrzyskach cyrko
wych. Na szczęście te choroby moralne w biegu po
koleń straciły wiele ze swej złośliwej i zaraźliwej natu
ry, ślad ich tylko znajdujemy w krwawych zabawach 
mieszkańców Madrytu. Upojenie może być również 
chorobliwym wyrazem uciechy.

Fizyologia rozkoszy. Cz. I I I . 7



ROZDZIAŁ IV.

Rozkosze w życiu człowieka.

Dotychczas staraliśmy się oznaczyć różnorodne 
stany, jakie przedstawia każda rozkosz zależnie od 
wieku, pici i innych mniej ważnych okoliczności; te
raz należy rzucić przelotne wejrzenie na wszystkie 
przeobrażenia, jakie przebywa rozkosz w życiu ludz- 
kiem, ażebyśmy mogli sprowadzić wszystkie zmiany 
tego zjawiska do jednego wzoru fizyologicznego.

Przyszłość naszych uciech jest nakreśloną już przy 
urodzenia i tylko przez jedyną okoliczność płci. Czyn
ność płciowa wszakże zapewnia nam tylko pewne za
dowolenia i przemożna siła woli i geniuszu nie do
zwala nam choćby na jedną linię przekroczyć granice, 
w jakie zostaliśmy zamknięci przez naturę. W świę
cie moralnym lub umysłowym różnica płci, jakkolwiek 
dość znaczna, sprowadza się prawie wyłącznie do 
różnicy stopnia, i jak wszystkie zdolności umysłowe, 
któremi się pyszni mężczyzna, istnieją również u ko
biety, tak i wszystkie uczucia, wstrząsające serca 
płci pięknej, falują także w sercach męzkich. Jedy
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rzyństwa, któro nie mogą być naturalnie wspólne obu 
płciom.

Przy innych okolicznościach równych suma rozko
szy, rozweselających życie, u kobiety jest zawsze 
mniejszą. Jest ona wyposażoną większą wrażliwością 
i delikatniejszemi uczuciami i ma pod tym względem 
wiele materyałów zdatnych do wytworzenia zadowo
lenia; lecz jest wspaniałomyślną i nieuważną, większą 
przeto część jej uciech równoważą bóle. Jeżeli jej 
sprzyja szczęście może używać wiele; lecz gdy grozi 
zły los, nie umie się bronić i walczyć i odważnie 
wychyla aż do dna kielich goryczy, jeżeli tak posta
nowi los dla duszy wybranej. Z drugiej znowu stro
ny wszystkie niemal kapitały swe umieszcza w do
brach najbardziej ruchomych, jakie tylko można so
bie wyobrazić, a mianowicie w sercach innych; naj
mniejsze zatem wahania, jakim ulega co chwila wspa
niałomyślność ludzi, każą jej drżeć z obawy, a chy
tre podstępy, jakich względem niej dopuszcza się ego
izm innych, zwolna sprowadzają utratę cennych skar
bów, z których czerpie radość potrzebną do życia.

Człowiek zatem jako mężczyzna ma o wiele wię
ksze prawdopodobieństwo szczęścia, niż jako ko
bieta.

Co się tyczy świata zmysłów, to tu mężczyzna 
otrzymuje więcej zadowoleń niż kobieta ze zmysłu 
wzroku i smaku; tej ostatniej wszakże przysługuje 
pełniejsza czara w bankiecie miłości, tak iż równo
waga zostaje przywróconą.

Ważna różnica leży w podziale rozkoszy uczucia
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i umysłu u obu płci. Mężczyzna używa więcej uciech 
uczuć pierwszej osoby i zadowoleń umysłu w ogólno
ści; dla kobiety zaś są przeznaczone subtelniejsze za
dowolenia istotnych afektów, które wychodząc z na
szego serca płyną w otaczający nas świat, aby zna
leźć punkt oparcia w innem sercu. W świecie uciech 
mężczyzny są świetne słońca rozkoszy ambicyi i za
miłowania walki; mniejsze gwiazdy — to uciechy mi
łości i przyjaźni, uciechy prac umysłowych i zadowo
lenia zmysłu smaku.

Na niebie uciech kobiety przeciwnie gwiazdy, któ
re zaćmiewają wszystkie inne i same przez się wscho
dząc i zachodząc tworzą dzień i noc, to — uczucie mi
łości i przywiązania macierzyńskiego; mniejsze gwia
zdy — to przyjemności dotyku i drobne uciechy, wy
tworzone przez afekty. Niekiedy widnokrąg je
dnego mężczyzny lub jednej kobiety obejmuje obie 
półkule uciechy. Wtedy bywa tak, że mężczyzna 
zrywając ostatnie listki, zdobiące wierzchołek drzewa 
sławy, nie zapomina o swem sercu i kocha wspania
łomyślnie; wtedy również kobieta, nie zapominając 
o tem, że jest kochanką i matką, może wcisnąć na 
swe czoło nieśmiertelny wieniec wawrzynowy, zasłu
żony przez prace umysłu. Takie jednak wypadki si
ły umysłowej i moralnej są niezwykle rzadkie; pra
wie zawsze zauważyć można przewagę jednej kate- 
goryi przyjemnych uczuć.

Obok płci miarę uciech naszego życia najwięcej 
zimenia organizacya fizyczna i moralna, którą utrzy
mujemy przy urodzeniu razem z życiem; tu również
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wszelkie roztrząsanie i wyjaśnienie będzie zbytecznem. 
Zmienna u różnych osobników ogólna zdolność czucia 
usposabia ich do osiągania wyższego lub niższego sto
pnia rozkoszy przy jednem wrażeniu; w równym sto
pniu przewaga jednych zdolności nad innemi określa 
przemaganie pewnych potrzeb i odpowiednich roz
koszy.

Jest wielu ludzi pod tym względem w wysokim 
stopniu jednostronnych, a ćwiczenie jednej zdolności 
i odpowiednich jej rozkoszy coraz to więcej dopro
wadza ich do jednostajnej doskonałości, tak iż stają 
się nieczułymi na wiele przyjemności, leżących poza 
obrębem ich szczególnego upodobania. Niekiedy tak 
się wzmaga ich jednostronność, że nienawidzą pewnych 
przyjemności, zkądinąd zupełnie niewinnych, lecz nie- 
należących do tych, które sobie upodobali.

Większość jednak ludzi posiada w średnim sto
sunku wszystkie zdolności, z których żadna nie pa
nuje nadmiernie i rozkosze ich również sprowadzają 
się do średniej miary, która może znaleźć zastosowa
nie względem całego ogółu pokoleń wszystkich kra
jów i czasów.

Chociaż miara naszych rozkoszy w przybliżeniu zo
staje oznaczoną przez płeć i przez organizacyę fizyczną 
i moralną, którą otrzymujemy przy urodzeniu, ulega 
wszakże zboczeniom w biegu życia.

W pierwszych latach życia zaczynamy kosztować 
rozkoszy zmysłów, gdy wszakże uwaga nasza jest je 
szcze bardzo słabą, nasze uciechy bywają nietrwałe. 
Nasza pamięć nie zatrzymuje żadnego wrażenia
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z owych czasów, niewątpliwie jednak, że człowiek 
jako małe dziecię odczuwa uciechę i wyraża zewnę
trznie. Przed tem nim dziecię nauczy się śmiać, za
dowolenie przy ssaniu i swoje dobre usposobienie wy
raża spokojną statecznością rysów twarzy, której zna
czenie dobrze rozumieją matki. Im dalej posuwa się 
dziecię na drodze życia, tem więcej używa, jakkol
wiek nie ma jeszcze żadnego wyobrażenia o rozko
szy. Pozostaje jeszcze na tym stopniu, co i zwierzęta, 
które odczuwają największe rozkosze, lecz z pewnością 
nie mogą wytworzyć sobie o nich wyobrażenia.

W dzieciństwie dziewiczość wrażenia zastępuje brak 
wyższych zdolności; dlatego też wrażenia, które 
w wieku dojrzałym pozostawiają nas w stanie zu
pełnie obojętnym, w dzieciństwie mogą utworzyć źró
dło uciechy. Zrobiliśmy tę uwagę już z powodu roz
koszy zmysłowych. Zresztą w owym wieku mecha
nizm życia zdrowego człowieka jest tak czynnym, 
bieg odżywiania tak ciągłym i żywym, że prosta świa
domość życia tworzy tło dla uciechy, tło, które roz
szerza swe jasne barwy na dni dzieciństwa i na 
którem iskrzące uciechy mogą się łatwo zarysowy
wać. Gdy tylko system nerwowy znajduje się w sta
nie wielkiego zaspokojenia i lekkiej pobudliwości, naj
mniejsze wrażenia lub najlżejsza czynność zdolności 
starczy do wytworzenia rozkoszy. Dlatego również 
dziecko zdrowe jest zawsze niemal wesołem. W tem 
wieku rozkosz odnajduje się prawie zawsze przypad
kowo, poszukuje się jej bardzo rzadko. Prawie za
wsze dotyka ona zmysłów, a szczególniej zmysłu do



103

tyku, wprowadzonego w działanie przez mięśnie, 
następnie mniejszych uczuć i zdolności umysłowych 
drugiego rzędu. Bardzo rzadko dziecię znajduje upo
dobanie w pracach umysłowych, ponieważ niedosta
teczność sił umysłowych wymaga większego wysiłku, 
niż rozkosz powstająca z ich czynności. Uczy się 
tylko z obowiązku i gdy istotnie uczy się z przyje
mnością, to czyni to gwoli drogiej miłości własnej 
i dla przypodobania się rodzicom i nauczycielom.

W ogólności młodzieniec doznaje najwięcej i do 
swej gorącej i tętniącej piersi przyciska burzliwe 
uciechy pierwszych lat życia jednocześnie ze spokoj- 
niejszemi rozkoszami wieku dojrzałego. Nie mam tu 
na względzie wyjątków. Niekiedy staje się samobój
cą, często przeklina życie i złorzeczy nadziei; zawsze 
jednak jest bogaczem, który się dusi pod ciśnieniem 
swych skarbów, jest marnotrawcą, który nadużywszy 
wszystkiego i strwoniwszy w kilku chwilach ogromne 
kapitały,  żałośnie skarży się i rozpacza. Wówczas 
stwierdza on starą prawdę owego smutnego zdania, że 
„człowiek nie może być szczęśliwym, jeżeli szczęścia 
niegodzien.” Gdy wszystko mu się uśmiecha, gdy jest 
panem wszystkich rozkoszy, gdy przyroda cała zda 
się mu pochlebiać, gdy sympatye wszystkich ludzi 
unoszą go ku niebiosom, on wtedy śmie ziewać, 
uśmiechać się pogardliwie i cynicznie i z iście zuchwa
łą niewdzięcznością ośmiela się „znosić życie.”

Wiem, że fakt ten ma swą przyczynę, nie mogę 
wszakże zatrzymywać się nad nim bliżej. Muszę 
tylko powtórzyć to, co nie da się zaprzeczyć, że mia
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nowicie wiek młodzieńczy jest w ogólności wiekiem 
największych rozkoszy, że młodzieniec, który prze
ciwko niemu bluźni, nadużywa życia i później w wie
ku dojrzałym napróźno będzie się skarżyć na straco
ny czas i siły zużyte w niebezpiecznej grze moralnej.

W młodości uczymy się poznawać nowe rozkosze, 
może nawet wszystkich kosztujemy; rzadko jednak 
z rozkoszy robimy sztukę lub naukę. Biegamy w pra- 
wo i w lewo, posuwamy w górę i zniżamy się, 
nie mierzymy jednak ani otchłani ani własnych 
sił. Gdy walczymy tylko i zwyciężamy, gdy możemy 
rozpalać się i drżeć, wtedy żyjemy i używamy. Wów
czas pierwszą potrzebą bywa wywiązanie pożerającej 
nas siły, a zresztą jest nam obojętnem, za pomocą 
jakiej klapy bezpieczeństwa ona się uwolni. Niekiedy 
gaśnie w skurczu mięśni, to znów skrapla się w roz
pędzie niemożliwych projektów; jużto z szumem wy
pływa przez klapę najburzliwszych namiętności, jużto 
tłumi się w długich i niebezpiecznych studyach. Czło
wiek, który w dwudziestym roku życia nie może być 
rozrzutnym, jest godnym litości.

W owym wieku człowiek, przysypany licznemi roz
koszami, prawie nie zatrzymuje się dla analizy roz
koszy. Zaledwie powąchał kwiatek, zaledwie zdobył 
cenną książkę, namiętnie i burzliwie ciska kwiatek 
i książkę, i pożądając nowych rozkoszy rzuca się 
w wir świata. Ile wzniosłych głupstw, ile chimer, 
ile złorzeczeń i błogosławieństw znaczą ognisty bieg 
tego głupca fizyologicznego!

Przyroda jednak stawia pewne granice rozrzutności
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człowieka, i gdy jego krew krąży mniej żwawo, gdy 
zmęczenie hamuje jego kroki, wtedy ma czas do otar
cia potu z czoła, do obejrzenia się i badania topo
grafii życia. W tej chwili wstępuje w wiek męzki. 
Lata i rzeźkość ciała mogą wytknąć granice wie
ku fizycznego, lecz nie moralnego. Jeden i drugi 
zgadzają się często, jednak nie zawsze. Młodzieniec 
może w wielu razach nadużyć przedwczesnego rozu
mu, w ośmnastym roku życia może stanąć poza szran
kami młodości; może się rozejrzeć przed tem, nim po
biegnie, może kreślić plany, nim zostanie budowni
czym, może zostać oszczędnym, nieledwie skąpym, nie 
będąc nigdy rozrzutnym. Taki człowiek wstępuje 
w wiek męzki nie bedąc nigdy młodzieńcem. On 
wcześnie dojrzał niebezpieczeństwo nieposkromionego 
i szalonego biegu, on zmierzył własne siły, znalazł 
je niewystarczającemi na to, by sobie pozwolić igra
szki młodości; zrzeka się jej chętnie i dochodzi do te
go, że w dwudziestym roku przybiera rozważny chód 
człowieka dojrzałego.

Czy człowiek w dwudziestym czy czterdziestym 
roku życia wejdzie w wiek męzki, to pewna, że je
go rozkosze zmieniają się co do istoty lub przynaj
mniej co do postaci, i gdy poprzednio kapitały jego 
rozkoszy prawie wyłącznie składały się z dóbr ru
chomych, teraz zmieniają się w nieruchome. W wie
ku młodzieńczym lubimy bardziej konwulsyjne zmia
ny naszej sakwy i jeżeli istotnie otrzymujemy wyso
kie procenta, bez trwogi stawiamy czoło bankructwu 
i ruinie. Dzisiejszy milioner jutro będzie bez gro
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sza. W takich strasznych wahaniach jest ruch, ży
cic, powab. Przeciwnie człowiek dorosły zadawalnia 
się trzema lub czterema procentami, lecz żąda pewno
ści i gwarancyi. Kapitały swe wkłada w domy 
i dobra ziemskie, zawsze płaci obowiązkowy ha
racz wszystkim towarzystwom ubezpieczeń. Dobrami 
nieruchomemi, z których ludzie dojrzali pobierają 
rozkosze, są uczucia rodzinne, spokojne pożądania 
sławy, studya, zamiłowanie pierwszego zaimka dzier
żawczego i inne podobno kapitały, o których była 
mowa poprzednio.

Gdy człowiek wchodzi w wiek starości, znajduje, 
że pomimo całej oszczędności i zapobiegliwości został 
pozbawiony wszelkich uciech i staje się skąpym. 
Wówczas odbiera swoje posiadłości z rąk dzierżawcy 
i sam staje się rządcą i kasyerem  Nie dowierza 
nikomu, sam chce widzieć i mierzyć, a gromadząc 
około siebie swe mienie i dobro, stara się oddalić od 
siebie wszystkich, którzy mają pozory pasorzytów. 
Jest on wolny od zarzutu; kapitały jego rozkoszy, 
których tak nadużywa ł w młodości, znacznie stopnia
ły. Oszczędność wieku dojrzałego wprawdzie znowu 
poprawiła jego finanse, lecz czas, od którego nie ma 
ubezpieczeń, zrujnował jego domy, wyjałowi ł jego 
pola. Pozostają mu tylko pewn e miłe wspomnie
nia i blade rozkosze, które przechowuje w swojej 
sztucznie ogrzewanej cieplarni. Gdy jest zdrowy na 
duchu i ciele, nie jest nieszczęśliwym i jakkolwiek 
rzadko się uśmiecha i wzdycha, bardzo lubi życie; 
a bądź cobądź, jeżeli człowiek lubi życie, to dla
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tego tylko, że otrzymuje odeń więcej rozkoszy niż 
bólów.

Aby wyrazić poglądowo charakterystykę rozkoszy 
w różnych okresach życia, możnaby powiedzieć: dzie
cię używa dziewiczości wieku wrażeń dla tego zazna
je wielu małych i żywych rozkoszy; młodzieniec do
świadcza najbardziej burzliwych i sztucznych rozko
szy życia, nie może jednak ich ocenić należycie; czło
wiek dojrzały korzysta z uciech spokoju i wygody; 
dla starca pozostają ostatnie rozkosze, jakie zdoła 
odczuwać, rzucając ostatnie pożądliwe i tęskne wej
rzenie na drogie przedmioty, z któremi wkrótce będzie 
zmuszonym się rozstać.

Do wieku młodzieńczego kapitał naszych rozkoszy 
jest w ręku przyrody i korzystamy z procentów, nie 
troszcząc się o zarząd. Gdy dochodzimy do wieku 
młodzieńczego, przyroda uznaje nas za pełnoletnich; 
lecz gdy tak nagle obejmujemy posiadanie wszystkich 
naszych bogactw, wpadamy w prawdziwy szał wła
dania i stajemy się rozrzutnymi, narażając na wielkie 
niebezpieczeństwo nasze mienie. Często nasze nad
mierne bogactwo niemożliwą czyni ruinę zupełną; je
żeli wtedy zbliżamy się do wieku dojrzałego, zbiera
my resztki naszych posiadłości i stajemy się oszczę
dnymi. W starości zawsze jesteśmy skąpymi lub 
lichwiarzami.

Stan naszego zdrowia może mieć wielki wpływ na 
naturę naszych rozkoszy. Choroby, przysparzając 
nam istotnych cierpień, zmniejszają zarazem liczbę 
rozkoszy, a wpływając przez czas długi na ogólny
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stan naszej wrażliwości, nieczułymi nas czynią na 
drobne uciechy życia. Zdarza się jednak, że stan 
chorobliwy, czyniąc nas bardziej delikatnymi lub 
wrażliwszymi, daje nam coraz więcej wrażliwości na 
rozkosz, a przedstawiając nam ogólny zdrowostan 

jako cenne dobro, podnosi naszą uwagę na rozkosze 
pochodzące ze świadomości mechanizmu życia. W ka
żdym razie choroby pozwalają nam odczuwać nega
tywne rozkosze rekonwalescencyi.



ROZDZIAŁ V.

Topografia moralna rozkoszy.

Jednem z najbardziej ważnych pytań, należących 
do syntezy lub historyi naturalnej rozkoszy jest roz
mieszczenie tej ostatniej pomiędzy rozmaitemi klasami 
społeczeństwa. Ten temat wymagałby sam dla sie
bie grubego tomu, tu bowiem muszą znaleźć wyja
śnienie największe kwestye filozofii praktycznej i po
lityki; muszę tu jednak, jak i w wielu innych miej
scach mojej książki, poczynić tylko nieznaczne zazna
czenia.

Jeżeli rozkosze, obiecane w życiu przyszłem, mogą 
dać pociechę cnotliwym ludziom i złagodzić im cier
pienia nędznego bytu w ciężkiej pracy dla zdobycia 
prawa do życia; to byłoby faktem bardzo smutnym, 
prowadzącym do ruiny całego społeczeństwa, gdyby 
pieniądze dawał jedyną podziałkę rozkoszy w różnych 
warstwach społeczeństwa. Wówczas najbogatszy byłby 
najszczęśliwszym, a ktoby przyszedł na świat bez pienię
dzy, lub nie mógł ich zdobyć, musiałby przeklinać życie 
lub zwątpić w istnienie opatrzności. N szczęściea nie tak
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jest: wiele jest przyjemności, których nie można kupić lub 
odziedziczyć, nawet za pomocą milionów Rotszylda. 
Delikatniejsze i silniejsze rozkosze afektów leżą w obrę
bie czuciowości każdego, i jakkolwiek przypadek roz
dziela je z chimeryczną stronniczością, nie odmierza 
ich jednak ciężarem sikwy pieniężnej. Rozkosze umy
słowe również nie są niedostępne dla biednych, 
i chociaż ci ostatni mają wielką trudność w ich zdo
byciu, mogą jednakże używać ich niekiedy w wyż
szym stopniu. Wielkie zdolności umysłowe na szczę
ście nie mogą być odziedziczane jak wiele przedmio
tów i nie należą przeto wyłączne do jednej klasy. 
Wreszcie pozostają jeszcze pewne rozkosze podziwu 
przyrody, na które wszyscy jesteśmy wrażliwi.

Nie chce wszakże ukrywać, że w stosunku roz
koszy istnieje pewien ogólny niedomiar u niektórych 
klas społecznych. Z pewnością bogaci mają środki 
w reku, by sobie sprawie większą liczbę rozkoszy; 
gdy wszakże zwykle skaczą w szczęście na obie nogi 
jednocześnie, najsilniejszych rozkoszy doznają wszyst
kich od razu i stają się przeto nieczułymi na mniej
sze przyjemności, które pozostawili po za sobą. Kie
dy nadużycie życia, w które wpadają tak łatwo, spro
wadzi im nudy, gdy już zerwali najpiękniejsze kwia
ty cieplarni, wtedy nie mogą wyjść dla zbierania 
kwiatków polnych i leśnych, a jednak i te są tak 
piękne i wonne. Człowiek biedny, przeciwnie, od 
urodzenia został postawionym na kresowych stopniach 
życia, tam, gdzie ziemia nieurodzajna i piaszczysta 
nie wydaje nic, prócz ostów i cierni. Musi on po
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tnieć, by sobie utworzyć drogę i iść naprzód; lecz 
żaden urząd celny nie powstrzymuje go w podróży; 
gdy posiada świetny rozum lub silny oskard żelaznej 
woli, zdoła wypalić lub wykarczować ciernie, a posu
wając się w biegu, może przebiedz jałowe stepy nę
dzy, dojść do żyznych równin i wiecznie kwitnących 
pól dobrobytu, a może nawet odważnie wkroczyć do 
kosztownych szklarni bogaczy, z których został wy
łączonym przez swe urodzenie. W tej wędrówce mo
że się zatrzymywać, by wchłaniać w siebie woń 
każdego z kwiatków; te ostatnie bowiem stają się 
coraz to piękniejszymi i wonniejszymi, odpowiednio 
do coraz to żyzniejszego gruntu i coraz to łago
dniejszego klimatu. Droga wszakże, która prowadzi 
od stepów ubóstwa do podzwrotnikowych ogrodów 
bogactwa, jest zanadto długa, tak iż rzadko udajo 
się ją przebiedz jednemu człowiekowi. Zawsze je
dnak pociesza go nadzieja osiągnięcia kiedyś celu; 
a nadzieja ta jest rozkoszą, której braknie boga
temu.

Przez swe stanowisko społeczne więcej niż kto
kolwiek inny szczęśliwym być może człowiek, uro
dzony w stanie zamożności. Stoi dostatecznie blizko 
od ubóstwa, by uznać jałowość tej gleby i należycie 
ocenić te żyzne równiny, na których ujrzał światło 
dzienne; z drugiej strony nie jest tak dalekim od 
bogactwa , by zwątpić w możność zbogacenia się. Gdy 
rozum lub szczęście udzieli mu karty wejścia do 
owych podwzrotnikowych ogrodów, nikt lepiej nad 
niego nie zdoła ocenić i zakosztować ich błogości.
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Człowiek biedny gdy tam wstąpi, prędzej będzie 
olśnionym, niż uszczęśliwionym; oprócz tego tępość 
zmysłów nie pozwoli mu zakosztować rozkoszy no
wych nabytków w całej subtelnej ich doskonałości.

Szczęśliwym być można na każdym stanowisku 
społecznem; rzadko jednakże do tego dochodzi czło
wiek biedny, w którego okolicach cierpienia leżą na 
porządku dziennym i czynią go niezdolnym do wszyst
kich uciech, jakie wymagają spokoju i wczasu. Aby 
być szczęśliwym, człowiek biedny potrzebuje wznio
słej moralności, która nie bywa udziałem każdego. 
Człowiek bogaty ma wszystkie środki w ręku, by 
dążyć do szczęśliwości, lecz nadużywa jej często. Że
by' być szczęśliwym, musi we wszystkiem umieć utrzy
mać miarę, co wcale nie jest łatwem. Człowiek uro
dzony w stanie średniej zamożności, może przeciwnie 
łatwiej być szczęśliwym, niż inni bez wielkiego rozu
mu i wysokiej moralności. Jest to prawda, stara jak 
społeczność ludzka, i wszyscy poeci i filozofowie świa
ta powtarzali ją, każdy w swym języku. Dlatego 
nie powinniśmy się zadawalniać jej powtórzeniem, 
lecz musimy jej udzielić stałego kredytu. Ludzie 
bogaci, którzy ujrzeli światło dzienne w wygodnej 
atmosferze, nie mogą z pewnością jej porzucić bez 
zadania sobie krzywdy; lecz oni ziewają w niej i nu
dzą się często do samej śmierci. Nas tylko szczęśli
wych śmiertelników przyroda przeznaczyła do zalu
dnienia całego świata; i gdy w dojrzałym wieku, po 
długiem przebieganiu ścieżki życia, udaje nam się 
wbiedz do cieplejszego klimatu, to zapewniam was,
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że ani na chwile nie będziemy cierpieć od gorąca. 
Kto życzy sobie być bogatym w nadziei, że zostanie 
szczęśliwym, ten najczęściej wcale się nie ludzi 
i zresztą dąży do najnaturalniejszej rzeczy na świę
cie; lecz ktoby pragnął urodzić się bogatym, ten je
żeli nie jest co najmniej geniuszem finansowym, ży
czy sobie niebezpiecznego dobra lub prawdopodobne
go zła.

Każdy zawód ma właściwe sobie rozkosze, czyli, 
właściwiej mówiąc, swój wzór, składający się z roz
koszy charakterystycznej i wielu innych przyjemno
ści wtórnych i pomniejszych, lub w którym rozmaite 
rozkosze pod rozmaitemi postaciami i stosunkami 
sprzęgają się w jedną właściwą grupę. Dzieje roz
koszy wszystkich zawodów byłyby zaprawdę pracą 
ciekawą; lecz na każdym kroku dawałby się w nich 
uczuwać brak niezbędnego czynnika — t. j. historyi 
bólu, z którym wespół rozkosze składają istotny wzór 
fizyologiczny. Dlatego też ograniczę się tutaj tylko 
do kilku zaznaczeń.

Można tworzyć rozmaite, mniej lub więcej natu
ralne klasyfikacye ludzkich zawo dów, zależnie od 
punktu widzenia, z którego będziemy wychodzić. Na 
tem miejscu chcę je podzielić odpowiednio do natury 
panujących w nich rozkoszy.

Przyjemne uczucia właściwego czystego zmysłu 
dotyku spotykają się najczęściej w zawodzie ręko
dzielników i artystów. Wyżej ponad nimi stoją rze
źbiarze.

Fizyologia rozkoszy cz,  I I I . 8
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Rozkosze zmysłu smaku w ogólności odczuwa naj
żywiej kucharz, żołnierz i lekarz.

Wskutek ogromnych różnic, które zachodzą we 
wrażliwości różnych nosów, żaden zawód nie zdoła 
wywierać takiego wpływu na zadowolnienie zmysłu 
powonienia, iżby organizacja zmysłu mogła sic wy
doskonalić w sposób wyraźny. Gdyby nie tak było, 
wówczas fabrykanci i handlujący wonnościami mu
sieliby być bardziej uprzywilejowanymi.

Nauczyciele muzyki i mistrze tonów więcej niż 
inni ludzie zaznają rozkoszy czwartego zmysłu.

Rozkoszy zmysłu wzroku używają najżywiej po
dróżnicy, rysownicy i malarze.

Rozkoszy uczucia honoru można używać w każ- 
dem powołaniu, najczęściej jednak w zawodzie woj
skowym.

Rozkosze żądzy sławy są dostępne każdemu ro
botnikowi społecznej fabryki; lecz żeby się o nie 
ubiegać, trzeba być co najmniej majstrem w fabryce.

Ambicya we wszystkich postaciach zapewnia naj
większe rozkosze książętom, ministrom, dworakom 
i t. p.

Rozkosze zamiłowania własności są najżywsze 
u bankiera i kupca.

Przyrodnicy i uczeni, specyaliści różnego rodzaju, 
doświadczają prawie zawsze więcej niż inni ludzie 
rozkoszy zamiłowania zbiorów.

Rozkosze życzliwości praktycznej muszą być od
czuwane najżywiej przez lekarzy, nauczycieli i du
chownych.
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Miłość ojczyzny najżywszych rozkoszy dostarcza 
żołnierzom.

Uciechy religijne bywają szczęśliwym udziałem 
duchownych.

Zamiłowanie walki udziela najżywszych rozkoszy 
żołnierzowi, myśliwemu, adwokatowi i lekarzowi.

Rozkosze poczucia sprawiedliwości są najwięcej 
dostępne dobrej woli sędziów i panujących,

Rozkosze nadziei są w szerokiej mierze pozosta
wione dla wszystkich zawodów i powołań, które po
ciągają za sobą wiele pracy i mało wynagrodzenia.

Każdy stan i zawód, wymagający szczególnej 
czynności umysłowej lub wywołujący ją, ma rozmaitą 
miarę rozkoszy umysłowych. Nie możemy na tem 
miejscu wchodzić w szczegóły pojedyncze

Rozkosze, których nie przytaczałem, nie są zwią
zane z żadnem powołaniem, lecz to ostatnie wpływa 
na nie w tak słabym stopniu, że nie możemy o nich 
stwierdzić nic pewnego.



ROZDZIAŁ VI.

Geografia fizyczna i etnografia rozkoszy.

Gdyby zbiorowisko ludzi jednego pochodzenia zo
stało rozmieszczone w różnych klimatach na powierz
chni ziemi, to po upływie stuleci przedstawiałoby 
wiele narodowości różnorodnych co do charakteru 
i natury. Jedni właściwe cechy szczepów przypisują 
przekształcającym czynnikom ludzkich mas; inni, prze
ciwnie, działania tych ostatnich uważają za podrzę
dne w porównaniu z długim i stałym wpływem kraju, 
w którym zamieszkuje dana ludność. Dla nas wy
starczy, jeżeli położymy nacisk na ten fakt, że dzia
łanie to, słabe czy silne, odbija się na ludziach 
i odziedzicza się jak i wiele innych wpływów.

Jeżeli gorąco i zimno równiny i góry mogą 
zmieniać myślenie i czucie ludzi, to pod tym wpływem 
musi również pozostawać i rozkosz, jako zjawisko, 
pochodzące ze zlania się wielu różnorodnych czynni
ków. Rozpatrując różnorodne rodzaje rozkoszy z tego 
punktu widzenia, dochodzimy do pewnego rodzaju
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„geografii fizycznej”, której zarysy chcielibyśmy za
znaczyć za pomocą kilku tylko głównych linij.

W północnych krajach zimno zbliża ku sobie lu
dzi, a niegościnność niebios zmusza ich do zamykania 
się przez czas dłuższy w domu, spokojne przeto ucie
chy rodzinne i ciche rozmyślania tu więcej niż na 
południu mogą być udziałem człowieka. Tu spotyka
my cale klasy ludzi, poświęcających życie słabym 
i trudnym uciechom studyowania; podczas gdy w kra
jach oświeconych wiecznie błyszczącym słońcem i stale 
jasnem niebem, tylko u niewielu ludzi geniusz do
chodzi do wzniosłego daru cierpliwości i wówczas speł
nia ofiarę, o doniosłości której zaledwie mogą sobie 
wytworzyć wyobrażenie mieszkańcy północy. Na po
łudniu sztuki piękne i poezya osłaniają przepysznym 
płaszczem rozkosze zmysłów, które tutaj iskrzą się 
w pełni sił młodości.

We wszystkich strefach są rozkosze, należące do 
trzech dziedzin; rozwijają się one wszakże w pełni 
życia tylko w pewnym danym klimacie.

Można wreszcie twierdzić, że w krajach zimnych 
rozciągłość rozkoszy przeważa nad jej natężeniem, 
podczas gdy w ciepłych panuje stosunek odwrotny. 
W pierwszych rozkosz jest spokojnym i świecącym 
płomieniem, który trwa długo, i podczas szeregu ist
nienia kreśli wzór długiej paraboli; w drugich tryska 
iskrami i promienieje błyskawicznie. Tu również 
ukazuje się wieczne prawo, panujące nad wszystkie
mu zjawiskami fizycznemi i moralnemi. Wiek doj
rzały, przezorność, spokój, pleć męzka, rozum, egoizm
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i niezliczone inne złe i dobre czynniki utrzymują się 
lepiej w pobliżu bieguna; wiek młodości, wspaniało
myślność, namiętność, płeć piękna i serce — przeci
wnie—dojrzewają lepiej pod zwrotnikami. W pierw
szym wypadku panuje przeważnie rozciągłość i czas, 
w drugim natężenie i życie.

Wilgotność gruntu, wysokość, płaski lub górzysty 
charakter kraju również muszą w właściwy sposób 
wywierać wpływ na rozkosz.

Najwdzięczniejszem polem dla studyum filozoficz
nego przedstawia rozmieszczenia rozkoszy u rozmai
tych plemion ludzkiego rodzaju. Bliższe rozpatrywa
nie tej kwesty; doprowadziłoby z konieczności do 
całkowitej fizyologii fizycznej i moralnej, rozkosz bo
wiem z taką dokładnością przystosowuje się do or- 
ganizacyi, jak mięśnie do rusztowania szkieletu na
szego ciała i rozmaite jej stopnie przedstawiają od
powiednie siły, składające się na różnorodne zdolno
ści ludzkiego mikrokosmu. Pomijam przeto objaśnie
nie szczegółowe i odpowiednio do celu książki daje 
w osobnej tablicy *) ogólny przegląd rozmieszczenia 
rozkoszy pośród rozmaitych ras i narodowości, o ile 
mogłem je poznać bliżej w ciągu licznych podróży. 
Naturalnie, że nie myślę w jakibądź sposów uspra
wiedliwiać moich grup etnologicznych; są one niedo- 
skonałemi, jak wszelkie w ogóle klasyfikacje, od 
najbardziej ortodoksalnej wychodzącej z adamowego

' )  W  k o ń c u  d z i e ł a .
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drzewa genealogicznego, do śmiałego podziała ludzi 
na rozmaite gatunki. Rasy są wytworami ludzkiego 
ducha: na ziemi nie spotykamy ani ras ani gatunków, 
lecz rodziny; te ostatnie na podstawie wielu cech 
spólnych tworzą naturalne grupy, w których kształty 
zewnętrzne, czaszka, rozmaity rozwój zdolności in
telektualnych i moralnych muszą służyć za osnowę 
naturalnego podziału.

Rozkosze ulegają zmianom zależnie od rasy nietyl- 
ko pod względem stopnia, w jakim są odczuwane, 
lecz również i w sposobie wyrażenia.

Rasy amerykańskie wyrażają zadowolenie za po
mocą bardzo niewielu rysów tak, iż trudno bywa eu
ropejczykowi odczytywać radość lub ból na ich nie
czułej, brudnej twarzy.

W najwyższem przeciwieństwie z niemi murzyni 
posiadają niezwykłą ruchliwość fizyognomii i dla wy
rażenia rozkoszy fizycznych lub uciech serca posłu
gują się kończynami jak telegrafem, tysiącznymi spo
soby rozszerzają i krzywią mięśnie swego błyszczą
cego i tłustego oblicza. Ich śmiech-to trzeszczący 
łoskot, który niekiedy przechodzi w dziki krzyk. Fi
zyczna świadomość bytu u tych ras dochodzi do naj
wyższego stopnia natężenia, a ich żywy chichot przy
pomina małpy—najweselsze stworzenia państwa zwie
rzęcego.

Rasy wyżej rozwinięte umysłowo rozkosze swe 
wyrażają za pomocą bardzo bogatej lecz mniej żywej 
lub rozciągłej fizyognemii. Przytem mięśnie są mniej
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zatrudnione, lecz za to tem większy udział bierze 
umysł.

Obserwowałem upojenie u wielu narodowości eu
ropejskich, u indyan Paragwaju w Ameryce Południo
wej i u wielu plemion murzyńskich w Afryce, i wszę
dzie zauważyłem teu fakt, że uciecha tem żywiej 
i głośniej się wyraża, im słabiej bywa rozwinięty 
umysł.

Rozkosz ma swoję historyą, i musi również mieć 
swoje chronologią.

Jak elastyczna i lekka moneta, utrzymująca swój 
byt od jednego pokolenia do drugiego, może się zmie
nić w ręku tych wszystkich, którzy jej używają lub 
nadużywają, tak i my również w naszem myśleniu 
i czuciu, bezwiednie drogo opłacamy błędy naszych 
ojców i korzystamy ze zdolności i przymiotów na
szych najdawniejszych praszczurów. Jeżeli życie 
w ogólności zmienia się w biegu stuleci, rozkosz ró
wnież, która stanowi jeden moment życia, różną być 
musi w różnych czasach.

Statystyka dla dziejów rozkoszy nie ma żadnej 
wartości. Nie ma dwóch zupełnie równych lub cho
ciażby podobnych rozkoszy. Akty świadomości poje
dynczych ludzi nie dają się dodawać ani dzielić, a pa
mięć — jedyne ognisko, które łączy „ja” wczorajsze 
z „ja” jutrzejszem, nie zdoła ani razu przedstawić 
umysłowej fotografii naszej osobistości, abyśmy byli 
w stanie porównać dokładnie dwie chwile naszego 
bytu.
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Jeżeli dziś używamy rozkoszy po raz drugi i usi
łujemy porównać, ją z podobną rozkoszą, doświad
czoną poprzednio, to używamy w tym celu dzisiej
szej pamięci i świadomości, już zupełnie różnej od 
pamięci i świadomości ówczesnej.

Kto mocen zatrzymać stałe zużywanie się komó
rek i tkanek?



ROZDZIAŁ VII.

Sztuka rozkoszy. —  Filozofia gry.

Rozkosze pierwotne i burzliwe są przez przyrodę 
przeznaczone na środek dla osiągnięcia celu i czło
wiek uczy się je poznawać za pomocą instynktu lub 
wychowania. Może on wszakże za pomocą swego ro
zumu wykształcić wyżej swą wrażliwość, zbadać pra
wa, rządzące rozkoszą, ukształtować je w sposób 
bardziej doskonały lub wytworzyć nowe jej rodzaje. 
Praca ludzkiego ducha, skierowana ku upiększeniu 
skarbów uciechy, otrzymanych od natury, sama przez 
się nie jest grzeszną i stanowi prawdziwą sztukę, 
która nas pobudza i zachęca, lecz która dotychczas 
nie została nazwaną żadnym osobnym wyrazem. 
Baczne oko spostrzegacza może w tym fakcie widzieć 
wyrafinowaną obłudę lub niewinną delikatność, zale
żnie od stopnia jego optymizmu. Prawdę rzekłszy, 
widzę w tem wzruszają y rys wdzięczności lub 
wstydliwości uczucia. Człowiek namiętnie pożąda
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rozkoszy; widzi ją w pracy i w spoczynku, w wiedzy 
i w niewiadomości, na niebie i na ziemi. Cywiliza- 
cya w swych szlachetnych usiłowaniach nie miała 
innego celu nad udzielenie uczciwej rozkoszy jak naj
większej liczbie ludzi; żądza zysku, pożerająca nasze 
stulecie, jest skierowaną tylko ku zdobyciu rozkoszy; 
sztuki piękne i literatura wytwarzają ciągle nowe 
uciechy; pieniądz jest wszechmocnym, i dlatego r ó 
wnież poważanym, że pozwala nam nabywać wiele 
rozkoszy. Ponieważ jednak serce uczy nas, że roz
kosz nie powinna być ostatnim i jedynym celem ży
cia, nie mamy przeto odwagi wyznać naszej nie
zmiernej żądzy rozkoszy, i podczas gdy rodzaj ludzki— 
od Adama aż do nas — wszelkiemi silami trudzi się 
i poci, aby podnieść liczbę i doskonałość rozkoszy, 
nie posiadamy zgoła nazwy dla wyrażenia „sztuki 
rozkoszy". W naszej nędzy ten rys delikatności przy
nosi nam zaszczyt; dowodzi bowiem, że jakkolwiek 
nie możemy dojść do wyższego stopnia doskonałości, 
możemy jednak go dojrzeć i umiemy ocenić.

Największą sławą dla sztuki rozkoszy jest mu
zyka, która — można rzec śmiało -  stworzoną została 
przez człowieka; w przyrodzie bowiem nie istnieje. 
Słodkie melodye słowika są tak różne od najprost
szych aryj, wygrywanych na harmonijce, że niepodo
bna zgoła przeprowadzić porównania. Ta wdzięczna 
sztuka stoi wyżej ponad wszystkie inne, ponieważ 
wzbudza najżywsze rozkosze i przez wszystkich może 
być zrozumianą. Rozumie się, iż mówię tutaj o war
tości, mierzonej ilością wytwarzanej rozkoszy, a nie
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o doskonałości idealnej; pod tym bowiem względem 
musi ona ustąpić pierwszego miejsca arcydziełom 
ludzkiego ducha—utworom poezyi i filozofii. Wszyst
kie inne sztuki piękne również wytwarzają nowe 
rozkosze; lecz w nich zawsze więcej panuje naślado
wanie niż własna twórczość. Najpiękniejsze malo
widło i najładniejszy posąg są zawsze obrazami przed
miotu, który istnieje lub może istnieć; przeciwnie, 
kompozycya muzykalna jest istotnym wytworem ludz
kiego ducha. Niektórzy malarstwu lub rzeźbie dają 
pierwszeństwo przed muzyką; lecz tylko muzyka jest 
językiem, który wszyscy mogą zrozumieć i którym 
prawie wszyscy mogą mówić lub paplać.

Mniejszymi wytworami sztuki rozkoszy są „zaba
wy”, które co do istoty nie są niczem innem, jak 
środkami, obmyślanymi w jedynym celu rozkoszy. 
Kiedy czynność, sprawiająca rozkosz, może mieć 
mniej lub więcej słuszny cel wyższy, wtedy traci na
zwę zabawy i przyjmuje miano mniej płoche. Tu 
mamy przed sobą inną próbę tej obłudy lub wsty- 
dliwości, o której mówiliśmy’ wyżej. Można pójść 
do teatru lub na polowanie w jednym celu przyje
mności, lecz te środki mogą mieć cel inny i zasługują 
na nazwę „rozrywek”. Można pić i jeść w jedynym 
celu sprawienia sobie zadowolenia; lecz gdy się wy
pija szklankę dobrego wina łub je lody, gdy się od- 
daje przyjemności, za pomocą której oszukujemy lub 
łudzimy naturę, wtedy nie mamy do czynienia z za
bawą.

Jakkolwiek gry wynalezione przez człowieka są
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liczne i bardzo rozmaite, wszystkie jednak mają nie
które czynniki wspólne. Pierwszym i może dla wszyst
kich gier koniecznym pierwiastkiem jest działanie 
miłości własnej we wszystkich jej postaciach. Zaw
sze jest wygrywający i przegrywający. I jeżeli dzie. 
cko grające w piłkę bawi się samo, to i wtedy ma 
zadowolenie, że mu się udaje wykonać coś, co przed
stawia pewną trudność. W zabawach, w których 
zwycięztwo możemy zawdzięczać tylko przypadkowi, 
zawsze otrzymujemy sławę szczęśliwego, a jesteśmy 
dostatecznie próżni — tak w małych rzeczach jak 
i w wielkich—aby w tem znajdować upodobanie.

Drugim czynnikiem, równie prawie niezbędnym 
jak i pierwszy, jest łatwa praca, która nas rozrywa 
i zajmuje, i nie daje nam w każdym razie odczuwać 
nieznośnego ciężaru zupełnej bezczynności. Zadowo
lenie to rozpatrywaliśmy w rozdziale o paleniu ty
toniu.

Najprostszy wzór, przedstawiający wszystkie gry, 
składa się z dwóch czynników, a mianowicie z nie- 
znaczego zadowolenia miłości własnej i z przyjemno
ści wykonywania czegoś bez pracy. Dołączymy do 
tego jeszcze zadowolenia ciekawości i zysku, a bę
dziemy mieli ramy, w których się splatają najbar
dziej dziwaczne i zawikłane kombinacye.

Ciekawość jako czynnik twórczy rozkoszy miesza 
się do wszystkich prawie gier, nie jest wszakże tak 
konieczną, jak o tem sądzą. Można grać z przyje
mnością nawet wtedy, gdy jesteśmy pewni zwycię- 
ztwa, a w wielu wypadkach i wtedy, gdy wiemy,
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mię powstrzymać za pomocą tego, że w ostatnim wy
padku miłość własna jest zupełnie wyłączoną, temu zau
ważę. że człowiek, który traci bez przykrości zawsze 
znajduje upodobanie, jeżeli się okaże wspaniałomyślnym 
nawet wówczas, gdy nie poświęca najmniejszej uwagi 
tej szybkiej próbie samego siebie. Wszak wiemy 
zresztą, że miłość własna nie zawsze bywa nieczystą.

Zamiłowanie zysku w każdej grze może być wy- 
łączonem zupełnie przez mniej łub więcej drobne na
miętności walczące pomiędzy sobą; lecz gdy raz wy 
stąpi, prawie zawsze otrzymuje taką przewago, że 
zapanowywuje nad wszystkiemi. Pospołu z miłością 
własną wytwarza najburzliwsze porywy uczucia; pra
wie zawsze jednak przewyższa ją znacznie tak, iż 
często zabiera dla siebie cały zakres powabów gry, 
która wtedy staje się polem walki, gdzie koleje 
zaciętego boju wywołują niespokojne i dręczące za
dowolenie, które niekiedy wzrasta do szalu.

Jak tylko potrzeba silnych wzruszeń gry staje 
się namiętnością, dostarcza nam wtedy chorobliwych 
zadowoleń, obrażających estetykę moralną, które 
jeśli nie prowadzą do ciężkich grzechów, to powodu
ją  zapominanie najświętszych obowiązków. Kto broni 
tej namiętności przeciw powszechnym zarzutom, twier
dząc, że w jej osnowie nie leży żądza zysku, lecz 
że ona dąży tylko do zadowolenia wielkich wstrząśnień 
uczucia, ten popełnia gruby błąd logiczny. W każ
dym razie w zabawie poszukujemy emecyi, lecz mieć 
jej nie możemy bez gorącego żądania zysku i stra
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szliwej obawy straty jak i wtedy,gdy nadzieja i obawa 
nie chwieją się kolejno w szybkiej zmianie porażek 
i zwycięztw. Być może, że zysk nie jest celem głó
wnym zadowolenia gry, niemniej jednak pozostanie 
prawdą, że dla wywołania zadowolenia używamy nie
godnego fermentu, namiętności nizkiej lub grzesznej.

Jeżeli na osnowie utworzonej przez rozkosze mi
łości własnej, lekkiego zatrudnienia, ciekawości i za
miłowania zysku przeciągniemy wszystkie kombina- 
cye rozkoszy dotyku i wzroku, uczucia społecznego 
i czynności niektórych uzdolnień umysłowych, to otrzy
mamy wzory dla uczuć wszystkich znanych gier. Za
miast gubić się w szczegółach, podaje tutaj powierz
chowny podział gier, na zasadzie pracujących w nich 
zadowolnień. Rozklasyfikować je można w następny 
sposób:

Gry, w których panuje zadowolenie zysku i szyb
kie, nieustanne wahanie szczęścia (gry szczęścia).

Gry, w których panuje upodobanie miłości wła
snej, opartej na zdolności umysłowej (szachy, warcaby).

Gry, zawdzięczające swą główn ą siłę przyciąga
jącą wprawie mięśni i zmysłów, jak również miło
ści własnej, pochodzącej z upodobania w okazywaniu 
własnej zręczności (bilard, kręgle i t. p.).

Gry, w których ciekawość jest głównym czynni
kiem zadowolenia (gry szczęścia bezinteresowne).

Gry, w których szczęście łączy się z biegłością 
tak, że gdy niepodobna dokładnie zmierzyć wpływu 
każdego z tych dwóch czynników na wygrane, zwy
cięzca całą zasługę zwycięztwa może przypisać sobie,
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a zwyciężony ma pewne prawo skarżyć się na szczę
ście i bronić się przed upokorzeniem przegranej. Gry 
takowe są nader liczne dlatego właśnie, że bardzo 
dobrze przystosowują się do wymagań miłości wła
snej (tarok i inne gry w karty, domino i t. p.).

Po za tymi działami głównymi można utworzyć 
inno kategorye wtórne, w których by chodziło o kom- 
binacye innych zadowoleń. Przytoczyłem tu tylko 
niektóre gry, aby wskazać drogę, którąby pójść na
leżało przy filozoficznym podziale gier na zasadzie 
panujących w nich rozkoszy.

Oprócz gier w prawdziwem znaczeniu słowa ist
nieje wiele zabaw, pierwotnie wymyślonych nie w je 
dynym celu rozkoszy, lecz które mogą bardzo do
brze służyć do togo celu. Tu należy polowanie, 
rybołówstwo, przechadzka, j azda konna, teatr i wiele 
innych zatrudnień, które rozumiemy pod ogólną na
zwą „rozrywek”. Niektóre z tych wielostronnych roz
koszy rozpatrzone zostały w pierwszej części książki, 
inne zostały pominięte, mogły bowiem znaleźć uwzglę
dnienie tylko w części syntetycznej, gdzie zasługiwa
łyby na szerszy rozbiór, gdyby natura tej książki 
pozwalała mi na bardziej szczegółowe rozpatrywanie 
każdej kombinacyi lub grupy rozkoszy.

Niektóre wreszcie przyjemności jak teatr, polo
wanie, rybołówstwo i t. p., jakkolwiek pominięto 
w pierwszej części, tu i owdzie jednak możemy spo
tkać rozrzucone różnorodne pierwiastki ich głównej 
rozkoszy.



ROZDZIAŁ VIII.

Szczęście i jego postacie.— Największa rozkosz 
i najszczęśliwszy człowiek.

Wszystkie sztuczne środki, które wymyślił człowiek 
dla zdobycia nowych rozkoszy, niekiedy nie wystar
czają dla uczynienia go szczęśliwym, podczas gdy je 
dna radość często może uczynić zbytecznemi wszystkie 
inne uciechy, a człowieka zrobić goduym szczęścia. 
Prawa ogólne, otrzymane ze studyów nad rozkoszą, 
tworzą prawdziwą wiedzę, która jakkolwiek nie posia
da osobnej nazwy, oświeca jednak wiele sztuk i nauk, 
kierując je tajemniczo ku ostatecznemu celowi szczę
ścia.

Wszyscy ludzie na rozmaitych drogach dążą do 
osiągnięcia tego celu, lecz prawie zawsze przy pierw
szych krokach zniechęceni krzyczą, że szczęście to tyl
ko chimera, po stoicku odziewają w ów płaszcz utka
ny z małych uciech i wielkich bólów, płaszcz, utwo
rzony z materyi naszego bytu. Wielu nie bez słusz
nego powodu zaczyna wątpić, gdyż jakkolwiek mieli

Fizyologia rozkoszy cz. I I I .  9



dobre zamiary zostania szczęśliwymi, nie byli w sta
nie doprowadzić je do urzeczywistnienia, a tysiące ró
żnorodnych nieskończonych bólów dręczyło ich nie
ustannie i niszczyło w zarodku rozkosze przez nich 
zasiane. Wielu innych, przeciwnie, musiałoby się skar
żyć na siebie, że nie mogli zostać szczęśliwymi, zgrze
szyli bowiem zawsze przez niewiadomośc. Wierzyli, 
że szczęście zależy od wielkości lub liczby rozkoszy, 
a mniemając że pieniądze są kwintensencyą, która 
łączy je w sobie wszystkie, pożądliwie poszukiwali 
własności i dziwili się później w wysokim stopniu, je
żeli pożądane szczęście nie śpieszyło się, aby wstąpić 
do ich złoconych pałaców i zasiąść za ich bogatym sto
łem. Straciwszy' najpiękniejszą może część życia na 
osiągnięcie tego trudnego celu, spostrzegają, że się 
omylili, a ponieważ nie ma czasu zwracać i obierać 
innej drogi, przeklinają los lub z rezygnacyą zgadza
ją się dźwigać życie, jak ciężar. Przed próbą rozwią
zania tego zadania, musimy odróżnić rozmaite formy 
szczęścia, które rozchodzą się niekiedy bardzo pod 
względem rozmaitego wpływu, jaki wywierają na na
sze życie.

Często szczęście trwa tylko chwilę i wywołanem zo
staje jedną tylko rozkoszą, która uszczęśliwia nas do
sięgając do najwyższego stopnia. W owych chwilach 
zapominamy o troskach i zmartwieniach, a oddając 
się przelotnemu szałowi drogiego szczęścia, wołamy 
z westchnieniem: „jesteśmy szczęśliwi.” Prawie wszy
scy ludzie widzieli na widnokręgu swego żywota błysk 
takich iskier błogości, które z naszej strony nie wy-

—  130 —
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magają filozoficznego studyum i mogą być użyte bez 
elementarnych wiadomości z wiedzy rozkoszy. Takie 
meteoryczne postacie szczęścia w wielu wypadkach 
zgotowane nam są przez rozkosze trzech dziedzin; naj
częściej są to iskry, które się sypią z wiecznie dymią
cych kraterów namiętności. Miłość fizyczna i moralna, 
porywy przyjaźni, blask sławy, rozkosze muzyki mo
gą nam zgotować chwilę konwulsyjnej błogości. Nie 
podobna jednakże określić dokładnie, jaka jest naj
większa z rozkoszy, otrzymywanych przez człowieka 
od przyrody. Są czynniki, które jednym odmawiają 
zupełnie rozkoszy, a dla innych stanowią najwyższą 
słodycz, a z drugiej strony różna organizacya pociąga 
za sobą nie jednakową wrażliwość na tę lub owe 
klasę rozkoszy. Sława, miłość, muzyka, upojenia twór
czego ducha, oto z pewnością źródła najżywszych 
uciech, które wszakże z trudnością udzielają prawa 
do pierwszych stopni, a ponieważ wszyscy mają je
dnakowe przywileje, trudno wydawać sądy. Rozkosze 
płciowego uścisku leżą w zakresie możliwym dla 
wszystkich, dlatego też wielu im oddaje wieniec pierw
szeństwa i wydziela pierwsze miejsce w rzędzie roz
koszy. Kto wszakże zakosztował błogości szlachetne
go uczucia lub wzniosłego szału twórczego ducha, ten 
nie odda palmy nikłym rozkoszom fizycznej miłości.

Drugi rodzaj szczęścia jest taki, który jak spo
kojna i łagodna harmonia rozszerza się na całe życie 
i napełnia człowieka wdzięcznością opatrzności i loso
wi. Aby dostać taki skarb nie potrzeba ani wielkiej 
liczby rozkoszy, ani współudziału żywszych uciech.



Tu wywiera wielki wpływ umiarkowana wrażliwość 
osobnika, a mianowicie niezwykłe trudne połączenie 
dwóch sprzężonych czynników świata moralnego—de
likatności czucia i umiarkowania pożądań. Szczęście 
jest bardzo skromnem, lecz jego rządcą jest pożądanie 
— bezwstydne, niecierpliwe i wrażliwe. Szczęście zada- 
walnia się chatką i ogródkiem, uściskiem rąk i uśmie
chem, lecz rządca, który idzie po swoje sprawunki, 
trwoni pieniądze i dla powetowania straty rzuca się 
w wir niebezpiecznej gry i tym sposobem zawsze 
prawie powraca bez grosza. Pożądanie jest strzeżo- 
nem i pilnowanem, aby utraciło wstrętny nałóg zbyt 
wielkich wymagań, a zaopatrzone w nowe środki, zo
staje pozostawionem samemu sobie. Bardzo często po
żądanie robi próbę nowej rozrzutności i nie pozbywa 
się starego nałogu; doświadcza dawnych spekulacyj, 
a chcąc nas zrobić milionerami daje nam w upominku 
bukiecik fiołków, który jednak wystarcza dla skromnej 
szczęśliwości. Nie zawsze jednak spekulacje pożąda
nia źle się kończą i niekiedy sprawia nam ono cenne 
uciechy, które mogą starczyć za stały kapitał szczęś
cia. Lecz podczas gdy to ostatnie chce złożyć swój 
kapitał i pobierać zeń umiarkowane lecz pewne od
setki, pożądanie miesza się tutaj ze swymi fantastycz
nymi projektami, namawia za pomocą wykrętnych so- 
fizmatów do umieszczenia dochodów w banku, tak iż 
znowu wystawiamy się na niepokój i niebezpieczeń
stwo. W ten sposób głównie przepędza się życie, nie 
zakosztowawszy ani za grosz szczęśliwości.

Niekiedy po upartej bójce i ciężko odniesionych

132



zwycięstwach nad pożądaniem, można zgromadzić ka
pitały; musimy jednak znieść tysiące strat, na które 
jest wystawiona szczęśliwość -najdelikatniejsze i naj
niebezpieczniejsze ze wszystkich dóbr. Możnaby po
wiedzieć, że widzę w niej biedną dobrą i cierpliwą 
kobietę, która mdleje przy każdem powiewie wiatru 
i cierpi na migrenę, jak tylko znajdzie się na słońcu. 
Jeżeli szczęśliwość nie jest chorą, to z prawdziwą 
przyjemnością można podziwiać świeżość jej kolorów 
i jej milą ruchliwość, lecz jej zdrowie jest tak sla
bem i zagadkowem, iż rzadko można używać tak pięk
nego widoku. Niezliczone słabości napastują szczęśli
wość; niektóre przychodzą z zewnątrz, inne powstają 
w nas samych. Pierwsze powstają z bólów, które 
nam sprawiają inni — jeżeli są względem nas nie
wdzięcznymi, jeżeli umierają lub odbijają w nas swo
je cierpienia, ostatnie zależą od fizycznych dolegliwo- 
ści naszego ciała. Niektórzy używają niegodnego środ
ka, aby uchronić swoje szczęśliwość od zewnętrznych 
zaraźliwych cierpień, środek ten polega na tem, że 
kilkakrotnie zanurzają ją w egoizmie—jestto najlepszy 
środek dla oddalenia od siebie tych cierpień. Jedna
kowoż ten pokost tak nieprzemakalny nie może nas 
uchronić od szkód fizycznych, a oprócz tego szerzy on 
wokoło siebie tak wstrętną woń, iż nikt nie zechce 
się zbliżyć do naszej szczęśliwości ,,nabalsamowanej 
w egoizmie.”

Zrozumiecie bez trudności, jak teoretycznie łatwo 
się wydaje być szczęśliwym i dlaczego udaje się to 
nie każdemu. W każdym razie ażeby otrzymać do
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wolne miejsce w przybytku szczęśliwych na ziemi, 
przedewszystkiem należy na rządcę dóbr własnych 
wybrać pożądanie nie młode i rozumne. Wszystkie 
trudy, jakie musi się ponieść przy podobnym wyborze, 
sowicie się nam opłacą i bez wyrzutów sumienia mo
żecie poczekać kilka lat na stanowczy wybór. Jest-to 
powtarzam rzecz trudna i mozolna. Pożądania często 
wskutek nadużycia umierają w kwiecie młodzieńcze
go wieku, a te nieliczne, które żyją dłużej, prawie 
zawsze pozostają burzliwemi i zuvhwałemi aż do głu
poty. Wreszcie, jeżeli uie możecie znaleźć żadnego 
pożądania spokojnego z natury, postarajcie się je po
skramiać i obezwładniać aż do tego stopnia, żeby po
suwało się zwolna i chromając, gdy idzie robić 
sprawunki za wasze pieniądze. Wówczas oddajcie wa
sze kapitały na umiarkowany lecz pewny procent, 
ubezpieczcie je za pomocą cnoty, oględności, nauki. 
Załóżcie sobie ogródek, stwórzcie sobie mały światek, 
na inne wygody spoglądajcie wtedy tylko, gdy je 
steście w dobrym humorze i wtedy tylko przez odwró
coną lornetkę, która oddala od was przedmioty. Za- 
dawalniajcie się małem, a na wszystko czego nie po
siadacie, postarajcie się o weksle, wystawione przez 
nadzieję; kochajcie ludzi i siebie samych; wyobraźnią 
upiększajcie to, co się wam wydaje odrażającem 
i brzydkiem, bez pychy cieszcie się waszem mieniem, 
wierzcie i śmiejcie się, a jeżeli wtedy jeszcze nie bę
dziecie szczęśliwymi, to możecie przynajmniej sobie 
powiedzieć, że zrobiliście wszystko, co można było 
zrobić uczciwie, ażeby nimi zostać. Dla pocieszenia



pamiętajcie sobie o tem, że szczęście nie jest stanem 
normalnym ludzi zacnych, lecz zawsze prawie zależy 
od pomyślnego losu.

Przy innych okolicznościach równych, najszczę
śliwszym człowiekiem będzie ten, który jest obdarzo
ny delikatną wrażliwością, większą wyobraźnią, sil
niejszą wolą i niewielką liczbą przesądów. Jest-to ów 
rzadki człowiek, który zdoła chcieć tak wiele, iż 
drgania bólu zostają usunięte i wszystkie struny 
dźwięczą w rozkoszy.

Szczęście wówczas staje się rozkoszą w wyższym 
stopniu, iskrą najżywszej radości, która wznosi się na 
widnokręgu naszego życia i później znika po przebie- 
żcniu bardzo krótkiej paraboli. W tym wypadku jest 
ono jednoznaczne z błogością—rozkoszą, wzniesioną do 
wyższego stopnia ludzkiego czucia, i zawsze idzie 
w parze z zupełną świadomością zaspokojenia.

Niekiedy jest ono światłem, które oświeca pewien 
okres naszego bytu lub nawet całe życie i wtedy to staje 
się najwyższem dobrem, do którego w tem życiu mo
że dążyć człowiek. Tyle jest odmian tych błogich 
stanów co i ludzkich natur i dlatego musielibyśmy za
poznawać zupełnie całe dzieje ludzkiego serca, gdy
byśmy chcieli sprowadzić szczęście do jednego wzoru. 
Żeby mogło istnieć szczęście, musi być zupełna zgod
ność pomiędzy okolicznościami zewnętrznemi i znajdu
jącym się w nich człowiekiem i ztąd powstaje zado
wolenie w wyższym stopniu. Szczęście jest niczem in- 
nem, jak zupełną harmonią naszej jaźni z otaczają
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cym nas światem i dlatego też nasza świadomość jest 
jedynym kompetentnym sędzią pod tym względem.

Rozmaite rodzaje szczęścia nie dają się z sobą po
równywać, ani dodawać, ani dzielić. Indyanin Pam- 
pasów po wypiciu wielkiej ilości ciepłej krwi końskiej 
rozciąga się pod dachem swej przewiewnej chaty z bło
gą świadomością doskonałego trawienia, jest on szczęś
liwy jak sułtan, który w uciechach haremu, w ułud
nych snach szału narkotyczego wyobraża sobie, że 
jest panem większej części ziemi, lub jak filozof, któ
ry po długich godzinach umysłowego upojenia pomię
dzy swemi książkami i manuskryptami, kładzie się 
spać z okrzykiem; „Czy jest kto szczęśliwszy odemnie 
w Europie?”

Ci trzej ludzie mają rozmaitą naturę, używają 
w sposób bardzo rozmaity, lecz są szczęśliwi, gdyż 
wszyscy trzej uważają się za takich. Głupiec, który 
uśmiecha się do swoich bzdurnych myśli, również jest 
szczęśliwym, jeżeli się za takiego uważa. Można uda
wać szczęście jak i wszystko na tym świecie, lecz gdy 
kto się uzna za szczęśliwego, to nim będzie i ani kra- 
snomówstwo Cycerona, ani gwałty tyrana nie zdołają 
zmienić jego przekonania.

Z tysięcznych postaci szczęścia przedstawiam po
niżej kilka, które zostały poczerpnięte z zewnętrznych 
warunków organizacyi psychicznej i rozwoju społecz
nego.

I.
Emanuel Vasquez, posiadacz dóbr w Buenos-Ayres, 

ma dziesięć tysięcy krów i cztery tysiące koni. pięk
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ną żonę, dobre i krzepkie potomstwo, Gd y przez kil
ka godzin popijał herbatę matę i jednocześnie z naj
wyższym upodobaniem rozpatrywał bydło, błądzące 
w niezmierzonem morzu trawy, teraz dosiada wierz
chowca a przebiegając w pędzie wiele mil, oddziela
jących go od przyjaciół, wszędzie znajduje dobre przy
jęcie i życzliwość. Jego pieczeń zawsze bywa tłusta, 
jego herbata mate zawsze wyborna, noc przepędza 
zawsze w spokoju. Jego krowy i konie rozmnażają 
się na jego własnych błoniach. Ten człowiek jest 
szczęśliwy.

II.

Don Diego Figur roa, wychowany w seminaryum 
w Salamance, zna na pamięć dzieła św. Dominika 
i św. Ignacego. Skromny, umiarkowany, surowy, 
w katolicyzmie spostrzegł tylko wyskoki nietoleran- 
cyi i nadewszystko pokochał stosy, pokutnicze włosien- 
nice i piekło. Jest on nauczycielem w małej wi osce 
w Manela, zawsze ma pod swoją opieką wiele dzieci, 
które może bić prętem do krwi, na rano codzień ma 
czekoladę, na wieczór brewiarz. Jego pieniądze prze
żyją należące doń sprzęty i jego szkielet. Jest on 
szczęśliwym.

III.

John Fitz z Massachusetts, syn pisarza prywatne
go, był subjektem, później komiwojażerem i wreszcie 
wspólnikiem domu handlowego w Nowym-Yorku. Oże-
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niony w dwudziestym roku, miał wówczas 200 dola
rów rocznego dochodu, w 24 roku dochód 2,000 do
larów; dziś ma lat 50 i jego roczny dochód dosięga 
5,000 funtów szterlingów. Jego żona jest oszczędna 
i zdrowa; córka wyszła za bogatego kupca; jego her
bata i jego pudding zawsze bywają wyborne, biblia 
zawsze u niego bywa na swojem miejscu. Pracujący 
w jego biurze są inteligentni i uczciwi, księgi główne 
wszystkie w najlepszym porządku. John Fitz jest 
szczęśliwym.

IV.

Jakób Dmnmel z Wejmaru jest profesorem filozo
fii. On zawsze dążył do tego, by swoje potrzeby" ogra
niczyć do najmniejszej miary, żyje chlebem i mlekiem; 
co cztery lata sprawia sobie nową odzież i wszystkie 
pieniądze pozostające mu z pensyi, oddaje biednym. 
Zawsze zdrów, zawsze otoczony' książkami i uczniami; 
zdała od pożądań i potrzeb jest on szczęśliwym.

V.

Hrabina de Saint Arnaud, bogata, bardzo piękna 
i miła, ma złego małżonka i oddanych sobie wielbicieli, 
elegancki powóz i lożę w operze. Jej gust w ubiorach 
jest nieposzlakowany, jej miłość własna nigdy nie doś
wiadczyła obrazy; nie rozumie ona, że można spać na 
prześcieradle nie z holenderskiego płótna. Jest szczęś
liwą.
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VI.

Chiang-tong, od lat wielu osiedlony na Jawie, ofia
ruje swoje usługi publiczności jako tragarz, a później 
śpieszy do swej chaty, gdzie się zamyka z fajką i por- 
cyą opium. Wychodzi na to tylko, żeby pracować 
dwie godziny i kupić sobie opium. Przez dzień cały 
bujając w błogiej fantasmagoryi orientalnego upojenia 
szczerze lituje się nad gubernatorem Batawii, który 
musi pracować tyle godzin dziennie i ma tyle zatrud
nień. Jedyną troską, która go męczyła przez kilka 
chwil w życiu, było pytanie zadane samemu sobie 
dlaczego ludzie pod słońcem tak się dręczą dla po
szukiwania szczęścia, kiedy Bóg dał wszystkim cu
downy sok maku. On jest szczęśliwy.

VII.

W., król od urodzenia, nie podejrzewał pochlebstw 
swoich dworzan i nie nadużywał swojej potęgi prze
ciwko własnemu ludowi. Kochany przez wszystkich, 
zadowolony w kole swej rodziny i zadowolony na tro
nie nie spoglądał on zawistnem okiem na mapę Eu
ropy. Z przekonaniem, że umrze jako panujący, po
zostawia po sobie liczną rodzinę, która nie pozwoli 
wygasnąć jego rodowi. W. jest szczęśliwy.

VIII.

Antoni Borghesi, lat 45, któremu najbardziej bacz
ne urzęda policyjne mogły zapisać w paszporcie tylko
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„regularne rysy twarzy,” w 24 roku życia był dokto
rem praw, później aplikantem, dziś jest sędzią. Wie 
on, że za kilka lat zostanie radcą. Jest bezżennym, 
nosi zarost, trawi dobrze i pali tytoń. Jest szczęśliwym.

IX.

Baron von Zillersberg jest kanclerzem wielkiego 
księstwa O. Rodem z wysokiej arystokracyi, obznaj- 
miony gruntownie z heraldyką, cieszy się on zaufa
niem księcia. On nigdy—nigdy nawet przez nieuwa
gę—nie podał ręki człowiekowi nie równemu sobie ro
dem; zawsze ma sztywny krawat i giętki grzbiet. 
Nigdy nie płakał, bo nie cierpiał nigdy; nigdy się nie 
śmiał, bo śmiech jest w złym tonie. Zawsze kpi so
bie ze wszystkiego i ze wszystkich. Dlaczego nie 
miałby być szczęśliwym?

X.
Wincenty Nardi z Medyolanu, syn tragarza i sam 

tragarz, ma zawsze dobry apetyt, tęgi kułak, żeby 
się bronić i zadzierać z innymi i zdrowe gardło, żeby 
wrzeszczyć przy grze z towarzyszami i nie dać się 
przepić winem. Nie wątpił on nigdy w siebie i in
nych. Jego siła nie osłabła; spodziewa się on coś 
zaoszczędzić na starość. Jest szczęśliwym.

XI.
Piotr Roberts, od urodzenia słaby i okrutny, był 

ulicznikiem, później złodziejem, wreszcie został dozor
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cą wiezienia. Miał zaszczyt pomagać katowi i sam 
ma nadzieję nim zostać. Zna wszystkie przekleństwa 
w angielskiem języku, wszystkie szynki w Londynie 
i jest pierwszym znawcą gorzałki na ziemi brytań- 
skiej. Nie kochał nigdy nikogo i nienawidził wszyst
kich. Jest szczęśliwym.

XII.

Eliza Dewees, wychowana w zbytku, w atmosfe
rze moralnej i religijnej, nie czytała książki świeckiej 
i nie słyszała słowa, które mogłoby obrazić najczyst
sze ucho Szkocyi. W 18 roku życia poznała młodego 
człowieka i pokochała go. Połączona z nim na zawsze, 
widziała tysiące innych, którzy w jej oczach byli 
tylko ludźmi; podczas gdy jej małżonek jest aniołem.— 
Niedawno urzeczywistniła sen swej młodości, a mia
nowicie była we Włoszech. Jest przekonaną, że tam 
na to istnieją biedni, żeby pobudzać dobroczynność 
zamożnych, i nie zapytywała stwórcy, dlaczego różom 
dał kolce. Jest szczęśliwą.



ROZDZIAŁ IX.

Rozkosz w mikrokosmie żyjącej materyi. —  Filozofia 
rozkoszy.

Gdyby nawet z matematyczną pewnością można 
było dać określenie życia, to zawsze jednak byłoby 
niezwykle trudnem, oznaczyć delikatną linię, która 
oddziela dwa światy materyi ożywionej i martwej. 
Ci szczęśliwi synowie ziemi, którzy z szczerością i spo
kojem zamknęli się w warowni swych definicyj i któ- 
rzyby chcieli zadać gwałt wszechświatowi, by go wtło
czyć w kolo swych idei, nie pomyśleli o tem, że ży
cie nawet poza obrębem państwa zwierząt i roślin, 
może wylewać swe ciepłe potoki, i zaśmieliby się 
w oczy każdemu, ktoby chciał zwrócić ich uwagę na 
pojęcie życia. Inni, porwani pałającą wyobraźnią, 
z natury ujęci tem wszystkiem, co dla większości wy
daje się niezrozumiałem, wszystko uważają za oży
wione, co się porusza, wzrasta i mnoży i sądzą, 
że nie można odmawiać życia żadnej rzeczy stworzo
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nej i że życie, zmieniając się tylko co do formy i ilo
ści, wypełnia wszechświat swemi bogatemi sokami.

Ku tym dwom poglądom skłaniamy się więcej niż 
wskutek despotyzmu tradycyi lub opinii ogółu głównie 
dzięki długiemu lecz nieprzepartemu wpływowi naszej 
organizacyi, a w ciemnościach, jakie okrywa owa wy
soka metafizyka naszego mózgu, możemy za pomocą by
strej dyalektyki podtrzymać obydwa zdania, gdyż tak 
jedno jak i drugie jest prawdopodobnem i nie przeczą- 
cem rozumowi. Być może, iż życie nie jest faktem 
zbiorowym, za pomocą analitycznej zdolności rozumu 
sformułowanym jako pojęcie, lecz raczej refleksem na
szego ,.ja” w otaczającym nas świecie. Aby powtórzyć 
to pojęcie w formie zbliżającej nas bardziej do świa
ta wrażeń, mógłbym powiedzieć, że człowiek nieświa
domie poszukiwał istot, podobnych do siebie w głów
nych warunkach bytu, a od najpodobniejszych postępu
jąc niżej aż do ostatnich ogniw wielkiego łańcucha 
stworzeń doszedł do punktu, na którym nie mógł już 
uznać istot za braci lub dalekich krewnych, gdyż zna
lazł je nadto różnemi od siebie. Ażeby tę czynność 
umysłu oznaczyć za pomocą stenograficznego znaku, 
wynalazł pojęcie „życia”, które przystosowane do jego 
słabości i zaspokające go w najlepszej części jaźni 
jednocześnie przeszkodziło mu osięgnąć pojęcie syn
tetycznego i kosmicznego punktu widzenia na zjawi
ska przyrody.

W każdym razie życie przepełniające wszystkie 
rzeczy ożywione, skupia się niekiedy w jednym punk
cie, a zapładniając drobną cząstkę materyi, czyni z niej
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osobnika, który, oddzielonymi poruszający się w sa
modzielnej atmosferze, pozostaje w związku ze świa
tem tylko za pośrednictwem sił, przenikających go 
jako część całości. Im więcej ten mikrokosm oddzie
la się od makrokosmu, od którego otrzymuje postać 
i życie, im obszerniejszy jest widnokrąg indywidual
ny, który wciąż walczy z zamykającym go kołem, tem 
jaśniej przedstawia się pojęcie życia. Grupa sił zor
ganizowanych, rozwinięta w nieustannie poruszającym 
się i przekształcającym osobniku, jest może najdokład
niejszym wzorem żyjącej materyi.

Czas jest ogółem życia wszechświata i życie jest 
tylko naglem zaświeceniem organizowanego mikro- 
kosmu.

Nie mógłbym powiedzieć, że te moje idee nie są 
anagramem metafizycznym, lecz prostym, syntetycz
nym wyrazem poglądu na przyrodę; zresztą mogą mi 
służyć jako łatwa droga do rozpatrzenia szczegółów.

Wszystkie żyjące i obdarzone czuciem istoty mu
szą używać, Na dwóch drogach możnaby tego dowieść.

Rozkosz ma podstawę fizyologiczną sama w sobie, 
dlatego też jest momentem życia określonem z góry 
i koniecznym i jej cel ostateczny podlega nadto wy
sokiemu prawu, aby miało bym bezwładnem wobec 
najprostszych istot. Im bardziej istotną jest czynność, 
im głębiej spaja się ze szkieletem życia, tem łatwiej 
możemy za nią śledzić po drabinie istot ożywionych.

Sądzę, że takiemu prawu podlega rozkosz. Nie po
trzeba ani rozumu, ani woli, aby zaspokojeniu potrze
by towarzyszyła rozkosz, starczy do tego celu, żeby
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istota czuła. A zatem rośliny także czują i także 
mogą używać. W chwili gdy zostaje zaspokojoną po
trzeba życia, najbliższy narząd, biorący udział we 
wrażeniu musi być wprawiony w zupełnie inne drga
nie, niż wtedy, kiedy otrzymuje zmianę siły, zakłó
cającą czynność fizyologiczną i szkodzącą może życiu. 
Zasadnicza różnica tych dwóch momentów bytu, być 
może, jest główną podstawą tego zjawiska, kolebką, 
z której się rozwija moment pierwszy t. j. rozkosz 
najprostsza i najpierwotniejsza.

Gdy czułek (Mimosa pudica) zamyka swe liściei 
gdy się prostują pręciki kwiatu loasy, jak gdyby 
chciały w prawdziwym uścisku miłosnym objąć or
gan żeński, to mamy przed sobą momenty' życia ro
ślinnego, przedstawiające istotne potrzeby organicz
ne, którym mogą towarzyszyć — pierwszej ból, ostat
niej rozkosz *).

Fizyołogia roślin nadto jest ciemną, aby im było 
można na jakiejkolwiek podstawie zaprzeczać roz
koszy.

Ażeby używać, żadną miarą nie potrzebujemy 
świadomości analizującego „ja”, a tem mniej rozumu, 
przeobrażającego akt czucia w wyobrażenie. Można 
używać nie myśląc i nie pamiętając o rozkoszy. Zja

*) Autor wyprowadza analogie na podstawie powierzchownej 
obserwacyi. Czucie tkanki zwierzęcej zależy od nerwu, kur- 
czliwość tkanki roślinnej wskutek podrażnień prawie zawsze jest 
zjawiskiem daleko prostszem i zależy- od zmiany ilości wody 
w różnych częściach tkanki. P rzyp. tłum.

Fizyologia rozkoszy, Cz. ///. 10
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wisko istotne, filozoficzne wyobrażenie rozkoszy pole
ga na zdolności odczuwania dwóch momentów, z któ
rych jeden odpowiada koniecznemu celowi rzeczy, 
inny idzie w kierunku przeciwnym. Porównanie in
telektualne nie jest koniecznem i przypuszcza zawsze 
pamięć. Cala tajemnica różnicy pomiędzy rozkoszą 
i bólem leży w budowie czującego organu, a ponie
waż ten ostatni zawsze pozostaje w jednakowych 
warunkach życia, używa zatem i cierpi zależnie od 
wpływów, jakie otrzymuje zzewnątrz.

Kto chce odmówić rozkoszy roślinom tylko dlate
go, że nie można dowieść absolutnie, że one używa
ją, temu możnaby zwrócić uwagę na to, że w spo
sób logiczny nie podobna stwierdzić rozkoszy również 
u konia i psa, jakkolwiek stoją one bardzo blisko 
od nas w wielu stosunkach budowy i czynności. Kto 
położy pod najlepszy mikroskop nerw żaby i wysta
wi go na działanie odczynników chemicznych, tak iż 
nerw odczuje prąd silnego cierpienia, ten nie ujrzy 
jednak żadnego przeobrażenia materyaln go i dlatego 
nie mamy prawa zbijać poglądu, że szyjka kwiatu 
drży z rozkoszy przy dotknięciu zapładniającego pył
ku. W owych chwilach miłości kwiaty oddechają 
tak jak  zwierzęta i rozwijają prądy słodyczy, a mo
że nawet i elektryczności. I dlaczego zaspokojenie 
najbardziej naglącej potrzeby organicznej nie miałoby 
być edczutem i użytem? Pręcik kwiatu loasy czuje 
organa żeńskie i zbliża się ku nim, wszystkie rośli
ny czują światło i poszukują go i wszędzie, gdzie 
jest czucie, tam może być ból i rozkosz.
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Niech botanicy szukają organów w roślinach we
dług zasady fizyologicznej, a odnajdą je *).

Pomiędzy ich nerwami (? tłum.) a nerwami zwie
rząt być może jest ta sama różnica co pomiędzy dy
szą i płucami, pomiędzy chlorofilem i kulkami krwi, 
pomiędzy olejem i tłuszczem; lecz nie powinno brak
nąć organu, gdy istnieje czynność.

Druga droga do wykrycia rozkoszy u istot żyją
cych nie jest naukową i może doprowadzić do błę
dów; lecz leży ona w obrębie pojętności każdego 
i jest przeto otwartą dla większości. Gdy mamy 
znaki zewnętrzne, za pomocą których rozkosz obja
wia się u ludzi, poszukujemy podobnych u zwierząt 
i roślin, a gdzie je znajdujemy, uważamy za znaki 
rozkoszy. Wniosek taki, oparty na analogii jest bar
dzo niepewnym, fizyognomia bowiem rozkoszy jest 
nadto różnokształtną i nie przedstawia żadnego zna
ku charakterystycznego. Nawet człowiek, posiadają
cy tak wiele środków pomocniczych, zastosowanych 
do przedstawienia uczuć, płacze z bólu i radości, 
miota się i krzyczy, lub nieruchomo i spokojnie prze
łyka fale rozkoszy. Nawyknienia do porównań, od
wieczne używanie ugrupowań i podziałów mogłoby 
z łatwością nas doprowadzić do nadania większego 
znaczenia nie pojedynczemu znakowi fizyognomii roz
koszy, lecz zbiorowisku znaków wyrazu, które two
rzy postać charakterystyczną. Tutaj również gubi

*) Niektóre nowe odkrycia anatomii roślin zdają się stwierdzać 
moją uwagę, uczynioną przed laty.
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my się w nieokreśloności i mglistości. Ogień wyra
zu, żywość ruchów, blask oczów i inne znaki fizyo- 
gnomicezne mogą przedstawiać najrozmaitsze namięt
ności, a gdy na kilka kroków oddalamy się od ludzi, 
nie możemy już wyczytać ani sylaby na obliczu na
szych dalszych powinowatych. Wątpię, czy by Lava- 
ter był w stanie przedstawić fizyognomię szczupaka, 
z zadowoleniem trzymającego pstrąga w paszczy, lub 
rozkosz owadu, umierającego w drganiach długich 
uścisków miłosnych. Jeżeli Granville po mistrzowsku 
przedstawiał namiętność na twarzy czworonogów lub 
na upierzeniu ptaków, to człowieka zamienił w zwie
rzęta i posługiwał się nim jak zwierciadłem; lecz 
nie zdolałby on przedstawić rozkoszy zwierząt.

Jeżeli rośliny używać mogą, zwierzęta muszą uży
wać. U wibrionów i monad pomimo mikroskopu nie 
znaleziono nerwów i węzłów nerwowych, lecz — 
bądź, że organa te wymykają się naszym ba
daniom, bądź, że wrażliwość przenika całą masę je 
dnorodną i plastyczną, z której są utworzone — dość, 
że kto choć parę miesięcy studyował te zwierzątka, 
ten widział, że używają i cierpią.

Rozkosz wraz z narządami i czynnościami musi 
być tem doskonalszą, im wyżej wstępujemy po dra
binie istot żyjących, i żadne zwierzę na ziemi nie 
używa więcej nad człowieka. Pomimo doskonalej 
świadomości ludzi, w każdym razie pewne rozkosze 
zmysłowe muszą być silniej odczuwane przez niektó
re zwierzęta, lecz suma rozkoszy wypada zawsze na 
na naszą korzyść. Egoistyczny gość naszego domu
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zapewne niektóre rozkosze odczuwa więcej niż my, 
jakkolwiek z oznak zewnętrznych zdaje się, że zbli
żamy się do ostatnich krańców błogości; pies gończy, 
gdy zwietrzy w pobliżu zająca, musi więcej niż my 
zaznawać za pomocą zmysłu powonienia. Również 
doskonalsze od nas istoty mogą używać tysiąckrotnie 
więcej od nas i jeżeli one nie są naszymi nieznany
mi współcześnikami na innych planetach i innych 
światach, to będą naszymi potomkami w późniejszych 
okresach naszej ziemi. Każdy organ, każda czyn
ność, która się przyswaja do osnowy organizmu, wy
twarza nowe potrzeby i wzbudza nowe rozkosze. 
Doskonałość idealna urzeczywistniłaby się w istocie, 
która łącząc w sobie najdoskonalszy rozwój żyjącej 
organizacyi, mogła według swojej woli kosztować je
dnocześnie i kolejno wszystkich rozkoszy, zapewnio
nych istotom żywym, rozkoszy, które odbijając się 
w owej najprostszej świadomości, mogłyby jej w je 
dnej chwili zapewnić rozkosz całego stworzenia. Je
żeli Bóg używa, musi tak używać.

Filozofowie dali tysiące definicyj rozkoszy, zasto
sowanych do ich rozwoju umysłowego. Trzymali się 
zawsze patologicznej drogi metafizyki lub skromnej 
ścieżki doświadczenia. Poniżej daję kilka definicyj, 
z początku zupełnie materyalistycznych, później co
raz to więcej idealnych. Dodajmy do nich tysiąc in
nych, łączących je z sobą, a będziemy mieli świado
mość rozkoszy, odbitą w całej ludzkości.

1. Rozkosz jest fizyologicznem podrażnieniem 
czucia.
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2. Rozkosz jest uczuciem w stanie porównania 
i przy cieplej temperaturze.

3. Rozkosz jest upojeniem uczucia.
4. Rozkosz jest zaspokojeniem potrzeby.
5. Rozkosz jest wrażeniem, jakie otrzymujemy 

przy spełnianiu czynności fizyologicznej.
6. Rozkosz jest świadomością życia psychologicz

nego.
7. Rozkosz jest pierwszym i ostatnim celem, do 

którego dążą wszystkie żyjące istoty.
8. Rozkosz jest zaprzeczeniem bólu.
9. Rozkosz jest anfydotem życia.

10. Rozkosz jest pocałunkiem, jaki przyroda skła
da istocie ożywionej.

11. Rozkosz jest poruszającą silą, widoczną lub 
ukrytą sprężyną wszystkich ludzkich namiętności.

12. Rozkosz jest oszukaństwem przyrody, ażeby 
nolens voleus zmusić ludzi do posłuszeństwa jej pra
wom.

13. Rozkosz jest machiavellistyczną polityką 
opatrzności.

14. Rozkosz jest środkiem pomocniczym, którym 
się posługuje opatrzność, by nas doprowadzić do wyż
szej doskonałości i prawdziwego zbawienia.

15. Rozkosz jest harmonijnym lub melodyjnym 
akordem, który pochodzi ze skojarzenia duszy i ciała.

16. Rozkosz jest iskrą życia, zapomnianą przez 
Stwórcę w śmietniku materyi.

17. Rozkosz jest przezornością Stwórcy, obmyślo
ną przy utworzeniu wszechświata.



ROZDZIAŁ X.

Zarysy hedonologii czyli wiedzy rozkoszy. Aforyzmy.

Hedonologia jest nauką o rozkoszy. Zakapturzo- 
na uczuciem wstydu lub ludzką obłudą, zapchana 
głęboko w fałdy świadomości indywidualnej lub 
w urządzeniu narodów, znajduje się ona w stanie 
podzielonym na mniejsze lub większe ułamki, a jej 
okruchy znajdziesz wszędzie, gdzie żył człowiek lub 
naród.

Jeżeli nie jest zgoła grzechem poszukiwanie mo
ralnej rozkoszy i rozpowszechnianie jej w szerokich 
kołach, to nie będzie mi policzonem za złe, że stara
łem się poszukiwania tej wiedzy wyrazić za pomocą 
słowa, wziętego z greckiego.

Pożądliwe poszukiwania rozkoszy, ukochanie jej 
nadewszystko, przekładanie rozkoszy najłatwiejszych 
i najbardziej natężonych nad inne, wyłączna myśl 
o używaniu, są z pewnością znakami wyrafinowane
go egoizmu, bezsilnego ducha i wielkiego zepsucia; 
lecz wszystko to nie jest żadną nauką, lecz czystą zmy
słowością. Atoli studya nad źródłami tego uczucia,



badania jego przyczyn etiologicznych i celu ostatecz
nego, rozczłonkowywanie jego na najdrobniejsze czą
stki—oto przedmiot filozofii i ekonomii. Zasady he- 
donologii polegają na doskonałej sprawności mecha- 
nizmu umysłowego, na topografii ludzi we wszech- 
świecie i na dziejach ludzkiego serca.

Nim ta wiedza rozwinie się i wykształci, poniżej 
daję jej zarysy, ujęte w

A f o r y z m y .

I.

Rozkosz jest sposobem i rodzajem czucia, a nie 
samem czuciem.

I I .

Tak jak barwy i zapachy nie istnieją samodziel
nie, tak i rozkosz opiera się zawsze na pewnym mo
mencie czucia.

I I I .

Rozkosz jest przeto wytworem analizy umysłowej. 
Przyjemność wąchania róży jest wrażeniem zmysłu 
powonienia, wrażeniem, którego charakter jest bar
dzo dobrze rozpoznanym przez świadomość i któremu 
umysł daje nazwę „przyjemnego.”

152
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IV.

Cecha istotna, która wyróżnia rozkosz od innych 
rodzajów czucia, uznaje się tylko przez świadomość, 
najwyższego sędziego czucia.

V.

Z tysiąca czynników, które mogą zmieniać prze
lotną chwile rozkoszy, najpotężniejszym jest ośrodek 
mózgowy. Jedno przeto wrażenie, zależnie od stanu 
jaźni, może być przyjemnem lub bolesnem.

VI.

Nie jest-to zatem paradoksem, lecz skończoną 
prawdą fizyologiczną, jeżeli mówimy, że nie ma ża
dnej rozkoszy, któraby miała właściwy sobie charak
ter koniecznie i niezbędnie. Największy ból może 
w danym wypadku być rozkoszą i największa radość 
brzemieniem gniotącem.

VII.

Rozkosz bardzo często zależy od stopnia wrażli
wości. O jeden stopień niżej leży obojętność, o jeden 
wyżej —ból.

VIII.

Postępując w górę od obojętności ku rozkoszy, 
ludzie znajdują ją  na rozmaitej wysokości; specyficz
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ne powinowactwo ludzi w rozkoszy mierzy się hedo- 
nometryczną skalą wrażliwości.

IX.
Im człowiek jest czulszym i rozumniejszym, im le

piej zna zasadnicze prawa hedonologii, tem łatwiej 
znajduje rozkosz na niewielkiej wysokości.

X
Delikatna kobieta orzeźwia się kilku kroplami 

wody kwiatu pomarańczowego; majtek zaczyna sic 
uśmiechać dopiero po wysączeniu litru alkoholu.

XI.
Każdy osobnik ma swoje hedoniczną skalę uczu

ciowości, każda rozkosz również swoje skalę.

XII.
Każdy może na podstawie doświadczenia wymie

rzyć natężenie wielu rozkoszy i wykryć największe. 
Poniżej daję kilka skali, odpowiadających różnym 
typom umysłowym.

Rozkosze zmysłów.

Typ niższy. Zapach kwiatów. 
Praca ręczna 
Muzyka.
Jedzenie i picie. 
Upojenie alkoholowe. 
Uścisk płciowy.

Stopień niższy. 

Stopnie średnie. 

Stop. najwyższy.
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Typ średni, Praca ręczna.
Zapach kwiatów 
Jedzenie i picie. 
Muzyka.
Rozkosze wzroku 
Uścisk płciowy.

Typ wyższy. Jedzenie i picie.
Praca ręczna.
Zapach kwiatów. / 
Rozkosze wzroku. 
Upojenie kofeinowe. ' 
Muzyka. I
Uścisk płciowy. )
Upojenie narkotyczne.

Rozkosze uczucia.

Typ niższy. Uczucie honoru. 
Życzliwość 
Mił ość zwierząt. 
Miłość.
Rozkosze poczucia 

własności.
Uczucia ojcowskie i 

macierzyńskie. 
Poczucie osobiste. 
Egoizm.

Stopień niższy. 

Stopnie średnie. 

Stop. najwyższy.

Stopień niższy. 

Stopnie średnie. 

Stopień najwyż.

Stopień niższy. 

Stopnie średnie.

Stop. najwyższy.
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Typ średni. Uczucie godności.
Uczucie wstydu. 
Przyjaźń.
Uczucie ojcow. i mac. 
Miłość ojczyzny. 
Religia.
Poczucie własności. 
Egoizm.
Miłość.
Poczucie osobiste.

Typ wyższy. Egoizm
Miłość zwierząt 
Poczucie osobiste. 
Poczucie własności. 
Zamiłowanie walki. 
Uczucie wstydu. 
Religia.
Miłość macierzyń

ska i ojcowska. 
Uprzejmość. 
Przyjaźń.
Miłość ojczyzny.

Stopień niższy.

Stopnie średnie,

Stop. najwyższy.

Stopień niższy.

Stopnie średnie.

Stopień najwyż.



Rozkosze umysłu.

Typ niższy. Praca umysłowa. Stopień niższy.
Wyobraźnia
Wola. Stopnie średnie.
Ciekawość.
Śmieszność. Stop. najwyższy.

Typ średni. Twórczość osobista. Stopień niższy.
Praca umysłowa. 
Ciekawość.
Wola. Stopnie średnie.

Śmieszność.
Wyobraźnia. Stop. najwyższy.

Typ wyższy Śmieszność. Stopień niższy.
Pamięć.
Ciekawość. Stopnie średnie.
Praca umysłowa. 
Wola. Stop. najwyższy.

X I I I .

Rozkosz w czasie wyraża się zawsze za pomocą 
paraboli.

X IV .

Nie ma dwóch równych sobie rozkoszy.



158

XV.

Nie ma dwóch jednakowych następujących po so
bie momentów w jednej rozkoszy.

XVI.

Im rozkosz jest bardziej intensywną, tem szyb
ciej spada od punktu najwyższego do najniższego.

XVII.

Rozkosze spokojne upadają powoli od ogniska pa
raboli do linii prostej obojętności.

XVIII.

Czynnikami współdziałającymi do podniesienia 
rozkoszy są: delikatna wrażliwość, nowość wrażenia, 
konieczność potrzeby, właściwy czas pożądania, wy
soki rozwój umysłowy i uwaga.

XIX.

Zdanie poprzedzające stosuje się do rozkoszy 
w ogólności. Każda rozkosz ma swoje właściwe 
środki pobudzania i osłabiania.

XX.

Czynnikami, które zmniejszają rozkosz są: tępość 
zmysłów, mała potrzeba lub brak owej zupełny, ogra
niczenie umysłu i mała uwaga.
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XXI.

Przyzwyczajenie jest jednym z potężniejszych 
czynników w genezie rozkoszy. W ogólności potęgu
je ono słabe i osłabia mocniejsze rozkosze. Samo 
przez się może, wrażeniu najbardziej obojętnemu na
dać charakter przyjemny.

XXII.

Jest wrażliwość dla rozkoszy, różna od ogólnej, 
i nie zawsze dająca się mierzyć zdolnością głębo
kiego odczuwania bólu.

XXIII.

Ta zdolność więcej niż każda inna przyczynia się 
do urozmaicenia rozkoszy i do uczynienia szczęśli
wym ludzkiego życia.

XXIV.

Narodowość francuzka posiada tę zdolność w naj
wyższym stopniu.

XXV.

Rozkosze mogą się wzajem wypierać, przeobrażać, 
skupiać i krzyżować.

XXVI.

Są rozkosze zupełnie nowe, nieznane jeszcze lu 
dziom, którzy je znajdą na błyszczącym szlaku cy- 
wilizacyi.
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XXVII.

Są dwa zasadnicze źródła każdej rozkoszy, a mia
nowicie: po-pierwsze osiągnięcie ostatecznego, konie
cznego, związanego wewnętrznie z porządkiem świata 
celu i po-drugie rezultat wtórny istniejących uprze
dnio sił głównych.

XXVIII.

Rozkoszami pochodzącemi z pierwszego źródła są 
te, które powstają z zaspokojenia potrzeby koniecz
nej dla fizycznego i społecznego życia człowieka, 
a mianowicie rozkosze jedzenia i picia, miłości i nie
nawiści, ambicyi i t. p.

XXIX.

Rozkoszami pochodzącemi z drugiego źródła są 
rozkosze łechtania, śmieszności, muzyki i t. p.

XXX.

Dla wyraźniejszego rozróżnienia rozkoszy pocho
dzenia pierwotnego i wtórnego niech posłuży nastę
pujący przykład. Mechanik buduje maszynę i cieszy 
się, widząc, że jej czynność odpowiada celowi, do 
którego została przeznaczoną. W kilka chwil póź
niej spostrzega, że szum spowodowany działaniem 
kół i resorów jest przyjemnym, i z tego powodu od
czuwa nową radość. Maszyna nie na to była zbu



161

dowaną, aby sprawiać przyjemny szum. Pierwsze 
zadowolenie jest pierwotnem, drugie wtórnem.

XXXI.

Rozkosz prawie zawsze się wznosi, gdy się przy- 
odziewa w słowa i odbija w zwierciadle świadomo
ści innych ludzi.

XXXII.

Każda istota zdolna czuć może używać.

XXXIII.

Zwierzę znajduje rozkosz, człowiek szuka jej 
i znajduje.

XXXIV.

Rozkosze łatwe i przystępne dla każdego wyczer
pują się przy nadużyciu i osłabiają duszę i ciało.

XXXV.

Rozkosze trudne do zdobycia i rzadkie podnoszą 
i wydoskonalają zdolności tych, którzy ich używają.

XXXVI.

Moralność jest sztuką rozkoszy, zastosowaną do
kładnie do dobrobytu wszystkich ludzi.

Fizyologia Rozkoszy 11
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XXXVII.

Brak uspołecznienia jest nadużyciem tej sztuki na 
korzyść osobnika ze szkodą społeczeństwa.

XXXVIII.

Religia jest leczeniem sztuki rozkoszy. Znieść 
znikomy dzień bytu doczesnego, aby używać wiecz
nie zowie się płaceniem daniny teraźniejszości dla 
zabezpieczenia się na przyszłość.

XXXIX.

Moralność zatem i religia uzdrawiają sztukę i wie
dzę rozkoszy.

XL.

Im są szlachetniejsze rozkosze, których poszuku
jemy, tern więcej stajemy się zdolnymi do zakoszto
wania jeszcze większych.

XLI.

Rozkosze cnoty i ofiary są wekslem na przyszłość.

XLII.

Pospolite rozkosze są samobójstwem rozkoszy.

XLIII.

Grzechy rozkoszy mierzą się dokładnie następu
jącym później żalem.
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XLIV.

Zajęcie się wyłączne rozkoszą jest egoizmem lub 
wyrafinowaną zmysłowością, poszukiwanie rozkoszy 
w wyższyzh sferach moralności i inteligencyi — to 
znalezienie najkrótszej i najpewniejszej drogi do 
szczęścia.

XLV.

Traktat o hedonologii i księga moralności winny 
mieć równe znaczenie.

XLVI.

Używać bez krzywdzenia innych nie zawsze by
wa moralnie, należąc bowiem do ludzkiej rodziny, 
nie możemy na naszę wyłączną korzyść rujnować ka
pitału społecznego przez uszczuplenie wartości nas sa
mych.

XLV1I.

Formy cywilizacyi są liczniejsze niż suknie komo- 
dyanta; lecz jądro wszystkich przeszłych, teraźniej
szych i przyszłych postaci cywilizacyi sprowadza się 
do wzoru; „używać i dać używać!"

XLVIII.

Spekulanci na ludzką słabość rzucają nam wiele 
przeszkód pod nogi, by nas zatrzymać w naszej wę
drówce ku szczęściu.
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XLIX.

Z Chrystusem i z Mahometem należy obalić wszyst
kie barykady głupoty i obłudy i oczyścić drogę, aby 
cała ludzkość mogła dążyć do „rozkoszy moralnej” — 
pierwszego i ostatniego celu, dla którego został stwo
rzony człowiek.

L.

Idealny szkic ludzkiej doskonałości polega na tern 
aby z uczuć wytępić cierpienie i wszystkim ludziom 
urodzonym pod słońcem zgotować największą liczbę 
rozkoszy. Wszystko inne, to „marzenie o cieniu.'‘

KONIEC CZĘŚCI TRZECIEJ i O STATNIEJ.
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