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O EMOCJACH*

Te wszystkie prze ycia wewn trzne, które jak g ód-apetyt, repulsje pokarmowe 

itp. maj  natur  dwo ist , bierno-czynn , nale y po czy  ze stanowiska psychologii 

naukowej w jedn  klas  podstawow  zja wisk psychicznych; cech  ich specyÞ czn  

b dzie w a nie ich charakter dwustronny, odró niaj cy je od tych elementów ycia 

psychicznego, które zna i uzna je psychologia dzisiejsza, a które stanowi  prze y cia 

jednostronne, maj  charakter jednostronnie bier ny (poznanie i uczucia) lub jedno-

stronnie czynny (wola).

Dla u atwienia wyk adu dogodnie jest oznaczy  t  klas  jak  odr bn  krótk  

nazw . W tym celu mo  na zaproponowa  np. wyraz „emocje” albo „impulsje”.

Wyraz „emocje” jest tu bardzo stosowny ze wzgl du na swe pochodzenie i etymo-

logi , gdy  wskazuje na stan podra niony o charakterze pop dowym, motorycznym 

(movere, motus); j zyk potoczny i beletrystyka wielu narodów nowoczesnych stosu-

je go przewa nie do takich prze y , które nale  do omawianej przez nas klasy […]. 

Mo e tu grozi  tylko niebezpiecze stwo, e osoby, które nie umiej  si  unie zale ni  

od wyrazów i odpowiednich skojarze  oraz od ró ni  konwencjonalnych nazw od 

istoty rzeczy i poj , mog  miesza  to, co my proponujemy nazywa  emocjami, 

z tym, co same przywyk y t  nazw  oznacza . Aby unikn  takich b dnych wyobra-

e  i nie przypomina  wci , e mowa tu o nowej klasie i nowym poj ciu klasowym, 

b  dziemy obok starego wyrazu „emocja” u ywali tak e no wego „impulsja”.

W ten sposób zamiast tradycyjnej klasyÞ kacji ele mentów ycia psychicznego: 1) 

poznanie, 2) uczucie, 3) wola — otrzymujemy nast puj cy schemat klasy Þ kacyjny:

Elementy ycia psychicznego dziel  si  na: 1) dwu stronne, bierno-czynne — 

emocje (impulsje); 2) jed nostronne, które dzielimy z kolei na: a) jednostronnie bier-

ne, prze ycia poznawcze i uczuciowe, i b) jed nostronnie czynne, prze ycia woli.

Dzi ki swojemu charakterowi dwoistemu, podra nieniowo-pop dowemu, 

emocje stanowi  odpowied nik dwoistej, do rodkowo-od rodkowej budowy ana-

tomicznej systemu nerwowego oraz dwoistej, podra nieniowo-motorycznej funkcji 

Þ zjologicznej tego sy stemu, skutkiem czego s  prototypem wszelkiego y cia psy-

chicznego, które posiada charakter dwoisty, bierno-czynny […].

Ze stanowiska historyczno-ewolucyjnego wydaje si  rze cz  bardzo prawdopo-

dobn , e pierwotn  podstaw  rozwoju psychiki stanowi y w a nie emocje, elementy 

za  jedno stronnie bierne i jednostronnie czynne s  dalszymi wytwo rami ewolucji 

i zró nicowania emocji; czucia i uczucia po wsta y wskutek zró nicowania podra -
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nie  emocjonalnych, polegaj cego z jednej strony na stopniowym os abianiu si  

i zanikaniu pierwiastka pop dowego, z drugiej za  na wy odr bnianiu si  z pierwot-

nych podra nie  o charakterze mglistym i nieokre lonym dozna  bardziej zró ni-

cowanych: czu  i uczu  (przy tym uczucia ujemne, cierpienia, powsta y zapewne 

z emocji repulsywnych, uczucia za  dodatnie – z apulsywnych); podobnie prze ycia 

woli powsta y z pier wotnych emocji przez ró nicowanie si  pop dów emocjonal-

nych, przez wyodr bnienie si  elementu czysto aktywnego. Równie  dzisiejsze 

nasze emocje z ich rozmaitymi w a ci wo ciami specyÞ cznymi i zró nicowanymi 

akcjami wytwo rzone zosta y przez zró nicowanie pierwotnych podra nie  pop do-

wych, apulsji i repulsji o charakterze mglistym i nie okre lonym, o akcjach prostych 

i niezró nicowanych; wy obra enie o nich mo na zdoby , obserwuj c ruchy zwie-

rz t pierwotnych (protozoa itp.). Zwierz ta pierwotne nie maj  narz dów wzroku, 

s uchu, w chu itd., i pogl d rozpowszech niony, który przypisuje im zdolno  do 

poznania, czu  itd., stanowi najzupe niej dowolne przypuszczenie; to samo na le y 

powiedzie  o obdarzaniu ich uczuciami i wol  (to ostatnie przypuszczenie, jak si  

przekonamy w dalszym ci gu, ma charakter najbardziej nienaukowy). Jedyny wnio-

sek, jaki mo na wysnu  co do ich psychiki z obserwacji ich ruchów, polega na tym, 

e istoty te nie s  pozbawione zdolno ci do prze ywania podra nie  pop dowych 

apulsywnych wraz z odpowiednimi prostymi akcjami. W nast pstwie mam nadziej  

przytoczy  inne jeszcze dane, przemawiaj ce za t  hipotez .

Ze stanowiska biologicznego charakter dwoisty, podra nieniowo-pop dowy 

emocji odpowiada istocie funkcji, jak  spe nia psychika w ekonomii ycia. Funkcja 

biologiczna psychiki, któr  obdarzone s  organizmy zwierz ce w odró nieniu od 

ro linnych, po lega na kierowaniu ruchami, czyli skurczami mi ni, oraz cz ciowo 

innymi procesami Þ zjologicznymi (np. dzia aniem gruczo ów, por. wy ej) w taki 

sposób, jaki odpowiada okoliczno ciom, albo, mówi c inaczej, na takim dzia aniu 

motorycznym, jakie odpowiada podra nieniu. Procesy psychiczne tego typu, co np. 

czucia lub uczucia dodatnie i ujemne, maj c charak ter jednostronnie bierny, stano-

wi c podra nienia bez reakcji ruchowej, nie mog yby same tej funkcji wy kona . 

Istoty, które by yby zdolne do prze ywania wy cznie biernych podra nie  bez re-

akcji pop do wych (por. doktryny intelektualizmu i panhedonizmu), by yby ze sta-

nowiska biologicznego dziwnymi kalekami: znajdowa yby si  w sytuacji paralityka, 

który widzi, e dom jego si  pali, albo doznaje co raz to wi kszych cierpie  od gor ca 

i dymu, ale uciec nie mo e. To samo dotyczy prze y  jednostronnie czynnych, jakimi 

s  procesy woli. Same przez si  nie mog yby one spe nia  funkcji przystosowania, 

która wymaga, by akcja odpowiada a podra nieniu; istoty wi c, obdarzone wy cz-

nie wol  (por. doktry ny woluntaryzmu), by yby ze stanowiska biologiczne go jakimi  

dziwnymi kalekami: by yby bowiem opa nowane przez lepe d enie, nie tylko nie 

po ytecz ne dla ycia, lecz nawet szkodliwe i niebezpieczne, prowadz ce do bez-

my lnego marnowania energii y ciowej.

[…] bez nale ytego zbadania emocji i ich akcji nie mo  na wykry  i okre li  

praw przyczynowych, rz dz  cych yciem psychicznym, ani te  wyja ni  funkcji 

biologicznej poszczególnych jego elementów oraz ich kombinacji. W nieznajomo-

ci zjawisk emocjonal nych kryje si  g ówna przyczyna bezsilno ci i chaosu, jakie 



O EMOCJACH 27

charakteryzuj  stan dzisiejszy psychologii i wielu innych nauk, których rozwój wy-

maga wia t a i pomocy ze strony psychologii, a w ich liczbie nauk o zjawiskach 

moralnych, prawnych, estetycz nych itd.

Jakkolwiek b d , zapoznanie si  z psychik  emo cjonaln  w sposób jak najbar-

dziej ca kowity i szcze gó owy stanowi dla nauki zadanie powa ne i pe ne znaczenia. 

[…]

Stosuj c do ró nych prze y  wewn trznych samoobserwacj  wed ug dwoiste-

go schematu pati-movere, ka da osoba, nie posiadaj ca nawet szczególnej wprawy 

w introspekcji, mo e wykry  w swej psychice, poza wskazanymi wy ej, wiele in-

nych emocji, czyli zja wisk psychicznych, maj cych taki sam charakter dwustronny, 

bierno-czynny, jak g ód-apetyt itp., lecz odró niaj cych si  od tych typów emocji 

pewnymi w a ciwo ciami specyÞ cznymi i maj cych odmienne akcje psychiczne 

i Þ zyczne. Lecz nawet dok adne i umiej tne poszukiwania introspekcyjne emocji 

po s uguj ce si  w dokonywaniu odkry  schematem pati-movere, jakkolwiekby ich 

wyniki wydawa y si  obÞ te, mog yby nam da  w najlepszym razie zna jomo  ma ej 

cz stki zaledwie psychiki emocjonal nej, pokaza  nam tylko niektóre jej szczyty.

Albowiem przewa aj ca wi kszo  emocji, mo na nawet powiedzie  – wszyst-

kie prócz tych bardzo nie licznych, które osi gaj  pewne znaczniejsze nat enie i po-

siadaj  charakter specyÞ czny mniej lub wi  cej jaskrawy i narzucaj cy si  uwadze, 

przebiega nie postrze enie dla ludzi, którzy je prze ywaj , i nie daje si  uchwyci  

go ym okiem.

Prze ywamy codziennie wiele tysi cy emocji, które rz dz  naszym cia em i psy-

chik , wywo uj  ruchy przez nas wykonywane oraz wyobra enia i my li przebie-

gaj ce przez nasz  wiadomo , i w ogóle zmuszaj  nasz aparat psychoÞ zyczny 

do zmian i czyn no ci wed ug swoich rozkazów, lecz sami ci gospo darze i kierow-

nicy pozostaj  normalnie niepostrze eni; ka dy dzie  naszego wiadomego ycia, 

od chwili obudzenia si  do chwili za ni cia, stanowi a  cuch niezliczonych emocji, 

zmieniaj cych si  kolejno, a ukrytych i niewidocznych, oraz ich akcji (równie  cz -

ciowo niewidocznych, cz ciowo za  tylko jaw nych).

Daj  si  zauwa y  jedynie zboczenia ze zwyk ego toru ycia emocjonalnego: 

z jednej strony niezwyk e wzbieranie fal emocjonalnych, z drugiej za  niezwyk e ich 

opadanie; w tym ostatnim wypadku zachodzi przykry stan nudy, apatii. 

Tym swoim charakterem normalnie niedostrzegal nym ró ni  si  te  emocje wy-

bitnie od tych prze y  wewn trznych, które si  nazywa czuciami, po strze eniami, 

wyobra eniami, i w ogóle od wszystkich procesów poznawczych w znaczeniu tech-

nicznym.

Zale y to prawdopodobnie od ró nicy mi dzy funk cjami biologicznymi proce-

sów emocjonalnych i po znawczych. Funkcja biologiczna czu , postrze e  itp. pole-

ga na wspó dzia aniu z procesem przystosowania emocjonalnego w sposób dwojaki: 

z jednej strony da j  one sygna y do powstawania i wzmagania si  emocji odpowied-

nio do warunków, z drugiej – o wie tlaj  tak otaczaj ce przedmioty i warunki danej 

chwili w ogóle, aby da  nale yt  orientacj  akcji emocjonalnej, w szczególno ci 

ruchom. Rzecz jasna, e nale yte wykonanie obu tych funkcji przez czucia, postrze-

enia itd. wymaga, aby te procesy dawa y si  jak najlepiej rozpoznawa  i odró nia . 
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Im atwiej daj  si  zauwa y  i odró ni  sygna y do podra nie  emocjonalnych, im 

ja niej i wyra niej s  oddane obrazy przedmiotów, ku którym maj  si  kierowa  

akcje emocjonalne, oraz innych warunków i okolicz no ci otaczaj cych, tym jest le-

piej, a wszelka mglisto  i niejasno  stanowi tu istotn  szkod  i niebez piecze stwo 

dla ycia. Przeciwnie, gdy chodzi o same emocje, to jest rzecz  wa n , by dzia a y 

z nale yt  energi , by posy a y krew tam, gdzie jej potrzeba, by pobudza y te narz dy 

– gruczo y, mi nie itd. – od których zale y powodzenie akcji itd.; aby nato miast one 

same dawa y si  jasno zauwa y  i rozpoz na  itd., to nie tylko nie jest zwykle rzecz  

wa n , ale nieraz nawet stanowi oby zbyteczn  komplikacj , odwracaj c  uwag .

Jakkolwiek b d , emocje maj  faktycznie tak  na tur , e nale yte zbadanie ich 

i poznanie psycholo giczne, b d ce podstaw  i istotnym warunkiem pow stania psy-

chologii naukowej, napotyka szczególne trudno ci i przeszkody.

Wobec tego powstaje pytanie, maj ce wielkie zna czenie dla nauki: czy nie mo na 

znale  rodków i spo sobów technicznych (eksperymentalnych), które by pozwoli y 

wykrywa , odró nia  i mniej lub wi cej wyra nie obserwowa  emocje, zazwyczaj 

nie daj ce si  zauwa y  i rozpozna ?

Emocje odznaczaj  si  mi dzy innymi wielk  wra liwo ci  i elastyczno ci , czy-

li zdolno ci  do znacz nych waha  w nat eniu zale nie od okoliczno ci. W pewnych 

warunkach emocje, które normalnie by waj  wzgl dnie s abe i nieuchwytne, mog  

osi ga  niezwyk  intensywno  i staj  si  wówczas wyra  ne i podatne do obserwa-

cji. Otó  badaj c prawa wa hania si  intensywno ci emocji, a w szczególno ci po-

znaj c warunki, które pozwalaj  doprowadzi  je do najwy szych stopni nat enia, 

mo na zdoby  takie rodki techniczne, które by na podobie stwo szkie  powi k-

szaj cych, mikroskopów itp. dawa y nam mo  no  wykrywania i badania zjawisk, 

w zwyk ych wa runkach niedost pnych naszemu poznaniu.

Niektóre z praw (tendencji), które tu dzia aj , mo  na odgadn  dedukcyjnie, 

bior c za punkt wyj cia teori  przystosowania do warunków ycia i nie wia domej 

„genialno ci” natury.

Silne emocje z odpowiednio silnymi akcjami, tj. z ca ymi systemami intensyw-

nych procesów psy chologicznych i Þ zjologicznych, poci gaj  za sob  wydatkowanie 

w odpowiednim stopniu energii y ciowej (co nieraz doprowadza organizm w ci gu 

paru sekund do wielkiego wyczerpania). Tote  ze stano wiska biologicznego jest rze-

cz  bardzo wa n , aby unika  zbytniego i szkodliwego dla ycia trwonienia energii, 

a w tym celu, aby si a emocji (oraz ich akcji) nie przekracza a tej, jakiej potrzeba 

w danych wa runkach do wykonania danej funkcji biologicznej, do osi gni cia wy-

maganego wyniku – aby w ogóle ta si a przystosowana by a do warunków i potrzeby 

bio logicznej, z zachowaniem naj ci lejszej ekonomii.

Wynika st d mi dzy innymi, e emocje, przy in nych warunkach jednakowych, 

powinny by  tym s absze, im atwiej i pr dzej da si  osi gn  wynik, i powinny si  

wzmaga , gdy napotykaj  przeszkody do przezwyci enia; w ogóle si a ich i ich 

dzia a nia powinna by  proporcjonalna (z pewn  nadwy k ) do si y przeciwdzia aj -

cej, je eli ta istnieje i wymaga przezwyci enia.

Regu a ta przy tym jest racjonalna biologicznie tylko do pewnej granicy: dok d 

mianowicie wyda tek energii (i czasu), oÞ ara biologiczna, nie jest nie produkcyjna, 
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lecz zostaje op acona wynikiem pozy tywnie po ytecznym, zyskiem biologicznym. 

Tu rów nie  konieczne jest zachowanie granic proporcjonal no ci z nadwy k  zysku 

biologicznego. Tote  wobec przeszkód niezwalczonych emocje ze stanowiska racji 

biologicznej nie powinny si  wzmaga , atakowa  z coraz wi ksz  si , lecz przeciw-

nie, cofa  si , zani ka . I to samo si  stosuje do przeszkód mo liwych do przezwyci -

enia, lecz wymagaj cych niewspó  miernego wydatkowania energii.

Rozumie si  samo przez si , e zasady te nie mog  stanowi  praw, rz dz cych 

faktycznie yciem emo cjonalnym, w tym znaczeniu, aby dwie wspomnia ne propor-

cje sprawdza y si  w ka dym konkretnym wypadku. Mo liwa jest tylko ich realiza-

cja przybli ona, w takim stopniu, jaki odpowiada procesowi na turalnego przysto-

sowania biologicznego gatunków zwierz cych do warunków ycia. Ze stanowiska 

wi c dedukcyjnego mo na si  spodziewa  przystosowania abstrakcyjnego, nie za  

konkretnego – uzgodnienia z ogólnymi, typowymi warunkami ycia, nie za  z kon-

kretnymi warunkami danego wypadku; a przy tym przystosowania do warunków 

przesz o ci, do wa runków ycia mniej lub wi cej odleg ych przodków.

Kombinuj c ustalone powy ej prawa ogólne z tymi zastrze eniami co do ich 

realizacji, mo na by usta li  ca e szeregi i systemy twierdze  dedukcyjnie prawdo-

podobnych na temat waha  intensywno ci emocji w ogóle i ró nych ich odmian 

w szczególno ci (np. g odu, repulsji pokarmowych itp.), nast pnie za , spo ytko-

wuj c te wskazania do bada  indukcyjnych, mo na by ustali  odpowiednie prawa, 

rz dz ce rze czywistym yciem emocjonalnym. Ze wzgl du na cel praktyczny uwag 

niniejszych mo na, nie podejmuj c takich bada , ograniczy  si  do wskazówek 

nast pu j cych.

Opieraj c si  na powy szych rozwa aniach ogól nych, mo na poleci  przede 

wszystkim jako wa ny i cenny rodek diagnostyki emocji (ich wykrywania i rozpo-

znawania) zabieg do wiadczalny, który na zwiemy „m e t o d  p r z e c i w d z i a a -

n i a”;  polega on na tym, e wywo ujemy wzmaganie si  napi cia emocji, przeszka-

dzaj c ich zaspokojeniu, nie stosuj c si  do ich da  i nakazów i dzia aj c wbrew 

ich za kazom.

Rozpoczynamy ka dy nasz dzie  od tego, e si  bu dzimy, otwieramy oczy, pod-

nosimy g ow , wstaje my. Na czym polega psychologia tego post powania, jakie s  

pobudki tych dzia a ? Na to pytanie wi k szo  ludzi odpowiedzia aby zapewne, 

przyznaj c si  do niewiedzy, psychologowie za  teoretycy – wysu waj c konstrukcje 

fantastyczne, wymy laj c rzeczy nieistniej ce, np. uczucia przykro ci lub czucia 

nie przyjemne, wiadom  lub instynktown  wol  do uwolnienia si  od nich, w któ-

rym to celu nast puje otwieranie oczu, podnoszenie g owy itd. Gdy si  za  zastosuje 

diagnoz  faktyczn , eksperymentaln , przy pomocy metody przeciwdzia ania, to 

mo na tu wy kry  z atwo ci  istnienie odr bnej, specyÞ cznej emocji, któr  nazwa  

mo na emocj  budzenia si  i wstawania, a której akcja polega na licznych zmia nach 

w organizmie, sk adaj cych si  w sumie na przy stosowanie si  do ycia w stanie 

czuwania w prze ciwstawieniu do ycia sennego; zachodzi tu mi dzy innymi in-

nerwacja i uruchomienie mi ni, które otwieraj  oczy, podnosz  g ow , obracaj  

g ow  i oczami w prawo i w lewo (w celu zorientowania si  i ustrze enia niebez-

piecze stw, mo liwych nie tyle dzi , ile w yciu dawnych naszych przodków), na-
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st pnie za  innerwacja systemu mi niowego, który dzia a przy wstawaniu. Je eli 

spróbujemy nie pod dawa  si  tej emocji, np. postanawiaj c le e  w ó  ku, staje 

si  ona coraz wyra niejsza; jej powracaj  ce przyp ywy stopniowo si  wzmagaj  

i nieraz (zw aszcza gdy s o ce jasno wieci w pokoju) osi  gaj  takie nat enie, e 

aby ci gn  dalej ekspery ment i sprzeciwia  si  wstawaniu, trzeba utrzyma  silne 

i trwa e napi cie woli.

Warunkiem skuteczno ci tego eksperymentu jest dobry stan zdrowia. W razie 

choroby, wymagaj cej Þ zjologicznie le enia, emocja ta zwykle si  nie pojawia lub 

nawet po wstaje i dzia a emocja przeciwna, przeciwdzia aj ca wsta waniu. T  emocj  

równie  mo na ujawni  za pomoc  metody przeciwdzia ania, a wi c w tym wypadku 

próbuj c wstawa  i walczy  z ch ci  po o enia si  na nowo. […] 

Ko czymy nasz dzie  na tym, e k adziemy si  do snu, zamykamy oczy i za-

sypiamy. I to tak e stanowi akcj  ( ci lej – cz  widoczn  akcji) swoistego po-

dra nienia pop dowego, które nazwa  mo na emocj  senn . Zreszt  specyÞ czne to 

prze ycie i si a nieraz nieprzezwyci ona odpowiednich impulsów (np. przy usi o-

waniach walki z zamykaniem si  oczu, którego domaga si  usilnie emocja senna) 

znane jest ka demu bez specjalnych bada  psychologicznych, gdy  oko liczno ci 

ycia zmuszaj  nas nieraz do stosowania „metody przeciwdzia ania” niezale nie od 

celów ba dania psychologicznego. […]

Pomi dzy wskazanymi emocjami, pierwsz  i ostat ni  w ci gu dnia, oraz ich ak-

cjami, prze ywamy i mo emy wykry  za pomoc  tego samego prostego za biegu 

– przeciwdzia ania – tysi ce innych emocji najrozmaitszego typu i o najrozmait-

szych akcjach. Próbuj c kolejno nie czyni  tego, co zwykle czyni my, np. wstrzy-

muj c si  przez pewien czas po wsta niu od mycia, po myciu si  — od wycierania 

itd., po zbawiaj c si  czasowo wiat a, powietrza, ruchu oraz zaspokojenia innych 

potrzeb Þ zjologicznych, zarów no „naturalnych”, mi dzy innymi zwi zanych z ró -

nymi formami wydzielania, jak „sztucznych” (np. po trzeby ró nych substancji pod-

niecaj cych: kawy, herbaty, tytoniu — por. poci gi alkoholików, morÞ nistów itp.), 

nakazuj c sobie wstrzymywanie si  od ró nych zwyk ych zaj , od widzenia si  

i obcowania z lud mi lub od poszczególnych elementów tego obco wania, np. od 

dawania odpowiedzi na pytania nam zadane, od wykonania skierowanych do nas 

pró b, rozkazów etc.) – mo na wykry , e u podstawy tych dzia a  le  odr bne 

emocje, roz o y  post powanie na akcje poszczególnych z nich i zebra  w ten spo-

sób bogat  kolekcj  emocji, najró norodniejszych w swym charakterze i akcjach: 

emocji „Þ zjologicz nych”, „pracy”, „towarzyskich” itd.

Zaznaczy  nale y, e stosuj c metod  przeciwdzia ania w formie negatywnej, to 

znaczy nie czyni c tego, co by my czynili, gdyby my nie d yli do celów ekspery-

mentalnych, osi gn liby my jedynie wyobra enie jednostronne i wielce niepe ne 

o sk adzie na szej psychiki emocjonalnej. Uzupe ni  je wi c nale y przez badanie 

metod  przeciwdzia ania w formie po zytywnej, robi c próby czynienia tego, czego 

by my nie czynili, gdyby my nie stawiali sobie celów na ukowych. Przedstawione 

poprzednio dla przyk adu wyniki badania psychiki emocjonalnej od ywiania — je-

dzenia i picia — wykazuj , e w dziedzinie tej dzia a, obok dodatnich emocji apul-

sywnych, mnóstwo ró  nych repulsji, emocji wstrzymuj cych, i e warto ciowym 
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i niezb dnym rodkiem ich badania ekspe rymentalnego s  próby jedzenia lub picia, 

albo co najmniej brania do ust, zbli ania do ust itd. takich przedmiotów, które nie 

stanowi  normalnych rod ków po ywienia, albo te  próby jedzenia lub picia w ta-

kich warunkach, w których by my, id c za „g o sem natury”, nie jedli i nie pili itd. To 

samo stosuje si  mutatis mutandis do wielu innych dziedzin na szego ycia i naszego 

post powania. Obok odpowied nich „nakazów” emocjonalnych istnieje mnóstwo 

„zakazów” emocjonalnych, a w a ciw  metod  ekspe rymentaln  ich wykrywania 

i badania stanowi me toda przeciwdzia ania w formie pozytywnej, w for mie dzia ania 

wbrew repulsji. […] 

Poniewa  wiele emocji, zgodnie z ogólnym prawem ekonomii biologicznej, 

a w szczególno ci z tendencj  do zachowania proporcjonalno ci mi dzy maksymal-

n  si  emocji i ilo ci  wydatkowanej energii ycio wej z jednej strony, a wynikiem 

pozytywnym osi  ganym aktualnie (lub te  osi ganym przeci tnie w y ciu przodków) 

z drugiej strony, osi ga bardzo ró ne stopnie nat enia maksymalnego w stosunku 

do ró  nych przedmiotów (przedmiotów materialnych, zja wisk itd.), w szczególno-

ci za  dochodzi do niewiel kiego wzgl dnie nat enia w stosunku do przedmio tów 

drobnych i nie maj cych znaczenia, wi c rozumie si  samo przez si , e chc c sku-

tecznie stosowa  me tod  przeciwdzia ania i w ogóle skutecznie bada  emocje, nale-

y dokonywa  w odpowiednich dziedzi nach psychiki emocjonalnej odpowiedniego 

doboru przedmiotów.

Stosuje si  to równie  do przeciwdzia a . W pew nych dziedzinach psychiki emo-

cjonalnej przeciw dzia ania, podejmowane dla celów eksperymental nych nad samym 

sob , nie osi gaj  celu, gdy  eks perymentator wie, e przeszkody, gro by itp. s  

nie prawdziwe, niepowa ne. Tu wi c potrzebna jest po moc warunków yciowych lub 

udzia  innych osób w do wiadczeniach, np. podst py eksperymentalne, wykonywa-

ne wed ug uprzedniej umowy, aby wytworzy  z udzenie, e przeszkody, wywo uj ce 

emocje lub wzmagaj ce ich nat enie, s  autentyczne.

Przeszkody, jakie d enia emocjonalne napotykaj  na drodze do zaspokojenia, 

jak wida  ju  z uwag po przednich, nie powinny by  ani zbyt atwe do usu ni cia, 

gdy  w tym wypadku emocje nie osi gn yby w ogóle wy szego nat enia, ani te  

absolutnie nie przezwyci one lub daj ce si  przezwyci y  tylko z nak adem nie-

zwyk ej energii, gdy  wówczas emo cje, zw aszcza za  maj ce mniej istotne znacze-

nie dla ycia, wykazuj  d no  do opadania w sile i zanika nia, lub te  do nieuka-

zywania si  wcale.

Do tego, aby doprowadzi  emocje do najwy szego nat enia, nadaj  si  najlepiej 

takie przeszkody, któ re wygl daj  na mo liwe do przezwyci enia, ale przy pró-

bach zwalczenia faktycznie nie daj  si  prze zwyci y  ca kowicie lub ostatecznie, 

nie przestaj c jednak wydawa  si  mo liwymi do zwalczenia. Ze stanowiska prawa 

ewolucji biologicznej, prawa przystosowywania si  do warunków typowych, mo na 

przewidzie  dedukcyjnie, e w tych wypadkach b  dzie dzia a o nast puj ce prawo 

(tendencja).

Po pierwszej próbie, je eli ta osi gn a wynik nie ca kowity lub nieostateczny, 

powinien si  pojawi  nowy przyp yw emocji, silniejszy ni  poprzednio (gdy  sytu-

acja jest taka, e in abstracto, w przeci t nym wypadku, biologicznie racjonalnym 
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jest wzmo enie si y emocji i akcji w celu ostatecznego prze zwyci enia przeszko-

dy). To samo powinno nast pi  po drugiej próbie, jak równie  po trzeciej itd., czyli 

otrzymamy ci g rosn cy intensywno ci emocji i akcji, dochodz cy do tak wysokiego 

maximum, jakie tylko jest mo liwe.

Po dalszych niepowodzeniach nale y oczekiwa  ze stano wiska dedukcyjnego, 

e nast pi szybkie opadanie i zanika nie emocji. Albowiem dalsze niepowodzenia 

i w ogóle d ugo trwa a bezskuteczna walka s  (znów in abstracto, w wypad ku prze-

ci tnym) symptomami tego, e dalsze wydatkowanie energii (jak równie  i poprzed-

nie) jest biologicznie nieracjo nalne, e zasz o tu „oszustwo” biologiczne. W pew-

nych wa runkach zreszt  powinno nast pi  tylko czasowe uspoko jenie, niezb dne 

dla przywrócenia si y wyczerpanemu orga nizmowi, pó niej za  nowe wzmaganie 

si  emocji i nowe usi owania. Szczegó owsze badania dedukcyjne i indukcyjne nie 

s  dla naszego celu potrzebne.

wiadome stosowanie rodków, odpowiadaj cych temu prawu psychologiczne-

mu, w celach poznania naukowego, nazwiemy m e t o d  d r a n i e n i a.

Zaznaczy  nale y, e sama natura z w a ciw  sobie „m  dro ci ” stosuje „dra -

nienie” tam, gdzie „cele” ycia wy magaj  doprowadzenia emocji do najwy szego 

napi cia (gdzie chodzi o najsilniejsze dzia anie Þ zjologiczne pewnych gruczo ów 

i innych aparatów Þ zjologicznych). Akt zap od nienia i pocz cia poprzedzany jest 

przez d u sze lub krótsze dra nienie odpowiednich emocji, które natura osi ga prze-

wa nie w ten sposób, e samice maj  zdolno  i sk onno  do prze ywania w tym 

czasie obok emocji apulsywnych tak e periodycznych przyp ywów emocji p cio-

wych o cha rakterze wstrzymuj cym, repulsywnym. Wynikaj ce st d zachowanie si  

(por. czynno  zwan  „ß irtem”), polegaj ce na po czeniu akcji emocji przeciw-

nych, stanowi dla dru giej strony, jak równie  dla samej samicy, dra nienie emocji 

apulsywnych i wywo uje stopniowe wzmaganie si  ich nat enia.

Ludzie dopuszczaj  si  nieraz powa nych grzechów, upad ków, zbrodni, nie spe -

niaj  zamiarów poprawy i nie s  psychicznie zdolni do ich spe nienia – dlatego tylko, 

e nie znaj  powy szego prawa, e pozwalaj  na dra nienie odpowiednich emocji 

i doprowadzenie ich do takiego na pi cia, które nie pozwala ju  ich opanowa  i prze-

zwyci a walcz c  z nimi wol .

Charakterystyczne ilustracje skutków nieostro nego dra  nienia emocji, raczej 

komiczne ni  tragiczne, mo na obser wowa  mi dzy innymi w k pieli. Niektórym 

ludziom pierw sza w ci gu lata k piel nie udaje si  dlatego, e zamiast przezwyci y  

od razu emocj , odpychaj c  od zimnej wody, dra ni  j  i doprowadzaj  do nieprze-

zwyci onej si y przez kolejne, a nie do  silne próby jej zwalczania.

Tragiczne za  i straszliwe skutki mo e wywo a  nieraz nierozwa ne dra nienie 

emocji politycznych t umów.

[…] W pewnych dzie dzinach psychiki emocjonalnej […] metoda dra nienia po-

siada szczególn  warto  po znawcz  wskutek tego, e odpowiednie emocje maj  

charakter ukryty i niedost pny dla poznania, a prze to bez dra nienia trudno by oby 

w ogóle z nimi si  zapozna . Dla przyk adu mo na tu przytoczy  zjawi ska psy-

chiczne, które w mowie potocznej nosz  w pewnych specjalnych wypadkach nazw  

„ciekawo ci”, w innych nazywaj  si  „ dz  wiedzy” lub nie maj  adnej odr bnej 
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nazwy, a które mo na oznaczy  terminem „ciekawo ”, obejmuj c nim wszystkie te 

zjawiska, pod wzgl dem psychologicznym jedno rodne.

Prze ycia ciekawo ci nale  do najbardziej roz powszechnionych i najcz ciej 

(przeci tnie zapewne nie mniej ni  sto razy dziennie) przez nas prze ywa nych. 

Gdy np. czytamy gazet  i zwracamy mniej lub wi cej baczn  uwag  na jedne 

wiadomo ci, pomijaj c jednocze nie inne; gdy na przechadzce (zw aszcza w miej-

scowo ciach nowych, w obcych stronach) obra camy wzrok w ró ne strony i spo-

gl damy na co  uwa niej, a nawet zbli amy si  do przedmiotu lub zjawiska, które 

nas zainteresowa o, aby mu si  do k adniej przyjrze ; gdy w rozmowach z innymi 

oso bami s uchamy z zainteresowaniem pewnych opo wiada , rozpytujemy o szcze-

gó y itp. – wówczas impulsem do tych i tym podobnych dzia a , wykony wanych 

co dzie  niezliczone razy, s  zwykle prze ycia ciekawo ci. I wiele wa nych dzie-

dzin ycia, np. szkol nictwo, nauka, wystawy, muzea, a w znacznej mierze tak e 

ró ne ga zie sztuki (nowele, powie ci, sztuka dramatyczna) maj  za g ówny swój 

fundament psy chologiczny, bez którego nie mog yby si  rozwija  i kwitn  – zdol-

no  i sk onno , jak  maj  ludzie do prze ywania ciekawo ci i dzia ania pod jej 

wp y wem.

Lecz same te prze ycia, poza wypadkami wzgl  dnie rzadkimi i wyj tkowymi, 

nie s  zauwa ane i po zostaj  zupe nie nieznane; a wyobra enia o istocie i charak-

terze prze y  ciekawo ci, je eli w ogóle istniej , nie wykazuj  najmniejszej nawet 

jasno ci i cis o ci. […]

Chc c pozna  i zbada  ciekawo  faktycznie, drog  obserwacji (nie za  za po-

moc  konstrukcji, opartych na domys ach), nale y zastosowa  metod  dra nienia, 

która stanowi tu rodek znakomity. Dra ni c emocje ciekawo ci, a wi c np. komu-

nikuj c z „tajemnicz  min ”, e si  zna jaki  donios y sekret, nast pnie za  wyra a-

j c kolejno raz gotowo  do uwzgl dnienia pro by i ujawnienia tajemnicy, to znów 

odmow , mo na doprowadzi  te emocje do bardzo wysokiego napi cia, do stanu 

„wrzenia” i „roznami tnienia”, przez co staj  si  bardzo wyraziste dla badania psy-

chologicznego. Gdy si  chce dokonywa  do wiadcze  nad w asn  psychik , mo na 

zu ytkowa , po uprze dniej umowie, us ugi innych ludzi albo te  czytanie powie ci, 

obliczonych specjalnie na budzenie i dra  nienie ciekawo ci czytelnika.

Czytanie powie ci i innych utworów literatury pi knej, a tak e bywanie w teatrze 

na przedstawieniach dramatycz nych i tragicznych jest w ogóle dobrym rodkiem 

do za poznania si  z niektórymi odmianami emocji. Wszelka sztuka obliczona jest 

na budzenie przeró nych emocji. […] Np. sztuka epoki wojowniczej w yciu na-

rodów przystosowana jest przewa nie do podniecania wzrusze  i nastrojów boha-

tersko-wojowniczych. Nawet obecnie mu zyka wojskowa istnieje bynajmniej nie po 

to, by dostarcza  o nierzom na wojnie przyjemno ci estetycznych, lecz po to, by 

wywo ywa  i wzmaga  emocje wojownicze. Funkcja sztuki redniowiecznej (nie 

wy czaj c rze by i architek tury) polega a g ównie na budzeniu wznios ych emocji 

religijnych. Liryka przystosowana jest do pewnych okre lonych dziedzin naszej psy-

chiki emocjonalnej, satyra do innych, dramat i tragedia znów do innych itd. By oby 

rzecz  ciekaw  i pouczaj c  dla poznania naukowego sztuki, jak równie  dla ogólnej 

psychologii emocji zbada  odpowiednie zjawiska emocjonalne, a w szczególno ci 
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rodki i sposoby, których u ywa sztuka, aby budzi  i wzmaga  emocje. Jed nym ze 

rodków podstawowych, którymi sztuka budzi emo cje, jest przedstawianie pewnej 

akcji i zara anie t  drog  widzów lub s uchaczy odpowiedni  emocj . W ten spo sób 

dzia a nawet muzyka, w niej jednak przedstawianie akcji (a po cz ci te  samych 

emocji, ich wzrastania, gwa  townego napi cia itp.) opiera si  tylko na odleg ych 

podo bie stwach, a wskutek tego równie  same emocje przez ni  wywo ywane maj  

przewa nie charakter niejasny i nie okre lony. Obok zara ania sztuka stosuje te  inne 

sposoby, które mo na nazwa  samodzielnymi lub pierwotnymi w od ró nieniu od za-

ra ania, jako sposobu wtórnego, na ladow czego. Ciekawo , graj ca bardzo wa n  

rol  w bajkach, powie ciach, dramatach itp., budzi si  w nas samodzielnie, nie za  

przez zara anie. Tak samo rzecz si  ma z innymi emocjami. Jako rodek wzmagania 

emocji, wywo anych tym lub innym sposobem, gra wielk  rol  w sztuce „me toda 

przeciwdzia ania” – przedstawianie rozmaitych prze szkód, dzia a  przeciwnych itd. 

– oraz „metoda dra nienia”. […]

W ogóle metody przeciwdzia ania i dra nienia, sta nowi c w dziedzinie psychiki 

emocjonalnej co  w ro dzaju szkie  powi kszaj cych lub mikroskopów, po zwalaj  

nam nie tylko w y k r y w a  e m o c j e  p r z e d t e m  n i e z n a n e  i  l e p i e j  p o -

z n a w a  j u  z n a n e,  lecz oczywi cie tak e o d r ó n i a  j e  c i l e j  o d 

i n n y c h  z j a w i s k  p s y c h i c z  n y c h  i  u n i k a  n i e p o d a n y c h  p o -

m i e s z a  i  b d ó w.

Poza wykrywaniem i badaniem emocji, jako od r bnych zjawisk psychicznych, 

zadaniem istotnym psychologii emocjonalnej jest z b a d a n i e  a k c j i  e m o c j o -

n a l n y c h,  wykrycie ró nych elementów tych akcji oraz wynalezienie i sformu o-

wanie w spo sób ci lejszy rz dz cych nimi praw (tendencji).

Cennej pomocy i kierownictwa w tej pracy, jak wynika to cz ciowo ju  

z wywodów poprzednich, mo e i powinna dostarczy  metoda dedukcyjna; po-

szczególne elementy akcji daj  si  wyprowadzi  z ustalonej powy ej formu y ogól-

nej o przystosowa niu si  aparatu psychoÞ zycznego do wykonywania danej funkcji 

biologicznej oraz z twierdze  bardziej szczegó owych o akcjach Þ zycznych i psy-

chicznych podra nie  pop dowych.

Zarówno te oddzia ywania emocji, przewidziane drog  dedukcyjn , jak wszelkie 

inne, nale y stwier dza  ostatecznie za pomoc  metody indukcyjnej (czyli wniosków, 

opartych na zgodno ci lub niezgodno ci zmian). Ze wzgl du na ten cel jest rzecz  

bardzo wa n , aby my mogli panowa  eksperymentalnie nad emocjami w tym kie-

runku, by osi ga  ró ne stopnie ich nat enia (co pozwoli stwierdza  odpowiednie 

zmiany i na tej podstawie wyprowadza  wnioski in dukcyjne). I tu równie  metody 

eksperymentalne przeciwdzia ania i dra nienia maj  wielk  warto  poznawcz .

W szczególno ci metody te, poza swym znaczeniem ogólnym, wyp ywaj cym 

z istoty indukcji, posiadaj  jeszcze t  warto , e z ich pomoc  mo na wykrywa  

takie oddzia ywania emocji, które w inny sposób nie da yby si  zauwa y  i podda  

badaniu indukcyjnemu, jako trudne do rozpoznania: metody przeciwdzia ania i dra -

nienia s  „szk ami powi kszaj cymi” do wy krywania i badania nie tylko samych 

emocji, lecz tak e niezliczonych elementów ich akcji. Np. dopro wadzaj c ciekawo  

drog  dra nienia do wysokiego napi cia atwo jest zauwa y  ró ne zjawiska nie-
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widoczne przy normalnym poziomie ciekawo ci: czer wienienie twarzy, rozszerzanie 

si  renic, zasychanie warg, gard a, prze yku, g os zachrypni ty, silne bicie serca, 

nieprawid owo  oddechu, przerwy w nim i g bokie wdechy, ca kowite usuni cie 

apetytu, emo cji sennej itp., mimo potrzeby Þ zjologicznej pokar mu, snu itp.

Specjalna funkcja biologiczna ciekawo ci polega na uzu pe niaj cym w stosunku 

do innych emocji wzbogacaniu intelektu w do wiadczenie i wiedz  w ogóle. Sto-

sownie do tego akcja tych podra nie  pop dowych wyra a si  w przy stosowywaniu 

i dzia aniu aparatu psychoÞ zycznego w kie runku zdobywania, doskonalenia i utrwa-

lania wiedzy, w szczególno ci za  we wzmo onym od ywianiu (przez na p yw krwi) 

i pobudzaniu odpowiednich cz ci systemu ner wowego, centralnego i obwodowego 

(mózgu, nerwów wzro kowych itd.), oraz mi ni, np. ró nych mi ni ocznych, aby 

osi gn  nale yt  akomodacj  osi, nieruchome nastawienie, jak najszersze otwarcie 

i wysuni cie naprzód oczu itd. Gdy emocja jest mocno nat ona, ten przyp yw krwi 

do g owy jest tak silny, e twarz si  mocno rumieni; aby wywo a  i podtrzyma  siln  

akcj  mózgow , nerwow  itd. po trzebne jest wzmo enie czynno ci serca; tym si  

t umaczy bicie serca przy silnym nat eniu ciekawo ci; równie  dzia anie p uc musi 

si  zwi kszy , oddychanie pog bi  itd.; zarazem, aby lepiej, spokojniej widzie  

i lepiej s ysze , czynno  p uc musi si  chwilowo przerywa ; st d wzmo one, a za-

razem nieprawid owe, przerywane oddychanie. Narz dy zb dne dla tej czynno ci 

biologicznej powinny wpa  w stan wzgl dnej anemii (wskutek poch oni cia zapasu 

krwi przez inne narz dy), bezczynno ci i os abienia; tym si  t umaczy zasychanie 

warg, ust, prze yku, zachrypni cie g osu (zanik czynno ci gruczo ów linowych, 

zbytecznych w dziedzinie ciekawo ci), zwisanie r k i dolnej szcz ki – szerokie ot-

warcie ust. Czynno ci psychiczne, nie maj ce zwi zku z dan  funkcj  biologiczn , 

konkuruj ce i przeciwne – w tej licz bie emocje apetytu, senne i inne – ulegaj  usu-

ni ciu albo nie mog  powsta  etc., etc.

„Wola poznania”, z któr  si  identyÞ kuje ciekawo , nie mo e wywo a , oczywi-

cie, ani cz ci takiej akcji, jak cie kawo ; tote  na gruncie wysi ków woli nie mo e 

by  mowy o tak skutecznym uczeniu si  i zdobywaniu wszelkich wiadomo ci, jak 

na podstawie emocjonalnych prze y  cie kawo ci.

Ustalenie akcji, wywo ywanych przez poszczególne s p e c j a l n e  odmiany 

emocji (czyli specjalnych praw-tendencji w dzia aniu emocji), powinno dostar czy  

materia u do skonstruowania bardziej ogólnych praw dzia ania emocji, dotycz cych 

tych lub innych szerszych klas emocji lub emocji w ogóle, jako naj wy szej klasy 

psychologii emocjonalnej. Tu równie  metodami w a ciwymi ze stanowiska nauki 

s  z jed nej strony dedukcja, wnioski z ogólnych przes anek biologicznych, z drugiej 

strony indukcja. Badanie in dukcyjne powinno si  odbywa  w tym kierunku, by usta-

li  (przez sprawdzenie zgodno ci zmian), co jest zwi zane z istot  specyÞ czn  pew-

nego specjalnego gatunku prze y  emocjonalnych i co jest od niej nie zale ne, a wi c 

czy si  z cechami rodzajowymi, z istot  pewnej szerszej klasy emocji, ewentualnie 

za  z istot  emocji w ogóle.

Indukcja tego rodzaju, któr  mo na nazwa  mi dzygatunkow , nastr cza ró ne 

trudno ci, wobec cze go trudno jest udowodni  bezwzgl dnie odpowiednie prawa 

ogólne. Rzecz si  ma zreszt  do pewnego sto pnia tak samo z ca  wiedz  ludzk . 
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Chodzi jedynie o osi gni cie pewnego stopnia uzasadnionej pewno ci lub cho by 

prawdopodobie stwa i o to, aby w ka dej dziedzinie nauki stosowa  metody, które 

mog  za pewni  taki stopie  uzasadnionej pewno ci lub praw dopodobie stwa, jaki 

odpowiada danej dziedzinie badania.

Je eli prawd  jest twierdzenie sformu owane wy ej jako hipoteza wst pna, e 

emocje wyznaczaj  przyczynowo, wywo uj , wzmagaj  w si , usuwaj , zmieniaj  

itd. ró ne inne procesy psychiczne (oraz liczne Þ zjologiczne), wówczas poznanie ich 

akcji – specjalne, gatunkowe i ogólne, rodzajowe – stanowi zarazem poznanie od-

powiednich praw, rz dz cych owymi zjawiskami psychicznymi, zjawiskami pozna-

nia, uczucia i woli (oraz odpowiednich praw Þ zjolo gicznych). O poznaniu nauko-

wym praw, rz dz cych powstawaniem wyobra e , ich przebiegiem skojarze niowym 

itd. lub te  praw, rz dz cych powstawaniem woli, jej zanikaniem itd., nie mo e by  

mowy przy dzisiejszym stanie psychologii, skoro nie zna ona istoty emocji i ich akcji.

W miar  tego, jak nauka przy pomocy metod wy ej wskazanych b dzie wykry-

wa a i poznawa a szcze gó owo emocje i ich akcje (ustalaj c odpowiednie prawa spe-

cjalne i ogólne), zdobywa  te  b dzie cen ne rodki do dalszych bada  i odkry : b -

dzie mia nowicie mog a w y k r y w a  i  u z a s a d n i a  n a u k o w o  i s t n i e n i e 

i  d z i a a n i e  p e w  n y c h  o k r e l o n y c h  e m o c j i  t a m,  g d z i e  n i e  d a 

s i  s t o s o w a  m e t o d a  i n t r o s p e k c y j n a.  Je eli np. znamy akcj  pewnej 

okre lonej emocji i stwierdzimy, e w dziedzinie przez nas ba danej istniej  kom-

pleksy takich zjawisk, których ca okszta t stanowi akcj  tej emocji, wówczas, nawet 

nie mog c obserwowa  samej emocji, niejako nie wi dz c jej, b dziemy jednak mieli 

podstaw  do wnio sku, e ta emocja w danym wypadku istnieje. Wnio ski takie zas u-

guj  tym bardziej na zaufanie, im gruntowniejsz  i szczegó owsz  mamy znajomo  

akcji danej emocji in abstracto oraz im wi cej stwier dzili my odpowiednich zjawisk 

i symptomów in concreto. T  drog  np., a przy tym t  drog  jedynie, mo emy zdo-

by  diagnoz  i wyja nienie ze stanowi ska psychologii emocjonalnej naszych w a-

snych po jedynczych ruchów oraz ich systemów, je eli emocje, stanowi ce ich ró-

d o, nie s  do  silne, aby mo na je by o zbada  i odró ni  introspekcyjnie. Poniewa  

emocje, wywo uj ce nasze ruchy, jak to ju  wska zano poprzednio, w rzadkich tylko 

i wyj tkowych wypadkach poddaj  si  obserwacji wewn trznej, do chodzimy wi c 

do wniosku, e naukowa diagnoza psychologiczna i wyja nienie przyczynowe na-

szych w asnych ruchów i dzia a , np. naszego zwyk ego po st powania codziennego, 

musi si  opiera  przewa nie, a nawet niemal wy cznie, na uprzednim poznaniu (za 

pomoc  metody przeciwdzia ania i dra nienia lub tp.) rozmaitych odmian emocji, 

do których prze y wania jeste my w ogóle zdolni, nast pnie na badaniu dedukcyj-

no-indukcyjnym akcji tych emocji, a wresz cie na stwierdzaniu cech odpowiednich 

emocji i wnio skowaniu o ukrytym dzia aniu tych emocji. Tym bar dziej warto ciow  

i niezb dn  jest metoda wykrywa nia emocji przy pomocy ich akcji dla ca ej tej nie-

ogarnionej dziedziny badania, poznania i wyja nie nia naukowego, która obejmuje 

wszystkie istoty y we, zdolne do prze ywania emocji i do dzia ania, poza jednym 

osobnikiem, którym jest nasze w asne ja. Nale  do tej dziedziny przede wszystkim 

inni ludzie, a w ich liczbie dzieci, dzicy, jednostki psychicznie nienormalne, dalej za  

inne gatunki zwierz t poza gatunkiem homo sapiens.
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Przy wykrywaniu w psychice w asnej lub cudzej emocji niewidzialnych przy 

pomocy akcji widzial nych rodkiem pomocniczym jest znajomo  tych czynników, 

które maj  zdolno  do wywo ywania danej emocji i które mo emy nazwa  mo-

torami. Znajomo  motorów ma szczególn  warto  dla ba da  eksperymentalnych 

(w przeciwie stwie do ba da  przez zwyk  obserwacj ). Stwarzaj c umy lnie moto-

ry pewnej okre lonej emocji, np. pokazuj c dziecku, psu lub innemu przedmiotowi 

do wiadczenia co , czego widok, wed ug wiadomo ci zdobytych po przednio (za po-

moc  odpowiednich indukcji), mo e wywo a  emocj  nas interesuj c , i stwierdza-

j c na st pnie, e zachodzi to, co znamy jako akcj  tych pro cesów emocjonalnych, 

wnioskujemy, e w wypadku przez nas zbadanym, po rodku niejako mi dzy wi-

dzialnym motorem a widzialn  akcj , istnia a rów nie  i dzia a a poszukiwana nie-

widzialna emocja.

Wykrywanie i okre lanie emocji, które obserwo wa  si  nie daj , na podstawie 

daj cych si  obserwo wa  elementów akcji (albo na podstawie akcji i mo torów) mo -

na nazwa  d i a g n o z  o b i e k t y w n ,  przepisy za  metodologiczne, którymi ta 

diagnoza kierowa  si  powinna (a które nale y w przysz o ci szczegó owiej rozwi-

n ) – diagnostyk  obiektywn  emocji; przeciwstawiaj  si  im diagnoza subiektyw-

na i diagnostyka subiektywna, oznaczaj ce wykrywanie i badanie emocji w sposób 

subiektywny, introspekcyjny, oraz odpowiednie wskazania metodologiczne.

Metody przeciwdzia ania i dra nienia, o ile maj  na celu wzmo enie w asnych 

emocji badacza, aby umo liwi  ich poznanie subiektywne, introspekcyjne, nale  do 

diagnostyki subiektywnej. A poniewa  wzmo enie emocji wywo uje te  wzmo enie 

akcji i poszczególnych ich elementów i u atwia przeto ich obserwacj , wi c przeciw-

dzia anie i dra nienie sta nowi  tak e po yteczny rodek pomocniczy w dzie dzinie 

diagnostyki obiektywnej.

Diagnoza obiektywna mo e by  specjaln , gdy ma za przedmiot specjaln , zna-

n  nam emocj , albo te  ogóln , gdy wykrywa i udowadnia, e w pewnym okre-

lonym wypadku mamy do czynienia z emocj  w znaczeniu ogólnym, to znaczy 

ze zjawiskiem, które nale y zaliczy  do klasy emocji, chocia  nie wiadomo, jak  

jest ta emocja […]. Diagnoza specjalna opiera si  na specjalnej znajomo ci emocji 

pewnego okre  lonego gatunku, ogólna za  na danych, dotycz cych emocji i akcji 

w ogólno ci. Diagnoza ogólna b dzie stanowi a nieraz tylko stadium przej ciowe 

do spe cjalnej, która ze stanowiska naukowego ma warto  wi ksz  ni  ogólna; lecz 

w pewnych dziedzinach wy padnie si  wyrzec diagnozy specjalnej i zadowoli  si  

ogóln : a samo przeprowadzenie ogólnej diagnozy emocjonalnej w wielu wypad-

kach b dzie ju  stano wi o warto ciowe odkrycie i istotny post p w nauce. Trzeba 

to mie  szczególnie na uwadze w dziedzinie psychologii zwierz t. Obiektywna dia-

gnoza emocjo nalna, opieraj ca si  na poznaniu naszych w asnych (ludzkich) emocji 

i ich akcji, powo ana jest do tego, by wprowadzi  badanie i poznanie istotnie nauko-

we na miejsce dzisiejszych domys ów na temat zjawisk psychicznych, kieruj cych 

post powaniem zwierz t, domys ów, które si  wahaj  pomi dzy przyznawa niem 

zwierz tom zdumiewaj cej inteligencji […], a sprowadzaniem ich post powania do 

odruchów, do zjawisk czysto me chanicznych, pozbawionych ca kowicie impulsów 

psychicznych. Znaczne dziedziny post powania zwie rz cego dadz  si  sprowadzi  
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za pomoc  specjalnej diagnozy obiektywnej do akcji emocji, znanych nam z dia-

gnozy subiektywnej. Inne elementy post powa nia zwierz cego nie dopuszcz  nas 

do tak „za y ej” znajomo ci, lecz poddadz  si  diagnozie ogólnej, któ ra usunie rów-

nie  wspomniane domys y, ujawniaj c ich fa szywo , i zast pi je przez poznanie 

rzeczywi sto ci cho  tylko w ogólnych zarysach.

Obiektywna diagnoza emocjonalna mo e by  dalej p r o s t  lub z o o n . 

Przez prost  rozumiemy ta k , która u podstawy pewnego kompleksu ruchów lub in-

nych procesów Þ zjologicznych znajduje jedn  jak  emocj , przez z o on  za  tak , 

która wykrywa i udowadnia, e istniej  tu i dzia aj  cznie dwie emocje lub wi cej. 

Jednoczesne dzia anie dwóch emo cji wspó zawodnicz cych lub wi cej (jak równie  

walka emocji przeciwnych) daje w wyniku wypad kow  w postaci akcji z o onej 

i zmodyÞ kowanej, która si  ró ni pod wieloma wzgl dami od akcji emo cji dzia a-

j cych osobno. Komplikacje te i modyÞ  kacje mog  mie  charakter rozmaity. Mog  

si  wy ra a  w tym, e d no ci przeciwne neutralizuj  si  cz ciowo lub ca kowicie, 

a wskutek tego charakte rystyczne objawy obu emocji dzia aj cych s abn  (czasami 

do tego stopnia, e przestaj  by  uchwytne), albo zanikaj  ca kowicie. Je eli np. 

jedna z emocji wspó zawodnicz cych ma tendencj  do pobudzania gruczo ów li-

nowych i wywo ywania obÞ tego wy dzielania si  liny, druga za  posiada d no  

prze ciwn , albo je eli jedna emocja ma d no  do przy ci gania krwi ku mi niom 

nóg (np. aby umo liwi  szybki bieg ku zdobyczy, ucieczk  od nieprzyjaciela lub tp.), 

a przez to samo do wywo ywania cz ciowe go odkrwienia i blado ci twarzy, druga 

za , prze ciwnie, ma d no  do wysy ania krwi ku g owie, mi niom policzkowym 

itp., a przez to do wywo y wania rumie ców na twarzy, wówczas mo emy otrzy-

ma  w rezultacie znaczne os abienie jednych z tych symptomów, lub te  ca kowity 

brak jednych i dru gich (zreszt  wobec tego, e nat enie emocji ma charakter falisty 

i wykazuje znaczn  wra liwo  i silne wahania, w takich wypadkach musi cz sto za-

chodzi  pojawianie si  kolejne raz tych, to znów tam tych symptomów, a wi c np. ko-

lejne bledni cie i czerwienienie twarzy). Niekiedy przeciwnie kom plikacja polega  

musi na tym, e tendencje zgodne popieraj  si  i wzmacniaj  nawzajem, a wskutek 

tego odpowiednie procesy objawiaj  si  szczególnie silnie i jaskrawo (w porównaniu 

z normalnymi pojedynczy mi akcjami). Je eli np. obie emocje wspó zawodni cz ce 

maj  d no  do koncentrowania krwi i energii yciowej w ni szych cz ciach cia a 

(chocia by w ró  nych, np. jedna w mi niach nóg, druga za  w sferze p ciowej), 

a przez to do pozbawiania krwi i os abiania mi ni twarzy, to skutkiem tego mo e 

by  niezwyk a blado  twarzy i wygl d jej zupe nie trupi; je eli za  obie emocje p -

dz  krew do g owy i twarzy, to mo e nast pi  nadzwyczajne zaczerwienienie twarzy, 

silne t tnienie krwi w skroniach, ewentualnie p kanie na czy  krwiono nych w mó-

zgu, parali , mier . Czasa mi komplikacja mo e si  wyra a  w tym, e z elemen-

tami akcji jednej emocji cz  si  po prostu, bez zmiany, obce jej zwykle zjawiska 

– elementy akcji innej emocji. Czasami elementy akcji jednej emocji otrzymuj  pod 

wp ywem innej form  swoist , ró n  od zwyk ej, lub te  specjalny kierunek odchy-

laj cy si  od normalnego. Je eli np. jakie  zwierz ta, stado owiec, krów lub tp., maj  

obudzon  ciekawo  przez jaki  nowy przedmiot lub zjawisko dot d nieznane, lecz 

jednocze nie na prawo od tego przedmiotu znaj duje si  co  budz cego emocj  repul-
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sywn , wówczas zwierz ta powoli, zachowuj c zupe n  cisz , z wy ci gni t  szyj  

i szeroko rozwartymi oczami, b d  si  zbli a  do przedmiotu budz cego ciekawo , 

jednak z odchyleniem w lewo (przy tym nie zachowuj c oczu nastawionych nieru-

chomo wprost na przedmiot cie kawy, co mieliby my w razie dzia ania samej tylko 

ciekawo ci, lecz spogl daj c na prawo).

Nale y si  spodziewa , e w przysz o ci rozwinie si  nie tylko obszerna i cenna 

teoria ogólna o akcjach podra nie  pop dowych i teorie specjalne o akcjach poszcze-

gólnych odmian emocji, lecz tak e teorie, ogólna i specjalna, o prawach czenia si  

akcji emo cji wspó zawodnicz cych i przeciwnych w ogólno ci oraz poszczególnych 

emocji w szczególno ci; wówczas stworzy si  podstawa do ciekawych i pi knych 

dia gnoz z o onych, których b dzie mo na dokonywa  ju  za pomoc  wniosków 

dedukcyjnych z odpowiednich twierdze  ogólnych (jako z przes anek wi kszych) 

cznie z materia em konkretnym, zdobytym drog  diagnozy psychologicznej (jako 

z przes ankami mniej szymi). Czasami wystarcz  do tego same urywki lub cz st-

ki akcji, albo ich lady (np. lady pope nionego przest pstwa, czynu historycznego 

pojedynczej osoby lub zjawiska masowego, spo ecznego – tera niejsze go lub prze-

sz ego – albo te , przy badaniach labo ratoryjnych z psychoÞ zjologii emocjonalnej, 

nie wielka liczba danych co do stanu pewnych narz  dów – gruczo ów, mi ni itp.). 

Niekiedy za , aby ustali  poprawn  i wiarogodn  diagnoz  z o on , w szczególno ci 

aby okre li  przyczyny zaburze , zauwa onych w akcji emocji ju  znanej, wypadnie 

dokona  trudniejszych i zawilszych bada  indukcyj nych; wielkiej pomocy udziel  

tu metody przeciw dzia ania i dra nienia, pozwalaj c wzmocni  raz t , to znów inn  

emocj , albo te  jedn  z nich, a przez to osi gn  dok adniejsz  znajomo  poszcze-

gólnych sk adników akcji z o onej.

Stwierdzanie i badanie komplikacji w akcji, nie zrozumia ych ze stanowiska emo-

cji, której dzia ania si  domy lamy, mo e prowadzi  do donios ych odkry  w dzie-

dzinie psychiki emocjonalnej. W dziejach astronomii znane jest bardzo pi kne i cie-

kawe od krycie planety, któr  nazwano pó niej Neptunem, na podstawie zaburze  

w ruchach Urana. Rzecz si  mia a pokrótce tak, e w ruchu Urana stwierdzono 

kompli kacje, których nie mo na by o wyt umaczy  ze sta nowiska tego astronomicz-

nego stanu rzeczy, jaki do t d znano; na podstawie tych komplikacji okre lono po-

o enie cia a, które powinno by o wywo ywa  te zaburzenia swoim przyci ganiem; 

pó niej za  dok adne poszukiwania w odpowiednim kierunku przy pomocy tele-

skopu ujawni y, e cia o, którego si  domy lano, rzeczywi cie istnieje. Dziedzina 

dzia ania i czenia si  emocji oraz z o ona obiektywna diagnostyka emocjonalna 

otwieraj  bogate pole do po dobnych odkry , niemniej pi knych i ciekawych.

Zreszt  czenie si  objawów pewnej emocji z komplikacjami, niezrozumia ymi 

ze stanowiska tej emocji (np. z brakiem pewnych okre lonych symptomów, z istnie-

niem zjawisk obcych itp.) i wszelki w ogóle kompleks objawów akcji emocjonal-

nych, którego nie mo na wyja ni  ze stanowiska funkcji biologicznej pewnej okre-

lonej emocji, nie zawsze wskazuje na to, by diagnoza z o ona by a mo liwa 

i potrzebna. Pod o e takich kombinacji stanowi  nie raz emocje jednego typu, pocho-

dz ce historycznie od innych emocji; akcje ich w tych wypadkach sk adaj  si  z ele-

mentów dwojakich: po pierwsze z nowych; przystosowanych do obecnej funkcji 
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biologicznej tych emocji, po wtóre za  z elementów starych, zacho wanych dzie-

dzicznie, mimo e nie s  biologicznie ce lowe w nowej sytuacji, czyli z elementów 

akcji emocji pierwotnej. […] W takich wypadkach zachodzi potrzeba diagnozy h i -

s t o r y c z n e j,  nie za  z o onej. To zna czy, e dziwne i niezrozumia e na pierwszy 

rzut oka po czenie wyja nia  nale y, stwierdzaj c istnienie jednej emocji i rozk a-

daj c jej akcj  na elementy „racjonalne” oraz irracjonalne prze ytki historyczne 

i wskazuj c emocj , po której akcji te prze ytki si  zachowa y. Oto np. ró ne emocje 

apulsywne, nie po zostaj ce w adnym zwi zku z jedzeniem, posiadaj  akcje, których 

pewne elementy przemawiaj  za tym, e emocje te pochodz  od g odu-apetytu: mi -

nie twarzy dzia aj  tak, jakby osobnik zabiera  si  do jedzenia czego  smacznego, 

czasami zdarza si  mla skanie; prawdopodobnie nawet wyra enie „ linka mu ciek-

nie” w zastosowaniu do wypadków, gdzie nie chodzi wcale o pokarm, lecz np. 

o pi kny kapelusz, z oto lub tp., nie jest pozbawione pod o a Þ zjologicz nego, czyli 

e pewne zwi kszone wydzielanie liny zdarza si  te  w stosunku do takich przed-

miotów, które nie budz  g odu-apetytu, lecz inne emocje apulsywne. Podobnie wie-

le emocji repulsywnych, nie maj cych adnego zwi zku z jedzeniem, np. pewne 

emocje, wywo ywane przez „wstr tne” post pki innych ludzi, maj  tendencj  do 

wywo ywania obja wów, które wskazuj  na ich pokrewie stwo z repulsjami pokar-

mowymi: mi nie twarzy dzia aj  tak, jakby chodzi o o niedopuszczenie do ust ja-

kiej  rzeczy nieodpowiedniej i o usuni cie z ust substancji szkod liwej, która si  tam 

dosta a; wytwarza si  silne wy dzielanie liny i sk onno  do plucia, do potrz sania 

g ow  w prawo i w lewo; pokazywanie j zyka dla wy ra enia pogardy przypomina 

wysuwanie j zyka dla usuni cia wstr tnego p ynu, który si  dosta  do ust itp. Odpo-

wiednie badania historyczno-porównawcze z czasem umo liwi , by  mo e, nauce 

zrekonstruowa nie, przynajmniej w rysach zasadniczych, dziejów psychiki emocjo-

nalnej, poczynaj c od psychiki zwie rz t pierwotnych (protozod), a ko cz c na boga-

tej i skomplikowanej psychice emocjonalnej ludzi dzi siejszych; w ka dym za  razie 

badanie historyczne emocji na podstawie akcji otworzy przed my l  na ukow  nowe 

horyzonty i drogi do cennych nowych zdobyczy.


