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Luǳkość wciąż posuwa się naprzód po wielkie droǳe postępu. W ruchu tym od czasu
do czasu zdarza ą się opóźnienia, przeszkody i zboczenia, ale zaraz potem wraca on do
poprzedniego kierunku i dążenie do postępu odbywa się dale z większą siłą i energią.
Wielu twierǳi ednak, że ruch ten nie zawsze ma charakter dodatni: na starożytnie sze
i na głębsze np. z po ęć luǳkich — religĳne, dążą akoby racze do upadku, niemal do
zupełnego zaniku. Ale twierǳenie to nie est słusznem. Główną i niezmienną istotę, treść
religii wogóle — stanowi pewien czynnik powstrzymu ący, „uczucie” odpowieǳialno-
ści moralne , które, owszem, wciąż wzrasta i umacnia się w luǳkości, i teraz o wiele
przewyższa to ciasne, nierozwinięte uczucie, akiem zadawalniali się w swoim czasie nasi
przodkowie. Następnie podstawa religii — wyobrażenie „Wiecznego” i „Nieskończo-
nego,” osiągnęło niewątpliwie w naszych czasach wyższy stopień rozwo u. Stanowi ono
teraz nie tyle przedmiot ślepe wiary, ile świadomego przekonania, podtrzymywanego
przez na większych myślicieli roǳa u luǳkiego.

Wiǳimy więc, że po ęcia religĳne luǳkości zmienia ą tylko swo e formy i wyobraże-
nia, podstawa zaś ich i treść pozosta ą niezmienne. To samo można powieǳieć o innych
po ęciach i uczuciach luǳkich (np. uczucie wiernopoddańcze, patryotyzm i t. d.). Myśl
luǳka rzuca tylko przestarzałe i wązkie tory, ale nie zmienia kierunku, w którym zdąża
do postępu.

Dążność luǳkości do postępu wyraża się, mięǳy innemi, w stosunku e do małżeń-
stwa, czyli do związku mężczyzny z kobietą.

Na dawnie sza historya roǳa u luǳkiego, byt ego i obycza e, niestety, nie są nam
znane. Mamy ednak prawo sąǳić, że trwałe ustanowienie zasady roǳinne dokonane
zostało przez kobietę — matkę. Od nie ǳieci otrzymały ognisko roǳinne, prawa rodowe
i spadkowe, ona więc est twórczynią roǳiny i społeczności.

O przewrocie, który uczynił głową roǳiny i społeczności, władcą żony, ǳieci i ma-
ątku mężczyznę — również nie wiemy nic pewnego, możemy tylko przypuszczać, że był
on następstwem akie ś wielkie reformy religĳne .

Przekształcenie tego, utrzymu ącego się w ciągu tysiącoleci stanu rzeczy, które zaczęło
się stosunkowo niedawno — zrównanie kobiety z mężczyzną wobec prawa i stanowiska
społecznego i dążenie do ednożeństwa (t. . do związku jednego mężczyzny z jedną kobie-
tą), powoli ale trwale posuwa się naprzód, chociaż nie można powieǳieć, ażeby doszło
uż do celu w akimkolwiek zakątku kuli ziemskie .

Pierwszy impuls pomienionemu ruchowi reformatorskiemu dała niewątpliwie ko-
bieta. Wychowywana w ciągu wielu pokoleń w zasadach wstrzemięźliwości i wierności
małżeńskie , kobieta znacznie wyprzeǳiła mężczyznę i stała się dlań akby wzorem pod
względem moralnym. Zazna omiwszy się z na nowszymi wynikami nauk przyrodniczym,
dotyczącymi praw ǳieǳiczności, a zaleca ącymi powściągliwość moralną i umiarkowanie
w stosunkach płciowych ako obowiązek względem gatunku — kobiety zaczęły energicz-
nie domagać się ustanowienia takich samych wymagań moralnych dla mężczyzn, akie
dla nich istnie ą. Pierwszemi pionierkami na te droǳe były śmiałe kobiety anglo-saskie,
w ich ślady wstąpiły nasze kobiety północne (skandynawskie).
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Jednakże w pewne części społeczeństwa dotychczas utrzymu e się przekonanie, że
obcowanie płciowe powinno zaczynać się w wieku młoǳieńczym, i że przyczyna wie-
lu rozstro ów fizycznych i duchowym spoczywa właśnie w skrępowaniu te zasadnicze
potrzeby fizyczne ¹.

Zwracałem się z tego powodu z zapytaniami do wielu uczonych przyrodników i lekarzy
różnych narodowości, ażeby nie wpaść w ednostronność — i oto rezultat zasiągniętych
informacyi:

Zaczniemy od świata zwierzęcego. Zwierzęta ǳikie uczuwa ą potrzebę obcowania
płciowego dopiero po do ściu do zupełne do rzałości płciowe ; eżeli zaś tego roǳa u
popęd z awia się u osobników niedo rzałych i słabych, to nie ma ą możności zaspokoić
go, gdyż silnie si i starsi współzawodnicy nie dopuszczą do tego. Co się zaś tyczy zwierząt
domowych, które często luǳie stara ą się skłonić do możliwie na wcześnie szego obco-
wania płciowego, wiadomo, że tylko przychówek od osobników zupełnie do rzałych da e
rasę piękną i silną.

W Norwegii np. rasy krów i koni zdrobniały i zmarniały wskutek tego, że stanowienie
zaczynało się w zbyt młodym wieku.

Co się zaś tyczy luǳi, to wiǳimy, że eżeli wśród ras niższych, wskutek specyalnych
klimatycznych i innych warunków, obcowanie płciowe zaczyna się wcześnie, to również
wcześnie usta e z powodu szybkiego przekwitu fizycznego osobników. Narody cywilizo-
wane miały, zda e się, dosyć czasu i sposobności, aby przekonać się zarówno o szkodli-
wości przedwczesnego obcowania płciowego, zwłaszcza dla kobiet, ak i o tem, że ǳieci
zdrowych, zupełnie rozwiniętych roǳiców ma ą większe szanse w walce o byt.

Tak więc wymagania natury i warunki życiowe wskazu ą konieczność wstrzemięźliwo-
ści do czasu osiągnięcia zupełne do rzałości płciowe , ale luǳie nauczyli się iść naprzekór
tym wymaganiom.

Oto co mówią np. niektórzy zwolennicy wolnej miłości. W dawnych czasach – rok
życia był normalną porą do wstąpienia w związek małżeński, ǳisia zaś barǳie skom-
plikowane wymagania życiowe znacznie odsunęły ten termin. Tymczasem popęd płciowy
z awia się w tym samym wieku, ak poprzednio, nie należy więc gwałcić natury, prze-
ciwnie, trzeba zrzucić ka dany przesądów i swobodnie oddawać się popędowi fizycznemu.
Kobiety pod tym względem powinny mieć taką samą swobodę, ak mężczyźni.

Słucha ąc podobnych rozumowań, można ǳiwić się tylko niezna omości (czy też
umyślne ignorancyi) od dawna ustalonych twierǳeń naukowych. Pierwsze z nich głosi,
że „wyższe organizmy dla osiągnięcia do rzałości płciowe potrzebu ą dłuższego czasu, ani-
żeli organizmy niższe;” drugie, że „wyższe organizmy da ą nieliczne potomstwo w znacz-
nych odstępach czasu, niższe zaś oǳnacza ą się wielką płodnością.” Płciowe funkcye osob-
nika i stopień ego ogólnego rozwo u zna du ą się więc w stosunku odwrotne zależności,
obrońcy zaś wolne miłości pominęli to, że eżeli termin wstąpienia w związek małżeń-
ski w naszych czasach został posunięty dale wskutek komplikacyi warunków życiowych,
wymaga ących większego i wszechstronnie szego rozwo u uzdolnień luǳkich, to, rzecz
asna, musiała przesunąć się również granica do rzałości płciowe człowieka. U nas na
północy mężczyzna dochoǳi do zupełne do rzałości nie wcześnie ak w -ym a kobieta
w  roku życia. Wczesny więc popęd płciowy uważać trzeba za sztucznie wywołaną, nie
zaś naturalną potrzebę, można więc i należy go zwyciężyć.

Co się tyczy nasze germańskie rasy, to eszcze Tacyt pisał, że długotrwała młodość
Gallów zależy od późnego ich wstępowania w związki małżeńskie.

Chwalić naród, że długo zachowu e młodość, to znaczy — dać na lepszy dowód ży-
wotności sił tego narodu, powieǳenie zaś, że zależy to od późnego zawierania małżeństw,
świadczy o zna omości praw udoskonalenia rasy.

U starożytnych sasów, przodków anglików, istniało prawidło, nakazu ące młodym
luǳiom zachowywać czystość do dwuǳiestego roku życia, ażeby, ak mówiono, wzmoc-

¹Jednakże w pewnej części społeczeństwa… potrzeby fizycznej — przed paru laty w Anglii, wyszła książka,
(autorem e okazał się lekarz!) wkrótce przetłumaczona na wszystkie prawie ęzyki, która zalecała wolną miłość,
z zachowaniem pewnych prawideł ostrożności — ako lekarstwo edyne przeciw wielu chorobliwym dolegli-
wościom społeczeństwa. Obcowanie zaś płciowe, zdaniem autora, powinno zaczynać się u obu płci w –
roku życia. ǲieło to wywołało u nas na północy cały szereg odpowieǳi w postaci książek, broszur i artykułów
ǳiennikarskich [przypis autorski]
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niła się i zwiększyła siła ich mięśni i wzrost; głównym zaś celem była troska o zdrowe
i silne potomstwo.

Nie będę rozbierał tu przyczyn, które spowodowały zatracenie wyże przytoczonych,
zdrowych po ęć, powiem tylko, że ǳisia większość luǳi zaczyna, na szczęście, po mo-
wać, czem wzgarǳiła lekkomyślnie i do akich rezultatów lekkomyślność ta doprowaǳi-
ła. Angielscy i amerykańscy gimnaści i sportsmani stara ą się w pewne mierze wznowić
zatracone po ęcie o ważności i konieczności możliwie doskonałego rozwo u fizycznego
i należy spoǳiewać się, że wraz z upowszechnia ącem się zamiłowaniem sportu i gimna-
styki we ǳie w życie również zasada wstrzemięźliwości.

Wstrzemięźliwość płciowa byna mnie nie osłabia, ak to często mówią, natury czło-
wieka i nie pociąga za sobą żadnych chorób, eżeli wogóle prowaǳimy rozsądny i pra-
widłowy tryb życia. Blednica panieńska np., na którą do niedawna wiǳieli na lepsze
lekarstwo w zamążpó ściu, według ostatnich badań Virchowa i innych, ma zupełnie od-
mienne przyczyny: choru ą na nią zarówno ośmioletnie ǳiewczynki, ak i prostytut-
ki. Jedno takie pożyteczne wy aśnienie obala całą masę szkodliwych przesądów i zada e
cios bezmyślne gadaninie literackie . O mężczyznach również przez długi czas mówiono,
że wstrzemięźliwość płciowa wywołu e rozstró psychiczny, ale oto nauka zaprowaǳi-
ła osobną rubrykę statystyczną „obłąkani wskutek wstrzemięźliwości płciowe ” i cóż się
okazało? — rubryka ta zosta e prawie pustą. Wobec takiego dowodu wkrótce, zapewne,
ustaną wszelkie spory w te kwestyi, wszyscy zgoǳą się na to, że właściwie nikt nie zwa-
ryował wyłącznie z powodu wstrzemięźliwości płciowe , waryu ą zaś luǳie wskutek tego,
że da ą w tym kierunku zbytnią wolność swe wyobraźni.

Norweski wyǳiał medyczny wygłosił z tego powodu następu ące zdanie:
„Mniemanie, że życie moralne i wstrzemięźliwość płciowa sprowaǳa ą niebezpie-

czeństwo dla zdrowia, uważamy, na podstawie naszego doświadczenia, za fałszywe. Nie
znamy ani ednego przykładu słabości fizyczne albo rozstro u, których przyczyną byłaby
czystość moralna w życiu.”

Oto co mianowicie mówią luǳie, ma ący prawo opierać się na swem doświadczeniu,
posiada ący obszerną praktykę lekarską i możliwość szerokie wymiany zdań i spostrzeżeń
ze swymi towarzyszami w nauce. W organie młodych lekarzy północnych, którzy, o ile
mi wiadomo, ani w nauce, ani w sumienności nie ustępu ą lekarzom innych kra ów,
zna du emy potwierǳenie wyże przytoczonego zdania.

Tak więc, powszechny postęp luǳkości wyraża się, mięǳy innemi, i w tem wciąż
wzrasta ącem dążeniu do wstrzemięźliwości moralne i ustanowienia związku ednego
mężczyzny z edną kobietą; świadomość i sumienie luǳi zrobiły w tym kierunku tak du-
ży krok, że wszelki powrót do ciasnych, ciemnych po ęć przeszłości est uż niemożliwy
obecnie. Powieǳiałem „sumienie, ” ponieważ i sumienie podlega prawu postępu; przed-
stawia ąc akgdyby całość wytworzonych przez luǳkość po ęć i poglądów moralnych,
odbĳa ono w sobie opinię powszechną (publiczną) i, ako poczucie moralne — sta e się
stałym, ǳieǳicznym przymiotem luǳi; po edyńcza osoba może, ma się rozumieć, roz-
trwonić ten cenny spadek, ale w roǳa u, w postępu ące liǌi luǳkości, sumienie bęǳie
tylko zwiększać się i rosnąć.

Dla przykładu przypatrzmy się nieco przebiegowi życia historycznego, chociażby tyl-
ko w naszym kra u. W czasach Haralda Kęǳierzawego panowie mogli mieć po kilka żon
równoprawnych; następnie, kiedy położono uż koniec takiemu stanowi rzeczy, wciąż
eszcze uznawaliśmy synów nałożnicy królewskie , ako równoprawnych z synami królo-
we pretendentów do tronu. Z biegiem czasu, fakt taki stał się niemożliwym, ale w XVI
i XVII wieku wiǳimy, że luǳie z klas niższych, a nawet duchowni, nie waha ą się od-
dawać na czas akiś córek swych królom i magnatom. Powoli i te obycza e przeszły do
ǳieǳiny wspomnień, lecz wystarczy przypomnieć orgie na niektórych uroczystościach,
zwłaszcza, podczas t. zw. „uczt kiełbasianych”², żeby zrozumieć, ak długo w same rzeczy
trwały stare stosunki i obycza e. Koniec ubiegłego wieku i początek bieżącego wyróżnia-
ą się również takimi rysami, które oburzyłyby współczesne sumienie publiczne; postęp
więc moralny est widoczny.

²„uczt kiełbasianych” — uczty kiełbasiane wyprawiano w esieni, po ukończeniu robót i przygotowaniu na
zimę zapasów gospodarskich. Bito wtedy drób, wieprze, węǳono i solono mięso i ryby, robiono kiełbasy i t. p.
Uczty kończyły się zwykle orgiami, których opisać nawet niepodobna. [przypis autorski]
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Zarzucą mi, być może, iż współcześni nasi grzeszą także i ma ą nie mnie sze wady,
ale, naprzód, wypadki po edyńcze niczego nie dowoǳą, powtóre ten fakt, że występ-
ki ǳiś muszą się ukrywać pod osłoną ta emnicy, świadczy o zwycięztwie postępu ące
„opinii publiczne .” Proces postępu na tem właśnie polega, że doświadczenie zniewala
coraz większą liczbę luǳi zwątpić o doskonałości i nienaruszalności istnie ących dotych-
czas po ęć; przytem niektórzy członkowie społeczeństwa da ą przykład, druǳy chętnie
idą za nimi, trzeci — zmuszeni są iść, czwarci wreszcie nie chcą i nie mogą tego zro-
bić. Ponieważ ednak kierunek wytwarza ą nie ci ostatni, ale pierwsi, postęp więc wyraża
w zmnie szeniu się liczby tych ostatnich, nie zaś osłabieniu dla nich wymagań moralnych.

Pierwszemi w danym wypadku były, ak uż wiǳieliśmy, kobiety; ale moralny postęp
luǳkości posuwa się barǳo powoli. Wielu członków społeczeństwa nie dosięgło eszcze
te wyżyny świadomości moralne , akie wymaga prawo wstrzemięźliwości i ednożeń-
stwa; są eszcze mięǳy nami kobiety, handlu ące swem ciałem z nęǳy, są też „pada ące”
wskutek lekkomyślności. Ale czyż kobieta, która wyrosła w warunkach dobre ǳieǳicz-
ności, uczciwe roǳiny, starannego wychowania, religĳności, wykształcenia, wreszcie
ma ątku lub pracy, czyż taka kobieta może okazać się zdolną do dobrowolnego zdra-
ǳenia swego moralnego obowiązku względem ukochanego człowieka.

Z tego powodu uważam za właściwe wspomnieć o edne książce — „Bohema Chri-
stianii” Hansa Jaegera, którą niegdyś miałem w ręku.

Nie probowałbym wcale doczytać te książki do końca, gdyby nie podtrzymywała mię
chęć dowieǳenia się o rozwiązaniu pytania: czy upadną, czy też oprą się uwoǳicielom
trzy opisane tam kobiety, pochoǳące z uczciwych roǳin. Okazało się, że niepodobna
było zbić ich z drogi obowiązku. Sens moralny książki Jaegera zawiera odpowiedź na
postawione przeze mnie wyże pytanie. Bywa ą, zresztą, wy ątki, niemnie wszakże nikt
(oprócz chyba dotkniętych satyriasis), nie pozwoli sobie wątpić, że postępu ąca luǳkość
w każdym razie nie wyrzecze się tego moralnego i fizycznego ozdrowienia, którego do-
konała w roǳa u luǳkim kobieta wiernością zasaǳie wstrzemięźliwości i ednomęztwa.

Dotychczas istnie ą eszcze społeczności, a nawet całe narody, które z wymagań wstrze-
mięźliwości i wierności jednemu zrobiły prawo, obowiązu ące tylko kobiety, mężczyźni
zaś trzyma ą się wielożeństwa. Wśród na lepszych przedstawicieli awnego wielożeństwa,
mahometan — powstała uż ednak pewnego roǳa u sekta, wymaga ąca ścisłego edno-
żeństwa, i ta forma pożycia małżeńskiego, ak słyszałem od pewnego profesora z Upsa-
li, który długo przebywał wśród mahometan, zdobywa coraz większe upowszechnienie
i prawa. Tak zresztą być powinno. Wielożeństwo wogóle prowaǳi edynie do fizycznego
i moralnego osłabienia narodu. Stosunek do kobiety, ak do zwykłego przedmiotu kupna
i sprzedaży, wcześnie znieprawia ciało i ducha młoǳieży, skutkiem zaś życia haremowe-
go dążenie do akiegokolwiek udoskonalenia moralnego obcem est temu, pogrążonemu
w leniwe , lubieżne ignorancyi społeczeństwu, pozbawionemu czu nego i pokrzepia ące-
go wpływu kobiety — towarzyszki. Niema co wspominać o tem, o ile takie społeczeństwo
zosta e w tyle poza naszem w dążeniu do powszechnego postępu luǳkości.

Wśród amerykanów wielożeństwo również ma eszcze wielu przedstawicieli w oso-
bach sektantów — mormonów; szczególnie zaś kwitnęło ono w niedawnych czasach
niewolnictwa w Stanach południowych. Niewolnictwo i wielożeństwo zawsze idą w pa-
rze, awna więc walka o wyzwolenie niewolników była zarazem ta ną walką o zniesienie
wielożeństwa, wywiera ącego wogóle nader demoralizu ący wpływ na społeczeństwo.

Luǳie owych czasów akby zupełnie zapomnieli, że wyższa siła i moc społeczeństwa
spoczywa ą w ego moralności; powoli ednak wytworzył się inny pogląd na tę sprawę, któ-
ry w ciągu stulecia wysunął się wreszcie na pierwszy plan. Ale co się ǳiało w początkach
tego ruchu! Pierwsi głosiciele wolności, kobiety (one były pierwszemi) i mężczyźni nie
mogli nawet zmusić, ażeby ich słuchano, kiedy zaś sprawa posunęła się nieco, osypywano
ich szyderstwy i wymyślaniami, następnie oskarżano o dążenia, podkopu ące podstawy
społeczeństwa i państwa, o zamach na wolność i ma ątek współobywateli.

Wszyscy, co posiadali właǳę, ma ątek i znaczenie — duchowieństwo, senat, kon-
gres, prasa, wszyscy powstali przeciw nim i wielu ze szlachetnych bo owników złożyło
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życie w ofierze za swą sprawę. Do mówców, wzywa ących społeczeństwo do zniesienia
niewolnictwa — awnie strzelano na zebraniach publicznych³. Wreszcie namiętności roz-
grzały się do na wyższego stopnia: rolnicy, kupcy, uczeni porzucili swe za ęcia i chwycili
za broń i mięǳy północnymi i południowymi Amerykanami zawrzała straszna, brato-
bó cza walka. Stany niewolnicze miały pod pewnym względem przewagę wo skową, dla
tego z początku północni ponosili klęski, ale to nie odebrało im męztwa, przeciwnie,
z większa eszcze energią skupili się około sztandaru wolności i nakoniec zwyciężyli. Ja-
kież warunki podyktowali zwyciężcy? Uwolnienie wszystkich niewolników i nadanie praw
obywatelskich wszystkim bez wy ątku. Zwyciężcy nie żądali ani pięǳi ziemi, ani grosza
konstrybucyi: wolność i równouprawnienie obywateli — oto co było powodem i ce-
lem wo ny. W historyi powszechne nie spotykamy wo ny, która wynikłaby z barǳie
czystych pobudek i zakończona została poko em, opartym wyłącznie na tryumfie zasady
moralne .

W swoim czasie miałem szczęście spotkać kilku z tych mężnych luǳi, którzy przy-
czynili się do wspomnianego rozbuǳenia sumienia publicznego, np. Elżbietę Stanhope
i Roberta Ingersolla. Prowaǳiłem też z nimi rozmowę o wielożeństwie i żeby dać po ęcie
o oburzeniu, z akiem o tem wyrażali się, przytoczę kilka słów z ogniste mowy Ingersol-
la: „Żaden ęzyk na świecie nie może wypowieǳieć, aką szkodę wyrząǳa społeczności
wielożeństwo; czyni ono kobietę ofiarą podstępu i przemocy. Mężczyznę zaś zamienia
w drapieżnego zwierza, gotowego rzucić się w otchłań występków i zbrodni, byle tylko
zawładnąć kobietą. Głęboko nienawiǳę i pogarǳam każdą doktryną społeczną, która
nie opiera się na czyste , święte zasaǳie roǳinne ; cała cywilizacya, cały postęp opiera
się na nie , wszystkie cnoty koncentru ą się około ogniska domowego, gǳie jeden męż-
czyzna kocha jedną kobietę. Na więce wyraża ące, na cennie sze treścią wyrazy na świecie
to: mo a narzeczona, mo a żona, mó o ciec, mo a matka, mo e ǳiecię. Pozbawiony tych
słów świat — est legowiskiem, a luǳie — zwierzętami ǳikiemi.”

Teraz, wreszcie doszliśmy do tego, z powodu czego zdecydowałem się głównie zabrać
głos w dane sprawie. Czy wielożeństwo, które praktyku e w młodości większość nas, nie
sprowaǳa żadne szkody, czy też ślady ego zaciera późnie sze nasze wstąpienie w związki
małżeńskie. Czyż zna ǳie się kto tak naiwny, żeby uwierzył temu?

Nie, wielożeństwo, to szalone trwonienie samego siebie częściowo, przemienia źródło
nasze siły w na większą słabość naszą, wynaturza w nas wzniosłe uczucie miłości i pociąg
do piękna, właściwe duszy luǳkie .

A zaczyna ąc od ostatniego, t . od pociągu do piękna, czyż można odmawiać donio-
słości tego roǳa u wynaturzeniu. Poczucie piękna na silnie szem bywa w tym ważnym
okresie życia człowieka, kiedy, że tak powiem, układa ą się podstawy ego ǳiałalności
życiowe , we wrażliwym wieku młoǳieńczym. W tym czasie dusza tak silnie wchłania
wszelkie wrażenia, tak silnie odǳiaływa ą one na wolę, że człowiek sta e się podobnym do
instrumentu muzycznego, którego struny nastra a ą z kolei w domu, w szkole, w towa-
rzystwie — każdy wypadek, każde słowo, każda przeczytana książka. I oto właśnie w tym
czasie, ukradkiem przed roǳicami i wychowawcami, wbrew własnemu sumieniu, doko-
nywa się to, co akna barǳie obraża poczucie piękna, co wypieka na twarzy rumieniec
wstydu, dokonywa się edynie dla tego, że wyobraźnia młoǳieńca zatruwana est brud-
nemi rozmowami i złymi przykładami. A biada mu, eżeli nie zatrzyma się wczas, eżeli
da się pociągnąć po te śliskie droǳe — wkrótce dusza ego zeschnie, poczucie piękna
zamrze w nie na wieki, a nawet sąd moralny może się tak skazić, że człowiek straci zdol-
ność odróżniania szlachetności od podłości. Iluż luǳi płaci późnie fatalnemi omyłkami
przy wyborze dróg życia za to, że poczucie piękna wcześnie zbrukało się i skaziło w ich
duszy.

Ci, co nie zechcą zgoǳić się z moimi wywodami, wskażą mi zapewne na wybitne
przykłady pewnych osobistości, które wykazały, pomimo przeniewierzenia się czystości
w młodym wieku, delikatny smak artystyczny i stworzyły wielkie ǳieła sztuki. Ale est
to rzecz niebezpieczna naśladować wy ątki i przykłady „silnie szych, wybranych natur.”

³jawnie strzelano na zebraniach publicznych — znakomity Parker w podobnym wypadku zawołał: „Poczeka ,
da mi na przód powieǳieć co chcę,” i wymienił następnie ulicę, przez którą miał wracać do domu. Drugi
mówca, do którego strzelano i chybiono, rzekł „nawet trafić nie umie ą,” poczem spoko nie mówił dale . [przypis
autorski]
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Zresztą nikt nie wie w same rzeczy, ile zyskałby smak i rozwó artystyczny pomienionych
osób, gdyby dysonans, o którym mowa, nie rozstroił eszcze w młodym wieku pierwotne
harmonii ich życia duchowego.

Brudne myśli i uczynki w ten lub inny sposób, ale zawsze pozostawia ą ślad i trze-
ba wielkiego, moralnego podniesienia ducha, ażeby ślad ten zatrzeć i przywrócić znowu
pierwotną harmonię duszy.

„Na czystszy est na silnie szym” powiada Zola i wyrażenie to właśnie w danym razie
można na lepie zastosować.

Weźmy następnie uczucie miłości. Nigdy nie ob awia się ono w takie wzrusza ące ,
piękne formie, ak u czystego, niezepsutego, zapalnego młoǳieńca; oddanie się ego
i ofiary, do których gotów, kiedy serce ego przemówi, nie zna ą granic. Jak często ed-
nak szlachetne to uczucie skręca na złą drogę i grzęźnie w błocie. Rzadko można usłyszeć
barǳie chłodne, okrutne rozumowania, barǳie egoistyczne, pogardliwe szyderstwa,
aniżeli te, akie wygłasza młoǳież, która zbrukała i skaziła w sobie to uczucie, roztrwa-
nia ąc e wśród kobiet upadłych.

Słowem, w miarę tego, ak głębie wnikamy w istotę życia płciowego, sta e się a-
snem, że na mnie sze zboczenie pod tym względem otwiera zaraz niebezpieczną drogę do
ustępstw dalszych i pode rzanych układów z poczuciem moralnem.

W ǳiecięcym wieku czytaliśmy uż w historyi zdanie o wschodnich i rzymskich
tyranach: „okrucieństwo i rozpusta idą ręka w rękę,” ale wówczas nie rozumieliśmy głębie
treści tych wyrazów i wewnętrznego ich związku. Wielu dotychczas prawdopodobnie nie
zastanawiało się nad tem, i a sam nie zdawałem sobie sprawy, dopóki nie przeczytałem
u Darwina, że związek ów datu e się od tych zamierzchłych czasów, kiedy samcy zabĳali
się wza emnie w walce o posiadanie samicy, spoko nie oczeku ące zwyciężcy. A więc
okrucieństwo iǳie w parze z lubieżnością.

Do tych dwóch zgubnych namiętności dodam eszcze trzecią — próżność. Ostatnia
rozwĳa się w nas z taką siłą uż w tym ważnym „podstawowym” wieku młoǳieńczym, że
nawet eżeli uda nam się zwalczyć porywy zmysłowości, wciąga nas w mnóstwo błędów
i nieszczęść moralnych.

Spo rzcie naprzykład, na Francuzów⁴. U nich młoǳież jawnie praktyku e wielożeń-
stwo i eżeli, ǳięki temu, sumienie ich i wogóle uczucie moralne nie tak silnie cierpią,
ak u nasze młoǳieży, zmuszone iść drogą ta ną, natomiast, rozwĳa ąca się wskutek
tego wada niestałości, chorobliwe chęci podobania się i zwyciężania, słowem „próżność”
silnie trapi społeczeństwo ancuskie, aniżeli akiekolwiek inne.

W pogoni za „rozkoszą życia” próżność ancuska zyskała taką wszechobe mu ącą siłę,
że nazwać ą można śmiało na zaciekle szym (chciałbym powieǳieć — edynym) wrogiem
tego sławnego narodu; wróg ten zaś główny prowaǳi za sobą innych.

Weźmy życie społeczne Francuzów, które est wogóle niczem innem, ak powiększo-
nem odbiciem życia po edyńczych osób prywatnych i żeby nie szukać długo, zatrzyma my
się przy czasach Franciszka I, Henryka IV, Ludwików XIV i XV, wreszcie Napoleona III.
Jakaż tu próżność chorobliwa, aka namiętność do pozorów zewnętrznych w związku
z okrutną pogardą godności luǳkie ! A powód, z akiego skorzystał ostatni cesarz dla
wypowieǳenia wo ny ancusko-pruskie : akaż to niesumienna chełpliwość, aka nie-
omylna rachuba na próżność narodu, akie stronnicze, lekkomyślne zaślepienie co do sił
swoich i siły wroga! Następnie rzeczpospolita. Jeżeli chcą, żeby rzeczpospolita utrwaliła
się, żeby stała się respubliką w prawǳiwym znaczeniu tego wyrazu, nie zaś kuratorem
upadłości monarchii, to przedewszystkiem należy odważyć się na walkę z powszechną
próżnością narodu: lekkomyślnem pragnieniem odwetu, ru nu ącemi próbami koloniza-
cyi, bezmyślnym zbytkiem (ergo — sprzeda nością) biurokracyi, panoszeniem się armią
i flotą — i wszystko to należy zwyciężyć. W przeciwnym razie można przepowieǳieć
rzeczypospolite niedługie istnienie.

Wogóle, eżeli zaczniemy rozpatrywać ǳie e narodów z punktu wiǳenia „odpowie-
ǳialności osobiste ” i bęǳiemy odszukiwać te ostatnie z baczną uwagą i zna omością

⁴Spojrzcie naprzykład, na Francuzów— sprawa odroǳenia moralnego, sąǳąc z rozpraw i pamiętników wielu
wybitnych osobistości, posuwa się zresztą naprzód i we Francyi i od końca zeszłego wieku zrobiła niewątpliwie
postępy znaczne. [przypis autorski]
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duszy luǳkie — to możemy osiągnąć dosyć ważne rezultaty. Wiele smutnych przewro-
tów w losach narodów wypadnie zapisać na rachunek próżności lub „manii wielkości”
po edyńczych osób. Pewien lekarz-psycholog zwrócił mo ą uwagę na cały szereg osób
historycznych, dotkniętych tym obłędem. Tymczasem wszyscy wieǳą, że obłąkanie, wy-
raża ące się, mięǳy innemi, w formie obłędu wielkości, est następstwem pewne cho-
roby płciowe , ǳieǳiczne lub nabyte . Łatwo więc przedstawić sobie, aką masę pracy
narodowe i ogólnego postępu zgubiła ta edna, okropna choroba.

Przy rzy my się teraz drugiemu zgubnemu następstwu niewstrzemięźliwości płciowe
i wielożeństwa młoǳieży — brakowi panowania nad sobą i równowagi moralne . Nałóg
ulegania swym namiętnościom, nabyty wcześnie, w „podstawowym” wieku, prowaǳi
następnie do zupełne niezdolności panowania nad sobą, t . do ostatecznego bankructwa
moralnego. Nie mamy potrzeby zwracać się po przykłady wyłącznie do obcych kra ów
i eżeli bęǳiemy o nich mówić w dalszym ciągu, to dla tego edynie, żeby nie drażnić
zbyt dotkliwie miłości własne .

Weźmy znów tego samego Francuza. Do czego sta e się podobnym ten, zazwycza taki
porządny, surowy względem siebie i staranny człowiek, kiedy nim zawładnie namiętność.
Pozbywa się zupełnie siły oporu i na oślep pęǳi w rozwartą przepaść. A przepaść tę
spotyka Francuz na każdym kroku: i w obcem państwie i w zgromaǳeniu publicznem
i na polu bitwy — roztwiera się ona pod nogami zaślepionych namiętnością i tysiące
ich pochłania wtedy właśnie, kiedy o czyzna na barǳie potrzebu e spoko nego męztwa.
Wybitni pisarze ancuscy zwrócili wreszcie uwagę na tę otchłań i opisali ą z nielitościwą
szczerością. Jakąż niepowstrzymaną, cuchnącą zarazą tchną te opisy na świat cały!

Tak więc skutkiem zakorzenione wady — rozpasania płciowego, bywa zwykle ogólna
słabość woli, a następnie ostateczny upadek energii życiowe ; człowiek ginie wtedy, kiedy
z niego i z ego ǳiałalności można było oczekiwać na większe korzyści. Mirabeau np.,
będący duszą dążeń rewolucy nych i reform, padł ofiarą rozpasania płciowego w rozkwicie
swe ǳiałalności. Gambetta, genialny ǳiałacz trzecie rzeczypospolite , po którego stracie
zaplątała się ona w zawikłania, również zginął wskutek swe niewstrzemięźliwości, kiedy
o czyzna właśnie na barǳie go potrzebowała.

W Ameryce północne przypadały pewnego razu wybory powtórne na senatora zna-
nego polityka, piastu ącego poprzednio tę godność. Ale podczas posieǳenia wyborczego
wstał eden z uczestników, pochoǳący ze stare purytańskie roǳiny i rzekł: „Wiǳiałem
pewnego razu, ak nasz znakomity ǳiałacz z wesołem towarzystwem wszedł do domu pu-
blicznego, a ten, kto może oszukiwać swą żonę, może też oszukać innych.” I kandydata
nie wybrano. Kiedyż nade ǳie czas stosowania tego roǳa u miary do wszystkich bez
wy ątku⁈

Główne warunki wszelkiego postępu: energię życiową i panowanie nad sobą wyrabiać
trzeba w człowieku od na młodszych lat. Tymczasem wszęǳie wiǳimy wręcz przeciw-
ne ob awy: prawie powszechną lekkomyślność, zbyteczną nerwowość i brak zadowolenia
życiowego. A ak cierpią wskutek tego nasze żony, ǳieci, całe przyszłe pokolenie! Jaki
smutny odcień rzuca to na nasze stosunki roǳinne, na całe społeczeństwo, na literaturę.
Ale wszystko to wybornie opisali autorowie współcześni, nie będę więc mówił o tym
przedmiocie, a postaram się natomiast zwrócić uwagę na te ob awy, które rzadko komu
rzuca ą się w oczy, albo na które wiele osób, zwłaszcza kobiety, zamyka ą oczy umyślnie.

Mężczyzna, który przyzwyczaił się do zgubnego nałogu wielożeństwa, nie pozbywa
się go zupełnie, zawiera ąc związek małżeński; lekkomyślny pogląd na tę sprawę zachowa
do końca życia, eżeli nawet powstrzymywać się bęǳie od wykroczeń faktycznych, ze
względu na ukochaną żonę i ǳieci (znam kilka wzrusza ących przykładów tego roǳa u),
albo wreszcie na stanowisko, które obawia się utracić. Słowem, człowieka powstrzymu-
e tu nie „własna wola” ale „okoliczności,” — oto do czego każdy mężczyzna powinien
przyznać się otwarcie: co powinno być wiadomem każde kobiecie, zwłaszcza zamężne .
Tak, gdyby kobieta wieǳiała o tem, a mężczyzna miał odwagę przyznania się do tego, nie
tylko praca udoskonalenia się byłaby ułatwioną dla przyszłych pokoleń, ale i ǳisie sza
roǳina oczyściłaby się o tyle, że stałaby się zdolnie sza do wychowania ǳieci barǳie
racyonalnego, aniżeli to, akie ǳisia istnie e. Wtedy, być może, w szkole nasze odbyłby
się również zwrot ku lepszemu, a sztuka i literatura nabrałyby sił nowych i prasa prze-
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stałaby trzymać się zasady nieinterwencyi w sprawach postępu moralnego, lub, co est
eszcze gorszem, dopomagać do skażenia obycza ów.

Wskutek wielożeństwa mężczyzny cierpi przecież nietylko własna ego roǳina w te-
raźnie szości i przyszłości, ale i te roǳiny, do których wnosi swą namiętność i nierozǳiel-
ną z nią rozpustę moralną. A tymczasem, wstyd to wyznać, nawet duchowni przeciwko
mnie powstawali, mówiąc, że nie można narzucać ednakowych wymagań moralnych
mężczyznom i kobietom, że zbezcześcić ognisko roǳinne może tylko upadek kobie-
ty, lecz nie mężczyzny! Ale przecież kobieta nie może upaść i nie może zhańbić swego
ogniska sama!? Wspólnikiem e , a nawet boda głównym winowa cą w te sprawie est
znowu mężczyzna, byłoby więc, co na mnie , niesprawiedliwem łagodnie zachowywać
się względem niego, aniżeli względem kobiety. Następnie, któż na więce cierpi z po-
wodu wielożeństwa mężczyzn? Nasze służące, robotnice, szwaczki i t. p. A one przecież
późnie często wstępu ą również w związek małżeński i nie tylko one, lecz nawet i za-
wodowe prostytutki, i moralna zaraza rozszerza się coraz dale . Postępu ąc w ten sposób,
społeczeństwo samo podkopu e się pod siebie, podrywa swo e istnienie i kiedyś wreszcie
nastąpi straszna goǳina odpłaty.

Zakończę tę część mowy wskazaniem na choroby, których przyczyną est taż sama
niewstrzemięźliwość płciowa. Mówiliśmy uż o manii wielkości, rozpowszechnione po
świecie daleko więce , aniżeli luǳie myślą, lub chcą wieǳieć. (Niedawno dopiero zabrano
się do poważnie szego zbadania tego przedmiotu). Ale est inna eszcze straszna choroba
płciowa, które źródłem est również rozpusta. Iluż luǳi z nie ginie, a ilu pomięǳy nimi
zdolnych i utalentowanych, nawet genialnych? Na bogacie uposażone natury bywa ą też
zwykle na barǳie niepohamowanemi, z czego sąǳić można, ak wielkie straty ponosi
społeczeństwo wskutek te choroby.

W te chwili, kiedy kreśliłem powyższe wyrazy, pamięć mo a ukazała mi długi szereg
nader zdolnych osobistości, których przedwczesną stratę w następstwie te choroby mia-
łem sposobność obserwować w ciągu mego, stosunkowo niezbyt długiego życia. Wielu
z nich mogło stać się późnie chlubą i ozdobą swe o czyzny, zwłaszcza eden, o którym
mogę powieǳieć, że posiadał wszelkie warunki, aby stać się geniuszem wszechświato-
wym i drugi, który uż zdobył pewną wziętość, a mógł pó ść eszcze wyże . Ale wszyscy
oni zginęli niewiadomo za co.

A niech nikt nie myśli, że choroba ta est pośród innych plebe uszem, nie, dosta e się
ona wszęǳie, nawet do na wyższych warstw społeczeństwa.

Pewnego razu zdarzyło mi się rozmawiać z lekarzem, specyalistą od chorób płciowych,
a teraz znanym chirurgiem. W rozmowie dotknęliśmy niedawno poruszone kwestyi: ak
należy zapatrywać się na łatwe związki młodych luǳi z kobietami. Oba doszliśmy do tego
wniosku, że gdyby nic więce nawet nie mówiło przeciw tym stosunkom, to sam ten fakt,
że w ten sposób kobieta może uleǳ zarazie, którą następnie przele e na swe potomstwo
— wystarcza do ich potępienia.

Tak, społeczeństwo nie pode rzywa nawet, ak dokładnie w ostatnich czasach spe-
cyaliści zbadali wszelkie ob awy te choroby; nie wie, że wszystkie te zepsute zęby, słabe
oczy, uszy i inne ułomności ciała — to ǳieǳictwo samozniszczenia, akie przekazali nam
przodkowie. We Francyi oddawna z awia się mnóstwo prac specyalnych w tym przedmio-
cie, należałoby więc przetłomaczyć chociaż niektóre i rozpowszechnić e ak na szerze .
Nic bowiem nie rozbuǳa tak silnie sumienia, ak wieǳa.

Jakież mogą być środki do walki z „wielożeństwem,” które wyryło takie głębokie ślady
w ǳie ach rodu luǳkiego i podkopało ego zdrowie. Przedewszystkiem należy prze-
zwyciężyć panu ącą w społeczeństwie obo ętność względem tego zła; następnie natchnąć
męztwem i naǳie ą tych, którzy, chociaż po mu ą całą doniosłość i konieczność roz-
strzygnięcia te palące sprawy społeczne , ale pod naciskiem mnóstwa u emnych faktów
przesta ą wierzyć w możliwość postępu moralnego i uważa ą, że walka est daremną.

Na ulicach Londynu można spotkać człowieka, wożącego i pokazu ącego taczkę z umiesz-
czoną na nie klatką, w które sieǳą razem pies i kot, kilka szczurów, myszy i ptaszków,
podczas zimy kot i pies tulą się do siebie, a szczury, myszy i ptaszki chowa ą się w ciepłe
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ich sierści. Odwieczni wrogowie mogą się więc tak zaprzy aźnić w ednem pokoleniu!
Czyż można wobec tego wątpić o moralne sile wychowania?

Tymczasem od chwili, kiedy wywody naukowe o „prawie ǳieǳiczności” stały się
uǳiałem powszechnym, wielu zaczęło wątpić o sprawie wychowania. Ale trzeba tylko
wniknąć głębie w istotę tego prawa, a stanie się asnem, że tego roǳa u zapatrywanie
est błędnem. Mianowicie, prawo ǳieǳiczności barǳo est szerokie. W ǳieǳiczności
krzyżu e się tysiące wpływów i żaden człowiek nie roǳi się wyłącznie w złych warunkach.
Zadanie wychowania polega na odszukaniu wpośród tych wpływów takich, które ma ą
na więce szans rozwinięcia się i utrwalenia i — stosownie do potrzeby — na tępieniu
ich lub pielęgnowaniu. Dla tego nie wolno twierǳić, że prawo ǳieǳiczności znosi lub
sprowaǳa do zera sprawę wychowania, przeciwnie, umie ętnemu wychowawcy może być
ono barǳo pomocnem.

Za na lepszego wychowawcę przyzwycza ono się powszechnie uważać matkę i mamy
dowody, że tak istotnie bywa, ale czy zawsze? Kto przeważnie wychoǳi za mąż? Na ład-
nie sze i na bogatsze ǳiewczęta, t . te właśnie, które zepsute są pewnymi przywile ami,
a więc nie posiada ą ani cierpliwości, ani poświęcenia, ani szczególne zna omości luǳi,
słowem przymiotów, niezbędnie potrzebnych wychowawcy. Szczególną spostrzegawczo-
ścią i przenikliwością mogą przecie oǳnaczać się nie te ǳiewczęta, którym nigdy nie
braknie kawalerów do tańca, ale te, które zawsze sieǳą; kiedy bowiem pierwsze tańczą,
drugie — obserwu ą. Jakże często wiǳimy, że matka musi sama siebie powtórnie wy-
chować, zanim się stanie zdolną do wychowania swych ǳieci. Zbyt często bywa także, że
ǳiecko oǳieǳicza po matce wady i złe skłonności, które ona wbĳa w nie i pielęgnu e.
A akie są w istocie te wiadomości, z któremi młoda kobieta przystępu e do wychowania
ǳiecka! Bo i skąd mogła nauczyć się czegokolwiek pod tym względem? Jeśli matka e
nie miała młodszych od nie ǳieci, to umie ona zaledwie karmić i powĳać niemowlę, nie
mówiąc o czem innem, a tymczasem, ak słusznie mówi dr. Blackwell, w tym uż okresie
życia, kiedy ǳiecię spoczywa w pieluchach, trzeba zaczynać pracę wychowania fizycznego
i moralnego. Czy wiele matek wie o tem? Nieźle byłoby wogóle, gdyby roǳice współcze-
śni częście zapytywali sami siebie: czy rzeczywiście są na lepszymi wychowawcami dla
swych ǳieci, lub czy też nie powinni pomyśleć o dobraniu sobie pomocników. Szcze-
gólnie ważną rolę w sprawie wychowania gra szczerość wychowawców z wychowańcami.
Szczerość est bezwarunkowo konieczną nawet po do ściu młodych luǳi do pełnoletności
i eżeli sami roǳice nie są w stanie wzbuǳić e lub podtrzymać, co barǳo łatwo może
się zdarzyć, to należy znaleźć człowieka, który potrafiłby to uczynić. Szczerość zresztą
powinna obowiązywać nietylko edną stronę, nie, musi być ona wza emną; wychowawca
powinien otwarcie mówić o wszystkiem z wychowańcem, nawet o takich ǳieǳicznych
lub innych wpływach na niego, które należy pokonać. Słowem, wychowanie powinno stać
się sumienną, wzajemną pracą; prawo ǳieǳiczności to nam dyktu e właśnie.

Na pięknie szem, na barǳie pociesza ącem w tem prawie est, mo em zdaniem, to,
że est ono nie tylko „prawem zachowania” ale i prawem „naturalnego doskonalenia się.”
To ostatnie określenie było zaprzeczanem, następnie ednak pozyskało znowu uznanie.
Co do mnie, mocno wierzę w niezłomność tego prawa i mogę nawet skonstatować e
w swo e własne roǳinie (większość słuchaczów prawdopodobnie może zrobić to samo),
polega zaś ono na tem.

Jeżeli a oǳieǳiczę akiś dodatni rys charakteru lub zdolność i następnie rozwinę ą
w sobie do pewnego stopnia doskonałości, być może do stopnia talentu, a późnie będę
miał ǳieci — to te ostatnie mogą oǳieǳiczyć po mnie nietylko ową zdolność, lub rys
charakteru, ale i siłę (energię), na pracę w celu udoskonalenia się zużytą. Przeciwnicy
zaś tego określenia zbĳali e, dla tego zapewne, że chcieli, ażeby zdolność lub skłon-
ność oǳieǳiczaną była w te same formie, w akie po raz pierwszy się u awniła, czego
niepodobna oczekiwać, wpływ bowiem drugiego z roǳiców (i inne wpływy poboczne),
powodu ą, rzecz asna, pewne zmiany w prze awianiu się zdolności.

Tak samo, gdybym oǳieǳiczył akąś złą skłonność i wczas pozbył się e lub cho-
ciażbym tylko znacznie ą osłabił w sobie, ǳięki rozumnemu współǳiałaniu wychowaw-
ców, którzy ob aśniliby mnie, po kim oǳieǳiczyłem tę skłonność, oraz wyznali, że sami
wskutek nie cierpieli, wreszcie skłonili mnie do posunięcia się dale , aniżeli im się udało
w usiłowaniach pokonania e mocą woli — to i ǳieci moje mogłyby oǳieǳiczyć siłę du-
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cha, aką wykazałem w tym przypadku, a tym sposobem praca udoskonalenia się byłaby
łatwie szą dla nich i dla ich potomstwa.

Kiedy więc to wielkie prawo naturalnego udoskonalenia w roǳie stanie się przed-
miotem wykładów w szkole, kazań w kościele i poucza ących rozmów w roǳinie, kiedy
stanie się tak znanem wszystkim i tak wiarygodnem, ak ogólne prawo ǳieǳiczności —
wtedy samo ono doprowaǳi do zasadniczych reform w wychowaniu.

Wspomniałem o szkole i o kościele. Z akich luǳi wogóle rekrutu ą się nauczyciele?
Z tych, którzy zdali pewien egzamin, ale czy wykazanie zna omości wymaganych przed-
miotów znaczy to samo, co być dobrym nauczycielem? Czy dosyć tego, że ktoś potrafi
wyłożyć ǳiecku lekcyę, zadać ą i następnie znowu ak gdyby wydobyć ą z niego? Do
takiego roǳa u nauczania można wytresować pierwszego lepszego bałwana. Nie, ten e-
dynie, kto w te poważne , w te wielkie doniosłości chwili, kiedy roztwiera się przed nim
pełna wiary i żąǳy wieǳy dusza ǳiecka, nietylko potrafi asno i zrozumiale wyłożyć mu
akiś przedmiot, ale zarazem potrafi słowami i całą istotą swo ą wpłynąć do tego stopnia,
że obuǳi w niem wiarę i dążenie do coraz większe wieǳy — ten edynie, powtarzam,
goǳien nazwy „nauczyciela.” Inni nie powinni brać się nawet do niewłaściwe dla nich
roboty. Innemi słowy, każdy nauczyciel powinien być ednocześnie wychowawcą, czyli
talentem etycznym.

Poprzednio uż powieǳieliśmy, że talent — to rozwó pewne zdolności lub skłon-
ności do stopnia doskonałości. Tak est istotnie. Są, np. całe pokolenia i roǳiny, które
szczególnie rozwinęły w sobie dobre skłonności. Niektórzy z członków tych roǳin wzno-
szą się na taką wyżynę moralną, że dosyć est pomówić z nimi, ażeby oczy nasze zaczęły
wiǳieć aśnie , dosyć pozna omić się z nimi, ażeby stać się lepszymi. Tacy luǳie to są
właśnie „talenty etyczne.” Wszyscy oni oǳnacza ą się powołaniem i zamiłowaniem do
sprawy wychowania; niestety, u nas, na północy, sprawa ta tak stoi, że większość podob-
nych luǳi est od nie usuniętą.

Pewnego razu zaszedłem przypadkowo do szkoły, zna du ące się pod zarządem edne-
go z takich „talentów etycznych.” Szkoła była maleńka a wszyscy uczniowie byli obecni.
Zostawszy potem sam na sam z nauczycielem, odezwałem się: „O ile wiǳę, w szkole te
niema ani ednego ǳiecka, zarażonego znanym występkiem?” — Tak, odrzekł, spoǳie-
wam się, że udało mi się wykorzenić to zupełnie. — Jakim sposobem? — Bo a, zda e
się, umiem przysiąść się do ǳiecka i pomówić z nim po cichutku a szczerze. — Ale nie
wszystko przecież można tym sposobem osiągnąć? — Nie, oprócz tego mówiłem o tem
otwarcie ze wszystkiemi i teraz same ǳieci pilnu ą siebie, a ǳiecięca kontrola est chyba
na ściśle szą. Nauczyciel dodał eszcze, że występek ten nie est rezultatem potrzeby na-
turalne , owszem, tak się sprzeciwia naturze, że żadne ǳiecko nie pomyśli o tem, ażeby
go praktykować, eżeli nie nauczą go inne. Na nieszczęście, występek ten zakaża ednak
większość naszych szkół i niepodobna dobić się wytępienia ego, tak licho szkoły ǳisie -
sze spełnia ą w rzeczywistości swo e zadanie etyczne. Posyłamy tam ǳieci, ażeby stały się
lepszemi, a tymczasem rzucamy e nieraz wprost w ob ęcia strasznego występku, który
est pierwszym stopniem prze ścia do wielożeństwa.

Kiedy sprawę wychowania szkolnego obe mą wreszcie „talenty etyczne” (co koniecz-
nie musi nastąpić) i uporządku ą ą, gimnastyka i praca ręczna nie tylko zaliczone zostaną
do obowiązkowych przedmiotów kursu nauk, ale nawet nie bęǳiemy mogli wyobrazić
sobie istnienia szkoły w które nauczycielami nie byliby lekarz i „talent etyczny”. Tak,
potrzeba nam lekarzy, kobiet i mężczyzn, szkoła powinna być wspólną dla obu płci, żeby
ǳieci od na młodszych lat przywykały do wza emnego koleżeńskiego obcowania i prze-
stały patrzeć na siebie z tą pode rzliwą ciekawością, z aką się ogląda ą teraz. ǲięki mnó-
stwu przesądów, ǳielących obie płcie, patrzą one na siebie, ak na akieś szczególne okazy
i odda ą się różnym fantazyom o tem, czego eszcze dobrze nie zna ą.

Dopóki zaś „wychowanie”, ako przedmiot nauki, nie wchoǳi eszcze do programu
szkół (chociaż, mówi Spencer, niema ważnie sze sprawy, niż umie ętność ochraniania
cielesnego i duchowego zdrowia swego potomstwa) — nie można oczekiwać też od spo-
łeczeństwa szczególne troskliwości o nie.

Ale, przepowiadam, że ak tylko wymagania życia moralnego, które obecnie nie wie-
lu eszcze stawia, staną się ogólnemi, będą poważnie przy ęte przez wszystkich, wtedy
radykalnie przekształcą one naszą szkołę i naszą roǳinę.
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Tak, ale sprawią one eszcze więce !

W początku nasze przemowy ustanowiliśmy wiek normalny ( lat dla mężczyzny, 
dla kobiety), czyli tak zwaną pełnoletność dla wstąpienia w związek małżeński, do tego
zaś czasu zachowywać należy ścisłą wstrzemięźliwość.

Wielu, być może, zarzuci mi, że po do ściu do pełnoletności nie wszyscy luǳie mo-
gą wziąść na siebie zobowiązania, nieodłączne od zawarcia t. zw. małżeństwa prawnego.
Prawda, wielu nie może wstąpić w związek małżeński, tak ciężkie są w naszych czasach
warunki życia, ale, powtarzam, gdyby zawarcie małżeństwa po do ściu do pełnoletności
stało się akby nakazem natury, życie społeczne z konieczności przystosowałoby się do
tego.

Inni powieǳą, że eśli młoǳież zachowa nawet czystość do chwili pełnoletności
i wstąpienia w związek małżeński, to późnie uż, w pożyciu małżeńskiem, przestanie
być powściągliwą. Nie będę sprzeczać się o to, powiem tylko, że temu, kto nauczył się
wstrzemięźliwości przed zawarciem małżeństwa, łatwie bęǳie powstrzymać się w poży-
ciu małżeńskiem, zwłaszcza w czasie, kiedy est to potrzebnem.

Wczesne zaręczyny oddawna są przedmiotem różnych napaści. Zarzuty te ednak są
o tyle słuszne, o ile patrzymy na małżeństwo wyłącznie z estetycznego punktu wiǳenia,
zaś pod względem moralnym wczesne zaręczyny można tylko pochwalić. Takie zaręczyny
— nie mówię tu o umowach formalnych, a określaniem sumy posagu i t. p. — odby-
wa ą się na te zasaǳie, że ona przekonaną est, iż on wybrał ą nazawsze, a on — gotów
dać w zakład życie, że ona na niego poczeka — i oto czeka ą obo e. Gdybyśmy mieli
wiarogodne wiadomości, od ilu pokus i upadków ocaliły młodych luǳi takie zaręczy-
ny, błogosławilibyśmy e z pewnością. Rozumie się, eżeli ma ten stosunek zakończyć się
małżeństwem, trzeba koniecznie, żeby młoǳi luǳie w okresie tego oczekiwania byli zu-
pełnie szczerzy z sobą, ǳielili się wszystkiem, co porusza umysł ich i serce, komunikowali
sobie wza emnie to, czego się nauczyli, aby przekonać się całkowicie, iż mogą nadal iść
ręka w rękę szczęśliwie po droǳe życia. Wiǳimy też, że większość szczęśliwych stadeł za-
wǳięcza szczęście swe takim właśnie wczesnym zaręczynom. W młodości głos przyrody,
wskazu ący czego mianowicie potrzeba do duchowego i cielesnego zadowolenia natury
luǳkie , brzmi tak silnie, że zazwycza zagłusza wszelkie inne wymagania i rachuby.

Ale eżeli ustanowimy prawidło wstępowania w związki małżeńskie wkrótce po do -
ściu do pełnoletności, to trzeba, żeby młoǳi luǳie i ich roǳice ograniczyli obecne nad-
mierne wymagania zabezpieczenia materyalnego. Dotychczas kobieta wogóle, w więk-
szości wypadków nie mogła albo nie chciała dawać swego uǳiału pracy w zdobywaniu
środków utrzymania dla roǳiny, to też wymagania e stosowały się nie do e zdolności,
ale do e kaprysów. Barǳie samoǳielne wychowanie i wykształcenie kobiety bezwąt-
pienia położą stopniowo kres temu.

Główną izbą w domu włościańskim est kuchnia: tam zgromaǳa się roǳina pod-
czas eǳenia, tam spęǳa czas podczas odpoczynku. Barǳo się ucieszyłem, zobaczywszy
cóś podobnego w miastach amerykańskich: w każde roǳinie z klasy średnie (a cza-
sem i wyższe ) na pierwszym planie stoi kuchnia obszerna, asna, dobrze przewietrzana,
a w nie kuchenka angielska, przedstawia ąca nieraz utwór artystyczny, często kanapa i dy-
wan na podłoǳe. O pewne goǳinie otwiera ą się drzwi kuchni i inne poko e otrzymu ą
bezpłatne ciepło. Tak skromnie zaczyna w Ameryce nie edna roǳina, która dochoǳi
potem do znacznego dobrobytu. U nas zaś salon i pokó adalny — to dwa odǳiel-
ne poko e; długie, wązkie i ciemne, ak komin prze ście — korytarz prowaǳi z nich
do kuchni, nie wiele większe od porządne klatki. W klitce te krząta się akaś służąca,
względem które państwo nie poczuwa ą się do żadnych obowiązków, z którą nie ma ą
nic wspólnego, a młoda pani wygodnie zasiada sobie w salonie, chroniąc swó nosek od
swędu kuchennego. Powieǳą mi, być może, że potrzeba komfortu est ednym z warun-
ków postępu, ale a na to odpowiem że można wybornie do ść do komfortu, zaczyna ąc
od kuchni. Tak więc, możność natychmiastowego, po do ściu do pełnoletności fizyczne
i duchowe , wstąpienia w związek małżeński da się osiągnąć w tym tylko razie, eżeli
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społeczeństwo wogóle obniży swe wymagania dotyczące materyalnych dóbr życiowych
i eżeli obo e małżonkowie będą w stanie pracować dla zdobycia środków istnienia.

Wielu powie, że ak tylko w młodem stadle z awią się ǳieci, wtedy — żegna sielan-
ko wspólne pracy! Ale dla usunięcia niedogodności tego roǳa u zna dą się bezwątpienia
odpowiednie środki. Ogródki ǳiecinne, powoli upowszechnia ące się wszęǳie, są pierw-
szym krokiem ku rozwiązaniu te kwestyi.

Niektórzy znowu zaleca ą małżeństwo bez ǳieci. Ale luǳie ci zna du ą się, według
mo ego zdania, na fałszywe droǳe. Co innego, eśli luǳie żonaci nie mogą być wstrze-
mięźliwymi (zwłaszcza kiedy tego potrzeba) a ednocześnie nie są w stanie wyżywić i wy-
chować kupy ǳieci; w takim razie byłoby głupotą i tchórzostwem nie wyznać, że lepie
est wyrzec się zupełnie, aniżeli płoǳić ǳieci, które nikomu nie są potrzebne i których
nikt nie bęǳie potrzebował.

Ale, bądź co bądź, znaczna liczba luǳi pragnie pozostać wolną od więzów małżeń-
skich. Tuta muszę wystąpić z opozycyą przeciw tym biologom, którzy twierǳili, że
małżeństwo est celem i zadaniem istnienia każdego człowieka. Mo em zdaniem, wielu,
barǳo wielu mężczyzn a szczególnie wiele kobiet nie są stworzeni do pożycia małżeń-
skiego⁵. Bo i ak urząǳilibyśmy się my, pozostali luǳie żonaci, gdyby tak nie było? Jak
powinnyśmy być wǳięczni tym kobietom-służącym, które z miłości i przywiązania do
nas lub do naszych ǳieci pozosta ą w domu naszym w ciągu długich lat, ochrania ąc
troskliwie obce dla nich ognisko domowe? Tak, gdyby wszystko, co est dobrem w spo-
łeczeństwie luǳkiem, świeciło się asnym płomieniem, na który my patrzylibyśmy, sto ąc
na górze i gdyby wszystkie te płomyki w osobach uczciwych i wiernych sług naszych na-
gle zgasły… akże pociemniało by tam w dole! A skromne nauczycielki, które się wyrzekły
(z własne woli lub nie — to wszystko edno) szczęścia posiadania ogniska domowego:
czy e zasługi można postawić wyże ? One nietylko roznieca ą w szkole ognisko domowe,
ale i dopomaga ą do tego, żeby z czasem ǳieci nasze mogły założyć swo e własne ogniska.
O! gdybyśmy wreszcie kiedyś wznieśli się do prawǳiwego zrozumienia i uznania zasług
takich pracownic, gdybyśmy nakoniec zaczęli szanować kobietę za nią samą, a nie za e
o ca, męża i t. d.

Lecz liczba tych luǳi, którzy nie mogą zawierać związków małżeńskich, a zarazem
nie mogą okiełznać popędu płciowego, est ogromną. Nie ma się zresztą czemu ǳiwić,
kiedy nasze warunki społeczne, zamiast przeciwǳiałać popędom zmysłowym, owszem,
rozpala ą e. Pokusa czyha na słabych wszęǳie: w teatrze, w literaturze, w sztuce, w prasie,
na pokuszenie wreszcie wiodą obycza e i zwycza e naszego życia: bale, stro e, moda…
wszystko, wszystko! A spo rzenia społeczeństwa współczesnego nie unika ą tych pokus,
przeciwnie, chciwie e chwyta ą na każdym kroku.

Jednocześnie wszakże społeczeństwo barǳo surowo patrzy na t. zw. „upadek”. Fakt
ten ob aśnia tem mimowolnem wewnętrznem dążeniem luǳkości do postępu, które
u awnia się w nas mimo naszych występków i zboczeń i każe nam być nawet niesprawie-
dliwie surowymi względem słabszych członków społeczeństwa. Należałoby zrozumieć, że
powinniśmy nie potępiać ich lub sąǳić, ale litować się nad nimi i pomagać im, zwłaszcza,
eśli następstwem wypadku est uroǳenie ǳiecka. ǲiecko est odkupieniem winy, tro-
ska o zachowanie roǳa u powinna nam to podpowieǳieć. A i inne ważnie sze występki
można ob aśnić skłonnościami chorobliwemi i postarać się o ich wyleczenie.

We Francyi doszli uż do tego: istnie e tam mnóstwo lecznic dla neuropatów, nie-
szczęśliwych ofiar alkoholu, morfiny, opium i rozpusty, i wielu, będących uż na skra u
mogiły, wychoǳi z tych lecznic zdrowymi na ciele i umyśle. ǲiałalność ta ma wielką
przyszłość przed sobą i kiedy stanie na mocne podstawie, kiedy wszęǳie upowszechnią
się takie schroniska, luǳie zrozumie ą, że każde zło społeczne est wytworem ǳieǳiczne
lub świeżo nabyte chorobliwości społeczeństwa, która woła o pomoc.

⁵barǳo wielu mężczyzn a szczególnie wiele kobiet nie są stworzeni do pożycia małżeńskiego — przy sposobności
pragnę sprostować tu błąd dosyć upowszechniony, że kobiet roǳi się wogóle więce , aniżeli mężczyzn i tym
sposobem akby sama natura wskazu e: „dwie na ednego”. Tymczasem, o ile można sprawǳić, roǳi się prawie
ednakowa ilość ǳieci obu płci, a nawet chłopców nieco więce , aniżeli ǳiewcząt, ale w „podstawowym wieku”
młoǳież płci męzkie prowaǳi takie życie, że umiera e lub wpada w obłąkanie daleko więce , aniżeli kobiet.
A i w późnie szym wieku śmiertelność wśród mężczyzn est większą wskutek „grzechów młodości”. [przypis
autorski]

  Jednożeństwo i wielożeństwo 



Tuta uważam za obowiązek zwrócić się do tych, którzy w nadużyciach płciowych
zaszli tak daleko, że sami wątpią o swem wyleczeniu: nie upada cie na duchu, bądźcie
pewni, że ocalenie się est możliwem dla wszystkich bez wy ątku, mie cie tylko więce
męztwa i ufności, nie wiecie eszcze, akie postępy zrobiła w te ǳieǳinie nauka!

Ażeby uwydatnić, o ile luǳie powinni być gotowymi do okazywania serdeczne po-
mocy zbłąkanym, przytoczę tu słowa znakomitego antropologa:

„W żyłach naszych płynie krew naszych przodków, którzy kradli, kupowali i sprzeda-
wali żony i nas eszcze może niekiedy ogarnąć zwierzęca żąǳa kobiety, właściwa austra-
lĳczykom i hotentotom lub, co eszcze gorsza, luǳiom pierwotnym. Wogóle przeszłość,
teraźnie szość i przyszłość tak są splecione z sobą w człowieku, że względem niego i e-
go postępków zachowywać się należy z na większą ostrożnością i pobłażaniem. A ednak
akże daleko odbiegliśmy od swych przodków. Jesteśmy w stanie pokonać nasze chuci,
możemy kochać do zgonu miłością platoniczną, możemy oczyścić swó pociąg miłosny
ze wszelkie domieszki instynktu i całkowicie zamienić go na myśl i uczucie, możemy
poświęcać się w imię czystych i wzniosłych pobudek. W mózgu naszym koncentru e się
siła, kiełzna ąca wszystkie inne, nawet na barǳie despotyczną z nich, będącą akby cen-
tryfugą naszego organizmu, siłę, która może doprowaǳić zwierzę do tego, że osobnik
poświęca się dla zachowania gatunku.”

Na zakończenie pozwolę sobie wspomnieć o tem tłómaczeniu, które wysuwa ą awni
wielożeńcy — mahometanie i mormoni — „żonę ciężarną należy zostawić w spoko u,
inacze bowiem ǳieǳiczność zmysłowości zbyt silnie u awni się w ǳiecku”. Skazać na
wstrzemięźliwość dla pomyślności potomstwa edynie kobiety, a samym uchylać się od
tego obowiązku — to rzeczywiście dobry argument! Kwestya, którą ci luǳie w tłomacze-
niu swego postępowania porusza ą, ma ednak wielką doniosłość i nad rozstrzygnięciem
e wiele w ostatnich czasach pracowano. Niektórzy lekarze rozstrzyga ą ą twierǳąco, in-
ni przecząco. Nie będę szczegółowo rozstrząsał ich zdań, ale ak sąǳę, postawienie kwestyi
est trafnem: walka i zwycięztwo matki, odniesione nad zmysłowością, muszą odbić się
w ǳiecku, zarówno ak i zachowanie się wręcz przeciwne. Tym sposobem twierǳenie
powyższe est edną z tych „głębokich” prawd, które porównać można z „głębokiemi”
oczami: kiedy wpatru emy się w takie oczy, z głębi ich patrzą na nas akby eszcze czy eś
inne. I za tą prawdą ukrywa się inna eszcze prawda, która zacznie patrzeć oko w oko
luǳiom, dopóki przed nią się nie ukorzą.

Zanim zakończę mo ą mowę, powiem eszcze kilka słów o rozwoǳie, który wielu wy-
da e się godnym potępienia na te zasaǳie, że est akoby w swoim roǳa u zachętą do
wielożeństwa.

Niewątpliwie, edynie takie małżeństwo, akie zawiera ą małżonkowie z uczciwym za-
miarem przeżyć ze sobą całe życie, można nazwać „ ednożeństwem”, z tego ednak nie
wynika, że małżeństwo nie może być rozwiązanem, chociażby okazało się nieudanem
i błędnem.

W ciągu wielu lat, odkąd pracu ę nad kwestyą małżeńską, nieraz okazywano mi wiel-
kie zaufanie w sprawach, dotyczących na delikatnie szych stron życia roǳinnego, miałem
więc sposobność przekonać się, że przyczyną większości niepomyślnych związków mał-
żeńskich było rozpustne, przedślubne życie małżonków. Wielożeństwo, w którem męż-
czyźni spęǳa ą młodość, prawie zawsze odbĳa się w małżeństwie w postaci niestałości,
lekkomyślności, zdrady i pode rzliwości albo chorobliwe nerwowości, przesycenia, hy-
pochondryi, nie mówiąc uż o na gorszem — znane chorobie płciowe ze wszelkiemi e
następstwami.

Przekonawszy się o tem i wieǳąc, ak w same rzeczy lekkomyślnie zawieramy ǳi-
sia związki małżeńskie, estem zwolennikiem ułatwienia rozwodów. Nie można z zimną
krwią powtarzać kobiecie zamężne w odpowieǳi na e skargi, że pożycie małżeńskie
z każdem dniem coraz barǳie łamie i niszczy e siły duchowe i cielesne — „cierp, masz
ǳieci, one edynie cię ocalą”. Bo gdyby mogła znaleźć ocalenie w ǳieciach, nie upada-
łaby w walce i nie skarżyłaby się wcale. Zresztą, czyż wiele pożytku przyniesie ǳieciom
matka, wymęczona i doprowaǳona do rozpaczy? Nie, dopóki społeczeństwo toleru e
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wielożeństwo, powinno w pewnych wypadkach zgaǳać się na rozwód. Oprócz tego, na-
leży zaprzestać patrzenia na rozwódkę, ak na niegodną tego szacunku, na aki zasługu e
kobieta zamężna. Jeżeli kobieta odważa się zerwać węzeł małżeński, ażeby ocalić swą god-
ność moralną, zasługu e wtedy na większy szacunek, aniżeli wiele z tych, które pozosta ą
małżonkami i społeczeństwo powinno okazać e ten szacunek.

Wreszcie sprobu ę zwrócić eszcze uwagę na potworne wykrzywienie ideałów, wyra-
ża ące się w tem, że wielożeństwo w oczach większości otoczone est akąś aureolą zu-
chowatości i sławy. Poruszyliśmy uż sprawę tę wcześnie , mówiąc o próżne namiętno-
ści podobania się, gubiące młoǳież naszą w ważnym „podstawowym” wieku. W same
rzeczy, eżeli namiętność ta ogarnie człowieka wówczas, kiedy właśnie powinien wytwa-
rzać sobie pewne poglądy na życie, kształtować konieczne dla każdego ideały życiowe, —
to na lepsze siły swego organizmu zuży e w pogoni za uciechami i wstąpi w wiek męzki
z przewrotnemi po ęciami i fałszywymi ideałami. Takie zaś znieprawienie moralne rozsze-
rza się wśród nas coraz barǳie , we wszystkich warstwach społeczeństwa, od wspaniałych
pałaców książęcych do ubogie izby stróża.

Nie można powieǳieć, żeby kobiety ze swe strony starały się gorliwie przeciwǳiałać
temu złu, przeciwnie, nawet na czystsze moralnie, nie zda ąc sobie sprawy, służą tym
fałszywym ideałom społeczeństwa.

Nie będę mówił o tych wszystkich formach i sposobach w aki wyraża się to służenie,
poprzestanę na edne tylko wskazówce, którą chciałbym, o ile można, utrwalić w pamięci
słuchaczów.

Wiǳiałem na wystawie w Paryżu obraz znakomitego malarza, przedstawia ący Don-
-Juana, ten idealny typ wielożeńca, w chwili kiedy odpływa do krainy wieczności. Przy
sterze czółna stoi potężna figura komandora, obok niego Don-Juan z rękami, skrzyżowa-
nemi na piersiach — postać wspaniała i spoko na, szczególną uwagę zwraca piękne czoło
i głębokie, pociąga ące oczy, w które koniecznie chce się popatrzeć. U nóg ego sieǳi
Donna Anna a dale Elwira. Obie załamu ą ręce, opłaku ąc rozstanie się z nim i gotowe
są towarzyszyć mu chociażby do piekła! Na brzegu wiǳimy ,  kobiety, uwieǳio-
ne przez Don Juana w Hiszpanii tylko. Żegna ą się z nim, wyciąga ąc ku niemu ręce,
edne ęcząc i płacząc, drugie w milczące rozpaczy. Można znaleźć wśród nich wszystkie
typy lubieżności; są tu i blondynki i brunetki, i tęgie i szczupłe, i młoda ǳiewczyna,
cała pokryta rozpuszczonymi włosami, i stara baba, która szlocha, patrząc na księżyc.
Wszystkie są nagie, ale żadna nie ma tak wysmukłe kibici ak nasze modnie wystro one
damy! Na to właśnie chciałem zwrócić uwagę. Dla czego nasze młode mężatki i panny
postępu ą wbrew naturze, dla czego toleru ą to ich cnotliwe mamy? Oto dla tego, że edne
i drugie chcą dogoǳić wynaturzonemu wskutek wielożeństwa gustowi mężczyzn. Cho-
ciaż współcześni lekarze nie dorośli do roli moralnych doradców społeczeństwa, w tym
wzglęǳie ednak zrobili, co mogli, ostrzegali i wciąż ostrzega ą. A tymczasem młode
panny za zgodą swych matek sznuru ą się z niebezpieczeństwem życia. Weźcie ten drob-
ny rys za punkt wy ścia i popatrzcie na okół, w naszem życiu towarzyskiem pełno takich
ob awów a społeczeństwo nie pode rzywa nawet, że zagrzęzło po uszy w ǳieǳiczności
szkodliwe .

W pewne , niewielkie szkole wo skowe w Norwegii był kiedyś nauczycielem wielki
„talent etyczny” — Jurgen Mo, który został późnie biskupem. Wierzył on gorąco w do-
bre instynkty młoǳieży i szczepiąc przekonania swo e słowem i czynem, tak poǳiałał na
swych uczniów, że zawarli związek i postanowili zachować czystość do zaślubin. Zaledwie
rozeszła się wieść o tem, inni młoǳieńcy tworzyć zaczęli podobne związki, składa ące się
czasem tylko z dwóch lub trzech członków.

Jedna z moich szlachetnych towarzyszek, mieszka ąca w Stokholmie, opowiadała mi
pewnego razu, że dowieǳiawszy się o straszne rozpuście, akie oddawali się uczniowie
pewnego wyższego zakładu naukowego, niezmiernie obawiała się o swego syna, który tam
się wychowywał. Wezwawszy więc syna, matka błagała go, ażeby przyznał się szczerze, czy
on nie brał w tem uǳiału. Nie. Dla czego? Dla tego, że uż wcześnie ostrzegała go matka.
Łatwo sobie przedstawić radość matki. Niechże więc inne matki postara ą się mieć taką
samą pociechę ze swych ǳieci.

Niech młode kobiety, przed wstąpieniem w związek małżeński, przekona ą się o mo-
ralne odpowieǳialności mężczyzny, któremu gotowe są powierzyć swó los. Czas uż
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znieść niepoczytalność małżeńską wielożeńców. Dokonać zaś tego i obalić fałszywe ide-
ały społeczeństwa może całkowicie kobieta; w e ręku przecie zna du e się wychowanie
ǳieci.
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