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IZABELA MOSZCZEŃSKA RZEPECKA

Reformy w wychowaniu moralnym
 
Gdy chłopiec kończy lat , coraz częście obĳa się o ego uszy natarczywe pytanie: „Czym
bęǳiesz?”.
W nieszczęsnym tym pytaniu, którym od początku nauki nieraz dręczyliśmy ǳieci nasze i które e w całym ciągu życia szkolnego prześladowało, zawiera się niewypowieǳianie męcząca, gorączkowa troska roǳicielska o losy ǳiecka, nieodłączna od roǳicielskie miłości gwałtowna chęć przewiǳenia i uprzeǳenia przyszłych wypadków,
nadania przyszłości ǳiecka pewnego, z góry zamierzonego kierunku, tak aby w chwili,
gdy nieuchronną losu kole ą zostanie samo na świecie, własnym siłom pozostawione,
o ciec i matka spoko nie zamknąć mogli oczy, pewni, że ǳiecko ich, raz wstąpiwszy na
daną drogę, pó ǳie po nie równo i gładko.
A ednak, ileż razy ta naǳie a, ta nieraz tak trudno zdobyta pewność — złudna się
okazu e!
Bo cóż właściwie mieści się w tym pytaniu: „Czym bęǳiesz?”, do czego ono zmierza? Ot, po prostu do tego, by wybrać dla chłopca na przód odpowiednią szkołę średnią,
potem, o ile zdolności i chęci starczą, taką szkołę wyższą lub spec alną, która by mu dała
dyplom, patent, świadectwo wystarcza ące dla zdobycia kawałka chleba i przyzwoitego
w życiu stanowiska.
Na tym dyplomie lub świadectwie, na otrzymanych cenzurach¹, a wreszcie na fachowe umie ętności budu e się całą przyszłość ǳiecka. Tysiąckrotne, bolesne nieraz doświadczenia nie nauczyły nas eszcze, że to podstawa tak krucha ak lód marcowy, że
fachowe uzdolnienie i stemplowane tego uzdolnienia dowody są tylko bronią, są tylko
ednym z narzęǳi, którym człowiek w walce życiowe posługiwać się może, eżeli się nim
posługiwać umie, eżeli ma ǳielne ramię i wzrok bystry, głowę asną i odwagę w sercu;
że ono wreszcie est całkiem bezużytecznym w życiowe wędrówce bagażem dla tego, kto
e zdobył kosztem sił ﬁzycznych i umysłowych, kosztem moralne energii i zdolności do
życia.
Z pomocą tego świadectwa młoǳieniec nie zdobęǳie ani ednego życiowego posterunku, nie zwalczy i nie przełamie żadne zapory, nie zapewni szczęścia sobie, nie przyczyni go drugim, a głównie nie obroni się przed sobą samym, nie odniesie zwycięstwa
w żadne wewnętrzne walce i może pozostać całe życie tak bezsilny, bezbronny i bezradny
ak maleńkie niemowlę.
I cóż mu z tego przy ǳie, że umie chorych osłuchiwać i recepty pisać, że umie plany
budowli lub mostów rysować, że zna wszystkie zawiłości prawa rzymskiego i mie scowego,
eżeli nie umie żyć? Albo co gorze , eżeli nie ma siły, odwagi, ochoty do życia?
Te sztuki nie nauczy go ani uniwersytet, ani politechnika, na uczeńszy profesor nie
wyłoży mu e arkanów, na bogatsze laboratorium nie odkry e mu e zagadki. Roǳicielska
troskliwość lub oﬁarność społeczna może go przeprowaǳić przez szkoły, ale szkoła nie
zrobi go eszcze człowiekiem.
Cokolwiek inacze rzecz się przedstawia, gdy choǳi o ǳiewczęta; inacze o tyle, że
mnie mamy złuǳeń i mnie też może dozna emy zawodów.
Wprawǳie i ǳiewczętom coraz częście stawiamy analogiczne pytanie, ale e zwykle
formułu emy inacze . Rzaǳie „Czym bęǳiesz?”, częście zaś pytamy: „Co bęǳiesz robiła,
¹cenzura — tu daw.: świadectwo szkolne. [przypis edytorski]

Szkoła, ǲiecko

gdy dorośniesz?”, uż przez sam układ zdania zaznacza ąc, że zdobyta zdolność fachowa
ani o wartości, ani o przyszłości nasze córki w oczach naszych nie stanowi.
Choǳi nam po prostu o to, czy zna ǳie zarobek i aki, eśli go potrzebować bęǳie.
Choć nie wypowiadamy tego ostatniego zastrzeżenia, to ednak w duszy powtarzamy
e zawsze, nigdy nie wyrzeka ąc się naǳiei, że może patent nauczycielski, że może świadectwo ze szkoły handlowe okażą się dla naszych córek niekoniecznie potrzebne. Cieszą
nas i u nich dobre cenzury i stopnie, ale cieszy nas więce ich rozkwita ąca młodość, ich
wǳięk i towarzyskie przymioty.
Gdy choǳi o synów, liczymy na szkoły, gdy choǳi o córki, liczymy na pomyślne
okoliczności, ale nigdy nie liczymy na własne ǳieci, myśląc o ich przyszłości.
I słusznie! Bo czyż wiemy, czym są nasze ǳieci, co się w ich duszach ǳie e, akiego
to roǳa u są luǳie, ak żyć chcą i ak żyć umie ą? Do czego dążą, ak żyć pragną i akimi
środkami upragnione cele zdobywać chcą i mogą? Wiemy tylko, że nasze ǳieci się uczą,
a ak się uczą i czego, wskazu ą nam cenzury.
Reszta est wielką niewiadomą i dla nas, i dla nich samych.
Przecież i one nie wieǳą, ak żyć będą, bo one wcale żyć nie próbowały. Po prostu
nie ma ą na to czasu. Wsta ą rano, idą do szkoły, wraca ą, eǳą obiad i (w na lepszym
razie) po goǳinie przechaǳki zabiera ą się do przygotowania lekc i, a potem, eśli lekc a
muzyki, konwersac i w obcych ęzykach lub tym podobne reszty dnia nie zabiorą, po
krótkim wypoczynku, mnie lub więce hałaśliwym i ruchliwym, z książką pod poduszką
idą spać.
Ale ślęczeć nad książkami, czytać i pisać, odrabiać zadania i wydawać lekc e² to nie
znaczy żyć! Z przeżuwania cuǳych myśli i z zewnątrz, przez pośrednictwo książek, zdobytych wiadomości, z gimnastyki umysłowe i naukowych popisów składa się minimalna cząstka życia dorosłego człowieka. Naszym ǳieciom zabiera ą one ǳień po dniu. Na
szczęście mamy dni świąteczne, wakac e, czasem nawet barǳo długie. Wszystko, co ǳieci wtedy robią, nie bierze się w rachubę; est to dla nas mnie więce obo ętne, o tyle,
o ile my aki taki mamy spokó , o ile nam w drogę nie wchoǳą.
Z chwilą otrzymania cenzur ǳieci nasze wolne są od wszelkich obowiązków i mogą
się bawić, ak chcą, byleby po wakac ach znowu zabrały się do pracy i uczyły się równie
dobrze.
Czy one umie ą tego wolnego czasu używać, czy go tylko zabĳać, czy zabawa ich siły wyrabia, czy trwoni, czy stosunki koleżeńskie rozwĳa ą w nich instynkty społeczne,
czy tylko przymioty towarzyskie, lub przeciwnie, może nawet zmysł eksploatowania drugich, zdolność wza emnego ogłupiania się lub bezmyślnego naśladownictwa, któż by w to
wglądał?
Z chwilą, gdy szkoła odda e nam ǳieci, i my również abdyku emy; praca wychowawcza zosta e nieomal zupełnie zawieszona.
ǲieci bawią się i odpoczywa ą. Po pilne nauce ma ą do tego prawo. Choćby stawały
na głowach, na cóż im tego bronić?
Ale czy o cowie i matki nie wieǳą, że bawiąc się, można robić coś znacznie gorszego
niż stawać na głowach?
Skąd się biorą następnie w ǳieciach naszych szkodliwe popędy, zgubne nałogi, nieuleczalne wady, czemu przypisać zanik charakterów, brak energii, brak altruistycznych
i społecznych instynktów, apatię, bezmyślność, samolubstwo, grzeszny oportunizm, niedołęstwo i krętactwo, fałsz i blagę, nierzetelność, chciwość, okrucieństwo, i to nawet
u takich luǳi, którzy w szkołach mieli zawsze piątki ze sprawowania?
Któż to wie?
Nie nauczyciele, bo oni zawsze, ak zaręcza ą, sąǳili sumiennie i przyznawali piątki
tylko tym uczniom, którzy na lekc ach zachowywali się cicho i impertynenc ą³ względem
zwierzchności szkolne nie pokalali swe uczniowskie opinii.
Nie roǳice, bo ci pilnie śleǳili stopnie w cenzurach i karali za każdą dwó kę, a w domu powtarzali ciągle: nie hałasu , nie psoć, nie sprzeciwia się siostrom, nie drzy ubrania,
nie przeszkaǳa o cu, nie grymaś przy obieǳie, ucz się — słowem, robili, co mogli.
²wydawać lekcje (daw.) — recytować przed kimś zadany materiał lekcy ny; por. wydawać głos. [przypis
edytorski]
³impertynencja — aroganckie, obraźliwe zachowanie. [przypis edytorski]
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Szkoła, ǲiecko, Nauka,
Czas, ǲieciństwo

ǲiecko, Zło, Nauka,
Szkoła, Obraz świata

A ednak ǳiecko się popsuło! Któż e popsuł? Świat, to znaczy cały zbiór zewnętrznych okoliczności, nieprzewidywanych, ale da ących się przewiǳieć, tych samych zresztą,
które innemu ǳiecku nie przeszkoǳiły do wyrobienia się na ǳielnego i zacnego człowieka.
Świat est wielkim chaosem złych i dobrych przykładów, przeraża ących i pocieszaących odkryć, mądrych zasad i przewrotnych poglądów, doświadczeń i katastrof życiowych, budu ących i brudnych wrażeń.
W ten wielki zamęt sprzecznych żywiołów puszczamy nasze ǳieci. Co z niego ma ą
czerpać, co odrzucić, do czego lgnąć, od czego odwracać się ze wstrętem, kto ich tego
nauczy? Może profesor historii lub łaciny? Może matematyk lub przyrodnik?
Nie liczmy na to! Wszystko, czego się ǳieci nasze w szkole nauczyć mogą, może być
przydatne w życiu, może być nawet niezbędne, ale z nim bezpośredniego związku nie ma.
Ani losy Cezara lub Napoleona, ani żadna matematyczna łamigłówka nie pouczą naszego syna, ak się ma zachować względem zwierzchników lub kolegów w biurze, względem dłużników i wierzycieli, służby domowe lub ǳieci własnych.
Nawet taka, wprost na życie skierowana, bezpośrednie odǳiaływanie na charakter
ma ąca na celu nauka, ak nauka religii i moralności, sama przez się eszcze czystości
duszy i zacności czynów nie gwarantu e, a nie gwarantu e dlatego, że ak inne szkolne
nauki est tylko teorią, każda zaś teoria na życiową praktykę może odǳiaływać, ale nie
zawsze odǳiału e.
Trzeba sobie to doskonale uprzytomnić i do głębi się prze ąć tym przekonaniem, że
każdy nauczyciel, nie wyłącza ąc księǳa katechety, odpowieǳialny może być tylko za
to, co sam mówi i robi w klasie, ale nie za to, ak się ego słowa i uczynki w umyśle
uczniów i w ich sercu odbĳa ą. Jego słowa i ego postępowanie mogą być tylko ednym
z czynników, z których ǳiecko urabia nastró swe duszy lub swe stałe usposobienie, ale
roli kierownicze odegrać nie mogą.
Nie mogą tym barǳie ǳiś, gdy ma ąc po kilkaǳiesiąt uczniów w edne klasie, a po
kilkuset w każde szkole, nauczyciel, przy na większym talencie pedagogicznym, nie może
przeniknąć ani nastro u umysłu każdego ucznia, ani pobudek ego postępowania.
I kiedyż może być pewny choćby i ksiąǳ katecheta, czy ten lub ów uczeń, słuchaąc ego wykładu, myśli o konieczności cnót, czy o ponętnych stronach przeciwnych im
grzechów? Czy nęci go powab dobrych uczynków i pośmiertna za nie w niebie nagroda,
czy ta emnica zawarta w nie asne formule ednego z przykazań?
Wszystko to są tylko — słowa, słowa, słowa. Ponieważ zaś w życiu decydu ącą rolę
gra ą nie słowa, lecz czyny, więc do życia nie przez słowa, lecz przez czyny przygotować
się trzeba.
Szkoła da e w tym kierunku barǳo małe pole; przez niezbędną karność, przez stały
regulamin i porządek (z inne strony nawet barǳo cenny czynnik w wyrabianiu charakteru) normu e ona i normować musi tak szablonowo i życie, i postępowanie uczniów, że
wprost zamyka sobie wstęp do wewnętrznych ta ników ich duszy, i na czysto zewnętrznych rezultatach poprzestawać est zmuszona. Pozna e tylko ich stronę bierną, nie pozna e
czynne ; ocenia posłuszeństwo, nie wiǳi inic atywy.
To, co stanowi stały nastró człowieka, ego wewnętrzną harmonię lub dysharmonię,
dźwignię moralną, zakró charakteru, sumienie, drugą naturę — zbiór niewzruszonych,
w życie wcielanych zasad i nawyknień — to dać mu powinien i może tylko dom roǳinny, i to wyrabiać się w nim musi znacznie wcześnie , niż on do szkoły pó ǳie, znacznie
wcześnie , niż czytać zacznie.
Dobre nawyknienia, zdrowe zasady, czyste uczucia, szlachetne chęci, wszystkie życiowe i moralne siły rosnąć muszą razem z ǳieckiem, rosnąć w nim i rozwĳać się razem
z ego mózgiem, nerwami, mięśniami. Ono nie powinno uczyć się ich na pamięć, ani
nawet czysto rozumowo, ale nimi oddychać, nimi nasiąkać, w nich żyć, tak ak musi żyć
w czystym powietrzu, eśli ma mieć płuca zdrowe.
Tylko taka moralność, która wsiąknie w krew, stanie się ego własną, tak ak własny
est ego system nerwowy, może być dla roǳiców gwaranc ą, że ich ǳiecka świat nie
zepsu e i życie nie złamie.
Do nabycia te moralności prowaǳi tylko edna droga — przyzwycza enie. Jak nauki

  - Reformy w wychowaniu moralnym



Słowo, Religia, Nauka,
Cnota, Grzech, Czyn

Szkoła, Uczeń, Kondyc a
luǳka

Roǳina, Dom, ǲiecko,
Cnota, Czyn

Dobro, Cnota, Grzech,
Sumienie, Rozum, Religia,
Słowo

przyswa amy sobie przez pracę umysłową, tak cnoty wyrabiamy przez nawyknienie, które
dla charakteru est tym, czym pamięć dla umysłu.
Dlatego to właśnie w wychowaniu moralnym żadna teoria, religĳna czy bezwyznaniowa, nigdy w na mnie szym nawet stopniu nie zastąpi praktyki. Nie dość na tym, dodam
eszcze, że z wszelkimi teoriami moralnymi należy postępować niezmiernie ostrożnie, est
to broń obosieczna i czasem więce szkody niż pożytku przynosi.
Zarówno rozumowane wykłady o różnych grzechach i cnotach, ak zwłaszcza wszelkie
wypracowania na tematy moralne, a nareszcie wzory kaligraﬁczne zawiera ące piękne sentenc e mogą niekiedy tylko odnieść ten skutek, że ǳieci oswa a ą się z czczymi azesami
i umie ą się nimi zręcznie posługiwać.
Jeżeli roze rzymy się po świecie i przekonamy się, ile to uż wzniosłych zasad spłowiało
i zwietrzało wskutek ciągłego wywieszania ich na rynek, ile wspaniałych haseł sprofanowano wypisywaniem ich na szyldach nad pierwszym lepszym kramikiem, ak wskutek
tego trudno est uż ǳiś wypowieǳieć słowo, które by struny serc luǳkich targnęło
i dobyło z nich dźwięk silny i czysty — zrozumiemy, ak szkodliwym chwastem właśnie
na polu życia moralnego są puste morały.
Zda e się, że na tę niebezpieczną drogę wchoǳi obecnie szkoła ancuska. Szkoły
świeckie, rywalizu ąc z klasztorami, dążą do tego, by ak na większy nacisk kłaść na naukę moralności. Tą moralnością drukowaną i pisaną przesyca ą wszystkie podręczniki,
nie wyłącza ąc podręcznika do zadań arytmetycznych. Ćwiczenia stylowe, gramatyczne,
kaligraﬁczne, wypisy, wykłady historii pełne są sentenc i moralnych, a nauczyciele cieszą
się, że moralność przenika całe nauczanie.
Nie pomĳa ą nawet i praktyki. Uczniowie stale zachęcani bywa ą do dobrych uczynków wszystkimi środkami, akimi szkoły rozporząǳa ą. W niektórych istnie e np. księga
złota, do które wpisywane bywa ą dobre uczynki uczniów, uczynki stwierǳone zeznaniem dwóch świadków i podpisem mera⁴.
Niecha nam ten obrazek ze szkoły ancuskie posłuży za przykład, co może dla wychowania moralnego zrobić system szkolny. Mimo na lepszych chęci kończy na moralnym faryzeizmie⁵.
Nie myślę byna mnie twierǳić, ażeby teoria i rozumowanie nie miały mieć w wychowaniu moralnym żadnego zastosowania. Przeciwnie, wiem dobrze, że moralność zwycza owa, moralność bezwiedna i automatyczna wystarcza tylko na powszednie życiowe
stosunki, lecz zawoǳi tam, gǳie w zmienionym położeniu nową drogę wykreślić sobie
lub wybrać potrzeba. Moralność musi być świadoma, musi być myśląca i samoǳielna,
więc i ǳieci od na wcześnie szych lat muszą się uczyć myśleć o tym, co złe i dobre, mięǳy
ednym i drugim rozróżniać.
Tego tylko strzec należy usilnie, aby ǳieci, rozumu ąc, rozumowały nie o słowach, lecz
o faktach, o rzeczach przeżytych lub co najmniej żywo odczutych.
Niech się uczą zastanawiać nad tym, co robią same lub co się wobec nich ǳie e,
nad cierpieniami, błędami i krzywdami luǳkimi, nad tym, co łzy wyciska, śmiech lub
radość buǳi, nad tym, co drogie i upragnione lub co wstrętne i odraża ące — ale nie nad
napisaniem wzrusza ącego wypracowania na rzymską piątkę. Cnota powinna być dla nich
świętością, którą się ani bawić, ani popisywać nie wolno.
W aki zatem sposób uczyć ǳieci dobrego?
Odpowiedź prosta: przyzwyczajać do dobrego postępowania!
ǲieci powinny nabierać wprawy w dobrych uczynkach, począwszy od na wcześnie szego ǳieciństwa, a nakłaniać e do tego można nie tyle nawet przez słowną zachętę, ile
przez przykład i sugestię.
Mówiąc o dobrych uczynkach, nie mam wyłącznie na myśli uczynków miłosiernych,
lecz w ogóle zacne i szlachetne postępowanie.
W tym kierunku robi się w roǳinie stanowczo za mało, a to, co się robi, robi się
przeważnie źle.
Na razie zaznaczę tu eden błąd wychowawczy. Nieomal cały kodeks moralny ǳiecka
⁴mer — przewodniczący rady mie skie lub gminne we Franc i. [przypis edytorski]
⁵faryzeizm — tu: postawa fałszywe pobożności, obłudy i hipokryz i, połączona z zadufaniem w sobie.
[przypis edytorski]
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Dobro, Zło, ǲiecko,
Nauka, Rozum, Słowo,
Czyn

Cnota, Dobro

ǲiecko, Dobro, Zło,
Nauka, Słowo, Czyn

na wzór kodeksu prawnego złożony est z samych przeczeń: „Nie krzycz”, „Nie grymaś”,
„Nie bĳ siostry”, „Nie dokucza słuǳe”, „Nie niszcz ubrania”, „Nie psu zabawek”, „Nie
budź taty” itd., itd.
Oto mnie więce przykazania, które staramy się od rana do wieczora utwierǳać
w głowie ǳiecka. Jeżeli zaś zmęczony ciągłymi zakazami malec zbliży się do mamy i spyta:
„Co mam robić?”, nieraz usłyszy w odpowieǳi: „Nie nudź mnie”. Więc znowuż przykazanie w formie przeczące !
Ta moralność zatem, którą dom od na wcześnie szego ǳieciństwa w nas wpa a, est
prawie wyłącznie negatywna i to póty, póki nie we ǳiemy w okres szkolny, kiedy to
posłyszymy po raz pierwszy przykazanie pozytywne: „Ucz się”.
Cały ten system opiera się na na zupełnie sze niezna omości natury ǳiecka i przeczy
e na elementarnie szym potrzebom.
Tkwi w nie przede wszystkim potrzeba ruchu i potrzeba czynu. ǲiecko chce żyć, swą
energię życiową na zewnątrz wyczerpywać; eżeli my, odǳiaływa ąc na nie, przeciwstawimy mu same hamulce, a nie nastręczymy żadne podniety, bezwarunkowo wywołamy
opór, sobie i emu utrudnia ąc zadanie. Jeżeli właǳa nasza roǳicielska zasaǳać się bęǳie na samych ograniczeniach i zaporach, stanie mu się ona równie niemiła, ak i zasady,
w imię których ǳiała. Może nawet zmusimy ǳiecko do uległości i posłuszeństwa, ale
zmusimy zewnętrzną powagą zamiast skłonić wewnętrznym przekonaniem.
Pomĳamy i przeoczamy fakt pospolity, który niezmiernie łatwo sprawǳić się da e,
że otwiera ąc ǳiecku pożądane pole ǳiałalności i pożądaną sferę zainteresowania, od
razu, bez wysiłku powstrzymać możemy ǳiałalność szkodliwą i zainteresowanie zgubne.
Nie o to choǳi, żeby nieustannie ǳieckiem kierować, cały plan ego za ęć mozolnie
układać i systematycznie wykonywać, lecz o to, by w każde epoce życia wzmacniać w nim
i potęgować wszystkie pobudki uczciwego postępowania i pożytecznego zatrudnienia.
Czyż byłoby rzeczą tak trudną np. zamiast mówić „Nie bĳ siostry” lub „Nie sprzeciwia
się siostrze”, powieǳieć czasem: „Prawda, że kochasz siostrzyczkę? Zrobisz e przysługę, a sobie przy emność, eśli e pomożesz ułożyć zabawki albo pokażesz e i ob aśnisz
obrazki, albo opowiesz aką historię”?
Skutek osiągniemy znacznie lepszy i bez porównania łatwie . Na przód dlatego, że
ǳiała ąc na dodatnie uczucia ǳiecka (np. na przywiązanie do roǳeństwa i ambic ę uczynienia czegoś pożytecznego), potęgu emy e, następnie i dlatego, że uczucia na lepie się
wyrabia ą i utrwala ą przez ǳiałanie pod ich wpływem, a wreszcie i dlatego eszcze, że
skłania ąc ǳieci do usług wza emnych, wpływamy dodatnio na edno i drugie zarazem,
na edno przez zachętę, na drugie przez dobry przykład, zmnie sza ąc uż przez to samo
ilość przyczyn powodu ących kłótnie i spory.
System pozytywnego wpływu, okazany na tym przykłaǳie, zastosować się da we
wszystkich kierunkach moralnego wychowania w mie sce ǳiś ogólnie panu ącego systemu negatywnego. Wyższość ego w każdym wypadku na tych samych opiera się podstawach.
Dużo się mówi o panowaniu nad sobą, lecz luǳi umie ących nad sobą panować wiǳimy stosunkowo barǳo mało.
Dlaczegóż się tak ǳie e?
Zdawałoby się, że system wychowania moralnego do obecne pory stosowany powszechnie, choćby inne cnoty odłogiem pozostawiał, tę edną rozwĳać powinien.
Wszęǳie to wszystko, co się liczy na karb dobrego postępowania ǳieci, est prawie
wyłącznie i edynie owocem panowania nad sobą, tak zwane karności, tak ogólnie cenionego posłuszeństwa. Jak grzecznymi ǳiećmi są w naszych oczach takie, które do tego
stopnia hamu ą swe naturalne skłonności, że ich prawie wcale w domu nie znać, tak wzorowym uczniem est właściwie wobec sądu nauczycieli ten, o którego postępowaniu nie
ma nic do nadmienienia, t . ten, który wszystkie swe uczynki ściśle według regulaminu
normu e!
Nie wymagamy nieomal niczego innego prócz panowania nad sobą. A ednak rezultaty są w ogóle liche.
ǲie e się tak po prostu dlatego, że zasadę panowania nad sobą bierzemy czysto formalnie, nie wnika ąc w e treść.
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Czy choǳi tu o to, żeby tłumić i unicestwiać wszystkie wroǳone instynkty, panować
nad przywiązaniem do matki, upodobaniem do porządku, zamiłowaniem do matematyki?
Byna mnie ! To znaczy tylko dawać stale przewagę swoim dobrym skłonnościom nad
złymi. Jeżeli zaś nic nie czynimy dla spotęgowania, rozwinięcia i ustalenia skłonności
dobrych, eśli zamiast uczynić z nich dla ǳiecka stałą wewnętrzną dźwignię moralną,
zawsze podstawiamy w e mie sce zewnętrzną podporę naszych praw i przepisów, nasze
woli i nakazów, to w czymże ono ma znaleźć oparcie, w czym siłę do zwalczenia swego
gorszego a, gdy nasza właǳa i opieka ustaną?
Pośpieszam dodać: prawa i przepisy są konieczne, ważne, niezbędne, powinny być
nawet stałe i niewzruszone — ale pozostaną zawsze tylko środkiem tymczasowym.
Trzeba o tym zawczasu uż pamiętać, by przygotować w duszy to, co e z czasem
zupełnie zastąpić musi — dobrą wolę — sumienie.
A zatem trzeba w ǳiecku od pierwszych chwil życia wyrabiać sumienie, t . stałą miarę
moralną do ocenienia wszystkich swoich i cuǳych uczynków, własnych ukrytych intenc i
i społecznych z awisk.
Taką miarę moralną stanowić muszą pewne ogólne, niewzruszone zasady, w świetle
których na świat patrzymy; nie zasady drukowane, pisane, wygłaszane, lecz zasady wcielane
w życie, słowa, które sta ą się ciałem! Jeżeli ǳiecko ma się nimi prze ąć, zgodnie z nimi
żyć, musi zawczasu przywykać do tego, że one nie są martwą literą, musi się wciąż z nimi
w praktyce, w wykonaniu spotykać.
Nie to, co starsi mówią, lecz to, co robią, est dla ǳiecka nauką życia.
Ale tu z awia się na poważnie sza trudność.
Bo naprawdę, czy my chcemy, aby nas ǳieci naśladowały?
Czy mamy takie ży ące w czynach, nie w słowach wyrażane i stwierǳane zasady? Czy
one życiem naszym rząǳą?
Niestety, nie!
Życiem naszym w ogóle rząǳą pewne ustalone zwycza e, czasem barǳo bezmyślne,
czasem barǳo niedorzeczne i szkodliwe, a zawsze będące po prostu owocem naśladownictwa. Robimy to, co druǳy — a druǳy to, co my. Nie postępu emy ani tak, ak nam
każe religia, ani tak, ak każe prawo, ani tak, ak nakazu e rozum i uczucie — ale tak, ak
„się postępu e” w danym wypadku.
Weźmy pierwszy lepszy przykład. Jakiś porywczy człowiek wymierzy nam policzek.
Religia każe nam wybaczyć, prawo pozwala skarżyć o czynną obrazę, rozum nakazu e
ukarać albo unikać danego indywiduum.
Ale my robimy co innego. Sta emy na mecie⁶ i pozwalamy mu strzelać do siebie.
Dlaczego? Bo tak się robi. Jest to tylko trochę dosadnie szy przykład spośród tysiąca
innych, analogicznych.
Nieokreślone, nieosobiste „tak się robi” est naszym edynym i wyłącznym przykazaniem, rząǳi nami. Każe nam czasem być dobrym, rzetelnym, uczciwym. miłosiernym,
a czasem złym i okrutnym. Świadczy ono o tym, ak wielka est potęga zwycza u i przykładu, i powinno być dla nas ostrzeżeniem, że tylko przez przyzwycza enie i przykład
charakter naszych ǳieci urabiać możemy.
Tam, gǳie akiegoś ustalonego zwycza u nie ma, lub też w wypadkach, których do
powszednie normy przymierzyć nie można, postępowanie nasze est ǳiełem przypadku, chwilowego porywu, dobrego natchnienia lub ślepego popędu. I tym się to może
właśnie tłumaczy, że luǳie ucywilizowani i porządni przeniesieni w sferę odmienną od
te , w które wzrośli, w inne kra e lub niezwykłe stosunki, tak szybko zrzuca ą z siebie
zewnętrzny pokost⁷ cywilizac i i przesta ą być porządni. Tym się też może wy aśnia, że
akikolwiek niepomyślny zbieg okoliczności, pierwsza lepsza próba życiowa lub co gorsza,
przełom, od razu wytrąca z równowagi, wykole a, doprowaǳa do rozbicia.
Gdybyśmy chociaż w obrębie tych coǳiennych, powszechnie panu ących zwycza ów,
mogli się ćwiczyć konsekwentnie w akichś drobnych cnotach, to mielibyśmy aką ta⁶meta (daw.) — tu: wyznaczone mie sce końcowe podczas po edynku na pistolety, zna du ące się w określone odległości od pozyc i przeciwnika. [przypis edytorski]
⁷pokost — wytwarzana z ole u szybkoschnąca substanc a do pokrywania powierzchni drewna; daw.: lakier;
tu przen. [przypis edytorski]
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ką gwaranc ę, że ǳieci, naśladu ąc nasze postępowanie, wyrobią w sobie przyna mnie
w pewnym kierunku niewzruszoną zasadę, która im się na coś przydać może.
Ale tak nie est, zwycza e nasze pełne są sprzeczności i urąga ących wszelkie logice
zestawień, a co na mnie połowa naszych postępków przeczy zasadom, które rozumem
i słowami wyzna emy.
Sama ta niezgodność zasad i czynów uż est złym zwycza em, który podkopu e wszelką
budowę charakteru, est rozdźwiękiem, fałszem — i właśnie ten fałsz ǳieci na szybcie
podpatrzą i na łatwie się nim prze mu ą. Da emy im do tego tysiące okaz i.
A zatem chcąc zreformować wychowanie moralne naszych ǳieci, musimy przede
wszystkim poddać krytyczne rewiz i nasze własne postępki, nasze ideały moralne, czynami wyznawane, i musimy wyplenić z nich fałsz. Bęǳie to rzeczą trochę trudną, gdyż,
niestety, fałszem przesiąknięte est nasze życie.
Kłamiemy czynem i słowem, miną i ubraniem. Kłamiemy dla uniknięcia niebezpieczeństwa lub dla utrzymania dobre o sobie opinii, dla z ednania sobie życzliwości luǳkie
lub dla wprawienia ich w dobry humor, dla oszczęǳenia kilku groszy na sprawunku lub
kilku rubli na bilecie kole owym; przez ostrożność, przez grzeczność, przez przyzwoitość,
przez tchórzostwo lub chciwość, przez współczucie i przez wyrachowanie, przez blagę
i próżność — kłamiemy zawsze i na każdym kroku.
ǲieci nasze wprawǳie strofu emy i karzemy za kłamstwo. Ale cóż to pomoże? Bez
względu na nasze kary i napomnienia, robić będą to, co wszyscy, co mama, tata, goście,
sługi, to, co „się robi”.
I nie to wreszcie est smutne, odraża ące i przeraża ące zarazem, że w akie ś drobne ,
obo ętne okoliczności ktoś się od nas prawdy nie dowie, lecz to, że wskutek przyzwyczaenia kłamstwo żadne nie robi nam różnicy, że nam nie sprawia na mnie sze trudności
mówić nie to, co est prawdą, ale to, co nam na razie potrzeba.
Wskutek zwycza u bezmyślnie kłamiemy nawet tam, gǳie i rozsądnie i pożytecznie
byłoby powieǳieć prawdę.
Weźmy drobny przykład. Przychoǳi do mnie gość nie w porę, na przykład, gdy mam
pilną, nieda ącą się przerwać pracę. Dlaczegóż zamiast ogólnie przy ętego: „Pani nie ma
w domu” nie miałabym kazać powieǳieć: „Pani est za ęta i z nikim wiǳieć się nie chce”?
Rozsądny człowiek nie obrazi się o to, a nierozsądnych gości pozbędę się tym skutecznie . Da ąc taką odpowiedź, wyrażam zarazem szacunek i zaufanie dla tych, co mnie
odwieǳa ą, wiarę w to, że pracę mą uszanu ą, a ze słowami mymi liczyć się będą.
W praktyce est to na pozór drobnostka, ale i ona uż okazu e u emne skutki kłamstwa, które podkopu e przede wszystkim ufność wza emną mięǳy ludźmi, szacunek dla
drugich i szacunek dla samego siebie. Kto kłamie, ten się albo boi, albo wstyǳi; i edno,
i drugie est uczuciem poniża ącym i oswa a nas z własną miernotą moralną. Kłamstwo
przeczy odwaǳe i znosi poczucie moralne odpowieǳialności, osłabia nasze dobre skłonności, a złym zapewnia bezkarność.
Gdybyśmy nie umieli kłamać, gdyby mówienie nieprawdy sprawiało nam wprost ﬁzyczną trudność i przykrość, liczylibyśmy się ściśle z postępkami i myślami naszymi.
Doznawalibyśmy takiego samego uczucia wstydu i upokorzenia na myśl o popełnionym
kłamstwie, ak ǳiś na myśl o kłamstwie wykrytym. Lękalibyśmy się własnego sądu nie
mnie niż sądu luǳi, szanowalibyśmy siebie nie mnie niż opinię publiczną, mielibyśmy
odwagę własnych czynów, bylibyśmy sobą w każde chwili życia naszego, a niezasłużenie
odbierane pochwały bolałyby nas barǳie niż niewinnie znoszona obmowa, bolałyby nas
ak popełnione oszustwo.
Mieć odwagę własnych czynów i śmiało za nie przy mować odpowieǳialność, być
sobie samemu sęǳią i panem, świadomie rząǳić sobą i sobie sprawiedliwość wymierzać
— to znaczy mieć charakter.
Chcąc ǳieci nasze takim charakterem uzbroić, powinniśmy zatem przede wszystkim
przyzwycza ać e do prawdy.
Pierwszym i niezbędnym krokiem w tym celu byłoby przestać e okłamywać.
Jest rzeczą wprost zdumiewa ącą, ak niesumiennie w tym wzglęǳie postępu emy
wobec własnych ǳieci. Nic nas to nie kosztu e łuǳić e kłamliwymi obietnicami, straszyć pogróżkami, które się nigdy spełnić nie ma ą, oszukiwać dla żartu, dla zabawienia
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się ich naiwnością, odpowiadać licho skleconą ba eczką na ich na poważnie sze pytania,
wszelkimi sposobami wyzyskiwać ich ǳiecinną łatwowierność.
Mamy przed sobą istotkę słabą, bezbronną, nieświadomą; ona zwraca się do nas z bezgraniczną ufnością, szczera, prosta, wolna od wszelkich pode rzeń, wiǳąc w nas uosobienie mądrości i siły, źródło wszelkiego światła i wszelkie wieǳy, a my bez za ąknięcia
się, bez rumieńca wstydu — okłamu emy ą!
Nie umiemy uszanować w ǳiecku człowieka, a w sobie świętości roǳicielskiego powołania.
Niektóre kłamstwa wobec ǳieci stały się wprost systemem, barǳo zgubnym i szkodliwym systemem, na którego usprawiedliwienie zresztą nic innego nadmienić nie można, ak to, że est on ogólnie przy ęty,
Jakże naturalna, akże zrozumiała est ciekawość ǳiecka, które zwraca się do matki
z pytaniem, skąd się ono znalazło na świecie albo skąd przyszło na świat ego roǳeństwo.
Na to całkiem poważne pytanie, którego żaden rozwĳa ący się zdrowo umysł ǳiecięcy
pominąć nie może, odpowiada się ǳiecku akimś niedorzecznym żartem o bocianie na
przykład. Dlaczego? Czy istotnie mamy to przekonanie, że ǳiecko prawdy się nigdy nie
dowie i że nas na popełnionym kłamstwie nie złapie? Czy mamy zamiar kiedykolwiek,
w akimś z góry oznaczonym terminie kłamstwo odwołać i powieǳieć: „Słucha , póki
byłeś mały, zbywałam cię byle czym, ale teraz powiem ci naprawdę, ak się rzeczy ma ą”?
Broń Boże! Wiemy doskonale, że sekret się nie utrzyma, że pręǳe czy późnie ǳiecko
nasze prawdę odkry e, ale ak i kiedy — o to nie troszczymy się byna mnie . Nie śmiemy
się nawet pytać ani dowiadywać.
Okłamaliśmy ǳiecko, zawiedliśmy ego zaufanie, z góry przygotowani na to, że ono
nigdy nie powróci. Systematycznie z zasady oszukiwane przez własną matkę, nigdy nie
przy ǳie uż do nie po wy aśnienia, po sprostowanie otrzymanych skądinąd informac i.
Owocem naszego pierwotnego kłamstwa bęǳie w umyśle ǳiecka przekonanie, że mama
kłamała, bo się wstyǳi — wstyǳi się tego, że e na świat wydała, że est ego matką.
Kłamstwo zraża ufność ǳiecka i w oczach ego poniża matkę; profanu e i plami na świętsze węzły, akie luǳi z ludźmi łączą: przywiązanie macierzyńskie i cześć synowską.
Wprowaǳa ono od razu fałsz i rozdźwięk w stosunki roǳinne i est pierwszym zarodkiem tego wprost przewrotnego sposobu traktowania na ważnie szych spraw życiowych,
które wszystkie nasze stosunki moralne zatruwa.
Jakże inny charakter przybrałby cały stosunek ǳiecka do matki i cały ego moralny
nastró , gdyby na pierwsze takie pytanie swo e odebrało odpowiedź ogólnikową może,
lecz zgodną z prawdą, wraz z obietnicą dalszych informac i i z zastrzeżeniem, aby nigdy
z kim innym prócz matką o dane kwestii nie rozmawiało.
Zamiast nieprzełamane zapory nieufności i pode rzeń wza emnych powstałaby mięǳy nimi nowa spó nia poważne ta emnicy, a stosunek ﬁzyczny z matką tak ściśle w umyśle ǳiecka sko arzyłby się ze stosunkiem duchowym, ze wspomnieniem e opieki i poświęceń, e troskliwości i przywiązania, mądrości e słów i świętości e czynów, że nigdy
by uż nie mógł się stać przedmiotem grubych żartów i koleżeńskich poufnych szeptów.
Prócz tego ǳiecko począwszy od pierwszego brzasku rozumu nauczyłoby się rzeczy
poważne traktować poważnie, aby kiedyś na węzły roǳinne nie patrzyć ze stanowiska
pieprzne operetki i dwuznacznych dowcipów, lecz z punktu wiǳenia czystych i buduących wspomnień pierwszego ǳieciństwa, i to właśnie byłoby dla niego na całe życie
nieocenioną zdobyczą moralną.
To pierwsze niebaczne, lekkomyślne i grzeszne kłamstwo popełniane przez roǳiców
względem ǳieci est barǳo znamiennym ob awem całego naszego porządku, a racze
nieporządku moralnego, opartego na hipokryz i i fałszu, tego porządku, w którym zewnętrzna przyzwoitość zastępu e do głębi serc przenika ącą moralność i est barǳo wygodnym parawanem na grubszego zepsucia.
Skromność każe nam milczeć o złu, na które coǳiennie patrzymy, lecz nie pozwala
mu zapobiegać; skromność każe nam symulować nadluǳkie cnoty i tolerować nieluǳkie
występki. Przyzwoitość nakazu e pani domu za niemoralne prowaǳenie się wyrzucić na
bruk młodą sługę, którą uwiódł może ktoś z barǳo porządnych i mile w domu wiǳianych
luǳi, zmusza tę sługę, by ǳiecko swe ukryła u akie ś fabrykantki aniołków, która e
głodem zamorzy, a nie wzbrania inne pani przy ąć ą do domu ako mamkę.
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Ileż smutnych i bolesnych sprzeczności w tym małym obrazku⁈ A ednak któż zaprzeczy, że est on dosyć pospolity, że „tak się robi”?
I akżeż wymagać, akże się spoǳiewać możemy, by ǳieci nasze wśród tego chaosu
wprost sprzecznych i zwalcza ących się zasad same sobie drogę obrały, nie zachwiały się na
nie i nie upadły? Czy da emy im wskazówki i akie? Czy tłumaczymy im życie, w które
wstępu ą?
Broń Boże! Całą ich moralność zasaǳamy na nieświadomości, czyli na przypadku.
We wszelkich innych kwestiach naukowych i praktycznych nie szczęǳimy im wskazówek. Gdyby się przekonano, że ǳiecko nasze, dorósłszy, nie wie, że adąc do Anglii,
trzeba się przeprawiać przez morze, oskarżono by nas o karygodne zaniedbanie ego wychowania.
Nikt ednak nie wymaga od nas, byśmy nasze dorasta ące córce powieǳieli, że chcąc
być matką, trzeba prze ść przez cierpienie, a naszemu synowi, że chcąc mieć zdrowe ǳieci,
trzeba swo ą młodość szanować. A przecież prawdopodobieństwo, że ǳieci nasze zwieǳą
Anglię, est względnie niewielkie, podczas gdy posiadamy nieomal pewność, że przy ǳie
chwila, gdy zapragną stworzyć sobie własne ognisko roǳinne.
Chwila ta przewidywana przez nas, dla nich powinna zostać ta emnicą, niespoǳianką,
katastrofą, czasem barǳo smutną katastrofą, ǳięki naszemu karygodnemu niedbalstwu!
Synom naszym da emy milczące pozwolenie na robienie odkryć i wynalazków na
własną rękę. Księgę zaś naszych doświadczeń i obserwac i życiowych wstydliwie i skromnie zamykamy przed nimi. Świadomość złego i dobrego czerpią oni u na mętnie szych
źródeł; wiemy o tym i zamykamy na to oczy.
Wiemy i o tym, że nie eden z nich, puszczony tak bezbronny na fale życiowe, tonie,
zanim od brzegu odbĳe, wiemy, że pośród nas snu e się mnóstwo takich młodych rozbitków, którzy stracili siły, odwagę i chęć do życia, zanim żyć zaczęli, że świat, ten świat,
w którym dla nich nie ustawiliśmy żadnych drogowskazów, okradł ich na samym wstępie
z całego ich życiowego bogactwa, zrabował im wszystkie skarby ich młodości, poniżył lot
ich ducha, zbruǳił ich młodą wyobraźnię, wyziębił im serca, odebrał im wiarę w siły
własne i wiarę w przyszłość, w błocie pogrążył to, co powinno było być dla nich świętą
relikwią i talizmanem szczęścia.
Tego wszystkiego esteśmy świadomi, a ednak ryzyku emy. Gdyby synowi groziło
na przykład zarażenie się szkarlatyną⁸, pobladłby o ciec i struchlałaby kocha ąca matka, a obo e otoczyliby go gęstą siecią środków ochronnych i zapobiega ących, byle tylko
zdrowie i życie ego uratować. Ta przesadna nieraz pieczołowitość i ostrożność milknie
tam, gǳie choǳi nie tylko uż o życie syna, lecz i o to, co życiu temu wartość nada e.
Da emy im swobodę, lecz dołączamy do nie nieświadomość, która wprost u emne tylko
e da e znaczenie. Jest to swoboda ǳiecka pozostawionego na otwartym oknie trzeciego
piętra z poleceniem: „Baw się”.
Tak też bawią się nasi chłopcy, ryzyku ąc skręcenie karku. Im samym uż się przykrzy
ta zabawa i zaczyna ich przerażać. Coraz częście z kół młoǳieży same oǳywa ą się głosy
skargi i głosy tęsknoty za akimś odroǳeniem moralnym.
Może by chociaż teraz o cowie i matki z pomocą im przyszli?
Cokolwiek inacze traktu emy wychowanie moralne naszych ǳiewcząt. Wprawǳie
i im także nie tłumaczymy i nie ob aśniamy życia, i ich także przed żadnym nie ostrzegamy
niebezpieczeństwem, ale nie da emy im te co chłopcom swobody.
Na straży ich cnoty stawiamy nie ich własny rozum i charakter, nie ich świadomą
swego celu i dróg wolę, lecz na przód ścisły dozór nauczycielek, a późnie konwenans
światowy. Uczymy ich w pierwszym rzęǳie wszystkiego się lękać i ze wszystkim ukrywać.
Ażeby odpowieǳieć naszym moralnym ideałom, muszą stłumić wszystkie swe wroǳone
instynkty, począwszy od chęci przewracania koziołków i drapania się po płotach, aż do
wyznania miłości, które im się ciśnie na usta wobec ukochanego człowieka.
Kształcimy e niby to na żony i matki, ale nie pozwalamy im nawet domyślać się, co to
znaczy być żoną i matką; eżeli zaś się domyśla ą, trzeba przede wszystkim, aby się z tym
⁸szkarlatyna — płonica, ostra choroba zakaźna wieku ǳiecięcego, które towarzyszy czerwona drobna wysypka na całym ciele. Przed upowszechnieniem penicyliny po II wo nie światowe szkarlatyna była na częstszą
chorobą wieku ǳiecięcego o barǳo ciężkim przebiegu, e śmiertelność wynosiła %. [przypis edytorski]
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nigdy w żadnym wypadku nie zdraǳiły. Systematycznie i mozolnie wyrabiamy w nich
w ciągu całe ich młodości takie cnoty, których się na zawołanie w ciągu  goǳin pozbyć
będą musiały, i wytwarzamy w ich umysłach takie po ęcie o życiu, które z rzeczywistością
na mnie szego nie ma związku.
Ich wartość moralną, ich cnotę traktu emy nie ako rzecz zależną od ich wewnętrzne
treści, od ich uczuć i myśli, z ich postępowaniem związaną i z niego wynika ącą, lecz
ako okoliczność zewnętrzną uwarunkowaną sytuac ą towarzyską, położeniem roǳiców,
uprze mością i szacunkiem zna omych.
Wiersz Kochanowskiego o cnocie, które nie wydrze nieprzy aciel srogi, nie spali
ogień, nie zabierze woda, nie odnosi się do naszych kobiet. Nie tylko „nieprzy aciel srogi”, ale przy aciel podstępny wydrzeć ą może, plami ą i nadweręża nie to, co same robią,
lecz głównie to, co o nich mówią.
I dlatego to ǳiewczęta wychowu emy w pobożne bo aźni przed opinią luǳką, stawia ąc e nieustannie od pierwszego ǳieciństwa wobec strasznego pytania: „Co luǳie
powieǳą? Co o tobie pomyślą?”.
Tym sposobem pielęgnu emy w nich starannie dwie kardynalne zalety: próżność i obłudę. Przyzwycza amy, by się nigdy nie przyznawały do niczego — ani do swych pragnień,
ani do swych zamiarów, ani do liczby lat, ani do ilości wprawionych zębów.
Kobieta, która mówi prawdę, a zwłaszcza, która mówi prawdę o sobie, est i ǳiś eszcze
poniekąd unikatem, i to unikatem buǳącym racze śmiech niż poǳiw. Wychowanie
moralne naszych ǳiewcząt est to sztuczna hodowla sﬁnksów⁹, tym osobliwszych, że nie
tylko trudno e zrozumieć, lecz i one same siebie nie rozumie ą.
Nie ǳie e się to przypadkiem, ale dla zasady.
Zasada ta ednak nie est właściwa, choćby dlatego, że w obecnych warunkach w żaden sposób utrzymać się nie da. Od chwili, gdy kobietom dano naukę, gdy zażądano od
nich pracy, niepodobna im przeszkoǳić żyć i myśleć, i to myśleć nie tylko o estetyce,
literaturze lub buchalterii, ale także o stosunkach życiowych.
Ich nieświadomość, ich naiwność est coraz większym fałszem, a ich nieprzystosowanie do rzeczywistych warunków wywołu e coraz większy rozdźwięk w ich duszy. Zaopatrzone w cnoty zbyteczne, nieuzbro one w konieczne i niezbędne, nie umie ą się przystosować do otoczenia i stąd powsta e pewien niesmak do życia i niesmak do samych siebie.
Ileż z nich żału e, że się poroǳiły kobietami!
A czyż to est naturalne, czyż to est pożądane?
Czyż byłoby to tak powszechne, gdyby one umiały być sobą i gdyby świat nauczył
się ich kobiecą indywidualność szanować? Jakżeż często powsta e wstręt do małżeństwa
i do macierzyńskich obowiązków u na ǳielnie szych i na barǳie myślących ednostek
kobiecych, u tych, którym by ich potomstwo na więce życiowych bogactw zawǳięczać
mogło!
Dwoiste wychowanie, którego treściwy obrazek skreśliłam, est ściśle złączone z panu ącym systemem podwójnej moralności.
Jakkolwiek system ten est takim teoretycznym absurdem i ﬁzyczną niemożliwością,
że z konieczności wywołu e moralność potró ną, a racze tolerowany i uznany występek
ako swe dopełnienie, to ednak otoczony est tak ogólną czcią i zawarowany tak niewzruszonym zwycza em, że potrzeba duże dozy odwagi, by go krytykować.
W uznaniu tego systemu ǳielimy ǳiś uż wszystkie cnoty na męskie i kobiece, coraz
barǳie naturalnie ǳiał kobiecy bogacąc i w nadmiarze gorliwości wprowaǳa ąc tę podwó ną buchalterię nawet do książeczek dla ǳieci i młoǳieży. Jeden ze znanych na polu
literatury ǳiecięce autorów wygłosił z całym namaszczeniem taką naukę moralną:
Brzydko, gdy chłopcy kłamią, ale stokroć gorze
I smutnie tacie i mamie,
Kiedy serce ǳiewczynki do kłamstwa się wdroży,
Kiedy ǳiewczynka kłamie.¹⁰
⁹sﬁnks (mit. gr.) — skrzydlaty potwór o głowie kobiety i tułowiu lwa, zada ący zagadki i pożera ący tych, co
nie umieli na nie odpowieǳieć; symbol ta emniczości, przenośnie: zagadkowa istota. [przypis edytorski]
¹⁰Brzydko, gdy chłopcy kłamią, ale stokroć gorzej… — początek wiersza dla ǳieci Kłamstwo bruǳi, autorstwa
Władysława Bełzy (–). [przypis edytorski]
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Gdybyż chociaż na książce napisano, że nie można e dawać do ręki chłopcom!
Zazwycza dwoistość tę staramy się usprawiedliwiać uwagą, że natura ǳiewcząt i chłopców est odrębna i te odrębności w wychowaniu zacierać nie należy; potocznie się wyraża ąc, że chłopcy chłopcami, ǳiewczynki ǳiewczynkami pozostać powinny. Niewątpliwie natury ich są odmienne, i to tak dalece, że my nawet mimo na szczersze chęci nie
moglibyśmy ich zrównać. Nasza rozczula ąca opieka nad prawami przyrody est zupełnie
zbyteczna. Czyż potrzeba na to spec alnych starań i zabiegów, żeby z ziarnka grochu nie
wyrosła przypadkiem róża?
Właściwie przy obecnym systemie wychowania odrębność obu płci est racze teoretycznie uznanym pewnikiem niż praktycznie stwierǳoną prawdą. Hodu ąc różnice
sztuczne, nie możemy wieǳieć dokładnie, ak ob awiłyby się różnice naturalne, gdybyśmy
im się swobodnie rozwinąć pozwolili.
Jedyną drogą do gruntownego zbadania w tym, ak i w wielu innych wypadkach może
być doświadczenie i obserwac e czynione na ak na większe ilości osobników. Należałoby
zebrać barǳo wielką ilość spostrzeżeń nad ǳiewczętami i chłopcami, rozwĳa ącymi się
w podobnych zupełnie warunkach i wykazać dopiero, o ile odmiennie manifestu ą się ich
skłonności naturalne, gdy im się swobodnie ob awiać dozwolimy.
Do takich spostrzeżeń obecnie zupełnie nie mamy pola, gdyż zwycza em powszechnym i utartym est, iż wychowawcy sami akcentu ą w postępowaniu swoim a priori¹¹
przy ęte różnice, zanim wychowańcy ma ą sposobność zdraǳić się z nimi.
Zarzucić by można, że celem wychowania nie est wzbogacenie nauki, lecz rozwó
pomyślny ǳiecka, że szczęścia ego dla eksperymentów poświęcać się nie goǳi, że pedagogia est środkiem edynie i że ona wychowańcom, a nie oni e służyć powinni,
a przeznaczenie kobiety tak różne est od przeznaczenia mężczyzny, że dla szczęścia obo ga i kierunek ich wychowania odmienny być powinien.
Istotnie na wszystkie te uwagi zgoǳić by się można, z pewnym co do ostatnie zastrzeżeniem. Przeznaczenie kobiety na wielu punktach odmienne est od przeznaczenia
mężczyzny, ednakże na wielu est takie samo i kto wie, czy tych ostatnich nawet nie est
więce .
Dale eszcze należałoby wykazać, czy wychowanie, akie chłopcy i ǳiewczęta ǳiś
odbiera ą, odpowiada istotnie celowi, czy usposabia ich do życia dalszego, czy wreszcie
różnica w postępowaniu wychowawców przyczynia się do szczęścia edne i drugie połowy
roǳa u luǳkiego.
Nie zapomina my przecież, że mięǳy dwiema odmianami ogólnego gatunku „człowiek” zachoǳą i ﬁzycznie także tylko różnice, a nie przeciwieństwa, a ak organizm kobiecy nie mnie niż męski potrzebu e światła, ciepła, powietrza i żywności, spoczynku
i ruchu, tak też i natura moralna kobiety w głównych zarysach ma też same co i męska
potrzeby.
Nie przecenia my więc tych przyroǳonych różnic i prowaǳąc młode pokolenie, stosu my się tylko do ich naturalnych potrzeb, zbacza ąc w miarę konieczności na prawo lub
na lewo, lecz nie popycha ąc ich w dwóch wprost przeciwnych kierunkach, pomnąc¹², że
przecież w interesie ogólnego dobra drogi ich ak na częście łączyć i schoǳić się muszą.
Mówiąc o przeznaczeniu mężczyzny i kobiety, zapominamy zbyt często o barǳo pospolitym fakcie i o na elementarnie szym prawie, t ., że natura przede wszystkim skazała
ich na wspólne pożycie. Świat męski i żeński nie stanowią dwóch odmiennych społeczeństw, lecz zlewa ą się w edno, nie są to dwa wrogie obozy, lecz edna i ścisła organizac a, którą wspólność celów i ogólnych przeznaczeń łączy, a tylko pomnie sze rozǳiela ą
cechy.
Jeżeli płonne byłoby usiłowanie zatarcia tych różnic i nikt pragnąć nie może ani zniewieścienia mężczyzn, ani też zmężczyźnienia kobiet, to natomiast zaostrzenie kontrastów,
wytwarzanie się sprzeczności, których natura nie stworzyła, wydrążanie przepaści tam,
gǳie ak na więce mostów stawiać by należało, tłumaczyć się może tylko ǳiwnym akimś zaślepieniem.

¹¹a priori (łac.) — z góry, z założenia. [przypis edytorski]
¹²pomnieć (daw.) — pamiętać; pomnąc: pamięta ąc. [przypis edytorski]
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Dążeniem wychowawców powinno być, zarówno ze względu na indywidualne szczęście, ak i na ogólne dobro społeczeństwa, nadanie chłopcom i ǳiewczętom takiego kierunku, aby o ile możności ak na lepie rozumieli się wza emnie i ak na łatwie ze sobą
zgaǳali.
Nie obawia my się zbytecznie o zatratę cech wroǳonych, natura oszukać się nie da;
krępować ą, aby się nie wykoleiła, est rzeczą zbyteczną.
Nie uprzeǳa my — przeciwnie, pozwólmy, aby nam sama odkryła swe ta emnice,
a wtedy większą zyskamy pewność, że nie sprzeniewierzymy się e prawom. Dotychczas
łatwie nam przeciw nie grzeszyć, gdyż zamiast e słuchać, sami dyktu emy e swą wolę
i dalecy od wspierania przyroǳonego porządku rzeczy, usilną naszą pracę obracamy na
utrzymywanie nieustanne walki dwóch żywiołów.
Istotnie, w obecnych zwycza ach leży, że od samego uż uroǳenia traktu emy chłopców i ǳiewczynki w ten sposób, akbyśmy ich chcieli sobie wza emnie ak na barǳie
obcymi uczynić. Od uroǳenia niemal utwierǳamy ǳieci w tym przekonaniu, że ǳiewczynka i chłopiec to zupełnie niepodobne do siebie i niema ące ze sobą nic wspólnego
istoty, od pierwszych chwil rozbuǳenia się umysłowego ǳieci nasze czu ą, że wprost odmiennym podlega ą prawom, że co uchoǳi ednemu, potępia ą u drugiego, i na odwrót.
Trudno przewiǳieć, akie korzyści wychowanie z tego systemu odnieść może. Cóż
zysku emy na przykład na podsycaniu w ǳiewczętach próżności, którą karcimy w chłopcach, na tolerowaniu niedołęstwa, podczas gdy od ich braci wymagamy przede wszystkim, aby sami radę sobie dawali.
Słysząc tu i ówǳie eszcze uwagi, że dla ǳiewczyny każda porc a nauki est aż nadto
wystarcza ąca, wiǳąc to systematyczne rozpieszczanie, wydelikacanie, ochranianie córek
obok hartowania synów, przypuszczać by można, że istnie e gǳieś akieś ministerium¹³
opieki nad głupimi i niedołężnymi kobietami.
Wiadomo ednak, że przegląda ąc na starannie wszelkie możliwe wykazy instytuc i
kra owych i zagranicznych dla dobra luǳkości stworzonych, nigǳie z żadną podobną
spotkać się nie można; mężowie zaś w obecnych czasach zbyt wiele ma ą do czynienia,
aby się podobne pode mować mis i, wreszcie, ak się przekonamy, zupełnie nie posiada ą
kwaliﬁkac i odpowiednich do tego.
Postęp, aki się dokonał w ciągu bieżącego stulecia na korzyść kobiet, choć niewiele
zmienił ich położenie, na wychowanie przyna mnie w pewnych kierunkach dodatnio
odǳiałał. ǲiś uż dość powszechnie przy ęta est zasada, że rozum, pracowitość, energia, nauka nie szpecą i nie wykole a ą kobiety, lecz przeciwnie, czynią ą pożytecznie szą
społeczeństwu. Większa część zalet, niegdyś ako monopol wyłączny płci silne uważana,
ǳiś uż i w kobiecie ceniona bywa, i ani lękliwość, słabość i chwie ność woli, ani też
bezmyślność i czułostkowość nie są niezbędnym warunkiem e doskonałości.
Zapewne, że praktyka nie zawsze z zasadami w zgoǳie pozosta e i że w teorii może
nie edno eszcze czas udoskonali, niemnie ednak znacznego barǳo na tym polu postępu
zaprzeczyć nie można.
Dlaczego, gdy wychowanie sióstr w nową, udoskonaloną weszło fazę, w wychowaniu
braci żadnych równoległych zmian nie zaprowaǳono? Dlaczego z postępu po ęć edynie
ǳiewczęta korzyść odnosić ma ą, podczas gdy chłopcy rozwĳa ą się eszcze na takich
zasadach, ak gdyby w poglądach ogólnych żadna nie zaszła różnica?
Jeżeli uznaliśmy, że niektóre dawnie spec alnie męskie zalety są zaletami ogólnoluǳkimi i kobiecie również barǳo przydać się mogą, zróbmy eszcze krok dale i zastanówmy
się, czy mięǳy tymi cnotami, które wyłącznie kobietom polecano, nie znalazłyby się i takie, które i dla mężczyzn pewną wartość przedstawia ą.
Już to przede wszystkim zbyt wcześnie wpa amy w ǳieci przekonanie, że mężczyzna dlatego tylko, że się mężczyzną uroǳił, est akąś wyższą, uprzywile owaną istotą.
Wpływa to naturalnie niekorzystnie na ǳiewczęta, lecz nieporównanie więce demoralizu e chłopców, przyzwycza a ąc ich do myśli, że może istnieć wyższość nie na osobiste
zasłuǳe oparta. Równocześnie słyszą oni nieraz, że chłopcu uchoǳi wiele rzeczy takich,
na które nie pozwala się ego siostrom, co znowu utwierǳa ich w przekonaniu, że ich
wyższość z moralną wartością nic wspólnego nie ma. I tak: synowi wolno być zarozumia¹³ministerium (daw.) — ministerstwo. [przypis edytorski]
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łym, szorstkim, opryskliwym, nieporządnym, hałaśliwym, niezgrabnym i gwałtownym,
podczas gdy córkom zalecamy skromność, łagodność, porządek i dobre maniery.
Nie wiem, czy luǳkość dużo straciłaby na tym, gdyby malcy nie tłukli szklanek,
nie rozbĳali mebli, nie bili swych sióstr i umieli być uprze mi, gdyby wyrostki nie zaǳierali nosów i nie wdawali się w niemądre przechwałki; gdyby młoǳi panowie nie
słynęli z tzw. kawalerskiego nieporządku, który do rozpaczy doprowaǳa ich matki, żony
i siostry; wreszcie gdyby mężczyźni umieli zapanować nad złym humorem i wybuchami
gniewu, nie zatruwali życia swemu otoczeniu.
Łagodność i cierpliwość est niezmiernie potrzebna kobiecie, zgoda na to, ale dlaczegóż tylko kobiecie? Czy dla mężczyzny życie nie ma żadnych przeciwności? Czy los ściele
ego drogę samymi kwiatami? Czyż mężczyzna nigdy nie choru e, nie cierpi choćby na
ból zębów? Nie dozna e żadnych utrapień? Czyż wreszcie nieraz nie est zmuszony czekać
wytrwale, pracować mozolnie?
Zapewne cierpliwość i łagodność doprowaǳona do ostateczności przechoǳi w ślamazarne niedołęstwo i przed tą ostatecznością należy mężczyzn ak na usilnie chronić,
ale czyż ślamazarne niedołęstwo i kobiecie szkody nie wyrząǳa? Wszak to ono czyni, że
słabe matki psu ą ǳieci swo e, że niezaradne gospodynie trwonią, same nie wieǳąc na
co, pieniąǳ przez męża zapracowany, że pozwala ą się oszukiwać, okłamywać, wyzyskiwać, okradać, a wreszcie za nos woǳić, na czym ani mąż, ani dom, ani ǳieci nic nie
zysku ą.
Czy to wyłączne zalecanie cierpliwości ǳiewczętom wynika stąd, że natura lepie e
do nie usposabia? Byna mnie !
Wiadomo przecież, że przeciętne kobiety wrażliwsze i więce nerwowe są od mężczyzn. Otóż wrażliwość i nerwowość są to warunki, które kształcenie cierpliwości niezmiernie utrudnia ą. Wiadomo również, że ułatwia e wyższy rozwó umysłowy, utarło
się nawet wyrażenie „brać na rozum”, które doskonale malu e wewnętrzny proces, aki
się w człowieku wobec przeciwności dokonu e.
Otóż, chcąc w kobietach cierpliwość wyrabiać, należy w nich właśnie na usilnie
kształcić właǳę, która te pracy wewnętrzne sprzy a, przez co niezmiernie zadanie im
ułatwimy.
Z drugie strony, gdy w mężczyznach rozum cenimy wysoko i nad rozwo em ego
pracu emy, wymaga myż, aby z niego i w tym kierunku korzyść osiągali i posługiwali się
nim do opanowania nierozsądnych wybuchów.
Spec alne znaczenie tych dwóch cnót kardynalnych dla kobiety wynika edynie ze
zwolnienia od nich mężczyzny, przez co uczyniliśmy go dla nie tak nieznośnym, iż edynie
przez olbrzymie panowanie nad sobą goǳić się może z losem, który ą do niego przykuwa.
Zdanie to byna mnie nie est paradoksem, choć się nim pozornie wyda e.
Wiem, że w pewne epoce życia pociąg naturalny zawiązu e nici sympatyczne mięǳy
osobnikami płci różne i sprawia, że mężczyźni i kobiety pragną zbliżenia się wza emnego. Jest to tylko dowodem, że na fałszywie nawet skierowane wychowanie praw natury
przełamać nie może, choć może e paczyć, krzyżować i w mie sce naturalnych zdrowych
warunków wytworzyć ułomne i kalekie.
Wychowanie, akie obecnie istotom obu płci da emy, sprawia, że ich wza emny pociąg na ak na kruchszych, ak na lichszych opiera się czynnikach; est też w większości
wypadków chwilowym zwycięstwem zmysłów nad duchem i trwa przeraża ąco krótko.
Przypatrzmy się tylko ǳiewczętom i chłopcom w epoce poprzeǳa ące do rzałość, to
est wtedy, kiedy ów naturalny pociąg nie rozbuǳił się eszcze. Czyż można zaprzeczyć,
że mięǳy tymi dwoma ǳiecinnymi światami na zupełnie sza niechęć panu e? Wydelikacone, nadmiernie roztkliwione, rozpieszczone, a przy tym wystro one ǳiewczynki
patrzą na swych braciszków lub zna omych ak na bandę zbó ów, czatu ących edynie na
to, aby e kułakować¹⁴, wyśmiewać, a przy tym pognieść ich sukienki i włosy im wytargać. Chłopcy wiǳą w nich znowu akieś niemądre cacka do niczego niepotrzebne,
laleczki śmieszne w swe pretens onalności i ak wszystkie lalki dopiero wtedy zabawne,
gdy potłuczone. Roǳice i starsi bronią im ze sobą przestawać wza emnie, obawia ąc się,
aby ǳiewczynki chłopięcych manier nie nabrały i wykwintnych nie zmarnowały stro ów.
¹⁴kułakować (daw.) — bić, okładać kułakami, t . pięściami. [przypis edytorski]
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Gdyby ednak toalety panienek mnie były wyszukane, a ich nerwy mnie wydelikacone, może w towarzystwie rówieśników pozbyłyby się nie edne próżnostki i z nie ednego wyleczyły kaprysiku, a wza emnie wpłynęłyby cokolwiek na ucywilizowanie ǳikiego
chłopięcego społeczeństwa.
Co się tyczy kobiet, na mocy licznych przykładów twierǳić mogę, że te, które się
w towarzystwie braci wychowu ą, eśli ich od nich żadnym murem chińskim nie odǳielono, a wiek niezbyt est oddalony, nie ma ą ani tysiączne części tych właściwych
kobietom małostek, drobnostkowych próżności, zazdrości, pretens i, kaprysów co inne,
wyłącznie wśród kobiecego do rzewa ące otoczenia.
Coś analogicznego prawdopodobnie ǳie e się z mężczyznami. Obie płci we wza emnym zbliżeniu odnieść mogą ważne barǳo moralne korzyści, eżeli zbliżenie to nie odbywa się, ak ǳiś przeważnie, edynie na gruncie salonowe kokieterii z edne , a galanterii
z drugie strony.
Zamiast wza emnego wpływu i porozumienia otwartego est ǳiś eszcze na porządku ǳiennym gra w chowanego, obustronne zastawianie sideł; zamiast szczere sympatii
drażnienie i bałamucenie, ma ące na celu nie wy aśnienie sytuac i, lecz doprowaǳenie do
zupełnego odurzenia i ślepoty.
Miłość, powiada ą, est ślepa; może est nie zawsze, gdyby ednak nie bywała ślepa, nic
by zapewne nie skłoniło większości ǳisie szych kobiet i mężczyzn do wiązania się ze sobą
na całe życie, na całą przyszłość. ǲisie szych, mówię, gdyż nie wątpię, że to wszystko,
co czyni ich wspólne pożycie ciężkim, trudnym, niebezpiecznym, est edynie wynikiem
barǳo poważnych błędów obecnego wychowania.
Gdy dwie istoty płci edne zawiązu ą ze sobą akąkolwiek spółkę, postanawia ą zamieszkać razem, wspólnie pod ąć pewną pracę i zgodnie ą prowaǳić, barǳo starannie
bada ą się wza emnie, czy istnie e mięǳy nimi podobieństwo poglądów, dążeń, po ęć
moralnych i przyzwycza eń. Porządna i spokó miłu ąca unikać bęǳie pożycia z hałaśliwą i do nieładu przywykłą, oszczędna nie wiąże się interesem z marnotrawną, cnotliwa
i skromna z niemoralną i luźnych obycza ów, gburowata z łagodną, dobrze wychowana
z nieokrzesaną itd.
Gdy ednak mężczyzna i kobieta łączą się nierozerwalnymi węzłami (ściśle szymi
niż akiekolwiek inne) wychowanie skazu e ich z góry na domowy antagonizm dwóch
sprzecznych żywiołów i sprawia, że każda z nich w swe drugie połowie spotyka się z obawami niezrozumiałymi, do których e żadnych nie uǳielono ob aśnień. Co dla ednego
hańbą, dla drugiego przechwałką, co dla ednego poniżeniem, to właśnie wyższością drugiego, co est coǳiennym nawyknieniem edne strony, stanowi nieszczęście drugie .
A ednak czyżby nie można uniknąć tysiąca bolesnych zawodów, prze ść i przewrotów
moralnych nareszcie, gdyby po ęcia moralne chłopców i ǳiewcząt na zbliżonych oprzeć
zasadach?
Gdyby z edne strony mnie nadmierne pruderii i nieświadomości, z drugie więce przyzwoitości i delikatności uczuć wyrabiać? Gdyby w po ęcia edne strony więce
wprowaǳić toleranc i, a po ęcia drugich troszkę uszlachetnić, podnieść i oczyścić?
Nie choǳi mi wcale o przyczernianie obrazu istnie ących stosunków. Wiem, że i przy
obecnym trybie wychowania spotyka się dość dużo małżeństw zgodnych i przykładnych,
że nawet zdarza się wiǳieć małżeństwa szczęśliwe, czasami nawet tak szczęśliwe, ak mogłyby być w lepszych warunkach wszystkie te, które nie interes, lecz miłość ko arzy.
Któż może twierǳić, że sztuka umie ętnego postępowania z ludźmi żadnemu mężczyźnie na nic się nie przyda? Że takt, delikatność, wyrozumiałość, współczucie psychologiczne nie ułatwiłyby mu nieraz wybrnięcia z kłopotliwe sytuac i? A przede wszystkim
przecież, eżeli w kobiety przeznaczeniu leży zostać żoną, to i mężczyźnie w większości
wypadków traﬁ się być mężem, inacze nie po mu ę, ak mogłyby kobiety przeznaczenie
swe spełnić. Statystyka wykazu e, że dla mężczyzny szanse są eszcze większe.
Dlaczegóż, kiedy ǳiewczętom aż do znuǳenia o ich przyszłych mówimy obowiązkach, chłopcom nikt o przeznaczone im roli nie mówi? Może oni żadnych moralnych
kwaliﬁkac i do nich nie potrzebu ą, są dobrymi mężami z intuic i, z natchnienia?
Gdyby i tak bywało niekiedy, to ednak praktyka okazu e, że traﬁa się częstokroć
inacze , a ponieważ warunkiem szczęścia małżeńskiego est nie tylko dobra żona, lecz
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i mąż dobry, w interesie społeczeństwa należałoby może i z te strony podeprzeć ową
podwalinę społecznych związków — roǳinę.
Ci, co utrzymu ą, że edynym obowiązkiem męża est pracować na roǳinę, zupełnie
są podobni do takich, którzy sąǳą, że edynym obowiązkiem żony est robić rachunki
z kucharką i oszczędnie dom prowaǳić. Jedni ograniczyć pragną żonę do roli gospodyni, druǳy męża do roli wołu roboczego i zgaǳać się chyba muszą w przekonaniu, że
małżeństwo est związkiem wyłącznie na materialnych opartym stosunkach.
Ponieważ większość kobiet wychoǳi za mąż i większość mężczyzn się żeni, dlaczegóż
postępu emy w wychowaniu tak, ak gdyby małżeństwo było wyłącznie kobietę obchoǳącą instytuc ą? Dlaczegóż ǳiewczętom każemy na nie patrzeć poważnie, a chłopcom
lekceważyć e pozwalamy? Dlaczegóż dla córek naszych ma ono być powołaniem, dla
synów nieprzewiǳianym wypadkiem?
Istotnie, mężczyźni młoǳi ży ą zwykle w przekonaniu, że się nigdy nie ożenią, że byłoby to z ich strony głupstwem, do którego ich chyba zbliża ąca się starość i osamotnienie
lub też widoki na dobry posag skuszą.
W rzeczywistości żenią się ednak dość często, dość chętnie, w niezbyt późnym wieku,
a nieraz zupełnie bezinteresownie.
Taka niespoǳianka traﬁa się barǳo wielu i tłumaczy się zupełnie wy ątkowymi okolicznościami, niestanowiącymi byna mnie ostrzeżenia dla drugich, którzy znowu śmie ą
się z małżeństwa póty, póki się ze swe strony w wy ątkowych okolicznościach nie zna dą.
Żenią się dla ma ątku, czasem dlatego, że im się żywot kawalerski przykrzy lub osamotnienie ich znuǳi, ednakże wielu częście , niżby się sami spoǳiewali, z miłości.
A ednak ileż razy przez proste nawyknienie, przez niewykorzeniony nałóg nie eden
z nich zrani swą towarzyszkę lekceważeniem tego, co ona czcić przywykła, profanac ą e
ideałów, wyśmiewaniem e na droższych świętości.
Czy nie oszczęǳiłoby się obo gu wielu niespoǳianek, starć, zawikłań i nieporozumień, gdyby ich kształcono w równym poszanowaniu wspólnego ich przeznaczenia, w te
same czci dla uczucia, które ma łącznik mięǳy nimi stanowić?
Czyby nie należało roli męża przedstawiać chłopcom poważnie , nie z czysto materialne lub wyłącznie humorystyczne strony?
Czy nie zyskałoby się na tym, że przez głębsze poznanie i szczersze uznanie duchowe istoty kobiety mężczyzna umiałby w umysł swo e żony wniknąć i w potrzebie nią
pokierować?
Czy nie stałby się on dla nie wtedy istotną, moralną, a nie ak ǳisia wyłącznie prawie
materialną podporą? Zyskałaby na tym żona, zyskałyby zaś przede wszystkim ǳieci.
ǲiś eżeli który mężczyzna est dobrym o cem (a est ich dość wielu, przyznać należy),
to est nim tylko na mocy barǳo dobre woli i przez intuic ę.
Nikt przecież dotąd chłopców na dobrych o ców nie wychowu e, tak ak się wychowu e ǳiewczęta na dobre matki, i dlatego też znowu w kierowaniu ǳiećmi kobiety
zdraǳa ą pewną umie ętność i konsekwenc ę, mężczyźni samouctwo wraz z ego błędami,
łagoǳonymi niekiedy przez szczęśliwe natchnienia.
Prawda, że wychowanie spoczywa o wiele więce w ręku matek niż w ręku o ców,
prawda i to, że ǳieci z tymi ostatnimi wiele mnie przesta ą i o wiele mnie podlega ą
ich wpływom, żeby ednak usprawiedliwić zupełną ignoranc ę mężczyzn w tym kierunku,
należałoby od ąć o com wszelką właǳę nad ǳiećmi i usunąć e absolutnie od ich wpływu.
Za ęty pozadomową pracą mężczyzna osobiście nad wychowaniem swych ǳieci pracować nie może, może ednak barǳo często paraliżować dążenie matki, krzyżować e
plany, niekiedy ednym niewłaściwym postępkiem zniweczyć mozolną pracę wielu dni,
tygodni, miesięcy.
Rzadki est niezmiernie typ człowieka, który umie właściwie postępki swych ǳieci oceniać, nie mówiąc uż o stosowaniu odpowiednich środków lub przeprowaǳaniu
konsekwentne metody.
Matka karci ǳieci, gdy są niegrzeczne — o ciec, gdy mu przeszkaǳa ą, co, ak dobrze
wiadomo, nie zawsze choǳi w parze z winą ǳiecka. Matka napomina, gdy ǳiecko przewini — o ciec, gdy est w złym humorze, gdy interesy źle idą, zwierzchnicy niełaskawi
lub podwładni nieposłuszni; wie on, akie chce mieć ǳieci — ale ona tylko wie, akie
one są istotnie.
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O ciec tworzy dla nich plany na przyszłość, ale nie zna ich naturalnych skłonności
i rzadko raczy e uwzględniać. Na częście nie ma nawet po ęcia o współczesnych zdobyczach pedagogii, o e postępie, o ulepszonych metodach i nowych poglądach. O wychowaniu wie tyle, ile z własnego pamięta ǳieciństwa, i eśli był tyle nieszczęśliwy, że
go w piątym roku życia książkową zamęczano pracą, gorszy się nieuctwem syna, który
w tymże wieku swobodnie na drewnianym kĳu hasa i o sylabizowaniu nie chce słuchać.
Niekiedy zresztą inacze się ǳie e. Matka kieru e wychowaniem ǳieci, a o ciec bawi
się nimi w wolnych chwilach i śmie e się z niewłaściwych postępków, poczytu ąc to sobie
za niewinny żarcik, eśli ǳiecko odrywa od za ęcia, które mu wyznaczyła ego żona.
Niepodobna przecież ǳieci wychowywać z dala od o ców i wszelkie od ąć im do nich
prawa. Ma ą oni nie tylko prawo, lecz obowiązek przekazywania im tych cnót i zalet,
które sami cenią, zakreślania im kierunku w życiu i wspierania ich rozwo u.
Jest nie tylko ich prawem, lecz obowiązkiem wglądanie w postępowanie matki, prostowanie e błędów lub zapobieganie e niedbalstwu.
Jakże ednak uczynić to mogą, eśli nie ma ą na mnie szego po ęcia o pedagogii, eśli
psychologia, a zwłaszcza psychologia ǳiecka est dla nich uż nie „du grec”¹⁵, boć¹⁶ czasem
greczyznę zna ą wcale nieźle, lecz „du chinois”¹⁷?
Jeśli rola mężczyzny w roǳinie sprowaǳić się ma do zera, eżeli ma on być w domu
kwartalnym dostawcą pienięǳy, wołem roboczym, który w arzmie choǳi i tylko dla
dobre paszy na obiad i na kolac ę powraca, to można powieǳieć, że obecny kierunek
ego wychowania est zupełnie właściwy, wystarcza ący i odpowiada ący celowi.
Jeżeli ednak taki stan rzeczy nie est ideałem społeczeństwa, eśli nie dosyć dobrą est
gwaranc ą szczęścia ednostek i pomyślnego rozwo u przyszłych pokoleń, to należałoby
przede wszystkim kształcić i wychowywać chłopców w taki sposób, aby nie tylko zdolnych
lekarzy, prawników, inżynierów, kupców, lecz także dobrych mężów i rozumnych ojców
kra owi przysporzyć.
*
Jakąż tedy¹⁸ moralność wpa ać winniśmy w nasze ǳieci i aką choćby w tym celu
wyznawać sami?
Przede wszystkim, ak zaznaczyłam, moralność nie na fałszu, lecz na prawǳie opartą,
na prawǳie w na szerszym e rozumieniu, na zgodności i konsekwenc i mięǳy myślą,
słowem i czynem.
W tym celu ednakże należy nasze zasady moralne przystosować do natury luǳkie ,
wymagań życia i warunków społecznych.
Nie żąda my cnót niewykonalnych, ażeby mogły być wykonywane. Liczmy się z życiem poważnie i wszczepia my w nasze ǳieci w pierwszym rzęǳie takie zasady, których
ciągłe zastosowywanie i im samym, i innym za ich pośrednictwem na więce trwałego
szczęścia przyczyni.
Jeżeli zaś mówię o przystosowaniu moralności do natury luǳkie i wymagań życia,
to byna mnie nie mam na myśli akiegokolwiek obniżenia naszych etycznych aspirac i.
Natura luǳka est znacznie bogatsza, niż to zdawać się może nam, którzy ą nieustannie
fałszu emy i kaleczymy, ubożymy i krępu emy. Człowiek ogromnie wiele znieść, ogromnie
wiele dźwignąć, zǳiałać i zdobyć może — eśli tylko ma do tego dość silne pobudki.
W tym znaczeniu zasada „mierz siły na zamiary” nie est byna mnie ułudnym poetyckim azesem, lecz zupełnie konkretną prawdą życiową. Siły nasze istotnie wzmaga ą
się i potęgu ą odpowiednio do zamiarów i każda wielka chwila ǳie owa dostarcza na to
dowodów; trzeba ednak, ażeby one równolegle do tych zamiarów rozwĳały się i rosły
i aby zamiar nie powstał wtedy dopiero, gdy siły uż roztrwoniono.
Przez wzmocnienie i potęgowanie dodatnich pobudek w naszych ǳieciach wzmożemy ich ǳielność i odwagę. Nauczymy ich chcieć, chcieć nie na krótki, kilkudniowy
termin, z uporem ǳiecka domaga ącego się nowe zabawki, lecz chcieć na całą długość
¹⁵du grec (.) — po grecku (często o czymś niezrozumiałym). [przypis edytorski]
¹⁶boć — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -ci, skróconą do -ć; znaczenie: bo przecież. [przypis edytorski]
¹⁷du chinois (.) — po chińsku; chińszczyzna, coś niezrozumiałego. [przypis edytorski]
¹⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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życia luǳkiego, z niezłomną wolą męża, który wie, dokąd i dlaczego dąży. Nauczymy e
także przełamywać trudności i w tym ich zwalczaniu wiǳieć swą chlubę i godność. Nauczymy e szanować siebie i cenić luǳkie dosto eństwo, nie tylko w sobie, lecz w każde
choćby na niże sto ące istocie ich gatunku. Nauczymy e ochraniać swo e siły i zdrowie
nie przez instynkt samozachowawczy — gdyż ak słusznie edna z autorek angielskich
zauważyła, instynkt ten w młodości nigdy zbyt silne nie stanowi pobudki — lecz przez
szacunek dla swoich luǳkich przeznaczeń, przez głębokie prze ęcie się swymi życiowymi
zadaniami.
Istotnie, czyż człowiek zamierza ący wielkich ǳieł dokonać, narazi się na to, by w 
roku życia stanąć u schyłku moralnego i ﬁzycznego bankructwa?
A dale wpa ać musimy w nasze ǳieci przekonanie, że życie nie est sposobnością
do używania, lecz do ǳiałania, i że tylko takie zgodne z naszą naturą i przeznaczeniem
ǳiałanie istotne szczęście przynieść może.
Zadaniem wychowania moralnego powinno być nie skrępowanie, lecz wzbogacenie
indywidualności, wytworzenie w nie tylu czynnych i pozytywnie ǳiała ących potęg, by
ona kipiała życiem i stała się ogniskiem życia w swym otoczeniu. Śmiała i samoǳielna
myśl, gorące serce, ǳielne ramię, wysokie dążenia, nieustraszona odwaga, niewzruszona wytrwałość i niestruǳona praca, prawda w uczuciach, myślach i słowach, a mężne
znoszenie wszystkich konsekwenc i świadomie spełnionych czynów, miłość ogarnia ąca
bliższe i dalsze kręgi myślących i czu ących istot, przeszłe i przyszłe pokolenie luǳi —
oto cnoty, które w synów naszych wychowanie wpa ać powinno.
A akież cnoty przeznaczamy dla naszych córek? Dosłownie te same. I im także potrzebny rozum, odwaga i męstwo, i im również potrzeba prawdy w uczuciach i słowach,
i dla nich wytrwałość i praca są edyną uczciwą do celu wiodącą drogą.
Dlatego też należałoby ednym systemem wychowawczym ob ąć i chłopców, i ǳiewczęta nasze, wychowywać e według wspólnych zasad ogólnie obowiązu ące moralności
i o ile tylko można, wychowywać e razem. Niecha by, zbliża ąc się do siebie przy nauce
i zabawie, przy wspólnych pracach i razem spełnianych pożytecznych i dobrych czynach,
będących dla ednych i drugich przygotowawczym ćwiczeniem moralnym, uczyli się poznawać i szanować wza emnie, cenić w mężczyźnie i kobiecie człowieka. Niecha by przywykali patrzeć edni na drugich nie ako na młoǳież do tańca lub panny do ﬂirtu, lecz
ak na pomoc i podporę życia. A ednym i drugim należałoby tłumaczyć życiowe z awiska i wy aśniać, że miłość nie est ani żakowskim wybrykiem lub kawalerską hulanką,
ani salonową rozrywką i pokarmem ǳiewczęce próżności, lecz źródłem życia i że kto to
źródło mąci i zatruwa, ten zatruwa i mąci życie samo.
Jednym i drugim wreszcie trzeba by wpa ać zamiłowanie do pracy. Niecha nauczą się
cenić ą samą przez się, a nie tylko ako środek do zdobywania wygód i przy emności życia.
Praca est warunkiem zdrowia, ochroną od pokus, ręko mią równowagi moralne , musi
to być ednak praca świadoma swych celów i swe wartości, praca, o akie Żmichowska
mówi:
„Oﬁarna z bogactwa duszy, nie z e nęǳy, oﬁarna przez datek i przez
prawǳiwą, widomą oﬁarę. Dla bliźnich ten tylko użytecznie pracu e, kto im
ciągle coś ze siebie i ze swego dawać może: pieniąǳ, uczucie, asność myśli,
ǳielność ramienia!”¹⁹
Żmichowska, u które zna omość życia i trzeźwość sądu łączyły się w przeǳiwną harmonię ze wzniosłym polotem etycznych dążeń, zrozumiała to doskonale, że wzbogacenie
i spotęgowanie indywidualności luǳkie nie tylko nie est szkodliwe, ale est wprost konieczne, eśli moralność nasza ma się stać altruistyczna i społeczna.
Wyraziła to na dosadnie w następu ącym zdaniu:
„Nam trzeba cnót siły, cnót tryumfu, nam trzeba koniecznie cnót szczęścia, żeby inni w nas wierzyli i tak ak my cnotliwymi się stali. Po edyncze
duszyczki Bóg chyba teraz nie wpuści do Królestwa swego; to samolubne
zbawienie postów i umartwień, długich pacierzy i ciasnego życia nie est
¹⁹Oﬁarna z bogactwa duszy, nie z jej nęǳy… — Narcyza Żmichowska, Poganka, rozǳ. VI. [przypis edytorski]

  - Reformy w wychowaniu moralnym



zbawieniem goǳiny ǳisie sze . Cierp, ale żeby braciom twoim wesele było
na świecie, módl się, żeby nieprzy aciołom twoim aśnie było w duchu, to
Bóg policzy kiedyś cierpienia i przy mie modlitwy two e”.²⁰
A poza tym czegóż eszcze dla podniesienia poziomu moralnego nasze męskie czy
żeńskie młoǳieży potrzeba?
Potrzeba e nowych ideałów, ale nie naszą est rzeczą to e żądanie zaspokoić. Nowych
ideałów nie fabryku e się na zawołanie, nie robią ich starzy na użytek młodych pokoleń.
Ideały młoǳież sama stworzy.
Pielęgnu my tylko starannie roślinę luǳką, niecha rozwĳa się i rośnie w słonecznym blasku prawdy i dobra, niech czerpie zdrowe soki z roǳinnego gruntu, niech ą
otacza ciepła i czysta atmosfera uczciwych prac i szlachetnych dążeń, a tak ak wiosna
zdrowe drzewa świeżym kwieciem okrywa, tak nieuchronnie rozkwita ąca w pomyślnych
warunkach młodość blaskiem nowych ideałów zakwitnie.

²⁰Nam trzeba cnót siły, cnót tryumfu, nam trzeba koniecznie cnót szczęścia… — Narcyza Żmichowska, Poganka,Wstępny obrazek. [przypis edytorski]
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