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Uwaga . Mimo najtroskliwszej korrektury , jaką tylko 

osoby życzliwe wykonać zdołają, wkradła się w dzieło niniej

sze , —  s p rzy czy n y , i i  zbyt oddalony o<Tmiejsca druku autor 

niemógł zająć się sam  tą rzeczą , znaczna ilość drukar

skich błędów, IFreszcie w ogromnem dziele i  wykaz błędów

rozleglejszy je st zwyczajny. Poprawiamy tu li znaczniejsze i 

stawiamy je  wszędzie na czele nowych oddziałów, prosząc ła

skawego czytelnika, ażeby j e  p r z e d  c z y t a n i e m  d z i e ł a  

poprawić raczył.

W  Przedslowiu popraw, co następuje:
i

Strona VI. wiersz 1. czytaj: s y n e z ą .
— XX. — 13. czyt: B o ga-człowieka.
— XXIV. wiersz ostatni, czytaj wypuszczone po np: do u c z y n i ę

nia.  S t ą d  t e z  t r u d n o  t u  n i e r a z  d o s ł o w n i e  etc.
— \L1X. — 15. od dołu czyt: po wyrazie: z d a n i a ,  wypusz

czone: j a ko .
— JJ. — 9. po wyrazie p o d s t a w ą  połóż kropkę, a po niej

czytaj od peryodu wypuszczone: P o d ś c i e l i s k  etc.
— LV. — 16. po słówku co, czyt: wypuszczone: Log daj by.
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Cźytelnik polski zapyta się nas niezawodnie na- 

samprzód: czemu P r z e d s ł o w i e ,  nie zaś P r z e d 
mo wa ,  jak z wy kl e ?  N a  to odpowiadamy: M o 
w a  znaczy tyle, co o r a t i o ,  bo mowa zw yczaj
na, będącą właściwie r o z m o w ą ,  zostaje wiecznie 

dla samych uszu, nigdy zaś dla oczu. Skoro uj
miemy zwyczajną mowę w  pismo, będzie natych
miast czem innein, niż była, np. g a w ę d ą  Wój
cickiego, p o w i e ś c i ą ,  r o m a n s e m ,  k o m e d y ą  

i tpŁ' Mowa przeto jest w e właściwym znacze
niu zawsze krasomówstwa utworem. Mowy pisał 

np. Demosteues, Cicero, Stanisław Potocki."—  

Dzieło nasze niejest mową,  ale umi ej  ę t n o ś  cląL 

Jak słowo Boga słało się powszechnym światem; 

tak słowo nasze stało się tu naszym śwriatem, t. j:
niniejszą książką. * Umiejętność tedy jest systema-

«

tycznein rozlaniem się sło\ya, jest, że tak rzekę,  

Sł ówki em* '  Wolno zatem pisać mówcy do m ó w  

swoich p r z e d ui o wł ę ; my piszemy do S  i o wr i a 

naszego P r a e d s ł o wr i e. —  W yraz ten niejest prze- 

polszczeniem śłepem niemieckiego wyrazu: „ Y o r -  
w o r t “ , lubo mu przypadkiem zupełnie odpowiada, 

ecz dobrym polskim wyrazem. Jeżeli bowiem go
dzi się mówić P r z y s ł o w i e ;  czemuż P r r e d s ł o -  

w i e  miałoby być: niepopolsku? Teraz do rzeczy  
samej. . * *'J o *> \
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A ) Z a g a j e n i e .

Kochamy dziatki nasze; ale tern nieróżniiny 

się wcale od zwierząt. W szakże nielylko zwierz  

ssący swe szczeniaki, lecz nawet ptastwo kocha 
swe pisklęta. Dowodem tego jest,  pomimo mnó

stwa rosczulających przykładów, karmienie ich mle
kiem własnej piersi, lub szukanie dla nich odpo
wiedniej żywności; troskliwe ich pielęgnowa

nie i bronienie od wroga napaści. Miłość dzieci 

jest p r a w e m  nat ur}' .  Ojciec szatan, lub matka 

czarcica, którzyby jej nieznali, gwałciliby własną 

naturę i byliby podlejszemi od najobrzydliwszego 

żywiątka! —  Z w ięrzę jednakże niedba o przysz
łość, spichlerz święty wszelkiej ideałności i ponę
tę dla każdego ducha, o przyszłość swych szcz e 

niąt, bo żyje li w  cieknącej chwili, i niezna różni
cy między W c z o r a j ,  a J u t r e m .  Dla niego je 
dynie jest D z i s i a j .  Zaledwie tedy w y karmiło 

luby swój przychówek, zapomina go wnet, opu
szcza i zostawia swemu losowi. Dobrze, iż Opatrz
ność teraz nad nim czuwa! —  Człowiek zaś ma 

rozum, ogląda się przeto naprzysz;ość swych dzia
tek i stara się im s z c z ę ś c i e  z a p e w n i ć .  Kto  
tego nieczyui i dzieciom pozwala rosnąć, jak mlo- 

•dej obprze, lub owczarni, jest zwierzem! Zaczem 
koniecznym obowiąskiem jest rod Jcó w, c h c ą c y c h  

b y ć  l u d ź mi ,  troszczyć się o przyszłe szczęście  

swych dziatek. { u
Jakim sposobem dziatkom' naszym zapewnić

mamy sz cz ę śc i '?  Niedość jest zostawić im skrzy-
♦  #

nię złotem ciężarną, s którejby później essencyą 

życia czerpały; bo majątek taki mają wszystkie  
t
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zwierzęta, a do tego bez rodzicielskiego spadku, 
znajdujcie lak łatwo swe pożywienie; bo czło
wiek nieprzeznaczony jest tylko dla brzucha; bo . 
kto li d la  u ż y c i a  ś w i a t a  żyje, ten niewart bo
skiego powietrza, ten jest jeszc e goniącem za  

mamony samicą glupiem zwierzem. Chcąc dziat
kom zapewnić szczęście, p o t r z e b a  j e  d o 
b r z e  w y  c li o w a ć. Jak je  dobrze ' wychować?  
N a  to właśnie ma odpowiedzieć nasza C h  o w a n 
na. ^liłe nam jest dziatek naszych szczęście; miłym 
nam rówrnie przedmiot Chowanny być powinien. Od  

wychowania dzieci nadzwyczaj wiele zawisło. Dzie
ci nasze są przyszłą Polską, przyszłą Europą, są 
przyszłą ludzkością. Działając na nie, działamy 
i a świat naszych następców, na przedświat, w  któ
rym sami żyć niebędziem. Jak je  wychowamy,  

takiemi się staną, a więc obrońcami lub zdrajcami 
ojczyzny, ludzkości ozdobą łub .hańbą. Ozdoba ta 

lub hańba spadnie w końcu na nasze ghnvę, bo 
my byliśmy pierwiastkową jćj krynicą. Wtakini 
razie chwała nam łub biada przed Dogiein i Jego  

ostatecznym sądem! Niewypowiedzianie ważna 
*est zatem treść Chowanny.

Dziecko jest młodym człow iekiem, a człowiek  

jest dla człowieka najtrudniejszą Sfinxa zagadką.  
Wiedzieli o tein dobrze już starożytni Grecy, gło
sząc Apolliua wyrok: P o z n a j  s i e b i e  s a
ni e g o ! “ ostatecznym celem wszelkiej mądrości 

ludzkiej. Chcąc poznać siebie samego, trze
ba znać całe człowieczeństwa, czyli człowieka  
w  ogóle, ponieważ jesteśmy jego objawem; a 

phcąc poznać człowieka, tr efea znać całą naturę, 
cały świat ducha, całe istnienie;, bo człowiek je  i

*



tego wszystkiego kwiatem i koroną, lubo nieza- 

w sze z  dyamentów, przynajmniej z  jemioły5 chcąc 

wreszcie poznać stworzenie całe, trzeba znać 

Stwórcę; bo ten jest jego  przyczyną. A  więc  
odprawić musisz podróż do nieba i poznać Boga, 

podróż po wszystkich przestworzach istnienia i poz
nać b y t  w  całej jego nieskończoności, nim poznasz 

człowieka. Dziecko jest także człowiekiem, a za

częta rzecz to nielada, dobrze je  wychować. C z e 
mu?'Pragnąc je  dobrze wychować, trzeba je znać; 

a pragnąc je znać, trzeba znać człowieka, a za
tem wszystko na świecie, f. j. być niepospolitym 

f i l o z o f e m.  ł Niepodobna też pisać pedagogiki, ja 
ko umiejętności w  głąb swego przedmiotu zaglą
dającej, bez antropologii, psychologii, teologii, pew

nej znajomości sztuki lekarskiej, bez etyki, este
tyki i bez mnóstwa innych nauk, słowem bez fi
lozofii. Pedagogika praktyczna, s tej lub owej izby 

dziecinnej, t. )J z  natury zdjęta, niejest wcale umie
jętnością, ale w  najszczęśliwszym razie dobrym 

dła niej inateryalem.1 W  tej Saharze, równie jak  

1 w e wszystkich innych doświadczenia usauiotnio- 

nego puszczach, żaden w iatr życia niewieje, i słoń
ce zbawienia nie świeci! I jakinr*e sposobem mo

żna mówić o kształceniu np. pamięci, rozumu ^'uczu
cia i tp., niew-iedząc, czem jest właściwie pamięć, 
rozum, uczucie? Byłoby to tak o rzeczy swej  

prawić, jak śłepy o kolorach. Żądając* zaś do
wiedzieć się, czem jest pamięć, rozum, uczucie, 
t r z e b a '  f i l o z o f o w a ć . ' Stąd pokazuje się, że 
niema' dobrej pedagogiki, bez filozofii.' Chowanna 

nasza ma tern wrięcej zawóerać w sobie filozofii, 
gdyż jest nietylko pedagogiką^ lecz nadto P e i l a -
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g o g i k i  S y s t e m e m .  —  Niejeden czytelnik pol
ski,  zw łaszcza, jeżeli spoglądasz coraz głębiej 

ku wschodowi i północy naszego kraju, gdzie pod 

namiotem najpiękniejszych nieba zwierciadeł śpi 
bez wJasnej winy obszar myślenia, ma najdziwacz
niejsze o filozofii wyobrażenie, i sądzi, że la zaj
muje się samemi oderwanemi i na nic nieprzydafne- 

mi pojęciami, że goni za najśmieszniejszemi uroje
niami, słowem, że żyje chimerą. L e c z  niedziw! 

On niezna filozofii i słyszał o niej najwięcej od 
płytkiego pod tym w z g Fędem i niewiedzącego, co 
mówił,  Jana Śniadeckiego, myśli tedy o n a j 

p i e r w s z e j  z  u m i e j ę t n o ś c i ,  co jest najwyż
szym zaszczytem człowieczeństwa i wiedzie go 
przed odsłonione Boga oblicze, jako o wilku ku, 
lub ptaku Skale. Niestety! Minerwa polska do
tąd głębokim snem spała, i my słyszeliśmy gw ar
0 cej bogini mądrości jedynie zdała, a więc w  sto
kroć odbiłem i skoślawionem echu! Taki czytel
nik, dowiedziawszy się zw łaszcza, że jesteśmy 
za granicą, a przy tern w c i ę ż k o  u c z  o ii y  c li

1 pe da n t y c z n y  cli N i e m c z e c h ,  przeląkł się 
zapewne, skoro przeczytał, że n a s z a  Cl i  o w a n 
na j e s t  f i l o z o f i ą .  Żebyś więc, drogi Bracie, 
książki tej, jak się spodziewamy, prawdziwie po
żytecznej, bez czytania dalszego w kąt nierzucil; 
oświadczamy C i,  że nasza f i lo z o f ia  jest f i l o z o 
f i ą  p o l s k ą ,  z g ł o w y  i p i e r s i  p o l s k i e j  czer-  

pniętą i zupełnie rożni się od filozofii niemieckiej; 
że nie goni, aiii za samą i d e ą ,  co nazywasz po 

części i słusznie czczeni widziadłem, ani też za  

samą u m a r ł ą  real ne s c i ą ,  lorę nożem ćwierfu- 

jesz na stole; ale raczej za r z e z y  w i s t o ś c i a



VI

i ż y c i e  tli;'ze jest s y n e z ^ ą ,  t. j. praktyką i te-  

oryą spotem.' Tein jest ona wszędzie, a sz c z e 

gólniej w  Cliowauuie. Język jej,  ile podobna, 
łatwy i zrozumiały. Zapewniamy Cię zatem, że  

odetchniesz słodko pod modrzewiem tej filozofii, jak  

Jan Kochanowski pod swą lipą, szczególniej zaś  

w tedy, skoro sam jesteś —  drugim Janem Kocha
nowskim !

Filozofia jest umiejętnością zupełnie taką,  a 

nawet ściślejszą, jaką jest np. jeom elna, algiebra, 
prawnictwo, lekarstwo i ip. czyli jest nauką, któ

rej k o n i e c z n i e  u c z y ć  s i ę  p o t r z e b a ,  a to 

równie jak jeometryi, algiebry, prawnictwa, lekar
st wa,  jak  i każdej innej umiejętności. Z e  zaś 

w  Polsce naszej ukochanej, filozofia dla różnych 

nieszczęsnych powodów prawie zupełnie była nie
znana, i że nieinauiy żadnych pism filozoficznych; 

przeto oznajmiamy C i naprzód, luby Czytelniku, 

że naszej Chowanny, przynajmniej w najgłówniej
szych miejscach, u c z y ć  si ę będziesz musiał, j e 
żeli ją zechcesz dobrze zrozumieć. Ona nosi wpraw

dzie nazwisko pięknej słowiańskiej Bogini, uiejest 

jednakże romansem. „ ( J e ż y ć  s i ę ,  zaw ołasz!  

O zgrozo! Dawno już przestałem być szkołuyin 

żakiem!“ —  Bracie! Właśnie, jeżeliś zajrzał;, choć 
ukradkiem, w  ciemne przeszłości naszej sypialnie, 

właśnie to Polskę zgubiło, że nas nieuczouo pra
w dziw ie, że rzadko kto miał ochotę do nauki, że 

niewołano: światła, światła, bo to jedyny duch 

Św ięty! Z a  granicą uczy się kążdy długo, bar
dzo długo, bo aż do śmierci samej. C z y  k o 
c h a s z  t w e  d z i a t k i  i c z y l i  c h c e s z  d o b r z e  

j e  w y  eh o w .a ć ? T a k  a nieiuaczej! N i e ż a  1 u j

%
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p r z e t o  k r ó t k i e g o  m o z o ł u !  Cliowamia Ci na
grodzi, jestto przynajmniej naszą otuchą, za napię
t e  luku ducha twojego sowicie! Skoro nad nią 
s początku nieco popracujesz, spodoba Ci się 

niezawodnie, i jeżełiś sam do Nuiny podobny, ko
chać i szanować ją będziesz, jako boginią E g e -  

ryą. Ona powinna być czasami głęboką mądro- 

cbą, bo inaczejby celu swego niedopięła.
Każda' umiejętność ma ję z y k  sw'ój właściwy  

i pewne t e c h n i c z n e  w y r a z y ,  bez których ani  
k r o k u  n a p r z ó d  u c z y n i ć  n i e mo  że .  Techni
czne wyrazy są jej ramieniem wsprarcia, są ko- 
liieczuym jej szczudłem. Bez nich niema umiejętno
ści. Gdyby umiejętność uniknąć ich chciała, roz
wiązałoby się wszystko w  czczą, niepewną i fa
lami dowTcipu kołyszącą się gadaninę, klórejby 

w  końcu nikt dobrze nierozumiał. Już w  ż y c i u  

pokazuje się technicznych wyrazów nieodzowna 
potrzeba.  ̂ Żołnierze śród musztry łub na poło bi
t wy;  tancerze, muzykanci, strzelcy, rybacy, flisy, 
górale, slusarz, szew c, każdy rzemieślnik, mają 

swój ję zy k  właściwy. Nawret kobiety mówiąc o 

b r a m o w a n i u ,  ś c i e g a c h ,  k r y z a c h  i tp. uży
wają technicznych wyrazów. W  dziejach ojczy-  

st eh słyszysz o k o n f e d e r a c y a c h ,  o tak z w a 
nych pa e t a  c o n v e n t a ,  o e l e k c y i  i tp. Każdy  

tytuł, np. W o j e w o d a ,  s t a r o s t a ,  P o d c z a 
s z y ,  P o d s t o l i  jest technicznym wyrazem. Gdy
byś chciał wszystkie te wyrazy ciągle innemi w y 
razami opisywać i nigdy ich nieużyć, mowa twa  

stałaby się prawdziwym odmętem, i nikłby w końcu 
ni wiedział, o co Ci właściwie chodzi. Plótłbyś, 

ja k  niejeden jeniahiy, lub pospolity obłąkaniec.



VIII

.W  umiejętnościach •występują na scenę rzeczy ta* 

kie, o których człowiek zwyczajny, ani słyszał, 

ani marzył, a k a ż d a  r z e c z  musi  m i e ć  s w o j e  
l i a z  w i s  ko. * S  poznaniem rzeczy poznaj my i jej ' 
imię, oraz przekonywamy się, że i nie to dobre, 
a przynajmniej tak długo, póki się lepsze nieznaj- 

dzie. Jeometrya więc mówi o t r ó j k ą t a c h ,  c z w o 
r o b o k a c h ,  w s t a w c i e ,  d o s t a w ' i e ,  s i e c z n i e ,  

o s t r o s ł u p i e  i tp.; arytmetyka o i ło c z y  nie,  

i l o r a z i e ,  w y k ł a d n i k u ,  r e g  u I e ł a ń c u c h o w  ej  

i tp.; grammatyka o r z e c z o w n i k u ,  p r z y m i o t 
n i k u ,  z a i m k u ,  p r z y i m k u , ż r ó d I o s ł o w i e 

i tp. 'W szy stk ie  te nazwaska tak są w jeometryi, 
arytmetyce, i gramatyce koniecznie potrzebne, i tak 

prawdziwe oznaczają rzeczy, jak zwyczajne naz
wiska np. kadzie!, wrzeciono, stępa, piła, siekie
ra, koń, pies, Warszawa. Filozofia przeto, a z nią 

i pedagogika, ma i mieć musi swoje t e c h n i c z n e  

w y r a z y .  Z e  zaś u nas filozofia, zw łaszcza w j ę 
zyku polskim, j e s t j a k  już rzekliśmy, dotąd nie
znana, zaczem nieznane nam są dotąd i jej pol
skie techniczne wyrazy. Kto przeto p i e r w s z y  

_ umiejętność ja k ą,  które dobrze poznał, \v o jczy

stej pisze mowie, bierze na siebie obowiązek 

wynaleść w' t e j ż e  o j c z y s t e j  m o w i e ,  stosownie 

do potrzeby techniczne i wiernie rzecz oddają
ce w yrazy,,  ję z y k  rosszerzyć i iiow7ą* uposażyć 

świetnością. T a k  postąpił sobie K o p c z y ń s k i  
w zględein ’ grainmatyki narodowej, D ą b r o w s k i  

w zględem jeometryi i algiebry, Ś n i a d e c k i  w zglę 
dem astronomii i (p. Każdy z nich nielylko wypro
wadził now7ą naukę, ale i zbogacił nasz język.  

Tożsamo i nam uczynić potrzeba, jeżeli chcemy
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powołania naszego pokazać się godni. Wprowa

dzamy do kraju filozofia, wprowadzić wiec musi

my i filozoficzne techniczne wyrazy.
Nim zabraliśmy sio do naszej Chowauuy," i nim 

pochwyciliśmy pióro do reki, wyszukaliśmy potrze
bne, do wszystkich w  niej zachodzących przed
miotów, nazwiska. Niebyła to rzecz łatwa i bez 

zawrotu głow y! Nietłumaczyliśmy tu wyrazów  

niemieckich żywcem, i ,  że tak powiem, ślepakiem, 

jak to filolog zw y k ł czynić; ale staraliśmy sie dla 

filozofii, z d u c h a  p o l s k i e g o  urodzonej, obmy

śli", ile podobna, p r a w d z i w i e  p o l s k i e  i z d u 
c he m o j c z y s t e j  m o w y  z g o d n e  techniczne 

wyrazyr. Znaleźliśmy mnóstwo używanych dotąd 

wyrazów, których znaczenie było niepewne; po
trzeba więc nam było ściśle je  oznaczyć i prawdzi
we ich znaczenie wyświecić. —  Wyrazy te poznać 

musisz, łuby Czytelniku, i to natychmiast, bobyś 

nas późuiej rozumieć niezdoiał. Dodajemy Ci tu 

wszędzie odpowiednie naszym, śr' oceanu pozna

nia sterczącym, jako łądy stałe, jako Archipelag, 

wyspom, niemieckie w yrazy,  raz dla tein łatwiej
szego rzeczy objaśnienia, drugiraz, żeby Ci tym 

sposobem klucz podać do czytania naszych lub ia  ̂

nych filozoficznych pism w języku niemieckim. A  za
tem, ukochauy Bracie, do roboty! Jest to pierwsza 

lekcya, a do tego najtrudniejsza. Z ę b y  zaś Cię  

nienudzić, jak nas niegdyś W o e l k e  nudził w W a r .  

szawie, czytając na prelekcyach swych słownik 

grecki, zaczniemy trocha, —  chociaż li aforystycz

nie i po krysztale głębokiego morza pląsając, —  fi
lozofować. Przecież, n ie  f i l o z o f i a  n a s z a ,  ale 

t e c h n i c z n e  j e j  w y r a z y ,  są tu głównym celem.
2
*

IX
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i j  Wiadomo z  religii, że B ó g  jest Stwrórca, 
a ś w i a t  jego  utworem. F i l o z o f i a  i R e l i g i a  

mają tężsamę treść w sz ę d z ie , i zgadzają się s so

bą z a w sz e ,  skoro pierwsza b o g o b o j n a ,  a druga 

o ś w i e c o n a .  N asza filozofia uznaje także B o

ga za Stwórcę, a świat za  stworzenie, i uczy,  

że Bóg tak się ma do świata, jak zip. pisarz do 

swojego dzieła, czyli jak p r z y  c z y  na do s k u t k u .  

r Świat zowie się jednak w  języku ściśle filozoficz

nym i s t n i e n i e m ,  a B óg, jako święty istnienia 

tego pierwiastek, s t n i e n i e m .  '  Stnienie to jest  

Bogiem i mieszkaniem Boga, czyli niebem. Bóg  

jest w  calem istnieniu, siedzi przecież szczegól
niej w głębokich i tajnych więcierzach sinienia! 

Stnienie jest matematycznym punktem środkowym, 

dźwigającym cale istnienie, a oraz, że tak powiem 

kulą bez granic; w obu r a z a c h  nieskończonością, 

małości i wielkości oceanem bez wybrzeży. T u  

źródło wyrazów: s t ni ej  e 4 i i i s t n i e j e ,  s t u  o ś ć  

i i s t n o ś ć ,  s t n i a  i i s t ni  a . '  Stność zowie się 

u Niemców d a s  A b s o l u t e ,  a istność d i c  E x i -  

s t e n z .  W  s t n i  i w  i s t n i  znaczy się tyle, co:  

w  p i e r w  i a s t k u  i w  r z e c z y ,  lub też, co po ła
cinie: i n a b s o ! u t o e t i n e f f i c i e n t i a . j  * f v

2) Stność i istność, czyli Bóg i świat, są rze
czami bardzo różnemi, lecz jedynie na s m u g a c h  

w z g l ę d n o ś c i ,  bo jedynie na smugach tych z a 

chodzić mogą różnice/ Filozofia znajdująca się na 

tern stanowisku, zowie się S  u p e r n a t u r a 1 i z  m e m, 
a jej pierwiastkiem jest w z g l ę d n a  r ó ż n i ą ,  któ- 

rę ona uważa, śród ciężkiej pomyłki, za b e z -

»

X
X
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w z g l ę d n a  różni ą/*  Bezwzględna różnią jest tak 

zwaną Contradiciio in adjecto, t j.  znaczy tyle, 

co np. okrągły trójkąt, czarna białość. —  Stność 

i istność, czyli Bóg i świat, muszą być także, 

rostrząsając przedmiot ściśle, ( j e d n ą  rzęczą^ bo 

przyczyna żyje w  skutku, a skutek w  przyczynie; 
bo pisarz objawia się w  dziele, a więc dzieło jest  

w  gruncie pisarzem; bo wszelka różnica jest j e 
dynie względna, niknie zatem, skoro uchwycisz  

sprzeczuości bezwzględnie; bo gdyby Bóg i świat 

niebjrł, przynajmniej w  korzeniu, rzeczą jedną, 

ale zupełnie, jak up. Ormuzd i Aryman u starych 
P*rsów , sprzeczną, i wcale do siebie nienależącą; 

to prawda byłaby dualizmem, zaczem składałaby 

się z  dwu Bogów, a przeto Bóg uiebylby stwo
rzycielem świata, s t n o ś ć  niebylaby pierwiastkiem 

i s t n i !  Bóg niemający ładnej styczności, żadnego 

zwiąsku, żadnej tożsamości zę światem, jakże  
mógljiy stworzyć? ^Filozofia Znajdująca się na 

tern polu, t. *j. filozofia Boga ze  światem bez

względnie jednocząca, zowie się pospolicie, z w ła 
szcza u duchowieństwa P a n  t e i z m e m ,  a jej 
pierwriastkien jest b e z w z g l ę d n a  j e Ą n i a *  S u -  

pe naturalizm jest empirycznej, a panteizm, o któ
rym tu mowa, metafizycznej natury, stanowią dwa  
w  filozofii i teologii wiecznie s sobą walczące  

stronnictwa, i są umiejętnościami,^także w e w z g l ę 
d n e j  r ó ż ni  zupełnie innemi, a w  b e z w z  g i ę -  
d n e j  j e d n i  zupełnie temiż samemi! —  G d y  wxięc 

stność i istność są raz rzeczami różnemi, inny raz 

rzeczami jednemi, i wobu razach praw dą; więc są 

względną różnią i bezw’ ględną jednią społem, czyli 

l o z o f i c  ną  r ó ż u o j e d n i ą .  T a  różnojednia jest
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pierwiastkiem, albo raczej praw em naszej i wszel

kiej prawdziwej filozofii; na nią tedy, jako na  

j e d n e  r z e c z  z  n aj  g  1 ó w n i ej s z y  c li z wracamy 
tu uwagę. Filozof, osłaniający się wszechstron

ności niewodem, i dlatego widzący na około, jest  

supernaturalistą i panteuszem koniecznie, ale w red 
nej, pełnej i doskonałej harmonii. CWzględna różnią 

zowie się po niemiecku: r e l a t i v e  D i f f e r e n z ,  

b e zw z g lę d n a  jednia: a b s o l u  te Id en li ( at ,  a fi
lozoficzna ró/m jednia: ph i I os opli i s c  h e D i l f e -  

re n z - I  n d i f f e r e n z .  1 Ostatnie prawo, bogacące 

samem sobą, jakoby najkosztowniejszym klejnotem, 
dotychczasowej wyższej umiejętności skarbnice, jest 

Niemcom prawie nieznane; to pewna, że nieprzy- 

szlo u nich jeszcze  do zupełnej świadomości o so
bie. N a  niem ma oprzeć się filozofia polska.

3) Równie s tu  o ś ć ,  j ak i s t n o ś ć ,  każda z  oso«- 

bna i pustelniczo wTzięta,'jest jednością,1 czyli mo
n a d ą ^  Z e  zaś w  stni leży istność, ja  wr przy
czynie skutek, a wr istni leży stuość, jako w sku

tku przyczyna; przeto równie stność, ja k  istność, 

każda z osobna i sama dla siebie wzięta, jest dwój
ki}, dyadą. ^ T ę  praw^dę poznał już P y t a g o r a s ,  

ucząc, że każda monada jest zarazem dyadą; po- 

nali także i filozofowie niemieccy, a szczególniej 

O k  en. Jak należy w  tym obłędzie myślenia się 

miarkować, i bliżej wystawić sobie tę prawdę?  

Stność bez istni jest np. b y t e m  i n i c z e m ,  a ist- 

ność bez stni jest także b y t e m  i n i c z e u i ,  za -  

czem równie tamta jak ta dwójką. Różnice dwójki  

tej zowią się, stósowrnie do delikatniejszych my
ślenia odcieni: c z y n n i k a m i  lub c z y n n i c a m i ,  

s t r o n n i k a m i ,  s t r o n n i c a m i  i s t r o n a m i ,  bo-
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z n i k a mi ,  b o c z n i c a m i  i b o k a m i ,  s p r a w c a 
mi i s p r a w c z y n i a m i ,  s p ó l n i k a r a i  i s p ó l n i -  

c a i n i ,  p r z e c i w n i k a m i  i p r z e c i w n i c a m i ,  

r o s c z ł o n k a m i  lub r o s c z  ł on i ami ,  p o ł o w i c a 
mi lub p o ł c i a m i ,  r o s t ę p a m i ,  r o s t w o r a m i  

łub r o s t w o r z a m i ,  p o s t a c i a m i ,  k r a ń c a m i ,  

r o g a m i  i tp. J ę z y k  niemiecki nietyle tu bogaty 

i nazywa dwójki tej r o s k ł a d n i k i :  F a k t o r e n ,

Moni e  u l e ,  C o r r e l a t e ,  G e g e n p o ł e ,  G e g e n -  

s “ t z e ,  lub A n t a g o n i s t e n .  My także mówić 

możemy, o faktorach, momentach, korrełatach, bie
gunach przeciwnych lub przeciwpolarnościach, i an

tagonistach, jeśli nam się podoba. Jak wielkie tu 

bogactwo filozoficznej polszczyzny!
4)  Jak w  jedności leży dwójka, tak w  dwój

ce leży t r ó j k a ;  czyli, gdzie jest j e d u o  i d w a ,  

tam są t r z y .  T o  rzecz nawet arjtyinetycznie 

prawdziwa. 'S tą d  też równie s t n o ś ć  j a k  i i s t -  

n o ś ć ,  a z  niemi wszelka prawda, jest trójcą. Jak  
tę trójcę pomyśleć ? Pomyśl ją  tu, jako w i d z i a l n ą  

z e w n ę t r z n o ś ć ,  n i e w i d z i a l n ą  w e w n ę t r z -  

, n o ś ć ,  i oboje w  jednym zlewie, czyli jako ż y 

c i e .  Jedność, dwójka i trójka zowią się po nie
miecku: S i i n p l i c i t a t ,  D u p l i c i t a t  uud T r i -

p I i c i t a t. Jedność bezwzględna jest ni o n o iz  ni e m, 
dwójka d u a l i z m e m ,  trójka t r y a l i z m e m ;  pier
wsza rodzi mon o t e u s z  o s t w o, czyli mono--  

t e i z m ,  druga Z o r o a s t r y z m ,  trzecia C h r z ę 
ś c i  a ń s t w  o. * Wszystkie trzy stą filozoficzną róż-  

liojednią z o bied wierna tejże spólnicami, t. j. zę  

względną różnią i bezwzględną jednią. Każde  

rosczłonie jest tu r ó w n o c z e s n e  i z u p e ł n i e  

j e d n a k o  u p r z y w i l e j o w a n e ,  a to tak w  stni
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ja k  w  istni. Jeżeli świat ma zewnętrzność, w e w 
nętrznego i obiedwie razem, czyli ży c ie ; to i Bóg  

je mieć musi. My Boga bez życia, jakim jest 

B ó g  heglowski, nieznający zewnętrzności, a prze

to ciała, i dla tego c z y s t ą  i d e ą  nazwany, Bo
ga bez życia, który ż y w y  ś w i a t  stworzył, nie- 

pojtnujemy. —  Z e  prawda w  stni i w  istni jest  

trójcą, jest to powodem do różnorodnych f i l o z o 

f i c z n y c h  k a t e g o r y i ,  które są treścią następ
nych numerów. ^

5)  v W szelka zewnęlrznośc, jako zmysłom na

szym otworem stojąca i przedmiot doświadczenia, 

a więc jako stanowiąca kraj wielkiej, nieskończo
nej względni, jest \ w  z  g  1 ę d u a , ’ przeto niesłycha

nie wiele różnic w  sobie obejmująca, zaczem bez 

końca podzielua^ jest tedy w s z y s t k o ś c i  ą. 
W szystkość ‘zowie się, stosownie do większej 

l ubf mniejszej swej o g ó l n o ś c i ,  którą jest w ła
ściwie, w i e l o ś c i ą ,  m n o g o ś c i ą  i tp. 4— W szel
ka wewnętrzność 'jest przeciwnie, jako przedmiot 

czystego myślenia i świat niewidzialny,' b e z w z g l ę 
d n a ,  a więc wszędzie tażsama, wszędzie nie
podzielna, wszędzie idea, 'wszędzie jedna, jest, 

już jako przeciwnica zewnętrzności, zaczem i w szy
stkości , j e d n o ś c i ą .  W szystkość jest ciałem, 

jedność d u s z ą ;  tamta ogólnością, ta s z c z e g ó l 

n o ś c i ą ,  czyli zamieniającą ogólność w  pojedyn- 

czość arystotelesowrą E  n t e 1 e c h i ą. * Jedność w y 
rażona w  jednej ze swych w e wszystkości nie

zliczonych kropelek zowie się j e d n o s t k ą ,  a od 

jednostki pochodzi j e d i i o s t k o w o ś ć .  Jednostka, 

będąca właściwie jedną duszą, zowie się z  łar 

cióska i n d y  w  i d u e ni, a jednostkowość i n d y  w  i-
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d u a l n o ś c i ą *  i oznacza przedmiot swój przewy-  

bornie, ale t y l k o  p o d  m e t a f i z y c z n y m  i a r y t 
m e t y c z n y m  w z g l ę d e m .  —  Zycie wreszcie, 

jako ze wnętrzność i wewnętrzność, a więc wszyst-  

kość i jedność społem, jest c a ł o ś c i ą .  Całość  

jest ogólnością i szczególnością w  jedni, zaczem 
p o j e d y n c z o ś c i ą ,  a każda pojedynczość jako 

całość, jako ogólność i szczególność w  jedni, p o 

w s z e c h n o ś c i ą .  Całość jednostkowa zowie się 

c ł o s t k ą .  Śliczny to wyraz, którego wiernie 

zupełnie na żaden obcy ję zy k  nieprzetlumaczysz! 
Całostka i całostkowość są jeszcze lepszem indy
widua i indiwidualności nazwiskiem, bo oznaczając 

uietylko dusze ale i ciało, wykraczają w  kraj fi
lozofii i rzeczywistości. B óg jest wszystkości«ą, 
jednością i całością w  stni; świat zaś jest w s z y -  

stkością, jednością i całością w  istni. B óg i świat 

są s tąż samą różnicą powszechnością. Z e  zaś  

powszechność, jako z ogólności i szczególności
sk adająca się pojedynczość, jest uietylko c a ł o 

ścią, ale i c a ł o s t k ą ;  więc r ó w n i e  B ó g ,  j a k  

i ś w i a t  j e s t  c a ł o s t k ą .  Bóg jest całostką, 

jako jedyny, sam w  sobie zamknięty powszechnej 

całości pierwiastek; świat zaś,  że składa się s sa
mych całostek, zawsze będących powszechnej ca
łości i jej pierwiastku obrazem. Uwaga to ważna, 

nader ważna, gdyż broni i dowodzi tak zwauej 

indywidualności Boga. Gdyby B óg niebył indy- 

wi uetn, jakże zdołałby stworzyć indywidualność ? 

Catostka boska jest b e z w z g l ę d n a ,  równa się 

zatem zupełnie bezwzględnej całości; całostka zaś 

stworzona, np. człowiecza, jest .względna, a więc  

będąca bezwzględnej całości zawarowaniem, za-
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czein tylko miniatura. Tu różnica między c a -  

iostkowością Boga, a stworzenia, czyli między Bo

giem, a stworzeniem. W szystkość, które nazy
wamy czasami w  s z e c li n i ą , lub tez w  s z  e c Ii n i- 

c a ,  tein nowomodnem nieszczęśliwem uniwersyte

tu mianem, zowie się po niemiecku d a s  AI I ,  

jedność d a s  E i n e ,  a całość d a s  G a n  z e ,  któ
re w  naszych pismach dotychczasowych dość wiel

ka odgrywają rolę. Ogólność, szczególność, po- 

jedynczość i powszechność zowią się: Allgemei- 

nes, Besonderes, Einzelnes und Universelles.

6) W szystkość, czyli wszechnia stuienia i ist
nienia, wzięta ze strony formalnej, jest s t r z e  nią,  

tą matką i pierwiastkiem przestrzeni. Przestrzeń 

jest tein, co rościąga się p r z e z  s t r z e ń ,  czyli 

w  s t r z e l i  i. Strzeń jest bez granic, chłonie naj- 

ogromniejsze przestrzenie w  nieprzebrnionych swych  

czeluściach, i ma także, zwłaszcza jeżeli przestrzeń 

spuszczasz z  o k a , n i e s k o ń c z o n o ś c i  nazwi
sko; przestrzeń jest w  granicach, chociażby była 

systemem słonecznym, mleczną drogą z  miliardów 

systemów słonecznych złożoną, lub inną jeszcze  

jaką ogromniejszą T ytan id ą,1 jest s k o ń c z  o ilo

ś c i  ą«\ Jednakże jest to różnica tylko względna. 

W  bezwzględnej jedni jest strzeń i przestrzeń rze
czą tążsamą. Strzeń jest przestrzenią w  stni, 

a przestrzeń strzeuią w istni. Strzeń należy prze

to do stni i istni, a przestrzeń je>t, jako strzeń 

objawiona, nieskończonością. Czyli więc ma 

przestrzeń świata granice? 1 Ma, jako względna, 

niema, jako bezwzględna. — \ Jedność, wzięta 

również ze strony formalnej, jest w i e c z n o ś c i ą ,  

a wieczność jest rodzica i kolebką c asu.  ̂ W iec ność .
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jest zrąbnicą Boga, napełnioną myryadami dzwo— 

nów cicho i spokojnie wiszących; czas jest dzwo

nów tych ciągle ••płynącym grzmotem. Wieczność 

należy do stni i do istni, bo równie wieczność, 

jak i czas,ł jest bez początku i końca. u pokazuje 

się, nietylko ogólnego i szczególnego, ale i każdego 

pojedynczego świata, nietylko człowieka, ale k a ż -  

dego żywiątka i ziółka nieśmiertelność. ^Przeszłość 

jes wiecznie żyjacem, i równie jak  teraźniejszość 

rzeczy wistem królestwem Bożem, niebem łub pie
kłem upłynionej dzisiejszości. * Jest to kraj wiel
ki i stający się z każdym dniem, w  morze wiecz
ności zapadłym, jeszcze większym; jest (o pół— 

wieczność. ( W sieniach tego gmachu zawiasy  

nigdy nierdzewieją; a komu otworzono bramę, ten 

do nas nigdy nie wróci. '  Nierożumiemy tu prze
szłości względnej, ale b e z w z g l ę d n ą ,  t. j. bę
dącą objawem stni dokonanym. Względna prze
szłość jest względnym czasem, i ma początek, 
oraz koniec, czyli p e w i e n  p o w i a t  w urzeczy
wistnionej w ieczności. * Przyszłość jest przeszło
ścią, mającą się raz urzeczywiście,* jest króle
stwem Boga, jeszcze niestworzonem, krajem świę
tym platońskich idei. Wszystko zatem, co o prze
szłości rzekliśmy, znaczy się także, mutatis rnu- 
tandis, o przyszłości. 1 Teraźniejszość jest w ie -  
rzeją ciągle roztwrartą, przez którą wrędruje kraj 

przyszłości w  kraj przeszłości. Przyszłość, teraź
niejszość i przeszłość są trójcą objawionej i ob
jawiającej się ciągle wieczności, są czasem na 

rozstajach swej względności, t — Całość wTreszcie, 

ze strony formalnej ujęta, jest w s z e c h o b e c u o -  

ś c i ą , '  a wszechobecuość, jest macicą obecności.
.3
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Wszechobccność je$t także własnością stoi i i -  

stui, albowiem ezem Stwórca, tem i Jego stwo
rzenie. * Widzimy to nawet na rzeczach pojedyn
czych. Nietylko n. p. nasze słońce jest słoń
cem, ale i każda gwiazda stała na niebie,* które 

widzimy i niewidzimy. Słońce jest. w całej nie
zmierzonej Rotundzie świata obecne, jest ,w szę
dzie. ,Rów'nież nietylko nasza ziemi; jest plane

tą, ale wszystkie ziemie do naszego lub innego 

słońca należące. Planeta jest także wszędzie. 

Podobnież nietylko T y ,  Ja i On jest czlow iekiem, 

ale każdy z  ludzi na naszej i wszelkiej ziemi, 
wT całym ogromie boskiego stworzenia. Bóg miał 
wszędzie cel jeden, t. j. objawienie swego wła
snego uczucia w  najdoskonalszym i ostatecznym 

utwforze w  wiernym i samodzielnym swTym obra
zie. ( Gdzie czlowrieka niema, tam byl lub będzie, 
a wrięc zawsze j e s t ,  skoro bierzesz rzecz bez
względnie. Człowiek zatem jest wszędzie, czyli 

wszeehobecnością. * Tożsamo rozumie się o każ

dym robaczku, lub źdźble traw ki, o każdej rzeczy 

bez wyjątku. Tu . żadna- wTyspa na niezmierzo
nym niebios Archipelagu, tu nic nie jest bez ce

lu, i wszystko do siebie podobne.'Co jest tu lub 

owdzie, to wszędzie; Tu =  Owrdzie, a * O wdzie -= 
W szęd zie.s W szelka obecność jest tedy iwszech-  

obecnością co do przestrzeni. Jest nią również 

i co do czasu, bo była wiecznie, nim była, j a k o  

r a z  b y ć  m a j ą c a ,  i będzie wieczni*, dla tego, 
że raz była. i Tu także pokazuje się nie
tylko powszechna, ale i jednostkowej calostki 
wszelkiej nieśmiertelność. W szystko jest (utaj 

obrazem B o g a, a pr ecież nie Bogiem. Czemu?
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Względna różnią ina tu, jak i wszędzie, swoje 

znaczenie. Co za mądrość niesłychana Stwórcy  

stworzenia! Jak prześliczne istnienia nietylko w  

rzeczywistości, ale i w  jej przeświadczeniu, w  fi
lozofii! —— Strzeń zowie się po niemiecku U ii -  

e ii d 1 i c li k e i t, wieczność E  w i g  k e i , a wszech-  

obecność A l l g e g e u w a r t .  ' *
Wszystkość i strzeń w  jedni, jest ma-  

t e r y ą ;  jedność i wieczność w jedni jest duchem, 
a całość i wszechobecność w  jedni, 'jest ś w i a 
tem, bądź powszechnym, bądź jednostkowym, u. 
p. na tej lub na owej ziemi, w  tym- lub owym 

czasie, narodzie, człowieku, a nawet w  samym- 

że Bogu. Bóg jest p r a ś w  i a t e iii , czyli wszel
kiego świata pierwiastkiem. Materya, duch i świat 

są nietylko elementarną trójcą w stworzeniu, ale 

i w Stwórcy, bo co jest w istni, jest i w  stni. 
Materyi będącej, źe tak powiem, ciałem Boga, 

jako świętem wszelkiej pochodnie) materyi i przed- 

wecznem źródłem, niemoźemy ani widzieć, ani 
dotykać na ziemi, bo w  istni jest wszystko ist- 

nią; bo w istni staje się nawet stność istnią; bo; 
w istni stność. stajeł się niewidzialną i niedoty
kalną. Widzieć i dotykać tu możem li isłwść,  

nie stność, t. j. objawr, nie pierwiastek objawu, 

książkę nie zaś autora! Ale widzieliśmy i dotykaliśmy 
Boga, będąc sami w stni, l. j. kiedy byliśmy jeszcze 

w* Bogu i przy Bogu, nie zaś za Bogiem, czyli nim 

się tu urodziliśmy. Przedświat jest dworcem świę
tym Boga, i lego świata świętym podwórcem! 

Platońskie idee, spoczywające długo na łonie Bo
ga i wysyłane później od Niego na świat, niesą 

czczą chimerą, lubo ich ideami czystcmi nazwać
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niemożna, aie niestworzonemi jeszcze w  teraźniej
szości r z e c z y w  i s i o ś c i a iii i. Po śmierci w i- 

dzieć i dotykać także Boga będzieiy, & skoro sta
liśmy się tego godni, skoro Oczyściliśmy się z  

czasowej, i li do teraźniejszości, ciągle naprzód 

koczującej, przywiązanej istni, t. j. skoro tu od 
wszelkiego wpływu czasowego, tego szatana, wol
ni, i jako bóstwo udzielne, obrazem Boga będą

ce, samodzielni, w  unią z  Bogiem weszliśmy! Ko
niec wszędzie jest podobny do początku. W  i- 

stni, czyli na ziemi, widzieć możemy Boga jedy

nie w  postaci człowieka, t. j. stworzenia 5 ^s t ą d 

k o n i e c z n o ś ć  B o g i e m - c z ł o w i e k a !  — Ma-  

terya, duch i świat zowią się po niemiecku, jak  

każdemu wiadomo, M a t e r i e ,  G  e i s t und W  e 11. 
Robimy Ju iw agę, że materya w  świecie prze
ważająca, i będąca celem wyłącznej spostrzegal- 

ności naszej, zowie się nat urą.  ,
-! 8) Ponieważ materya jest bez końca podziel

iła, czyli daje się wszędzie, nawet w najcień

szym nerwowym włóknie, jeszcze r o z ł o ż y  e, 
więc zowie s i ę ' r o z l o g ą . '  Jest to piękny sta
ropolski wyraz, i znaczy tyle, co 11 Niemców die 

^ S u b s t a n z .  1 Jeżeli Ci chodzi o oz łączenie ze- 

wnctrzności przeznaczonej do o b 1 o ż e 11 i ą w ew 
nętrznego Ducha, możesz nazwać materyą o b 1 o- 

g ą . '  Obłoga znaczy wówczas także substancja 

i zastępuje miejsce rozłogi. Własności każdej 

rozłogi są dwojakie: p r z y r o d z o n e  lub n a b y 
t e j  czyli takię, które ma z  natury, lub też do 

których później p r z y s z ł a .  Pierws e zowią się 
p r z y r o d a m i ,  drugie p r z y c h o d a m i . ^  Przyro

da nie jest naturą, jak to nie jeden zwykł pisać,



XXI

ale a U ryb ul e m,  a przychód jest znanym z loi- 

ki a k c y d e n s e m .  J Akcydensa pieniężne zowią 

się nie p r z y c h o d e m ,  o którym lu mowa, ale 

d o c h o d e m .  Wyrazu rozłogi godzi sie używać  

nawet, mównic o s u b s t ą n c y i  A  p o i  Inn i n s z a  
z T y a n y ,  lub S p i n o z y ,  gdyż i (a Subslancya 

daje się na maieryą i ducha, na przyrody i przy
chody rozłożyć, jest zatem rozlogą. —  Duch mie- 

s/(tający w  rozlodze i utrzymujący mnogość jej 

ciastek w  jedności, nadający więc jej formę, o- 

raV będący jej do każdego rucliu powodem, czyli 

jej primum mobile,'jest p r z y c z y n  o w o ś c i ą ,  die 
C a  u s a li  t a t ; a rozluga z przyczyno wością w  

jedno stopiona, jest r o s ś w i a t e m ,  di e C o n g r u -  

en z. ) Każdy świat jest właściwie rosświatem, - 
bo co sekunda inneui rosswieca się życiem. Saui 

Bóg jest rosświatem, jako ustawiczny stwórca 

świata. Bóg jest rozlogą, przyczy nowością i ros
światem w  st..i, a świat jest taż samą katego
ryczną trójką w  istni. Bóg bez rozłogi, czyli 

B ig spekulacyjny, mieni się przed prawdy obli
czem w cienką parę, w obłok, w  dym, a wresz-
ci w  nici

9 ) Potęga Boska, leżąca w  ogólnej rozlodze, 

czyli w  naturze, zowie się k o n i e c z n o ś c i ą ,  a 
potęga boska, leżąca w przyczynowości, czyli w  

duchu, p r a w  n o ś c i ą ;  potęga boska wreszcie, le
żąca w rosświecie, czyli w  życiu , w o l n o ś c i  ą. 
Konieczność sama jest ciemnego podziemnego lo
chu fatalnością, a prawność sama pływa z powie-  

tr Mierni zamkami po eterowych zatopach czystego 

myślenia; konieczność towarzyszy materyahiym, a 

prawność sprirytualuym porodom. Wolność jest
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stokiem konieczności z prawnością i dla tego w y 
stępuje w całej krasie rzeczywistości; wolność jest  

istotą sini i istni wszelkiej. T e  trzy pojęcia na
zywają się po niemiecku : N  o t li w e n d i g  k e i t, 
A p o d i k l i c i t a t  und F  rei  be i t. Apodyktycznośe  

dozwala się także i w polskim języku używać.
10) Rozloga i konieczność społem są r e a l 

n o ś c i ą ,  przyczynowość i prawność razem wzięte 

są i d e a  In o ś c i ą ,  a rosświat i wolność w jedni 
r z e c z y w i s t o ś c i ą .  R e s  i i d ea, te lingwistycz

ne źródła realności i idealności, są dwiema r r e-  

c z y  polskiej, a więc i rzeczywistości połowica
mi, :*ą wyrazami równie trupiemi, jak  i języki od 

których pochodzą, oraz przedmioty, i które ozna

czają. Dla tego też niestaraliśmy się r e a l n o ś c i  

i idealności przepolszczyć. Wreszcie są to w y *  

razy u nas bardzo już utarte. T ylko r r e c z y -  

w i s t o ś ć  jest życiem.' Bóg jest rzeczywistością  

w  stni, świat w  istni. Komu Bóg jest cz)stą i- 

deą, ten odmawia Mu, sam niewiedząc o tern, rze

czywistości. ^ a t e g o r y a  ta zowie się u Niemców: 
R  e a 1 i t a t , I d e a I i t ii t und W  i r k I i c h k e i t.

1 1 )  Realność jest właściwą t r e ś c i ą  stuienia 

i istnienia, a treść przybiera nazwiska r d z e n i a  
j ą d r a ,  m i a z g i ,  o p o ń c z y ,  p o w ł o k i  i t. p. stó-l  

sownie do okoliczności. Idealność, wytłaczająca  

się wszędzie na realności, jak fizyonomia na twa
rzy ,  obrabiająca i formująca realność, nadająca jej 
ruch, słowem będąca arystotelesową" Kntelecliią, 

jest matką formy, a więc właściwą formą.  Treść  

jest materyal ej, a forma spirytualnej natury. For
ma ma nazwiska, k s z t a ł t u ,  b a r w 7 y ,  p o s t a c i  i 

t. p. R eczywistość jest treścią i formą w  jedni,
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c\,vli istotą. N ow a (a trójka, t. j. t r e ś ć ,  f o r m a  

i istota zowie się po niemiecku W c s e n ,  F o r m  

unii D a s e i n .  Bóg jest istotą, a tern samem treścią 
i fornuą.siniejącą, ,a świat istotą istniejącą, czyli 

j e s t e s t w e m *  \ I *
12) W szystkie dotychę -asowe filozoficzne trój

ki nie są niczein innein, tylko wyrazem wiernym 

trójki loicznej, t. j. trzech 1 o i c z ii y  c li k a t e g  o-  

r y i ,  któremi są: i l o ś ć ,  j a k o ś ć  i w z g l ą d ,
czyli po niemiecku: O u a n t i l a t ,  Q u a l i ( a l  und
R ę l a t i o n .  1 Pierwsze rozczłonie znanych nam do
tąd filozoficznych trójek ii. p. malerya, rozlega, 
konieczność, realność, treść, jest zaw sze i l o ś c i ą ;  

drugie rozczłonie u. p. duch, przyczyuowość, praw-  

no*ć, idealność, forma jest j a k o ś c i ą . , )  Ilość i ja
kość są nierozłączne wszędzie, zaczem równocze

sne i równie uprzywilejowane. Gdz'e ilość, tam 

jakość koniecznie i odwrotnie. 'Trzecie rozczło
nie paszych filozoficznych trójek, u. p. świat ros- 

ś wi at , wolność, rzeczywistość, istota, jest w z g  I ę-  

d e m/ponieważ tu, wzgląd mieć należy, czyli jest  

mowa o stni lub istni , -o zewnętrznej, wewnętrz
nej lubtlżywej istocie i t. p.; jest względem, bo tu 

d\ a przeciwne rozczłonia, zmuszone są do soju
szu, a więc do wzajemnego \Yfcg'ędu; jest w zglę
dem, bo tu wzgląd mieć potrzeb: na inne otacza
jące nas, istoty, jak to jest w ludzkieui i każdem 
innein społeczeństwie; jest względem, bo tu obo
wiązkiem jest mieć wzgląd na w c z o r a j ,  d z i 

s i a j  i j u t r o .  Bóg jest względem, bo bez świa
ta, jako swego v objawu, byłby bogiem trupem; 

świat jest względem, bo bez Boga stać się niemo- 

że$ każdy człowiek jest względem, bo zawisł od
* i



XXIV

Boga, świata i braci swych lud' i. W szelka rze
czywistość jest względem, dlatego też rozpadać 

sio musi na rozczłonia, jako wzgląd sam na ilość 

i jakość. W zgląd ten zowie się czasami nowo

modnie w z g l ę d n i ą .  1
f Chcąc wzgląd w  ogóle bliżej oznaczyć, po

trzeba wynaleść ku temu nową kategorią. Kant 

wynalazł ią i wprowadzi! do loiki. Jest to kate- 

gorya s t a n  u, der M o d a I i t a t. C z t e r y  w ięc są 

Joiczne kategorye: i l o ś ć ,  j a k o ś ć ,  w z g l ą d  i 

s t an.
13)  Kategorya s t a n u ,  tego p r z y b y s z a  w  

kraj zwyczajnych kategoryi, rozpada się na trzy 

p o d k a t e g o r y e , * k t ó r e mi  są mo ż n o ś ć ,  r z e c z y 

w i s t o ś ć  i k o n i e c z n o ś ć ,  a po niemiecku, 

M ó g  I i c h k e i t, W  i r k I i c h k e i t u mi N o t h w e  n- 

d i g k e i t .  (N ie  jest tu uiowa o znanej nam już  

Nro. 10. rzeczywistości, ani też z  Nro. 9. znanej 

nam także konieczności, ale o r z e c z y w i s t o ś c i  

i k o n i e c z n o ś c i  l o i c z n e j ,  czyli p o d  k a t e g o 

r y c z n e j ,  s t a n o w e j ,  m o d a l u e j ,  które w net bli
żej poznamy. M o ż n o ś ć  jest zdolnością do tego 

lub owego objawu w nas leżącą, jak n. p. możność 

stania się uczonym, dobrym lub złym człowiekiem 

i t. p. Bóg jest bezwzględną możnością, bo jest 

wszechmocą, która zdolna była świat stworzyć i 

świat stworzyła. Polski wyraz m o ż n o ś ć ,  w  któ
rym leży, jak w duszy sarmackiej, samodzielność 

i potęga, czyli grammatycziia c z y n n o ś ć ,  jest 

lepszym nierównie od niemieckiego wyrazu Alu* 

glichkeit, który jest grainmatyczuą n i j a k  ością,  

i znaczy częstokroć tyle, co m o ż l i w o ś ć  lub też 

co samo podobieństwo, t. j. co pudobua, u. p. do
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sj polskiego na niemieckie, lub odwrotnie rzecz  

przekładać. Bóg jest możnością w sini, a przyszłość 

nożnością w istni. / Rozumiemy tu pod przyszło
ścią rzeczywistość, t. j. istnienie mające się raz 

w dzisiejszośei objawić, czyli przedświat. Jakaż  

tu pokazuje się znowu mądrość Ojca przedwie
cznego. Już w  najpierwszym jego utworze, t. j.  

\i p r z y s z ł o ś c i  ś w  ija t a , tein k róleslwie platoń- 

skich idei, na łonie Boga spoczywającem, dysze  

s a m o d z i e l n o ś ć  i w o I u o ś ć. Możność jest pierw- 

s'*ym w z g l ę d u  s t a n e m .  —  Rzeczywistość jest  

jawem możności i znaczy tyle, co teraźniejszość, 

d iałalność, praca, czyn. Bóg jest także tą rze-  

er y wistością w  stni, a śwTiat dzisiejszy będący da
wniej od Boga pomyślanego i długo w stanie sw ej 

możności czyli w  przyszłości leżącego świata obja

wem , jest rzeczywistością w* istni. R z e c z y  w istość 

jest d r u g i m w z g l ę d u  s t  ane m.  —  Konieczność  
wreszcie jest dokonaną rzeczywistością, czyli w y 
pełnioną możnością. Jest to stan istnienia w prze

szłości, w  której nic ju r* zmienić niezdolasz, ‘est 
to królestwo boże. Z a  wrzeciądzami teraźniejszo
ści leży przeszłość, połykająca wszystko sw ą  

okropną paszczą. T o  konieczność! Róg jest ko
niecznością wr stni, świat nieboszczyków' konie
cznością w* istui. Stąd się pokazuje, że wszystko,  

co jest p r a w  d z  i wt ą m o ż n o ś c i ą ,  jest zarazem 

rzeczywistością i koniecznością, bo raz nią będ ie 

i być musi. N a  tej wielkiej prawdzie polega sła

wny dow ód istnienia Boga dany od Anzelma s K e u -  

tembury. Konieczność jest t r z e c i m  i o s t a t n i m  

w  g l ę d u  s t a n e m .  —  Niemięszaj w zględu , o 

którym tu mowa ze w z g l ę d n o ś c i ą  we z w y 
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kłem znaczeniu* W zgląd jest r e l a c y ą  dwu prze* 

ciwieństw w trzeciej rzeczy, np. realności i idea!** 

ności w  rzeczywistości uważanej bądź jako mo
żność, bądź jako rzeczywistość, bądź jako konie
czność, a to równie w  stni jak  w istni j w zglę
dność zaś, która nie zowie się po niemieck R e 

j a  t i o n ,  ale R e l a t i v i t a t ,  jest mieć wzgląd  

na przeciwieństw a jak np. między Bogiem a świa

tem , rozlogą a przyczyno w ością. Bóg jest w  z g  I ę-  

d e ni, ale niejest w  z g  I e d n o ś c i ą , która dopiero 
wT istni występuje na scenę. Bóg jako wzgląd  

jest Absolutem, świat jako względność jest różnic 

królestwem. —  T r z y  podkategnrye, tj. możność, 
rzeczywistość i konieczność są także względną  

różnią, bezwzględną jednią i filozoficzną różnoje- 
dnią. Przymiotnik w z g l ę d n y  stojący przy różni, 
pochodzi nie od w zględ u, ale od w z g  I ę d n o ś e i, 
podobnież b e z w z g l ę d n y ,  nie od bezwzględu,  

ale od b e z  w z g l ę d n o ś c i ,  y
Co znajduje się ii w stanie im/ności, np. czło

wiek jaki jeszcze nieurodzony, albo też przyszły  

filozof lub bohater w dziecku, zowie się techni
cznie* i n p o t e n t i a ;  co jest dziś, zaczem łoiczną 

rzeczywistością, zowie się1 in a c t u , ' a  co się już  

stało i jest łoiczną koniecznością, zowie się in 

s e m p i t e r n o .   ̂ Techniczne te włyrażenia możuaby 

po polsku przełożyć: fw  n a d z i e i ,  w* r o b o c i e  i 
w u i s z c z e n i u , ^  lecz że są we wszystkich ję 
zykach przyjęte, znane i używane, oraz nieobra- 

żają nigdzie smaku w  stylu po umiejętnościach z a 
prowadzonym, więc je  i w  języku polskim bez 

przekładu zatrzymujemy. Bóg niejest in sempiterno, 
ale in a e t e r u o, Mówiąc tedy o nim, że On jest



XXVII

iii potentia, myślimy wcale co innego, niż zwykle*  

j-.*5śt to potentia in aeterno, zostająca wciąż in po- 

lenlia, actu el senipilerno.
K a t  e g o  rv e są trójcą istoty w prawdzie, jak  

np. realność, idealność i rzeczywistość; wszyst-  

kość, jedność i całość; materya, duch i świat. 
Jest to trójca indyjska, czyli Brama, Wisznu i 

(Jzy w a , oj c i e c ,  d u c h  i s y n , jako stwórca, ni

szczyciel i ulrzymywacz istnienia. P o d k a t e g o -  

ry e są trójcą1 stanu istoty w  kategorycznej pełnej 

prawdzie. Jest to trójca chrześciauska w yższa  

<‘d trójcy indyjskiej, o j c i e c ,  s y n  i duc h ś w i ę t y .  
Syn w  indyjskiej trójcy jest t r z e c i ą ,  w  chreści- 

ańskiej d r u g ą  osobą. —  W  pierwszej podkate- 

goryi, tj. w  stanie możności, leżą zaw sze d w i e  

k a t e g o r y e ,  np. materya i duch, realność i ide- 

a!ność. Dwie te kategorye są tu odosobnione i 
bez zwiąsku; rozdziela je  przez długie wieki, ma

jące raz stać się dzisiejszością, ciągle cienka, a 

przecież twarda i niezłomna ściana dyamentowa. 

One łączą się dopiero w r z e c z y w i s t o ś c i  chwi

lowo, a w k o n i e c z n o ś c i  wiecznie. Trzecia tedy 
kategorya stanowi wszędzie d w i e  p o d k a t e g o -  

r y e ,  tj. rzeczywistość i konieczność. — - Heglow
ska filozofia opiera się nie na kategoryacb, ale na 

podkategoryach, a nadto li oderwanie wziętych;  

stąd też jest tylko loiką. Jej trójca niejest trójcą, 
clirześciańską, lubo do niej s pozoru podobna. 
(Jhrześciaiistwo niejest samą stanowością, tj. samą 

ni od al u o ś c i  ą ,  ale n i o d a l n o ś c i ą  k a t e g o r y 
c z n e j ,  czyli w m o d a l n o $ ć  w  c i e l o n e j  r z e 
c z y w i s t e j  p r a w d y .

Podkategorye loiczue są powodem do uaitę-
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pnych trójek filozoficznych: P r z e d ś w i a t ,  ś w i a t  

i p o z a ś w i a t ,  p i e r w o s ł a n ,  ż y w o s t a n  i bo-  

ż o s I a n , s t n o ś ć , j a w  i o bj a w , czyli po nie
miecku: unerschaffene W e i l , Diesseits und Jeuseits, 

jako trzy siany istnienia. Trójki te maja s t u  o ś ć  
b e z w z g l ę d n ą ,  —  bo wyżej wspomniona i tylko 

przyszłość jawu ze wszyslkiemi jej glęhokiemi to- 

niaini znacząca, jest s l n ią  w z g l ę d n ą ,  —  tj. mają 

Boga pierwiastkiem swym i źródłem.
U )  Ponieważ w  pierwszej podkategoryi, tj. 

w  możności, leżą zawsze d w i e  p i e r w s z e  kale-  
gorye, i ponieważ każda trzecia kafegorya rospada 
się na d w i e  p o z o s t a ł e  podkategnryc, tj. na stan 

rzeczywistości i konieczuości, zaczem powstają 
s powodu tego astepne filozoficzne czwórki:  

a. B y t ,  b y t n o ś ć  lub b y c i e ,  będące materyą 

i realnością, ni c ,  n i c o ś ć  ł ub ni c e s  t w o, bę
dące duchem i idealnością, ż y w  os ta n  będący 

śuialem, a je szcz e  bliżej, rosświatcm ciągłym, 

czyli chwilową kategoryczną i loiczną rzeczyw i
stością, oraz bytem i niczem w doczesnej jedni, 

wreszcie b o ż o s t a u ,  będący pozaświałem, czyli 

ubóstwioną kategoryczną rzeczywistością lub lo
iczną koniecznością*, oraz bytem i niczem w wie
kuistej jedni, a nadto objawionym zupełnie ż y w o -  

stanem, —  są pierwszą filozoficzną czwórką. Byt 
zowie się po niemiecku d a s  S e i u ,  nic, d a s  N i c  li< s, 
żywostau d a s  W e r d e n ,  a bożostau d a s B e s t e -  

hen.  Zyw ostan,.stojący | od toporem znikomości 

i stający się czein innein w każdej chwili, nietyl- 

ko oddaje wiernie, co zawarte jest w niemicckiem 

Werden, t e j  a b s t r a k c y j n e j  f i e n c y i ,  ale jest  

pięknym i malowniczym wyrazem. T o ż  samo ro-
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%umie się o bożostanie, a nawet w  nierównie w y ż
szym stopniu. rjy\vostan podobny jest do w iecz
nie młodej dziewicy, wstającej wciąż z  łoża 
pr esr łości z jutrzenki rumieńcem i uialiuow emi ja 
godami swego oblicza; a bożostan będący krajem 

świętych, tej propagandy śmierci, jest podobny do 

dziewicy zaczarowanej, siedzącej na zorzy półno
cnej, na pożarze nocnych obłoków, który świeci 

lecz niepali. Bożostan nazywamy czasem dla sty
lowej rozmaitości ty u g a j e m ,  którym było miejsce 

święte po kościołach naszych słowiańsko-pogań
skich przodków. B y t  i n ic  są bezwzględnie rze
czą jedną, bo obadwa są rozczloniami podkate- 

goryi możności, w  której każdy byt, lip. człowiek  

jaki jeszcze nieurodzony, jest bytem będącym ni— 

czem, za czem i niczem będącem bytem. N a  czele 

czwórki lej postawiwszy B o g a ,  jako slność bę
dącą pierwiastkiem wszelkiego względnego istnie
nia; to po wstaje tu święta filozoficzna p i ą t k a .

b. Druga filozoficzna czwórka ma następuc ży

wioły. T w i e r d z e n i e  jest by tein, uważany ni z lo- 
icznej strony, jest inateryą. P  r z e  c z e ii ie jest  

niczem, duchem. Ducha jest naturą, iż s poezą- 

. tku w ą t p i  o prawdzie danego mu twierdzenia, 

bądź to w  umiejętności, bądź w  religii, państwie 

i zwyczajńem życiu; pó*niej z a ś ‘ p r z e c z y  to 

twierdzenie i występuje przeciw niemu do boju. 
Stad też uiedaremuie zowie on sio u Braminów 

Wisznu, tj. niszczycielem, burzycielem. K o j a 

r z e n i e  jest żywostanem, jednością twierdzenia 

i pr eczenia w św ie c ie ,  życiem doczesnein. S p ó j 
nia  wreszcie jest bożostanem, jednością twier

dzenia i przeczenia w  pczaświecie, życiem wieku-



XXX

isfem. Czwórka la zowie sio u Niemców: T o 
si  ti o u, N  e g a  li on, C o i u c i d e n z  uml L i  mi ta 
li on. Odróżniaj (u u j m o w a n i e  od przeć* enia, 

czyli uj e iii n o ś ć od przeczności, uj e ni n i a od prze- 

czai. Przecznia jest u e g a c y a ,  jak np. duch 

względem matcryi; ujeinnia jest p ry w  a c y ą , jak 

np. cień względem światła, zimno względem cie

pła itp. I ta czwórka stanie się piątką, skoro na 

jej czele postawisz Boga. jI
Cm P r z e d  ni i o t o w  o ś ć ,  p o d mi o t  o w o ś ć, p r z ed 

i p o d m i o t o w o ś ć oraz iii i o t o w o ś ć ,  a po nie
miecku: O b j e c t i ^ i l a l j S u b j e c t i y i l a l j O b j e c t -  

S u l > j e c t i v i t a t  i C o n j e c t i v i t a t ,  są trzecią filo

zoficzną czwórką. P r z e d m i o t u  w o ś ć jesl bytem 

i twierdzeniem, więc uiateryą. Wedle naszej fi
lozofii może być jedynie rzecz inateryaliia właści

wym przedmiotem. Prz-edmiot spekulacyi heghnv-  

skiej jest prawdziwego przedmiotu zaledwie cie
niem. Myśl czysta, która się w trumnie szklanej 

tak zwanego idealnego życ.a zasklepia, niejest 

światłem życiodajnego słońca, ale światłem księżyca* 

które nieda się zgęścić i w ciepło przedmiotowo- 

ści zainieuić. T u  o zarzewiach serca, o miłości, o 

pięknej kochance Izydzie, którą jest natura, albo 

ani słychu, albo też jest mowa w  języku zimnej 

Hekaty. Hegel jest głową gorgonią, która przed- 

iniotowość zabija i w gaz niewidzialny obraca. —  

P o d m i o t o w o ś ć ,  wyraz prze wy borny i od pe
wnego czasu jakiinsiś szczęśliwryui instynktem do 

pism polskich* wprowadzony, jest niczem i prze
czeniem, a więc duchem. Podmiot zow ie się tak, 
dla tego, że stoi p o d  mi o t e m,  <j. pod wyższą  

od siebie potęgą. Duch też stoi pod miotem w o li*
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ftzieluuść i jej sprężyna, tj. bóstwo w  nas żyjące jest 

w yższe od czystego, od odosobnionego od każdego 

myślenia. Odróżniaj nasz podmiot, nawet w  na
szych pismach niemieckich, od podmiotu spekulacyj 

jiego. Niemiecka filozofia, zgoła i heglowska, rozu
mie pod podmiotem, t y l k o  mój ,  lub t y l k o  t w ó j  

s p o s ó b  m y ś l e n i a ;  zmieszano tu podmiot z j e 
d n o s t k a  ( N  or. 5.). N a sz  podmiot jest d u c h e in, 
nietylko we mnie, ale i za mną, nie jedynie moim 

jednostkowym, ale i ogólnym, jest duchem moim, 
całego świata i Boga w  jedni, słowem jest  

heglowskim pod- i przedmiotem, czyli heglowską  
ideą. Hegel nieznal przedmiotu) ale miasto jego  

p o d m i o t  z a  in n ą. Podmiot w  gram maty ce jest  

p i e r w s z y m ,  a przedmiot c z w a r t y m  przy pad* 

kiem. Graminatyc' ny podmiot ma swego o mó wc ę ,  

tj. swój p r e d y k a t .  —  P r z e d -  i p o d m i o t o -  

w o ś ć ,  lub też odwrotnie p o d -  i p r z e d m i o t u -
W’ O Ś Ć ,  ta sławna Scylla i Cbarjbdys na oceanie

*
spekulacyj niemieckiej, co już niejednemu żegla
rzowi polskiemu rozum wydarła i okręt jego dobry, 

tj głowę opowudne rafy rozbiła, j e s t , jeśłi rzecz  

głębiej tirli w ycisz, żywostanem, kojarzeniem, a 

wTięc światem. Tu jeszcze walka między bytem 

a niczem, między twierdzeniem a przeczeniem, 

między materyą a duchem, czyli między przedmio

tem a podmiotem, nieskończona, tu je szcz e  panuje 
Janus ze swemi dwiema twarzami, czyli dualizm, 

a więc dualizm ten pokazuje się i w techuicz lyw 

wyrazie. Każdy człowiek żyjący jest przed- i 

podmiotem. Empirya niezna przed - i podmiotu, 

ale p r z e d -  i p r z e d m i o t ,  a spekulacya niezna 

pod- i przedmiotu, ale p o d -  i p o d mi o t ,  o obu-



XXXII

dwu ' więc powiedzieć można: s i nipie x  D e  i 
s e r v a !  Ernpirya zna p r z e d m i o t  we innie, tj. 

zmysłowość poznającą, która jej wydaje się być 
podmiotem, duszą, i p r z e d m i o t  z a  mną ,  czyli  

rzecz; a spekulacya zna p o d m i o t  w e  mn i e  i 
p o d m i o t  a nuią, który ona zowie przedmiotem; 

obiedwie są w  tak zwanym parałogizmie, oszukują 

same siebie i innych. Zamiast przed- i podmio
towość , używamy nie raz p rz e d ui i o t - p o d m i o-  

t o w o ś ć .  —  M i o t o w o ś ć  wreszcie jest bożosta- 

nem i spójnią, zaczem pozaświatem. Przeszłość  

popycha, u d e r z a  teraźniejszość i jest jej m io
tem.  Uderza ją, lecz zaw sze n a p r z ó d ,  nie 

w  t y ł ,  bo w  takim razie miot jej staje się w y 
mi o t ę  m! Tu znika w aśń między polarnemi prze
ciwieństwami zupełnie. Cała przeszłość jest mio- 

towością, a każdy nieboszczyk miotem. Z e  zaś  

nieboszczyk jest człowiekiem wszystkich przeży

tych dzisiaj, czyli zebranym w jedno, całkowitym 

człowiekiem, więc miotem jest w  żyjącym czło
wieku jego  wieczne i codzień tożsamo bóstwo. 

Miot jest pierwiastkiem przedmiotu i podmiotu. —  

Czwórka ta zamienia się także natychmiast w pią
tkę skoro na jej czele postawisz Boga, jako mi o t  

n a j w y ż s z y ,  czyli jako b e z w a r u n k o w i  p i o -  

to  w7o ś ć .  .Również w  człowieku znajduje się miot 

bezwzględny, lubo jednostkowy, będący jego  

przed- i podmiotowości wszelkiej świętym pier- 

pierwiaslkietn. Miot jest wszędzie s a m o d z i e l 
n o ś c i ą ,  w o l n o ś c i ą ,  b ó s t w re m,  r d z e n i e m  

i s t n i e n i a .  Jest to wyraz przynoszący mo
wie ojczystej nowy Dyamcnt do korony tryum

falnej !
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Każda ze znanych nam ju ż  filozoficznych (ró

je k  jest czwórką i piątką, lubo, niema oso
bnych wyrazów do oznaczenia dwu pozostały *li 

prawdy odcieni. Tu jeden przykład. Prawda jes : 
a) ■ e a I u o ś ci ą, b) i d e a o ś c i ą ,  o) z y  c z  y w i-
s t o ś  i ą d o c  e ś i  ą,  dj  r z e c z y w i s t o ś c i ą

* ♦

w i e  k u i s l  ą, ej  r z e c z y w i s t o ś c i ą  b e z w z g l ę 
d n ą ,  cz)li jest: naturą, duchem, światem, poza- 

światern i Bogiem. j, n j  ' i

tt ' Stąd wynika, że liczy 1 .  2. 3. 4. 5. a na
wet 6  i 7. są liczbami filozoficzneini i godnemi 

mysteryi. * Wszystko jest j e d n o ś c i ą ,  bo ty o 

B óg jest bytem, ho miedzy Bogiem a bóstw nu, 
r, Jego łon- wychodzącem i stworzeniem z w a -  

nem niema w łaściwej różnicy. Jest* to bezwzglę

dna jednia. Wszystko jest d w ó j k ą ,  bo stność 

i i stność stoją wiecznie . obok siebie, jako przy
czyna i skutek. Jest to względna próżnia. W s z y 

stko jest t r ó j k ą ,  bo ma realność, idealni ść. i 
rzeczywistość swemi czynnikami i wykładnikami. 

W szystko jest e z w ó r k ą , bo rzeczywisto ć bę- 

_ dąca i realnością i idealnością v w  jedni, a v\ięc 

dwójką, jest dwojaka, doczesna i wiekuista. W s z y 
stko jest p i ą t k ą ,  bo rzeczywistość, skoro rzecz  

głębiej rir w a ży sz,  jest trojaka: docześna; wie

kuista i bezwzględna. . Liczba t* filozoficzna je
szcze dalej rość» może, a przynajmniej o dwa  

jstopnie. i \Vszystko jest s z ó s t k ą ,  bo jest real
nością, idealnością i' czworaką* rzeczywistością: 

przedświatową, światową,' pozaświatową i bez

względną. * Wszystko w7reszcie jest s i ó d e m k ą ,  

bo jest sześciu swTych koniecznych względów7 C a- 
i o ś c i ą .  Całość ta jest najdoskonalszą n r  no-
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jedni;|, jest końcem, ś i o d m y in d n i e  m s t w o-  

r ż e n i a ,  w  którym Bóg odpoczął. —  Patrząc na 

powyższe prawdy naszej przedstawienie’, przeko
nać się można, jak wiele zawisło od stanowiska, 

na któiem stojemy. Niebyłoby w filozofii niep< 

rozumień, gdyby każdy s czytelników stawał za

wsze na tymże samym szczeblu długiej drabiny 

do uieba, na którym stanął piszący dzieło, o

1 5 }  Teraz przystępujemy do technicznych w y 

razów dotyczących się c z ł o w i e k a. Z e  zaś w y -  

razy te w  Cbowannie naszej znajdują swe objasiń -  

nie, i kar'dy z  nich prawie daje powód do od
dzielnego paragrafu, przeto tu o nich krótko! 

Nicbyśmy nawet o nich niemówili, gdyby niebyły 

potrzebne w  naszein piśmie od początku samego. 

Wreszcie idzie (u nam, jeśli nie o obraz, to przy
najmniej o pierwsze pełne zarysy filozoficznej na
szej ukochanej i pięknej macierzyńskiej mowy.

1 6 )  Człowiek jest także prawdą, a do tego 

. obrazem i podobieństwem Boga, ma przeto prawdy 

naturę. Jego istota jest:  c i a ł e m ,  d u s z ą  i oboj
giem w jedni, czyli j a ź n i ą ,  po niemiecku: der 

L e ib , die S eele, das Jch. J a ź ń  jest dobrym 

polskim wyrazem i oddaje przedmiot swój dosko

nale. Leżał wyraz ten w naszej mowie oddawca, 

a to w  słowie p r z y j a ź ń ,  jako w t e m,  co p r z y  

j a ź n i  znajduje się naszej. S z c r ęśliwszy to w y 

raz niezawodnie od niemi ckiego nieruchawego
i 0 * 0

das Ich, lub teź pseudo-lacińskiego egoilas. . N a 
wet dla poety m«że on być stokrocią do jakiego 

wianka. Ciało jest naszej realności, dusza naszej 

ideabiości, a jaźń naszej rzeczywistości ostateczną, 

albo raczej najpierws ą podwalą. Jaźń jest, jak
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każdy inny (rzeci wykładnik prawdy: bezwzglę
dna , przedświatowa, światowa i poza światowa, 

wszędzie zaś ciałem i duszą w  jednym stoku. 
Jaźń bezwzględna wytryska beśpośrednio z  Bo
g a ,  jako myśl s przedwiecznej g ło w y ,  będąca 

biblijnym l o g i e m ,  t. j. pojęciem i słowem, dusza 

i ciałem * jest bóstwem i, w sr elkiej innej dalszej 

jaźni świętym korzeniem. —  Jaźń *zująca się bó

stwem, czyli samą ©obą, zowie się s o b i s t  o ś c i ą ,  

po łacinie s e i t a s , po niemiecku d a s S  e I b s t. 
^obistpść jest tein, co każdy z nas zowie s a 
mym s o h ą  w najściślejszem znaczeniu, co po 

udacie ręki, nogi, a nawet głow y jeszcze n a -  

in i pozostaje; jest t iuisz a w i e c z i i a  i s t o t a ,  

(Jialo jest tem, co p r z y  sobistości leży,  a wiec  

p r z y - s o b i s t o ś c i ą ,  a d s e i t a s  fens ad se), 

X  n s jc  li s e i n ;  dusza jest tein, co w sobistości le
ży , ą więc w s o b i s t o ś c i ą , a s  e i( a &, B e  i -  

s ich s e i n ;  jaźń wreszcie jest tern, co stnieje luh 

istnieje d la  s i e b i e  a więc d l a s o b i s t o ś c i ą ,  

pmseitas, Fursickseiu. r e aś j a' ń jest ciałem 

i dusza w jedni* prze < dlasobis ość jest przy-i  

w s o b i s t o ś c J ą , An-inid Beisichsein. «•— Sobi- 

stość uznająca drugą sobistość^ jako zupełnie ró- 

wne sobię bóstwo, jest o s o b i s t o ś c i ą ,  a jedno

stka ludzka śród osobistości społeczeństwa żyją
ca, o s o b ą .  T rzy  coskladniki boskiej istoty z o -  

wią się pięknie i głęboko t r z e m a  o s o b a m i  

w  B o g u .  T y m sposobem oznaczono tu r ’ w n o £ ć 

b e z w z g l ę d n ą  i w z a j e m n e  u z n a n i e  s i ę  

wszystkich rosczloń prawdy. Bó jest osobą, po- 

ieważ stworzywszy człowieka wolną, samodziel

ną istotą i zrobiwszy go swłym obrazem żyw y ni
^  ■  o  *  ^
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na ziemi, uznał sobistość za sobą, czyli sobistość 

obcą. —  Osobistość od każdej i/mej osobistości 

za najlepszą i najdzielniejszą uznana, stąd te/ na 

czele rodziny, państwa lub innego jakiego stowa
rzyszenia postawiona, zowie księ W o ś c i ą .  Każda  

mość jest majestatem. - W  naszym języku była też 

ona tytułem Panującego, czego znana formula: 

J e g o  k r ó l e w s k a  M o ś ć  jest dowodem. Bóg  

jest najwyższą Mością i dla tego ma we w szyst-  

kicb językach "wyraz P a n ' s wo i m o mówcą. Mość 

w  fiłozoficznein znaczeniu jest ostątecznem rozwi
kłaniem naszego bóstwa, jest Bogietn-Czlowie-  

kiem, Sobistość, osobistość i mość są stopniami 

jaźni.* Osobistość zowie 'się po "niemiecku Per-  

soiilichkeit,rale mość uiemav (u odpowiedniej nazwy. 

M a j e s t a t  jest tylko do mości zbliżeniem. W  ży 

jącym człowieku wszystko jest jaźnią, lubo co

raz to w  innej postaci, zaczein i pod innem na 

zwiskiem występującą. Ciało 'np. jest jaźnią z e w 
nętrzną , dusza jaźnią wewnętrzną; ciało zowie 

się leź nie bez ł głębokiego znaczenia pryysobi- 

stością, a dusza w  sobistością. Szło tu o ozna

czenie tego, że równie ciało jak dusza jest p ew 

ną sobistością,, czyłi jaźnią. ł ’ * K
1 7 )  Ciało ma, jako jaźń zewnętrzna, czyłi 

jako przy sobistość, —  bo jako s a m e  c i a ł o  by 

ioby nie ciałem, ale trupem, abstrakcyą nieży-r 

w ą ,  '*— . następne władze, które się poznania 

prawdy. dotyczą: z m y s ł  die Siuulichkeit, w y -  

o b  r a ź  nią  die Vorstelłiingskraft, p a m i ę ć  das 

Gedaditniss i rozum den *Verstaud. Z m y s ł  jest 

zwierciadłem naszej jaźni obrócouem przeciw z e w 

nętrznemu światu j on daje nam w r a ż e n i a  E in -
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drucke. W y o b r a ź n i a ,  niejest fanłazyą, jak (o 

dotąd u nas mniemano, a le . ogniskiem wszystkich 

zmysłów, czyli zmysłem wewnętrznym, zowie się 

tez po niemiecku, nie Eiubildimgskraft, tą władzy 

urojenia, ale VorsteIlungskraft, t. j. władza w y 
obrażania, Wyobraźnia przyjmuje zmysłowe w  -  

źeuia, skupia je  w  sobie i przerabia w  w y o b r a ź  

ż e n i ą ,  in VorsteIlungen. Pamięć jest wyobraź

nia zatrzymującą wyobrażenia, czyli zamieniającą 

je >\v p r z y p o m n i e n i a  in Erinuerungeu. Tu na
leżą w  s p o m n i en i a, p a m i ą t k i  r o s p. a m i ę t > -  

. w a ni e i tp. R o z u m  wres' *ie jest wyobaźnia  

i pamięcią w  jedni, a więc koroną i królem zmy—̂  

słowości całej. On porównywa wyobrażenia s przy

pomnieniami, i przychodzi do pojęć, Begriffe. Jest 

to najwyższa zwysłowość,, i dla tego , najniższa 

jeszcze jaźni naszej potęga. Rozum, to w  jaźni 

naszej rachunkowa machina Pastora* Halina. Tu  

należą wyraz)" r o z u m i e n i e ,  z r o z u w i i ł o ś ć 

i kilka jeszcze innych odpowiednich uiemieckięmii 

V  e r s t c h e n. Wyobraźnia, pamięć i rozum są
system jin naszej zmysłowości, jaźni naszej real
nością, ’ empiryą. ł Tu powstaje i panuje wiecznie 

w  z g  I ę d n a  r ó ż n i a. Z e  wnętrzność pi a wdy i

poznania jest tutaj celem, a b i e r n o ś ć  głównym 

charakterem. 10

1 8 )  Dusza ma, jako ja Yi wewnętrzna, czyli  

jako wsobislość, —  gdyż inaczej byłaby tyiko 

heglowską jdeą, lub też gminnym upiorem, t, j. 

ciałem bez gło w y i mózgu, czyli podmiot podmio
towością bez przedmiotu, ma następne władze 

dotyczące się poznania: urn die Phanlasie, r o s -  

s ą d e k  die Unlieilskrnfl i u my s ł  die Yeruuuft.
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Urn jest tak pięknym i celowi swemu odpnwied- 

uiiii wyrazem, że zazdrościć go nam mogą inne 

europejskie narody* On znaczy tyle, eo grecka  

f a n t a z y a ,  lub co łacińska i m a g i n a c y a ,  albo 

też wyraz polski, miałko i niebacznie dotąd p ż y -  

wanv, w y o b r a ź n i a .  Uin jest pierwiastkiem wszel
kiej naszej liniowości, czyli oryginalności i twór

czości, odpowiada wyobraźni, jako pierwiastkowi 

c h w y t n e g o  w y o b r a ż a n i a , ,  czyli b r a n i a  

o b r a r ó w  z n a t u r y ,  i stanowi, z  nią przeci

wieństwo, jej odwrotny biegun polarny. W y 

obraźnia do umil. jak ciało do duszy. Urn jest  

ojcem ui ni del ,  t. j. wszelkiego rodzaju widzia-* 

dcl,  widmo w ,  dziwów, mamidel, marzeń, t\v«h 

rzydet, słowem i d e a ł ó w. ,  Umidła są preciwoj-* 
kami w yo b rażeń . Tu 'ródło wyrazów u i n n wa e ,  

umuy,  u r n o wo ś ć  i tp. R o s s ą d e k  jest oczy
szczającym się re swych marzeń uinem, czyli 

w ł a d z ą  s ą d z e n i a .  Jest to przeciwnik i dii 

sza pamięci. Jego utworem są z d a n i a ,  czyli 

sądy,' Urllieile. W yraz ten, równie jak um, rzad
k o ,  prawie nigdy, nie był u nas debrze pojęty i 

stosownie używany. JJinysł wreszcie jest  

zupełnie oczyszczonym umem, uinem najwyższej 

potęgi, uinem i ros&ądkiem' w  jednym stopie. Or 

jest przeciwnikiem i duszą empirycznego rozumu, 

tudzież ojcem umysłów >ści. Jego utworem* są czy-  

ste myśli, czyli id e e .  Um, rossądek i umysł są 

trzema potęgami naszej twórczości, systemem na

szej umysłowości, jaźni naszej idealnością, mele-, 
fizyką, spekulacyą. Tu rodzi się i panuje b e z 

w z g l ę d n a  j e d n i a .  Wewrnęlrżność prawdy i 
u . i * 1 d
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poznania jest tutaj celem, a c z y n n o ś ć  stanów -  

c .yn» charakterem. » ,(< «
• 1 9 }  J aźń, to bóstwo w  nas żyjące, nasza 

święta istota i dlasobistość, ma następne władze, 

dotyczące się poznania: u w a g a  die Aufmerksam- 

k e it ,« i* o z w a g  a die Anschaiiung i m y s i  die 

YYahrnelimuiig. Jak jaźń jest jedności;! ciała i 

dtiszy, tak władze jaźni są zlewem władz ciała 

i duszy. U w a g a  tedy jest w y o b r a ź n i ą  wraz 

ze r mysłem, tudzież u iii e m w7 jedni, i ściąga się 

równie na świat widzialny jak i niewidzialny, 

przeto na śwtat rzeczywisty. Ona wiedzie nas 

do tak zwanych s p o s t r z e ż e ń ,  Beobachtungen, 

observationes. R o z w a g a  jest jednością pamięci 

i rossądku, uwagą wyższego napięcia i stopnia, 

źródłem matematyki, wszelkiej sztuki, a szcze

gólniej sztuki życia. • Ona ściąga się także na 

świat widzialny i niewidzialny, a więc na rze
czywisty, i daje nam z d j ę c i a ,  t. j. odjęcia, od

bicia, oderwania, matematyczne, że tak powiem, 
i sztuczne Daguerrotypy, słowem tak zw ane u Gre
ków7 i Niemców7 aXiomata. M y s i  wreszcie jest 

jednością rozumu i umysłu, a oprócz ego uwa-  

g M  rozwagi ze wszystkiemi ich czynnikami, i tym 

sposobem szczytem wszelkich w'Jadz naszego po

znania. YY nim stapiają się zmysł, wyobraźnia* 

pamięć i rozum; urn, rossądek i umysł, uwaga  
i rozwTaga; on jest tedy źródłem i ojcem filozofii, 

YY szystkie nas' e w ładze, biorąc rzecz ściśle, są 

mysłem, I ibo coraz to na innym stopniu i w in
nej postaci. ‘ Krańcami ostateczuemi myslu są:  

z m y s ł ,  jako to, co jest z  ni m,  p r z y f ni m,  co 

jest zewnętrznym mysłem, i u m y s ł ,  jako to, co
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jest u n i e g o ,  (tu objaśnia sic; znafżfenfe iiiemie -  

kiego Bei sieli sein, które w sobisiością nazwa

liśmy), w* ii i m, co jest wewnętrznym inyslcin. 
Mysi przeto jest pierwiastkiem i źródłem równie 

zmysłu jak umysłu ze wszvs(kiem, co do nich* * .  ml '  ł  ,

n a le ży ,  czyli  równie zmysłowości i umyslowości 
całej , ja k '  i my s I o w  o ś o i. jt On ściąga się na 
świat widzialny i niewidzialny, czyli na świat rze
c zy w is ty ,*  i wied/Je nas do o b j ę ć ,  będących, 
ż e  lak rzekę, u Ą c i ś n i e n i e iii ż y  w  e j ,  p i ę k n e j  
B  o g  i ii i p r a w d y ,  o k r ą ż e n i e m  c  a I o ś o i, p r a-  
w  d a  i s t n ą ,  tak zwanem a c r o a i i i a !  Mysi jest  
źródloslowem mnóstwa w y r a z ó w ,  np, jeżeli  zmysł 
i umysł pominiesz, p r z e m y s ł u ,  r o z m y s ł u ,  na -  
m y s ł u , w y m y s ł u ,  z  a iii y  s I u , d o m y s ł u  i l p. 
W s z y s t k o  je s t ,  jak  ju ż  rzekliśmy, my s ł e i n .  I t a k  
możnaby powiedzieć, zmysł jest z m y s ł e m ,  w y 
obraźnia p r z e m y s ł e m ,  pamięć po m y s ł e m,' ro
zum r o z m y s ł e m ,  . um w y  iii y  s I e ni, rossądek 
n a m y s ł e m ,  umysł u in y  s ł e ni, u w a g a  d ) iii y -  
s I e in , ro zw aga  z a m y ś l e n i ,  a mysi m y  s Jem.  
Jakto ź l e ,  niemieć w  kraju filozofii! Znaliśmy 
inysł z  mu istwein przy im ków » t. j. w  mnogich po
staciach, a iiieznałiśuiy czystego ;  znaliśmy w s z y s t 
kich M o r -  P o l -  i L a c h ó w ,  a uieznaliśmy sa-

*  * w

mego L e c h a !  Mysi jest wyrazem, niedająeym 

się także na żaden cudzoziemski język  słownie 

przełożyć i robi ojczystej mowie, więcej niż za
szczyt i chlubę! Po niemiecku nazwaliśmy go, 

w  niedostatku stosowniejszego miana, pod w z g lę 
dem zawartego w  nim pełnego poznani*, Wahr-  

^nełiinung, * jakoby p ra w d ob r a n ie m, tein Apol- 

łinowein winobraniem, a pod względem zawarte-
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go w mm ucoci a i życia ' G e ni ii t h. Mieliśmy 

m y s i ,  wyraz tak głęboki i tak doskonale jaźni 

naturę wszechstronną malujący, a uieumieliśmy do
tąd niemieckiego Gemulh w " polskim oddać ję
zyku. Pojęcie to było przecież w kraju, ponie
waż już Krasicki prawii o a u i mus z u. —  Uwa
ga, rozwaga i mysi są systemem naszej mysło- 

wości, t. j. jaźni naszej, poznającej rzeczywistość, 

filozofią od Boga samego w stworzeniu objawio
ną. Zewnętrzność i wewnętrzność, czyli całko
witość p r a w d y  i w i e d z y  w i e c rz n e j w  pozna
niu, jest tutaj celem. Tu rozjaśnia się godło na
szej filozofa: D i e  v o l ! e  W a h r h e i t  a u f  d e n  

F e u e r s c h w i n g e n  d e s  L e b e n s h  Filozoficzna 

r ó ż n o j e d n i a  (u się urodziła i ma zostać mą
drości polskiej znamieniem. D z i e l n o ś ć ,  będąca 

biernością i czynnością \v‘ jedni, a w najszczę
śliwszym razie s a m o d z i e l n o ś ć ,  jako najwyż
sza dzielność, jest tu panującym charakterem. 
Bierność jest niemiecką U e ce p t i v i ta I , P a s s i -  

v i l a t ,  czynność S p 0 :1 1 a u e itii t, A c l i v i t a f ,  

dziełu.iść V  ir t ii os it at,  a samodzielność S e b s t -  

s t a n d i g k e i t .  * Stokroć szczęśliwsi jesteśmy tu 

od Niemców,' mogąc się obejść bez tylu pożyczo
nych barbarzyńskich wyrazów! * 1 n

2 0 ) Śród tak wielu władz naszej zewnętr - 
nej, wewnętrznej i całkowitej jaźni, czyli naszej* 

przyso- w s o -  i dla sobistości, mamy jedynie t r z y  

w ł a d z e ,  b ę d ą c e  ź r ó d ł e m  p o z n a n i a ,  czyli 

tak zwane E r k e i i n t n i s s ą u e l l  en,  t. j. z m y s ł ,  

u m y s ł  i my s i .  Z m y s ł  jest źródłem poznania 
dla e w n ę t r z u e g o , u m y s ł  dla w e w n ę t r z 

n e g o ,  a my s ł ^d l a  całkowitego, żyw ego *i  peł-
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nego świata, dla stni i istni rzeczywistej, dla Bo

ga i stworzenia, słowem dla organicznej Prawdy. 

P o z n a n i e ,  die Erkeńntniss, • jest aktem zjedno
czenia jaźni nas ej pełnej s prawdą zewnętrzną, 

wewnetrzą i całkowitą, a węzłami tego zjedno

czenia są źródła poznania. Z m y s ł ,  u my s ł  i 
m y s i ,  to są trzy mosty, wiodące nas na wyspę 

błogą umiejętności. W ystaw sobie np. igłę ma
gnesową! Jaźń nasza jest tu jednym, a prawda 
drugim biegunem; źródło poznania, bądź to, bądź 

o w o , jest między niemi ś r o d k o w y m  p u n k t e m  

w z g l ę d n e j  r ó ż n i  i b e z w z g l ę d n e j  j edni .  
Poznając, w c h o d z i m y  w  uni ą  s p r a w d ą ,  a 

więc z  Bogiem, światem, przed- i pozaświatem, 

i stajemy się przedmiotu naszego myślą, głosem 

i ecbem teraźniejszości, wr której żyjemy. W ie
dza Boska, oas eigentlicbe ewige Wissen, przy
chodzi tu do swego brzmienia, do swego Alle** 
luja w stworzeniu! Trzeba Ci. b)ś poznał, że 
Bóg s całym Wyi objawem jest P r a w d ą  i W i t -  

d z ą  powszechną, wiecznym przedmiotem naszego 

poznania będącą, oraz, że jaźń nasr a, jest tożsa
mą Prawdą i W iedzą w jednostce, albo raczej 

w j e d n ej  s w ej C a 1 o s t c e ! Poznanie jest koja
rzeniem się p r a w d y  i w i e d z y  n a s z e j  s P r a 
w d ą  i W i e d z ą  B o g a ,  je st,  że tak powiem, 

s p r a w d z e n i e m  b ó s t w 7a n a s z e g o  na B o g u !  

Kojarzenie u> staje się tern łatwiejsze, że c a -  

ł o s  t k a  jest,  jak C i  już z  No. 5. wiadomo, poje- 

dyńczością, a pojedyńczość ogólnością i szczególno
ść ą społem, czyli powszechnością, zaczem całością! 

s  Prawda i w iedza, rów nie w' Bogu jak w  nas, mają się 

do siebie, ja k  ciało do duszy. Poznał ie jest z j  e d u o-  

1
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c z e n i e m  p r a w d } ’ 7  w i e d z a ,  jest n a s z ą  i b o -  

s k ą ni ó w i ą c ą j a z 11 i ą ! Oprócz tego poznanie jest  

ja szcze  w i a r ą  i m y ś l e n i e m  w  jedni! O tein 

ws^ystkiem dowiesz się bliżej z  naszej loiki.
)  Każde źródło poznania ma b e s p o ś r e -  

di i i ą p e w n o ś ć ,  die unuuUelbare Gewissheit, bo 

inaczej niebyloby źródłem, tj. początkiem, s którego 

wychodzi umiejętność bezpiecznie, podwalą, na któ

rej spocząć i zamki swe budować możesz. Jakoż 

tak jest rzeczywiście. Widzisz własnemi oczami, 

słyszysz własnemi uszami, wąchasz własnym no

sem i dotykasz w lasnei d pal *aini, zaczem zaw sze  
sam i wprost, t. j. bezpośrednio, i niepotrzebujesz 

tu obcych oczu lub uszu, czyli pośrednictwa. P o

dobnież wiesz o tein. *e m y ś l i s z  równie bespo- 

średnio. Wreszcie w iesz,  że ż y j e s z ,  że j e s t e ś  

b o s k ą ,  w o l n ą  i s t o t ą ,  także bespośrednio, bo 

masz przyrodzone w ł a s n e  u c z u c i  e. Takie bespo- 

śr*duie wiadomości r owią sie pewnikami, unmittel- 
bare Erkennliiissgew issheiten. Mamy trzy źródła po

znania a więc i trz} poznania pewniki. Temi są: em-  

p i ry c z u y, m e t a f  i z y c z n y i fi I o z  o fi c z n y. Pier
w szy 7 .0 wie się: sentio, ergo res est, atque res sum; 

drugi: cogito, ergo cogitatio sum, atque cogitatio est; 

trzeci: nuinen, libertas, vita sum, ergo aumen li- 

hertas vita est. Res znać y tu realność, materyą, 
cogitatio *de I j oś*' du-ba;  a numen, libertas vita 

r  eczywistość, jaźń, osobistość boską i ludzką.—  

Nie rnięszaj p e w n i k ó w  z  o g ó l n i k a m i ,  które 

wnet poznasz! Pewnik trzeci należy do mysią \  

zowie się c a ł k o w i t y m  p e w n i k i e m ,  tot- -  un- 

mittelbare Erkeautnis^gewissheit. T u  także polski 

język nierównie szc' ęśllwszy oii uiem' ckiego.
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2 2 )  Znpomocą zmysłów i icłi pewnika przycho

dzimy (Jo p r z e ś w i a d c z e n i a , ij. do wiadomo* 

ści o sobie ' p r z e z  ś w i a d c z e ii i e zewnętrznego 

świata, natury. • Przeświadc' eniejest bespośred lio- 

ścią wiedzenia o sobie a posteriori. Z a  pomocą 

umysłu i pewnika jego przychodzimy do ś w i a 
d o m o ś c i ,  Ij. t o  wewnętrznego naszego prze

świadczenia, powstającego przez świadczenie du
cha. Duch jest świadom samego siebie. Św ia
domość jest bespośredniością wiedzenia o sobie a 

priori. rZapomocą mysi u i jego pewnika przycho
dzimy wreszcie do w  ł a s n e g  o • u c z  u c i a. W ł a 
sne uczucie jest jednością przeświadczenia ze świa

domością, a więc bespośredniością wiedzeni* o s o 
bie a totuli. Przeświadczenie zowie się po nie
miecku D e w u s t s e i n ,  świadomość S e J b s t b e -  

w u s t s e i u , a w łasne uczucie S  e I b s t g  e ł ii h I. 

P r z e ś w i a d c z e n i e ,  a szczególniej s przymio
tnikiem w ł a s n e ,  stoi w e zwykłej i mniej ścisłej 

mowie częstokroć w miejscu świadomości, a na

w e t własnego uczucia, tak zupełnie jak niemieckie 
Bewustsein zamiast Selbsłbewustsein i Sełbstgefiihl,
2 3 )  Porozumiawszy się s czytelnikiem co do te

chnicznych wyrazów dotyczących się p r a w d y  fi-  

I o z o f i c z ii ej  w  o g ó l e ,  tudzież c z ł o w i e k  a, 

tej małej objawionej prawdy i dla wielkiej praw7dy 

stojącej otw orem; przystępujemy do oznaczenia je s z 
cze niektórych wyrazów grających główną rolę 

w  loice, a w końcu do filozoficznego ąuodlibet. 
Warny tu na celu jedynie w y r a z y , których w  Cbo-  
wannie naszej używać musieliśmy.

24) Loika wrystawia t rzy z a s a d y  myślenia:  
z a s a d ę  s p r z e c z n o ś c i ,  czyli principium eon-
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tradictionis, lub też das Grundgesetz * des Wider— 

spruchs, z a s a d ę  z g o d n o ś c i ,  principium iden- 

liłalis, das Grnudgesetz der Einerlciheit, i z a s a 
dę d o s t a t e c z n e g o  p o w o d u ,  principium ~suf- 

(ioientis rationis, das Grundgesetz des ziireiheuden 

Grtiudes. Z a s a d a  s p r z e c z n o ś c i  ma swem 
prawem: IV ie k r z y ż u j  s i e  s a m s s o b ą  a n i

w  1 w e j m y  ś I i , ani  w in o w  i e,  a ni  w c z y  ni e!  

W lem pospnlitem znaczeniu przewyborna lo za
sada, ale jedynie dla zwykłego życia, oraz dla 

nieuków nieuuiiejącyeh slow swych utrzymać w na

leżytym związku.' W  umiejętności niema ona naj
mniejszej wagi. Lekarz np. pisze na jednej stro
nie: d o b r y  tu kreosol, bo z a b i j a  chorobę, a

na drugiej; n i e d o b r y  tu kreosnt bo ’n i e z a b i j a 

choroby. Jest to sprzeczność oczywista, a prze
cież lekarz ma słuszność. Filozof dowodzi na 

jednej stronie, że wszystko je>t b y t e m ,  a na 

drugiej, że wszystko jest n i c z e m ,  i niekrzyżuje 

sic w cale s sobą, ale buduje pojęcia żywosianu 

i bożostauu. Sprzeczności w filozofii są konie
czne, bo są czynnikami prawdy (r. No. 3) i ż y 
wiołami dyalektyki. Niechaj tedy nikt nie-
w y r y w a ,  jak to sie już raz zdarzyło, pojedyn

czych zdali z* naszego systemu i niedowodzi, sta
wiając je obok siebie, że są sprzeczne. Takich  

zdań sprzecznych znajdziesz miliony, nawet i w  sło
wie Doga. Nie hucznie szklane okulary, ale ż y 
w e  oczy mysłu widzą prawdę. P o j m i j  pier

w i a s t e k  f i l o z o f i i  i s t a ń  na  s z c z e b l u  fi

l o z o f a ,  a znikną Ci wszelkie sprzeczności! 
Sprzeczność komu zarzucać, jest w  dzisiejszym świę

cie filozoficznym rzeczą lak wypłowiałą, że tylko
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zasłużyć można łyni sposobem na litość. Już prze
szły czasy sobolaslycznego jałowego szermierstwa; 

dziś rostwiera się wszędzie przed nami w i e l k i e  

c a ł o ś c i  niebo.  Kto całości tej nieuehwycił, 

ten nierozumie szczegółów i dla tego zuajduje w  nich 

sprzeczności. Zasada sprzeczności otrzymuje te'* 
dzisiaj zupełnie inne znaczenie i przemienia się 

w  rozumowy zasadę względnej różni. —  Z a s a 
da  z g o d n o ś c i  miała swem « prawem: B ą d ź
s s a m y m  s o b ą w s z ę d z i e  w  z g o d z i e !  

O tej zasadzie, co była jedynie odwrotnie wyra-  

żon;| sprzeczności zasadą, ma także wszystko swą  

ważność, co wyżej rzekliśmy. Precz więc / nią 

między zaczynających dopiero myśleć Kirgizów lub 

Ilotenlotów! Z a sa d a ‘ ta jest, skoro ją pnjmitsz 

filozoficznie, umysłową* zasadą bezwzględnej jedni, 

absolutae identitatis. — 1 Z  as a d a d o s t a t e c z n e g oO
p o w o d u uczy la wreszcie: W s z y s t k o ,  c o  my
ś l i s z ,  m ó w i s z  l ub c z y n i s z ,  ma m i e ć  p o 

w ó d  d o s t a t e c z n y !  1 W  tein znaczeniu śmie
szna to równie zasada, jak obiedwie. popr ed' a- 

jące. Czyliż bowiem nawet obłąkaniec w  domu 

bonifratrów plecie bes dostatecznego powodu? Je

go powody są jedynie za jenialne, wedle uznanej 

prawdy: między jenialuością a szaleństwem bar**
dzo cienka znajduje się ściana! W szakże każdy  

złoczyńca ma tyle dostatec nych powodów, że  

wyrozumował nieini ze swej g ło w y ,  a później ze  

swej piersi sumienie i cnotę! Niedość tedy jest 

wiedzieć,' że myśli, mowy i czyny nasze dosta
teczny powód mieć powinny; trzeba wiedzieć jesz

cze, co  j e s t  d o s t a t e c z n y m  p o w o d e m .  » Tym  

jest p r a w d a ,  a prawdą loiczną jest fil  oz o f i -
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c z n a  my s i  u r ó ż n o  j e d n i a .  Trzecia loiczua za

gada staje i się przeto u nas zasadą różuojedni. —  

Powyższe wiadomości służyć mogą czytelników? 
do lepszego Chowanny naszej zgłębienia.

25) Stara loika prawi nam jeszcze i o trzech in 

nych zasadach. Pierwszą tu jest: Z a s a d a  n i e 
p o d o b n e j  n i e r ó ż u i c y ,  principum innnericae dif 

ferentiae, s ’ve indiscernibilium, czyli das Grundge- 

setz des Nichlzminter.scheidenden. Jej prav\em 
są słowa Leibnica: Non dantur duo piane indiscer- 

nibilia. Wedle tej zasady, niema dwu włosów 

na ludzkiej głowie, ani dwu listków na jakiem w iel- 
kiem drzewne, których, by od siebie niemożna było 

odróżnić. Jest to zasada, zasadę względnej ró

żni objaśniająca i aż do nieskończoności rossze- 

rzająca. —  Teraz, dalej : Z a s a d a  n i e p o d o b n e j  

n i e j e d n i ,  czyli z a s a d a  j  e d n o s t k o w  o ści,  

principium iminericae ideutitatis, sive principium in- 
dividuationis,‘ uczy: W s z y s t k o ,  c o  j e s t ,  j e s t  

wr s o b i e  c i ą g l e  r z e c z ą  t a ż s a m a , w s z e-  

d z i e  i z a w s z e  j ed ną ,  j  e s t  p o w t a r z a j  ą c ą  

s i ę w c i ą ż  i d e ą. Czlow iek ka/ćy up. jest dziec
kiem, chłopcem, młodzieńcem, mężem, starcem, 
a przecie*’ wciąż jedną jaźnią, ląż samą osobą. 

• Tu jest niejednia niepodobieństwem. Podobnież, 

każdy człowiek jest obrazem ludzkości, każdy 

więc w gruncie taki saiu, jak wszelki inny. T u  

także jest niejednia niepodobieństwem. Wedle tej 
zasady, coraz bardziej się rozszerzającej i wreszcie 

świat cały jako jedność ogarniającej, w  calem 

królestwie zwierząt, roślin i kruszców nieznaj- 

dziesz ani dwu nawet utworów zupełnie do sie

bie niepodobnych. Tu wszędzie jeden i tenże sam
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rys reki wiecznego Mistrza, wszędzie analogia. 
Świat jest c a ł o ś c i ą ,  a każdy pojedynczy utwór 

c a l  o s i k  a,  f. j. tażsama calośeia, tymże samym 

światem w miniaturze najwierniejszej. Zasada ta 

rozjaśnia i rosszer/a, aż do nieskończoności '/a*> 

sndę bezwzględnej jedni. Z a s a d a  wreszcie ni e
p o d o b n e g o  ś r o d k a ,  czyli principium cxclusi

medii, das Grundgesctz des ansgesc-hlossenen l)ri(- 
ten, uczy: A l b o  b y t ,  al bo ni e es t w  o, al bo
w p r a w o  a l b o  w l e w o ;  m i ę d z y  d w i e m a  

te m i o s( a t e c z n  o ś c i ą  iii i ni e ma  ni c t r z e c i e 
g o ,  ż a d n e j  d r o g i  ś r o d k o w e j !  Wedle tej 
zasady jesteś, albo Niemcem, albo Polakiem: albo 

odszczepieńcem ,•> albo poczcziwym Ziomkiem, bo 

tu mienia innego środka; wszelki środek jest dwu
znacznością! Czytelnik nasz znając już zasadę
filozoficznej róz no jedni, umiejącej tam, gdzie idzie 

o i s t o t n e  p o z n a n i e  p r a w d y ,  kojarzyć*dwa  

rozczłonia w  trzeciem, czyli realność i idealność 

w  rzeczywistości, musi przyznać zasadzie niepo
dobnego środka* niedorzeczność i śmieszność. Tam 

jedynie środek jest niepodobny, gdzie o dwu da-
i

nycli rzeczach empirycznej natury jest mowa,  bo 

dzie w  empiryi są t y l k o  d w a ,  tam nieznajdiije 

się nic trzeciego. N asz sąsiad np. ma dwu sy
nów', zowiaeycli sie Maćkiem i Bartkiem. Jeden 

7j nich mię odwiedził, zaozem albo Maciek, albo 
Bartek! Tu zaiste niema nic trzeciego! Ale u- 

miejętność i pełne życie, to rzeczy inne! b J)|,| 
lego też zasadę tę nazywamy po polsku : g ł u p i  

a l bo  M a c i e k ,  a l b o  B a r t e k ,  a po niemiecku: 

d as dum in C E  nt w e d e r -  0  de r i pogardzamy 

nią, jako n ę d z n e j  *glo w y  nt wn re tu i p ra w cml
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jeżeli zasadę te filozoficznie uchwycisz, to stanie 

ci się ona z a s a d ą  n i e p o d o b n e j  n i e r ó ż n o j e -  

d n i ,  będącej filozoficznej różnojedni objaśnieniem 

i rozszerzeniem w  nieskończoność*
2 6 ) Przedmiotem d y a l e k t y k i  loicznej są: p o 

j e  c i a J z d a n i a  i w y n i k i ,  po niemiecku: B e -  

griffe, Urtheile und Schliisse. Pojęcia mają ro

zum  rodzonym, a um, że tak powiem, chrze
stnym ojcem, t. j. w i e l o ś ć  w  sobie zawartą 

winne są rozumowi* jako królowi zmysłów, a j e 

d n o ś ć  swą urnowi, t. j. pierwszej bezwzględnej 

jedni potędze. Zdania są u m y s ł u  płodem, a 

r os s ą d  k u  porodem, stąd też najspirytualuiejszą 

mają naturę. Wyniki wreszcie znajdują w  m y

ś l ę  swego płodziciela, a w u m y ś l e  swego ro- 

dziciela. Słowem , ^rozuni ,  u m y ł  i m y s ł ,  te 

trzy reprezentanty najwyższe naszej realności, ide- 

aluości i rzeczywistości, spładzają pojęcia, jako  

myśli realne, zdania' myśli idealne i wyniki, jako 

myśli rzeczy wiste, a urn, r o s s ą d e k i u m y  s ł, 

te trzy_ duszy naszej i bezwzględnej jedni potęgi
.  l  B

(iVo. 18 .) ,  stają się płodem tym ciężarne, nadają 

mu jedność, oraz loiczuą spirytualuość i rodzą go  

w' postaci swych dziatek. Bliższe poznanie rze
czy" tej nader interes jącej należy dor loiki.

2 7 )  O g ó l n i k i e m  zowiemy v pierwsze główne  

jakiegokolwiekbądź syllogizmu zdanie, czyli to, co 
wvraża łacińska reguła, a niemiecki Vordersatz.y ' I »
np»: W s z y s c y  1 ud z l e  ma j  ą rozurn.  S z c z e 

g ó ł  n i k  jest drugiem, pod ogólnik podciągniętem, 
w  syllogizmie zdaniem, jest  łacińską subsumtio, 

a niemieckim Untersatz, np. J a n  j e s t  c z ł o w i e 

ki e m.  Wynik wreszcie jest zdaniem syllogizmu
e 7
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» trze ciem, ze szczególnika pod ogólnik podciąg 

gniętego wyińkającem ? czyli po łacinie conclusio, 

a po niemiecku Sehluss, np.: A  w i e c  J a n  ma  

r o z u m.  Ogólnik i szczególnik, razem wzięte, 

zowią się' W y s 1 a n k a iii i , prnpositiones praemis- 

sae, Pramissen, ponieważ zwykle przed wynikiem 

wysyłane naprzód bywają. Ogólnik jest nietyłko 

w  syllogizmie, ale wszędzie ogólnikiem, gdzie 

występuje jako prawidło, na którein się opieramy, 
i wedle którego sądzimy. Wynik niejest jedynie 

trzeciem syllogizmu zdaniem, ale także c a ł y m  

s y l l o g i z m e m ,  tak zupełnie, jak wyraz niemie
cki, der Schluss.

28) Analiza zowie się ro s k ł a d n i ą ,  a syn

teza s k ł a d n i ą .  Genezę, będącą rnskładui i skła
dni zjednoczeniem, możnaby nazwać ro d n i ą. Ma

my tedy trzy metody: r os k ł a d u i c z ą , s k ła

d n i c z ą i r o d n i c ź  ą, lub też nakładającą, sk Ja
dającą i rodzącą. Pierwsza jest empiryczną, dru
ga metafizyczną, trzecia filozoficzną. Mówię tu o 

tak zwanej analitycznej, syntetycznej i genety

cznej metodzie. —  T e z a ,  a n t y t e z a  i s y n t e 
z a :  jest twierdzeniem, przeczeniem i kojarznią.

2 9 )  Łacińskie principium jest nam, stosownie do 

o kolićzuości: p i e r w i a s t k i e m ,  p i e r w o t w  ó r- 

c ą ,  p i e r w o t  w  ó r c z y  ni ą,  p i e r w o t w n r e m  i 

p i e r w  or ode ni, czasami z a s a d ą .  Niemiecki 

Urbild, lub grecki prototyp, jest nam p i e r w o 
w z o r e m ,  a objaw tego pierwowzoru r ó ż n o w z o -  

rem.  Jak różno wzór na niemiecki język przeło
ż y ć ?  Niepodobna prawie z  równą pełnią i pię

knością. Niemieckie Ur w złożonych wyrazach, 

np. Uęyater, Urełtern, odpowiada polskiemu pra,
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np. p r a d z i a d ,  p ra r o d z  i c ev Gdzie pra dziwa 

c/jiieby br miąlo, slpży nam słówko p i e r wo ,  np. 
pierwowzór. —  Ąbs r; keyą jest naią o d e r w a 

n i e m lub o s t ę p e m’; ulage ą r o d e m lubu/spo-* 
r o b i e n i e m;  konsekweucya z w i a s k i e i n ,  na-  

s t ę p s t w e m; paradoxye są nam w  y  s k o k a ni i, 
edukcya w y w o d e m ,  niemiecki Gruud g r u n t e m  

f u n d a m e n t e m ,  p o sa d ą ,  pod w a l ą ,  p o k ł a d e m ,  

podstawą^ naczy naui ty le, co 1 1 o grubsze lub mniej 
szlachetne. —  Res tę wyrazów te j  uięznyclj po
znacz już bez trudności s samej Chowanny.

30) Tu jeszcze następne nieodzownie potrzebne 

oświadczenie. B ó s t w o  nieznąc^y nam nigdzie 

Boga, ale tylko r z e c z  b o s k ą  i od B o g a  s t w o 
r z o n ą ,  tj. tyle co te j  o n u u me n,  G ó t t -

i i ch es. Jak stargsla d( swego starostwa, lub 
wojewoda do swego województwa, ’ ta sie ma 

Bóg do swego bóstwa. W tem j e d y n i e  z n a 
c z e n i u  jest nam cala natura bóstwem, i każda 

jej calostka, jak obraz i wierue podobieństwo pow? 

szechnej całości, a szczególniej ludzka calostka, 

to uuiversum iu nucę, jest nam bóstwem.. Jak  

rzeczy Radziwillowskie, np. koą, pies, bicz, czap
ka, u*e są Raijziwiljcm, I do i iego należą, tak 

wszystkie stwor, nę bóstwa, czyli zeczy bosjde, 
niesą Bogiem, lecz należą do Boga. Bóstwo jest  

r z e c z o w n i k i e . m ,  m a j ą c y m  d z j e r  ż a  w c z e g  o 

p r z y m i o t n i k a  z n a c z e n i e .  Prosimy wrięc bar- 

dzo, nierobie nas s tego powgdu p a n t e u s z e m .  

—  Podobnież b ó g - c z ł o w i e k  niejest nam wcale  

b i b l i j n y m B o g i e m - c z l o w i e k i e ą ,  — . b o  te
go zowiemy wszędzie po wlaściwem par 

np. Chrystusem, Jezusem, Synem. Maryi, Zbawi-*.
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cieleni chrześciań.skiego świata itp. Bogiem-czło

wiekiem zowie si  ̂ nam b ós t w o - c z 1 o w  i e k , Ij. 
taki człowiek, co bóstwo swych piersi, bóstwo 

•w powyższęm znaczeniu, czyli prawdy, piękność 

i cnotę'swej istoty, do najwyższego stopnia roz
wikłał, co zacęłowat s tego wzgłędu nad iunemi 

i został słuszuie ziemi bożyszczem, słowem, co 

dopiął s w e g o ' ostatecznego przeznaczenia i w y 

stępuje , jako obraz i podobieństwo Boga Niechaj 
w ięc nikt, czytając u nas, żę przeznaczeniem na- 

szem je s t ,  stać się bogiem-człowiekiem, nie widzi 

w  tein wyrażeniu u j my  Z b a w i c i e l o w i ,  ani 
też jakiej s o w i e j  m y śJ i m y s t y  c z n eg I Czło
wiek ma prawo powiedzieć nu men s u m,  bo ma 

własne uczucie, jako stworzone i boskości zdolue 
bóstwo, ale byłby obłąkańcem mówiąc: D e u s  sum.
T e g o  nawet Chrystus niewyrzekl. Sum fiłius Dei, 

et sum Deus, to niesłychana różnica! Gdybyśmy  

niebyli bóstwem, ja k ż e 1 wiedzieć byśmy mogli o 

wolności, nieśmiertelności, cnocie i Bogu? Ktoby  

‘w yrzekł: Deus terrae sum, wziąłby figurycznie
Deus za numen. Odróżniajcież tedy postaci mó- 

wne! —  Uwaga ta tem potrzebniejsza, żę zna
leźli się tacy, co powiedzieli n i e b a c z n i e ,  iż 

uczymy właśnie namienionego waryaclwa, t. j. że  

mówimy o sobie, albo raczej, jak każdy z ludzi 

mówić o sobie powinien: * Deus sum t ,

3 1)  Już s powyższego rzeczy przedstawienia, a 

tem bardziej po przeczytaniu Chowanny, otrzymasz 

z  nami następne ogólne wypadk*. J ę z y k  nasz u- 

kochauy może się, nawet na polu filozoficznem, 
wziąść śmiało z  niemieckim za bary i spodziewać
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się s czasem najświetniejszego ‘ zwycięstwa. T o  

przynajmniej uaszem jest przekonaniem. My sami by

liśmy jeszcze przed krótkim czasem tego zdania, 
r*e bardzo ciężko, prawie niepodobna jest filozofo-r 

wać. w  języku polskim. Dziś wstydzimy się tego 

uprzedzenia j przecież ogłaszamy je  dla przestrogi 

innych, zw łaszcza po niemiecku fiJozofującychi 
Z a c z ą w s z y  Chowauuę pisać, osobliwego s po

czątku doznaliśmy uczucia; tak wielka jest moc 
przywyknienia do. pewnej formy, którą tu był 
względem nas ję z y k  niemiecki [ L e c z  ledwie wy
gotowaliśmy kilką arkuszy , odkryła się natych
miast cala potęga, dzielność i urocza rozmaitość 
macierzyńskiej mowy. J ęzyk  nasz, nawet i we  

swych technicznych wyrazach, ma w i ę c e j  do

b i t n o ś c i  i w i ę c e j  w i d o c z n o ś c i  m a l o w n i 
c z e j  od niemieckiego, tak dalece, że każdy filo- 

zot niemiecki dobrze na język polski przełożony, 

zyskałby nadzwyczaj wiele, tr- Język nasz filozo
ficzny, jest już bardzo, a s czasem może być zu

pełnie czysty. Niemczyzna filozoficzna zaś jest  

nastrzCjdona obcemi wyrazami i pełna -estetycznego 
barbarzyństwa. Jak nasza matematyka, ląk na
sza filozofia może mieć, i od dziś dnia ma już j ę 
zyk swój narodowy, stoi więc p o d  tym  w z g l ę 
d e m stokroć wyżej od niemieckiej. —  -Język nasz 
rozmaitszy jest i bogatszy od języka niemieckiego, 

jeżeli uiewszędzie w siowa, to wszędzie w sz cz ę 
śliwe zwroty. Najgłębsze myśli niemieckie w y
razić możemy po. polsku, ale uie słownie, bo inna 

jest zupełnie mowry naszej uatura. Stego powodu 
niepodobna jest niemieckiej filozofii na język polski, 

i odwrotnie, przekładać słownie, ale trzeba ją
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p r z e r a b i a ć .  Wiele tu od pokrewieństwa wyra
z ó w ,  zaczem i p o j ę ć ,  ^awisJo! Oprócz ogólnej 

loiki, ka/dy język ina swoje loikę szczególna; stad 

trzeba nieraz Polakowi powiedzieć to na począ
tku,  co Niemiec chce mieć przy końcu i od
wrotnie. Z a  tą języko w ą loiką następuje często
kroć zmiana planu, zw łaszcza wszczególach. My  

sami uiezdołaliby śmy naszych pism n endeckich ua 

ję z y k  polski przełożyć. Moglibyśmy je, przewró
ciwszy wszystko, co p o t r z e b a d o  góry nogami, 
jedynie przerobić. — . Niemcy zaprowadzają nowe 

wyrazy techniczue. albo biorąc je  żywcem z gre
cy yzuy i łaciny, albo też s k I a d aj ą c w ł a s n e ; 
my zaś w y s z u k u j ą c  p i e r w i a s t k o  w, czyli tak 

zwanych źródloslowów, których u nas, —  co 

plaśnie dowodzi, że ję z y k  nasz leżał pod 

względem filozoficznym w zaniedbaniu, —  wielkje 

mnóstwo, jak np jaźń, mysi, urn, miot itp. Po-  

stępujemy więc tu względem Niemców z u p e ł n i e  

od w r ó t  iii e. Nareszcie wolno i nam składać w y

razy zapomocą przyimków lub innych krótkich 
słówek, np. podmiot, pierwowzór. • j

323 Ktoś z Krakowa mówiąc o naszych pi—* 
smach, mających wyjść w  języku ojczystym, ode
zw ał się w  Tygodniku poznańskim: „ O b y  t y l k o  

b y ł y  po p o l s k u  p o m y ś l a n e  i napi sane! * *  J e

żeli tu rozumiano d u c h a ' p r a w  dz i  w i e  p o l s k i e  
go, Sierce p o l s k i e  i m o w ę  w o l n ą  o‘d c u d z o ł 
z i e  m c z y z n y ;  to spodziewamy się, iż powyższe  

życzenie zaspokoić potrafim. W szak że ogłosiliśmy, 

zgoła w  naszych pismach niemieckich, że nasza 
filozofia jest kwiatem ąą polskich błoniach uszcz-*. 
kjiiętym, i że s polskiego wyplynęlą mysi u, a

L1V
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nowny Pan R y  i nark ie w i c z ,  któremu tu uważa

my za obowiązek publicznie podziękować, wdarł 

Bzy się za pomocą pism naszych bliżej do naszej 

duszy i piersi, odmalował przewybornie w Orędo
wniku naukowym n a r o d o w e  p i ę t n a  i c e l e  f i 
l o z o f i i  n a s z e j .  Była to rzecz niełatwa, bo i n a 
c z e j  p i s z e  s i ę  do N i e m c ó w ’ , a i n a c z e j  do  

P o l a k ó w .  Cóż obchodzi Niemców narodowość 

p o l s k a ?  Niebyło więc w  naszych pismach o rze
czach takich w’yrażnej mowy; lecz narodowość pol
ska wiała w głównych i pojedynczych pomysłach, 
w barwie, w żvciu rozłanem, a nawet w stylu. Co  
do języka polskiego, mamy otuchę, iż pismem tern 

dowiedzieni, że go uiezapomnieliśmy. —  Jeżeli zaś 

ów wykrzyknik zacnego obywatela Krakowskiego 

znaczy tyle, c o , (dz!eła nasze były w języku Gór
nickich, Skargów, Naruszewiczów’, Śniadeckich, lub 

Osińskich pomyślane i napisane, t. j. bez zaprowa
dzenia przeklętych n o w y  c li my ś l i ,  wyrażeń i 
wyrazów’ , ale z u p e ł n i e  po s t a r o p o l s k u ,  to 

służyć w’cale niemożem. Czemu? Każdy człowiek  

ma styl sobie właściwy, a naśladownictwo, nawet 

i pod tym względem, odpychamy od siebie, jako 

rzecz papugi. Oprócz tego niegodzi się dziś wca-* 

le pisać zupełnie po staropolsku, bo naród postę
puje w św  i e t l e ,  a z nim i język  nasz w sw em 

b o g a c t w i e .  My powinniśmy znać i rozumieć pi
sma naszych pradziadów, powinniśmy na nich po
k r z e p i a ć  s i ę  w m i ł o ś ć  i oj  c z y  z  n y , i niemi 

z a g r z e w a ć  s i ę  do c z y n i e n i a  n o w y c h  of i arj  

ale biada nam, skoroby pradziadowie Ci dzisiejsze 
pisma, np. Chowannę, rozumieć zdołali! Gdzie  

w  głowie nowe i głębsze myśli, nieznane dotąd
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pojęcia i naukowe postępy; tam na jeżykn także 

nowe wyrazy i wyrażenia, bo d u c h  s z u k a  w i e 
c z n i e  s w e j  p r z e d n i  i o to \vot$ c i,  t. j. objawu 
swego p r z y n a j m n i e j  w  s ł o w i e !  Kto nas poj
mie, przyzna nam niezawodnie, że ję z y k  nasz, mi
mo wszystkich nowości, będących ii nowych od
kryć w nauce wiernem odbiciem, jest polski i czy
sty. —  Pisma peryodyczne poznańskie, filozofują
ce nieraz, okazują walkę myśli ze słowem, i dla 
tego pełne są nowych, lubo nieza>vsze szczęśli
wych, gdyż najczęściej żywcem z niemieckiego 

przepolszczonych, wyrazów'. Było to znakiem, że 

nowa Epoka dla naszego ję z y k a  się zbliża, że coś 

wielkiego, dotąd niesłychanego jest w  pochodzie, 

i nim wzejdzie swem słońcem, połyska naprzód 

promieńmi jutrzenki! 0  kim tu mowa? O j e  ni u-'
s z u  o ś w i a t y ,  który i na nas raczył zwrócić swe  

spojrzenie. Duch głębszego myślenia zaświtał wre
szcie, Bogu dzięki, na polskim widnokręgu; on jest  

już w niejednej głowie, choć jeszcze n ie  w  o g ó l 
n y m j ę z y k u !  Pisma peryodyczne odważyły się 
na pewne. nowości; ale w  nich zazwyczaj każdy  

iuuą prawi mową. Niebyło tu w ięc zgody i słusz
nie. Tylko filozof, który już dał dowody, że w y 
łącznie dla umiejętności sw?ej ż y j e , tylko jakie 

rozłeglejsze filozoficzne zielo, może Się tutąj stać 

powagą. ,
33) Wiatr szumi najsrożej po nowych i jeszcze  

nieskończonych, jeszcze nieubielonych iiiurach każ

dej nowej filozofii 5 psów szczekanie i wilków w y 
cie o nie się obija! .Tein więcej cierpieć musi na
sza filozofia, bo jest, nietylko jedną z nowych 

w  Niemczech, ale, ile wiemy, pierwszą, najpier-



ł

L V I I

wszą w kraju; bo na zaściankach, i po miastach 

polskich dobrych mieliśmy ciągłe szczekaczy, a po 

kniejach leśnych pełno wilków. Już też filozo
fią nasze oszczekano,*—  prosimy przebaczyć w y 
raz , bo niepłynie z  gniewu, lecz jest dalszym cią
giem przenośni, —  choć jeszcze itieodezwała się 

po polsku! Teraz zaś wilki zawyją! Ogłoszą nas 
niezawodnie, bo to losem każdego filozofa, bezbo

żnikami, kacerzami, a w  najłagodniejszym razie 
panteuszami! My na to odpowiadać będziem, tiie- 

wdając się, równie jak dotąd, w  pism peryody-  

czuych polemikę, u o w e ni i d z i e ł a m i ,  jeśli Bóg 

dopomoże. Takie odpowiedzi są najmilsze. Kto  
z nami chce pójść w  zapasy,, niechaj dzieła pisze 

w innym duchu, w innym rodzaju! Recenzye, (o 

strzał s k r u c i c z e k ,  i niesięgają daleko; dzieła, 

to p o t ę ż n e  d z i a ł a !  —  Ale jeszcze nędzniejsza 

oczekuje nas walka. Świadomo nam bowiem, że  

nasza r o z ł o g a ,  j a ź ń ,  s o b i s t o ś ć ,  nasz my s i ,  
urn, mi o t  i tym podobne wyrazy, ulegną najzlo- 

śliwszej krytyce i satyrze, bo k r y t y k ó w  z a w o-  

l a n y c h  z a w s z e  m i e l i ś m y  w i ę c e j , n i ż  pi 
s a r z y ,  a satyra znajduje u nas mnóstwo przyja
ciół. L e c z  niezważainy na to. Mickiewicz odniost 

w  końcu zwycięstwo nad Sałezym Dmochowskim, 

i rzecz naturalna! Daremnie sierdzi się mierność, 
chcąca także coś znaczyć, przeciw olbrzymowi! 
Jean Paul wyszydzał s początku d a s  J e b ,  które 
Fichte wyprowadził po raz pierwszy na scenę 

umiejętności, lecz śród szyderstwa tak przywykł  

do uowrego tego wyrazu, tak znalazł go pięknym, 
wyśmienitym i wygodnym, że go w  późniejszych 

pismach ciągle używał. B yć może, iż tenże sam
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los j a z i i  naszę oczekuje! Wrzeszczano w Niein- 

czech na Kania i Szellinga, a s heglowskiej mo
w y  robiono parodye lub traweslacye po gazetach; 
przecież język ich wszedł dziś już w  umiejętności 

życie i pomnożył Indostau niemczyzny. I któż na
reszcie ma tworzyć mowę, jeżeli nie poeta i filo
zof?  Gdyby się tu nikt pierwszy ośmielić niechciał, 
iiieiniełibyśiny długo jeszcze filozofii krajowej! — * 

Stąd niewynika wcale, byśmy utrzymywali, że ję
zyk  nasz stanie się niezmiennym językiem w szel
kiej przyszłej filozofii polskiej, bo filozof niejest 

graiumatykiem, lub matematykiem, bo każdy filozof 

oryginalny musi mieć oryginalny s'\ój ję z y k ;  utrzy
mujemy jedynie, iż praca nasza niejest, i pod tym 

względem, b e z  w a r t o ś c i  na p o c z ą t e k , ,  iż 

być może, że nawet po kilkunastu latach od w yj
ścia Cliowanny, nie tak łatwo kto weźmie polskie 

filozoficzne pióro do ręki, nie przeczytawszy przy
najmniej naszego do niej przgdslowia. —  Lubo 

wprowadzając w Chowanuie samej po raz pierwszy 

jakie nowe, lub stare należyciej pojęte słówko, 
objaśniliśmy je troskliwie; jednakże postanowiliśmy 

w  przedsłowiu uiuiejszem mówić z  osobna o te
chnicznych wyrazach, bo chcieliśmy je  zrobić ter
minologią dla dzieła i pev\nego rodzaju słowni
kiem, bo pragnęliśmy uniknąć zarzutu, iż niedość 

uczyniliśmy dla ułatwienia rzeczy naszej polskie
mu czytelnikowi. Lepiej pod tym względem za  

wiele, niż za mało. —  Pisz ic to dzieło, rozkocha
liśmy się po raz drugi w prześlicznej ojczystej 

mowie; doznawaliśmy nader rzadkiego szczęścia, 
bo stojąc przy naszćm niemieckiem biorku, zdawa

ło się nam, że jesteśmy śród kraju san ego. Do-

I
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świadczyliśmy na sobie, że m o w a  jest dy a mento
l e m  sercem w  pojęciu i uczuciu ojczyzny. Z a  

radość tę dziękujemy tu uroczyście z n a n e m u  k ra
j o w i  Hr a b i  E d w a r d o w i  R a c z y ń s k i e m u  i 

s z l a c h e t n e m u  D o k t o r o w i  M a r c i n k o w s k ie- 

mu w  Poz nani u.  Gdyby nie C i dwaj patryoty- 
czni Mężowie, wyszłaby była Ckowanna w  języku  

niemieckim. My przywykliśmy od dawna zgadzać  

się w każćem położeniu z  w o l ą  B o g a ,  nieusiło- 
waliśmy nigdy r o z b i j a ć  m u r ó w  g ł o w ą ,  stąd 

też stosowaliśmy się, —  nieodstępując d la  n i c z e 
g o  na ś w i e c i e  od głównego celu, t. j. od f i-  
l o z o l i i , - t e j  pocieszycielki naszego nieszczęścia 

i dawnej przyjaciółki, —  do płytko tak zwanych 

k a p r y s ó w  losu i miota konieczności! Zamiar ma
my najszczerszy pisać dalej jedynie po polsku, ale * 
także, jeśli Bóg dozwoli! Wola Boża jest nam' 
świętszą od własnych życzeń i marzeń, i znaleź
liśmy w niej w  końcu zaw sr e m ą d r o ś ć  p r a w  d z i 

w i e  o j  c o w s k ą !

i
c) Z a k o ń c z e n i e .

i
Techniczne wyrazy były najgłówniejszym na

szego przedstawia celem. Ukończywszy rzecz tę, 
pozostają nam niektóre jeszcze uwagi, dotyczące 

się treści CliowTanny. A  w ięc asamprzód do na
szego dzieła d e w i z y !

T rzy  święte stawa, których głębokiego zna
czenia niespuszczaliśmy nigdy z myśli, i które uwa

żać można za trójzębne godło naszej niniejszej pra
c y ,  są: ś w i a t ł o ,  r e l i g i a ,  n a r o d o w o ś ć .  Czem  

jest światło bez rcligii? Głową bez serca, czasz-
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ką trupia blaskiem zbutwiałej swej białości oczy  

rażąca, czujiryną turecką jakiej góry łysej śnie
giem i lodem błyszczącą! '\iiiamy pisma Woltera, 
Wolnej* i innych francuskich przeszłego wieku 

Encyklopedystów, i dla tego mówimy, uchowaj 

nas, wielki Boże, od powrotu takiej mądrości! 
Znamy klub Jakubinów w wielkiej rewolucyi fran
cuskiej; uchowaj nas, Boże, i od podobnego 

czasu, —  który łatwo nastąpić inoże, ponieważ 
duchowieństwo za nadto nam bruździć zaczyna, —  

i od podobnych ludzi! Czem jest światło bez 

narodowości? Z a  takie światło legł Kotzebue pod 
sztyletem młodego patryotycznego zapaleńca. A  czem 

jest światło bez religii i narodowości? Spekuła- 

cyą na roskoszne życie s z a t a n a  K o s m o p o l i 
t y !  —  Teraz do trzech pytań następnych. Czem  

jest rełigia bez światła, religia odpychająca od sie
bie i prześladująca'Ducha Świętego? Jest to obrzy
dliwe widmo średniego wieku, trapiące Galileusza 

i Abeilarda, palące Jordana Brunona, Hhissa, W i -  

klefa i inne świetniejsze gwiazdy, zjawiające się śród 
powszechnej świata ciemnicy. Jest to fanatyzm, 

ten arcyksiążę mgłą i zmrokiem burego Orku, sie

dzący na swej tryumfalnej b i e d z i e ,  pozierający 
okiem zniszczenia po ziemi, roskazujący Emmom  

zapalać w7si, miasta i bój morderczy, oraz uzbra

jać rękę ojcowską przeciw piersi jedynego syna! 
Religia niemogąca znieść światła, c h o c i a ż b y  i 
o b ł ą k a n e g o ,  czy liż być może tchnieniem w ie
kuistej światłości, ćmiącej swym blaskiem w s z e l 
k ą  i s k i e r k ę  z i e m s k i e g o  k a g  a ń c z y k a ? By-  
]aby to religiia sów, łub innych jakich złych du

chów nocy, tureckich Eblisów, ale nie religia Chry-
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stusa, gdyż światło to z nieba nie powinno lękać 

się żadnego światełka na ziemi.1 Czem jest reli- 

gia bez narodowości? Służebnica przeklęły zagra
nicznej jakiej uświęconej potęgi, żyjącą jedynie dla 

własnego ziemskiego interesu. Kopie ona grób lu

dowi, którego jest dziś nienasyconym krwią ofiarną 
Wampirem! ‘ A  czem religia bez światła i narodo
w ości? N a  to inoże Ci tymczasem odpowiedzieć 

Monacboinachia Krasickiego. T aka religia jest przy
czyną bezbożności ludu i ogólnego obyczajów ze
psucia, bo staje się celem pogardy nawet dla gmi
nu. —  Jeszcze trzy pytania. Czem jest narodo
w ość bez światła? Czytaj tu kroniki polskie 

s przeszłego wieku. Narodowość taka Polskę zgu
biła. N iestety, mamy dziś jeszcze  tę narodowość, 
równie w  kraju, ja k  za granicą. Przeklęstwo na 
wieki wieków krzykaczom! Bogu dzięki przecież, 

że narodowość ta upragiiiouego reju uieprowadzi! 

Czem  jest narodowość bez religii? Gniazdem sza- 
tańskiem najokropniejszego terroryzmu, który nie- 

lylko w e Francyi, ale i u nas, śród każdej rewo- 

Jucyi, głowę sw ą obrzydliwą podnosił! A  czem 

jest narodowość bez światła i religii? T o  martwi
ca blada konającego Judu jedną z najuiezuośniej- 

szych śmierci. Zaczem  ś w i a t ł o ,  i r e l i g i a  i 
n a r o d o w o ś ć ,  w  szczęśliwym  zlew’ie, są kwia
tem trójlislnym, który Czytelnikowi naszemu w Clio 
wannie podajemy, oświadczając, że ubolewamy nad 
każdym listkiem od całości oderwanym i odosobnio
nym! N ie samo światło, nie sama religia, ani sa
ma narodowość wszak wskrzesi naszego kraju Ł a 
zarza, ale wszystko troje razem! Bodajby C zytel
nik usposobionym już być mógł do przyjęcia tego
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kwiatu z rąk naszych, bez starego uprzedzenia i 
przesądu! Kwiat ten jest wprawdzie w  i c z n y m ,  

lecz przy tein i ż y w y m  kwiatem, dla tego też  
c i ą g l e  r o ś n i e  oraz r o ś ć  po wi n i e n .  Światło, 
religia i narodowość oddychają i oddychać muszą 

p o s t ę p e m ,  bo inaczej byłyby Chińszczyzną. My 

niechcemy znać, i wyrzekamy się tu uroczyście 

światła, religii i narodowości bez postępu; my wal

czymy przeciw tym puszczom i w alczyć będziein? 
dopóki nam tchu stanie! Postęp ten , przecież nie
ma być za nagłym i wielkim, niema być Jowiszo
wym skokiem, bo to jest dla ludów prawdziwe 
sołto mortale. T ylko postęp powolny, tylko ta

ki, co z  w y  s 1 a n k ó wr poważnej i pewnej przesz
łości koniecznym jest wynikiem, co nastąpić musi, 
gdyż już znajduje się w  biegu, jest dobry, ponie
w aż jedynie postęp tego rodzaju zgodny być mo

że ‘ z wolą Boga świałem iządzącą. K(o nieidzie 

s potężnym duchem czasu; ten albo zostanie w  ty
le i będzie jako nocna dawnych wieków mara 

urągowiskiem dziennych wróbli, albo skończy z Ma- 
slawem za wysoko, t. j. na szubienicy!

Dla jakich czytelników przeznaczamy C h o -  

wannę? Dla W y  k s z t a  ł c o  ny c h lub P r a g n ą 
c y c h  s i ę  k s z t a i c i ć .  Bliżej, dla myślącego oj
ca, ochmistrza lub nauczyciela, trudniących się 

młodzieży wychowaniem; dla ucznia uniwersytetu, 
lub innego młodzieńca w yższej ośwdafy, chcącego 

poznać, co mu braknie, i co mu jeszcze w zglę
dem siebie samego czynić wypada; dla kapłana, 
szczególniej zaś po parafiach wiejskich, w  które
go ręce złoży I Bóg wychowanie ludu; dla każde

mu przyjaciela filozofii, antropologii, psychologii, iots
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umiejętności człowieka. O kobietach prawiliśmy 
dość często i wiele, pisaliśmy przecież nie dla 

nich, bo przedmiot nasz straciłby na potrzebnej g łę 
bokości , a język nasz przyjąćby musiał więcej 

cukru i salonowej koteryi. Mąż znajdzie jednak 

w  Chowannie miejsc mnóstwo, które podać może 

małżonce swej do odczytania. Rzecz nasza niego- 

ni za głębokością w yłączną, lecz pragnie być ro
zmaita , jak życie będące jej przedmiotem.

Gdyby" przeciw nam kto s tein wyjechał, że 

nasza Chowanna za filozoficzna, będziem to uwa
żali za zaszczyt, który nas spotyka. My usiło
waliśmy przedmiot nasz przedstawić w  całej peł

ni, co bez filozofii było niepodobna. Wolno póź
niej, komu się podoba, zrobić z  naszej pracy* w y
jątki ku powszechniejszemu użyciu; nam szło o ca 
łość umiejętności organiczną, dającą się Ii złotym 

filozofii jedwabiem związać. Każdy filozof pisze 

t y l k o  d l a  p e w n e j  l i c z b  y w  y  b r a ii y  ch ! 
Zrobiliśmy tu, co sądziliśmy, że naszym było obo- 

wiąskiem. —  Gdyby nam zarzucono, iż niezwa- 

żaliśmy ściśle na granice piiędęy antropologią, psy
chologią a pedagogiką, i że byłoby lepiej napisać 

Chowannę w szczuplejszym zakresie, t. j. w obrę
bie właściwego jej państwa, odpowiadamy: Pra
w da, że po niemiecku pisząc, usunęlibyśmy rzecz 

niejedne z niniejszej książki. A le gdzież mamy biblio
teki s samych dziel antropologicznych i psychologi
czny ch złożone, jak to jest w Niemczech? N a jakież  

pisma tego rodzaju mogliśmy się tu odwołać? C z y -  
liż podobna Uez filozofii człowieka dobrym być 

pedagogiem? Otwierając tedy raz narodowi pol

skiemu nasze skarbonę, postanowiliśmy być hojni
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i dać pełną garścią. Tym sposobem też Clmwan- 

na nasza nader wiele zyskała na pełności swej 

postaci i okrągłości członków, a to tak dalece, 
ze niepotrafimy je j,  nawet i pod tym względem, 
z  żadną pedagogiką niemiecką, francuską i an
gielską porównać. Co do reszty w zględów * czy
telnik sam się już przekona, że nasza Chowanna 

inaczej wcale występuje, niż wszystkie jej zagra
niczne siostry, że jest b ó s t w e m  p o ł s k i e m ,  a 
nawet s 1 o w  i a ń s k i e in ! Omówca nasz: „ s lo -

w  i a ń s k i“ , ma tu pewne i ściślej wzięte zna
czenie. Nieprzyjaciółmi bowiem jesteśmy tej my
śli, że w szyscy słowianie są, s każdej strony 

bracia nasi. W iele szczepów słowiańskich nie— 

walczyło nigdy za wolność i pokazują się do dziś 

dnia względem niej obojętnemi; jeden w alczy cią* 

gle za niewolą i zagraża swobodzie Europy. Po
lak żył zaw sze dla wolności, i czynił dla niej 
największe ofiary. Nie mieszajmy się tedy za nad
to s pobratymczemi niewolnikami; nam stać od
dzielnie potrzeba, bo j  a ź ń n a s z a  i d z i e j e  na

s z e  innej zupełnie natury! W  Europie całej ce
nią też PoJaka najwięcej ze wszystkich Słowian, 

gdyż on jeden z d o l n y ,  j e s t ,  jako przyjaciel, 
wolności, ś w i a t ł a  i p o s t ę p u !  N asza C b o -  

wanim jest s ł o w i a ń s k ą ,  li pod względem na 

r o m a ń s k i e g o  i g  e r m a ń s k i e g  o ducha utwo
r y , p o l s k ą  zaś najrzeczywiściej!

Przed każdym paragrafem w7ysyłamy c a ł o ś ć  

pr edi ni ot u w t r e ś c i .  Dobra to metoda w  pi
smach filozoficznych. Jeżeliś bowiem gmach po 

w ierzchu naprzód obejrzał, i wr głównych zarysach 

myślą zatrzymał, wejdziesz do niego i rozglądać
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się będziesz po licznych komnatach bez oba

w y stracenia pasma Aryadny. Kto pojął całość, 
ten pojmie tern łatwiej szczegóły. Skoroś prze
czytał paragraf, rzucasz znowu okiem na treść 

sterczącą wystawniejszemi literami na jego  czele 

i obzierasz sio raz je s z c z e , jak zachodzące słońce, 
na ziemię, którę zwiedziłeś i opuścić myślisz. 

A  przeczytaw szy w  końcu całe dzieło, rzucasz 

okiem polotuem na jego  argumenta hetmańskie i 
ogarniasz ramionami twemi z  łatwością miasto wiel

kie przed tobą leżące, które już dobrze poznałeś. 
Tym  sposobem także przypominasz sobie za lat 

kilka w szystko, skoro weźmiesz książkę do ręki. 

Gdyby wreszcie kto wredłe naszego pisma pedago
gikę wykładał w  jakiem nauczycielskiem semina- 

ryurn; ten podyktuje uczniom treść od nas sporzą

dzoną, dalszy ciąg zaś czyta, i własuemi myślami 
zbogaca lub krytykuje.

C zę ść  antropologiczną, psychologiczną lub fi
lozoficzną wyprawiamy zaw sze naprzód, t. j. za

raz po treści na czele paragrafu stojącej i ozna
czamy ją zw ykle naszym n u me r e m p i e r w s z y m .  

Sądziliśmy to za rzecz najstosowniejszą. Pow ie
dzieć bowiem chcieliśmy naprzód, c ż e m j e s t  to 

lub o w o , np. rozum, rossądek, mysi, wola, uczu

cie i t. d., a później, ja k  je  w  wychow ańcu kształ
cić. Pytanie, c z e m  j e s t  n a s z  p r z e d m i o t ,  

idzie przed pytaniem , ' j a k  p r z e d m i o t  t e n  

w  d z i e c k u  r o z w i k ł a ć ;  spodziewamy się prze
top iż postąpiliśmy tu zupełnie loicznie. Gdybyśmy 

miasto tego porządku, śród treści li praktycznej 

filozofowali, zmącilibyśmy czyteluikowi głowię, i
9
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wszystko stać by mu się mogło, zw łaszcza przy 

pierwszem rzeczy badaniu, odmętem. Oprócz tego 

mieliśmy na w zględzie i takiego brata Sarmatę, 
któremu nieidzie wcale o umiejętność, a który 

chciałby przecież dowiedzieć się, jak ma dzieci 

sw e dobrze w ychow yw ać. Temu wolno wypusz

czać prawie s każdego paragrafu numer pierwszy, 

a czytać następne uumera poświęcone praktyce.

W ystąpić s Pedagogiką, tym najogromniejszym 

spichlerzem znajomości człow ieka, życia i świa
ta, tym europejskim długiego doświadczenia ko
losem, jest to rzecz nie lada. Zapyta się tedy 

nas czytelnik o kwaliOkacye do takiego przedsię
wzięcia, i krzyknie nam może: Q u o  j u r ę ?  W in
niśmy mu odpowiedź. Znamy prywatne wycho
wanie nieźle, bo trudniliśmy się niein lat pięć 

przeszło, nadto byliśmy nauczycielem szkól pu
blicznych w  kraju, a dziś czytamy akademickie 

prelekcye za granicą. Młodzież więc była długo 

i jest jeszcze celem naszego badania. W ycho
wywaliśmy także własne dziecię i wiemy, co to 

jest, być ojcem. Spodziewamy sie zatem, że nam 

niezbywa na doświadczeniu. Z ycie nasze  ̂ było 

dotąd igraszką losu; sądzimy przeto, iż posiada

my nieco znajomości człowieka i świata.*' Pomi

mo tego, poświęciliśmy się filozofii, będącej naj 
lepszym do świątyni naszej kluczem. W reszcie  

mieliśmy przed sobą całe pedagogiczne biblioteki, 

i staraliśmy się z  nich korzystać. N i e m a y e r ,  

S z w a r c ,  P e l i c  i P e s t a l o c y  dostarczali nam 

materyalow praktycznych, które umieliśmy straw i' 
i filozoficznem rozegrzać życiem, a sławrnego J e a n
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P a u l a  cytujemy najczęściej dla tego, e w nim 

najwięcej znaleźliśmy ducha i jeniuszu. T ak tedy 

mamy otuchę, źe zrobimy niniejszem dziełem na
rodowi polskiemu istotną przysługę.

Prawie wszystkie dotychczasowe pedagogiki, 
w yjąw szy napisane od filozofów, rospadaly się: 

na wychowanie dzieci f i z y c z n e ,  r e l i g i j n e ,  

mo r a l n e ,  e s t e t y c z n e  i s c i e n t y f i c z n e .  Po
dział taki przedmiotu pokazał się nam tylko z rze

czy zewnętrznej zdjętym, przypadkowym, nieuspra
wiedliwionym umiejętnie, słowem płytkim, a więc 

dla naszej Chowatiny wcale nieprzydatnym. Bu
dujemy tedy r z e c z ‘naszę na i s t o c i e  c z ł o w i e 

ka,  t.j. na j e j  r o s k ł a d z i e ,  s k ł a d z i e  i w ią 
z a n i u  w  o r g a n i c z n ą  c a ł o ś ć .  Tym sposobem 

stała się część pierwsza naszej Chowanny porząd
nym systemem. Druga i trzecia część są także 

każda w  sobie systemem, jednakże nietyle ści
słym, poniewraż treść icb, lubo nader zajmująca, 

mniej filozofie na. W szystkie trzy części stauo- 

wią jednę systematyczną całość. t
Chowauna jest narodową pedagogiką, a jej 

celem je s t, dobre wychowanie dziatek naszych, 
t. j. naszej przyszłej ukochanej Polski Jak dzieci 
nasze 4°^rze masz y  chowy w a ć, s oro niezwró
cisz uwagi twej na tak zwane w a d y  n a r o d o w e .  

Chętnie niedotykalibyśmy nigdzie tego drażliwego 
punktu, ale uznaliśmy to wreszcie za nasz obo
w iązek , właśnie s powodu, że pedagogikę polską 

piszemy, a ta tylekroć koni czule do tego znie
wala. Zapewniamy jednak jubego zytelnika, że 

czyniliśmy to za każdym* razem s )ratvdziwą bo
leścią serca, i, nie w chęci przemądrz*alej nagany,
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ale w* zamiarze polepszenia rzeczy, ale z  najczyst
szej miłości ojczyzny, ale gorąco pragnąc narodu 
naszego pomyś ności i szczęścia. Oświadczamy tu ' 
głośno, ile zdołamy, z e w  y  te uważamy z a  w ł a 
s n e  i będące przyczyną n a s z ć j  k a t u s z y ,  po
wtarzając sło w a : Polonus sum et nihil alienum a 

me esse puto, quod polonum rodit. W ielkie ma na
ród nasz w ady, ale i wielkie cnoty. Cnoty naro
dowe s t a r a m y  s i ę  u w i e l b i a ć  z a  g r a n i c ą ,  
ale polskiej Cfaowannie wolno być może, powiedzieć 

tu i owdzie o polskich wadach słówko. Lepiej jest  

nawet tu i t r o s z k a  z a d r a s n ą ć ,  niż, zwątpi
w szy zupełnie, rzec, jak nad trupem: requiescat 

iu pace!
%

Czytelnik znający nasze pisma niemieckie spo
strzeże w  Chowanuie wielką różnicę co do stylu. 
W  pismach niemieckich rozlewaliśmy się w  olbrzy
mich falach majestatycznego morza; a w  Chowau- 

nie płyniemy prawie w ciąż cichym strumieniem. Ja*  

ka tego przyczyna? Styl piękny, szczytny i pe
łen oczywistej widoczności należy wrprawdzie do 

rzeczy w  filozofii naszej nieodzownie potrzebnych, 

i je s t, że tak powiemy, duchem wypełniającym 

nerwowe jej retorty; przecież zaw isł także od 
przedmiotu. W  dotychczasowych naszych niemiec

kich pismach, mówilśmy wciąż o Bogu, o naturze, 

jako kielichu jednego wielkiego kwiatu, o starej 
jaskini wszelkiego życia gwiazdami przybranej, i 
odsłaniającej nam sw e cuda szerokim obfitości po
topem, słowem o r eczach najgórniejszych, —  i 
akże niebyło starać się o zrobienie mowy swej 

wiernem przedmiotu zwierciadłem? Tu mówimy
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1* o d z i e c k a .  Niejest to przedmiot tytaniczny 

i wymagający Miltona, ale p r z y j e m n y .  Stara
liśmy się przeto jedynie o stylu przyjemność. W  pi
smach niemieckich musieliśmy rzeczy, dla zw yk łe 

go oka niewidzialne, malować; tu niepotrzebujemy 

przedmiotu naszego dawać w  obrazach, bo on stoi 
przed nami w  naturze i jest zupełnie widoczny. 

W reszcie ma już naród nasz bardzo wiele pism 

celujących „stylu potęgą i krasą, pragnęliśmy za
tem, by pismo nasze niniejsze zacelować mogło 

treści swej bogactwem. Jednakże i Chowanna ma 

na szatach swych i Zawojach dość często srebrne, 
złote, dyainentowe gw iazdki i światła obłoczki. 
—  Prosimy Czytelnika, zw łaszcza łagodniejszej 

duszy, by raczył przywyknąć do naszego stylu. 
Jest on częstokroć chropowaty, obrażający* smak 

francuski, za śmiały. Nam chodzi o m o c prze- 

dewszystkiem; reszta jest nam rzeczą poboczną. 
N asze pióro je st, jak nam to zew sząd zarzu
cają, za ostre, i daje ciągle powód, że albo 

nas o s a d z e n i e  s i ę  w  s t y l u  posądzają, albo, 
też, jeśli jesteśmy w  polemice, o n a m i ę t n o ś ć ,  

albo nakoniec, jeśli mówimy o sobie, o z a r o z u 
mi a ł o ś ć .  Kto zna nas bliżej, tego w szystkiego  

w  nas niedostrzeże. Jest to wada jedynie pióra, 
i my niewinniśmy temu istotnie, że czasem ciśnie* 

my tam piorunów nawałnicą i gradem, gdzie kto 
inny zapaliłby może jednę małą rakietkę. Świado
mi tej wady, staraliśmy się w  Chowannie styl ła
godzić, chociaż nam się w ydaw ało, iż rzecz na
sza więcej natem traciła, niż zyskiw ała!

Pochlebiamy sobie, iż od wszelkich marzeń
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pedagogicznych dalecy, ale trzymając się r z e c z y 
w i s t o ś c i ,  które polecamy w  filozofii naszej lak 

gorąco, przedstawiliśmy nasz przedmiot w  uroczej 
okrągłości, a nawet nieprzepomnieliśmy najnin*ej- N 
szych drobnostek; upominamy przecież czytelnika, 
by pracę naszę jedynie z a  p o t r a w ę  d l a  m y s ł u  

s w o j e g o  i z a p o d n i ę t e  do w ł a s n e j  p r a c y  

uważał. M y kochamy s a m o d z i e l n o ś ć ,  nietylko 

własną,* ale i obcą, zachęcamy do niej naszych 
uczniów w  Niem czech, i czemużbyśmy względem  

czytelnika polskiego .inaczej postępow ać mieli? J e
steśmy ludźmi, a w ię c, mimo najszczerszej chęci 

trzymania się czystej prawdy, i mimo największej 

baczności, błądzimy. Nieprzysięgaj przeto na na

sze  słow a, bo te są verba hominis! Badaj sam i 
zatapiaj się w e wskazanych Ci od nas głębinach w ła
snym jeniuszem, odkryj uchybienia nasze, popraw 

umiejętność, i —  przebacz nam po chrześciańsku!

- iv, Frejburg w  Bryzgowii dnia 1. Maja 1841.
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Czytelniku, znajdziesz w tym poszycie jeden pa
ragraf, który twój tak zwany dobry smak 
obrazi, skoroś francuskiej Szkoły zwolennikiem. 
Racz pomnieć przeto, ze wiek Ludwika ldgo 
dawno przeminął i Estetyka jego obowięzywać nas 
niepowinna; ze kobiety wyższego tonu przestały 
być wyroczniami- we wszelkiej, a tern bardziej 
w naukowej literaturze; ze, Bogu dzięki, natu
ra i jeniusz więcej juz mają powabu, niż salo
nowe przepisy La karpa dla kokieteryjnej i wiecz
nie umizgającej się sztuki; ze dziś mniejszym jest 
grzechem wyraz naturalny, choć niebardzo 
przystojny, niż myśl wszeteczna w osłonki  
lilii niewinnej obleczona .

Wit wieki ogłosił, że mowie polskiej wła
ściwą jest dziewi czość  i panieńska wsty- 
dliwość. Niech to będzie prawem dla poetów, 
pisarzy romansów i nowellistów, dla wszystkich, 
co dla kobiet i dzieci biorą pióro do ręki. Lecz 
j ę z y k  nasz umiejętny ma się odznaczać tnę- 
skością,  i wolno mu użyć każdego słówka; to 
śród mę z c z yz n krzepkiego ducha i ko
chający ch dobilność nikogo niezrazi. Umie

jętność wyższa jest li dla męz czyzn. Tu wszy
stko dobre, co jest nazwą przedmiotu wła
ściwą i co stoi na swem miejscu. Obwijać coś 
w bawełnę, dla tego, że babski smak p r z e 
szło wieczny ch M a r k i z i a n e k  tak zaleca, 
byłoby nie po męzku i rzeczą nader śmieszną. 
Czas rosstać się. zgoła i s przesądami niby do
brego smaku.
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§ . i .

p ed ago gik a jest systematyczną umiejętnością, 

której celem wskazanie człow iekow i, jak  ma 

w ieść do prawdziwego dojrzenia, czyli do 

p e ł n o l e t n o ś c i  w  wyższem  słowa znacze
niu własne lub obce dziecię. Jej przezna
czeniem jest wykrycie środków , któreini da 

się bóstwo młode w  piersi śmiertelnej drzy- 

iniące, czyli bóstwo in p o t e n t i a ,  przebu

dzić i w  istny jaw  życia, t. j., w  bóstwo 

in actu zamienić; podanie rad, jak  można 

człowiecze niemowlę, że tu użyjemy po

staci retorycznej, w  cherubina obrócić, jak  
je  wznieść aż do niebjańskiej dostojności 
Boga-człowieka na ziemi. Środki i rady owe  

znajdą się w  starej pedagogicznej trójcy, t.j. 

w  w y c h o w a n i u ,  n a u c e  i o ś w i e c i e ,  

które w  w y k s z t a ł c e n i u  spływają w  jednią.

1.) Ojcze, stryju lub wuju, ochmistrzu, nauczycie
lu, wszelki opiekunie i lubowniku dzieci! Oto nie
winne niemowie człowiecze przed tobą! Jest to isto
ta dla ciebie droga: jak promień słońca wiosennego  
wprawdzie słaba, ale w niej tleje moc wielka. 
Wniej dysze bóstwo nieśmiertelne, wysokiej• doskona-r
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lości zdolne. Ty masz bóstwo to rozdmuchać, i w za
rzewiu leżącą mocy jego iskierkę w płomień wielki, 
w słońce ludzkości zamienić; ty masz, skoro pragniesz 
święcie powinności swej dopełnić, z niemowlęcia tego 
zrobić archanioła! Pedagogika, w której uczone pro
gi wstępujesz, ma ci zostać przy tej pracy Matką 
Najświętszą,  wychowującą boskie swe dziecię; ma 
ci powiedzieć, jakim sposobem dosięgnąć zdołasz two
jego celu i wychować godnie przyszłego zbawiciela 
świata! Ona odkryje ci ważnych tajemnic wiele; słu
chaj przeto z ufnością przyjacielską, jej głosu.

Pytasz się, czem jest ta pedagogika? Na to krót
ka odpowiedź. J e s t  umiejętnością przeisto
czenia niemo wlęcoś ci imał oletnioś ci twego wy- 
chowańca wpe łno le tn iość  boga naziemi. Od
powiedzi tej pewnie nierozumiesz; — nietroszcz się 
przecież, i bądź dobrej myśli! Odniej rozpoczynamy nasz 
przedmiot, ponieważ cię najłatwiej wiedzie do bliższego 
porozumienia się z nami. Początek jest wreszcie, ró
wnie w pedagogice jak w każdej innej umiejętności, 
trudny, gdyż wszędzie jest początkiem i końcem od 
razu. Jeżeli bowiem chcesz wyrzec, czem jest pe
dagogika, musisz wprzódy jej mądrości czarę spełnić 
aż do dna i pożegnać się z ostatnim jćj rozdziałem; 
jeżeli chcesz nas tutaj zrozumieć, musisz uczynić toż
samo, musisz na początku samym wiedzieć, co wie
dzieć będziesz przy końcu. Prawem jest raz na zaw
sze dla całego stworzenia i wszelkiej umiejętności, że
by koniec był początkiem. Koniec starego roku prze
chodzi w początek roku nowego; z brzękiem zegaru 
umiera jedna, rodzi się druga godzina. Zołądż jest 
owocem, azatem końcem starego dębu; tażsama żoła ź 
jest nasieniem, a zatem nowego dębu początkie . 
Gwiazda dnia naszego rospływająca się w purpurowe 
morze wieczoru, ranną jest jutrzenką dla Amerykanina. 
Koniec jest malinową treścią wszelkiej istoty. W  kwia
tku, będącym zorzą zachodzącego słońca rośliny, wi
dzisz Całą roślinę, jak samego siebie w malej minia
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turze, i widzisz jaw pięknych barwach, i widzisz do
skonalej, jak gdybyś zajrzał w jej pnia lub korzenia wnę
trzności. Dla tego tez tylko koniec najlepszym jest 
początkiem. Ostatnie tedy nasze umiejętności pojecie, 
być musi twojern pojęciem pierwszem. Pojęcie to, któ
re Ci juz powyżej daliśmy, — potrzebuje przecież ob
jaśnienia; do niego wiec przystępujemy.

„Czem jest niemowlecość? Czem jest peł
li o letnio ść — Zwolna, bracie! Dość do roboty 
mieć będziesz przy odpowiedzi na pierwsze pytanie: 
miej zatem cierpliwość. Drugie pytanie znajdzie odpo
wiedź swą śród odpowiedzi na pierwsze i będzie z niej 
wypływem. Odpowiemy ci na pierwsze i na drugie py
tanie , a pozostanie się jeszcze wiele do mówienia, nim 
się porozumieć zdołamy. Cały ten paragraf jest na twe 
dwa pytania odpowiedzią. Niemowlęciem jest, we 
względzie Boga, j ako myślącego początku wszel
ki ego istnienia, i człowieka, jako my ślącego koń
ca wszech rzeczy,  w którym się początek, 
t.j. Bóg myślący wiernie przegląda, cała na
tura. Bóg ma własne uczucie i człowiek ma własne 
uczucie, bo Bóg jest pierwszą, a człowiek ostatnią 
treścią stworzenia. W tej treści  leży całość filo
zoficzna, a przeto życie i myślenie; inne rzeczy sa 
tylko roskruchami i szczątkami tej treści, zostały zatem 
w stworzeniu rosproszone jak dzieci Jerozolimy po 
ziemi! Gdyby mądrość nie leżała w początku stwo
rzenia, niemogłaby zjawić sie w jego końcu; gdyby 
Bóg — lecz przebacz tu czytelniku wyrazowi śmiel
szemu — był prostym słupem lub osła martwą, czło
wiek byłby, równie jak teraz, wiernąj  ego zwier
ciadła postacią! Mądrość w nas, mądrość w  twór- 
c świata! Tylko nieuk jest bezbożnikiem, lub ma 
podobnego do siebie Boga nieuka! Rozum niemoże 
być wystrzałem i kwiatem nierozumu! Natura jest. 
że tak powriem, długim szerokim mostem między War
szawą a Pragą stworzenia, t.j. między Bogiem a czło
wiekiem; a niejest ani Warszawą ani Pragą, ani
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Bogiem ani człowiekiem, stąd też niema bosko-ludz
kiej świadomości o sobie. Jej świadomość o sobie leży 
w Bogu i w iego wiernym obrazie człowieku. Ona nie- 
wie o sobie, ale bóg i człowiek wie osobie, wie tak
że i o niej5 jest przecież ona, — tu znowu figura: 
do takich figur czytelnik nasz przywyknąć musi — jest 
córą boga, w której śpi świadomość o sobie, a czło
wiek jej ostatniem dziecięciem, w którem świadomość 
ta ze snu wstaje 5 ona jest piękną boginią, Cybelą lub 
Izydą, w sypialni stworzenia marzącą, a człowiek jej 
w chwili przebudzenia urodzonym synem 5 ona w cią
głej niemowlęcości i małoletniości ; człowiek zdolny 
przestać być niemowlęciem, mieć mowę, wolą, samodziel
ność i, będąc już w kolebce obrazem Boga, stać się póź
niej jeniuszem, bohaterem, bogiem ziemi! Cała natura jest 
człowiekiem brzemienną, jest człowiekiem w nadziei. 
Świat roślinny jest przedostatnim, a świat zwierzęcy ostat
nim ciężarności jej miesiącem. Wszystkie jej płody są nie
dojrzałością zbliżającą się ku dojrzeniu, jak młode jabłka 
w miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu i wTrześniu. One są 
ciągłym przede zło wiekiem! Człowiek wreszcie 
jest ich dojrzeniem, jest złotem jabłkiem hesperyjskiem, 
ostatnią gwiazdą życiem świecącą, ostatnim brylantem 
natury. Bóg jest jego ojcem, natura matką; on sy
nem Boga i natury. Kruszec, roślina i zwierze są nie
mowlętami, są światem niemającym własnego uczucia, 
królestwem Boga śpiącerm, zaczarowranem. Kruszec śpi 
snem północnym, roślina snem porannym, zwierzę snem 
dziennym. Człowiek jest obudzonem zwierzem; kwia
tem zwierzęcego ducha; motylem niebieaiiskim wylatują
cym z martwych osłonek; z więzów czarodziejskich 
oswobodzonem i z długiego letargu zmartwyck powsta- 
jącem bożyszczem; aniołem na skrzydłach czasu i a 

r ramionach całego stworzenia! — Niemowlęciem jest 
ludzkie dziecię, równie prawie jak zwierze; niemo
wlęciem nawet dorosły człowiek, skoro nieprzestał być 
naturą, żyje na łonie swej matki i niezna ojca swego 
Boga! Dopóki niewierny, że Bóg naszym ojcem, a my
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•jego wiernym obrazem5 dopóki nie prześliśmy z łona 
natury na łono Boga, z objęć matki w objęcia 
ojca naszego 5 dopóki nieczujem się bóstwem ziemskiem 
i niepragniem żyć cnotliwie, święcie i mądrze jak 
bóstwo; dopóty jesteśmy niemowlętami! Można być 
długo - brodym i srebrno - włosym starcem, a przecież 
niemowlęciem! Inna przed trybunałem Boga, a inna 
przed prawem człowieka wyjść z niemowlęctwa! Ludzkie 
niemowie stoi wprawdzie wyżej niż niemowlę w zwie
rzęciu, lub roślinie, niejest jednakże jeszcze człowie
kiem. Człowiek w niem dopiero istnieje, albo raczej 
s tnie je, jak przyszłość niepewna! Ludzkie niemo
wie rośnie jeszcze w naturze głębokim, — jak głaz, ro
ślina lub zwierzę, korzeniem; niezna, co istotna wiedza 
o sobie, co wolność i samodzielność. — Poznaliśmy 
tedy, czem jest niemowlecość; a zatem do odpowiedzi 
na drugie pytanie! Czem jest pełnoletniość?  
Pełnoletnim jest tylko Bóg — i człowiek, który po
czuł się, i stał się Bogiem na ziemi! Pełno- 
letniość jest owocem złotym wyjścia ze stanu niemo- 
włęcości i małoletniości, odznacza osobistość myślącą, 
wolną, samodzielną, twórczą w niebie i na ziemi, jest to 
początek i koniec stworzenia najwyższy! Człowiek 
zdobywa ją li przez tryumf nad zwierzecością i naturą, 
przez zwycięstwo nad codziennem człowieczeństwem, 
przez wzniesienie się do Boga i przez stanie się świę
tym jego reprezentantem na ziemi; słowem, przez do
pięcie swego przeznaczenia!

2.) Cóż wiec jest  przeznaczeniem
człowieka?

Pytanie to zawisło od odpowiedzi na następne py
tanie : Co j e s t p r zeznać z e n i em istoty? Wszy
stko jest, biorąc rzecz ogólnie, istotą; Bóg pierwszą, 
człowiek ostatnią. Jeżeli wiesz tedy, czem jest prze
znaczenie istoty, znać będziesz przeznaczenie człowie-
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ka. Przeznaczeniem istoty ciągła jest i niczem nie
zmordowana dązuosć za dopięciem swego , od myślącego 
Boga jej wskazanego i prawem natury zrobio
nego, ostatecznego celuj zaś ostatecznym jej celem jest 
ciągła dążność za przeistoczeniem tego, co jest świę
tą jej nadzieją, tego, czem z niebios ciężarna, w ziem
ską rzeczywistość; t. j. za przeobrażeniem tego, czem 
ona, jak sie filozofia od dawna wyraża, jest in poten- 
t ia ,  w to, czem bosko -ziemski jej kwiat jest in actu. 
Co myśl boska, jej duszą, albo raczej jej śpiącą siłą 
będąca, w sobie zawiera, i co myśl ta, święty jej sylf, 
w niej marzy, to ma sie stać jej jawem; jej rdzeń ma 
sie zmienić n. p. w kraśna stolistna róże, albo w ru- 
mianną jagodę; słowo boże w niej żamknięte ma zostać 
roskosznym jej majem; winnegrono zamienić się w słodki 
nektar! — Droga do dopięcia ostatecznego przezna
czenia wiodącą istotę, jest okrągłym młvńcem, toczą- 
cym sie kółkiem, — walcem niemieckim; jest sfer elip— 
tycznym gościńcem, którym płaneta w około słońca, 
stworzenie w około Boga, system filozoficzny w około 
swego myśli pierworodnej jądra krąży i krążyć musi. 
W tym powszechnym istot tańcu wszędzie jest począ
tek i koniec; początek końcem, a koniec początkiem. 
Tu staje sie wszelkie ziarno korzeniem, pniemj, ko
narem, gałęzią, liścićm, kwiatem, owocem, a w koń
cu — znowu ziarnem. Jest to historya życia całej 
natury! Rzecz ta godna jest uwagi i wymaga dal
szego rozwikłania.

Ale któż teMinerwy filozoficznej brednie zrozumie? 
— Biada ci, bracie, co tak pytasz! Minerwa niemówiła 
do dziś dnia nigdy polską mową i ty nieznasz jej jeży
ka! Cenisz więc Muzy, co język nasz uszlachetniły, 
więcej niż boginią mądrości, którę masz może ch\ i- 
lowym gościem? Wyższej szlachcie polskiej, którę mo
żna śmiało powiedzieć, Muzy wychowały, niebraklo ni
gdy na smaku, ale niestety na mądrości, bo nieznała 
Minerwy! Minerwa zdoła jezjk twój nową dotąd ci 
nieznaną, szlachetnością ozdobić, słuchaj jej zatem bra-
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cie, choć czasami oko ducha twojegomroczków dostanie! 
Mroczki, które po królewsku zowiesz gwiazdkami 
złotemi światła, objawwiajn się tylko w oku, które 
światła znieść niemoże, a więc w ciemnem oku pusz
czyka! Mocny jesteś w szabli! Myśl jest ostrzejszą od 
szabli tureckiej 5 nią pokonasz łatwiej twego odwiecz
nego wroga! Myśl jest szablą Pallady! Nie sam Mars 

jest królem wojny, nie sam ojczyznę nasze oswobodzić zdo
ła ; Pallada jest tu królową! Płeć piękna jest także potę
żna i ma wiele wpływu na mężów! Ale do rzeczy!

Bóg jest jedyną pierwotną istotą; jest istnie
niem, jako pierworodcm wszelkiego istnienia, co Niem
cy w ubóstwie swej macierzyńsko - filozoficznej mowy 
Absolutes zowią; jest żywym zdrojem i wiecznem 
źródłem morza rzeczy; jądrem, sercem mózgiem stworze
nia całego; kolebką i grobowym dołem życia! On jest 
wiedzącą o sobie, myślącą, wolną bezwarunkową osobi
stością. Podobny jest, jeśli pragniesz sokoła s pająkiem, 
ocean s kroplą wody porównać, do człowieka, dzieł pi- *  

sarza. Porównanie to wnet rosprowadzimy bliżej. — Boga 
przeznaczeniem jest, jak wyżej rzekliśmy, o przeznaczeniu 
wszelkiej istoty mówiąc, dopięcie ostatecznego swego ce
lu, a jego celem ostatecznym jest ujrzenie siebie samego we 
własnem słowie, we własnej w ciało zamienionej myśli, 
wiernym obrazie, w podobnym mu, wiedzącym jak on o sobie 
i myślącym człowieku, w stworzonej wolności i twórczości, 
czyli w zawirowanej miejscem i czasem, azatem śmiercią, 
osobistości! On musi w utworach swych siebie samego 
zobaczyć. Człowiek stworzył zwierciadło i przejrzał się 
w niein; stworzył książkę i zobaczył w niej ducha swe
go. Bóg stwrorzył ocean i przejrzał się w nim, otoczon 
całą gloryą gwiaździstego nieba; stworzył człowieka 
i zobaczył w nim ducha swego! — Również jest celem 
człowieka, dzieł pisarza, dopięcie swego ostatecznego 
celu, a tym ostatecznym jego celem jest, objawienie się 
w swem słowie, w swem w ciało przechodzącem i ro- 
snącem dziele, poznanie siebie samego i własnej po
tęgi w końcu swej pracy! Natura jest księgą, które
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Bóg od wieków napisał i pisze; człowiek jest ostatnim 
rozdziałem tej księgi, przedstawia jćj treść ostateczną? 
zamyka więc ją i światłem ogólnego przeświadczenia 
vieńczy, daje ją widzieć w ogniu bengalskim wiedzy

0 sobie, w wiernej zwierciadła postaci! Jak pisarz ów 
niejest księgą, które wydał, tak Bóg niejest naturą, któ
re stworzył; przecież jest księga objawieniem pisarza, 
a natura objawieniem Boga. — Nim Bóg dopnie ostatecz
nego celu swego, musi działać, ponieważ dążność sa
ma za dopięciem celu jest już działaniem. Bóg więc 
tw rżąc świat, działa, a jego działanie jest, jak każde 
inne, ciągłem rzeczy następstwem, a tern samem przej
ściem wieczności w czas, twórczości w stworzoność, 
możności czyli nadziei w rzeczywistość, myśli w słowo, 
słowa w ciało, tego co leżąlo wiecznie inpotenia, w to, 
co jest in actu, d Jafanie jego jest ro twartą wierzeją 
między niebem i ziemią? Takowe działanie Boga jest 
na skrzydłach orlich czasu płynącem ustawicznem świa-

* ta tworzeniem! Tu znajdziesz nieskończoną ilość sto
pni, nieskończoną mnogość przejść ze szcr ebla na szcze
bel; tu wszystko jest celem, względem wprzód stwo
rzonej rzeczy, środkiem, co się tycze późniejszego utwo
ru; tu panuje łańcuch istnienia wiszący między Bogiem
1 człowiekiem. Prababia natura np., co gwiazdami świeci, 
co słońca i ziemie rodzi, wypływa bezpośrednio z łona 
Boga i jest pierwszym grzmotem jego wszechmocności 
słowa. Ona staje się natychmiast matką i rodzi nieor
ganiczną naturę. Ta rodzi organiczną. Wszystkie trzy 
są raz środkiem, inny raz celem. Człowiek wreszcie, 
to kwiecie święte na opokach i błoniach całego przyro
dzenia, ten wieniec powszechnego jawu, jest pieczęcią 
i podpisem stworzonej boskiej całości. I inaczej być 
niemogło, bo cała natura jest tylko myślą Boga, co w ma- 
teryi zlodowaciała i usnęła, jest zatćm przeob ażeniem 
bez wiedzy o sobie, jest życiem bez świadomości, a ży
cie takie, które z boskiej świadomości wypłynęło, mu
siało świadomością roskwitnnć, stać się nieśmiertelnością, 
wiecznćm życiem, urzeczywistnieniem wieczności; bo
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przeznaczeniem jest Boga zdybać siebie samego, jak 
mówią Litwini, w ostatnim Akcie swego działania. Świa
domość, myślenie, wolność, samodzielność, nieśmiertel
ność, boskość stały się przeto działem człowieka, sstą- 
piły z niebios na ziemie, i urodziły się w najdoskonal- 
szera stworzeniu, jako Bogu, ziemi. Tym sposobem otrzy
mała natura dwa przeświadczenia o sobie, dwa wiel
kie mądrości ogniska, w Bogu i człowieku5 prześlicz
nie, — w wieczności i w czasie! I ta działalność 
Boga jest widzialną umiejętnością, pasmem odwiecznej fi
lozofii, ciągle się rozwijającym systemem jawu! W  niej 
rzucają się wszędzie początek i koniec w przyjazne ra
mion spójnie! Bóg rostwiera i zamyka swe objawienie • 
bóstwem^ sobą w wieczności i sobą w czasie} so- 
bistością, osobistością i mością boską oraz sobis- 
tością osobistością i mością człowieczą! Bóg jest, 
że tak rzekę, wiecznym, świętym, nigdy nieprzebra
nym, zawsze tymsamym nasiennikiem świata} świat jest 
przecudnym inspektem, a człowiek melonem tego in
spektu, który w pelnoletniości nowym nasienni
kiem sie staje! Tym tańcem, tym spaniałym polo
nezem, sunie sie Bóg i cała natura! — I to wszystko 
odbija sie wiernie w zwierciedle porównania Boga, 
z dzieł pisarzem. Księga bowiem jest także wypływem 
myślenia, przeświadczenia i wolności pisarza, oraz sta
je sie w końcu myśleniem, przeświadczeniem i wolno
ścią czytelnika! Człowiek jest niezmordowanym czy
telnikiem w wiecznej księdze boskiego jawu i objawu. 
Myli się on częstokroć, prawie zawsze, bo niezdola ca
łej księgi odczytać od razu i przestać musi na ma
luczkiej kartce przedwiecznej mądrości! Gdyby żył wie
cznie, czytałby wiekuistą księgę wiecznie; żyjąc krótko, 
jako jatka wTzgledem Boga, czyta w niej tylko, co mu 
los pozwoli! Mimo tego jest on najdoskonalszym obra
zem Boga, poniewraż on jeden jest wrstanie czytać ży
jące pismo święte! Bóg jest pisarzem, natura księ
gą, człowiek czytelnikiem. Pisarz, nie jest ani księgą, 
ani czytelnikiem; Bóg niejest ani natura ani człowiekiem.

2
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Ale pisarz pisze dla czytelnika, Bóg stwarza dla czło
wiek 5 pisarz i czytelnik, Bóg i człowiek mają wła
sne przeświadczenie5 księga zaś, i natura są ich nic
0 sobie niewiedzącym, świętym, wiecznym węzłem, mą
drością stężoną, skościałą, poruczoną hieroglifom i sym
bolom. Ze człowiek jest najwyższem bóstwem na bło
niach jawa, nikt o tćm nie wątpi, kto przejrzał bogiem,
1 własne ipa uczucie, czyli kto poczuł się sam sobą, jak 
ojciec nasz w niebie. Gdyby wzrok twój niebył słoń
cem, jakże byłby światła gońcem? Gdybyś niebył bós
twem w kwiecie, czy znać mógłbyś Boga w świecie? 
Gdybyś niemiał bóstwa w ciele, czy miałbyś Boga w ko
ściele? póg człowiekiem, człowiek bogiem! Niebo, 
ziemia, nie są wrogiem! Jesteś bóstwem w cnej iskier
ce! Wątpisz? Spojrzyj w głowę, ŵ  serce; w two
je serce, w twoję głowę, bóstwa ołtarz, myśl i mowę!

Człowiek ma z t̂em, jako jedna z istot, również 
dopięcie swego ostatecznego celu za przeznaczenie, 
a tym celem jest, przeistoczenie myśli Boga w nim 
żyjącej, tego wiana, tego zarodu otrzymanego z nie
bios, we własną myśl, we własny utwór, i czyn 
w istną rzeczywistość! Zaród ten ma w nim przestać 
być zarodem i zmienić się w samodzielną cnotę; zdol
ności jego zatopy mają burzą ryknąć, proch jego du
cha ma ogniem błysnąć, nasienie z nieba wydać na 
ziemi swój owoc! On ma sam siebie s poczwarki pier
wotnej wywikłać, siebie samego i świat swój stwo
rzyć! Ziarno nasienne jest o tatnim tworem rośliny, 
jest motylem wolnym wylatującym z jej łona. Wziar- 
nie ustaje twórczość rośliny; w ziarno przechodzi ta twór
czość: w ziarnie objawia sie on* jako twórczość no
wa. I ziarno to jest obrazeip ziarna, s którego 
matka roślina powstała! Człowiek także jest ostatnim 
utworem natury. Wnim ustaje wiec twórczość tej pow
szechnej matki, przechodzi w jej syna i występuje ja
ko nowa twórczość. A że twórczość natury jest twór 
czością w niej objawionego Boga, boska twórc gść więc 
ustaje w człowieku, topi się w nurtach jego istoty,



i zamienia w twórczość nową. Człowiek jest ostat- 
niem stworzenia ziarnem, obrazem wiernym ziarna świę
tego, s którego matka natura powstała! Wszechwład- 
ność początku przechodzi tu, po długich falach ciągle 
ku zachodowi płynącego morza natury, wreszcie we 
wszechwładność końca, i bóg rodzi sic na ziemi! Za- 
czćm rostwiera sie właśnie tam zakres twórczości czło
wieka, gdzie twórca przestał być twórcą! Ze zjawie
niem się człowieka w naturze zajaśniał Bogu dzień siódmy 
stworzenia, dzień odpoczynku, najwyższe święto pod 
nieba namiotem! I Bóg przestał tworzyć, a człowiek 
zaczął tworzyć! S końcem świata bożego styka sie po
czątek świata człowieczego! Świat człowieczy wscho
dzi w zorzy wieczornćj boskiego świata! Z niedzie
lą Boga, powstał poniedziałek, wtorek, powstał cały 
tydzień dla człowieka. On także musi znałeść swą 
niedzielę i odpocząć. Jego przeznaczeniem jest stwo
rzyć jak Bóg świat własny, ciągle budować, objawić 
się wreszcie w ostatniem swrem dziele zupełnie i odpo
cząć* Bóg był przed stworzeniem świata tylko Bogiem 
in potentia; w zrąbnicach zaś czasu, gdzie co chwila 
nowy gwałt dzwonów jego czynność ogłasza, jest Bo
giem in actu. Człowiek także jest przed stworzeniem 
swego świata, t. j. dopóki jego zaród święty w dzie
łach sie własnych nie urzeczywiścił, dopóki okręt zdol
ności jego nie wypłynął na wierzch życia oceanu, 
jak oliwra na wierzch wody, człowiekiem in potentia,’ 
po stworzeniu zaś swrego świata, człowiekiem in actu. 
Bądź więc czynnym człowieku, całuj burzliwe powierzch
nie życia oceanu, po którym płyniesz, skup myśli twe ros- 
pierzchłe w jedno ognisko, rozwikłuj bóstwo własne, od
słoń je światu, i zamień ziemie twą w niebo! Unia twa 
z B o gi em będzie ostatniem twein dziełem twoją niedzielą!

Celem przeto człowieka jest przestać być tylko 
bóstwem ziemskiem in potentia, czem właśnie wyszedł 
z rąk czynnego Boga, jako stworzenie, w którem twór
czość przedwieczna spoczęła, zasnęła i odecknąć prag
nie; przestać być tylko nadziei kościołem, i postawić
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się, jako bóstwo ziemskie in actu, czyli innemi słowy, 
ziarno boskości swej otrzymane z nieba zamienić w bo
gate żniwo, stać się przejrzystem bóstwem i odbić 
w sobie całą ludzkość, całą naturę, a w końcu Boga, 
jakby w przezroczystej szybie lodu! Póki jest onmło-- 
dym, póki jest in potentia, drzymie w nim człowie-? 
czeństwo, natura i bóg drzymaniem niemowlęcia, drzy
mie jak myśl snycerza w  płaskorzeźbie; skoro dojrze
je i bóstwem się poczuje, skoro zostanie amym sobą 
in actu, budzi się wnim człowieczeństwo, natura i bóg 
s całą sw’ą wszechwładnością; posąg Nioby żyć po 
czyna, bóstwo wychodzi z głazu; cud błyskawicą świ
ta; człowiek zamienia się w ziemskiego boga! Dopię
cie tego celu jest przeznaczeniem człowieka, i dopiąć 
go zdoła, skoro się tylko poczuje. Moc w nas leży 
wrielka; jest wszechmocnoś ’ w jednostce najwyższego 
utworu! Wola nasza jest potęgą Boga samego! Któż 
nas n. p. do rosstania się s cnotą zniewolić potrafi? 
Nic nam niebraknie, prócz chęci szczerej obudzenia 
w sobie wszystkich władz, wszystkich potęg nieba, ale 
i ta chęć jest w naszej mocy! Roskażmy tylko, a bę
dzie i chęć posłuszną, jak ręka lub noga, niewolniki 
nasze! Roskażmy, stań się światło, a światło się 
stanie! Niech tylko zagrzmią tarany naszego jeniuszu, 
a pękną bramy od niebios!

Niemowlęciem tedy jest człowiek nieznający swego prze
znaczenia; małoletnim jest, skoro goni za mamoną świata 
i zapomina swego wysokiego istnienia celu! Niemowlecość 
imałoletniość.sąsnem boskiej osobistości,  pełnole- 
tniość jest jej jawTem, życiem, działaniem. Pełnoletni czło
wiek myśli, wymaga i działa, jak bóg ziemski, jak mu ojciec, 
w niebie rozkazał i jak mu głos bóstwa wewnętrzny dyktuje. 
Jego życzenie zawsze jest święte, jego czyn promieni się 
gwieździstością cnoty. On nicjest sługą innych, ponieważ 
bóstwo jego jest wrolnością; niejest panem innych, ponieważ 
bóstwo jego wralczy przeciwr poddaństwa niewoli. On 
jest samodzielnością, ponieważ jest bóstwrem; jest 
synem Boga, synem najwyższej samodzielności, pielę-



gnu je zatem samodzielność w sobie i nie obraza jej 
w swym bracie! Samodzielność jego i samodzielność 
Boga są jedną i taż samą samodzielnością, dla tego też 
wola samodzielnego jest zawsze wolą Boga! Głupiec, 
leniuch, rospustnik, lub zbrodzień, nie jest pełnolet
nim, ponieważ pełnoletniość jego śpi lub też zmarła 
mu w piersiach 5 on niema własnej woli 5 ma tylko 
chęć samowolną lub zwierzęcą chuć, której jest pod- 
dańcem* Wola rzeczywista jest jedynie własnością 
bóstwa, i stać się nigdy niemoże branką!

Czem przeto jest pedagogika na stopniu niniej
szego rzeczy rozwikłania? Jest umiejętnością wiodą
cą bóstwo młode w człowieku do dojrzałości, ze 
snu do jawu, s krain wątłych nadziei czyli możności, 
do krain rzeczywistości ,  z raju na ziemię: z zie
mi do nieba, z marzenia do poznania; jest umiejętnoś
cią naszego ubóstwienia, naszej unii z Bogiem, dopię
cia naszego przeznaczenia, stania się prawdziwym czło
wiekiem, skupienia w sobie całego człowieczeństwa, 
roskwitnienia białą natury, ducha, świata i Boga lilią, 
jest umiejętnością wypielęgnowania wolności, samo
dzielności, i boskości w człowieku, wydobycia szcze
rozłotego kruszcu s kopalni sobistości naszej, przemia
ny ognika nocnego ludzkiej istoty w słońce Boga wiel
kie, jasne i pogodne, lub jednym wyrazem, jest umie
jętnością przewracającą człowieka z jego in potentia 
w jego in actu! Stąd wynika, iż umiejętność ta nie- 
tylko rodzicom, nauczycielom i wychowaniu dzieci po
święconym, ale każdemu człowiekowi jest przydatną. 
Ona jestprzyświe cajaca nam pochodnia mądrości na dro- 
dze prowadzącej nas do naszego przeznaczenia; jest 
jedną stroną filozofii śledzącej i kształcącej istotę człowie
ka! Pojecie nasze pedagogiki, które, coraz całej  
s toń myślenia wypływając, może niejednego s czytel
ników niezwyczajnością razi, nie jest nowe, ale 
jedynie w nowe barwy przybrane. Przeczuwano je 
w tej pełni częstokroć, chociaż nigdy niewyrzeczono. 
Na to jeden dowód tylko! Pedagog niemiecki S z ic a r c
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„który cztery ogromne tomy o umiejętności naszej napi
sał, któremu jednak braknie pierworodnej, samo
dzielnej i duszą całości będącej myśli, mówi np: 
„■Rzeczywiste wychowanie dzieci wychodzi z natury 
człowieczej ,  staje się na dr.o,dze dalszego 
jej rozwikłania nieodstępnym towarzyszem, 
i stara się przez wpływ swój na te kochania godną 
damę, podnieść i usz lachetnićjej  przyrodzo
ną d z i e ln o ś c i  Natura człowieka znaczy tu 
bóstwo człowiecze in potentia; podróż tej natury 
jest dążeniem człowieka za dopięciem przeznacze
nia, wy chowanie, co tu jako towarzysz podró
żujący damy występuje, jest bóstwem pełnoletniem kie- 
rującem małoletnią naturą człowieczą, Mentorem czu
wającym nad niedoświadczonym Telemakiem; podnie
s ienie i uszlachetnienie przyrodzonej dziel
ności w naturze człowieczej  jest bóstwem czło- 
wieczem in actu, a to przez wolność i dzielność wy- 
chowańca samego, przez obudzenie się jego ze snu 
niemowlecości edeiiskiej, i objawienie własnej boskiej oso
bistości! Wysoki jest zamiar pedagogiki, a jćj praca 
bez granic! Jakimże środkiem dojść zdoła do celu? 
Dziecię potrzebuje, jako bóstwo śpiące, lecz przebu
dzenia zdolne, wychowania, nauki i oświaty.  
Wychowanie, nauka i oświata zatem są środkiem wio
dącym tu do celu!

3/) Czćm jest wychowań* ?

Jest, że tak powiem, wiosennem ludzkości tchnie
niem owiewającem lekko i mile młodego człowie
ka, jest wodą ogrodnika, rosą krzepiącą kwiat i lejącą 
w niego cudowną silę wzrostu! Tylko w domu rodzi
ców, tylko w ziemskim raju i pod okiem Boga ojca 
może się udać dobre wychowanie dzieci. Każde 
dziecię jest świeżo urodzonym Adamem lub nową 
Ewą, potrzebuje więc raju i boskiej opieki! Jeżeli raj 
ten jest czeluścią piekła, jeżeli bogi czuwające nad mio
dem bóstwem są rodziną szatana, biada dziecięciu! Ro-
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dzice są wzorem doskonałością świętem dziecka ideałem!
Ich bezbożność, dzikość, złość, głupota, wykwintność, 
ich ludzkość, rzetelność, dobre lub złe obyczaje, stają 
się biednćj dzieciny przymiotem. Dom rodzicielski jest ca
łym światem dla młodego anioła, admosfera tego domujest 
jego żywiołem, jest kwasorodem, którym żyje, i krew swą 
różuje, który w ciało i duszę swą zamienia. Wielka jest 
władza pierwszych wTzraźeó; te wrastają w istotę dziecięcia, 
jak ślady noża w młode drzewo. Im młodsze dziecię, 
tem większa biernej jego jaźni potęga. Wychowanie 
leży przeto wyłącznie w ręku świętych lub przeklętych 
Penatów, w ręku ojca, matki, nianki, ochmistrzyni, na
uczyciela, i jest granitową Egiptu opoką, na której 
przyszła stać będzie ludzkości dziecięcia piramida! Do
brze wychowany człowiek jest, mimo braku nauki i wyż
szych zdolności, całe swe życie dobrze wychowanym 
człowiekiem; idzie śmiało w lepsze towarzystwa, pły
wa w nich jak zwinny złoty pstrąg w wodzie lub ja
skółka w powietrzu, i niepotrzebuje] się w oczach tonu 
za swą rubaszność rumienić! On jest nadobnym narcy- 
sem, jednakim w ogrodzie króla i wieśniaka. Wonność 
pewna go otacza i stąd też miłym jest on gościem, gdzie 
tylko zawita. Gracye są jego towarzystwem nieodste- 
pnern i zdobywają mu serce, choć jeszcze i słowa nie 
wyrzekł. Czera jest piękność oblicza lub strój ciała dla 
zewnętrznego człowieka, tem jest dobre wychowanie 
dla mieszkającego w nas Parysa. Dobre wychowanie 
jest blaskiem tęczy bóstwa naszego rokującym nam ży
cia pogodę! Komu na niem zbywa, teuniezdoła, choć
by był największym jeniuszem, choćby go wszystkie 
muzy i boginie olimpu za rękę wiodły, ukryć niedostatku 
swego; niezdoła tego całą swą potęgą zdobyć, co 
bez własnego przewinienia w rodzicielskim Edenie 
utracił! Jeżeli pragnie gwrałtem uchodzić za debrze 
wychowanego, staje się tyko śmiesznym i niezgrabnym 
pawianem- Wychowanie możemy li w czasie dziecin-* 
stwa otrzymać, nigdy później. Czyli jest dobre, czyli 
jest złe, staje sie drugą naturą nasząi  doświadczony '
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wzrok znawcy ludzi postrzega natychmiast, czy osoba 
z nim po raz pierwszy w stosunek wchodząca, w pa
łacu, karczmie, chacie lub stajni wychowaną została. 
Jakie nasze wychowanie, tak śród ludzi występujemy, 
a jak występujemy, tak nas też przynajmniej w pierw
szych chwilach przyjmują! Wychowanie jest blaskiem 
sobistości naszej gwiazdy, barwą istoty naszej kwiatu, 
zlotem naszego bóstwa, oblewającą nas gloryi atmosfe
rą, — kształci wprawdzie nasze ciało i duszę za
razem, czyli jaźń całą, ściąga się przecież szcze
gólniej na ciało i dla tego iest pedagogicznem twier
dzeniem i pedagogiczną realnością, czyli rze
czą fundamentalną. Zewnętrzność jest nadewszystko 
celem wychowania 5 ją należycie wykstałcić jest jego sta
raniem! Środkami zassą ćwiczenia gymnastyczne, taniec, 
troskliwe udoskonalenie ruchu wszystkich ciała człon
ków, obudzenie zmysłu do przystojności, słowem cała 
koterya, której świątynią i życiem jest salon! Wychowa
nie niejest jednak chodowaniem lub tresowaniem. 
Chodujemy roślinę, tresujemy zwierzę, wychowujemy 
człowieka. Wychowanie jest właściwie ubraniem bó
stwa człowieczego we wdzięki Gracyi i li człowieka 
własnością. W brew tej prawdzie wiele rodziców cho
duje lub tresuje swe dziatki, i mniema, r’e to dobre 
wychowanie! We wszystkich krajach jest dobre wy- 
chowanię jednakie, bo tylko jednaniem być może. Do
brze wychowany w Polsce jest zatem dobrze wycho
wanym we Francyi, w Niemczech i wszędzie. Dobre 
wychowanie jest owocem cywilizacyi, nieznane jest prze
to u ludów i rodzin dzikich. Miasto lub wieś, gdzie 
braknie dobrego wychowania, jest knieją dwónożnych 
wilków lub niedźwiedzi.

i i f

4 . ) .  C zem jest nauka? 1
Jest, że tak powiem, nieprzyjemnym wiatrem je

siennym starej ludzkości, co młodego człowieka oblewa 
chłodem, by rospalone bóstwa jego żelazo w stal za
mienić i tym środkiem predzćj go przywieśdź do celu!



Ludzkość jest jak świat podeszłą wiekiem mstroną, 
uczyniła juz w umiejętności i sztuce tak olbrzymie 
postępy, że dziś niepodobieństwem jest zupełnem, jedne
mu człowiekowi zdobyć cały ten indostan bogaty i zro
bić go płodną głowy swej kopalnią! Rodzice zdołają 
dziecię wychować, ale niezdołają sami je we wszy- 
stkiem, co mu kiedyś przydatnym być może nauczać: 
potrzebują więc obcej pomocy, i biorą ochmistrzów lub 
ochmistrzynie do swego domu, ałho też wysyłają wy- 
chowańca do publicznej szkoły. Nauka jest względem 
wychowańca cherubinem z mieczem ognistem! Przez nię 
utrącą młody Adam i młoda Ewa raj swego dotychczaso
wego szczęścia, sstepuje na padół płaczu i musi 
biedzić sie s praca. Dziecie ma przynieść s sobą dobre 
wychowanie do szkoły, ponieważ tu wychowanie jest 
rzeczą podrzędną, nauka zaś głównym celem. Nauka 
bogaci w prawdzie głowę wychowańca, niejest przecież 
i na jego serce bez dobroczynnego wpływu; pod otwar
tą głową bije za zwyczaj i otwarte serce! Dobra głowa 
przemienia sie zwykle w dobre serce, jak przyczyna 
w swój naturalny skutek! Myśł bogata jest rodzicielką 
uczuć bogatych! Wychowanie jest tylko coraz więcej 
prawem przystojności, zawarowaną dzieci igraszką, na
uka jest już ich znojem; wychowanie opiera sie na fila
rach przyzwyczajenia, nauka jest trudną zdobyczą i wy
maga usilności; wychowanie stoi chętnie pod czepco- 
wein berłem matki, nauka pod surową buławą ojca. 
Nauka także dotyczy sie zarówno ciała i duszy, a prze
to całej jaźni wychowańca, ponieważ nie sama umieję
tność, ale także sztuka i rzemiosło, które po większej 
części tylko fizyczność nasze zatrudniają, są jej przed
miotem. Wewnętrznosć człowieka, t. j. dusza jest tu je
dnakże szczególniej na względzie, bo wszelka nauka, 
nawet zupełnie mechanicznego rzemiosła, rozwija duch 
ludzki s całym jego zdolności gordyjskim węzłem. 
Jednćm słowem, wy chowanie kształci naszę po wie rż
eli vność,^iiauka nasze duchowość; wychowanie 
r zwija bierność njiszej sobistości, nauka jćj czyn-



iiość. Wychowanie i nauka stoją zatem w zupełnym 
v zględnej rożni kontraście i są jej przeciwnymi 
krańcami. Jeżeli wychowanie jest twierdzeniem, 
nauka jest przeczeniem. I tak się też ma rzeczy
wiście. Człowiek n. p. naukom poświęcony i w księ
gach zagrzebany nierohi sobie wiele z dobrego wycho
wania, uważa je za fraszkę, przeczy je tedy! Jak cia
ło do duszy, tak wychowanie do nauki. — Nauka ma 
zazwyczaj publiczna szkołę za swój kościoł, znajduje 
przecież i w domu rodzicielskim swe ołtarze5 stad na
uczyciel publiczny i nauczyciel prywatny. 
Szkoła przynosi więcej korzyści wychowańcowi mają
cemu być kiedyś obywatelem, żołnierzem, ogniwem ma- 
łem w wielkim łańcuchu państwa, ponieważ wezwycza- 
ja do towarzystwa i jego cnot wszystkich 5 nauka zaś do
mowa jest lepsza dla królewicza i takiego młodzieńca, któ
ry ma s czasem stanąć na czele rządu, bo go do sa
motności, przestania na sobie, do tonu pańskiego słu
gom szczególniej wszechmocnością swą groźnego, we- 
zwyczaja, i od gminu oddala. Bóg siedzi wszędzie sa
motny w swym niebie i rządzi /emiąj człowiek zaś po
daje chętnie dl ń bratu i jest na łonie jego przyjaźni 
szczęśliwy* Ale i szkoła kształci czasem niebezpiecz
nego królika. Kto był n. p. prymusem przez wszystkie 
klasy i został w końcu wieiicem książęcia młodzieży 
ukoronowany, jak się to nieraz na Żoliborzu w War
szawie zdarzyło, kto musiał rówienników swoich trzy
mać w oddali i rygorze, zastępować miejsce profesora, 
i ciszy muz szkolnych pilnować 5 ten nabył carskiego 
taktu, wzroku rozkazującego i imponującej powagi, ten 
został nawet i w późniejszem życiu tureckim baszą. Ta
ki człowiek unika roskoszy towarzyskich, ponieważ te 
nie stały mu sic w jego młodości druga naturą. Stąd 
też stopnie w szkołę, przy całej pożyteczności, nie 
w każdym razie są godne pochwały.

Czera jest wreszcie oświata?
Jest wychowaniem i nauką w jedni, a tern samem 

rzeczywistością obojga. Oświata niema szczegół-
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niej ciała, jak wychowanie, ani szczególniej duszy, jak 
nauka, na względzie; ciało i dusza społem, czyli jaźń 
wychowańca bez względu jest jej przedmiotem. Jej ce
lem jest kształcenie samodzielności, wolności, całej 
boskości, czyli właściwej sobistości wychowańca. So- 
bistość ma się tu stać osobistością, osobą, ma zarumie
nić się coraz żywszym i wyraźniejszym kolorem. Oświa
ta jest zrtem kardynalną rzeczą dla jenialnego peda
goga, który nie proste tylko narzędzie, ale samodziel
nego i wolnego, jak sam, wykształcić pragnie człowie
ka! — Nawet najpłytszy ochmistrz domowy i profesor 
zgodzi się na to, że wykształcenie jaźni i sobistoś
ci młodzieńca najświętszą jest rzeczą w domu rodziców 
i szkole. On sam wszakże zaszczepia w swych wy- 
chowańcach głęboki szacunek dla jaźni i sobistości, przy
najmniej dla własnej, przynajmniej dla tej, którę on sam 
w sobie czuje! Ale niestety, w tej samej godzinie pra
cuje on z największą usilnością, żeby wychowańcy 
niczem innem, tylko echem jego jaźni, piłką jego so
bistości stać się mogli. Niecierpi w nicli nic orygi
nalnego , wszystko ma tu być jego dziełem i obrazem ! 
W sobie sam pielęgnuje jaźń i sobistość, o iłe tego 
potrzeba wymaga i o ile jej mieć musi, chcąc obcą wy
korzenić i własną na jej miejscu zasadzić! Każdy czło
wiek pragnie mniej więcej w sobistości innych za
szczepić dla siebie kolonią, i jaźń własną zrobić szpikiem 
pacierzowym każdego ze swych znajomych i przyjaciół. 
Herakles świat zdobywa i sądzi, że jedynie Heraklidy 
godnymi są panowania nad zdobytym przez niego świa
tem: Bonaparte rozdaje tylko Bonapartystom korony, Luter 
rozradza się w Lutrach, Hegcl w Heglistach! Ró
wnie tak zwany mąż wielki, jak maluczki podobnym ko
niecznie być chce nędznćj musze, która nieskończoną znosi 
jaj mnogość, i której każde jaje zamienia się w muchę, 
w wierny obraz muchy macierzy! Wszelki żyjący twór 
w naturze jest samolubem! Prima charitas ab ego, jest 
jednem s spraw natury! A wiec i pedagog zwyczajny 
chciałby w swym wychowańcu ujrzeć sfunego siebie, i na
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woskach jego sobistości, rodzinną pieczęć własnej jaźni 
wycisnąć. Oby niebo niedozwoliło udać się tej pracy! I nie- 
szczęści się tez jego praca ku szczęściu ludzkości! Tylko 
mierność niezdołająca sie wydrzeć niewolniczym prawom 
natury, którym i każdy zwierz ulega, wypiera obcą mier
ność i tron jej s tryumfem zajmuje, tylko mierna sobistość 
pochłania mierną sobistość; dla tego też naśladowca znaj
duje najłatwiej naśladowców! Drzewem, na któ *em obra
zek wyryłeś, odtloczysz kilka tysięcy rycin; kamieniem lub 
miedzią ledwTie ich cześć dziesiątą! Smutna by też hv- 
lo rzeczą, gdyby ziemia cala była w końcu dziedzi
ctwem Krupów, jak każdy Krupa, lub Mroczków, jak 
każdy Mroczek tego życzy! Umarłe morze obrzydli
wej tożsamości nauczycieli i uczniów' ojców i synów, 
matułek i córulek, zalałoby w tedy smugi ludzkości i mier
ność byłaby naszym jeniuszem! Zaczem nie jak zwy
czajny pedagod, ale jak Bóg, nie jak ochmistrz ziemski, 
ale jak ochmistrz niebieski, kształć wychowańca na twe 
podobieństwo! Bóg jest naszym ochmistrzem najwyż
szym! On jest samodzielnością, leje wiec w istotę swych 
wy Chowańców samodzielność! On jest, wolnością, so~ 
histością, jaźnią samego stworzenia, tchnie więc w nas 
iskierkę wolności, sobistości, jaźni! Jeżeli tedy samo
dzielność, wolność, sobistość, jaźń, słowem bóstw'0 świę
te twego wychowańca ochraniasz, jeżeli niestarasz się 
bóstwa tego stłumić, aleje podnieść, ale rozwinąć mu sil
ne skrzydła; — wiedziesz chłopca w kraj obiecany 
oświecenia! Człowiek niejest ani gadem ani płazem, ani 
zwierzem, ani rośliną. Drzyj zatem przed pacholęciem, 
którą rózgą sieczesz! Przez jego usta wryda Bóg kie
dyś względem ciebie sąd swój ostateczny! W  stajni 
urodził sie Chrystus; jeniusz jest prawie zawsze wycho- 
wańcem obucha mierności. Bracie, niebądź obuchem, bo 
młot kowalski, spaść może na twTą głowę i rostrzaskać 
na wieki wieków twą czaszkę, niebądź tyranem, bo nie- 
znajdziesz miłosierdzia ! Bądź miłością i wolnością, siej 
miłość i wolność, a miłość i wrolność będzie twćm żni
wem! Dla tern lepszego pojęcia oświaty, stawim tu



w kilku wyrazach porównanie tejże z obu jej połowica
mi , t. j. z wychowaniem i nauka. Wychowanie jest pra
ktyką, nauka teoryą, oświata praktyką i teoryą 
społem, czyli s y n e z ą 5 wychowanie jest empircznej, na
uka spekulacyjnej, oświata filozoficznej natury; wycho
wanie jest rozłogą, nauka przyczynowością, a oś
wiata rosświatem Boga w człowiekul Wykształcenie  
jest ich Parahramą, t. j. całością. Wychowanie, na
uka i oświata są trzema gwiazdami w konstelacyi wy
kształcenia. Bądź wychowujesz, bądź nauczasz lub 
oświecasz młodzieńca, zawsze kształcisz tylko je
go jaźń i sobjstość!

4 .) Tu kilka rzucamy małych myśli błyskawic rzecz 
naszę rozjaśniających. Dziecię żyje pierwszem człowie
ka życiem w domu swych rodziców 5 żyje na miękkiem 
wezgłowiu miłości i miłuje świat cały. Kochanie jest 
wiarą świętą; słowo miłości niepotrzebuje dowodów! 
Ojciec więc jest jeszcze^dziecieciu Bogiem, matka jesz
cze aniołem stróżem, a inni domownicy opiekuń- 
czemi jeniuszami s tysiąea i jednej nocy. Co ojciec 
mówi, jest mu świętą ewangielią; co inni robią, jest 
wzorem jego roboty! Dziecię jest tu małpą dorosły h, 
jest tern, czern wiosenna ziemia względem pełnej desz
czem chmury, jest istną biernością. YTtak* 1 sta
nie jest człowiek przedmiotem wychowania! — Dzie
cię wreście podrosło i stało sie się zdolnym chłop
cem. Chłopiec siedzi w szkole i pilnie słu
cha. Mądrość jego mistrza, które ten mu, ile podob
na, dostępną czyni i prawie na talerzu podaje, obudzą 
w nim chęć do jej zdobycia. Jest to mądrość drobiaz
gowa, propedeutyezna, do pojetnóści młodych uczniów 
zastosowana, jednem słowem mądrość dziecinna, i dla 
tego nietrudna! Po małym mozole dopiął chłopiec swe
go celu, zdobył złote runo, za którem gonił, i dostał 
promocyą do wyższej klasy. Ale i tu idzie mu wszy
stko łatwo. Wtrzeciej czwartej, piątej i szóstej Wą
sie podobnież! Jrn więcej sie nauczył, tem łatwiej 
poznaje, że wszystkie te umiejętności nie są pracą



Herkulesa, ze są więcej igraszką, niż znojem. Pier
wotne jego wyobrażenie o ludzkiej mądrości traci te
raz prawie wszystkie barwy. Wtem wychodzi no
we dzieło. Jeden z jego nauczycieli, którego zna 
osobiście, a nawet lekceważy, podnosi tę lub owe 
naukę i ogłasza wiele rzeczy dotąd niesłychanych! 
Widzi tedy podrosły chłopiec, że wszystkie na- 
ki, są wynalazkiem człowieka, pragnie być także 
wynalazcą! Bierze pióro, pisze wiersze i otrzy
muje pochwale. Coraz więcej przekonywa się o 
swym talencie i twórczym duchu, staje się w końcu 
zarozumiałym! Wostatnich klasach uważa się już 
za jeniusz wielki, za światło ziemi, za drugiego 
Apollina; krytykuje wszystko, szydzi z dawniej
szych nauczycieli, nieszczedzi nawet ojca własnego, 
który mu był przed laty bogiem! Moj dziad, tatulo ma 
słabą głowę, prawi młokos, do drugiego młokosa! W tych 
chwilach świtu ducha staje się republikaninem, ja
kobinem, terrorystą. Głupia jest mu ojców jego reli- 
gia, głupia konstytucya narodowa, głupi świat cały5 on 
wie wszystko lepiej, pragnie ziemię do góry prze
wrócić nogami! W całym tym obrazie widzimy jak na
uka pierworodne czynności duchowych zarzewie zwol
na rozdmuchuje, jak im żagwie przypina i w końcu 
w grożący je płomień zamienia! Wychowanie kształ
ci nasze bierność, nauka czynność! — Oświata 
istotna nie króluje ani w domu rodzicielskim, jak wy
chowanie, ani w szkole, jak nauka, ale na uniwer
sytecie ! Uniwersytet jest rodzicielskim domem i szło- 
łą zarazem w pewnym rodzaju5 salonem lub knaj
pą i mądrości słuchalnią! Młodzieniec otrzymawszy 
szumnie tak zwany patent dojrzałości ,  wy
mienia go na złoto matrykuły akademickiej. Jdzie 
na prelekcye. Tu znajduje mężów z wielkiem 
imieniem. Wystrzelili nad gmin, aż pod niebios stropy, 
i świat sobą napełnili! Jch uczoność głęboka, jak 
âtlantyku tonie 5 ich wymowa śpiewem syreny. Sława 
toruje im drogę, sława idzie za nimi! Czołobitność



otrzymują ze wszech stron, jako haracz boskiemu ich 
duchowi należny! Zdumiał młodzieniec! Przed Bo
gów obliczem uczuł sie niczem, i nabrał innego 
wyobrażenia o umiejętności. Rumieni się sam przed 
sobą, wstydzi się za dawniejszą zarozumiałość i nie- 
wiadomość! Jego czynność ukorzona staje się po 
raz drugi biernością! Czynność ducha jednak wro
sła już wszystkiemi nerwów włóknami w niego, 
jest mu drugą naturą, ustać więc w nim nie może, 
jednoczy się tedy z nową jego biernością. Bierność 
zaś i czynność w jedni, są dzielnością,  a każda 
dzielność kończy się zwykle na samodzielności. Tym 
sposobem staje się młodzian samodzielnym. Prawdzi
wa oświata jest zawsze własnym utworem na gruzach 

' utworu innych. Myśl młoda karmi się myślą starą, 
trawi ją i w sok swój obraca. Nikt nas właściwie 
oświecić nie zdoła, tylko my sami siebie, bo oświata 
iest, że tak powiem, samodziałem naszej jaźni,  
samodzielności dziecięciem! Człowiek nie jest tu już 
cierpiącym dłóto swego mistrza marmurem; on sam so
bie mistrzem, dłótem i materyałem! Bierność wy Cho
wańca jest koniecznością,  która w naturze panu- 
je; jego czynność jest prawnością, która w następ
stwach myślenia i we wszystkich krainach ducha ber
ło swe dzierży5 jego samodzielność wreszcie jest na
tury koniecznością, i ducha prawnością w jedni, czyli 
wolnością. Na uniwersytecie używa też młodzian 
pierwszej swej wolności. Profesor niejest tu ani nie
omylnym patryarchą, jak ojciec w domu rodzinnym, ani 
strasznym Baszą, jak nauczyciel szkolny, ale przyja
cielem jest ucznia. Ten szanuje prefesora wtedy 
jedynie, gdy go znalazł czcigodnym i poznał 
w nim do brą gł owę! — Oświata ma początek, ale 
niema końca; musi ciągle postępować, ciągle iść na
przód, inaczej pójdzie w tył; zaczyna się na uniwersy
tecie, a kończy się z ostatnią życia naszego godziną. — 
S tego, co wyłożyliśmy, niewypada bynajmniej, ażeby 
wychowanie li w domu rodzicielskim, nauka li w szko



le a oświata Ii na uniwersytecie panowała więcej.' 
Młodzian może otrzymać w domu rodzicielskim nie tylko 
wychowanie, ale nauko i oświatę. Szkoła zważa także 
na dobre wychowanie i polepsza je, ile podobna. Na
wet na uniwersytecie masz naukę i wychowanie, gdyż 
młodzian i tutaj uczyć się musi, a wchodząc w sto - 
sunek z ludźmi dobrze wychowanymi,nadewszystko zaś 
s płcią piękną, tą odwiecznie świeżą dobrego wycho
wania rosą, kształci dalej swe wychowanie.  
Wychowanie, nauka i oświata zrastają sio s sobą 
tak silnie, że je w rzeczywistości rzadko samotnie 
spotkasz; trwają całe życie, bo świat jest także wiel
kim rodzicielskim domem, szkołą mądrości i uniwersy
tetem !

Mimo tego wszystkiego można przecież mieć dobre 
wychowanie, a niebyć ani uczonym, ani oświeconym 
człowiekiem. S paniczami naszymi, tudzież s synami 
bogatych kupców i fabrykantów jest właśnie ten przy
padek. Salon jest ostateczną świątynią wychowania. 
Nauka i oświata rzadkim, a częstokroć komicznym 
są jego gościem. Królowa szwedzka Krystyna np. 
przy całej sławie uczoności, grała czasami komedyą 
s prawdziwie uczonemi, t. j. wystawiała ich istotę lub 
przywidzoną rubaszność na śmiech dworzan, czyniąc 
im przytem zmyślone honory! Francya jest krajem 
wychowania. — Można być także sławnym uczonym, 
a niemieć wychowania i niewiedzieć nawet, czern jest 
oświata. Niemcy uczeni znajdują się po większej  
części  w tym stanie. Głowa takich ludzi jest sto
dołą królewską pełną interesujących wiadomości, jest 
magazynem Komisyi wojny i pokoju, pełnym skarbów 
odczytania, jest biblioteką ruchomą i mówiącą; ludzie 
ci przecież są w życiu towarzyskiem samą niezgrab- 
nościa, nieokrzesaniem, zdzierającym złote zawoje wiel
kiego szacunku, który w oddali dla nich mieliśmy, są 
prawdziwie mędrcami w królestwie zwierząt, wielkie- 
mi słoniami! Na ich czele czytasz: Bononia docet.
Skoro wejdziesz z nimi w bliższy stosunek , zdziwisz



sic* nader. Szewc polski zaiste ma nieraz wiecćj to
warzyskiego taktu. Są to wielkogłowe sowy. Oko 
ich niewidzi dziennego światła, goni przecież za noc
ną lampą. Niemcy są krajem nauki. — Niemożna 
jednak być oświeconym bez dobrego wychowania i na
uki, ponieważ właśnie wychowanie i nauka są połcia
mi oświecenia. Być oświeconym człowiekiem więcej 
zatem znaczy, • niż być dobrze wychowanym lub uczo
nym. Prawdziwie oświecony człowiek równie jest swo
bodny śród królewskiego pałacu, jak śród uniwersy
teckich profesorów w Niemczech. Jego tron świeci 
jasnym blaskiem, czy jest elegancką sofą w po
koju francuskiej Markizy, czy też starą pojezuicką 
katedrą w uniwersyteckiej Auli. Dobre wychowanie 

mie^jest dla głęboko uczonego i sławnego człowieka 
kortyną Mojżesza przed obliczem Boga. Stara Grecya, 
a szczególniej Ateny, umiejące łączyć wszędziejeniusz 
z uczonością, głębokość ze smakiem, gruntowność 
s pięknością, pożytek ze wdziękiem, były krajem o- 
światy. Polska, w której ziarno francusczyzny i niem
czyzny przyjmuje się równie łatwo i dojrzewa swo
bodnie, może kiedyś Grecyą zastąpi i stanie się kra
jem prawdziwej oświaty. Anglik jest do tego za pe
dantyczny, Włoch za płytki, Hiszpan za pyszny, a Ros- 
syanin za młody. Człowiek wykształcony jest 
dobrze wychowanym, uczonym i oświeconym zarazem, 
jeżeli godzien tej nazwy. Człowiek ucywil izowa
ny znaczy tyle, co dopiero mający zdolność wykształ
cenia się s czasem. Jest to drzewko ledwie z grub
szego ociosane.

Wychowanie, nauka i oświata panują także, lubo 
w zupełnie innym kolorze, w różanym płci drugiej splo
cie. Co więc tu, mając szczególniej mężczyzn na 
względzie, rzekliśmy, rozumie się i o śwriecie nie
wieścim. Kobieta jest jednak wieczystem dzieckiem, 
wychowanie zatem dla niej jest rzeczą kardynalną. 
Każda białogłowa powinna mieć dobre wychowranie; bo 
to jest strojem jej najrzeczywistszym i uszlachetnia jej
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urodę, bo to jest Wenery wdzięków przepaska. Wy
chowanie jest tem dla dziewicy, czem powabna jutrzen
ka tdla porannego słońca, jest jej szatą s czarodziej
skich jedwabiów ręką Sylfów usnutą, jej rąbkiem, jaś
niejącym Olimpu oblaskicm. Dobre wychowanie więcej 
tu znaczy niż bogate wiano. Kobieta zaniedbująca dzie
ci swe i gospodarstwo, żyjąca w księgach i rospra - 
wiająca w gronie professorów jest zazwyczaj u c z o n ą — 
krową. Włosy długie, rozum krótki, rzekł Brodziń
ski słusznie. W szrankach Pafii, ale nie na polu Mi- 
nerwy jest kobieta dobrą zapaśnicą. Uczonej żony lę
kają sie też mesczyzni równie, jak niebespieczuej cho
lery. Siedem Muz było, a wszystkie zostały aż dotąd 
staremi pannicami! Dziewiczość potrzebuje mieć na
turalny i wykształcony smak, dobre wychowanie, kras
ne lica, młodość, cnotę, miłość i niewiele więcej. Ko
bieta oświecona w końcu jest zazwyczaj lubieżnicą 
s tonem wyższym, bezbożnicą, francuską damą s cza
sów rewolucyi. Głębsza nauka i oświata niesą tedy 
dla cór Ewy ; lepsza im igła i wrzeciono. Czynność 
ducha i samodzielność leżą też, jak wiadomo, za krań
cami ich przeznaczenia. Nicgniewaj się na nas na
dobna Pólko, która przypadkiem to czytasz! Na in- 
nem miejscu znajdziesz znowu płci twojej pochwałę. 
Sumienie wymaga, żebyśmy Ii prawdzie służyli, a tu 
właśnie natrafiliśmy na twój od Boga Ci przezna
czony niedostatek. Ty niepotrzebujesz ani głębo
kiej nauki, ani najwyższej oświaty, 0̂ której tu mówi
my. Kochaj Boga i ojczyznę, kochaj cnotę i dom twój, 
napełniaj pierś naszę błogiem twem uczuciem, zachwy
caj nas duszy twej czystej źrzenicą i czaruj nas sło
wiczym głosem, a cęnić cię bedziem, jako go
dne kochania polskiej ziemi bóstwo. v Nie nauka pełna | 
głogów i cierni, nie oświata, która jest wielką pracą 
i znojem; ale włożyć wieniec różany na głowę uczone
go, i serdeczną pieszczotą życie oświeconemu osłodzić 
jest twem przeznaczeniem. My sternikami okrętu na 
burzliwem morzu; ty upragnioną ostoją.



Wych owanie, nauka i oświecenie są 
przeto trzema stacyami śród pielgrzymki świętej do 
kraju ubóstwienia, trzema bokami w doskona
łości trójkącie, są środkiem wiodącym nas do naj
wyższego celu, gościńcem trzema rzędami lip wysa
dzonym do Salomonowej świątyni naszego przeznacze
nia. • Trzy te pojęcia stanowią trójce na mnogich ostro- 
wiach pedagogiki w każdem ich ziółku przytomną. — 
Tu można wreszcie umiejętność naszę następnym od
malować sposobem: Pedagogika jest  umie
jętnością wychowania, nauki i oświaty  
młodzieży. Oznaczenie to jest najzwyczajniej
sze, a przytem i najgłębsze. Najzwyczajniejsze pojęcia 
są prawie zawsze najgłębsze, jak np. Bóg, ta najwyż
sza zagadka i tajemnica dla filozofa. — Wiemy tedy, 
że pedagogika ma Yia celu, bóstwo śpiące w człowie
ku przebudzić i natchnąć je samodzielności pożogą5 wie
my także, iż tego celu dopiąć można wychowaniem, 
nauką i oświatą, słowem wykształceniem. Mimo 
tego wiemy bardzo niewiele. Niedość bowiem wiedzieć, 
że kształcić dziecię trzeba, musimy jeszcze wiedzieć, 
jak je kształcić? To pytanie rozwiązać nam mo
że jedynie cała umiejętność pedagogiki, czyli cała CI10- 
wanna.

§ . 3 .

Ja^ ° źródło święte wszelkiej natural
nej i moralnej doskonałości, jako s tu  o ś ć  

b e z w g l ę d n a  w  s t r z e n i  i w i e c z n o ś c i ,  
jest bezwarunkowem Dobrem; niemoże za
tem, ani źle czynić, ani być pierwszą złe
go na ziemi przyczyną; człowiek zaś jest, 

jako nie Bóg sam, ale bóstwo ziemskie, czy

li, jako i s t n o ś ć  w z g l ę d n a  w  p r z e -  

s t r z e  u i i c z a s i e ,  zawarowanem Dobrem;



ma zatem, b ę d ą c  z w ł a s z c z a  w o l p e j  

w o l i  d z i e r ż y c i e l e m ,  —  chociaż jest 

w  swej istoty jądrze bóstwem, chociaż w  swej 

boskiej naturze jest Dobrem —  wrodzo

ną skłonność do Z łego  i jest twórcą Z łego  

na ziemi. Chcąc więc wychowańca twego  

należycie ukształcić, czyli chcąc jego b ó s 
t w o  in p o t e n t i a  przemienić w  b ó s t w o  

in a c t u ,  staraj się zawarowane Dobre je
go natury, czynić coraz bezwarunkowniej- 

szem, coraz więcej nieograniczonem, czynić 

boskiem, istnem Dobrem! —  Boskie i ludz

kie Dobro ma zarówno p o ż y t e k  i s z l a 

c h e t n o ś ć  za sw e organiczne połowice. Z e  
zaś Z łe  niejest p r z e c z e n i e m  Dobrego, ale 

jego o g r a n i c z e n i e m ,  czyli mówiąc w ła

ściwie jego u j e m  ni ą,  lub też z łacińska, 
niejest n e g a c y ą ,  ale p r y w a c y ą ;  ma 

zatem, równie jak Dobre, p o ż y t e k  i s z l a 

c h e t n o ś ć  za połowice swoje. —  Pożytek  

i szlachetność w  p r z y j a c i e l s k i m  s o j u 
s z u  są Dobrem; pożytek i szlachetność 

w  n i e p r z y j a c i e l s k i m  rozbracie są Złem. 
J e d n o  mamy Dobre, d w a  Z ł e .  Pożytek  

w  samotnym ostępie jest t w  i e r d z ą c e m; 

szlachetność w  samotnym ostępie p r z e c z ą -  

c e m  Złem. Twierdzące Z łe  jest mo r a l 

n y m  s z a t a n e m ;  przeczące Z łe  m o r a l n y m  

a n i o ł e m.  Dobro bezwarunkowe jest m o
r a l n y m  B o g i e m .  Nie wiedź zatem w y
chowańca tw ego, ani do pożytku jedynie, 

ani do szlachetności jedynie, wiedź go do
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. obojga społem, a wieśdź go będziesz do istuie 

Dobrego! Nie moralnego szatana, ani mo
ralnego anioła masz z niego zrobić, ale mo
ralnego człow ieka, czyli obraz i podobień

stwo Boga!

W

1.) Ogłosiliśmy człowieka bóstwem ziemskiem, oraz 
najwyższą doskonałością w stworzeniu i położyliśmy 
za ceł jego wychowania przeistoczenie iego bós
twa i doskonałości in potentia w bóstwo 
i doskonałość in actu. Zaczem, bądź to tylko 
in potentia, bądź też in actu, człowiek jest zawsze 
bóstwem i doskonałością. Jak więc bóstwo to upaść, 
zgrzeszyć, stać się nieboskiem może? Jakim sposo
bem doskonałość z rąk Boga wychodząca i rdzeniem 
istoty naszej będąca staje sie niedoskonałością? Co 
jest Złem? Co jest Złego przyczyną? Czy znajduje 
sie istotnie Złe na ziemi, lub też jest czczą marą, 
ułudą gminnego myślenia? Wszystkie te pytania są 
naturalnym wypływem z naszej dotychczasowej nauki 
i wymagają odpowiedzi. Tym sposobem rodzi bes- 
pośrednio pierwszy paragraf naszej Chowanny drugi 
jej paragraf i rzecz nasza staje na szczeblu następnym 
swego rozwikłania. Przedmiot ten ma największy pra
wie dla ludzkości interes.

Śłyszemy codziennie z ust każdego ojca, nau
czyciela i pedagoga, że celem jest rzeczywistego 
wychowania, wszelkiej nauki i oświaty, wieśdź mło
dzież do Dobrego, a Złe w niej wykorze
niać. Czem tedy jest Dobre, czem Złe? Te dwTa 
pytania stoją, jak dwa potężne Sfinxy, przed proga
mi pedagogicznej świątyni i bronią przystępuj trzeba 
na nie odpowiedzieć, by otworzyć podwroje do jej 
przybytku. — Wszyscy mamy tak zwane sumienie, 
t.j mamy głos wewnętrznego bóstwa w nas mieszka



jącego i Dobrem istnem sic czującego. Głos ten jest 
nieomylny, bo głosem jest całej w nas zamkniętej ludz
kości , bo głosem jest boskim. Słuchając tego głosu, 
możem w każdera pojedyńczem zdarzeniu wiedzieć, co 
jest Dobrem, a co Złem, mozem czynności nasze lub 
bliźnich naszych dokładnie osądzić i nigdy się niepomy- 
lić. Sądy przysięgłych, składające się, nie s pra
wników, ale ze zwykłych zacnych obywateli,  
wydają najsprawiedliwsze wyroki. Vox populi, vox 
Dei. I jak my sądzimy, tak sądzić musi każdy czło
wiek sumienny. Kto tu inaczej sądzi, ten sądzi prze
ciw własnemu sumieniu, ten sprzedał czartu swrą duszę. 
— Inna przecież jest, rosstrzygnąć w pojedynczym 
razie, co złą, a co dobrą rzeczą, inna zaś rosstrzy
gnąć ogólne pytanie, co jest Złe a co Do re. Sumie
nie jest praktyczną naszą,* i, że tak powiem, ślepą 
moralności wagą, ale nie źródłem mądro ś ci* Wie
my wszyscy, co jest Dobrem, a co Złem w ka
żdym pojedynczym razie, i tu jesteśmy zupełnie zgo
dni 5 niewierny zaś wszyscy równie, co jest Złem, a co 
Dobrem w o g ó 1 e i tu ma każdy z nas inne zdanie. Ró
żnimy się tutaj przeto nie praktycznie, ale teorety
cznie. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, co jest Złem, 
a co Dobrem w ogóle, należy w przody wy
śledzić Złego możność, czyli początek. Ten rozjaśni 
nasz przedmiot i dalsze ułatwi poszukiwanie. We 
względzie początku Złego panuje wprawdzie wiele i bar
dzo od siebie różnych nauk; wszystkie te nauki prze
cież dają się pod trzy następujące, systematycznie obok 
siebie postawione i w jedne organiczną całość spływa
jące, podciągnąć. A wTięc do rzeczy samej.

2 . )  Najpierwszą naukę o początku Złego daje nam 
pospolita, albo raczej nieuczona, niemyśląca te
ologia. Nauka ta da się następnym wyłożyć sposobem: 
Bóg stworzył pierwszego człowieka na obraz "własny 
i na swe podobieństwo, oraz przeznaczył mu raj ziem
ski na mieszkanie. I pierwszy człowiek był bez grze
chu, był zupełnie czysty i święty, jak bóstwo. Otrzy-



mai wolność, czyli wolna wolę z rąk Stwórcy, aby 
i pod tym względem był ojcu swemu w niebie po
dobny. Bóg wystawił jednak wolną jego wole na pró
bę i zakazał mu jeść owocu z wiadomości drzewa. 
Zły duch pozazdrościł pierws' emu człowiekowi wiel
kiego szczęścia; porzucił tedy otchłań piekielną, wkradł 
się do ziemskiego raju i zwiódł ulubieńca Boga. Ten 
skosztował owocu z drzewa wiadomości, zgwałcił 
zakaz święty, stał się grzesznikiem, a zatem wy
gnańcem z raju. Grzesznik ten na ziemię wypędzony 
naszym ogólnym stał się ojcem, i my wszyscy jesteśmy 
wielką jego rodziną. Krew jego grzeszna przetoczyła 
i przetacza się ciągle w nasze żyły i jesteśmy już we 
wnętrznościach matki grzesznikami! Rodzimy się wszy
scy, jako grzesznicy, ponieważ grzech jest naszą 
naturą. Złe jest nieszczesnem dziedzictwem człowieka, 
i to od czasów upadku najpierwszego rodzica.

Ta nauka świętego naszego kościoła, mówi po
spolity teolog dalej, lubo jest boską i żadnego przeto 
niepotrzebuje potwierdzenia, ma wszakże i codzienne 
doświadczenie za sobą. Uważaj na dzieci i śledź pil
nie ich przyrodę! Zowiesz je bóstwem ziemskiem ? Bra
cie, bóstwo to ma piekielne rogi! Zowiesz je niewin
ną istotą? Śliczna niewinność! Dzieci nawet zupełnie 
małe, wściekają się już z gniewu, pękają zezłości, tra
pią, ojca i matkę swein wrzaskiem, okazują wszystkie 
namiętności, wszystkie bez wyjątku, a wychowanie od 
pierwszego dnia ich życia nadzwyczaj wiele wymaga 
mozołu, byle tylko stłumiać te gwałtowne Er bu wybu
chy! Wszystko Złe przynosi dziecko s sobą na świat, 
a nic a nic dobrego, prócz wątłej możności zostania 
dobrem, jeśli Bóg dopomoże. Jedynie religia, jedynie 
wychowanie tchną w nie Dobre i miłość Dobrego, a czło
wiek jest o tyle dobrą istotą, o ile tchnienie to religii 
i wychowania, jego tchnieniem się stało, o ile go podsy
cali ożywia* •— Co w dziecięciu, to i w dorosłym człowieku. 
Któż z nas jest, jak Chrystus, ten jedyny, bespośre- 
dni syn Boga, bez grzechu? Któż z nas ośmieli sie



wyrzec: jestem dobry zupełnie i niezuam, co złość! 
Któżznas niepopełnia przez swe skłonności i chęci, przez 
pychę i inałomyślność, przez wrodzona miłość wła
sna, zarozumiałość, "dumę, mniemana mądrość i sła
bość, mnóstwa błędów w każdym dniu i w każdej go
dzinie? Któż z nas nigdy nieżałował tego. co wyrzekł, 
co obiecał, lub uczynił? Słabi jesteśmy, jak pełzfijący 
robak deszczowy, jak glista w naszych lub ziemi wnę
trznościach! Bić czołem przed Bogiem, ukorzyć się 
przed Jego obliczem, stać się sługą Jego bez warunku, 
to naszą mądrością i najwyższą dzielnością, to naszem 
jedynym Dobrem, to naszą cnotą, wiodącą nas do nieba 
i na łono Boga, gdzie Abraham, Daniel i wszyscy Świe
ci spoczywają! Żałujemy wprawdzie za nasze grzechy 
i obiecujemy szczerą poprawę} upadamy przecież w urą- 
czystej chwili samej naszego żalu, naszych obietnic i przy
rzeczeń, w samej chwili poprawy! Im większe cnoty męża, 
za które głośne pozyskał imię, tem większe jego wady. 
Bóg ziemski i od ziemi całej wielbiony, jest płazem, sko
ro go poznasz bliżej. Wielcy ludzie podobni są ciałom 
niebieskim, gwiazdom owym, które zdaleka świecą jak 
słońca, w bliskości zaś pokazują się czarną, nędzną zie
mią. Jak światło ziemskie ma cień, tak potęga nasza 

• ma słabość za nieodstępną towarzyszkę. Nawet Świę
ci niezdołali inaczej pokonać w sobie piekielnego smoka 
i stłumić Złe w naturze swój wrzące, szumiące i kipią
ce, tylko za pomocą Boga, do którego się na ża
gwiach niebiańskich religii i modlitwy unieśli. Chrystus 
sam kuszony był od szatana! Początek Złego po
lega zatem w upadku pierwszego ojca ludzi. I grzech 
pierworodny panuje na ziemi, i niepodobna od nie
go się oswobodzić, jeżeli nie pójdziem ścisłe za 
boską nauką zbawiciela świata. Chrystus jest je
dynym zbawicielem naszym, oswabadzającym nas s pie
kielnych więzów pierworodnego grzechu! — Jeżeli więc 
dziecię twe do Dobrego prowadzić, pragniesz} staraj 
się powoli Złe, naturą jego będące, w niem wytępiać, 
a staranie to skutek mieć będzie jedynie w tedy, skoro



Boga i Jego święte słowo wezwiesz na pomoc. Li przez 
stłumienie Złego w nas, tego naturalnego następstwa 
po Adamowym upadku, zdołamy stać się dobremi, t. j. 
obrazem i podobieństwem Boga na ziemi.

3 .J Niniejsza nauka o początku Złego , która na em
pirycznym i nieugiętym grzbiecie pism Mojżesza spo
czywa, jest twierdzącą, a zatem kardynalną nauką, 
przynajmniej w chrześciańskim świecie: wiedzie przecież, 
już stego powodu, że jest twierdzącą, do innej prze
czącej. Ani w naturze, ani w myśleniu, nieznajdziesz 
twierdzenia bez przeczenia. Każdemu, co mówi: 
Tak jest ,  a nie inaczej, możesz odeprzeć: Nie
takjest ,  ale inaczej! Wszystko na świecie da się 
zaprzeczyć, i wszystko dopóty jest niepewne, słabe 
i drżące, jak trzcina, póki się nieskąpało w czyszczo
nym ogniu przeczenia, i niezniosło na wieki wieków swe 
go antagonisty, albo raczej, póki się ze swym przeci
wnym biegunem niepojednało, w całość organiczną nie- 
zlało. Nawet Chrystus musi mieć, jako apostoł w swej 
apokalipsie zapewnia, antychrysta. Wiara, w którćj 
gnieździ się powyższa o początku Złego nauka, jest 
twierdzeniem, a Myślenie jest, jak w loice naszej wy
czytasz, przeczeniem tego twierdzenia. Wiara i My
ślenie są dwa odwieczne wrogi. Wiara jest rzeczą 
empiryczną; wierzyć bowiem musisz powadze zmy
słów twoich zwracających się ku n a tur z e, powadze kro- 
niki, jako zwykłemu, i powadze biblii, jako uświęcone
mu świadectwu. Wiara w ogóle jest służebnicąpo wa
gi, branką w taborze Achillesa. Myślenie zaś jest 
rzeczą metafizyczną; myśleć w tedy dopiero poczy
nasz, kiedy wierzyć ślepo ustajesz, i stare przodków 
zdanie: Quid est fides ? Est credere, quod non yides (czego 
niepojmujesz), jako rzecz, nawet przed trybunałem szkol
nych żaków wytrzymać krytyki niezdolną, wyszydzasz; 
kiedy wątpisz o prawdziwości powagi; kiedy tak prze
czysz dane Ci i przed Tobą leżące twierdzenie, jak 
Kopernik Ptołemeuszowski system świata! Chwała 
temu rodakowi, że napełnił świat cały dla umysłu swe-
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go szacunkiem! — Spekulacya myślącą wiedzie nas za
tem do drugiej nauki o początku Złego. Nim jednak 
naukę tę przedstawim, posłuchaj w przody głosu tej nie
mieckiej mądrochy, który ona przerw powyższej nauce 
podnosi. Lecz miej, bogobojny przyjacielu, cierpliwość. 
Kto zżyma się na dowody drugiej, choćby i szatańskiej 
strony, ten niegodzien angielskiego prochu s pisto
letu prawdy, ten jej nigdy niepozna! W  Niemczech 
zakwitła spekulacya 5 Niemcy też zostały szkołą jedyną 
głębszej i myślącej chrześciańskiej teologii!

i .}  Początek Złego, mówi spekulacyjne Myślenie le
ży, czcigodny wyznawco świętej powagi, wedle wła
snej twej nauki, nie w pierwszym grzechu starego na
szego ojca Adama, ale w istocie złej czarta, gdyż 
utrzymujesz sam, że ten zwiódł, oszukał i skusił pier
wszego człowieka, że Zły Duch zatem, ten Boga 
i ludzi zdrajca, jest Złem najpierwszem i pier- 
wotwórcą Złego w ludzkiej naturze. Zaczem 
B óg jest, podług ciebie samego, pierwotwórcą Do
brego, a czart pierwotwórcą Złego. Ale tym 

> sposobem wyprowadzasz nam dwóch pierwotwórców, 
czyli dwóch Bogów na umiejętności widownią, Boga 
dobrego iBogaz łego, a przeto tureckiego Allaha iEb- 
lisa, lub tez staro-parskiego Ormuzda i Arymana; wikłasz 
sic więc w słusznie od dawna wykrzyczaną Dwójce 
i wtrącasz prześliczną naukę naszego Zbawiciela w grzą
skie Zoroastryzmu trzęsawice! I jeżeli żądasz wyjść z tej 
cieśni, w którę wpadłeś niebacznie, inaczej nieraożesz, 
tylko — z Gnostykiem Mareyonem, między Bogiem 
a czartem trzecią pośredniczą istotą, t.j. żydowskiego 
Boga, czyli siwego Jehowę przyjąwszy — tak dalej 
rosprawiać: „Mamy trzech pierwotwórców wszelkiego
istnienia, a tern samem trzy pierwiastki świata: Dobre 
i Złe, Bóg i czart, czyli Bóg chrześciański i Bóg 
pogański, są dwiema pierwszemi ciągle s sobą wal- 
czącemi pierwiastkami5 Demiurg zaś, czyli Jehowa, 
lub też Bóg żydowski jest trzecim pierwiastkiem. Mię
dzy Dobrem a Złem, lub też, między Bogiem a szata-



nem*sloi Demiurg w środku, jako władza pośredniczą. 
Bóg chrześciański jest, że tak rzekę, głową nieba, Bóg 
pogański głową piekła, a Bóg żydowski głową ziemi. 
Demiurg nie jest też ani dobrą, ani złą potęgą, jest wedle 
zeznań samego starego testamentu bardzo słabą, ograni
czoną i niedoskonałą istotą. Jak może n. p. prawdziwy 
i wszystko wiedzący, czyli chrześciański Bóg pytać: 
.,Gdzie jest Adam?“ Jak może niebo opuszczać, i ze 
swej świętćj odaliski sstępować do Sodomy i Gomory, 
aby się przekonał na własne oczy, jak się ma tu rze
czywiście z obyczajnością i bogobojnością ludzi? Czyliż 
on sam w uczuciu własnćj niemocy nieprzyobiecał Żydom 
Mesyasza, mającego -kiedyś przynieść im lepsze prawo 
i głębszą naukę o Bogu, niż on, Bóg, to potrafił? Słabą 
istotą, krótkowidzem jest Demiurg; przestępuje sam pra
wa , które ludowi swemu wybranemu przepisał! — Bóg 
pogański niejest także Bogiem prawdziwym, ale szata
nem. Dowodem tego miliony głupstw greckiej i rzym
skiej mytologii. — Ziemia nieznała zatem istotnego Bo
ga, i człowiek był, przy całej swej helleńskiej mądro
ści, względem jasnego prawdy południa ślepym, jako 
ptak Minerwy. Bóg prawdziwy, czyli chrześci
ański postanowił przeto objawić się ciemnemu światu. 
I objawił się nagle, aby tera niespodzianiej władzę De
miurga i Szatana zdruzgotał/ I Chrystus nasz wystąpił 
z łona Boga jako Eon nowy i circumlator światło
ści przedwiecznej, rostworzył oczy światu, rostworzył 
podwoje do niebios Tu kończy się treść nauki Mar- 
cyona. — A więc, szanowni czciciele mojżeszowej po
wagi, prawi dalej Myślenie, czyli jesteście wyznawca
mi zoroastrowskiej dwójcy? Nie, odpowiadacie. Słu
życie przeto, sami o tern niewiedząc, gnostycznej Mar- 
cyona bajce! Lcez niedość na tem! Szatan i Demiurg 
pokazują się w końcu niedostatecznemi potęgami; Bóg 
kruszy je zatćm i stawia na ich miejscu Chrystus.*!. 
I cóż sie zostało dla późniejszego stanu rzeczy? Bóg 
i Chrystus, czyli nowa Dwój ca! Waszę naukę 
o początku Złego budujecie na staram zakonie, a prze-
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to na słowie Demiurga, który wedle Ma r c y o na póh-sza- 
tanem, a wedle Bazyli des a, innego Gnostyka s cza
sów pierwszego chrześciaństwa, całym jest szatanem! 
W y  pragniecie wierzyć li Bogu, a wierzycie czartowi! 
Przetrzyjcie bracia, ducha waszego oczy zaspane i po
cznijcie myśleć. Wyście po większej części pasterzami 
trzody. O pomnijcie, ze trzodę pobożna bez pasterzy 
z głową, wyduszą bezbożne wilki!

Odpieracie mi, mówi Myślenie: „Bóg i szatan 
niestanowią świętej przedwiecznej Dwójcy, t. j. dwu 
pierwiastków istnienia, bo Bóg jest, wedle nauki na
szej, sam jeden stwórcą, szatan zaś jest stwo
rzeniem, czyli duchem od Boga do bytu wywołanym. 
Bóg niejest przecież stwórcą Złego, gdyż duch ów był 
s początku aniołem, zgrzeszył i upadł z własnej wolnej 
woli i strącon został za karę do piekła. Bóg zostaje 
zatem sam jeden na czele twórczości i jest jedynym 
istnienia pierwiastkiem.  ̂ Na to odpowiadam Wam tyl
ko tyle. Powieść Wasza przypomina żywcem walkę 
Ormuzda z Arymanem i wtrącenie Arymana, tego per
skiego czarta, w tak zwaną przepaść okropną Duzak, 
czyli do ciemnicy piekła. Obroną Waszą sami się za
bijacie. Lecz niedość. J czemuż tego ducha złego, te- 
go buntowniczego Tytana, nieuwięził Bóg raz na zawsze 
w piekle? Czemuż nie wpakował go na łańcuch silniej
szy? Jakież to było zwycięstwo Boga nad szatanem, 
skoro ten miał wolność zupełną mięszać się do dal
szych prac Przedwiecznego i Dobre z Jego rąk 
wychodzące zamieniać w Złe? Chociaż tedy szatan 
jest stworzeniem, występuje on przecież przy stwo
rzeniu pierwszego człowieka, jako stwórca drugi, 
t. j. jako stwórca Złego. Tu, dowiedliście, że — 
jak np. w kategoryi filozoficznej stosunek bytu do ni- 
cestwa, lub twierdzenia do przeczenia, ■*— biorąc rzecz 
we względnej różni, Dobre jest pierwszą, Złe dru
gą rzeczą, nie zaś, że Złe niebyło przy powstaniu 

 ̂ człowieczeństwa twórczym pierwiastkiem, drugim Bo
giem. — Odpieracie mi: „Po zniesieniu Demiurga
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i szatana, pozostała się nie dwójca, ale trójca, t. j. 
Ojciec, Syn i Duch święty. Przewybornie! Czemuż 
tedy, jako istotni Chrześcianie, trójcy tej nie robicie 
pierwiastkiem istnienia wszelkiego, a szcze
gólniej powstania ludzkości? Czemu odwołujecie 
się w tym punkcie na naukę starego, od Zbawiciela 
poprawionego zakonu? Czyliż trójca ta niejest przed
wieczna, lub tez przy stworzeniu świata czynna nieby
ła? Jeżeli czynną niebyła, to niejest Bóg prawdziwy, 
czyli chrześciański stwórcą świata; jeżeli zaś była, to 
niema Złego w calem stworzeniu, bo go niema 
w pierwiastku stworzenia, t. j. w świętej trójcy 
będącej rzeczywistym Bogiem. Jeżeli na to przystaje
cie; to zupełna międy nami zgoda!

Uczycie nas, że Bóg pierwszego człowieka — ró
wnie jak i pierwszego ducha, który później stal się sza
tanem, — stworzył doskonałym, że przecież ten 
człowiek dał się zwiesdź szatanowi. Jakąż więc by
ła owa od Boga doskonałego, po raz drugi, — po
nieważ szatan także, jak właśnie rzekliśmy, wyszedł 
z rąk Przedwiecznego doskonałą istotą, — i po cięż
kiej lekcyi, stworzona doskonałość, cojednemtchnie
niem, jednern słówkiem szatana niedoskonałością się sta- « 
ła? Doskonałość taka była niedoskonałością! Przy
puśćmy jednak, że była niepojętym jakim sposobem do
skonałością; niejestże w tym przypadku, gdzie niedosko
nałość zatryumfowała nad pierwszą doskonałością i grzech 
został ludzkości dziedzictwem, szatan silniejszy od Bor 
ga? Jeżeli zaś Bóg silniejszy od szatana, to prawicie 
nam smalone duby i krzyżujecie się we własnej mowie. — 
Wiedziałże Bóg naprzód, lub nie, o przyszłym upadku 
pierwszego człowieka? Skoro wiedział, czemuż szata
na lepiej nie skrępował w piekle, lub też człowieka 
niestworzył silniejszym, nieopatrzył go puklerzem prze
ciw jadowitym szatana pociskom? Skoro niewiedział, 
niejest wszystko wiedzącym Bogiem! Całe to zdarzenie 
wyszydza, ukochani bracia, boską wszechmocność. Nie- 
zdołał Bóg bowiem najdoskonalszego swego utworu.



swego arcydzieła, przeciw zepsuciu zabespieczyć. Co 
Mistrz wielki zrobił, wpadło w ręce partacza i partacz 
je z zawiści skoślawił! Tak się dzieje częstokroć zdzieł- 
mi człowieka, ale czyliż stąd, wynika, że i dzieła 
wszechmocności podobnemu ulegają losowi? Jeżeli Bóg 
wiedział naprzód o upadku człowieka i niech ciał go 
przeciw niemu zabespieczyć, jeżeli wolą Jego było nie
zachwianą̂  rzucić własne swe dziecię, swe żywe po
dobieństwo, w pazury szatańskie, dla tego jedynie, by 
je później mógł przez wszystkie pokolenia chłostać; to 
niejest on Bogiem miłosierdzia i miłości, niejest Bogiem
chrześciańskim, niejest ojcem, ale.......! Jeżeli Bóg
wiedział naprzód o upadku człowieka, a nie mógł go 
odwrócić; wtedy ledwie jest Demiurgiem. Jeżeli wresz
cie wiedział, że pierwszy człowiek upaść może, miał 
iednak nadzieję, że inaczej się stanie; wów
czas jest istotą, równie jak my, niedoskonałą, i wal
czyć musi s szatanem, niebedąc nigdy pewien zwycię
stwa. Odeprzyjcie te zarzuty, wyjdźcie nawet stego bo
ju ze sławą pogromców; przecież walka Boga s szata
nem przy upadku pierwszego człowieka, co żywcem dua
lizm parski przedstawia, zostanie przeciw Wam na bit
wy polu i rzuci Wam podnoś na nowo swą rękawicę! — 
J takowa nauka ma być chrzćściańską? Dzięki niebu 
głębsze mamy Chrześciaństwa pojecie! Chrześciaństwo 
jest objawioną prawdą najwyższą, jest zaiste słowem 
żywnego Boga; tylko je od Mozaizmu oswobadzać 
i czyściej rozumieć potrzeba. Wszakże # to rzeczą 
i przeznaczeniem myślącego teologa. Jak Zydy obrzy
nają dotąd dukaty, tak mojżeszczyzna obrzyna do
tąd Chrześciaństwa złoto. Chrześcianin przynajmniej 
niepowinien nauki o początku Złego czerpać w niechrze- 
ściańskiej żydow~szczyznie; niepowinien rzeczy Żydów 
robić rzeczą Chrześcian. Bracia, niegniewajcie sie 
za te uwagi! Jdzie tu bowiem o jedne prawdę 
Chrześciańską, o początek Złego w myślę chrze
ściańskim! Występujemy tu, nie jako wrogi, ale 
jako przyjaciele chrześciańskiego kościoła! Przecież
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godłem naszem jest nie tylko religia i narodowość: 
ale światło stoi tu na czele 1 W  podobnym ro
dzaju rozprawia każdy teolog w Niemczech do uczniów 
swych s katedry 1 N

Uczycie nas, że Bóg zakazał pierwszemu człowie
kowi jeść owoc zdrzewa wiadomości; i że go za 
zgwałcenie tego zakazu wypędził z raju, wskazał na 
pracę, śmierć, na życia gorycze. Taki Bóg pokazał się 
złym pedagogiem, bo wszystkie zakazy są dla dzieci, 
któremi, jak naturalna, pierwsi byli ludzie, rzeczą 
szkodliwą, i ciągną je gwałtem do Złego. Lecz nie- 
dość. Cóż zakaz ów ma znaczyć? Przeznaczyłże Bóg 
człowieka do wiecznej niewiadomości i potcpiłże go 
zato, że wiedzieć, że przejrzeć światłem, du
chem świętym zapragnął? O wtedy Bóg byłby Sat
rapą ludzkości, uważającym umiejętność za rzecz pod
danym swym najniebespieczniejszą; wtedy byłby sam s so
bą w sporze stwarzając człowieka. Przeznaczył go 
na obraz własny i na swe podobieństwo, a chciał 
przy tern, żeby obraz ten wiecznym byl niewiadomcą, 
azatem zwierzem, lub rośliną. Cóż to? Myślicie, że 
można być obrazem Boga bez słońca w głowie? Je
żeli wiadomość jest przyczyną naszego upadku, to dzi
ki lud, każde zwierze, żyje dotąd w Edenie! Chętniej 
zatćrn, mówi Myślenie, filozofom natury, niż wam za- 
klasnę w dłonie. Ci utrzymują bowiem, że pierwszy 
człowiek^małpą orangutanem, stojącą na stopniu przej
ścia w stan człowieczy, a więc półmałpą i półczłowie
kiem, i że dopiero po skosztowaniu owocu z drzewa 
wiadomości stał' się zupełnym człowiekiem! Bracia! 
Mniemanie filozofów natury niejest mojem mniemaniem, 
jest przecież od Waszego rossądniejsze i dla tego nie
równie lepsze. Cała rzecz ta jest śmieszna. A więc 
każdy głupiec jest raju dziedzicem; a więc każdy mę
drzec jest raju wygnańcem, jest grzesznikiem? Oświa
ta więc jest przestępstwem przeciw duchowi Świę
temu? Niech żyje przeto wiek średni, i każdy 
czas barbarzyństwa! J czyż to nauka chrześciańska
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Europę do najwyższej oświaty za ręko wiodła i do
tąd wiedzie?

*

Uczycie nas, że Złe pierwiastkowe zagnieździło 
się we krwi rodzaju ludzkiego, jak szatan wbrudnćm 
cielsku opętańca, i że przepływa bez ustanku s czło
wieka na człowieka. Jakież zatem wasze pojęcie o Złem 
pierwiastkowem? Jestże Złe to jaką materyą, np. 
materyą, którą ospę szczepimy? Krew nasza składa 
się s trzech pierwiastków: kruoru, fibryny i se
rum 5 któryż s tych trzech pierwiastków jest Złem 
pierwiastkowem? Grzech jest tylko płodem wolnej 
woli zbłąkanej, jest bękartem złości. Gdzie powstał, 
tam zrobił pierś swem mieszkaniem i jest własnoś
cią zawsze  jednej osoby. Syn winowajcy jest 
niewinnym człowiekiem, skoro niezgrzeszył sam! Grzech 
s człowieka na człowieka przepływający nieda się po- * 
jąć, skoro istotnie myślimy. Zaiste prawda, że niektó
re choroby są dziedziczne, że dzieci n. p. takiego czło
wieka, co służył długo obrzydliwej miłości i ozdobion 
został wszystkiemi jej bolesnemi wieńcami, mają w swej 
krwi zjadliwy merkuryusz i z winy ojca umierają po 
kilku latach swojego życia. Merkuryusz jest tu wóz
kiem niewidzialnym, którym grzech ze krwi ojca w krew 
dzieci przejeżdża? Ale natura nasza czyści się powoli. 
Syn już niema tyle w krwi swej merkuryuszu, co ojciec, 
wnuk ma go mniej, niż syn i t. d. 5 jeden s prawnuków 
wreszcie rodzi się zupełnie czystym, zupełnie wolnym 
od grzechu pradziada. Prawda także, iż nawet i grzech 
ducha, n. p. hańba zdrajcy ojczyzny, jest w pewnym 
rodzaju nieszczęsnem naszem dziedzictwem. Każdy Po
lak oburza się słysząc n. p. imię Sicińskiego, Ościka 
i t. d. Syn, wnuk i prawnuk takowych ludzi nosi na 
czole piętno niesławy, jak Kain piętno zabójcy brata, 
wyciśnięte palcem zemsty anioła, i odpycha samym swem 
nazwiskiem wszystkich ludzi od siebie! Wiele przesą
dów są rodzin, nawet narodów smutną spuścizną. W tym 
rodzaju jest n. p. lekceważenie przemysłu, wyższej umie
jętności i wszelkiego innego zatrudnienia, prócz rolni
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ctwa, szabelki, polowania, aż do dziś dnia prawie je 
iszczę pierworodnym grzechem Polaka. Ale złe imię 
przodków znika natychmiast, skoro jeden członek fami
lii odeprze je silnie dobrem swem imieniem. Niech mło
dy Siciński jaki stanie się Kościuszką, a nazwa jego bę
dzie znowu słodką dla ucha narodowego harmonią! Ale 
wady familijne i narodowe znikają z oświatą i czasem! 
Ludzkość dzisiejsza juz ma przynajmniej tyle wykształ
cenia, iż niepotepia syna za ojca, i niewiesza, jak 
niegdyś, kowala za ślusarza. Hańba równie jak chwa
ła , jest dzisiaj tylko mianem osoby. Wszędzie 
w Europie znieść pragną szlachty wyższej, oraz in
nych stanów zardzewiałe wiekiem przywileje i podają 
rękę zapomnianemu kmieciowi, mówiąc, ze jedynie 
żywa zasługa wieńczyć się powinna szlachectwem; 
czemuż więc inaczejby względem nieszlachectwa duszy 
myślano? Stary testament sam, s którego waszę na
ukę o początku Złego czerpiecie, prawi: Za twą wi
nę pokutować będą dzieci twe aż do siódmego poko
lenia. Do siódmego pokolenia przeto, n ie n a w i e k i! Cóż 
wreszcie myślećby należało o takim Bogu, co tysiące lat 
chloszcze cały ród ludzki za jedno małe przestępstwo 
pierwszego człowieka, Ii za zerwanie owocu z drzewa za
kazanego ? Bóg taki byłby Bogiem wiecznej zemsty, ale 
nie Bogiem miłości. Jaki był charakter starych 
Żydów, taki charakter i Bóg ich otrzymał! 
Mówicie, Bóg zlitował się wszakże nad rodzajem ludz
kim i zesłał na ziemie swego jedynego syna, który 
zdeptał głowę szatanowi i wybawił nas od pierworo
dnego grzechu. Ale czemuż Bóg ten dopiero po czte- 
ru tysiącach lat krok ten uczynił? Czyliż potępił na
przód ludzkość te s czterech lat tysięcy, lub też po
trzebował do namyślenia się tak długiego czasu? Je
żeli Zbawiciel zdeptał głowę piekielnemu smokowi 
i zniósł Złe pierwiastkowe, czemuż więc nam dziś 
jeszcze o niem prawicie?

Odwołujecie się do doświadczenia, utrzymując, że 
Złe jest naszą naturą! Ale, przebaczcie bracia, nie-
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najbystrzejszcmi jesteście badaczami natury. Spojrzy
cie bezprzesądnem okiem w istotę dziecięcia! Plącze, 
bo je coś boli, bo cierpi, bo plącz jego mową i na
rzekaniem; płacze, bo to jego, w braku wszelkiej in
nej agitacyi, życia żywiołem. S tejże przyczyny pła
cze dziecię, s którćj zgrzybiały starzec stęka i zrzę
dzi, lub podeszła dama, ciągle w domu siedząca, kłó
ci się ze swą służebnicą i wrzeszczy, jakoby warsza
wska przekupka. — Niejest to nic inszego, tylko silnie 
objawiające sie młodego bóstwa przeświadczenie o swem 
bóstwie. Namiętność wreszcie jest prababką od
wieczną wszystkich wielkich czynów. Któż z nas być 
zdoła wielkim człowiekiem, wielkim mówcą, poetą, 
wodzem, bez namiętności ? Złe skierowana namiętność 
jest złą rzeczą; namiętność zaś w ogóle jest ogniem 
świętym podnoszącym człowieka na swem wszystko 
pożerającem pierzu do Boga i Jego wielkości. Mic
kiewicz, Kościuszko, Szyller, Bonaparte, każdy mąż, 
co zaświecił bóstwa swego słońcem, czy mógłby tem 
zostać, czem został, bez wrzących kipieli namiętności? 
Zróbże pień nieczuły Petrarką uwielbiającym nado
bną Laurę, Getem piszącym swego Wertera! Czem 
krew dla serca, tem namiętność dla ziemskiego bó
stwa. Cnotę kochać, zbrodnią zaś nienawidzieć Ci 

'potrzeba s calem piekłem namiętności, jeżeli chcesz 
przestać być zwyczajnego człowieczeństwa płazem. 
Krew zimna nie bez przyczyny jest krwią robaka i ga
du. Tylko pieiś, gdzie niema serca, jestzaws/.e spo
kojna! Spojrzyjcie wreszcie i we wnętrze zbrodnia
rza; a jeżeli braknie wam ku temu na ochocie lub 
zdolności, czytajcie Szynkarza pod słońcem s Szyl- 
lera, czytajcie n. p. wszystkie pisma Lorda By
rona ! Zbrodniarz wielki, równie jak , bohater 
wielki, jest wielkiem bóstwem śmiertelnem, lecz otrzy
mał zły kierunek. Rynaldo Rynaldini jest Aleksan
drem wielkim, Cezarem, Napoleonem we własnym 
obrębie; wrszyscy czterej są zarówno sławrni rozbójnicy! 
Wolter szydzący z religii jest w istocie temże samem
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bóstwem, co Augustyn święty5 ogniste żagwie jego 
sobistości skierował tylko wiatr tak zwanego ducha 
czasu w inną stronę. Sławny oszust Kagliostro zo
stałby przy innych okolicznościach Machometem. Bra
cia , Złe zapuszcza swój korzeń jedynie w zewnętrzne, 
przypadkowe stosunki; podobne jest kukułce składają
cej swe jaja w cudzem gnieźdźie; Złe niesiedzi w na
szej istocie, jest jej rzeczą obcą, przeciwną, nienawi
stną, jest jej solitercm! Ogień słoneczny ziemię i oży
wia i wypala; bóstwo w nas płonące świat cnotą zło
ci, lub hańbą szkaradzi! Światło, nawetszkodl i -  
vve, jest światłem; bóstwo, nawet nieboskie,  bó
stwem, Dobre, chociaż skażone Dobrem!

5.} Miałobym wiele jeszcze do mówienia, prawi 
tu nakoniec Myślenie,  wiele do mówienia przeciw 
pojęciu początku Złego, które zbijam, ale dam pokój! 
Okrzyczanoby mię nieprzyjacielem religii, a tym nie
bytom nigdy. Jestem tylko naturalnym wrogiem 
ślepej wiary, i dotego mam słuszne prawo, po
nieważ mnie także stworzył Bóg nie bez ce
lu i zrobił mię konieczną w kraju sejmują
cym wiedzenia oppozycą. oraz od wieków dał 
mi taką naturę i takie przeznaczenie! Wreszcie wo- 
jowatom na tem polu nie spekulacyjnie, t. j. nie moją 
bronią właściwą, nie apriorycznym umysłem. Ależ 
bo i jak walczyć z rozumem, jeżeli rozumu niewy- 
stawisz przeciw niemu? — Zamiast dłużej trzymać 
w reku apagogiczności smaganiec, udaje się do 
ostensyjnego rzeczy mej wykładu. Moja nauka 
o początku Złego, mówi dalej Myślenie, polega na tem, 
co następuje:

Bóg jest, jako najwyższa doskonałość i odwie
czna krynica wszelkiej doskonałości, bezwarunko- 
wemDobrem, wszystko zatem, w czern on sie objawia, 
lub też wszystko, co stwarza, jest w gruncie świę
tem, Nim samym, a więc także bezwarunkowćm 
Dobrćm. Bóg może być tylko zdrojem bóstwa; bez
warunkowe Dobre może być tylko rodzicielem, czyli

*
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pierwiastkiem istotnie Dobrego. Jedynie Bóg, i rdzen 
lub szpik niewidzialny Jego objawienia, t. j. jedynie 
Bóg sam w sobie, i Bóg, jako dusza świata, 
jako spirytualny Atlas natury, jest bytem. 
Wszystko tedy, co stnieje i istnieje rzeczywi
ście, co jest prawdziwie i co staje się istotnie, jest 
Dobrem bezwarunkowym, jest Doskonałością, Myślą, 
Pojęciem Boga, bóstwem. Dobrejest; Złego nie
ma i byćniemoże! Nasza 1 udzka natura j est 
dobra i to beZ warunku. Złe niejest przedmiotem 
u mysio w ości i prawd' iwego myślenia 5 ale jest prze
dmiotem krótkiego wzroku człowieczego rozumu, jest 
zjawiskiem w umiejętności, które zowie §ię fata inor- 
gana w naturze, jest czczym dymem kurzącym się 
s pustej głowy komina. Kto o Złem, jakby o rzeczy 
istotnej rosprawia, ten niezajrzał w głębokości pra
wdziwego Bytu, i bierze Pozór za Byt, obrot słoń
ca koło ziemi, za obrot ziemi koło osi; ten nie- 
wie, co myśli, niewie, co mówi i uczy. Złe jest chi
merą, jest upiorem, potępieńcem bez przyczyny i rze
czywistości właściwej! 1

Ty utrzymujesz, że istota człowiecza jest ogni
skiem Złego! Przyjacielu! Człowiek jest najdosko
nalszym utworem boskiej bezwarunkowej doskonałości, 
bo myśli ,  ma własną wolę, tworzy jak Bóg 
śwriat własny, słowem, bo jest najczystszą pod 
słońcem ideą; on zatem najwyższym Dobrem istnie
jącym na ziemi. Ty, ziemski robaku, ty wiec ważysz 
się być ochmistrzem Boga i mieniąc naturę człowie
czą złą, błędy Mu wytykać? Ale świat niejest szkol- 
nem ćwiczeniem, a Bóg nie twoim szkolnym pędrakiem! 
I cóż ośmielisz sie zganić w istocie człowieka? Cóż 
złego zdołałbyś odkryć w jego ciele, duszy, i obojgu 
razem, czyli w jaźni? Stwórz tylko muszkę małą, 
komara, źdźbło trawy lepiej, niż je Bóg stworzył! — 
Czem są twoje stworzenia, n. p. Syrena z ogonem ry
bim, s twardą i piersią dziewiczą; Anioł z dwoma 
orła białego skrzydłami; szatan z rogami kozła, ku
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rzą stopą i końskim kopytem? To są istne potwory, 
dziwolągi, karykatury! Ale i do tych bękartów two
jego umu służyły Ci za wzór utwory boskie, któreś 
ty jedynie sszył, jak szatę Arlekina, w jedne pstro- 
kacizne. Popraw Boga, choć w je dnem stwo
rzeniu, a otrzymasz prawo do mówienia o Złem na 
świecie, o Ziem pierwotnem i dziedzicznym, o Złem 
będącem naturą człowieka!

Bóg także rządzi światem, jako najwyższe i bez
warunkowe Dobro; wszystkie zatem wydarzenia na 
ziemi i w niebie sa rzeczą dobra i nic Złego  stać  
się niemoże! Nawet w dziejach ludzkości niema 
miejsca dla Złego; nawet i tutaj Złe jest niedorzecz
nością. Cała historya jest wielkiem pasmem obja
wionej woli Boga, a przeto, istotnie rzeczy bio
rąc, samych dobrych czynów osnową. Staro
żytny Grek np. klął swe losy, jęcząc w ciężkich oko
wach Bzymianina, i złorzeczył tej nieszczęsnej chwili, 
w której wolność swą utracił. Grek zaś późniejszy, 
co był mieszkańcem Konstantynopolu i obywatelem 
kwitnącego państwa wschodu, błogosławił owę godz- 
ne, w której Rzymianin ujarzmił dawną Helladę, bo 
ta godzina była zarazem pierwszym życia pulsem dla 
przyszłego, w krotce nastąpić mającego państwa wscho
du, bo bez niej niebyłaby Grecya, ani Sławnem po
tęgą , nauką i sztuką cesarstwem, aniby zakwitła 
tak olbrzymiem nieśmiertelności kwieciem. Grek zno
wu żyjący pod toporem bisurmana, pokryty niezasłużo
ną ohydą i dręczony barbarzyńca prześladowaniem, opła
kiwał położenie swe okropne, stał się z rospaczy mor
skim rozbójnikiem, dzikim kleftą, a w końcu dzieckiem 
natury; Grek wreszcie dzisiejszy, będący obywatelem 
nowego królestwa helleńskiego, widzi w przeszłej swej 
niedoli tylko najdzielniejszy środek, mądrze od nieba 
sobie przeznaczony do zmartwychpowstania. Bez te
go środka niemóglby był nigdy odrodzić sie znowu 
świeżym, krzepkim ludem,'jakim był niegdyś za cza
sów Tezeusza lub Solona. Feuix nowego życia wy-
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chodzi wszędzie s popiołów życia starego. Źyd mu
siał śród długiego błąkania sie po pustyni arabskiej 
zedrzeć s siebie starego egipskiego Jzraelitę, nim po
siadł kraj obiecany. Dziś on także po całym świecie 
rosproszony, wszędzie uciskany i prześladowany. Cze
mu ? Bóg to wie; może kiedy wróci do swego Jeru
zalem i nowym świeżym narodem zakwitnie. Jego 
cnota godną uwielbienia, że nigdzie nieprzestaje  
być żydem; ta cnota usprawiedliwia go, jeżeli wzdy
cha pełen różanych nadziei! — Podobnąż toczy sie ko
leją życie każdego ludu. Upadek tego lub owego na
rodu jest jego szkolą mądrości. Jeżeli naród, czyli to 
pojmujie lub nie, mniejsza o to, był rospustnikiem, 
zasłużył na szkolną rózgę; powstanie niezawodnie, sko
ro nauczy się rozumu i nie straci swej narodowości, 
tego herkulesowego filaru w nieszczęściu ludów, skoro 
będzie godzien urodzić sie na nowo! — Nawet i w życiu 
pojedynczego człowieka rzecz się ma nieinaczej. Ta 
przygoda np. którę ktoś z nas przed kilku łub kilku
nastu laty za największe nieszczęście, za Złe ist
ne uważał, pokazuje się dzisiaj, jako błoga godzina, 
co była największego szczęścia, prawdziwego Dobre*? 
g° dla nas zarodem. Wkażdem tak zwanem Złem ży- 
je nasienne ziarno Dobrego i musi wydać s czasem 
owoce; każde Złe ma Dobre swem jądrem, jest przeto 
Dobrem istotnie, Złem s pozoru, Dobrem w oczach 
mądrości, Złem dla głupoty. Wniecierpliwości naszej 
nieumiemy dobra riawret nawyższego ocenić i rospacza- 
my tam, gdzieby właściwiej było dziękować Bogu i roz
radować się prawdziwą radością! Nieszczęście na
sze jest najdoskonalszą akademią, gdzie uczemy się 
mądrości i krzepimy się w użyciu woli; jest ogniem 
czyszczowym, wypiekającym nasze błędy starę i przy
gotowującym nas do nieba; jest tedy naszćm szczęściem! 
O, kto nieprzepłakał tej i owej nocy bessennej, okro
pnej , kto niebył w beczce Amadeja, tern łożu rospa- 
czy, wysłanem kolcami, brzytwami, ćwiekami; ten 
niezna jeszcze Boga! — A kiedy wiec Złego istne
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go, ani w rzeczywistości nieznajdziesz, ani go po
myśleć niezdolasz; jest więc zaprawdę nie rozumem 
wielkim, prawić nam o początku Złego! Tylko Dobre 
jest, jak już rzekliśmy, Złego niema; Złe jest pró
żną marą, którą dzieci niemyślące straszyć!

Jestże przeto Złe rzeczą zgoła niepodobną do po
jęcia? Podobną do pojęcia jest rzeczą wprawdzie, ale 
rzecz ta niema rzeczywistości. Dobre jest rzeczą, Złe 
niedorzeczą; Dobre jest istotą, Złe pozorem; Dobre jest 
bytem, Złe niczem. Dobre ma się do Złego, jak duch 
do natury, jak myśl do ciała. Duch jest bytem, na
tura widzialnym bytu tego cieniem, przemijającem zja
wiskiem; duch jest bytem, natura niczem. Dobre jest 
duchem, Złe naturą. Jak duch i natura, jak byt i ni— 
cestwo, tak są Dobre i Złe tylko we względnej różni 
rzeczami innemi, w bezwględnej zaś jedni  
rzeczą zupełnie tążsamą; tylko dla wszystko ostrą 
umiejętności anatomiczną brzytwą rospruwającego rozu
mu, rzeczami różnemi, dla umysłu zaś, w którego 
oku ducha wszystkie różnice znikają, rzeczą jedną. 
Nie rozum, ale umysł zagląda w tajnie głębokie 
świętej prawdy i patrzy w serca kryształy tej niewi
dzialnej bogini; nie rozum, ale umysł podnosi tutaj 
głos i rzecz rosstrzyga! Umysł więc mówi: Dobre
stnieje i istnieje rzeczywiście, Złe zaś jest ułudą 
krótko widzącego i jedynie królem zmysłowości  
będącego rozumu; jest znikomym meteorem, przesą
dem, niczem! — „Skoro człowiek najwyższem Do
brem jest w stworzeniu, pytamy przeto, czyli potrze
ba mu ustawicznie dobrze tylko działać; czyli 
niejest w jego mocy coś złego popełnić? Jeżeli je
dynie dobrze działać musi, jeżeli mu niepodobna 
złego popełnić; wtedy niema on własnej woli i jest 
Dobrego w sobie mieszkającego prostem narzędziem. 
Cóż się więc stanie z naszą wolnością?w Dobre, czyli 
bóstwo w nas mieszkające, odpiera tu Myślenie, jest 
właśnie naszą sobistością; a więc my, będąc 
niem, niejesteśmy jego narzędziem. Bóstwo to, jako



bóstwo, niezdoła nic złego zrobić, a chociażby i coś 
złego zrobiło, to Bóg, rządzący ogółem, przemieniłby 
je natychmiast w konieczny środek do Dobrego 5 Złe 
taki byłoby przeto w istocie Dobrem. * Bóg jest 
duchem, a duch umysłowością. Dobre zatćrn jest rze
czą umysłową; Złe rzeczą nieumysłową, więc 
zmysłową. Zaczem Dobre jest rzeczą mędrca, Złe 
rzeczą głupca. Kto tedy działając radzi sic umysło- 
wości, radzi się ducha, radzi się Boga; kto, mówię, 
działa jak mędrzec, jak powinien, działa dobrzej — 
kto zaś słucha zmysłowości, swej cielesnej natury, swej 
zwierzecości, swego nicestwa, kto działa jak głupiec 
i jak niepowinien, działa źle. Kto jest zwolennikiem 
istoty, dobrze działa; kto niewolnikiem pozoru i ma
mony, źle działa. Niedostatek, albo raczej wy rodze
nie sie umysłowości, jest naturą, ułudą, Złem; umy- 
słowość jest duchem, by tern, Dobrem. Nieumysłowość 
wszędzie jest służebnicą umysłowości; ciało wszędzie 
lalką ducha. Zwierz dziki dostaje od człowieka kulą 
w łeb, lub wpada w zastawione od niego żelaza i sie
dzi za niezłomną kratą niewoli; złoczyńca także traci 
głowę pod mieczem sprawiedliwości lub umiera w wię
zieniu. Kto jest istotnym człowiekiem, działa mądrze; 
a kto działa mądrze, działa dobrze. Nieumysłowości, 
tej choroby ducha, tej niemocy, tego szaleństwa, a prze
to Złego, należy już i s tego względu unikać, aby 
niewpasć pod bicz mściwy rządzącego światem umysłu. 
Wreszcie wszystko to, co dopiero rzekliśmy, prawdą 
jest, ale tylko względną, prawdą na ostrowiach 
skończenności,  ułudy, nieprawdy, rozumu 
i doświadczenia,  a więc prawdą dla umysłu 
obojętną. Bezwzględnie  rzeczy uważając, jest 
nawet nieumysłowość umysłowością, natura duchem, 
istnienie stnieniem, pozor istotą, nicestwo bytem, Złe 
Dobrem! Umysł boski kieruje rydwanem świata i prze
mienia każde Z ł e względne w Dobre bezwzglę
dne. J ta przemiana łatwa, ponieważ istotą każdej 
względności jest bezwzględność, równie jak istotą



przestrzeni strzeń a czasu wieczność, Tylko Dobre by
tem jest w Złem Dobre jest jądrem w każdego czynu 
i wydarzenia orzechu, Złe jest łupiną. Człowiek, 
który Złego się dopuścił, przestał być reprezentantem 
umysłowości, a zatem człowiekiem, i stał się zwierzem; 
zwierzę zaś działa wedle pochopu ślepej swej natury, 
działa wiec, ani dobrze, ani źle,  i jest zawsze  
bez winy. Człowiek winowajca jest winowaj
cą jako umyslbwość, czyli jako człowiek, — bez 
winy, jako nieumysłowość, jako zwierzę! Człowiek 
ma prawo nad zwierzem, zaczćm i nad winowajcą. Po
winien, dopóki jest człowiekiem, działać dobrze, bo 
obowiązkiem jest, świętym bóstwa swej natury nieo- 
chydzać, i nierzucać pod nogi pobratymczego bóstwa. 
Ten mus działania . jedynie dobrze, jest hono
rem, jest jego pojętą wolnością. Bóg sam nie mo
że inaczej, tylko dobrze działać, i przeto właśnie 
jest najwolniejszą istotą. Każde Złe zamienia 
się w Dobre, jest tedy Dobrem. Każde Złe moje, 
jest Dobrem twojem lub jego,  a zatćm Dobrem. Złe 
więc jest, jak już rzekliśmy, rzeczą względną, Dobre 
bezwzględną. Względność znika, jako rzecz chwilo
wa, albo raczej, jako nierzecz; bezwzględność zosta
je, jako prawda święta. Niema wiec Złego w istocie, 
i w istocie wszystko co jes t ,  co staje się,  jest 
Dobre, Boskie! Jeżeli tedy pragniesz dziecię twe 
wieśdź do Dobrego, kształć pilnie i wszechstronnie 
jego umysłowość! Jedynie na skrzydłach cherubino
wych umysłu unosim się do Boga, stajem się Jego 
obrazem i podobieństwem!

6.) Jdea Dobrego. jako bez względnego bytu, 
a zatćm prawdziwej rzeczywistości, i Złego, jako 
względnego bytu, a zatem bez względnego  
pozoru, przeto wymarzonej rzeczywistości, idea ta, 
którę nam spekulacyjne myślenie i umysł czysty poda
je, jest niezmierzoną, rostwiera człowiekowi oko 
w przepaść bezdenną mądrości najwyższej, tworzącej 
świat i rządzącej nim doskonale. I w rzeczy samej,
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cóż zdoła umysł nasz Złem istnem nazwać wcałem 
stworzeniu? Wszystko tu objawem Dobroci przed
wiecznej, wszystko Dobrem; wszystkiem rządzi Mąd
rość przedwieczna i nic istnie Złego stać się niemo- 
że. Rzecz zła dla mnie jest teraz dla mojego brata, 
a później dla mnie samego rzeczą dobrą; Złe jest 
jedynie środkiem do celu, drogą cierniową i bolesną 
do nieba, odcieniem, życiem, powabem Dobrego. Chcesz 
u. p. dzieło wydać: trzeba Ci nad niem mozolnie praco
wać. Dzieło wydać, jest rzecz wyborna; ale praca nad 
niem, to rzecz przeklęta. Bez pracy tej jednak dzieła 
niewydasz. Bez Złego, które jest drogą do Dobrego, 
niebyłoby Dobrego na ziemi. Optymizm Świata 
podnosił głowę i słynął po wszystkie czasy, chociaż zaw
sze jaki Wolter zabombardował do niego Kandytem! — 
Rozum atoli, któremu natura odmówiła panowania nad 
krainą idealności, pojąć tej idei wielkiej umysłu nie- 
zdoła i dlatego ją wyklina. Musi on koniecznie 
mieć coś praktycznego, bo gnieździ się na lądzie 
stałym empirycznego twierdzenia. Idea, będąca jego 
pojęć przeczeniem, niejest i niemoże być jego pra
wdą. Umysł i rozum są odwiecznymi wrogami. Umysł 
ogłasza Złe niedorzeczą, pozorem, marzeniem, rozum 
znajduje wiele Złego na świecie i musi koniecznie uznać 
je rzeczywistością; okrzykuje umysł k a cer ze m, po
rzuca kryształowe fale spekulacyjnego eteru i zostaje 
przy nauce kościoła. Ale tym sposobem tworzą się dwa 
stronnictwa: stronnictwo wiary i stronnictwa myśle
nia. Jedno uważa ludzką naturę za zepsutą i chce dzie
cię przez wykorzenienie w niem Złego do Dobrego pro
wadzić; drugie oświadcza, że ludzka natura jest d o br a, 
i że człowieka li przez pielęgnowanie i rozwikłanie do
brej wnim natury wychowywać należy; pierwrsze utrzy
muje , że Złe miało początek, drugie zaś, że Złe jest 
niczem, a zatem żadnego początku mieć niemogło. Oba 
te stronnictwa nienawidzą sie wzajem, i wieczny bój 
s sobą wiodą, oba mają równie słuszność jak niesłusz
ność, poniewraż to i owo jest jednostronnością. Tylko



w styczni przeciwieństw, tylko w spójni bojujących 
stron, tylko w sojuszu dwu przeciwnych prawdziwej 
umiejętności czynników, leży prawda i rzeczywistość. 
Wiara i myślenie w harmonijnej jedni są pra
wdziwym poznaniem. Filozofia, wszędzie empiryą 
i spekulacyą, czyli rozum i umyslowość, lub też wiarę 
i myślenie, s sobą węzłem ślubnym wiążąca, jest ową 
stycznią i spójnią, owym sojuszem i wykłada nam 
zaczątek Złego, jako następuje:

7.) Bóg jest niezawodnie dobrą istotą bez warunku, 
czyli bez warunkowem Dobrem, jak nas.uczy spekula
cyjne myślenie, i czego sama religia zaprzeczyć niemo- 
że. Bóg taki przeto, mimo całej swej wszechmocności, 
niejest w stanie być sprawcą Złego! Światłość wieku
ista niejest pierwiastkiem ziemskiej ciemnoty 5 Dobre bez 
warunku Złem stać się niezdoła! Wszystko tedy, co 
Bóg stworzył, i w czem objawił sie, jako najwyższe 
Dobre, jest rzeczą dobrą. W święcie Boga wszystko 
jest dziełem boskiem, a przeto s twórz o nem bóstwem. 
W świecie najwyższej Dobroci, wszystko jest Dobrem; 
w świecie najwyższej Doskonałości, wszystko jest do
skonałością w swoim rodzaju. Istota człowieka, mają
ca swem jądrem bóstwo o sobie wiedzące i samo się 
czujące, sumieniem zwykle zwane, bóstwo, które na
wet w złoczyńcy jeszcze jest głośne, święte i godne 
wysokiego poszanowania; istota taka jest, biorąc rzecz 
bezwzględnie, Dobrem wiecznem, Dobrem, nigdy 
Złem stać się niemogącem! Jest prawdą nieomyl
ną, że Złe w ogromnym obrębie bezwzględności i bez- 
warunkowości, czyli na wiecznem łonie istnienie ro
dzącego, wychowującego i za rękę wiodącego stnie- 
nia; tylko jako niedorzeczność ukazywać się może. 
— Ale przecież bezwzględność i bezwarunkowość w stni, 
ta rzeczywistość we wszelkiego bytu pierwiastkowej 
krynicy, ma swym celem najświętszym stać się rzeczy
wistością w istni, czyli Bóg ma się, jak pisarz w swem 
piśmie, objawić, stwórca ma zostać stworzeniem, strzeń 
przestrzenią, wieczność czasem! Wszelkie zaś obja
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wienie Boga, tej stności w strzeni i wieczności, jest 
przestrzenią i czasem zawarowane; staje się wiec bó
stwem w przestrzeni i czasie, przeto względnością i wa- 
runkowością! Stworzenie jest zatem w boskim świecie
boskiego jawu rzeczą boską, jest wszędzie harmonijną 
w sobie całością, lubo ze nie przedwieczną Boga cało
ścią; jest pojedynczą całością, czyli całostką w powsze
chnej całości, jest bóstwem, lubo nie Bogiem, jest bó
stwem w jądrze, ale nie w łupinie. Stworzenie przeto 
jest względną bezwzględnością,  warunkową 
bezwarunkowością, czjli zawarowanym Bo
giem, bóstwem. Bóstwo to jest na ziemi czasowem, 
śmiertełnem bóstwem, zaczem słabą i grzechu zdolną,
choć nieprzestannie boską istotą. Zawarowanie i ogra
niczenie bóstwa jest opaleniem lotnego pierza jego bos- 
kości, czyli możnością stania się niebóstwem! 
Zawarowane i ograniczone bóstwo jest bóstwem w kaj
danach niebóstwa, jest Dobrem Złego niewodem oplą- 
tanem, Dobrem mającem w sobie pierwiastek Złego,
jest jabłkiem rajskiem, które robak toczy i gryzie od 
kolebki kwiatu, aż do trumny śmierci. Zawarowane 
i ograniczone bóstwo jest  i niejest bóstwem; zawa
rowane i ograniczone Dobre jest Dobrem i Złem! 
Człowiek tedy jest zawarowanćm i ograniczonem Do
brem, co jest Dobrem i Złem zarazem, ma więc
równie skłonność do Dobrego jak do Złego. Skłon
ność do Dobrego jest dziedzictwem jego bóstwa, 
wianem jego z nieba; skłonność zaś do Złego jest skut
kiem jego warunkowości i ograniczenia, jest ziemskości 
jego nieodzownem piętnem. Zawarowanie i ogranicze
nie dobrego bóstwa w człowieku, bez którego bóstwo 
to nigdyby stać się człowiekiem i objawić się na 
ziemi niemogło, jest naszym grzechem pierwo
rodnym, a grzech ten jest conditio sine qua non 
życia naszego, jest nam bodźcem do pracy nad so
bą, do uczucia samego siebie j do przerobienia naszej 
istoty in potentia w naszę istotę in actu. Gdyby czło
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wiek nierodził się w grzechu pierworodnym, t.j. gdyby 
bóstwo jego było bezwzględnem i bezwarunkowem Do
brem 5 to byłby nie bóstwem ziemskiem, ale Bogiem! 
Grzech pierworodny jest przeto bramą ostatnią, przez 
którę Bóg przechodzić musi, chcąc stać się człowiekiem; 
on jest barwą życia naszego, barwą światłości naszej, 
chociaż nie naszą niebieską istotą; jest przyrodą tyl
ko, ale nie naturą naszego bóstwa; jest jednym s przy
miotów, jedną z własności, ale nie rozłogą naszą. 
Teolog empiryczny mówi przeto prawdę, utrzymując, ze 
wszyscy rodzimy się w grzechu pierworodym, a zatem 
niedoskonali i pełni Złego; ale i spekulacyjne myślenie 
mówi prawdę, utrzymując, że nie Złe, lecz Dobre, lecz 
bóstwo naszą jest naturą. Tym sposobem kojarzy się 
tu nauka wiary z nauką myślenia, twierdzenie 
s przeczeniem, i przedmiot nasz występuje w spój
ni swych walczących s sobą połowic,* a więc w ogni
sku swej rzeczywistości, w istnej prawdzie.

Rzecz nasze objaśniamy następującym sposobem: 
Złe jest jedynie skutkiem koniecznym objawienia się Do
brego; warunkiem bezwarunkowści przechodzącej wprze- 
strzeń i czas; ograniczeniem nieograniczoności oddy
chać życiem ziemskiem poczynającej, i w jednostce, al
bo raczej w jednćj swej całostce, równie jak słońce 
w jednym promieniu, zamkniętej; jest skrępowaniem Bo
ga s stępującego na ziemię i stającego się skończennem 
bóstwem; jest krzyżem i cierpieniem Chrystusa. Złe 
niepanuje zatem xv stni, ale w istni; nie w Bogu- 
człowieku, ale, jeśli rzecz ściśle weźmiesz, w bó- 
s]twie-człowieku; nie w wiecznej naszćj, alewna- 
szej czasowej sobistości i jaźni. Złe jest Dobrem spę- 
tanein na ziemi, jak pegaz niebiański rumakiem spętanym 
na łące. Bóg sam jest Dobrem nieograniczonem; Bóg 
w człowieku Dobrem ograniczonym, a zatćm Dobrem 
w masce żelaznej Złego. Zle niejest Boga effektem, 
ale defektem; niejest zdrowiem, ale chorobą; niejest 
wolnością, ale niewolą; nie jest Dobrem istotnem, ale 
Dobrego istotnego Ujemni ą w całćj naturze rozlaną,

«
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będącą warunkiem nieodzownym jawu i życia. Złe nie- 
jest przeczeniem Dobrego, jak to spekulacya uważa, 
i dla tego je innobytem, czyli zmysłowym pozorem o- 
głasza, ale jest Dobrego ograniczeniem; oberznieciem;* 
niejest jego samodzielnym wrogiem sąsiadem, niejcst 
Mocarstwem kraj jaki zdoby wającem, ale n i e p r z y j a- 
cielem domowym, zdrajcą własnego kraju, 
trucizną w rozłodze naszej się rodzącą; Złe 
niejest Złem, ale niedoskonałe m Dobrem. Złoczyńca 
nisjest szatanem, lecz niedobrym człowiekiem, czło
wiekiem, co upadł i stał się zwierzem! W człowieku, 
w którym nie Bóg sam, ale słowo boże, czyli jedno 
pojęcie, jedna idea Boga, t. j. ściśle oznaczone, czyli 
zawarowane bóstwo się objawia, Złe jest rzeczą zu
pełnie naturalną. Rodzimy się więc ;& grzechem pierwo
rodnym i to od czasów ojca naszego Adama. Ten grzech 
jest przecież tylko możnością Złego we rdzeniu do
brego bóstwa naszego, i możność ta staje się natych
miast niemożnością przez dobre wychowanie, naukę 
i oświatę, przez podniesienie naszej jaźni, przez zni
szczenie naszych cielesności więzów, przez rosstrzele- 
nie się nasze, aż do równi z nieograniczonym Bogiem, 
przez naszę unią ze stnią odwieczną rodzącą wszelkie 
istnienie, t. j. przez przeistoczenienie bóstwa naszego 
in potenti , w bóstwo nasze in actu. Ta unia bóstwa 
naszego z Bogiem jest naszym chrztem świętym 
i robi nas chrześcianami w wyższem słowa zna
czeniu. Kto wszystko to rozważył, musi z radością wy
krzyknąć: Złe, będące tylko ograniczeniem bóstwa na
szej istoty i znikające nagle, jak mara przed świętym 
krzyżem, skoro się bóstwo nasze z Bogiem jednoczy; 
podżegające więc nas do dopięcia naszego najwyższego 
przeznaczenia, do wesela sobistości naszej z.Bogiem;

* Złe, co jest tylko w mały punkt ściągniętem, w jedno
stce Boga objawionego skupionem, zgeszczonem Dobrem, 
co jest w ciepło życia człowieczego zamienionem nie- 
biańskiem światłem, co jest malowniczym odcieniem 
naszćj słonecznej jaśni co podnosi swym cieniem cnoty

*
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naszej krasę, co jest obłokiem łabędzim pływającym po 
błękicie żyjącego w nas nieba, co słońce nasze, jutrzenki 
i zorzy barwami rozognia 5 Złe to już jest Dobrem i ka
że nam wielbić mądrość Przedwiecznego, który je włał 
w naszą naturę! Grzech pierworodny, jest bramą złotą 
do człowieczego nieśmiertelności*nieba. Nie uniewinniać 
zatem, ale sławić wypada nam Boga, że bóstwo ogra
niczone, a przeto pleśnią Złego obrastające, naszą uczy
nił sobistością. Pomimo tego niejest Bog sprawcą Złe
go , bo to Złe jest Dobrem. Dobre nieograniczone, jest 
uaszem przeznaczeniem, Dobre ograniczone, czyli Złe 
naszej natury, jest pochopem wiodącym nas do naszego 
przeznaczenia, a zatem dobrym środkiem do naszego 
celu. Pytamy się teraz każdego zdolnego sądu czło
wieka, czyli nauka nasza o początku Złego niejest chrze- 
ściańską w najściślejszem słowa znaczeniu?. Po
jecie początku Złego empiryczne jest wszakże tylko 
żydowszczyzną, a spekulacya bierze Złe za ułudną 
marę. Nasze zaś objecie początku Złego, które przyj
muje grzech pierworodny, i uważa, jak nowy tes
tament nas uczy, człowieka za brata Zbawiciela 
naszego, mającego znim jednego ojca w niebie, 
t. j. za ograniczone, czyli urodzone bóstwo, za zawa- 
rowane Dobre, czyliż niejest chrześciańskie? Tak go
dzi filozofiia, równie tu jak wszędzie, na pozór niezgo
dne s sobą wszelkich ostateczności żywioły i wysyła 
każdy przedmiot ze swego łona w boskim wszechstron
ności i chrześciaństwa blasku! — S całego poszukiwa
nia naszego, wynika następujący, bardzo ważny dla pe- 
dagogiki rezultat: „Skrusz pęta ograniczonego bóstwa 
w twym wychowaricu, o ile tylko zdołasz, i wypuść je 
jak jaskółkę lotną, lub jak stos prochu iskierką twą za
palony, w obłoki! Rzuć w bóstwo młode boskości naj
wyższej życiorodną przyczynę, a stanie się jej konie
czny skutek, dopięcie najwyższej boskości, piękną rze
czywistością

Tu następna uwaga, któręby nam zrobić można, 
a które dla tego naprzód usuwamy. Nietylko człowiek,
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ale i rzecz każda jest zawarowanćm bóstwćm w swój isto
cie, a teinsamem ograniczonem Dobrem, zaczem Do* 
brem mającem Złe w sobie! Wszystkie wiec zwierzę
ta i rośliny rodzą się wgrzechu zawarowania, za
czem w grzechu pierworodnym; wszystkie rzeczy 
na świecie oznaczone są piętnem tego grzechu! Wi
dzisz przeto, do jak śmiesznego wypadku wiedzie po
jecie twe początku Złego i sam przyznać musisz, że po
jecie takowe prawdziwem być niemoże. — Na to odpo
wiadamy: Ani zwierze, ani roślina, ani inna rzecz ja
kowa nie są bóstwem zawarowanem, mającem 
własne preświadczenie i własną wolę, nie są 
ostatniem i początek swój, czyli Boga wiernie przed- 
stawiającem bóstwem zawarowanem, nic są bóstwem 
pieczęcią najwyższej doskonałości w stworze
ni u oznaczonem,jak człowiek. Wszystkie rzeczy na 
świecie* są zawarowanem Dobrem, lecz jedynie pod 
względem istnienia, — Złe jest tu przeznaczonym 
ich końcem, ich śmiercią, przyszlem zniszczeniem, — są 
zatem właściwie zawarowaną Doskonałością, t. j. 
fizycznem, organicznem, zewnętrznem Dobrem; 
człowiek zaś jest zawarowanem Dobrem równie pod 
względem swego istnienia jak i swego działa
nia, jest przeto nietylko zawarowaną Doskonałością 
istnienia, jak wszystko w naturze, ale przytem i zawa
rowaną doskonałością w moralnem znaczeniu, czy
li jest właściwem za warowanem Dobrem. Dwo
jakie tedy, jeśli się tak podoba jest Dobre; jedno jak 
doskonałość fizyczna i teleologiczna w każdym utwo- 
rzet̂ û  natury, drugie jako doskonałość w wolnej woli 
użyciu. Ani zwierz, ani roślina, ani rzecz inna niema 
wlasnćj woli; zgrzeszyć niemoże, nierodzi się przeto 
w grzechu, o którym mowa. Grzech ten piętnuje, nie 
Dobre istnienia, ale Dobre działania, nie natury ko
nieczność, ale człowieczą wolność. Możność grze
chu w nas leżąca i grzechem pierworodnym zwana jest 
warunkiem naszej wolności, ukazem świętym naszego 
podobieństwa z Bogiem. Gdybyśmy z grzeszyć niemo-



gli, bylibyśmy, nie ludźmi, ale zwierzętami. Tożsamo 
rozumie się o naszym prarodzicu Adamie.

Wiara wiec uczy: Początek Złego leży w u- 
padku pierwszego człowieka, i my wszyscy rodzimy się . 
w grzechu pierworodnym, a zatem grzesznikami i Złe 
jest nasza naturą. — Myślenie zaś uczy: Dobre
jest bezwarunkowym bytem 5 Złe jest tylko warunkowym 
bytem, a przeto bezwarunkowym pozorem, zaczem ni- 
czem. Nasza natura jest dobra bez warunku 5 grzech 
pierworodny jest starem opłeśnialem podaniem. — Po
znanie wreszcie, będące wszędzie między wiarą 
a myśleniem świętą Arką przymierza, uczy: Bóg jest 
bezwarunkowym Dobrem, człowiek zawarowanem Do
brem, a zatem Dobrem, w którem możność Złego leży. 
Człowiek jest wprawdzie, jako bóstwo wolne, działają
cê  własny świat tworzące, a więc bezwarunkowo do 
pierwszego bóstwa, czyli do Boga samego, zupełnie 
podobne, zaczem ostatnie, a przeto najdoskonal
sze w stworzeniu, dobrą istotą, i natura j*ego w grun
cie samym dobra; ałe jako bóstwo, przynoszące s sobą 
możność Złego na świat, ograniczoną istotą i natura je
go Złem skalana. Nasza natura tedy jest dobra, a mi
mo tego grzech pierworodny, w niej zagnieżdżony, pra
wda. — Wiara zowiąca Boga Dobrem, a człowieka 
Złem, znajduje się na stanowisku rozumowej wzglę
dnej różni-, Myślenie, uważajace równie Boga jak 
człowieka za Dobre i przeczące wszelkie Złe, koczuje 
tu, jak i wszędzie, na równinach umysłowej bezwgle- 
dnej jedni; Poznanie nakoniec jest i pod względem po
czątku Złego, filozoficzną różno jednią mysłu.— 
Tyle jeszcze rzekliśmy dla ogólnego oryentowania się 
czytelnika.

8.) Znamy tedy już istotny, i w konieczności ogra
niczenia bytu naszego leżący początek Złego, i wiemy 
w ogóle, co jest Dobrem, a co Złem. Dobre jest Bo
giem samym, jeżeli ci idzie o Dobre najwyższe i naj
właściwszej a Dobre w człowieku, jest unią .bóstwa 
naszego z Bogiem, a to przez modlitwę, lub po
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znanie, a nadewszystko działanie, jest usunięciem 
naszej względności i rosstrzeleniem się naszem, aż do 
bezwzględności Boga. Złe jest silnym pierścieniem nie
widzialnego węża dusiciela, który od pierwszej chwili 
życia naszego nas ściska; jest ograniczeniem bóstwa 
naszego przestrzenią i czasem, walką z niedoskonałością, 
znojem niezmiernym punktu matematycznego w żywo- 
stanie i wielkich istności przestworzach, którym jesteś
my, pragnącego rozdąć się, aż do nieograniczonej kuli 
doskonałości boskiej; jest matnią, w której bóstwo na
sze splątane; jest skupieniem wszechmocy w marne ziarn
ko żyjącego orzecha; jest utrudnieniem naszej spójni 
z Bogiem, co właśnie Ziem przyrodzonem,' pierwotnem, 
dziedzicznym, lub też grzechem pierworodnym sie zo
wie. Pojęcie to Dobrego i Złego jest przecież jeszcze 
za ogólne, a stąd też niedostateczne dla praktyki. Pra
ktyka szuka wszędzie najściślejszej oznaczoności, chce 
wszystkiego dotknąć prawie językiem lub sweini ślima- 
kowemi rogami. Oznaczoność ta, jest dla niej rzeczy po
znaniem. Bóg, jako istota w strzeni i wieczności nie
ograniczona, to Dobre przed wieczne, i bóstwo czło
wiecze, jako istota przestrzenią i czasem ograniczona, 
to Dobre znikome, są dla niej za nieoznaczone, za 
niedokładne, za rozległe, — za wiele znaczące pojęcia. 
Dla P ** Ktyc o ego człowieka zatem potrzeba nam Dobre 
i le bliżej jeszcze oznaczyć, i prawie jak piłkę rzucić 
mu \y rozumu jego dłoń chwytną. I to właśnie jest na- 
” ym zami rem.

Sokrates, ten stary attycki filozof pustelniczo 
ad.ospkr.ionego rozumu, i li rozumem tym myślący 
p fektyk, będąc raz od jednego ze swych uczniów za
pytany: „co jest Dobre?£C taką dał mu, ile sobie rzecz 
njegdyś czytana przypominamy, odpowiedź: „Pytasz mi 
się może, co Dobrem przeciw febrze?” — Nie o to mi 
idzie, rzekł uczeń. — Chcesz wiec może dowiedzieć sie 
odemnie, jak pszenicę siać, las uprawiać, z winnych 
1 torośli tłoczyć strumienie smacznego wina ? — Nie idzie 
mi o tę mówię. — Chcesz więc może, bym Ci powiedział,
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jak ludem rządzić, jak dzieci wychować potrzeba, Jak 
z małżonką żyć szczęśliwie? — Ach, ty mnie nierozumiesz 
lub rozumieć niechcesz. Nie idzie mi w cale o to lub 
o owo Dobro, nie oto, co jest względem tej lub owej 
rzeczy Dobrem̂  chciałbym się od Ciebie dowiedzieć: ezćra 
jest Dobre w ogóle! — Czyliż więc, rzekł Sokrates, dobra 
rzecz pewna, dobre lekarstwo przeciw febrze U. p. nie- 
jest Dobrem ogólnem? — Niezawodnie, ale tylko w swo
im rodzaju. — Czyliż Dobro to w swoim rodzaju ogólne 
niejest dla nas rzeczą pożyteczną, a przeto pożytkiem? — 
O tern nikt wątpić niemoże. Czyliż sposób dobrego sia
nia pszenicy, pielęgnowania lasu, wydobywania wina 
z winnych latorośli, rządzenia ludem, wychowania dzie
ci, życia z małżonką szczęśliwie, niejest Dobrem w swo
im rodzaju ogólnem i rzeczą pożyteczną? — Niezawodnie. 
— Powiedz rai przeto, pyta się teraz Sokrates, czem 
jest to, lub owo Dobro? — Jest ogólnym pożytkiem wswo- 
im rodzaju. Czein więc jest Dobre w ogóle? — Masz 
słuszność! Dobre jest li rzeczą pożyteczną, jest ogól
nym pożytkiem! O tćm niewiedziałem w cale i tyś 
mie tego teraz tak łatwo nauczył. — Ja przynajmniej, mó
wił Sokrates, nieznam żadnego niepoży teczne- 
go Dobra. Niepoży teczne Dobro, rzekł tedy jego uczeń, 
jest Złem. Prawda, zaiste prawda! Na co się przyda 
n. p. walka moja za ojczyznę, skoro widzę naprzód, że 
walka ta udać się niemoże i jedynie od gminu wyśmia
ną będzie, że mię pólwaryatem ziomkowie właśni okrzy
czą , że mie w końcu za moje najszczersze chęci wtrącą do 
więzienia lub wypędzą z ukochanego kraju? Na co się przy
da mówić prawdę, skoro ta dziś jeszcze od nikogo nie- 
inoże być pojętą, skoro jest pospólstwu zwykle panują
cemu gorzką potrawą? „Głupia trudzić się wiele, szcze
rze służyć miastu! Osieł nieżuje złota, daj mu zntćrn 
chwastu!“ — Cóż więc jest rzeczy wistem Dobrem, py
ta! Sokrates? Mądry rzeczy wszelkiej użytek, 
czyli jednern słowem: pożytek! — Sokrates ze swym 
uczniem pojął Dobre s praktycznej strony, i pojęcie to 
zgadza się s przekonaniem dawnych i nowych ludów*
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W e  wszystkich językach ho wiem znajdziesz następne 
wyrażenia: .,0n kupił piękne Dobra, mój dom, moja 
rola, moje wsi piętnaście, są mojemi dobrami i t. p.a 
Prawnik rosprawia o ruchomych i nieruchomych dobrach, 
a teolog rozwodzi się w swćm kazania o dobrach 
ziemskich w powyższem Dobrego znaczeniu, i o do
brach niebieskich, jak n. p. o życiu nieśmiertelnem, 
o nagrodzie wiecznej, zaczein także o rzeczy dla 
nas pożytecznej, a wiec w ogóle o Dobru, jako po
żytku. Po żytek jest przeto Dobrem. Tego nikt nie- 
zaprzeczy, kto, jak mówją. chudy pachołek, i na ka
wałek chleba ciężko pracować musi; kto potrzebuje pie
niędzy, lub stara sie o urząd; kto głodny i niema za co 
żołądka swego utulić; kto doznał wygnania, wiele do
świadczył, na ziemi żyje i tysiąckroć to uczuć musiał 
aż do żywego! — Pożytek przecież, co na karku kro
wim tłustej realnos'ci spoczywa, niemoże być Dobrem 
Zupełnem. Jest on przeto jedynie twierdzeniem w is
tocie Dobrego i wiedzie nas koniecznie do przecze
nia. Realność ma idealność zazdrosna swa siostrzvca 
która budzi nas tam natychmiast do działania, gdzie 
owa się sadowi i na zdobytem runie zlotem odpocząć 
zamierza.

Cóż wiec jest przeczeniem w istocie Dobrego, 
które zrywa śię przeciw owemu twierdzeniu, przeciw 
pożytkowi, do walki? Co jest idealnością względem 
realnego pożytku? Pytanie to, rozwiezuje dawny Sto- 
icyzm, Kantowska moralność i dzisiejsza spekulacyjna 
etyka. Wrogiem odwiecznym pożytku jest szlache
tność. Szlachetność przeto, chociaż jej w prost żaden 
metafizyk niemiecki nieuczynił moralności swej królową, 
jest Dobrem w idealizmie. 1 każdy też filozof umy
słu maluje właściwie szlachetność, jako cel najwyż
szy naszego działania, jako drogę do prawdziwego zba
wienia, jako najszczytniejsze nasze Dobre. Szlachetność 
jest w rzeczy samej niebiańską ideą, rozgrzewa pierś na
sze balsamicznym płomieniem Cherubina, tchnie w nas 
niewypowiedzianą błogość, oddala nas od zimnej ziemi
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i jej dóbr znikomych, wiedzie nas do wielkich czynów 
i zapisuje imię nasze złotemi literami na wysokim stro
pie nieśmiertelności świątyni. Niech goni zwierze i czło
wiek, co nieprzestal być zwierzem, za pożytkiem, ta 
nędzna strawa swego nędznego życia! Ty poświęć twój 
majątek i twoje życie ojczyźnie, żyj'dla ludzkości, choć
by Cię i zato krzyż Chrystusa czekał; ty służ wiernie 
szlachetności! Pożytek jest, że tak powiem, trawę żującym 
i od/uwajacyin wielbłądem; szlachetność jest boginią! 
Pożytek trzyma Cię przy ziemi; szlachetność porywa 
Cię skrzydłem anioła i unosi do nieba! — Mimo tego 
szlachetność przecie, jako pierworod etyczny i gwiazda 
polarna naszego działania nam przyświecająca, niespy- 
cha pożytku z ubryllantowanego tronu, i niezdoła 
go zdusić swemi anielsko -dziewiczemi paluszkami; 
wznosi zatem tron własny obok niego i sadowi się w je
go sąsiedztwie. Jakoż pożytek panuje na ziemi i szla
chetność panuje na ziemi; on nasz król, ona królowa; 
on Ciałem, ona Psycha moralności. Są to dwa wiecz
nie s sobą walczące państwa działania ludzkiego. Szla
chetność więc jest jedynie przecząc cm Dobrem, jest 
przeciw twierdzącemu Dobremu, t; j. przeciw poży
tkowi, bojującem, a przeto drugiem Dobrem, albo ra
czej drugą istnego Dobrego połowicą, jest Dobrem 
spekulacyjnej etyki Niemców, Dobrem zaś rzeczywi- 
stem, niejest i być niemoże.

Prawda wszelka nieleży ani w twierdzeniu, ani 
w przeczeniu, ani w realności, ani w idealności; pra
wda leży wszędzie w spójni twierdzenia s przeczeniem, 
i w przymierzu realności z idealnością. Ta spójnia i to 
przymierze jest Rzeczywistością, równie w Rogu. jak 
w pierwo-żywo- i bożostanie, czyli w przedświecie, 
tym i tamtym świecie. Człowiek n. p. niejest, równie 
przed swein urodzeniem, jako po urodzeniu i po śmierci, 
ani samem ciałem, ani samą duszą, ale obojgiem w je
dni, czyli jaźnią. Jaźń ta jest jego sobistością, pra
wdą. Dobre istne przeto niejest ani samym pożytkiem, 
ani samą szlachetnością, ale obojgiem razem; — stąd ety



czna Trójca: pożytek, szlachetność; Dobre. — 
Czernze wiec jest Dobre istne ? Jest s z 1 a c h e tn y m p o- 
żytkiem, jako środek do działania, lub też pożyte
czna szlac hetnoscia. jako cel działania. W  środku 
przeważa pożytek, w celu szlachetność, bo to jest rze
czy naturą; przecież pożytek ten ma być szlachetny, 
a szlachetność ta pożyteczna. Dlatego też w moralno
ści naszej ma być równie środek jak cel dobry, t. j. 
pożyteczno-szlachetny. Do tego pojęcia istnego 
Dobrego każdy przyjść musi, kto na smugach etyki usi
łuje zjednoczyć praktykę s tcoryą i zostać panem żywej 
synezy, kto stroni od Martwego morza odrąbanej my
ślą realności i od biednych ogników odosobnionej w wy
sokim eterze idealności; kto kocha przedwieczną, 
odwieczną i wieczną Rzeczywistość! To, a nie in
sze, pojecie istnego Dobrego, ma w końcu każdy, kto 
gardzi żyjącym li dla pożytku bydlakiem, i kto z dro
żdży młodości swej wykipiał. Kto bowiem żyje dla pie
niędzy i brzucha, godną pogardy jest istotą; kto znowu 
przepełniony samą szlachetnością, rozrzucił n. p.jnajątek 
miedzy niezdolnych poprawy i będących ciężarem ludz
kości żebraków i sam teraz z rodziną swą żebrać mu
si; kto czyni najwyższe poświęcenia, ale bez rozumu, 
stąd też nadaremnie; kto marnotrawi swą szlachet
ność i szasta nią jak motyką przeciw świecącemu ze
wnętrznym blaskiem i niezłomną potęgą pożyteczności 
słońcu; czyli, czyja szlachetność niejest ani innym, ani 
jemu samemu pożyteczną; ten jest s'<.aleńcem i posłać 
go do bonifratrów.* Człowiek samego pożytku popełnia 
grzech przeciw umysłowi w moralności myślę, a czło
wiek samej szlachetności grzeszy przeciw rozumowi w mo
ralności myślę; obadwa tedy obrażają prawdziwy mysi 
moralny. Tylko wedle naszego pojęcia istnego Dobrego 
stworzył Bóg świat i rządzi ziemią. Wszelkie stwo
rzenie n. p. jest w swej doskonałości pożyteczną szla
chetnością i szlachetnym pożytkiem, jest bowiem tern, jako 
cel dla siebie istniejący, oraz jako środek do dalsze
go stworzenia, t. j. jako cel. i środek dobiy. I wszy



stko. co się staje z wolą Boga, jest szlachetncm i poiy- 
tecznem, jeżeli nie ranie, to memu bratu. W tej wiel
kiej względu bezwzględni, jest nawet wróg mój moim bra
tem! Chrześciaństwo wyraża tę zasadę w słowach: 
Daj cesarzowi, co cesarskiego, a Bogu, co boskiego.cc 
Szlachetność jest szczególniej w celu, pożytek szcze
gólniej w środku. Dobre w obojgu razem, czyli w czy
nie, szlachetność jest dusza, pożytek ciałem, a Dobre ja
źnią we wszclkiein bóstwa człowieczego godnem działaniu.

Empiryczna moralność uczy: Bierz, chwy
taj, co możesz; rób wszystko twojem; 'pożywaj! i używaj 
Ubi bene, ibi patria. Post mortem nulla yoluptas. Szlache
tność jest szkolnych młokosów marą i pachnie pączkiem 
niedoświadczenia twarogu. Niebespieczeństwem, niero- 
zumern jest obrażać, nieprzyjaciela. Bij go, ale nie- 
obrażaj! Wprzód obciąć mu ręce, nim wymówisz sło
wo, nim zaśpiewasz: Jo triumphe! Zdobądź kraj i trzy
maj go w silnej pieści, później znajdą się szlachetne do 
usprawiedliwienia Cię, przed światem powody i dowo
dy! To moralność Napoleona, i innych zdobywców. — 
S p e k u 1 a c yj na m o r a 1 n o ść u c zy: Kochaj szlachetność 
a zostaw pożytek slodziną dla gminu! Walcz aż do 
śmierci, za dopięciem twego celu, i niepytaj, czyi* Ci 
się przedsięwzięcie twe uda, lub nie! Skutek niejest 
w twojej, ale w boskiej mocy. Cel twój i środki do 
celu niechaj zawsze będą szlachetne! Działaj jak 
czysty, nieskażony, płomienistym mieczćm swej szla
chetności zbrojny Cherubin! To moralność Kanta, Fi- 
chtego, Hegla, Zanda i całej mądrości niemieckiej. — 
Filozoficzna moralność wreszcie uczy: Nie-
dość jest mieć cel pewien, trzeba mieć także i środki 
do tego celu wiodące. Bądź zawsze świadomym tego 
rzeczywiście, czego pragniesz; trzymaj przecież na- 
dewszystko środek silnie w twej dłoni! Kto ma środ
ki wyborne, n. p. wysokie urodzenie, pieniądze, potęgę 
i t. p., aje niezna swego celu, jest bydlęciem; kto ma
jąc cel, działa, a niepyta o środki, jest szaleńcem 
i niedopnie celu! Bóg tworząc świat zgromadził pier-



wej środki wszystkie, i objawił dopiero na końcu sa
mym cel swój ostateczny t. j. człowieka. Tak uczy 
nas i pismo święte! Cel twój ma być pożyteczna szla
chetnością, środek twój szlachetnym pożytkiem; jeden 
i drugi rzeczywiście dobrym. Działaj, nie jak 
anioł jednostronny, ani jak szatan, ale jak Bóg sam! 
Działałeś głupio, niebosko, niegodnie Ciebie; skoro Ci 
sie rzecz nieudala. Znaj siebie samego, znaj innych 
i umiej rządzić twym światem! To moralność naszej 
filozofii, moralność polska, moralność chrześciariska. Ko
ściół nasz bowiem wystawia, nie szatana, ani anioła, 
t. j. nie sam pożytek, ani same szlachetność, ale Bo- 
ga-czlowieka, t. j. Dobre istne, jako ideał etyczny 
i wzór działania. Uczymy także, jak to sie na miejscu 
właściwem pokaże: Szanuj każdego człowieka bez wy
jątku, bo każdy jest tobie podobnem i równem bóstwem. 
Chrystus zaś uczy: Kochaj bliźniego jak siebie same

g o !  — Która s tych trzech moralności najpełniejsza, 
a wiec najprawdziwsza, niepotrzebujemy tu polskiemu 
czytelnikowi, którego metafizyczne marzenia Niemców 
jeszcze nieoślepiły, przedstawiać.

Tu jeszcze inna uwaga. Filozoficzna moralność 
mówi: P r o t i n u s vi v e, t. j. żyj w teraźniejszości i umiej 
nią kierować! Niemieszaj przecież tej teraźniejszości 
z Arystyppową! Nasza teraźniejszość jest całą prze
szłością w swćrn nasiennem od niej złożonem 
owocowem ziarnie i całą przyszłością w tem- 
że samem ziarnie, stającem sie zwolna drze
wem, kwiatem i owocem, czyli całą wieczno
ścią, w małej nadzwyczaj ważnej czasu kro
pelce. Przeszłość jest żyjącej wieczności twierdzeniem, 
czyli realnością, empiryą; przyszłość jest tu przecze
niem, czyli idealnością, metafizyką; teraźniejszość jest 
ciągłą spójnią przeszłości s przyszłością, czyli rzeczy
wistością, filozofia. Ucz sie rozumu i doświadczenia od 
przeszłości całej, oraz miej ciągle na oku przyszłość, 
a potrafisz użyć mądrze każdej twej płynącej chwili! 
Bóg zna całą przeszłość i przyszłość, dla tego też rzą-



dzi przewybornie każdą teraźniejszością, i wszystko, co 
czyni, nosi najwyższej mądrości piętno. Przeszłość już 
zagasła na wieki, przyszłość jeszcze niezabłysła ; tyl
ko teraźniejszość więc jest w naszej mocy! Bóg działa 
także jedynie w teraźniejszości ciągle płynącej. Tyś 
obrazem Boga i jest twem przeznaczeniem stać się 
bogiem-człowiekiem, działaj przeto,  jak Bóg! 
Przyszłość zapali Cię szlachetnością pożyteczną i bę
dzie twoim celem5 przeszłość nauczy cię, czem jest 
szlachetny pożytek i poda Ci środki do twojego celu, 
a teraźniejszość ma ci być chwilą działania, czasem 
twej apoteozy. Kto żyje dla teraźniejszości tak pojetćj, 
ten żyje także dla przyszłości i przeszłości, jako jej 
czynnie koniecznych3 dla przyszłości, której urodzić 
się dopomaga, i dla przeszłości, w której świątyni jego 
czyny pozostaną na wieki. Kto żyje dla samej przeszłości, 
idzie w tył, jakrak, dzisiaj szczególniej  na widno
krąg świata występujący, i niewie, co czyni; kto 
żyje dla przyszłości samej, ten szaleniec, czas swój i sie
bie samego zabijający. Objawiaj się tylko w teraźniejszo
ści, jak ojciec nasz przedwieczny, a znajdować się będziesz 
na drodze rzeczy wis tego postępu! Nie działaj jak 
duch czysty, jak anioł, jak nieboszczyk w niebiosach, 
i jak Ci metafizyk niemiecki prawi, ale jak Bóg żywy 
na ziemi! Jest to sposób myślenia prawdziwie pol
ski , mogący zbawić ojczyznę. Sposób ten myślenia le
żał od wieków w jaźni naszego ukochanego narodu, mi
mo tego, że dziś dopiero wyraźnie i głośno się wy wnętrzył.

9.) Poznaliśmy wiec już Dobre, nawet i pod 
praktycznym względem. Dobre to jest pożytkiem i szla
chetnością w ich szcześliwem, równie w celu jak w śro
dku, zawsze nierozłącznem małżeństwie. Czem tedy 
jest Złe pod względem praktyczności? Złe, będące, 
jak już wiemy, ograniczeniem i skoślawieniem Dobre
go, niejest samodzielną iw  sobie samej własny byt 
mającą istotą: jego istotą, czyli wiekuistym rdzeniem, 
jest Dobre. Złe jest Dobrem zepsutem, skaleczonem, 
rossezepanem. Rosczłonia żywotne Dobrego sa przeto

9
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takie rosczłoniami Złego, llosczłonia te przecież su 
w Dobrem śc iś le  s sobą związane i w jedno 
zlane; w Ziem więc, jako zepsutem, skaleczeniem, 
rossezepanem Dobrem, muszą się rozwiązać, rozdzielić, 
muszą rospaść, na przeciwne ostępy. Złe jest tedy po
żytkiem i szlachetnością w rozdwojeniu; pożytkiem 
bez szlachetności, lub szlachetnością bez pożytku; nie- 

, szlachetnym pożytkiem, lub niepożyteczną szlachetno
ścią. Mamy zatem dwa rodzaje Złego. * Pierwszy ro
dzaj Złego objawia się w tenczas, kiedy człowiek go
ni li za pożytkiem i szlachetność depce nogami. Kto
n. p. jest złodziejem lub rozbójnikiem jedynie dla 
pieniędzy, ten ma odosobniony pożytek na oku, działa 
źle i jest złoczyńcą. To Złe jest jednak einpirycznem 
Dobrem, które już znamy, i które nam Sokrates po
lecił. A że empiryczne Dobre w pożytku odosobnio
nym polega i Złe to sadowi się w tymże pożytku; jest 
więc empiryczne Dobre i to Złe, o którem mówimy, 

* zarazem Złem empirycznym. W  stopniu większe
go lub mniejszego odosobnienia pożytku, czyli 
w Dobrego istnego ujemni mniesz ej lub wię
kszej,  leży tu cała między Dobrem a Złem różnica. 
Złe to jest twierdzącem Dobrem, twierdzącćm Ziem 
i zowie się w ogóle moralnym szatanem. — Dru
gi rodzaj Złego objawia się w człowieku płynącym na 
żagwiach anioła jedynie za szlachetności  gwia
zdą i niezważającym wcale na pożytek. Kto n. p. 
młodym jest wolności zapaleńcem, nosi w swej głowie 
niepodobne do urzeczywistnienia ideały, pragnie je prze
cież zapalić piersi swej ogniem, wiąże się przeto 
z innemi podobnemi do siebie szaleńcami, podnosi ro
kosz, zagraża siwobrodym ustawom ojczyzny ! pu
blicznemu porządkowi; ten ma odosobnioną szlachetność 
na oku, działa źle i jest także złoczyńcą! Wiezienie 
polityczne jest przeczeniem kryminału, ale również ko- 
n'eczną w społeczeństwie ustawą. Stary stoicyzm 
i moralność dzisiejszej spekułacyi jest tego Złego pa- 
godą. Niemiecka spekulacya zdoła tylko na za ma-



rzłym morza grzbiecie lodowat^J i tchórzli
wej duszy Niemców stawiać swe piramidy; weFran- 
cyi wychowałaby ona samych Robespierów. Polak, uczeń 
jej wierny, rospala sie wnet nieznanym jój pło
mieniem! Ona jest wprawdzie zimną rosą dla ogni
stego kwiatu polskiej duszy, jednakże ta rosa rospala 
w naszym kwiecie barwy jutrzenki. W  Niemczech sa
mych wychowała ona już niejednego zapaleńca. I ja
kiż owoc Złe* to wydaje? Najszlachetniejsza młodzież 
jęczy w politycznych więzieniach, rostwiera sobie szy
bą szkła żyły, i umiera z rospaczy, lub też Czekana 
miecz sprawiedliwości kata! I dla kogo ten owoc? 
Nie dla ludzkości,  bo ta niepotrzebuje szkolnych 
zagorzałych żaków i ich prawodawstwa, idzie krokiem 
powolnym, ale pewnym coraz dalej i depce potęgą nóg 
milionów szaleńca, ważącego sie w swem zarozumie- 
niii świeczkę swą łojową robić jćj mądrości słońcem! 
Dla kogóż przeto? Dla własnego szału! Nieraz 
klaskają żaki zapalonemu żakowi rzęsiste brawo, 6koro 
ten za broń porwał walczył i wpadł jak lew w zastawione 
żela 49 5 zapominają go przecież w nieszczęściu, i w krotce 
sami podrósłszy, o nim mówią: był to głupiec! Taką 
jest nagroda świata temu, co go niepoznał. Szatan 
jest na ziemi mocniejszy od anioła, bo on tu prawie 
wyłącznym panem. Anioł, za miecz przeciw niemu 
porywający, staje się jego łupem i idzie, jakoby zły cer
ber, na łańcuch. Złe to jest spekulacyjnym Dobrem, 
które także znamy. A że spekulacyjne Dobre, i Złe,
0 którem właśnie mówimy, gnieżdżą się zarówno 
w odsobnionćj szlachetności, jest wiec spekulacyjne Do
bre, i Z łe to, Złem spekułacyjnem. Różnica 
między Dobrem a Złem polega tu li na stopniu odo
sobnienia szlachetności od Pożytku, czyli w ujemni. 
Złe to jest przeczącem Dobrem, przeczącćm Złem
1 zowie się moralnym aniołem. Moralny szatan 
jest w oczach pradziwego człowieka nurtującym w nę
dznej bryndzy robakiem, a moralny anioł, goniącym za 
niezem balonikiem ducha$ oba są istotami choremi
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i potrzebują od nadobnej dziewicy, Rzeczywistością  
zwanej lekarstwa. Anioł żyje dla samego celu, 
albo raczej dla czystego, niepożytecznego celu i jest 
odosobnionym celem; szatan zaś żyje dla samego  
środka, albo raczej, dla czystego, nieszlachetnego 
środka i jest odosobnionym środkiem, a przeto także 
zwierzem. Dobre rosszczepia się tak w Złem dwoja
kiem, t. j. w pożytku i szlachetności, jak ży- 
wostan w dwu swych pierwiastkach, t. j. w bycie 
i nicestwie, skoro umiera. Czem śmierć w istnieniu, 
tern Złe w działaniu. — Jeszcze jeden rodzaj Złego 
da się tutaj pomyśleć, t. j. w człowieku, co przestał 
zupełnie być człowiekiem i zatarł w sobie bóstwo. 
Kto n. p. ani o pożytek, ani o szlachetność niepyta, 
ale morduje innych dla tego jedynie, aby mordował; 
kto broczy we krwi, nie jak tygrys lub wilk z głodu, 
ale li dla tego, że krwi pragnie; kto życzy sobie, 
aby ród ludzki miał jednę głowę, którąby zdjąć mógł 
od razu swćm mieczem, i to nie z nienawiści ku ludz
kości, ale z dzikiej piekielnej uciechy; ten jest Złem, 
o którem tu mowa. Złe to przecież niebyłoby więcej 
Dobrem zawarowanem, Dobrem w swym upadku, ale 
Złem istotnem; niemoralnym, ale cielesnym, 
istnym szatanem! Złe takie nieznajduje się 
się przeto śród ludzkości, i jeżeli kto z nas wpadł w je
go szpony i przestał być człowiekiem zupełnie, jest 
albo szalonym i rozum jego pomięszany, albo też do
stał ciężkiej chwilowej gorączki, która przecież prze
minie. Bóstwa swego nikt w sobie, nawet i smolą 
piekielną, wypalić, ani sumienia swego ostrą Lucype- 
ra osłą aż do dna wyskrobać niezdola! Złe to niena- 
leży tedy do rodzajów naszego Złego, ponieważ niejest 
Rzeczywistością, ale myślą oderwaną, nie ujem nią 
Dobrego, ale[jego całkowitem przeczeniem, nie 
nieistotą,  ale istotą, a więc drugim Bogiem du
alizmu, mara znikoma!

Teraz parę gramatyczcych uwag. Dobre jest nam 
wszędzie Dobrem w ogóle, a dobro Dobrem w szcze-



góle. Gdzie mówimy dobro, tam znaczy to tyle, co 
ta lub owa rzecz dobra, lub też to, co jest dobrem. 
Niechaj więc nikt nas nieposądza, że niebacznie, bez 
myśli i pewnego prawidła, raz Dobre, drugiraz do
bro pisaliśmy. Wreszcie byłoby prawdziwą korzyścią 
dla naszego jeżyka i filozoficznym jego zbogaceniem, 
gdybyśmy s każdego przymiotnika naszego, jak Niem
cy, przez swoje: ,.Das“ lub Grecy przez: przez
końcówkę: „o,“ rzeczownik pozyskać mogli. Mówimy 
n. p. dobro, miano, wiano, ranô  i t. p., dla czegóż 
więc niemowie: piękno, piękna, pięknu it. d. przez 
wszystkie spadki, podobnież: czysto, moralno, przy
jemno, zamiast zawsze i bez różnicy, która przecież 
jest tu i owdzie bardzo wielką, piękność, czystość, mo
ralność, przyjemność. Jednakże dziś należy to jeszcze 
do pia desideria naszej mowy i urzeczywiścić wtedy 
się tylko da, kiedy i nasza Polska kochana swych 
Kantów, Szellingów i Heglów mieć będzie* Co bo
dajby nastąpiło! I czemże się nam dziś przyzwoiciej 
zatrudnić? Poetów mamy prawie aż do przesytu. Gre- 
cya zakwitła filozofiią w chwilach swego politycznego 
nieszczęścia. — Pożytek i użytek niejest rzecz je
dna. Pożytek pochodzi od pożywać, t. j. jeść, pić, 
użytek zaś od używać, co i w najmoralniejszem zna
czeniu miejsce mieć może. Nie użytek, ale pożytek 
jest przeto prawdziwym antypodą szlachetności. — Ale 
przystępujemy znowu do rzeczy.

Z dotychczasowego naszego poszukiwania zamie
rzonej prawdy, wynika następne pedagogiczne prawo: 
„Wychowaj człowieka, nie do samego pożytku, ani do 
samej szlachetności, ale do obojga społem, skoro go 
prawdziwie do Dobrego wychować pragniesz! Ani 
szatanem, ani aniołem masz zrobić twego wychowańca, 
ale człowiekiem, skoro on ma być obrazem Boga na 
ziemi. Szatan jest półczlowiekiem, anioł podobnież 5 je
den i drugi w swoim rodzaju. Człowiek zaś jest sza
tanem i aniołem w jedni; dla tego też zemsta i litość, 
gniew i przebaczenie, okrucieństwo i spaniałomyślność
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są jego atomami. Człowiek jest obrazem Boga, bo
giem na ziemi, stad więcej znaczy od szatana i anioła. 
Lessyng mówi: „Człowiek przy wszystkich błędach,
w całej swej niedoli, więcej jest, niż — zastępy aniołów 
bez woli!“ Szatan i anioł są sługami Boga i każdego 
boga-człowieka. Bóg rządzi bezpośrednio niebem, 
człowiek prawdziwy światem!

W pierwszym paragrafie rzekliśmy w jednćrn miej
scu: Zrób twego wychowańca Archaniołem, Che
rubinem! Myśl ta, będąca li mowy postacią, niema ża
dnego stosunku z moralnym aniołem, o którego nam 
teraz chodziło. Czynimy te uwagę dla tego jedynie, 
aby przypomnieć tu nazawsze czy te In i ko wi właściwe 
iprzenośne wyrazów znaczenie. Pisarz używa każdego 
wyrazu raz właściwie, drugiraz przenośnie, a jego czy
telnik bierze rzecz częstokroć odwrotnie. Stąd też ty
siące nieporozumień. — Mówiliśmy tyle o początku Złe
go, tudzież o istocie Dobrego i Złego. „Po co to wszy
stko! Powiedz nam lepiej, jak dobrze wychowywać dzie
ci, zamiast o Dobrem i Złem w ogóle rosprawiać tak 
długoK Kto nam zarzut ten czyni, ten prawdziwie 
niemyśląc myśli, lub raczej myśląc niemyśli. 
Cyliż ten paragraf, rozjaśniając bóstwo istotą człowie
ka będące, niejcst poprzedzającego paragrafu, zaczern 
rzeczy najg;ówniejszej, dalszym ciągiem? Później po
każe się, że na niniejszym paragrafie cała nasza Cho- 
wanna polega. Rozprawa o Dobrem i Złem jest filarem 
równie naszej, jak wszelkiej innej pedagogiki, dla tego 
też poświęciliśmy jej szczególniejszą uwagę. Wreszcie 
niebudujemy tu jeszcze umiejętności naszej świątyni, ale 
pracujemy dopiero nad jej fundamentem 5 mamy przeto 
prawo do większej w ruchu naszym swobody. Wstęp 
do pedagogiki, jak i do każdej innej umiejętności, wktó- 
rej przeważa praktyczność, musi koniecznie być najfilo- 
zoficzniejszą jej częścią.



91

8 *  3 *

filozoficzne Dobrego i Z łe go  objęcie, które 

powyżej daliśmy, rostsrzyga sławny spór 

między dwoma pedagogicznemi stronnictwa

mi, s których jedno polecało dziecię na r e 
a l n e g o ,  drugie zaś na i d e a l n e g o  w y 
chowywać człowieka. N asza Cbowauna mó

w i tu, jak następuje: W ycbowaniec twój
nie realnym jedynie, ani też li idealnym, ale 

tym i owym zarazem, czyli r z e c z y w i s t y m  

ma zostać człowiekiem. T ylk o  rzeczyw i
sty człow iek jest wszechstronnym, pełnym 

i prawdziwym człowiekiem; tylko on jest 

Bogiem-człowiekiem, obrazem i podobień
stwem Boga!

1.) Twój wychowaniec ma zostać realnym 
człowiekiem. Tak uczy empirya wszelka, bądź na
turę, bądź kronikę, bądź też biblią źródłem mądro
ści swej mająca, i rzecz swą usprawiedliwia następnym 
sposobem. Nie ćwicz za wiele rozumu twych 
dzieci, bo staną się nieznośnemi mędrkami i stracą mi
łość swych spółrówienników, a później swych spóloby- 
wateli! Wkrótce zapragną zdeptać wszystko stare i pro
chem wieków pokryte, rozbratają się z Bogiem i ludźmi, 
zabrną za głęboko i skończą wreszcie w torturach hisz
pańskiego Autodafe lub też śród Sybcryi. Nie wy- 
kwintniaj ich serca, ani podnoś ich uczuć, bo 
przy lada nieszczęściu szlochać będą i wzdychać, jak ar
kadyjscy pasterze, lub też zapalać sie płomieniem tam, 
gdzie zimnym lodem być potrzeba. Gdzie g!owa słoń
cem a serce wulkanem, tam życie burzą na morzu nie-



znanern! Kto żegluje przeciw silnym czasowego ducha 
bałwanom, rostrzaska swój okręt o ukryte skały pod
wodne; kto wstrząsa drzewo, na którern gniazda roba
ków, temu spadnie czerw na głowę i oczy wygryzie! 
Ludzie niecierpią tego, kto od nich więcej wie, myśli, 
lub czyni; wiedz, myśl i czyń przeto niewiele! Zazdrość 
już jest zawiścią, a zawiść nienawiścią! Dla własnego 
wiec szczęścia nie pragnij być orłem; bądź lepiej zwy
czajnym jędykiein i żyj z calem jędyków stadem w po
koju! I dlaczegóż masz się mozolić? Najlepszej rzeczy 
niewolno ci, jeźli masz rozum, ani wykonać ani powiedzieć! 
Złoto nie leży na rynku, ale śpi w ciemnicach skrzyni, lub 
wgłebokich matki naszej ziemi komnatach! Wystrzeli
łeś nauką nad innych, głowa twa staje się tarczą do ce
lu i odbijać musi zatrute strzały; pokazałeś się lwem, 
przychodzi osioł śród snu twego i uderza cię w czoło 
kopytem! „Wielka mądrość wielkie imię, wielkie nic! 
Rozum, czczy dymie !:4 Człowiek jest jednym małym og-, 
niwein w łańcuchu towarzystwa, małein kołkiem w idą
cej wolno machinie państwa. Rób, co ci los przezna
czył, uprawiaj role lub szyj buty, bądź pilny w twem 
zatrudnieniu i j) nic więcej niepytaj! Czyli moskal 
czyli polak w ojczyźnie panuje, jedno dla Ciebie; ty ule
gasz temu, kto ma władze, i posłuszny jesteś zwierzchno
ści. Dajcie mi, mówisz, zwierzchność inną, a roskazy 
jej będą mi równie święte! Ojczyzna jest rzeczą wy
borną, ale nie ta, co kipi gorącą pianą we łbie szaleń
ców. Wiele żab, ropuch i węży znajduje sie wprawdzie 
na ziemi, ale ty niejesteś bocianem, byś plaż ten wy
tępiał. O niewierz temu, iż człowiek jaki jest wstanie, 
świat polepszyć i ludzi poprawić! Jest to twaróg, s któ
rego nic więcej zrob:ć niemożesz, tylko ser, a w tym 
serze robaki! Im Więcej robaków, tern lepszy‘ser! 
Tak było, jest i będzie na świecie: Gmin jest i być 
musi gminem! Ludzkość, to tłuszcza, mędrzec najwię
kszy, kto ma rozum! Mundus vult decipi, ergo decipia- 
tur, rzekł Kagliostro i miał pewnego rodzaju na znajo
mości ludzi opartą słuszność. Chcesz np. chłopstwo poi-



skie od tak zwanego jarzma oswobodzić, dać im rola 
i majątek! O bracie miły, to rzecz zaiste prześliczna! 
Ale pójdź wprzód do Niemiec, gdzie chłopstwo juz wolne, 
i miej z niem jakikolwiek stosunek! Pożycz mu pienię
dzy na procenta! Kartezyusz rzekł: Kto liznął mą
drości, stał sie bezbożnikiem; kto spełnił jej puhar wiel
ki i ciężki aż do dna, wraca do Boga! Słowa święte 
i na chłopstwie niemieckiem sprawdzone! Chłop nie
miecki ma własność, umie czytać, pisać i rachować; ale 
szydzi z religii, z oświaty, z moralności, ze wszystkie
go, co święte! Okpić, oszukać mieszczanina lub szlachci
ca, to jego rozumem; pieniądz, to jego Bóg najwyż
szy! Lepiej s tuzinem polskich żydów mieć do czy
nienia, jak z jednym chłopem niemieckim. To szczera 
prawda i doświadczona, i to jest owocem oswobodze
nia chłopstwa! Chłop polski stoi do swego dziedzica 
w patryarchalnym stosunku; zniszcz ten stosunek, a bę
dzie żydem, i gorszym od żyda chłopem niemieckim! 
Stare jest zawsze lepsze niż nowość; jest to przyjaciel, 
którego dobrze znamy, i na którego spuścić sie nieza
wodnie można; nowość są to młodzie, na których cienkusz 
szumi. Jesteś za szlachetny na oszusta, nie bądź nim 
przeto; ale nie odkrywaj oszustów, bo to niebespieczna. 
Słowo oszusta więcej znaczy, niż twoje, i nim ty go 
przed światem odsłonisz, świat cię ukamienuje! Sza
leńcowi bezrozumnemu, zapaleńcowi za ojczyznę lub wol
ność klaskamy w prawdzie w dłonie + bo to odwieczna 
moda; ale śmiejemy się w'duchu z żaka szkolnego, 
nieznającego, co świat i ludzie. Co zyskujesz na sławie, 
tracisz na miłości innych i na własnem szczęściu. Czem 
jest tam sława ziemskiego robaka, gdzie ziemia sama 
małym punktem? Kto żyje dla przyszłości Jedynie, ten 
zasługuje Avisieć na krzyżu i przybiją*go doń wkrótce! 
Świat jest domem waryatów; tu lepiej być pacyentem, 
niż doktorem!

3Iiej wiec dwa główne życzenia dla twych dzia
tek! Niechaj sio staną towarzystwu użytccz- 
nemi; czego nie dopniesz, skoro ich w lubych przesą
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dach świata nie wychowasz5 i niechaj będą szcze
si iwemi, czego nie pozyskasz, tyiko przez wdrożenie 
ich do zwyczajnego biegu rzeczy! Faustyn Więckowski, 
jeden s politycznych męczenników, kończył swe li
sty do przyjaciół słowami: życzę ci dobrego humo
ru. Miał słuszność! Nie gniewać się, ale śmiać z bła
znów! Szutki ruskie są najlepszą moralnością na zie
mi, a my żyjem nie w niebie. Lepiej wychowaj syna 
ministrem, niż filozofem! O niech tylko wolnym będzie 
od marzeń! Kto w marzeniach żyje, ani jest ludziom 
użyteczny, ani szczęśliwy. Państwo idei niejest s tego 
świata. Tu lepsza władza, pożytek i użytek, niż 
wielkie imię. Duch interesu żydowski panuje tu wszę
dzie i zawsze, a choć go s tronu i zepchniesz, wra
ca w*krotce s tryumfem i w orszaku siedmiu swych 
braci piekielnych, jako przed czasem Bur bony do Fran- 
cyi. Uważaj świat za to, czćm jest, i bierz od nie- 
go, co ci daje! Mądremu są jego jabłka zawsze 
słodkie, głupcowi zawsze gorzkie. Umiej każdej rze
czy należycie użyć, jak dobry kucharz, a świat stanie 
ci się wyborną biesiadą. Daj twemu synowi tyle, ile 
mu trzeba, by na chleb zarobił i żył swobodnie, a córce 
twej tyle, ile tego potrzebuje dobra gospodyni, żona 
i matka. Syn twój i córka twoja niech będą realne- 
mi ludźmi, a będą towarzystwu uźytecznemi i znajdą 
szczęście na ziemi. Szczęście jest w naszym ręku. 
Mędrzec je trzyma silnie, trzyma jak sokol łup zdoby
ty 3 głupiec podobny jest do psa wbajceEzopa, co upu
szcza mięso, rozdziawiając paszczę za odbitą w w dzie 
mięsa postacią!,,

Tak uczy Empirya, pożytek jedynie na oku mają
ca i na doświadczenia szczudle wsparta. Spekulacyj
ne myślenie zowie jej glos dziką muzyką szatana, ros- 
strojoną melodyą gwaru piekielnego! Głos ten jest 
przecież prawdą, chociaż jednostronną. Jest to pra
wda doświadczenia, prawda pierwsza, twierdząca.  
Na tej drodze można być szczęśliwym, ale tylko ziem
ską szczęśliwością. Ciało tu szczęśliwe, nic dusza!



2.) Twój wychowanicc ma zostać ideal
nym człowiekiem. To zupełnie poprzedzającej 
przeciwną zasadę wprowadził Kant po raz pierwszy 
w umiejętność nasze, a za tym sławnym mądrości bo
haterem poszli wszyscy dotychczasowi pedagogowie nie
mieccy, s których prawie żaden, wyjąwszy Jean Pau
la i filozofów, co pedagogikę napisali, głowy własnej 
nieposiadał. Głośną jest zasada ta przeto w Niemczech, 
głośną, gdzie słońce niemieckićj filozofii zajrzało. Na 
jej usprawiedliwienie to, co następuje. Jdea nasza, 
prawią nam w myśleniu osowiałe Niemcy, jest naszym 
światem prawdziwym, naszem życiem istnem, naszą 
rzeczywistą szczęśliwością, naszem niebem. Uniesie
nie się na jej skrzydłach sokolich w krainy wyższe 
jest godnym zazdrości stanem, jest bóstwem, które 
się w nas poczuło i w górną ojczyznę swą gwiazd 
wzleciało. Szyller mówi: Roskosz jest słodkim robactwu 
twarogiem, Cherub zaś stoi przed Bogiem! eanPaul 
mówi: Zaklinam Cię, bracie, na Boga! Daj mi le
piej najsubtelniejszą, nąjzjadliwszą truciznę ideałów, niż 
rozumną rzeczywistość, bym krótkiej chwili tćj nie 
przechrapał, jakpijanica, ale przeinarzył i marząc zmarł 
słodko! Nawet stary Sokrates miał powiedzie: „Dzię
ki wam Bogowie nieśmiertelni, wielką, wielką mam ideę! 
Za nią oddałbym chętnie życie, życie własne, ale nie 
cudze, bo własne tylko mojem jest dziedzictwemliC — 
Szczęście nasze leży w nas samych, a nie w świecie 
zewnętrznym, t. j. leży w naszej idealności, a nie 
w naszej realności. Ta, jest rajem utraconym, jest 
płaczu padołem! Jej roskosze żyją krótko jak jatki 
i kończą się boleścią. Roskosz błyskawicą, boleść 
wlekącym się za nią koniecznym grzmotem. Jdeały 
przeciwnie są złotemi gwiazdami na duszy naszćj błę
kicie, są czarodziejskim płomieniem, przejmującym nas 
niewypowiedzianą błogością! Największy nawet szale
niec jest jeszcze szczęśliwy, szczęśliwy jak ojciec nasz 
w niebie! „Święta miłości kochanej ojczyzny, czują 
cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują
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trucizny, dla ciebie więzy, peta niezelźywe!“ Samoluby 
i tchórze, wszelkie nędzniki pala kadzidło dawnym narodu 
ustawom i trzymają się starego porządku, co mchem wie
ków porasta; boski człowiek walczy za nowością, za 
postępem. Chrystus każdy jest kopiecznie zbawicie
lem, drugim stwórcą świata! Opatrzność i szczęście 
sprzyjają śmiałości. Kościol wojujący miał swem ha
słem : Sanguis martyrorum est semen ecclesiae! Za
prawdę, krew przelana jest płodnem nasieniem, s któ
rego żniwo obfite wyrośnie! Kości nasze zamienią się 
s czasem w mścicieli! Szyller mówi: „Miliony żyją
dla tego, by ród nasz nie zginął; przez niewielu prze
cież istna odradza się ludzkość. Ziarn tysiące rozsia
ła jesień, lecz jedno wydało owoc, wszystkie zaś 
przeszły w żywioł, w pierwotne nicestwo! Jedno to 
ziarno rozradza się w świat stworzenia rozległy! „Do 
boju zatem, bracia, przeciw ciemnocie, starym przesą
dom, pr iw panującemu na ziemi piekłu! Wieszcz 
polski w dawna: „Młodości, ty nad poziomy
wylatuj, a okiem słońca ludzkości całej ogromy prze
nikaj skorica do końca! Tam sięgaj, gdzie wzrok nie 
sięga, łam, czego rozum nie złamie! MłodościV  Orla 
twych lotów potęga, a jako piorun twe ramie! Hej 
ramie do ramienia! Silnemi łańcuchy opaszmy ziem
skie kolisko! Zestrzelmy myśli w jedno ognisko i w je
dno ognisko duchy! Dalej s posad bryło świata, nowe- 
mi cię pchniemy tory, a spleśniałej zbywszy kory, zie
lone przypomnisz lata!,, Cel walki naszej jest boski, 
i zwycięstwo bliższe, niźli się spodziewasz. Zimny 
matematyk niejest rachmistrzem przyszłości; oko ostro- 
widzowe rozumu jest tu okiem kreta; tu szczęście 
i poezya grają rolę! Struchlał wróg, czego się nie- 
spodziewano, stracił głowę, opuścił ręce i nasza'wy
grana! Mająż tylko urodzone książęta, a nie jeniusze, 
tylko u oronowana niemoc zamiast dzielności światem 
poruszać i przyszłość sprowadzać? Przyszłość jest 
zawsze ideą skrzydlatą względem jędyczej teraźniej
szości; kto ideę te ujrzał, ukochał i zrealizował, stał



się dobroczyńca ludzkości, prawdziwym bohaterem! Te
raźniejszość nicjest niezłomną opoką, ale kruchą stalą; 
pęknie, skoro ją ciężkim uderzysz młotem. Odwaga 
łamie żelaza, rozwala piramidy! Kto czeka naturalne
go rozwikłania sie ludzkości, ustawicznie się namyśla, 
jest niedołęgą wlekącym się jak ślimak; jeniusz zrobi 
trzy kroki Jowisza, i stanie u celu! Szczęście przyszłe 
rodzaju ludzkiego zapali, natchnie, podniesie twego 
wychowańca; on porwie zabroń, zdobędzie ziemie obie
cana i stanie sie wielkim człowiekiem. On nienależv  ̂ •* •
do teraźniejszości, w którtj ty żyjesz; przyszłość jest 
jego teraźniejszością, jego światem! Kształć go prze
to dla przyszłości, dla idei; zrób go idealnym czło
wiekiem! —

Jdealność tchnie w nas niebiańskim entuzyazmem, 
odrywa nas od poziomu i pożytku, zapala nas górną 
szlachetnością i puszcza nas w obłoki błogich nadziei! 
Kto niema do niej mysłn, jest żującym trawę wielbłą
dem. Ale ta idealność jest, w swym zupełnym roz
bracie z realnością, prawdziwą chorobą i wiełkiem 
człowieka nieszczęściem. My Polacy przynajmniej, miej
my się tu bardzo na ostrożności, ponieważ ona nas 
często za wysoko unosi i strącą później w błot oparzę- 
liska! Kto z ziomków naszych np. zrozumiał Hegla, 
idealności kapłana najwyższego, ten pocałował go, ja
ko nowego papieża, w sandały, i zahaczył, że ma nie 
na próżno własną głowę na karku! Napoleon juz po
wiedział: Les Polonais font tout par enthousinsme,
et rien par systćme! Biada nam skoro to prawda! 
J prawda jest, jak się zdaje! Emigracya nasza np. by
ła w nieutulonym żalu po ojczyzn} stracie; wielu zaczę
ło kląć czczą nadzieje i upadać na duchu! Wtem Mic
kiewicz wydaje swego pielgrzyma polskiego,  
i robi, o cudo, wychodźcę naszego apostołem wol
ności świata! Cel to szczytny, boskie nasze prze
znaczenie, wyniosła, ale niebespieczna idea, idea, któ
rej braknie wszelkiej realności! Ale każda idea zapa
la i podnosi, jak piękności bogini, młodzieńca! Wy-



rhodzry nasi przebierają sic zatem po większej części 
w czam ark i: to dobrze! Ale wychodźcy ci robią wy
cieczkę do Szwajcaryi, w targaj a do Sabaudyi, pragnąc 
gnuśnych /.rokoszować Włochow i pokrywają sie śmieszno
ścią! Szyderstwo świata było tez wieńcem tych wy
praw gesiogłowych! Wkrótce przedzierają się oni na- 
wret do zaryglowanej ojczyzny, rozbijają jak złoczyńcy 
Moskałów po lasach! Zgroza wielka! Anielskim płomie
niem owionieni Szaleńcy giną od nędznego strzału wro
ga, lub kończą na szubienicy! Jaka szkoda tego he
roizmu! J cóż dobrego zrobili? N ic  zgoła5 rózga nad 
krajem wiszącą stała sie tylko dotkliwsza. To sa 
owoce odosobnionej idealnnści, idealności bez realności, 
bez rozumu! Śpiew jej jest przecież prawdą, chociaż 
jednostronną; jest śpiewem zdradliwej syreny. Jest 
to prawda rozognionej umysłowości, prawda druga, 
przecząca. Na tej drodze można być szczęśliwym, 
ale tylko duszy szczęśliwością. Dusza tu się raduje, 
ciało cierpi!

3.) Filozofia kojarząca wszędzie fizykę z metafizy
ką, empiryą ze spekulacyą, doświadczenie z umysło- 
wością, a przeto i realność z idealnością, wystawia 
wreszcie następną pedagogiczną zasadę: Wychowa-  
niec twój ma zostać realną i idealną istotą 
wjedni, czyli ,  ma zostać rzeczywistym czło
wiekiem. Ani realność, ani idealność, ale oboje 
społem, ale Rzeczywistość jest prawdą równie człowie
ka, jak wszelkiej innej istoty, jest naszem pełnem 
i prawdziwem człowieczeństwem, ludzkością całą w nas 
zawartą, naszem bóstwem. Realny człowiek, co po
luje za pożytku kuropatwą, jest mimo całej prawdy 
w empirycznej mądrości leżącej, moralnym szatanem; 
idealny zaś człowiek, co szlachetności czystej nekta
rem się przepełnił, jest, mimo całego uwielbienia, na 
które zasługuje, moralnem aniołem; pierwszy przeto 
dobrem i złem twierdzącem, drugi dobrem i złem prze- 
czącem, a zatem niedobrą istotą; pierwszy jest nam 
nieszlachetny, drugi niepożyteczny, precz tedy z obu-
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dwoma! Ludzkość gardzi nie tylko zwierzęciem, ale 
i szaleńcem, szatan godzien w jej oczach pogardy, 
a anioł, co półwaryatem i półgłówkiem się pokazał, jest 
albo jej litości, albo jej śmiechu przedmiotem! Czło
wiek zaś rzeczywisty, co jest realnym i idealnym czło
wiekiem, szatanem i aniołem w jedni, a przeto bogiem 
ziemi, karzącym i spaniale przebaczającym, zmysłu i umy
słu, czyli mysi u zwolennikiem, co goni za szlachet
nym pożytkiem i pożyteczną szlachetnością, czyli za 
istnem dobrem w księżycowej pełni; jest prawdziwym 
człowiekiem, a przeto bóstwem na ziemi, Bogiem-czło- 
wiekiem. Rzeczywisty człowiek ma szatana i anioła 
swemi sługami. Realny człowiek jest machiną, ide
alny sprężyną machinę tę poruszającą, a zatem ela
styczną machiną; ów leniwcem śród łożyska spokojne
go i paszy, ten wiecznie ruchomym, i podmuchom ma
rzeń posłusznym wiatrakiem. Pierwszy jest niewolni
kiem żołądka, drugi poddańcem swych widziadeł; ów 
zapomniał o niebie, ten o ziemi, ów czarnym jest, ten 
białym upiorem człowieka! Rzeczywisty człowiek wie, 
że jest póiszatanem i pó:aniołem, że mu przeto suro
wość równie jak miękkość, kara i przebaczenie, bicz 
i lutnia potrzebne; wie, że żyje na ziemi, a ta jest 
piekłem i niebem w wiecznym sporze i w wiecznem 
przymierzu; pielęgnuje zatem realność i idealność z równą 
miłością i zdobywa wkońcu kraj nowy Kolumba: Rze
czywistość! Wkraju tym jest on panem, i rządzić po
trafi. Historyczna nieśmiertelność, mądrość, stanu to
warzyskiego dostojność i sława, są jego świetnym or
szakiem, a on jaśnieje ich purpury blaskiem. On jeden 
zdoła przyszłość najbliższą w teraźniejszość obrócić, po
nieważ teraźniejszość jest jego lalką, środkiem do ce
lu w ręku jego złożonym, on solą ziemi i ludzkości, 
co ją przy życiu utrzymuje, on robi ją lepszą, bo 
wie, jak ją prowadzić! Lud, choć dobry i poczci
wy, to wieczne dziecko! Jemu, t.j. rzeczy w isteinu 
człowiekowi powierza opatrzność wychowanie rodu na
szego, bo on niejest ani ślepym realności puszczykiem,
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ani idealnym ptakiem fenixera! Rzeczywisty człowiek 
jest wreszcie obrazem i zastępcą Boga na ziemi, po
nieważ Bóg także nie realną i nie idealną tylko, ale 
rzeczywistą jest istotą. Wychowywuj wiec twe dzie
cię na rzeczywistego człowieka, a wieśdź je będziesz 
do jego prawdziwego celu, do przeistoczenia jego bó
stwa in potentia w bóstwo in actu! Kąp je w stru
mieniu realności, ale nalej mu zawsze po kąpieli 
kielich idealności wina, a przejrzy rzeczywistości 
okiem!

Dziwną istotą jest twój człowiek rzeczywisty, da
ją sie tutaj słyszeć realności i idealności poddauczc 
głosy5 niejest on ani po ziemi pełzającą ludzkości my
szą, ani lotną w obłokach bujającą czajką, ale jest, 
obojgiem, przeto istnym nietoperzem! Obrzydliwe Ju- 
ste milieu jest jego naturą. Medium tenuere beati 
rzeki seholastyczny Arystoteles, a ty jego czczem echem! 
Bracia! Odpowiemy wam nato. Znacie wy igle ma
gnesową? * Ma ona dwa bieguny. Realność jest jej 
pierwszym, idealność drugim biegunem5 obadwa szuka
ją sie na wzajem i znaleść sie niemogą. Juste-milieu 
jest punktem środkowym tej igły, wktórym realność 
z idealnośeią walczy, i dla tego jest ciągłą kołyską, nę
dzą, płaszczem dwustronności odzianą istotą. Tu nie
ma mocy; tu wieczny namysł i nigdy nie przychodzi 
do stanowczego kroku. Rzeczywistość nasza zaś jest 
całą igłą magnesową z obu jej biegunami 
i jej punktem środkowym! Nie jest to wiecznie 
chwiejąca się skazówka wagi, ale waga cała, zebu jej 
ramionami i środkową za ramionami temi poruszającą 
się skazówka! Człowiek nasz rzeczywisty ma ideal
ność swym celem, realność swym środkiem; obiedwie 
są jego niewolnice! On niegoni za dopięciem celu, do 
póki nie opanował wszystkich środków do tego ko
niecznych, i nie przekonał się, że dzieło jego udać 
się musi. Wtedy działa silnie i mądrze* jak Bóg, 
i dzieło jego, równie pożyteczne jak szlachetne, jest 
dziełem dobrem, godnem najwyższego nwielbicnia! On
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wie, co robi; on zna swą silę i wazalów swych potę
gę; zna także wroga swego. On ani siebie przece
nił , ani wrogowi ujął, dla tego też trafił w serce Rze
czywistości i ozdobił skroii swą Apolliua wawrzynem. 
Człowiek rzeczywisty jest szatanem i aniołem, wola 
przeto ze sławnym. J a k o bi m: „Tak jest; jestem*
ateuszem i bezbożnikiem, ponieważ walczę przeciw w7oli 
niewiedzącej, co. wola, jak Desdemona umierając wal
czyła; pragnę być kłamcą i oszustem, jak stawiający 
się za Orestesa Pilades, chce być mordercą jak Tyrno- 
leon, gwrałcić prawo i przysięgę, jak Epaminondas, 
lub Jan de Witt! Stanę się samobójcą, jak Otto, 
świetokradzcą kościoła jak Dawid, będę zbierał na po
lu kłosy w dzień sabatu już jedynie s tego powodu, 
żem głodny, i że prawo istnieje dla człowieka, ale nie 
człowiek dla prawa! Z najświętszą pewnością, którę 
w mej piersi noszę, wiem, że przywilej królew
ski ułaskawienia wszystkich tych wykroczeń, cho
ciaż te sprzeczne z literą tak zwranego boskiego prawa, 
jest praŵ em majestatu człowieka, pieczęcią jego god
ności J boską jego naturą!“ Wrzeczy samej. Czło
wiek prawdziwy idąc za Rzeczywistością, nie ma rąk 
związanych, ale jest ich panem. On wyższy nad re
alne prawa i nad idealne teorye; działa jak mu su
mienie każe, a przeto jak chce w swej najwyższej 
mądrości, i śmieje się ze świata, który go niepoj- 
muje!

Ostrzegamy tu wreszcie, że, realność i rze
czywistość równie w Niemczech jak w Polsce do
tąd w jednem używane były znaczeniu. Była to rzecz 
niesłuszna, jest przecież historyczną. Ze zaś realność 
jest godnym pogardy żółwiem względem złotego la
tawca idealności, że dotychczasowi filozofowie i poeci 
idealność we wszystkich świetnych kolorach tęczy ma
lowali; pogardzano wiec przez nieporozumienie godne 
skarcenia, wy sokiem bóstw7era Rzeczywistości .  
Na pytanie przeto, czyli masz dziecię na rzeczywiste
go lub na idealnego wychowywać człowieka, nie od-

11
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powiadaj natychmiast: na r .z e c z y  w is  te g o , ale przed
staw realności do idealności stosunek, tudzież ich zle
wanie się w Rzeczywistość, i wtedy dopiero daj od
powiedź! Ites i idea, są obumarłych języków wyra
zy , przedstawiają zatem wybornie trupie rosczlonki 

• żyjącej Rzeczywistości!

§.

(£mpirya, na olbrzymich barkach doświad
czenia spoczywając bespiecznie, uiedozwala 
się tak łatwo s pola pedagogicznego zdają
cego się być wyłącznym jej obszarem, spę
dzić, zmusza nas przeto do dalszego wda
nia się z jej nauką i do nowej, z nią walki. 
Ta fizyczna filozofii połowica, o której wła
śnie mówimy, wyprowadza na targ uczony 
bardzo wiele rogatych prawideł wychowa
nia młodzieży, nie wiąże ich przecież jedno
ści matafizyczuej powrozem, dla t e g o  t e ż  

brykają i bodą się nawzajem. Wszystkie te 
tak zwane złote prawidła nie są fałszywe, 
ale, jak icb tworzycielka, jednostronne .  
Nie gardźmy tedy niemi, ale oddajmy im 
sprawiedliwość scisłą! Jest to pożywny 
materyał w kraju umiejętnej wszystkości, wy
borna więc dla goniącej za jednością myśli 
potrawa!

* * * .

i!) Doświadczenie, wsparte na granitowej podwali 
zmysłów, wyobraźni, pamięci i rozumu, oraz będące 
zawsze świeżą z najpierwszego pewnika, czyli, ze skał
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bezpośedniej pewności zewnętrznego naszego po
znania wytryskującą empiryi krynica, raa swym prze- 
przedmiotem materyą, świat widialny, mnogość 
istniejącą, lub jednem słowem' wszystkość w jej 
oderwaniu od jedności i całości! Każdy człowiek do
świadcza, dopóki żyje, i przychodzi do innych sobie 
właściwych doświadczeń. W  starości, wystawia 
nietylko każdy Nestor, ale i każdy Tersytes mnogie 
wory swych doświadczeń na sprzedaży ale towar ten nie- 
znajduje kupca, ponieważ młodzieniec nawet ma już 
własne doświadczenia, które mu w jego położeniu i wie
ku są najprzydatniejsze i które on słusznie więcej niż 
wszelkie obce szacuje. Te wory doświadczeń, są też 
bardzo rzadko zlotem ciężkie. Każdy ojciec, każdy och
mistrz domowy, trudni się wychowaniem dzieci, robi 
nowe pedagogiczne doświadczenia i wyciąga z nich ogól
ne prawidła. Jest to droga starej analogii, po której 
z jednego wydarzenia wnioskuje się na ogólną prawdę, 
jeden przeczy tu wciąż drugiemu, odwołuje się na wła
sne doświadczenie, i mniema, żesam jedynie ma słuszność. 
Empirya, jest równie w pedagogice, jak we wszystkiej 
innej umiejętności, pełną bodących się wzajem przeci
wieństw, jest wieżą babilońską w wiecznej budowie,, 
gdzie każdy mularz innym prawi językiem i czego in
nego pragnie; jest odmętem walczących s sobą żywio
łów! — Doświadczenie jest przecież mimo tego wszys
tkiego pierwszem, twierdzącem źródłem naszego 
poznania, a przeto rzeczą nader ważną. Jego głos go
dzien uwagi, i ma interes nawet dla filozofa. Potrzeba 
nam zatem przedstawić pedagogiczne prawidła, które nam 
doświadczenie daje. Ale to rzecz niezmiernie trudna, 
ponieważ każdy pedagog, każdy ojciec, ochmistrz i na
uczyciel wyjeżdża tu z inną mądrością i sprzedaje nam 
inne złoto za istotne zło to. Ile ludzi wychowaniu po
świeconych, tyle pedagogicznych doświadczenia maga
zynów, a w każdym wysokie kupy zbożowe prawideł. 
Liczba empirycznych pedagogiki prawideł niema tedy 
ani początku, ani końca i nieda się żadną oznaczyć aryt-
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metyczną cyfrą; jest to bezwarunkowa mnogość peda
gogicznej mądrości, jej kraj wszystkości! Kurz ato
mów wieje tu równie wszystkicmi wiatry, jak w in
nych horyzontach doświadczenia.

Cóż więc począć, skoro pragniemy empiryczne pe
dagogiki prawidła przedstawić? A przedstawić je ko
niecznie potrzeba, bo doświadczenie ma tu głos pierw
szy, zaczem najważniejszy. Co tu robić? Trzeba tu 
takie wyśledzić i wywieśdź na scenę prawidła, które- 
by każdy empiryczny i s sobą samym zgodny pedagog, 
uznać mógł za własne. Tym sposobem powstaną 
następne empirycznej pedagogiki złote prawidła, które 
my, nietylko tu przedstawiamy, ale nawet,' wyprowa
dzając ciągle przeciw nim bądź spekulacyjną, bądź też 
naprzeciwnem doświadczeniu opartą odsiecz, staramy się 
i słabej ich dotknąć strony. Jest to kokoszą wojna bez 
ustanku.

2 .) Doświadczenie jest, mówi każdy empiryczny pe- 
dagog, źródłem całej mądrości, a przeto najlepszym 
przewodnikiem rodzicom, ochmistrzom i nauczycielom na 
krętych labiryntu ścieżkach wychowania. Jeżeli wiec 
chcesz dzieci twe dobrze wychować, rozpamiętywaj 
dzień i noc własne twe wychowanie! Rozum 
masz nie nadaremnie. Co dobrem było w twem wycho
waniu, staraj się, ile podobna, lepszem jeszcze uczynić 
a unikaj wszystkiego, co sam za złe uznajesz. Wiesz, 
coś myślił będąc chłopcem, kiedy cię ojciec skarcił nie
słusznie, lub inny błąd pedagogiczny popełnił; niechaj 
tedy syn twój nic podobnego z czasem pomyślić o tobie 
niemoże! • Jednem słowem, wydoskonal w twym sy
nu własne twe wychowanie! Matka ma tożsamo 
czynić względem córki. Tym sposobem iść tu bę
dziesz bespiecznym, pewnym i na tobie samym uto
rowanym doświadczenia gościńcem, i dasz dzieciom le
psze wychowanie, niż je sam otrzymałeś. Tak wycho- 
wywuje ludzkość cała sama siebie od wieków; idzie 
zwolna, ale krokiem pewnym po długiej drodze po
stępu !
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To jest n aj pierwsze i najcelniejsze empirycznej pe
dagogiki prawidło. Rada ta wypływa wprawdzie s czy
stej piersi i trzyma nas na drodze postępu, ale postęp 
ten tak jest mały, że prawdziwie rospaczać potrzeba. 
Niezdołamy przeto dziecięcia naszego zrobić półbogiem, 
ani w tedy nawet, kiedy i możność ku temu w niern 
leży; zdołamy je jedynie o jeden stopień wyżej posta
wić, niż sami stoim! Biada więc ludzkości idącej tyl
ko krokiem ślimaka po niezmiernie długiej doskonało
ści drabinie do nieba! Polska d/isiejsza stoi w swera 
oświeceniu trzy wieki prawie niżej od Niemiec; a więc 
krok po kroku musi lat trzysta wędrować, nim Niem
com dzisiejszym zrówna! To rzecz więcej niż śmiechu 
godna! Prócz tego, dziecię ma tu być wychowane, 
nie na obraz i podobieństwo Boga, ale na obraz i po
dobieństwo ojca i matki! Mniejsza doskonałość ma tu 
większą doskonałość wypielęgnować, i czyto z doświad
czeniem się zgadza? Całe wychowanie połega tu 
wreszcie na widzi mi się ojca i matki, a przeto 
na zmiennem zdaniu pojedyńczego człowieka, zaczern 
na przewrotnej łódce jednostkowości dającej sie tak 
łatwo od każdej innej jednostkowości za warować, zmie
nić i przerobić. Tu niema nic ogólnego! Pewność 
tej zasady jest największą niepewnością.

3.) Przykład rodziców jest dobroczynnem, jasnem* 
i ciepłem w świecie wychowania słońcem. Gdzie oj
ciec wietrznik, wietrznik jest tam syn; jaka 
matula, taka córula! Naco się przyda najwybor
niejsza nauka, co znaczyć będą najtrafniejsze kazania 
o cnocie, dobrym obyczaju i t. p., skoro dzieci w do
mu'rodziców wszystko inaczej widzą. Tu szczególniej 
polecić trzeba dwa stare przysłowia: Exempla docent; 
exempla sunt odiosa. Przykład dobry łub zły wiecej 
tu znaczy, niż jenialne rady Russa, Kanta, Pestaloz- 
zego i wszystkich pedagogów. Ucho dziecięcia zosta
je, dopiero z obudzeniem się i czynnością jego umy- 
słowości, chwytnym organem. Ucho jest bramą do du
cha, ale duch śpi jeszcze w dziecięciu. Oko dziecię
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cia zaś jako organ będący zewnętrznego świata, na
tury zwierciadłem, jest całym zmysłem dziecięcia. 
Dziecię jest tylko chwytmin okiem! Co więc słyszy, 
odbija sie od jego sobistości, jak groch od ściany; co 
zaś widzi, to pzrzenika jego sobistość aż do dna, to
nie w niej i zamienia się w jej perłę lub w niebes- 
pieczny zwriru podwodnego kamień! Chcesz przeto dzie
cię twe do religii, moralności, miłości ojczyzny i t. p. 
wychować? Budź sam bogobojnym, obyczajnym czło
wiekiem i dobrym ojczyzny synem! Religia, moral
ność lub ojczyzna w ustach bezbożnika, rospustnika 
lub zdrajcy ojczyzny, stanie się ezczem słowem! Jes
teś dla twych dzieci ideałem doskonałości, bogiem- 
ojcem dla twrego Adama i twej Ewy w raju! Czem 
sam jesteś, tern zostaną, bo oko ich bystrzejsze od twe
go rozumu!

Przy całej empirycznej prawdzie tego prawidła, 
ma tu miejsce następna spekulacyjna uwraga. Ludzkie 
dziecię niejest ani młodym wilkiem w wilków7 staiych 
łożysku. ani młodą jaskółką w gnieździć rodziców, ani 
żołędzia, które dąb stary na ziemie upuszcza. Zwie
rze, ptak i roślina jest tern jedynie, czem rodzaj, 
do którego należa. Dziecie człowieka nie idzie zaś 
tak ślepo za ojcem i matką, ponieważ ma własne bó
stwo, wiasną oryginalność, wiasny świat w piersiach, i to 
od samej kolebki. Tysiąc przykładów nas uczy, iż 
wrady rodziców, nienawiść tych wrad w dzieciach wy
chowały. W Sparcie starej kazano upijać sie Helotom 
i występować w tym stanie przed młodzieżą; czyniono 
to dlatego, żeby dzieciom obrzydzić raz na zawsze pi
jaństwa ! I odwrotnie. Najlepszy nieraz przykład mia
ły dzieci w domu rodziców7, a stały się przecież urwi
sami godnemi szubienicy. Poczciwa n. p. rodzina ca
ła Kartuszów płakała nad wyrodnym Kartuszem, 
znanym światu złodziejem! Wspierając się na doświad
czeniu , możnaby także powiedzieć: zły przykład rodzi
ców jest najlepszą, a dobry ich przykład najgorszą 
szkołą dla dzieci! Nawet i pod tym wrzględem złe



jest dobrem a dobre złem! Bóstwo samodzielne 
żyje w twych dzieciach: działaj na nie , ale nie na dzie
cinne głupie oko ! •

4 .~) Wychowuj twe dzieci w głębokiej czci Boga! 
Niechaj poznają wcześnie w najwyższej tej istocie, 
iiietylko dobrego ojca, ale i wszystko widzą-
cego, wszystko słyszącego, w myślach naszych
czytającego, sprawiedliwego i surowego sędzię, 
niech myślą o nim codziennie; niechaj modlą się 
do niego, oraz spowiedają się samotną i cichą
spowiedzią przed nim przynajmniej co ranek i wieczór; 
niechaj się korzą przed jego tronem i ubiegają o jego 
miłość; niechaj się przyzwyczajają tak żyć, żeby w ka
żdej chwili, skoroby śmierć ich spotkała, w Zawojach 
białej lilii swej niewinności przed nim stanąć mogli! 
Budź w dzieciach sumienie, tego ich anioła stróża, bo 
później anioł ten porwie za miecz ognisty i przeciw 
nim się obróci! Religia wychowała ród ludzki, wy
chowała cały świat chrześciański, wszystkie europej
skie narody. Jej dziękować trzeba za naszę dzisiej
szą oświatę, i nasze szczęście; ona jest najlepszą na
szą ochmistrzynią; porucz więc jej twego syna i twą 
córkę! Nie zwierz, ani roślina, ale człowiek jestre- 
ligii zdolną istotą, bo człowiek jest pobracony z Bo
giem; wuchowuj zatem człowieka do religii! Nawet po
gańska religia była świętem źródłem szczęścia prawdziwe
go dla pogan. Religia jest światłem słonecznem w świę
cie naszej duszy, oświeca ją i ogrzewa, rospala w niej 
ogień błogości, jednoczy ją z niebem, pierwotną jej 
ojczyzną!, Człowiek bez religii jest niebezpieczną hieną 
a kto zna ludzi, niechce z nim mieć nic do czynienia!

Prawidło powyższe, odpowiada tu człowiek doświad
czony i spekulatywnie myślący, ale mniej bogobojny, jest 
p rz y cał ćj s w ej ś wiet ości na czas dzisiejszy za patry- 
archalne! Pradziady ludzkiego rodzaju żyli w wieku zło
tym i religia mogła być ich piastunką. Nasz wiek jest 
wiekiem żelaznym, wiekiem miecza i ustawicznej wojny, 
gdzie szatan gra najważniejszą rolę, bezbożność podno_



si głos jak na teatrze, a pobożność wygwizdana kryje się 
za kulisy! Dziś jest religia sama, dziecina gwarzą
ca i potrzebuje niańki. Niańką jej jest filozofia. Bez filo
zofii jest tern religia, czem ogród hesperyjski, w któ
rym złote jabłka dla bogów rosną, bez czujnego 
strażnika! Dziś przejrzał chrześcianin i gardzi umarłą 
literą wiary, dziś poznał jej ducha, iwie, że niema być 
tylko niemyśłącem, trupiem echem Chrystusa, ale, — 
przebacz tu śmiałej mej myśli — drugim Chrystu
sem, »że ma przeto dla siebie samego chrześciaństwo 
nowe utworzyć! Tego wymaga bóstwo w piersiach je
go żyjące, jego samodzielność, jego braterstwo ze 
Zbawicielem świata! — Jakże się wreszcie spisała re
ligia wychowywująca narody? Nie najlepiej! Chińczyk 
jest dotąd Chińczykiem, a Indymnin Indyaninem, jest 
zawsze tym samym, czem był przed lat tysiącem! Po
znałeś jednego borsuka, a znasz wszystkie borsuki, 
które dziś żyją i żyły przed wieki. Toż samo powie
dzieć można o Chińczyku i o Indyaninie! Religia jest, 
czego wieki średnie i święta inkwizycya hiszpańska naj
lepszym są dowodem, nie przyj a ciołka postępu, wal
czy przeciw oświacie, przeciw każdemu Kopernikowi, 
Fichtemu, przeciw każdemu nowemu zbawicielowi świa
ta ; niemoże być przeto guwernantką rozwijającej się 
ustawicznie Europy!

5.) Szczęście familijne jest kanarem człowieka na 
ziemi. Rodzina jest naszym najbliższym, najdroższym 
światem, naszą ziemią, naszym miodu pełnym ulem, 
lub amadeuszowem łożem, naszem niebem lub piekłem! 
Dom jest bespieczną naszą ostoją, gdzie po burzach ży
cia publicznego odpocząć można, gdzie serce swe ros- 
tworzyć i bez krepów dolegliwych przystojności wystą
pić wolno, gdzie godzi sie naturze naszej całą pier
sią odetchnąć! Tu przyjmuje nas miłość na swe łono, 
ogrzewa nas swem tchnieniem, leje balsam w nasze 
skwarem boleści spieczone rany. Biada temu, co ze 
swemi Penaty sie zeswarzył i uciekać od nich musi! Dom 
jest małą ojczyzną; małą ludzkością, jest podstawą oj-
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czyzny i ludzkości! Gdzie familie zepsute, tam naród 
zepsuty, tam ludzkość zepsuta, tam powszechne zepsu
cie! Wychowuj wiec twego syna na dobrego syna, bra
ta, małżonka i ojca, a twa córkę na dobrą córkę, sio
strę, żonę i matkę; wychowuj dzieci na dobryh człon
ków rodzeństwa!

Idylicznie pięknem jest to prawidło, wybornem 
jest zaiste, ale tylko dla Menonitów lub dla arkadyjskich 
pasterzy! Czern jest familia dla człowieka żyjącego, dla 
ludzkości lub ojczyzny, dla człowieka, co ocean świętej 
rodu naszego całości uścisnął ? Małą i niewiele znaczą
cą kropelką! Chrystus, Zbawiciel świata, niepojął 
żony, niemiał ani dzieci, ani domu! Zacny i sławny 
lekarz nasz M f i  w Poznaniu, nieożenił się,
jak wszyscy zapewniają, jedynie dla tego, aby mał
żonka niestała mu, żyjącemu li dla ludzkością ani pod 
względem lekarskich życia poświęceń, ani pod wzglę
dem pieniędzy , które chętnie ku wsparciu innych obraca, 
na przeszkodzie! Duchowieństwo katolickie uniewinnia 
także powyższym sposobem, ze wszech stron okrzycza
ny celibat. Wielki Sokrates zaślubił złośnice Xantype 
jedynie s tego względu, aby dom jego stał mu się pra
ktyczną filozofii szkołą! — Masz więc wychować dzieci 
twe na dobrych członków rodzeństwa? Prawidło to za 
nieoznaczone! Co ma robić n. p. syn dobry, skoro 
ojciec zamordował gościa swego i zakopał go w piwni
cy? Czyli ma zdradzić ojca i wydać go w ręce spra
wiedliwości lub nie? Jesteś w braku myśli ogól
nych, a przecież za ogólnym!

6.) Ojczyzna, jest to wielka rodzina tego lub owego 
narodu. Od jej losu zależy los wszystkich pojedyn
czych familii i ludzi; jej szczęście lub nieszczęście jest 
rzeczą ogólną. Ojczyznę kochać potrzeba, bo ona za
słania nas przed obcym wrogiem, puklerzem silnym swe
go ogromu! Pod ojczyzną jednak nie tę rozumiemy, co 
jest czczem widziadłem w muzgowni zapeleńców, ale 
ojczyznę rzeczywistą; ojczyznę dzisiejszą, pod której 
zwierzchnością, opatrzności okiem i opieką żyjemy! Nie
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śmićj śród świetokradzkiego rozbratu, zetrzeć się stwą 
ojczyzna, niech będzie jaka chce. boty byłeś pod jej ro
dzicielska piecza, nim jeszcze broda ci urosła i nim myśleć 
zacząłeś! Wszelki krok nieprzyjacielski przeciw niej jest 
niewdzięcznością, jest zbrodnią Kaina! Rokosz jest tu naj
okropniejszym, najgodniejszem kary przestępstwem! Sza
nuj wolę odwieczną, powszechną, wprawie objawioną, wo
lą twoich przodków i twego ludu, wole Boga samego, któ-> 
rej rząd twój jest świętym reprezentantem! Głupiec niebę- 
dzie nawet i w raju Machometa szczęśliwy! Wychowuj prze
to dzieci na dobrych obywateli ojczyzny twej rzeczywistej!

Wybornie, panie praktyku, panie Moskwito! Ale 
iskoro ta ojczyzna rzeczywista^ta.ojczyzna dzisiejsza 
przestała być nam matką, i pastwi się*nad nami, jako 
bezbożna macocha, skoro wniejrząd, nie wole Boga, ale 
wolę szatana wykonywa} czyliz się w tedy niegodzi. 
zyć dla przeszłej lub przyszłej ojczyzny? Jak mo
żna kochać taką ojczyznę, w której niema ani dla oso- 
by, ani dla majątku, ani dla cnoty, bezpieczeństwa! 
Wtedy ma słuszność, kto bierze wór pełen złota, i wóz 
pełen cór pięknych, wymyka się z ojczyzny, zakupuje 
sie w obcym kraju i szuka pociech w starem przysło
wiu: l. bi bene, ibi patria! W takim razie Kosmopoli
tyzm jest najmędrszą polityką i godną do polecenia rze
czą. Gdyby wszystko wywedrowało, zostałby tyran 
samotnie i skończyło by się jego krwią sławne panowa
nie! Czyliz niegodzi się porwać za broń przeciw rzą
dowi, có zgwałcił prawa, religią i obyczaje ojców na
szych , co ma za nic własne przysięgi, co nas 
fizycznie i moralnie morduje? Jak może uczony n. p. 
być kontents takiej ojczyzny, w którćj wszystkie uniwer- 
syteta zamknięto i wolność druku zniesiono; w którćj 
myśl niepodległa jest obrazą majestatu, w której 
talentowi skrzydła związano? Bądź zdrowa taka oj- 

' czyzno! Ja idę w kraj inny i żyję tam, gdzie znajduję 
rozległy i swobodny zakres dla mego działania! Oj
czyzna uczonych jest wszędzie, gdzie światło; nieojczy- 
zna, gdzie ciemnota berło piastuje! — Wreszcie miłość
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nawet i dobrćj ojczyzny )est dla wielkiego człowieka 
zaszczupła. Bonaparte porzucił ojczyste niwy, bo 
wolał być Cesarzem Francyi, niż po walce s Francyą 
niewiele w oczach świat znaczącej, a przecież olbrzy
miej, królikiem Korsyki! Dawny Grek i Rzymianin 
żył dla ojczyzny; dzisiejszy Europejczyk żyje dla ludz
kości całej! Miłość ojczyzny, wiodąca nas do krwi ro
zlewu i do ciągłej walki, jest cnotą tygrysią dzikich lu
dów i pogan; miłość ludzkości jest cnotą chrześcianina!

7/) Ludzkość jest to słowo święte; znaczy więcej 
niż rodzina lub ojczyzna! Serce dla niej gorąco niebi- 
jące, jest samotnym, chłodnym grobem! Tylko w ży
ciu dla ludzkości rozwija sie kwiat nadobny naszego 
życia! Ludzkość przecież jest w tobie najpierwszą, 
później w twej rodzinie, w twej ojczyźnie! Zy- 
jąc dla ludzkości, niepotrzebujesz osoby twej nie- 
rostropnie chimerom młodości poświęcać; niepotrze
bujesz ludzkości własnej, dla ludzkości idei obrażać! 
Ludzkość niejest szałem! Podaj rękę bratu, ale tylko 
w takim razie, gdzie ci jej zato nieutną! Da} chleba 
głodnemu i odziej nagiego, ałe nie ogłódź przezto wła
snej twej rodziny, i sam niezostań bez sukni! Czyń, co 
możesz, ale nigdy nad siły i z własną twą ruiną! Wy
chowy wuj więc twe dzieci dla ludzkości , ale dla ludz
kości dobrze zrozumianej!

Śliczna twa ludzkość, co jest biedną żebraczką 
u twego progu! Ty dasz jej jałmużnę, ale jedynie z 
okruszyn twego stołu! Masz słuszność; ludzkość twoja 
jest tylko świętem słowem, azatem jak twoja religia 
czczeni słowem, istną paradą, modną filantropią! An- 
glik poświęca miliony dla ludzkości; drukuje biblie we 
wszystkich językach, i rossyła je przez missyonarzy 
darmo po całym niechrześciańskim świecie. Wielkie to 
ofiary i godne niebiańskiej korony! Ale to słońce an
gielskiej miłości człowieka zaćmi sie natychmiast, sko
ro się dowiesz, że w tejże fiłantropicznej Anglii tysiące 
dzieci po fabrykach za nędzną strawę lub zapłatę dzień 
i noc pracuje, niesłyszy ani słowa o Bogu, i zostaje jak



wyrzut ludzkości bez rełigii, bez biblii i bez wszelkie
go wychowania; ze śród Lond) nu umrzesz z głodu i nie- 
znajdziesz miłosierdzia; że te biblie i ci missyonarze 
są politycznym środkiem do ujarzmienia dzikich krajowców 
za pomocą chrześciaństwa! Twa ludzkość jest maską 
egoizmu; samoluby odwołują się, równie jak ty, przy 
wszelkiej wielkiej idei, na dobre.rzeczy pojęcie, na swój 
rozum jałowy!

8. )  Wychowuj twe dzieci tak, żeby w każdem 
położeniu zaradzić sobie i szczęśliwymi być mogły! 
W  bogactwie i ubóstwie, wolności i niewoli, w szczęściu 
i nieszczęściu, we wszystkich humorach dziwacznego 
losu, niechaj niestracą głowy, i znaleść się rozum
nie umieją! Stosuj się do twego położenia, do zewnę
trznej konieczności, do biegu świata! Wczoraj byłeś 
panem, dziś jesteś sługą, to losy nasze! Ale i wczo
raj i dzisiaj wesół jesteś? Poco się tam smucić, gdzie 
rzeczy odmienić niepodobna. Nieszczęście jest duszącą 
nas zmorą! Ruszmy się silnie i wesoło, a zmora prze
padnie I

A wiec szczęście człowieka leży w stosowaniu 
- się naszein poddańczćm do zewnętrznych okoliczności!

0 nie, bracie, szczęście nasze żyje w nas, w naszej 
silnej* woli! Jesteś np. poetą, i czujesz, że masz ta
lent. Ale poezya nie prowadzi Cię do chleba; masz prze- 
to ją pożegnać i krawcem zostać? »Zawołaj lepiej: Umrę 
z głodu na bruku, a muzy mej nieporzuce! Kto tak 
wykrzyknął, już głód swój , przynajmniej pod względem 
ducha, zaspokoił! Mąż wielki niejest trzciną, którą 
wiatr okoliczności swywrolnie kołysze, s początku cierpi,
1 wralczy z losem, ale w krotce sił nabierze i zostanie 
okoliczności swych samodzielnym panem! Nie do ze- 
wnetrzzego eudemonizmu, ale do wewnętrznego stoi- 
cyzmu masz dzieci twe wychować! Słaby tańcuje, jak 
mu los zagra, dusza silna zmusi los do innej muzyki!

9 . )  Dziecię twe niech będzie nowym Spartaninem! 
Głód i pragnienie, upał, mróz i boleść niechaj wezwy- 
czaja się' cierpliwie znosić! Niewierny, co je czeka;



niewierny czyli mu, śmiejąca się Patii wdziękiem, lub 
tez piorunami ciężarna przyszłość zaświta. Potrawy 
pańskie, są dla wy chowańca słodką trucizną. Kto chleb 
razowy jadał dziecięciem, temu smakować będą później mar
cepany, ale nieodwrotnie, kto grubą litewską burką się 
odziewał, ten przwyzwyczai się wnet do fraka, ale pa
nicz odbierze sobie zniewieściały żywot, nim ubierze się 
w podlaski samodział!

Czyliż Spartanin jak wilk dziki jest ideałem twego 
'wychowania? Czyliż zdołasz matkę takową, co raduje 
się ze śmierci syna poległego w boju, nazwać kobietą? 
O nic, jest to niewiasta morowa bez serca, lwica okru
tna! Niejeden jest rycerzem śród harców cierniowych 
nieszczęścia, ale topi się jak głupie masło w promieniach 
pomyślności słońca! Nietyiko do trudu i wojny, ale tak
że do odpoczynku i pokoju; nietyiko do boleści, alei do 
roskoszy przygotować należy młodzieńca! Sztuką 
jest żyć na łonie pieszczoty i w uściskach dostatku! Zga
śnie tu życie, które się tej sztuki nienauczyło. Suro
wość obyczajów, zrobiła Spartanina zwierzem, tak zwa
na miękkość wiodła Ateńczyka do nauk i sztuk pięknych, 
robiących jego ziemię piaszczystą, bogów mieszkaniem! 
Słowem', nietyiko do nędzy, ale i do zamożności wy
chowywać dziecię potrzeba!

10.J Dziecię twe niechaj wcześnie nawyknie, mieć 
pilną baczność na własne zdrowie. Czern jesteśmy bez 
zdrowia? Kochanowski Jan mówi: Kochane zdrowie, 
nikt się niedowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz!c{ 
Stary Galenus rzekł: In corpore sano animus quoque
sanus. W  oczach chorego, cała ziemia j jest chorą, 
chorowitość jest matką mistycyzmu, pietyzmu, fanaty
zmu i wszystkich przesądów! Grecka gymnastyka wy
chowała Homerów, Sofoklesów, Platonów, same orygi
nalne, twórcze głowy; dzisiejsze szkoły nasze wydają 
nam jedynie pedantyzm uczony, głowy jak stodoły, albo 
puste, albo obcych pól snopem przeładowane!

Jeźli pragniesz całe wychowanie oprzeć na gyin- 
nastycznych ćwiczeniach i tylko ciało młodzieńca
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wytrwałością stalić; wtedy nie kształcić, ale cho- 
dować go będziesz, wtedy jest stajnia, gdzie piękne 
podrastają źrebce, najlepszą szkolą! Czyliź niewólal- 
byś być słabowitym, ale pełnym ducha Lichtenbergiem 
n. p., niż lwy dławiącym, ale głupim jak but Herku
lesem?

11. )  Próżnowanie, mówi święty Augustyn, „jest pu
chową czarta poduszka.** Lenistwo jest kolebka ne- 
dzy. Flegma jest wodą stojącą w bagnie, gdzie pra- 
baba pieklą, znosi swe jaja! Dziecię twe niech bę
dzie jak żywe srebro, ciągle w ruchu i zatrudnie
niu! Czynność jest tern dla ducha, czern powietrze 
dla płuc, lub pokarm dla ciała!

Ruchawość, odpowiadamy, jest wypływem 
s temperamentu krwistego; nieruchawość zaś i samo
tne siedzenie jest melancholicznem dumaniem, oznaką 
bujnego umu i myślenia. Krwistość żywą wezwycza- 
jać potrzeba do umienia użyć próżniactwa, bo ona do
staje się łatwo do politycznego więzienia, gdzie pró
żnowanie żywiołem', gdzie ten, co żywiołem tym od
dychać nieumie, z nudów umiera! Flegma jest matką 
wytrwałości, znamieniem krwi zimnej i częstokroć wiel
kiego charakteru!

12. )  Kant mówi: „Wkońcu pokazuje się rzeczą
świętą i niezawodną, że poczciwość najlepszą  
jest  'ycia polityką.** I tak jest zaiste, odzywa 
się tu każdy, kto żył śród burzy, obcował z diabłem 
i aniołem, komu sumienie i honor drogą jest rzeczą! 
Poczciwy jednakże znaczy częstokroć tyle, co głu» 
pi, ponieważ wpada łatwo w ręce oszustów i traci 
pod ich nożycami swą wełnę złotą. Dla tego* też ćwicz 
wychowańca w dyplomatyce życia, czyli w ros- 
tropności! Rostropność jest nam bardzo potrzebna; 
jest naszą bronią przeciw oszustwu! Broni tej go
dzi się używać; ale nigdy zaczepnie jak oszust, 
tylko odpornie, jak poczciwość mająca rozum!

Rozum, i znowu rozum! D ieci są już z natury 
małeini dyplomatami i podstęp jest ich stanowczą puszką
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moskala. Słabość ich wiekowi właściwa, kryje się tu 
chętnie za szańce rostropności. Kto je przeto do wal
ki z oszustwem sposobi, ćwiczy je w wykrętach i ce
lu swego nie dopnie, chociaż jest święty.

13.3 Niechaj dzieci twe nie gardzą tak zwanemi 
dobrami ziemskiemi, bo te są także niebios darem. Nie- 
żyjem jedynie dla wiecznej nadziei,  ale i dla uży
cia! Kto czczych nadziei kupcem, jest godnym śmie
chu głupcem; kto żyje li dla nieba, tego gniecie po
trzeba ! Kto zgłębia wieczne tajnie, brodzi jak robak 
w łajnie! Teraźniejszość jest w naszym ręku, a przy
szłość zawsze niepewna; teraźniejszość Jest realnością, 
przyszłość marzeniem! Niech więc dzieci twe niepo- 
swiecają pewnćj teraźniejszości, dla niepewnej przysz  ̂
łości, użycia dla nadziei, jawu dla sennych wi
dziadeł! Chroń je od zarazy urojenia! Kto niema 
w swym dwudziestym życia roku rozumu, w trzydzie
stym chleba, w czterdziestym małżonki, w piedziesią- 
tym majątku; temu zadzwonić ze zrąbnicy błaznów we 
wszystkie dzwony; ten stracił życie! Realność tu jest 
żywiołem; marzyciel nieukiem, wołem!

Filozofia, poezya, wszystkie umiejętności i sztu
ki, które ludzkość właściwa ludzkością robią, i za 
wrzeciądze zwierzecości zwolna wywodzą, sąż wiec 
przed lubelską palestrą doświadczenia urojeniem? Je
żeli rosyjski rekrut, który trzydzieści i piec lat był 
walecznym żołnierzem, w swym sześćdziesiątym życia 
roku niema ani żony, ani majątku, jeżeli jest nawet 
żebrakiem; jeżeli polak wygnaniec, wlekący się w sta
rości na szczudle od wsi do wsi francuskiej, i pro
szący o kawałek chleba, niedopiął wymienionego od 
Ciebie celu; straciłże przeto swe życie? Czyliż był 
nieużytecznym ojczyźnie? Czy nieżyt szlachetnie? 
Dobra ziemskie są wielkiej wagi, ale tylko jako nie
odzowny środek do życia; krótki wzrok jedynie ro
bi je celem! Taki cel jest celem zwierza, ale nie 
człowieka!
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1 4 )  Pieniądze są najwyższem i na)rzeczywistszem 
dobrem człowieka. Za pomocą ich przyjdziesz do wszy
stkich dóbr ziemskich! Kto bogaty, ten rozumny, 
wolny i samodzielny! Pieniądz jest aniołem stróżem 
naszej niepodległości; balonem unoszącym nas s po
ziomej krainy zwierząt w górne niebiosa ludzkości! 
Pieniądz jest lepszy, niż wielka sława lub uczoność; 
lepszy niż wszystkie mamony pysznych nieśmiertelności 
szaleńców! Kto ma pieniądze, niezna co żądze; kto 
bez pieniędzy, synem jest nędzy. Pieniądze, dziegi, 
to zrzódla potęgi! Najlepsze wychowanie znajdziesz 
w bogatem wianie.

Powyższe prawidło jest zaiste żydowskiem pra
widłem, godnem każdego żyda i przechrzty! Niena
widzimy w dorosłych tantalowego głodu; tem bardziej 
musim je nienawidzieć w dziecięciu! Dziecko, żyjące 
dla swej skarbony, już jest gminności ofiarą. Czyliż 
i pacholę szlachcica polskiego ma wziąść śród igraszki 
skrzyneczkę towarów na plecy, i wołać z dziećmi me- 
chesów: handel! Wyrzuć lepiej kasę twego synka 
za okno i rossyp ją ubogim, niż mu pozwól zostać 
lichwiarzem! Wielka sromota, żyć li dla złota; tylko 
głupota, żyje dla złota; wszelki niecnota, sługą jest 
złota! Muret mówi słusznie:  ̂Non opibus virtus, sed 
opes virtute parantur.

15.) Wszelkie teorye są marną uczonych bre
dnią ; są głupią wron jesiennych gawędą. Nieznajdziesz 
żadnego nierozumu na świecie całym, któregoby filo
zofowie już niewyrzekli, i świętą prawdą nie okrzy
czeli! A teologowie? To są głupcy nawet przed try
bunałem filozoficznej głupoty! O kim mówią, on uczo
ny, tego rozum uwędzony, w tego głowiznie gawro
ny! Syn twój niechaj się nie mozoli nauką, która jak 
moda codzień innym odznacza się krojem;, niechaj nie- 
słucha pedantów po uczonych uniwersytetach niemiec
kich, ale niech idzie na bal, na salon paryski, niech 
świat wielki zobaczy! Wielka podróż, parę lat żoł
nierki i wojenki, kilka dzielnych smagańców losu



i kilka brzoskwiń z ogrodu nieszczęścia; to są nasze 
szkoły, to akademie prawdziwej oświaty! Syn twój 
niechaj niewie wiele, ale niech działa wiele! Wia
domość jest paraliżem czynu! Jeżyk i pisarskie pió
ro są śmiercią naszej rycerskiej ręki. Kto się, jak 
adwokat lub pies, wyszczekał, ten sie zmordował, nic 
niezrobił. i jak dzieciuch zasnął! Kto sie wypisał, 
ten sie wyrąbał! Gęsie pióro wytrąca nam marsowi 
szable z dłoni! Lepiejże jak baba, dziecko, lub filo
zof wojować, zamiast rzucić sie z wrogiem na ostre? 
Czy liż język zbawić kraj potrafi? O, w jednym czy
nie dobrym, jest więcej mądrości, niż we wszystkich 
moralnych szkołach, niż w Etyce Zenona lub Kanta!“ 

Tym sposobem jednak wróciłyby stare czasy awan
turniczego Telemaka. Ale i Teleinak niemógł sie obejść 
bez Minerwy w postaci Mentora! Każdy zwierz ży
je, każdy je i pije, każdy podróżuje, każdy jest cho
dzącą czworonożną praktyką! Bulfon rzekł: człowiek 
ma łydki, i przez to różni sie od zwierza. Tu rzec 
można. Człowiek jest dwónożną, a zwierz czworo
nożną praktyką; różnią sie wiec od siebie! Ale rzecz 
ma się inaczej! Człowiek jedynie jest zdolnym teoryi, 
ponieważ umysłowość, jego jest znamieniem. Skoro pa
ni praktyka zachoruje, lub zapragnie proces wygrać; 
musi się udać po radę do lekarza lub adwokota. I cóż 
krok ten znaczy? Pani praktyka jest klientem i ro
bi teoryą swym patronem! Toż wiec wszystkie umie
jętności są czczą marą, każdy uczony komedyantem, 
szarlatanem? Czemuż tedy chłop, ten mędrzec uro
dzony, potrzebuje spowiednika, prawnika, doktora? 
O bracie, nieznacie,co złoto! O brzęczna, niewdzięcz
na głupoto! t

10.) 5,Syn twój niechaj stan pewien obierze, nie
chaj czem zostanie! Albo rzemieślnik, albo kupiec, 
albo uczony mający prawo do urzędu, albo lekarz sło-’ 
wem, człowiek chleba niech się zrobi z niego! 
Kto jest ni czem, jest albo próżniakiem bogatym, psu
jącym dobre obyczaje,* albo też żebrakiem będącym

13



kraju ciężarem. Toż samo rozumie się i o twej córce, 
gdyż i kobiety znajdują sie częstokroć w takiem poło
żeniu , że im na chleb pracować trzeba. Mąż nie- 
zawsze bogaty, niezawsze ina dochód należyty: prócz 
tego być może, iż ona męża niedostanie, lub też jako 
wdowa siebie i dzieci wyżywić będzie musiała. Niech 
stanie sie przeto dobrą kucharką, prządką, niech na
uczy się chleborodnych cudów igiełki! Te zdobią i zdo
bić będą nawet i księżniczkę! Lepiej umieć wszystko 
i niczego niepotrzebować, niśli w potrzebie nic nieu- 
mieć, i potrzebować wszystkiego.^

Człowiek jako człowiek jest przeto, wedle 
powyższego prawidła, niczern. i tylko przez rze
miosło łub urząd, przez stan pewien, czemśiś zo
stać może! Chrystus jednakże, ten ideał i rdzeń świę
ty prawdziwego człowieczeństwa, niebył człowie
kiem chleba! Niebył nim także ani Szyller, ani 
Tasso, ani ten lub ów niejeden duch wielki! Gdyby 
każdy z ludzi ćhlćb jedynie miał na względzie, li dla 
chleba żył i pracował; wnet zamieniłaby się ludzkość 
nasza w żarłoczny świat liszek owadzich, w gastro
nomiczne robactwo. Któżby wtedy uprawiać chciał umie
jętności i piękne sztuki? Wam mądrość, piękność, tylko 
dojną krową; nam jest boginią, rzeką nektarową! Gdy
by kobieta jedynie garnków i igły pilnowała, gdyby 
nieuczyła się śpiewu, muzyki, tańca i innych sztuk 
pięknych, gdyby nieczytała literatury i niekształciła 
swego rozumu; wnet zamieniłyby się nasze salony 
w prostacze karczmy! Dostatek był. jest i będzie na 
ziemi, równie jak ubostwo. Dla dostatku są umiejęt
ności i sztuki piękne życie uszlachetniające, dla ubó 
stwa są rzemiosła. Do wyższego życia kształcić wiec 
trzeba kobietę wyższego stanu; ona ma być s czasem 
boginią ludzkości lepszej, słońcem ziemi śród ciężko 
zdobytego Olimpu. Uroda wykształcana a w pysznym 
salonie; to anioł, lutni brzmienie, morza pieszczot tonieu!

17.) „Chociażby syn twój był królewiczem i na
stępcą potężnego tronu; naucz go rzemiosła! Albo
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w tokarstwie, albo w 'szlósarstwde, albo w stolarce 
niech zostanie majstrem! Wielu cesarzów niemieckich 
słynęło, jako dobrzy zegarmistrze i różnego rodzaju me
chanicy. Dawniej prawidło to było powszeehne, dziś 
jest na nieszczęście zaniedbane; i dziś, gdzie cza
sy piorunami ciężarne i burzliwe, zwrócić nań zno
wu uwagę ludzkości należy! Dziś królowie tracą tak 
często korony i pracować na chleb muszą. Ludwik 
Filip, teraźniejszy król francuzów, będąc wygnańcem, 
uczył jako bakalarz zwyczajny dzieci w Szwajcaryi; Koś
ciuszko został w Szwajcaryi nauczycielem rysunków. 
W naszej Ernigracyi niejeden pan polski pracuje dziś 
jako introligator, stolarz lub slusarz. Rzemieślnik ni
gdzie nie umrze z głodu. Kiedy np. wojska nasze ostat
nie za granicą się rozwiązały, każdy rzemieślnik, żoł
nierz prosty, znalazł majstra, zaczął pracować i zy
skał pozwolenie pozostania w Prusach lub Austryi; in
ny, co był oficerem i lepszego rodu, cierpiał niedosta
tek i musiał w końcu wędrować albo do Francyi, albo 
w ręce tryumfującego wroga! Ucz przeto dzieci twe 
rzemiosła. Rzemiosło lepsze od filozofii !i{

A wiec jeniusz i talent nic nie popłaca! A wiec 
wyższa nauka i piękne sztuki nie zdołają żnaleść przy
jaciół i opieki na ziemi! To niejest prawdą! ^Przy
pomnij tu sobie Dyogenesa w niewoli! Iluż z naszych 
wychodźców znaiazło za granicą przyzwoite utrzy
manie i znaczenie! Nie rzemiosło, ta lub owa nauka, 
ale talent wiedzie nas do chleba. Partacz jest wszędzie 
biedakiem! Mickiewicz jest tylko poetą polskim, ale 
we Francyi i Szwajcaryi oddano hołd jego talentowi 
i zrobiono go Profesorem! W  oczach pospólstwa, gdzie 
jedynie to wielkiej wagi, co gotowy grosz przynosi, 
i co każdemu żydowi sprzedać możesz; niema wpraw
dzie jeniusz, talent i nauka znaczenia, ale ludzkość nie- 
składa się s samych Maciejów i Bartków, niejest samem 
pospólstwem ! Człowiek jenialny unika też gminu, ja
ko nędznego ludzkości płazu, i wie, gdzie ma szukać 
pomocy. Umiejętności i piękne sztuki znajdą w ka
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żdym kraju i czasie swych mecenasów; ci rzadsi są 
przecież, niż majstry rzemieślnicze i wtem cała różnica !*(

i 8.3 „Twoje dzieci niechaj się we wszystkiem trzyma
ją środka! Ani naprzód, ani w tył5 ani za wiele ani 
za mało! Wszędzie da się odkryć środek szczęśliwy 
między dwiema ostatecznościami. Kto pierwszy biegnie, 
ten nos sparzy; kto ostatni, ten przyjdzie za późno; 
środek jest wszędzie rzeczą główną! Media via tutis- 
simus ibis; media via est aurea, mówili już Rzymianie. 
Die Mittelst.rasse ist der Weg zum Himmel, prawią nam 
Niemcy. Środkiem tylko jeździ cnota; środkowa droga 
jest złota\cc

Prawidło to jest zaiste głównem wszystkich nieto
perzy .rodzaju ludzkiego prawidłem! Kto niechce być 
ani ptakiem, ani myszą; niech zostanie nietoperzem, 
niech nosi płaszcz co chwila na innem ramieniu! Juste 
milicu chroni nas niezawodnie do wielu burzy świa
ta, ale także robi nas godnemi pogardy! Czyliż cnota 
nogami złoczyńcy zdeptana, przestaje być cnotą? Czy
liż zbrodnia gwiazdami piersi swe zdobiąca, przestała 
być godną szubienicy? Przyznajmy się tedy do cnoty, 
chociaż ta głodem świeci i w łachmanie się wlecze; 
walczmy przeciw zbrodni, chociaż" ta na tryumfalnym 
siedzi rydwanie i zgrają zbrojną jest otoczona! Środek 
międy dwiema ostatecznościami niejest moralnością pra
wdziwą, ale tylko moralnością i słabą stroną Arystotelesa. 
Cnota i występek idą naprzód; cnota dlatego, by ludz
kość wieśdź za sobą; występek, by ludzkość w dół 
wprowadzić i tym sposobem w szpony swe wtrącić! Środ
kiem drogi chodzą owce, — wilk i pasterz przez mano
wce; wilk by schwycić owiec kilka, pasterz by w czas 
odkryć wilka!

19 .) „Kłamstwem niechaj się dzieci twe jak grzechem 
śmiertelnym brzydzą, bo jest gangreną spieczonym ję
zykiem szatana i sprowadza w końcu powszechne na 
głowę nasze potępienie. Kłamca objedzie w prawdzie 
cały świat długi szczęśliwie, ale nieznajdzie dro
gi bespiecznej do powrotu. Błotem rzucać mu b ‘da
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w oczy. Kłamstwo wikła nas w tysiące nieprzyjemno
ści i pokrywa nas rozdartym płaszczem sromoty. Nie
ma przecież reguły bez wyjątku. Kłamstwo s potrzeby 
jest godziwe, skoro jest szlachetne! Stawiony jesteś 
n. p. jako wierny syn ojczyzny przed sąd tyrana i ba
dany o nazwiska spółsprzysiężonych. Wyłgaj siebie 
i innych! Kto tu niejest kłamcą, jest zdrajcą, jest tchó
rzem, jest plugawą istotą!”

Bracie! Reguły moralności nie są regułami gram- 
matyki, żadnego przeto niecierpią wyjątku! Kto tu je
den tylko wyjątek robi; znosi całą moralność! Moral
ność jest nietykalna, jak serce. Jeden pocałunek zbóje
ckiego sztyletu, a umiera serce, umiera moralność! Kto 
usprawiedliwia kłamstwo s potrzeby, rostwiera kłamstwu 
całemu szerokie świata wierzeje! Wtedy będzie wszystko 
kłamstwem s potrzeby. Nawet najbesczelniejszy kłam
ca rzeknie: kłamię, bo kłamstwo jest mej duszy potrzebą! 
Zostaw więc kłamstwo wężom, lisom dyplomatom i innym 
gadom, a sarn mów prawdę, niepytając się wcale, czy 
słodka lub gorzka, czyli tobie lub innym zaszkodzi, al
bo dopomoże.! Tu sumienie, ale nierostropność, naszym 
świętym przewodnikiem, naszem bóstwem w piersiach 
czujnem i roskazującem! Niekłam! Prawo to jest ró
wnie święte i nienaruszalne, jak prawo: Niezabijaj!
Kłamca jest zbójcą prawdy, a prawdą jest Bóg, jeśli 
jesteś filozofem!

£0 .) „Ucz dzieci twe gardzić lipcowym pochlebstwa 
miodem! Słodki to towar żelechowskiego żyda i białe
go karmelity z Warszawy, ale nas na nasze niekorzyść 
upaja, i robi nas ofiarnem bydlęciem ugrzecznionego 
oszustwa! Kto nam pochlebia, pragnie nas s francu
ska odrwićj on kotem, my głupią mysząI Głupota lubi 
pochlebstwo i dla tego też zowie się głupotą! Inna 
przecież słuchać pochlebstwa, a inna pochlebiać! 
Pochlebca niewinny, sypiący damom słodkich słów całe 
piasczyste morze, głaszczący swą mową napuszone u- 
czoności sowy i wojskowości pawie . pieszczący sło
wiczym głosem próżność ludzką, zdobywa serce i nn-



102 /

łość bliźniego 5 zowie sie ugrzecznionym i pełnym ducha 
człowiekiem! Jemu stoją wszystkie niskie i wysokie 
progi rostworem. On wchodzi, jako kapłan Jowisza pali, 
myrre wonną na ołtarzach domu i jest pożądanym, lubym 
gościem! Niewinne pochlebstwo należy do lepszego 
tonu. Kto słucha pochlebstwa, głupiec5 kto pochlebia, 
ma rozu

Jak zgadza sie nauka ta ze słowami pisma świę
tego: Co tobie niemiłego, drugiemu nieczyń? A wiec 
tuczyć masz brata twojego, żołędzia, którą sam pogar
dzasz! Człowiek s charakterem mówi: ani pochlebiaj, 
ani słuchaj pochlebstwa
Sl.J Kto tylko żyje śród ludzi, ma i mieć bedzie nie

przyjaciół. Choć będziesz święty jak bóstwo, nieprzy
jaciół nieunikniesz! Chrystus nawet, jak ci wiadomo, 
został przybity na krzyżu! Niepodobna wszystkim sie 
podobać, wszystkim dogodzić! Dzielność charakteru 
oburza słabe dusze, i jest im receptą na womity ; a mię- 
kie masło dobroci, którem wozy i trzewiki smarować, 
zasługuje na litość lub pogardę! Im kto z nas silniejszy 
głową, znaczeniem, majątkiem, tern więcej ma zazdro
śników, tern więcej tajnych i otwartych nieprzyjaciół! 
Stąd też polecaj twym dzieciom następne prawidło ży
cia: Nierób nigdy umyślnie sobie nieprzyja
ciół! Lepiej mieć krocie przyjaciół, niż je
dnego nieprzyjaciela. Nawet robak najnę- 
dniejszy ma jad wsobie i ukąsić może; omiń go 
wiec lepiej, a nie depc swywolnie! Aleiwobje- 
cia tak zwanych przyjaciół nierzucaj się łatwo i leko- 
myślnie! Przysłowie mówi: prędzej zjesz beczkę soli, 
niż poznasz twego przyjaciela. Próbuj przeto znanego 
ci człowieka lat trzydzieści, nim go przypuścisz do pra
wdziwej przyjaźni, i serca twego uczynisz kapłanem! 
Donec eris felix, multos numerabis amicos; tempora si 
fuerint nubila, solus eris!

Dobre wychowanie wezwyczaja wprawrdzie mło
dzież w szukanie miłości i serca drugich, w rostwarza- 
nie piersi swej dla świętych uczuć przyjaźni i w unika-



nie wszelkiej okazyi rodzącej nam nieprzyjaciół! Ale nie- 
godzi się, mimo tego, w duszy młodej budzić nie- 
bespiecznego podejrzliwości gadu! W  miodem sercu, 
gdzie podejrzliwość juz mieszka, w krotce i czart gnie
ździć się będzie! Nierób świątyni niewinności dziecię 
cej, kupiecką bezbożników giełdą! Dla czego masz dzie
cię * raju wypędzać? W rychłe, prędzej nim się obej
rzysz, samo go przez się utraci!
22 .) „Niech będą dzieci twe jak markizy francuskie grze

czne, jak anioły przystępne, godne kochania, jak prześliczne 
raju nahometauskiego dziewice w wiecznie piętnastym ż y 

cia  swego kwietniu! Lubo mają unikać nieprzyjaciół, trzeba 
przecież wcześnie na honor zwracać ich u wagę! Czołgać 
się przed nikiem niepowinny. Kant mówi: Kto sam
się zrobił robakiem, godzien, żeby go nogami deptano! 
Honor świętą jest rzeczą. Złóż wiec w ręce twych dzie
ci piorun zabójczy Jowisza, i naucz ich nim bronić ho
noru! Tym piorunem jest: własne uczucie, szlachetna 
duma i rycerska odwaga lu

„Chrystus zaś mówi: Kto na cie rzucił kamieniem, 
rzuć mu za to kawał chleba: kto ci dał policzek, podaj 
mu drugą stronę twarzy i proś o drugi! Pokora jest 
najwyższym własnem uczuciem, największą odwagą, jest 
niebiańskiem wielkości znamieniem. Tylko próżna be
czka dzwoni, głupiec jest dumny! Dumny zowie się 
tak od niemieckiego wyrazu d upim! Skromność jest Zawo
jem świętem pięknej duszy. Kto prawił, dzieciuchem będąc 
o honorze; chłopcem już szukać będzie burdy i pojedynku lu

23.) „Trzymaj twe dzieci w posłuszeństwie; niech 
znają, jakto mówią mores! Kto nienauczył się być 
posłusznym, niebędzie umiał roskazywać. Nie znając 
posłuszeństwa niepodobna być ani dobrym obywatelem, ' 
ani dobrym urzędnikiem, anî  nawet przyjacielem praw
dziwym: niepodobna żyć na łonie towarzystwa. Taki 
człowiek niech idzie w pustynie Afryki i przeciw lwom 
lub tygrysom wywiera swoje samowolność! Królestwo - 
zwierzęce jest krainą samo wolności, dziką; królestwo 
zaś człowieka jest wolności Syonem. Posłuszeństwo
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jest podstawą wszelkiej wolności, wszelkiej ludz
kości, jest fundamentem człowieczeństwa i rozumu!
0 córce twej niemówitny w cale, bo rozumie sie przez 
się, iż ta stworzona do posłuszeństwa, iż więc do po
słuszeństwa wychowywać ją trzeba !u

„Prawidło powyższe byłoby dobrem i prawdziwem, 
gdyby posłuszeństwo stan wiło rdzeń naszej wolności. 
Ale tak niejest. Wolność ma konieczność i praw- 
ność, a przezto posłuszeństwo i uczucie słusz
ności swemi czynnikami. Nietylko do posłuszeństwa, 
ale i do uczucia słuszności,  które częstokroć nie
posłusznym być roskazuje, wychowywać dzieci należy!44

24.) Dziecię twe niech mówi rzadko, a słucha wie
le. To w młodości skromność oznacza, później zaś 
doświadczenie, znajomość ludzi i mądrość. Sławny 
Paracelsus rzekł: „Milczenie, jest mową duchów!*4
Nikt z nas jeszcze nieżafował, że milczał, każdy zaś 
gniewał sie już nieraz na siebie, że sie s tern lub 
owern odezwał i wygadał. Nic sie tak łatwo niewy- 
inyka, jak niebaczne słówko. Jest wiec cnotą nad cno
tami, trzymać język za zębami. Linguain u nam natu
ra. duas dedit omnibus aures!j

„Gdyby wszyscy ludzie szli za tern prawidłem 5 wnet 
znikłoby życie w towarzystwa słodkich winogronach, 
wnet wyschłoby źrzódło jednej z najszlachetniejszych 
naszych roskoszy! Pewna szczebiotliwość, które np. 
Francuzi, dzieci i kobiety' posiadają, jest godną kocha
nia, jest duchem świętym, gruchającym gołąbkiem, któ
ry swobodnie nad towarzyskiem kołem krążąc, żartem, 
dowcipem, wesołością, lekkiem tchnieniem swych skrzy
deł, jakby czarodziejskim wachlarzem nas owiewa. Mic
kiewicz mówi: Moja pieszczotka, gdy w wesołej chwili 
pocznie szczebiotać i kwilić i gruchać, tak mile gru
cha, szczebioce i kwili, że niechcąc słówka żadnego 
postradać, nieśmiein przerywać, nieśmiem odpowiadać,
1 tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać! Jedna 
posępna i jak głaz milcząca osoba wystraszy s towa
rzystwa Momusa i wszystkie jego swobodnych żartów
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tańcuj a ce syhiczne stada, i jak śmierć zimna usta nam 
zawiąże. Wszyscy jesteśmy głupcami; każdy w innym 
rodzaju. Głupiec ten największy, kto głupcem być 
niechce. Jeżeli ci oto idzie, byś się s czem nie wy- 
gadał, niepotrzeba ci wiecznie milczeć, ale bądź cnotli
wy, jak kryształ czysty i nieknuj złych zamiarów, lub 
też miej baczność i rozum!

25. )  ..Namiętność jest pochodnią jedz piekielnych za
palającą domy, miasta i państwa. Przed nią kłęby 
czarnego dymu, przez które nic niezobaczysz; za nią 
pożoga i zgliszcze! Dziecię twe niechaj się stanie pa
nem namiętności, despotą swych wybuchów; niech nad 
niemi króluje, jak Ali basza nad Egyptem! Anglik 
jest dziś Neptunem, potężnym władcą morza. Ty bądź 
na burzliwem krwi twej morzu Anglikiem! Kipiący 
ołów polej zimną wodą, a stężeje, i stanie się śmier
cionośną przeciw wrogowi twemu kulą! Zrób ser
ce mroźną syberyą, a rodzić będzie ciepłe sobole! 
Chłodź krew, a będziesz jej magnesowym kompasem, 
gwiazdą polarną i sternikiem! Światło słońca w do
łach i parowach ciepłe, na górze jest zimne jak jasność 
kagańca. Na górach też znajdujesz śnieg i lody! Górny 
człowiek ciepło serca swego wyziębił, i okrążył swą 
głowę czystego światła Zawojem! Dla tego też, gdzie 
tylko spojrzy, tam dreszcz i wyraz uszanowania!“

„ „Namiętność jest jednakże zdrojem wielkich czy
nów , ognia żagwiami, na których bóstwo nasze podno
si się do nieba. Dusza podobna do wody. Woda za
marzła jest lodem i trzyma się ziemi; woda ogrzana sta
je się parą i ulatuje do nieba. Krew zimna jest ro
baka działem; człowiek dostał krew gorącą. Ciepło 
jest równie duszy, jak ciała potrzebą; mróz jest wszę
dzie śmiercią. Miłość jest naszem szczęściem najwyższein, 
godną rzeczą zazdrości bogów! Kto z nas zapragnął 
być Bogiem, beznamiętnym aniołem, stał się szatanem!-

26. )  „ Dzieci twe niech nigdy nie sądzą przedwcze
śnie. Sąd przedwcześny jest przesądem. Każda rzecz 
ma dwie strony!44

14
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., „To filozofia Kotzebuegol Tylko względom osób 
i moralnych czynów, niegodzi się sądzić od razu i za 
prędko. Inna rzecz przecież w umiejętnościach. Kto tu 
ze zdaniem swem się wacha, pokazuje, że niema pew
nych zasad, że młodzikiem siwowłosym jest, albo ra
czej nieukiem! Jm czynniejszy duch, tern skorszy w swym 
sądzie, tem bystrzejszy w swym rossądku!  ̂ u

27. )  „Obowiązek i powinność idą, jak rostropny Nie
miec zwykł mawiać, przedewszystkiem. Żołnierz opu
szczający widete dla tego, że go głos z nieba, matka 
najświętsza, lub piękna dziewczyna zbierająca jagody 
do kroku tego zniewoliły, dostaje w łeb kulą. Urzęd
nik porzucający swe bióro za każdym razem, skoro go
ście do niego przyjadą, godzien jest odprawy. Ku
piec wychodzący ze sklepu dla przyjaźni lub rozrywki, 
będzie wnet bankrutem. Obowiązek i powinność stoją 
wyżej, niż wszystkie względy na świecie. Chowaj 
więc dzieci twe tak, iżby kochać się nauczyły obowią
zek i powinność! Przytaczaj im często historyą owych 
dwu piesków, które Likurg różnie wychodował, i na 
rynku Sparty współobywatelom swym allegorycznie przed
stawił! u

., „Dzieci nasze nie zawsze mają przeznaczenie stać 
się żołdakami, kupcami, fabrykantami, lub urzędni
kami , i niezawsze siedzieć będą na cerberowym 
łańcuchu obowiązku lub biedź na smyczy psiej po
winności! Ale i w takowym razie godzi się czasa
mi zaniedbać obowiązku powinności, skoro niecheesz 
być niemieckim pedantem i cenisz człowieczeństwo! 
Jestem np. wygnańcem z rodzinnego kraju, i ojca me
go nicwidziafem już od lat wielu. O gdyby ten mię 
kiedy odwiedził! Zapominam wówczas obowiązku, po
winności, nawet duszy mej zbawienia, i rzucam mu 
się w ramiona! Niech mię zato wieszają i ćwiertują; 
ja rzucam się przecież w jego ramional66 u

28. )  „Co kraj, to inny obyczaj, a obyczaj ten jest 
każdemu ludowi rzeczą przenajświętszą. Niechaj więc 
dzieci twe nauczą się obyczaje każdego kraju szano



wać! Szczególniej zaś jest to ich obowiązkiem wzglę
dem własnego kraju. Tylko zapalona nierostropność, 
tylko nierozum i niedoświadczenie gani wszystko, 
tylko głowa pusta sądzi się być izbą prawo - 
dawczą! Nagana ta dostaje tez knutem po grzbiecie, 
i w taką głowę prawodawczą kij piorunem swego sęku 
uderza! W oczach mądrego wszystko pełne mądrości, 
w oczach głupca wszystko jest rzeczą głupią. Nie- 
draźii ludu jaszczura, bo cię ugryzie, wjadzie swym 
utopi !£C

„ „Rada powyższa wspiera się wprawdzie na co- 
dziennem doświadczeniu, niejest przecież bez ale. Go- 
dziż się przeto truchleć tam przed niebespieczeństwero, 
gdzie idzie o poprawę narodowego obyczaju? Czy- 
liż wiec Chrystusa i jego gorzki kielich w ogrojcu 
zapomniałeś? Któżby więc ważył się z nową filozofią, 
z nową myślą do konstytucyi wystąpić 5 któżby zdołał 
być w owczas Kopernikiem, Galileuszem, Hussem, Ko
narskim? Słodką jest śmierć najsi omotniejsza dla pra
wdy i postępu ludzkości; śmierć taka jest braiąą do 
niebiańskiego królestwa, jutrzenką lepszego wieku! 
Każda krwi kropla zakwitnie s czasem, nowego życia 
jabłkiem rumianem. Wałka jest życiem naszew; po
kój wieczny tylko w grobie5 tylko w Chinach, tym 
żywym wielkim śmiertnym dole ludzkości, w tym rodu 
naszego sinetarzu!"

29.j ..Dzieci twe niechaj sic uczą ze wszvstkiem 
na ziemi, nawet i z własnym losem nieznośnym, być 
w przyjaźni i zgodzie, niechaj się uczą przestać na rna- 
łem! Najgorsze położenie nasze jest dobrem położe
niem, skoro m am y rozum. Ziemia zła i pełna kamieni, na 
której pszenica nieurośnie, ziemią jest dobrą dla win
nej macicy! Wino zaś jest lepsze od pszennego placka; 
zje lepsze bardzo często, nie ledwie zawsze od dobrego! 
Żaden czas niejest złym czasem, skoro żyć w nim 
umiesz! Twardy leb głupca jest wszędzie malkonten
tem! Raz tylko żyjemy na świecie, i wiele ostrego 
głogu spotykamy na naszym życia gościńcu. Czemuż



wiec jeszcze głogu i ciernia w piersi własnćj szukać? 
Tysiące nieszczęść urojonych znamy, żadnego zaś 
nieznajdziesz prawdziwego nieszczęścia! Myśl sama
0 haszem nieszczęściu jest już waryactwem naszego 
słabego ducha !* Komu żółć jeżyk obiegła, temu wszy
stko jak żółć gorżkie! Niech przeto d/ieci twe uwa
żaj* każdy los swój jako płodna ziemie i bogaty po
darunek niebios, jako kapitał wielki, i niechaj starają 
sic ciągnąć stąd owoce i procenta, a będą mądre i szczę
śliwe! Staraj się los twój polepszyć i osłodzie; nie - 
trap się jednak, skoro niewszystko idzie wedle twej 
myśli! Lepiej prześpiewaj, niż przepłacz twe życie! 
Bóg ma o każdym robaku staranie; on cię nie opuści, 
skoro modlisz się i pracujesz! Te i tym podobne myśli 
niechaj będą rano, w południe i wieczór kazaniem twem 
dla dzieci. Nie osłaniaj im teatralną kortyną naszej 
nędzy! Ta ziemia, wydająca owoce dlaowadu i dla 
bogów olimpu! cc

„  „Pewna doza lekkomyślności jest nam niezawodnie 
potrzebna, skoro chcemy na ziemi żyć szczęśliwie. 
&tąd przecież niewynika, żeby moralność nasza stała 
się, czego powyższa nauka wymagać się zdaje, mo
ralnością lekką i za zefirami wiosny goniącą Arystypa; 
wtedy nietylko, za króla S asa, ale i za Mikołaja 
ż y j.i  popuszczaj pasa; wtedy wszelka chwila obrzydli
w a , jest krynicą obfitego żniwa! W tedy kamień Chle
bem, wtedy piekło niebem. ‘ 6 “

30 .) ., Takt jest tern dla człowieka, czern laska cudo
wna w ręku proroka i czarownika, lub berło w książę
cej dłoni, jest pewną świętą miarą w sprawowaniu się
1 postępowaniu się naszem, skalą żywego srebra naszej 
jaźni, gloryą płomienistą w około skroń naszych, która 
nam zapewnia szacunek", której tylko praktycznie zostać 
możesz dziedzicem, i która bliżej opisać się niedaje! 
Bonaparte stał się przez takt wielkim i potężnym! 
Nauczaj więc, ile zdołasz, własnym przykładem syna 
twego taktu! Tu niektóre zdania dotyczące się taktu 
i człowieka s taktem. Gmin jest obrzydliwym barłogiem
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grzęskićm błotem PolesiaI NiewdawaJ się przeto z nim, 
bu ciało i duszę zwalasz! Niemiej nic a nic z niin spól- 

nego, bo ci trudno będzie raz na zawsze go odepchnąć} 
dla tego tez wykorzeń w sobie wszystko, co gminnê  co 
jest żołędzia, lub słodziną' Świat salonowy jest drugim gmi
nem, gminem wysokim, błotem w naczyniu złotem. Z nim ob
chodź się jak z ogniem; niezablisko, bo się sparzysz, 
nie za daleko, bo uziębniesz! Względem gminu ni
skiego bądź grzeczny, uprzejmy i przystępny, ale ja
ko minister względem swych klientów! Grzeczne słowa 
i rzecz skończona, a klient widzi, że czas odejść! Wzglę
dem gminu wysokiego bądź grzeczny, uprzejmy i przy
stępny, ale tylko, jak oficer trzymając zawsze szablę 
gotową na obronę honoru! —Jedynie przez ludzi pokonasz 
i przewyższysz ich. Niewykazuj przeto twych talentów 
i wielkich przymiotów temu, kogo chcesz zdobydź pier
wej, ale uprzejmością go twoją zdobądź i pokaż mu wów
czas, czem względem niego jesteś. Serce ludzkie jest na j- 
pierwszą fortecą7 którą opanować należy; do niego przy
puść więc szturm najpierwszy! Jeśli już silnie trzymasz ko
go za serce, możesz mu siąść na grzbiecie! — Wszel
kie nieszczęście jest nierozumem! Nie cnota, ale rozum 
wiedzie nas do znaczenia, potęgi i szczęścia! — Uderz 
kamień o kamień, a jeden znich się rospryśnie. Unikaj 
zatem szczególniej takich ludzi co do Ciebie podobni! — 
Każdę minutę żyj pełnem życiem, gardź trwogą i nadzieją, 
przeszłością i przyszłością! Używaj więcej twej istoty, niż 
rodzaju twego itsnieuia, niż swego stanu, i najmilszym 
przedmiotem twego przeświadczenia niech będzie wła
sne twe przeświadczenie! Nieczyń twej teraźniejszości 
środkiem do dopięcia przyszłości, bo ta jest także 
teraźniejszością, bo każda teraźniejszość, którą pogar
dzasz, była ci wszakże pożądaną przyszłością! — 
Niestawiaj nigdy na loteryą, bo ta jest wędką złote ryby 
wyławiającą s twej kieszeni! Wreszcie lepiej być pa
nem losu, niż jego igraszką. Tylko trzcina po
wierza się chętnie kaprysom wiatru! — Siedź wiele 
w domu, jeśli chcesz mnóstwa niepotrzebnych nieprzy-
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jemności unik nuć i podnieść lub utrzymać twój szacu
nek! Ulica jest heca dla gminu; na niej wiele śmie
ci! Cukiernia, kawiarnia lub szynkownia jest chorobą, 
rakiem *dla zdrowia i dobrego obyczaju; w niej 
także pełno brudu! Towarzystwa, to zazwyczaj kra- 
czące stada gawronów i kawek! Niedawaj', ani odwie
dzaj wielkich biesiad; nieodjeżdżaj z domu twego nigdy 
na czas długi, bo szatan wkradnie się do twego ogro
du ! Nie osłaniaj położenia twego złotym welunem, bo 
sam w końcu także się oszukasz! Nie ceń życia, a bę
dziesz go używał! Nigdy niegroź, ale spadaj nagle, 
jako grad i błyskawica! Mowa robi nam więcej nie
przyjaciół, niż pieść drapieżna. Niewystawiaj żony ni
gdy na próbę. Cnocie twej małżonki nietyle są od
wiedziny młodych oficerów niebezpieczne, ile wizyty jej 
przyjaciółek. Wypędź plotki z domu! Niedozwalaj 
w twej przytomności szarpać dobrego imienia innych! 
Opinia jest święta rzeczą, jest cieniem naszym wie
cznie nam towarzyszącym. Kto stracił opinią, stał się 
szatanem, któremu cień nie towarzyszy* Większem 
nieszczęściem jest być dobrym w istocie, a złym w opi
nii, niż byrć złym w istocie a dobrym w opinii, bo 
w pierwszym razie niemamy rozumu, w drugim mamy 
rozum, chociaż ten czarcim pazurem okaleczony!tt

„„Takt jest wprawdzie pod względem praktycznym 
rzeczą ważną, w istocie jednak czczą głupców mamo
ną, oszustwem! Lepiej być z gruntu dobrym człowie
kiem bez taktu niż utaktowanym szują; lepiej niemieć 
taktu, niż niemieć cnoty? Wreszcie takt jest owocem 
dłuższego życia i doświadczenia. Można także wszy- 
slivie reguły taktu znać, a przecież niemieć taktu. Dzie
cku takt nadać, jest rzeczą równie komiczną, jak-wło
żyć małpie konfederatkę barską na głowę!4, ‘4

31. „Dzieci twe niech uważają życie, jako krótką, 
ale niebespieczną podróż morską, niechaj będą ustawi
cznie na burze okropne, i wreszcie na rozbicie o- 
krętu przygotowane! Śmierć przychodzi zawsze pier
wej. nim się jej spodziewaliśmy, przychodzi uiemeldu-
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jąc sir,1 i niepukając w nasze podwoje. \vjmy prze
to tak, aby ten gość ostatni zawsze nas zastał w go
towości i najlepszym porządku! Jeśli niezostawiasz 
twej córce przyzwoitego wiana, a synowi pieniężnego 
wsparcia, którego potrzebuje, nim sam się wygrzebać 
zdoła, jeśli do twej pozostałości przydać sławy a przy
najmniej imienia dobrego nie możesz 5 niegodzien jesteś 
łez twych dzieci! Miej tedy luboś nie mnichem, cią
gle na myśli: Respice dnem. memento mori! Ta myśl
kościotrupia niech cię do czynności bodzie, niech cie 
wreszcie do pożądanego portu bespieczeństwa przypro
wadzi! u

,, „Kto jednak dzieci niema, pieniądzem gardzi, nie 
szuka sławy i z dobrego imienia u tłuszczy nic sobie 
nie robi, temu powyższe prawidło jest bez znaczenia 
i rzeczą wcale niepotrzebną! u <e

82.J To są złote prawidła, które nam empirya 
w pedagogice, jako zamki warowne i twierdze silne, 
wystawia. O nich mówi ona w końcu: Pauca quidem
haec, sed quae studio servata perenni, mirificos fructus 

v progressu temporis edent. — Takie mnóstwo prawideł 
leży tu przed nami; czytelnik znudził się wreszcie, 
a rzecz przecież niezostała wyczerpniętą i tysiąca je
szcze ważnych punktów należałoby dotknąć. Wy
prowadziliśmy tu trzydzieści prawideł i contra-prawi- 
deł na scenę5 ale gdybyśmy ich i trzydzieści tysięcy 
przytoczyli, dalecy bylibyśmy od końca, ponieważ tu 
wszystko mnogie, mnogie bezliku! — Każde tu pra
widło, pojedynczo wzięte, znajduje przeciwną odpo
wiedź. I to rzecz zupełnie naturalna; albowiem i'e 
twierdzeń Doświadczenia, tyle przeczeń Myślenia! Ka
żde prawidło pokazuje się przeto jednostronnem. — Na 
to odpowiada empiryk: Ale wszystkie razem są wszech
stronnością!— Tym sposobem jednak kryje się tu każde 
pojedyncze prawidło pod rzymską togę poważną wszyst
kich prawideł, a wszystkie prawidła uciekają się zno
wu pod powagi pojedynczych prawideł skrzydła! Rzecz 
się więc krzyżuje, i sama zabija! Ale tak jest i być
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musi na wszystkich smugach Doświadczenia. Pan Pa
weł odwołuje sic; tu do pana Gawła, a pan Gaweł do 
pana Pawła5 ten cytuje tysiące powag wielkich, a te 
tysiące powag znowu jego cytują! Kółkiem się więc 
rzecz toczy, i dla tego królewska ułuda! — Po ca
łym szacunku, który się Doświadczeniu, jako pierwsze
mu źródłu ludzkiej mądrości, należy, — wyznać potrze
ba, ze, w swem odosobnieniu od metafizycznej spe- 
kulacyi, równie w pedagogice, jak i w innych umie
jętnościach, niejest dostateczne, i szukającego pełnej 
prawdy ducha zaspokoić niezdola. Tu wiele złota, 
a przecież ciągłe tantalowe pragnienie! — Doświadcze
nie jednakże jest mimo tego wszystkiego bóstwem sta
rem, mającćm tysiące ócz i tysiące języków $ godnem 
jest tedy czci od każdego, komu rozum miły* Co ono 
nam daje niejest fałszywą, ale jednostronną  
rzeczą. Wszystkie powyższe prawidła są równie praw
dziwe i fałszywe, jak odpowiedzi je zbijające. Ceńmy 
je przeto, chociaż nas nienasycają. Niejest to obiad 
cały, ale dopiero filozoficzna zupa!

Jean Paul, sławny wydawca niemieckiej Lewany, 
oświadcza tu, co następuje. „Zwyczajni rodzice mają, 
w miejscu jedynego, pierworodnego. — cały świat wycho
wania słońcem swem środkowem ogrzewającego — obra
zu, wielką galeryą obrazków: w miejscu idei jednej, 
tysiące ideałów, które dziecięciu na stół jak obwa
rzanki stawią, i częstując je, nędzną tą łakocia co
dziennie, dopiąć celu swego usiłują! Jeżeli np. nie
zgodność s s o b ą  zwyczajnego ojca, tajną i jemu 
samemu niewiadomą, na światło dzienne wystawisz, je
żeli jego pedagogiczne prawidła w plan do wychowa
nia młodzieży i w katalog lekcyi uporządkujesz, ‘i je
żeli tu ze strony moralnej jedynie rzecz uchwycisz; od
kryje się twym oczom następna malownicza perspekty
wa: Wpierwszej godzinie ma być synowi memu czy
sta moralność wykładaną, przezemnie samego lub na
uczyciela; w drugiej nieczysta moralność t. j. do na
szego pożytku zastosowana. Wtrzeciej powiesz chłopcu:



99Patrza|9 twój ojciec tak robi!** — Wczwartćj: ^Je
steś jeszcze małym, a to tylko wolno jest dorosłym!44 — 
W  piątej: „Główną rzeczą jest, umieć przedrzeć się
przez życie i jego ciernie, zostać płatnym urzędnikiem, 
chleb sobie zabespieczyć!44 — w szóstej: nie doczes
ne ale wieczne rzeczy mają być celem twego dążenia44 — 
w siódmej: „stąd też cierp lepiej niesłuszność a kochaj 
ludzi44 — w ósmej: „bądź jednak mężem honoru i zdepcz 
wroga, który cię napastuje!‘4 — w dziewiątej: „chło
pcze, nierób takiego zgiełku, takiego łoskotu! — 
w dziesiątej: „chłopiec niepowinien tak cicho jak ty 
siedzić, porwij sie jak zrzebiec, i brykaj! — w jede
nastej: potrzeba ci być, jeśli masz rozum, rodzicom 
więcej posłusznym, — w dwónastej: musisz jednak 
być samodzielnym, czuć sie wolnym i sam siebie wy
chowywać!44 Tak ukrywa tu ojciec, za odmianę usta
wiczną szkolnych godzin i stacyi pocztowych wycho
wania , jednostronność, sprzeczność lub niedorzeczność 
swych pedagogicznych prawideł! A co się jego lubej 
małżonki dotyczę, ta niejest ani do niego, ani do owe
go Harlekina podobna, co ze stosem aktów pod jedną 
i drugą pachą na teatrze wystąpiwszy, na pytanie: co 
ma pod prawą pachą, odpowiadał: ukazy, na pyta
nie zaś co pod lewą: przeciwne ukazy, ukazów 
zakazy; ale da się z olbrzymem Bryarejem porów
nać, który ma sto ramion, a pod każdem ramieniem 
wielki s ós co raz to innych ukazowych aktów!44

Słowa te Rychtera są wybornąv satyrą empirycznej 
pedagogiki, która w kraju oderwanej mnogości przed
miotu głowę traci i pląta się w tysiączne sprzeczności; 
słowa te brzmią przecież długo już nadaremnie! Szwarc 
np. który w pedagogice swej więcej filozofuje, niż 
Niemayer, lub inni pedagogowie, śpiewa jednak sta
rą pieśń gminnego dudarza i prawi: „Kto trzyma się
tego lub owego teorycznego systemu pedantycznie, nie- 
zasługuje na nazwę pedagoga; którego przed
miotem jest działalność w życiu, zaczem prakty
ka ! Tu po rzeba koniecznie zostać Eklektykieml44

15
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Rzecz zaiste psobliwa! Czyliz filozofia niejest równie 
praktyką jak teoryą? Czy liż system, bądź jako świat  
lub jako książka, bądź jako boskie, lub też jako 
ludzkie dzieło uważany, niejest życiem najwyższem 
i największą działalnością? A więc pedagogika ma 
być podobnym do kapuścianego bigosu, nędznym Ek
lektyzmem , i rościć przy tein prawo do imienia umiejęt
ności! — Poznawszy tedy, co doświadczenie w pe- 
dagogice wystawić nam zdoła, czas jest przejść do 
właściwego myślenia i jego w tym względzie utworow. 
Od empiryi wiedzie nas prosta droga w kraj speku
lacji !

§• «*•

^5>pekulacya, na rączych, orlopływnycli, bły
ska yiczych skrzydłach u m y s ł u  czystego  

w  kraj górny myślenia wzuiesiona, i w szę
dzie bezwzględną j e d n o ś ć  widząca, wysta
wia w  pedagogice j e d n o  prawidło! Z  nie
bios patrząc na ziemię zobaczym tylko ku
lę światła! Wspomnio le prawidło leży w  na
stępnych wyrazach: W i e d ź  d u c h a  t w e 

g o  w y c h o w a ń c a  c o r a z  w y ż e j  p r z e z  

w s z y s t k i e  p o t ę g i  i s t o p n i e  r o z w i 

k ł a n i a ,  a ż  d o  uni i  z b e z w a r u n k o w y m  

d u c h e m  B o g a !  Prawidło <o jest pier

wiastkiem i pierworodem spekulacyjnej pe
dagogiki,, i zamienia się natychmiast w  system 

wielki i głęboki, skoro je zechcesz objaśnić* 

Duch jest, wedle H egla, ostatniego i naj
w yższego czystej spekulacyi bohatera, p od 

m i o t o w y m ,  p r z e d m i o t o w y m  i b e z 
w a r u n k o w y m ,  czyli bezwzględnym du- 

• cheni. T e  trzy rosstępy ducha są przyczy-
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n;| trzech oddziałów spekulacyjnej pedago
giki, którę w krótkim zarysie czytelnikowi 
naszemu podać zamierzamy.

*♦

1.) Umysł, ten ojciec święty wszelkiej umysłowo- » 
ści. jest wrogiem odwiecznym zmysłu i zmysłowości, 
niewyłączając tu nni wyobraźni, ani pamięci, ani ro
zumu; a przeto wrogiem̂  także empiryi i doświadcze
nia. Jego istota i królestwem jest świat niewidzialny, 
byt wewnętrzny, duch czysty, bezwzględna jedność. 
Myślenie, ustawicznym ruchem skrzydeł umysłu będą
ce. nieda się krajać i rozwłókniać, jak materya, jest 
rzeczą niepodzielną, przejrzystą monadą. Mamy wiele 
zmysłów, a zatem wiele zrzódeł doświadczenia5 czyste 
myślenie jest jedno, jak i jego zdrój jedyny, umysł. 
Kraj doświadczenia jest lasem, kraj myślenia wysoką 
samotną palmą; doświadczenie jest ludną Warszawą, 
myślenie pustelnikiem na Łysej górze! — Umyslowość 
wice, będąc i żyjąc bezwzględną jednością, oburza 
się przeciw mnogości pedagogicznych prawideł doświad
czenia, zwala je po kolei, depce nogami, i pragnie 
jedno ogólne wystawić tu. jak i wszędzie, pra
widło, czyli znaleść pedagogiczny pierwiastek. Za- 
czern możemy mieć tylko jedno spekulacyjnej pedago
giki prawidło, ale prawidło będzie cjdej tćj pedagogi
ki pierworodem, będzie jej wielkim systemem w ma- 
łem ziarnie nasiennem, i rospadnie na części, na członki 
swe natychmiast, skoro sic go dotkniesz i bliżej obej
rzeć je, zamierzysz. Głos umysłowości jest waż
niejszy, niż głos zmysłowości, niż mądrość do
świadczenia. O tern nikt nie wątpi, kto wie, czera 
umyslowość względem zmysłowości, lub czem dusza 
względem ciała; kto żąda być duchem! Teraz czas 
jest owo spekulacyjnej pcgagogiki prawidło przedsta
wić. Występuj tedy zaklęty metafizyczny duchu wy-

\
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chowania i odsłoń twą postać przed okiem słowiań
skiego świata! ,

2 .) Umysł niejest zmysłem, niejest ciałem; niema 
przeto ani oka ani ucha, ani organow powonienia, 
smąku, i dotykania, on jest na świat zewnętrzny zu
pełnie ślepy,' głuchy i nieczuły! Wiecznie w materyi 
zakopana i żadnemu oku odkryć się niedajaca prawdzi
wa wewnętrzność stnienia i istnienia,' jest jego istotą 
i ojczyzną, jego też i przedmiotem! W jego ustach 
ustawicznie takie zdania: „Bytem jest myśl jedynie,
czysta idea! Wszystko, co jest, j es t  istotnie o ty
le tylko, o ile jest myślą, ideą, światem nie
widzialnym! Tylko duch bytem, Bogiem i świa
tem! Natura jest nieduchem, marą ducha, jego cie
niem, niczem! Co widziemy, to maska balowa, ułu
da; co myślemy, to rzeczywistość! Oderwij się od 
zmysłowości, zostań duszą i osnuj się z duszy tej wy
ciągniętą niewidzialną myślenia, pajęczyną, a byt praw
dziwy i rzeczy istotę obaczysz! Człowiek jest w kra
inie umyslowości li duszą, t. j. jednostką ogólnego du
cha, czyli ograniczonym izawarowanym duchem, a ka 
żdy duch takowy jest czasowym jawera boskiego du
cha. Celem więc człowieka jest wyjście ze swój je
dnostki ducha i stanie się całkowitym ogólnym duchem, 
przemiana swój duszy w ducha; swego zawarowanego 
ducha, w duch bezwarunkowy, czyli, jak już rzekliśmy 
unia jego ducha z dachem Boga! W filozofii 
ducha znajdziesz przeto żywioły i plan do spekulacyj
nej pedagogiki. Niepo obna jest bez. filozofii ducha 
przedstawić historyą jego rozwikłania, k órą jest 7łaśnie 
spekulacyjna pedagogika.

3). Leży j ż jedyne pedagogiki spekulacyjnej pra
widło przed nami, jak Niemcy przed Polską, bo czy
taliśmy je przed chwilą, oraz na czele tego paragrafu. 
Jeżeli prawidła tego rozłożyć i bliżej poznać nie żą
dasz, rz cz nasza zupełnie skończona; jeśli zaś pra
gniesz ob • yć, w jakie drzewo Minerwy ziarno to 
metafizyczne się rozrasta, potrzeba ci, przynajmniej



wkrótkości, cała spekulacyjny poznać pedagogiko. Dość 
powiedzieć Niemcy, a wiesz, o czem mowa5 inna 
rzecz jednak zwiedzić i poznać ten kraj rozległy, zwie- 
lu krajów złożony i jedną nicią swojej Ilzeszy związany. 
Prawidło powyższe spekulacyjnej pedagogiki jest także 
rozległym krajem, zastanowić się nad niem musisz, 
skoro ci idzie o znurtowanie toń wewnętrznych peda
gogiki! Wtej chwili ani marzysz, w jak wielki oce
an prawidło owo się rozpływa5 nieznasz go i prze
to, poznać ci je bliżej potrzeba! 1 i

Duch, ten Bóg i świat prawdziwy, ten byt je
dyny w słonecznej krainie myślenia i umysłowości, jest 
jeden i nierozdzielny, skoro rzecz u ważysz ściśle i bez
względnie. Jeżeli zaś żądasz poznać go bliżej, zaj
rzyj w jego istotę; a zajrzawszy w nią odkryjesz na
tychmiast trzy różne zapatrywania się nań względy! 
On jest naprzód twoim, pod twoją władzą, czyli pod 
twoją samodzielnością, pod twoim niepodległym mio
tem stojącym duchem, a przeto podmiotowym du
chem, podmiotem, dalej jest znowu duchem będącym 
istotą natury całej, rdzeniem świętym realności, rzeczy 
przedmiotu, a przeto przedmiotowym duchem, 
przedmiotem; jest wreszcie duchem, w którym 
wszelka różnica między podmiotem i przedmiotem usta
je, duchem równie pod-jak przed-miotowym, a prze
to bezwzględnym, nieograniczonym, bezwarunko
wym! Stosownie do tych trzech, przed okulara ‘ twe
go poznania,* będącego zawsze rozbiorem jedności, z ło
na bezwzględnego ducha występujących względów rospa- 
da się spekulacya ducha, a z nią i spekulacyjna peda
gogika na trzy oddziały, które nam przedstawić w na- ' 
6tępnych paragrafach potrzeba. '

Ponieważ Hegel dziś jest najwyższym mistrzem 
na pływających wyspach obłokowych spcknlaryi, po
nieważ my nie spekulacya, ale f i lozofią się trudni
my, i ponieważ to s celem naszym zupełnie zgodne; * 
przedstawiony tu spekulacyjną pedagogikę wedle nau
ki Hegla. Trzymamy się filozofi* ducha od Ilegla sa
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mego w filozoficznej Encyklopedyi podanćj, ale nie zup eł- 
nie ściśle. Tu i owdzie robiemy mnie zmiany, które za 
niezinieniające polepszenie systemu tego uważamy. Cala 
rzecz wreszcie staramy sio uczymie zroznmialsza i stro- 
jemy ją w staropolski kontusz. Polak niezdolny jest gryść 
wiórów, on chce pieczeni. Mądrość, żywcem z Nie
miec na ziemie polską przelana, byłaby mlekiem s pier
si trupiej! Miej tedy cierpliwości chwile, Sarmato! 
Poznasz tu jedno pasmo idei heglowskich w ojczystej 
mowie i w polskim kroju!

§. 6 .  " >
%

S p e k u la cja  p o d i n i o t o M e g o  d u c h a  pro
wadzi nas do następnego pedagogicznego w y
padku: W iedź twego wychowańca w kraj

p s y c h o l o g f c z n o ś c i  i jego  trzy powiaty, 
czyli przez stopnie n a t u r a l n e j ,  c z u l e j  i r z e 
c z y w i s t e j  d u s z y ;  wiedź go potem w  kraj 

f e n o m e n  o l o g i c z n o ś c i  i jego  trzy powiaty, 
czyli przez stopnie p r z e ś w i a d c z e n i a ,  

ś w i a d o m o ś c i ,  i u m y s ł u ;  wiedź go w re- 

s cie w  kraj p n e u m a t o l o g i c z n o ś c i  i je 
go trzy pow iaty, czyli przez stopnie d u c h a  

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

n e g o ,  słowem, wiedź go przez w szystkie  

kraje i powiaty P o d m i o t o w o ś c i  d u c h a !  

Uczynić w y chowańca w  o 1 n y ni d u c h e m  jest  

tu celem twym ostatecznym!
I

* *  *

i .) Krajami p o d m i o t o w e g o d u c h a są, wedle spe- 
kulacyi Hegla: psy chologiczność, fcnomenologi- 
czność i pneumatologiczność. Duch twego wy-
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rłiowaiin ina te tr.y kraje wiedzie, jeżeli pragniesz 
pndmio towość w nim rozwikłać! Każdy s tych trzech 
krajów rospada się na trzy powiaty. Mamy prze
to dziewięć powiatów w podmiotowości ducha, czyli 
dziewięć stanowisk, na których nam się zatrzymać po
trzebâ  Podróż tę odprawiemy, ale na wozie parowym 
i po żelaznej kolei, czyli nader spiesznie, bo naszemu 
czytelnikowi nie spekulacyjna pedagogikę sarnę, alejej za
rys przedstawiamy. Dość tu na wątłej i odległej ja
sności tak zwanego w astronomii światła obłoczko
wego, będącego nieznana mleczna droga w niezmie
rzonej oddali! 1

Psy chologiczności kraj obejmuje w sobie trzy 
powiaty: duszę naturalną, czułą i rzeczywistą* 
A więc do każdego punktu z osobna! »

a ) Naturalna dusza jest pierwszym powiatem 
w psychologiczności kraju. Duch przychodzącego na 
świat dziecięcia niejest jeszcze duchem człowieczym, ale 
duchem naturalnym, duchem takim, jaki we zwierzu, 
w roślinie, w każdej rzeczy żyje. Duch ten jest zupeł
nie ogólny 5 nieczujesięj niewienico sobie! Własne jego 
przeświadczenie jest w całej naturze rozlane, a jego ogni
sko na wszystkie strony rostrzelone; on sie nieskupił, 
nieścieplił, niezaognił, nierospalił, a przeto i niepoczuł. 
Dziecko nowo urodzone jest naturą, jest pączkiem czło
wieczego drzewa z ziemi wyrastającym, ale nie drze
wem tern, ni jego kwiatem*, ni owocem 5 wszystko to ma 
sie dopiero z niego rozwinąć. Dziecko zaczyna się już 
w prawdzie od natury odosobniać; rośnie przecież w niej 
silnym korzeniem Oderwać je od ziemi, uwolnić od ma
tki natury potrzeba5 duch jego ogólny ma się stać po
jedynczym, ma zgęstnieć w rnałem ognisku i zostać 
jednostką. Duch jego niech poczuje sie duszą; a że 
duch ten jest naturalny, poczuć sie może li duszą n a- 
t u r a 1 n ą! Dusza naturalna jest duchem naturalnym, c o 
poczuł sie we własnej jednostce, w pojedyiiczo- 
ści człowieka, co przestał być ogólnym duchem. Naj- 
pierwszą powinnością rodziców jest tedy, wieśdź dzie
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cię do poczucia sic w swój. istnienia jednostce, czyli 
do poczucia się dusza naturalną! Środki do tego celu 
wiodące są empirycznej natury, n. .p., kąpanie, powija
nie dziecięcia i t. p., niemają zatem spekulacyjnego in
teresu. Wreszcie sama natura dziecięcia jest tu prze
wodniczką, ponieważ dueh naturalny przechodzi sam 
przez się w duszę naturalną. Jest to rozwikłania się 
naszego krok pierwszy, konieczny i bardzo wczesny! 
Dusza naturalna odrywa się tutaj tak od naturalnego 
ducha, jak dziecko świeżo urodzone od żywota swej 
matki, i po tern oswobodzeniu się od ogółu, od pow
szechności, zaczyna być rzeczą pojedynczą, duszą! i 

Tu parę ustepnych uwag, przecież nie heglow
skich, lecz naszych. Przejście ogólnego naturalnego 
ducha w pojedynczą naturalną duszę, które w dziecię
ciu ma miejsce i nawet empirycznie niezawodnem jest 
zdarzeniem, dowodzi, że duch natury i duch człowieka 
jednymże i tym samym są duchem, że duch człowieka 
jest ogniskiem ducha natury, i dla tego wiedzącą o so
bie istotą. Duch natury rosproszony po wszystkich rze
czach jest bez ogniska własnego, stąd też i bez wła
snego przeświadczenia; w człowieku zaś znajduje on 
swe ognisko, a wiec i własne przeświadczenie! Ze zaś 
duch natury wypływem jest z ducha Boga, .i że duch 
Boga jest wiedzącym o sobie duchem, a więc świado
mością, czyli we zwykłej mowie, własnem przeświad
czeniem; duch Boga przeto jes także ogniskiem ducha 
natury. Duch natury jest sam w sobie bez własnego 
przeświadczenia, jednakże ma dwa własne przeświadcze
nia, jedno w duchu Boga, drugie w duchu człowieka, 
jedno w wieczności, drugie \v czasie. Stąd wynika, że 
duch Boga, będący ducr.a natury początkiem, duch czło
wieka, będący ducha natury końcem, i duch natury wią
żący tu początek s końcem, w be wzg 1 ędnej jedni 
są tymżesamym duchem, jedną istotą! — Fichte stopił 
w sweni myśleniu ducha Boga z duchem natury w je
dno: i dla tego zaprzeczy! Bogu własnego poświad
czenia! On mówi* własne przeświadczę ie jest rzeczą
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pojedynczej istoty, duchownej jednos ki, duszy, nigdy 
zaś ogółu! Wszelki ogół j ŝt be .ro umny. i „Filozof 
ten jest w wielkim błędzie. Natura bowiem jest rzeczą 
ogólną̂  czyli ogólnością;'duch jest, względem natu
ry, szczególnością obrabiającą owe ogólność i sta
rającą się zamienić ją w pojedyuczośćj świat jest, jako 
zawsze świat wczorajszy, dzisiejszy ilb jutrzejszy, ja
ko ta lub owa istota, roślina, r yierzę albo czlowięk, 
po j edy ńczością; Bó«r zaś jest tem wszystkiem w 
pierwiastkowej jedni, czyli pierworodną, całość wszel
ką rodzącą całością! Całość ta, jako z odwiecznej 
styczni ogólności ze szczególnością odwiecznie 
wytryskująca pojedyńczość, jest bezwarunkową ca- 
lostką, a przeto istotą o sobie wiedzącą! Bóg jest 
całostką w stni, człowiek całostką w istni, oba chło
ną ogólność i szczególność w sobie, są pojedyńczością, 
osobą, własnem przeświadczeniem! — Hegel uwiża 
bezwarunkowy duch Boga za istotę mającą własne 
przeświadczenie, która przecież w duchu natury sie 
rosplywając i w nim zaplątując s sobą w dyalek- 
tykę, swe przeświadczenie gubi, sama sie przeczy 
i znosi, która wszędzie tęskni /.a stanem swym pier
wiastkowym, pracuje ku temu celowi i wraca wresz
cie w duchu człowieka do siebie samej! Duch czło
wieka jpst dziecięciem ślepej ducha naturalnego tęskno
ty za swym stanem pierwotnym, jest duchem Boga po
znającym samego siebie w naturze i czasie.u Takie 
uważanie ducha jest, przy całej spekulacyjnej jedno
stronności Hegla, już filozoficzne, ponieważ tu duch 
Boga, natury i człowieka, jest w bezwzględnej jedni 
tymsamym, a we względnej różni, za każdym razem 
innym duchem!

b)  D u s z a cz u ł*a jest psychologiczności kraju drugim 
powiatem. Dziecię, będące dopiero duszą naturalną, 
jest jeszcze zwierzem i dotego zupełnie głupiem, któ
re się w prawdzie całostką istniejącą już poczuło, nie- 
umie się precież odróżniać od otaczającego je świata 
i uiczna, co rzeczowość, co przedmiotowość. Dzie-t
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cię takie znajduje sic w szarym zmroku porannym swe
go istnienia, a dusza jego naturalna, śpi snem twar
dym. Przedniiotowości wrażenia zrobiły je wpraw
dzie czującą się już istnienia jednostka, ale to czucie 
siebie jest jeszcze senna marą, czczem widmem, je
szcze niewiedzącą o swej przyczynie skutkowością! 
W  tem pomnażają sic przedmiotów ości wrażenia i wy
stępują coraz silniej, dotkliwej! Dusza naturalna otwie
ra wiec zaspane oczy, widzi świat zewnętrzny i od
różnia go od siebie. Powoli świat ten się dla niej roz
szerza. Tu występują przedmioty sprawiające jej 
radość, tam zaś przedmioty dotykające ją niezno
śnie i ob i zające w niej boleść. Spoczątku mniema 
sie być ona jedną rzeczą s ciałem własnem; wreszcie 
uważa nawet własne ciało za rzecz obcą, zewnętrzną, 
za najbliższą siebie przedmiotość! Słowem, dusza na
turalna, w y r a ż n i e przedmiotów ość c z uj ą c a. jest 
duszą czułą. Dusza naturalna czuje siebie jedynie 
i jest jeszcze podmiotowością stojącą s przedmioto- 
wością w pierwotnej mętnej zgodzie; dusza zaś czuła 
czuje sama siebie i rzecz zewnętrzną, jest podmioto
wością stojącą już s przedmiotowością w dyałektycznym 
sporze, odróżniającą się od prfledmiotowości. Dusza dzie
cięcia podniosła się tu o jeden stopień wyżej; jej is
tnienie stało się rzeczą jaśniejszą, jej w sobie skupio
na ducha ogólnego jednostka, nabrała o sobie większej 
pewności! Słońce przeświadczenia jednakże jeszcze 
na jej niebie nie weszło!

c) Rzeczywista dusza, czyli dusza, istotna 
i właściwa, jest trzecim psychologicznego kraju powia
tem. Dziecię pomiarkowało nakoniec, jedząc n. p. pa
pkę i bawiąc się cackami. ze wszelka przedmiotówość 
jest li dl* niego! Zaczyna więc żądać przedmiotów 
swej chęci, a odpycha przedmioty swej niechęci! Tu 
poczuła się podmiotowość panią przedmioto wości 
i w takowem poczuciu się została duszą rzeczywistą! 
Przeczuwa ona spoczątku swoje samowolność, później 
zaś przekonywa się o niej codziennie żywiej! Cierpi



dziecię, lub czegoś zada, a wiec płacze! Płacz ten 
jest roskazem, a sługa, która tu jest piastunka lub 
matka , słuchać musi! Tu nawet ludzka osoba jest rze
czą! W takim stanie jest dziecię królem Elfów, któ
remu wyższe i rozumniejsze władze służą! Tak roz- 
wikluje się tu podmiotowość dziecięcia coraz silniej; 
poczuwa sie dusza jego coraz samowolniejszą i czyn- 
niejszą; poznaje się jaźń jego coraz potężniejszą prze
dmiotu wqści monarchinią. Podmiotowość tedy depcąca 
ślepo nogami wszelką przedmiolowość jest duszą rzeczy
wistą. Stopień takiego rozwikłania się ducha, jest jesz
cze zwjerzecością! Lew i tygrys n. p., niepoznają wyż
szości człowieka nad sobą, nieprzeczuwają wielkości je
go, i robią go równie jak owcę lub wolu swym żerem. 
Człowiek w ich ślepych ̂ oczach, jest tylko mięsem, tyl
ko rzeczą stojącą wich możności!

Dusza naturalna jest nijaką, dusza czuła żeń
ską, dusza rzeczywista m ę z k ą, pierwsza śpiącą 
snem bezpłciowym, w którym wszelkie różnice jawu 
znikają, druga bierną, trzecia czynną istotą. Tą 
droga wędruję duch każdy. Duch dziecięcia może 
przecież spać długo, i zostawać ciągle w letargu du
szy naturalnej: dlategoż jest obowiązkiem rodziców, 
pobudzić go do ruchu. Wiedź przeto dziecię w trzy 
powiaty psychologiczności kraju, czyli przemieniaj je* 
zwolna w dusze naturalną, czułą i rzeczywistą!

2.) Fenomeno 1 ogiczności kraj obejmuje także 
v sobie trzy powiaty: przedświadczen ie, świado

mość i umysł. W kraju tym ma rzeczywista dusza 
stać sie u m y s 1 o w o ś c i a.> - * ' i
i . a 'J  Prze świadczenie jest pierwszym powiatem 
wykroju fen menologiczności ducha. Dusza rzeczywi
sta ̂ cpcąca nogai i ślepo wszelką przedmiotowość i uwa
żająca ją za swe d bro, za rzecz, jest jeszcze głu
pią, i niewie, co czyni. Wilk pożerający pasterza 
i trzodę jest tylkp paszczą krwi chciwą5 dziecię roska- 
zującę swym opiek nora, jest tyranem bez myśli, bez 
głowy! Przedmiotowość, będąca duszą rzeczywistą,



staje się coraz czynniejszn, i czynność swą zwraca 
wreszcie sama na siebie. Ona poznaje, że jest czyn
ną istotą, myślą, wolą, duszą, że wszystko inne jest 
bierną rzeczą, jej narzędziem! Dusza taka, t. j. du- 
6'̂ a rzeczywista, co na siebie same uwagę zwróciła, 
co wie, że jest duszą, że jest czynną istotą i że 
wsrystko w koło niej jej lalką5 co nietylko czyni, ale 
wie, dla czego czyni5 która nietylko czyni, ale wie, że 
jal̂ o jedyna czynna istota czyni; dusza taka jest prze
świadczoną o sobie duszą j czyli jest przeświadcze
niem* Tu przestaje dziecię być zwierzem i staje sie 
człowiekiem! • Zwierz rozwikluje sic jedynie psycho
logicznie i w najwyższym stopniu swego rozwikłania 
występuje jako dusza rzeczywista. Człowiek zaś ro
zbiją tę taine i wchodzi w kraj wewnętrzny przeświad
czenia! Na przejściu rzeczywistej duszy w 
przeświadczenie polega jak papier cienka ściana 
roz zielająca dwą królestwa: zwierząt i ludzi!

bJy Świadomość jest drugim powiatem w kraju 
fenomenologiczności ducha. Przeświadczenie ma to cha
rakterystyczną swą naturą, że tylko1' samo sie egoi
stycznie sadowi, że tylko samo siebie za przeświadcze
nie uważa, i że wszystko zgoła jest 11 niego marną 
rzeczą! Jest to właściwie podmiotowość nasza, zna
jąca już wprawdzie przedmi.otowość/ ale nieznająca 
podmiotowości innej, prócz siebie! Dziecię posiadają
ce przeświadczenie, staje się istotą coraz saraowolniej- 
szą, i właśnie przezto zniewala rodziców do ujęcia 
tej samowolności w cugle. Dziecię nienawykłe do cu- 
gla spina się i ze złości pieni, jak młody źrebiec 
puszczany na obuczenia linie. Itózga jest tu mądrości 
końskiej krynicą. Dziecię walczy do ostatniego, ulega 
wreszcie, ponieważ jest słabszą od rodziców istotą. 
Wola rodziców stała się więc jego wolą; przeświadcze
nie cudze zatryumfowało tu nad jego przeświadcze
niem! W tym boju1 poznaje dziecię,4że przeświadcze
nie nie w niem jedynie, ale i obok niego sie znajduje;



uczy się swe przeświadczenie od przeświadczenia ojca 
maiki i nauczyciela, od obcego, zewnętrznego prze
świadczenia odróżniać, czyli poczuwa się jako własne 
przeświadczenie t. j. jako świadomość. Tu 
wchodzi przeświadczenie z innein przeświadcze
niem w podobną walkę, w jaką weszła dusza na dru
gim stopniu swego rozwikłania psychologicznego z rze- 

• c z ą 5 tu ściera sie podmiotowość s podmiotowością, 
tam s przedmiotowością! " '
- c.) Umysł jest trzecim powiatem w kraju feno-
menologiczności ducha. Wychowaniec odkrył prze
świadczenie w święcie względem siebie samego ze
wnętrzne i poczuł sie przez to jako świadomość. Przy
znaje tedy innym przeświadczenie, ale tylko prze
świadczenie; sam zaś mniema być jedynem wła
sne tn przeświadczeniem, i dla tego istotą nad 
wszelkie przeświadczenie wyższą. Poczyna zatem no
wą s przeświadczeniem rodziców walkę, ale, wnet 
pokonany i upokorzony zniewolony został do uznania 
także i własnego przeświadczenia czyli świado
mości poza sobą! Jestem wiec, mówi, świadomością; 
ale ojciec i matka są także świadomością, a przeto 
istotą mi równą! Jch świadomość jest nawet potężniej
sza od mojej, zaczem potrzeba mi przynajmniej dopóty 
jej być posłusznym, nim sam sił nabiorę! Wtych 
myślach zatopiony podrosł chłopiec i stał sie młodzia
nem. On szacuje rodziców, i oni mu pokazują swój 
szacunek. On uznał ich za równych sobie; oni też za 
to, równym go sobie uznali i obchodzą się z "nim jak 
s przyjacielem. Ten stosunek rostwiera mu oczy, i po
kazuje wreszcie jak na dłoni, że jego podmioto
wa świadomość i względem niego przedmiotowa 
świadomość innych, w istocie są jedną i taż samą świa
domością ludzkiego ducha. W  uznaniu pod- i prze
dmiot o w aś c i, świadomości w mowie będącej, leży chwi
la błoga i długo pożądana, w której nasz wychowaniec 
staje się umysłowym człowiekiem. Dotąd był, s po
czątku instynktem, później rozumem; teraz został
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umysłem, a przeto obywatelem wielkiego umysłowo- 
ści państwa! >
ł Kraj fenoinenologiczności ducha jest placem bojo

wym podmiotowej spekulacyjnej jaźni s przedmiotowa 
spekulacyjną jaźnią; i ten plac boju, będący piękną dya- 
lektyką, zai ienia się wkoucu w arkę świętego przy
mierza spekulacyjnej Pod- i Przedmiotowości. Tą dro
gą rozwikłuje się duch każdy; tą drogą wiedź i ty twego 
wy Chowańca! Wprowadź go zatem w trzy powiaty fe
nomenologicznego kraju, czyli wychowuj go do prze
świadczenia, świadomości i umysłu!

3.) P n e u m a t o 1 o gi cz n o ś c i kraj nakoniec obej
muje w sobie również trzy powiaty, a temi są: duch 
teoretyczny, praktyczny i wolny. W kraju tym 
ina zostać umysłowość twego wychowańca duchem, a na 
swego rozwikłania szczycie dnchem wolnym, jako naj
wyższą podmiotowością ducha,!

a . Duch teoretyczny jest pierw yin powiatem 
w pneumatologicznym kraju. Młodzieniec, co wdarł sie 
w górne niebiosa uinyslowości, czuje wkrótce całą potę
gą swego ducha. Potęga ta w nim jest jego władzą 
twórczą. Do tego czasu był jego duch bierną istotą, 
i przyjmował wykształcenie, równie jak odzież i po
trawę, z rąk rodziców. Wychowanie to było może do
bre i wyborne, ale za ogólne, i nieściśle do jego so- 
bistości i życzenia zastosowane. Teraz budzi sie w nim 
ochota do tego lub owego stanu, do tej lub owej umie
jętności, i widzi, jak mało go do tego celu usposo
biono. Zniewolony wiec zostaje sam siebie, wedle wła
snego zamiaru, dalej kształcić. Pracuje przeto, dosko
nali się coraz bardziej, i szuka s sobą samym i w so
bie własnego zaspokojenia. Po kilku latach nabył nie 
podległego zdania, uporządkował swe myśli, zlał je 
w jeden harmonijny system i poczuł się głową, twór
czym duchem! Uczucie to zrobiło go pysznym, a wie 
dząc wprawdzie co sam myśli, gdy, za nadto myślą 
własną zajęty i zatrudniony, nie wie, co inni myślą, 
nie zdolnyr jest oryginalności innych ocenić, zowie

i



f$9

wszystkich głupcami, chce ludzkość przeistoczyć, świat 
cały zburzyć i podług własnego planu na nowo urządzić, 
liinyslowość w takim stanie jest duchem teorety
cznym. *

b. )  Duch praktyczny jest drugim pneumatolo- 
gicznego kraju powiatem. Młodzieniec przepełniony swym 
duchem teoretycznym i kipiący nim jak olej na ogniu, po
znaje w końcu, że dotąd książki, myśli, czcze słowa, 
ale nie rzeczywistość, nie świat istotny były jego czyn
ności przedmiotem! Został mężem, poczuł w sobie chęć 
do działania, i zarumienił się przed sobą samym, że do
tąd tylko jeżykiem, jak baba, lub drewnianym pałaszem 
jak dzieciak w powietrzu wywijał. Złożył więc prawem 
przepisany examen ze swego przedmiotu i został urzę
dnikiem! Teraz działa z najgorętszym zapałem i pra
gnie myśli swe w słowa, a słowa swe w rzeczy za
mienić. „Grom, błyskawica! Stań się, stało! Matką 
dziewica, bóg ciało!•* W takim stanie został człowiek 
duchem praktycznym. Ale duch ten niejest Dogiem i znaj
duje tysiące tam, zawad i przeszkód, opala po tysiąc 
kroć swe krogulcze pierze, i z obłoków zpada na ziemie! 
Walczy nieustraszony na śmierć lub życie, ale zawsze 
dalekie mu zmycięstwo! Wypadkiem tej kilkuletniej 
walki jest nareszcie, iż uznać musi teoretyczne wy
kształcenie i silnego praktycznego po za sobą ducha. — Tak 
więc wystąpił tu duch praktyczny przeciw praktyczne
mu duchowi i zapadł z nim w ciężką potyczkę! Tutaj' 
walczy duch przeciw duchowi, jak wyżej przeświad
czenie przeciw przeświadczeniu, lub jak jeszcze wyżej 
dusza przeciw rzeczy. Każde drugie stanowisko jest 
dyalektyką, bojem!

c. )  Duch wolny nakoniec jest trzecim i ostatnim 
pneumatologicznego kraju powiatem. Młody człowiek 
przesadzony ze szkoły w życie praktyczne, zniewolony 
został tylekroć, rosstać się ze złotemi umu swego ma
rzeniami! Jego wola ugięła się pod silną ręką jowiszo
wą starszych i przełożonych! Poznał niezłomną potęgę 
zwierzchności, piszczał zdeptany jak robak pod butem

%



i wrócił do posłuszeństwa. Widzi, źc ludzkość niejest 
nieżywym gipsem lub marmurem i niedozwala sie ręką 
lada szaleńca w kształty umarzone przerabiać̂  że ona 
jest zbiorem jemu równych a nawet od niego wyżej sto
jących ludzi praktycznych, że z nią zacząć walkę, jest 
rzeczą waryata i że walka ta kończy się zwykle naj
smutniejszym końcem. Duch praktyczny zawiera przeto 
pokój ze wszystkiemi duchami praktycznemi, działa 
z namysłem, s poradą i ze zgodą innych, rzecz mu się 
zawsze udaje a sam rośnie w potęgę! W tym błogim 
pokoju s całym światem istot sobie podobnych, stał się 
duch„ praktyczny wolnym duchem, a stawszy się nim, 
poznał także, że każdy duch mu pobratni jest równie jak 
on sam, wolnym duchem! Znalazł się zatem wreszcie 
w kraju swobody i prawdziwej wolności, nauczył się 
tolerancyi, pobłażania i wyrozumienia! Tylko duchowi 
wolnemu wszystkie zamiary udać się mogą, bo on nie 
depce cudzej wolności, ale działa z nią w porozumieniu, 
bo on zna swą silę i siłę innych, bo on umie odróżniać 
rzeczywistość od marzenia! Duch wolny jest duchem 
szczęśliwym, duchem istotnym! Wiedź więc twego wy- 
chowańca przez wszystkie powiaty pneumatologiczności, 
czyli zrób zniego teoretycznego, praktycznego, a w końcu 
wolnego ducha! — Tu zaokrągla się sfera podmiotowo
ści w doskonałą kulę, oraz występuje jako całość skoń
czona, organiczna, żyjąca ipełn !̂ — Robimy tu wzglę
dem powyższego heglowskiego rozwikłania podmiotowo
ści ludzkiego ducha do każdego samodzielnie myślącego 
zapytanie: Niejestże system ten schematyzmem, tj. 
wedle samego następstwa czasowego urządzo
ną, i wypełnioną tabel lą? A przecież ta metoda chwa
lona jest bez miary, zowie się filozoficzną, systemem!' 
Tu gra wciąż rolę li kategorya stanu, ze swemi trzema 
podkategoryami, czyli ze swą możnością, rzeczy
wistością i koniecznością, ale oprócz tego nic wię
cej! Rodnia tu heraldyczna, nie* filozoficzna! 
Toż samo rozumie się i o dalszym rzeczy tej ciągu.
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jgipekulacya znowu p r z e d m i o t o w e g o  du
c h a  podaje nam następny wypadek : W iedź

twego wychowańca w  kraj p r a w a  i jego  

trzy powiaty , * czyli przez stopnie w ł a s n o 
ś c i ,  u g o d y  i s ł u s z n o ś c i  p r z e c i w  n i e -  

n i e s ł u s z n o ś c i ;  wiedź go potem w  kraj 
m o r a l n o ś c i  i jego trzy powiaty, czyli 
przez stopnie z a m i a r u ,  w ł a s n e j  k o r z y 

ś c i  i r ó ż n i c y  m i ę d z y  d o b r e m  a z ł e m ;  

wiedź go wreszcie w  kraj o b y c z a j n o ś c i  

i jego trzy powiaty, czyli przez stopnie ro
d z i n y ,  n a r o d u  i l u d z k o ś c i ;  słowem, 
wiedź go w e wszystkie kraje i powiały 

P r z e d m i o t ó w  o ś c i  d u c h a !  Przelanie
K

ludzkości całej w  pierś tw ego wychowańca 

jest tu ostatecznym twym celem!
r V >

*  *  ”  *
^  •

1.) Prawo, moralność i 'obyczajność, które 
nie w nas, ale, jak się w krotce przekonamy, za nami 
właściwie panują, które wiec nie pod ale przed na
szym miotem stoją, a przeto nie do podmiotu, ale do 
przedmiotu naszego należą,' nie są podmiotowym, ale 
przedmiotowym duchem. Dueh twego wychowaiica ma 
więc te trzy kraje i wszystkie ich powiaty zwiedzić, 
jeżeli pragniesz uczynić go duchem przedmiotowym, 
t. j. w przedmiotowości ducha przelanym i w" nićj żyją
cym duchem. Teraz w szczegóły!

Prawo ustanowione, w kodeksach ogromnych zło
żone i ludem rządzące, jest, podług Hegla, zgodą i zje
dnoczeniem sie woli ogólnej z wola każdego pojedyó-

17
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czego członka narodu.-a przeto z wola pojedynczą, któ
ra jest bespośrednim i właściwym żywiołem ogólnej woli 
i rozrzuconym podścieliskiem jej uiszczenia , tudzież je
dnostkową wolności rzeczywistością. Tu należą 
następne trzy rosczłonia prawa: 

a ) Własność jest pierwszem prawa roscziun;em. 
Duch podmiotowy, czyli pod naszym miotem, pod naszą 
jaźnią stojący, a przeto duch naszej maluczkiej sobisto- 
ści,' duch ten myślący i będący wszelkiej naszej czyn- 
ności samowolnem źródłem, jest panem urodzonym czyli 
mością, a przedmiotowość, które on jako wyzewnetrzcnie 
się własne, jako swój odblask, jako swe w ciało za
mienione słowo, uważa, stoi pod jego roskazem! On 
ma naturalne prawo, we wszelkiej przedmiotowości widzieć 
swą służebnicę, i używać jej, jako swego narzędzia, 

* jako środka swego do celu! Najbespośredniejszą i naj
bliższą przedmiotowością tego ducha jest własne jego 
ciało. Dusza roskazuje: ciało jest ciągle jak żołnierz 
wodzowi na posłudze! O swem ciele zatem duch 
podmiotowy mówiąc, odzywa się: to moje! Na wła- 
snem więc ciele przychodzi on na sam przód do wyo
brażenia tego, co się zowie: mojem, moją rzeczą, 
mojością! Wnet mówi on także i o każdej potrawie, 
którę pożywa, o każdej rzeczy, które posiada, to mo
ja! Ze zaś cała natura jest względem ducha tylko rze
czą, mówi on przeto o całej naturze moja! Duch wi
dzi we własnem ciele, jako we swej dla oka widzialną 
rzeczą, zrobionej istocie, jako w skupionym i barwami 
jutrzenki umalowanym światłości swej obłoku, samego 
siebie, czyli widzi się w niein duchem przedmiotowym; 
on broni tej przedmiotowości przeciw wszelkiej napaści, 
bo ona jest nim samym, jego zewnętrzną sobistpścią. 
Wrychle widzi on również i w innych rzeczach, a szcze
gólniej w tych, które mu przynoszą pożywienie i w je
go ciało się przeistaczają̂  w tych, których potrzebuje, 
siebie samego, i broni ich równie, jak własnego ciała. 
Pierwszą dziedziną prawa, w którem duch nasz przed
miotowym duchem się ogląda i tej, pozornej swej ob-
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cości nim samym będącej, oraz z nim wiecznie zrosłej, 
jak siebie samego broni, jest więc własność!

ój Ugoda jest drugiein prawa rosczłoniem. Duch 
panyje nad natura, ma przeto prawo, cała naturę jako 
własność swą uważać. Duch ten jest ogólnem duchem, 
natura jego ogólnem ciałem. Dziecię i dziki człowiek 
są jeszcze duchem tym ogólnym, czyli duch ich jest je
szcze duszą natury; oni nieznają, czćm jest duch poje
dynczy, i niepoczuli się w ducha ogólnego jednostce! 
Dziecię i dziki człowiek uważa zatefo cała ziemie za

w w

własną, każde zwierze za swoje, każdego człowieka, 
jako swego niewolnika! Jest to stan natury, stan, któ
ry nam Russo w swym Emiliu poleca! Ponieważ zaś 
dziecię inne dzieci, a dziki innych dzikich po dro
gach natrafia, i ponieważ tu każdy uważa wszystko 
zgoła, zaczem i rzecz drugiego, jako swą wła
sność; ścierają się więc oni koniecznie, i walczą s so
bą! Stan natury jest stanem ustawicznej wojny! Tu 
pięść panuje! Każda wojna kończy się wreszcie poko
jem ̂  a tym pokojem jest porozumienie się wzajemne, 
sojusz, układ. Dziecię i dziki człowiek poznają śród 
dłuższej walki, że nie są duchem ogólnym, ale pojedyn
czym, czyli duchem w  jednostce; poznają, że ich siła, że 
ich podmiotowość jest ograniczona, że im tedy i przed- 
miotowość swą ograniczyć nieodzownie trzeba. Tym 
sposobem przychodzą do poznania różnicy między mo- 
jem a twojem, i jeżeli kto z nich rzeczy nie swTej 
własnej żąda, musi właścicielowi dać za nią rzecz 
inną, lub zobowiązać się mu do jakiej przysługi. Jest 
to zamiana i pańszczyzna, handel i poddaństwo. Taki 
czyn jest już ugodą. Państwo każde, powstało 
śród tej ugody między wszystkiemi członkami jednego 
narodu lub szczepu; i ugoda ta stała się konstytucyą, 
prawem!
- c) Słuszność przeciw niesłuszności jest trze- 
ciem i ostatniem prawTa rosczłoniem. Z ugody pojęciem, 
które właśnie otrzymaliśmy, rodzi się samo s siebie 

v wyobrażenie i słuszności i niesłuszności, tudzież ich
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wielkiej różnicy miedzy sobą/ Kto bowiem’ stosuje' się 
do ugody i wedle niej tego lub owego wymaga, ma słu
szność, kto zaś zgwałcił ugodę i nieczyni tego, do cze
go sie zobowiązał, niema słuszności, a wiec ma niesłu
szność. Duch przeto, który niesłuszności doświadczył, 
ma słuszność. przeciw niesłuszności. W  stanie natury 
wolno każdemu słuszność swą przeciw niesłuszno
ści wykonywać i przemocą szukać zemsty, w to
warzystwie zaś jest ku temu celowi sąd i wła
dza wykonawcza. Miedzy państwami, czyłi miedzy na
rodami panuje jednakże jeszcze stan natury; ponieważ 
tu niema sądu Amfiktyonów, ale każdy orężem prawa 
swego poszukuje. Rzesza państw i narodów wszystkich 
mająca trybunał sądowniczy na czele, byłaby ucywili
zowaniem ich ostatecznem! Jednakże są to idee wyni
kające s Hegla, lecz nie heglowskie, bo on o rzeczach 
tego rodzaju, jak sie zdaje, myśleć niechciał.

Wiedź tedy wychowańca twego przez wszystkie 
stopnie prawa! Niech on pozna, czein jest własność, 
niech ugodę jako rzecz świętą uważa, i niech pojmie, 
czem jest jego słuszność pr eciw niesłuszności i odwro
tnie! •

2 .) Moralność jest w ducha człowieczego wrosłem, 
w jego sobistość przeistoczonera, w jego głębinach ze
nitu i nadyru żyjącem, i do wiedzy o sobie doprowa- 
dzonem prawem. Prawo jest zewnetrznem uczuciem, 
p ra wnoś ci ą; moralność zaś jest duszą tego uczucia, czyli 
wewnetrznem uczuciem, prawością. Można działać 
prawnie, a przecież nieprawieb Prawności trzy
mają się nieraz zbójcy i złodzieje tajemni; prawość jest 
cnoty prawem! Moralność zawiera w sobie trzy nastę
pne czynniki: . *

a ) Zamiar jest najpierwszym moralności czynni
kiem. W ludzkiem towarzystwie panuje, o zgrozo nad 
wszelkie zgrozy, do dziś dnia prawo Mocniejszego I Mą
drość praw napisaych jest wprawdzie] bardzo wielka, 
ale wykład jej przecież zawsze bardzo rozmaity, zawsze 
podający broń w ręce nieprawych! Któż znas niepo-
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znał ku własnej swej szkodzie i własnemu nieszczęściu 
ruskiej potęgi ku bano w, dzielności cudownej złota, sil
nego, przenikliwego i zwycięskiego głosu syreny, pro- 
tekcyą, zwanej! My pracujem, i czujem się do tego, 
lub owego powołania usposobieni 5 złożyliśmy eksamen, 
daliśmy światu całemu cnoty naszej i zdolności dowody ; 
ale za tym lub owym nieukiem pan Jenerał, lub jaki pan 
Hrabia przemówił, albo też głupie złoto zaświeciło, i nie
uk dostał, co nam się należało! Najoświeceńszy niejeden z 
Polaków cierpi dziś głód za granicsi, a żołdak ani przeczu
wać zdolny, czern oświecenie, jest w kraju ministrem 
oświecenia! Zdarza się tedy zbyt często, ustawicznie, 
ciągle: że ten, kto domaga się słuszności przeciw nie
słuszności, otrzymuje niesłuszność przeciw słuszności! 
To oburza granit środkowy i serce najzimniejsze nasze
go ducha! On walczyłby chętnie przeciw swej zniewa
dzê  ale walka zgoła niepodobna. Jak wojować jedne
mu s całym światem? Jak zagasić pożar całego bez
bożności piekła? Biedny, o biedny wygnańcze! Jak 
zdołasz zatryumfować nad twym wrogiem? Zostań ku
lą czarodziejską, potęgą wszystkich czartów nabitą, zo
stań Lucypera samego bombą, i rostrzaskaj się na śmier
cionośne ćwierci 5 wróg twój jest olbrzymem̂  pokry
ty twardą skórą piekielnego nosorożca, on ani tego po
czuje! Duch więc nasz skołatany, ukorzony i zdep
tany woła pełen rospaczy: Ziemio, tyś piekła wielbłą
dzicą, czart jeździ na tobie! Wolę cierpieć i znosić 
niesłuszność, wolę zrzec się mej słuszności przeciw nie
słuszności, niż przedać czartu mą duszę i stać się jego 
niesłuszności młotem! Jego zausznikiem i katem nigdy 
niebęde! Własne przeświadczenie, i przekonanie, że mam 
słuszność, jest rzeczą przenajświętszą, jest lepsze, niż 
ziemska sprawiedliwość! — Ogniem świętym goreje bó
stwo w mej piersi! Ogień to Westy, a więc go pielę
gnować będę. Nie car ani jego siepacze, ale sumieni 
jest moim sędzią! — Jednakże mowa to nie heglow
ska! — Doznałem niesłuszności; nieszukam przecież zem
sty; bo zemsta jest przymiotem szatana i zrobiłaby mię
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wrogowi memu podobnym; bobym mógł się zemścić jedy
nie przez pobratanie się s podłym szatanem! Pozosta
nę zatem przy świętej cnocie! To mocne przedsięwzię
cie, będące zawsze konfirmacyą religijną ducha prawe
go, zowie się w moralności zamiarem.

b .)  Własna korzyść jest drugim moralności czyn
nikiem. Kto d̂oznał niesłuszności i szukał nadaremnie 
przeciw niej słuszności, kto pysznym jest w swej duszy 
i mściwym samolubem, walczy z niepodobieństwem chę
tnie, i koniecznie swego straconego dobra napo wrót wy
maga; ten odzywa sie mniej więcej w następnych wy
razach: Niesprawiedliwemu dobrze idzie na ziemi. W je
go ręku potęga. On bożyszczem świata, a jego słowo 
święte! Byłem sprawiedliwym i niesłuszności doświad
czyć musiałem; zostanę wiec niesprawiedliwym i wrogo
wi memu podobnym, a otrzymam niezawodnie słuszność! 
„Zapaleniec, stał się szatanem, przedziera się do za
kazanego kraju, wałczy, szuka zemsty, będącej tylko 
środkiem do odzyskania straconego dobra, a przeto ha
niebną drogą do własnej korzyści, robi siebie i innych 
głupią ofiarą nieszczęścia, i kończy jak łotr na szubie
nic}! Demokrata nie wie nic o świętości środków! — 
Zimny zaś samolub pojednał sie wkrótce z wrogiem 
i schronił się pod jego opiekuńcze skrzydła! Tu sie
dzi bespiecznie i dzieli sie łupem, chłepce krew braci, 
i otrzymuje więcej jeszcze, niż utracił! Duch ten i ów 
jest poddańcem, piekielnego interesu, szatanem, duchem 
bezbożnym własnej korzyści!

c.) Poznanie różnicy między dobrem a złem 
jest trzecim i ostatnim moralności czynnikiem. Czło
wiek uważający spokojnie bieg rzeczy i ludzkie losu ko
leje na świecie, niechcący do żadnego s powryższych 
dwu stronnictwo należeć, robiący się ich pośrednikiem 
i sędzią, mówi: Mąż moralnego zamiaru jest do
brym, lubo jeszcze nie w rzeczy samej, to przynajmniej 
w chęci; mąż zaś zemsty, lub sojugzu zwrogiem, 
czyli maż własnej korzyści, ukryty lub jawnej, 
jest złym człowiekiem! Ja pragnę być mężem moralne
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go zamiaru i mężem własnej korzyści zarazem, ponie
waż pierwszy żyje tylko dla celu, drugi tylko dla śro
dka, ja zaś chce żyć dla obudwu, ponieważ niezwa- 
żając na korzyść, czyli na środki stosowne ni
gdy bym niedopial zamiaru! Tym sposobem przychodzi 
on do poznania różnicy między dobrem a ziem, 
trzyma sic dobrego, ale przy tern unika walki i sojuszu 
ze złem; pracuje cicho i uszczęśliwia siebie wraz ze 
swa rodziną! Tu łączy się zamiar moralny z własną 
korzyścią, dobre staje się rozumnem i tryumfuje w końcu 
nad ziem; tu człowiek wstępuje w kraj obyczajności!

Wiedź przeto twego wychowańca w święty koś
ciół moralności, i daj mu poznać zamiar, własna 
korzyść i różnicę między dobrem a złem 
w prawdziwem i zupelnem znaczeniu!

3.) Obyczajność jest prawem z moralnością 
w zgodzie i rospada się na trzy następne istoty swej 
sprawce:

a. Itodzina jest pierwszą i główną obyczajności 
sprawczynią i podstawą. Mężczyzna ożenił się, został 
ojcem, i zebrał w około siebie mały świat własny, 
którego on głową i królem! Jak on myśli, tak myśli 
jego małżonka, tak mysią dzieci, całe rodzeństwo i ca
ła gawiedź służebna; czem on jest, tem staje się wszy
stko, co go otacza! On słońcem jest swego świata, 
sędzią w swoim obwodzie, bóstwem, na które wszy
stkie oczy zwrócone! Jego obowiązkiem przeto dać 
dobry przykład, jeśli mu idzie o szczęście własne 
i o szczęście duchów mu podwładnych, zostaje w’ięc 
on stróżem prawa i moralności, wystawia w swym do
mu ołtarz dla tych dwu wysokich niebianek i wiąże 
je s sobą świętym jedności łańcuchem! Tak potrafił 
zlać praw'0 z moralnością w ogniu swego serca w bronz 
obyczajności, i podrzucić przedmiotowy duch swój na 
pierwszy obyczajności prawdziwej stopień! •

ó. Naród, lub też ojczyzna, albo państwo jest 
drugim obyczajności sprawcą i Atlasem! Czem ojciec 
w rodzinie, tern jest monarcha w narodzie. Monarcha
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jest głowa narodu, najwyższą w nim potęgą, *on jest 
jego myślą, wolą i duszą! W jego mocy jedynie stoi 
sprzedmiotowienie ducha swego podmiotowego i zro
bienie go duchem zewnętrznym, duchem norodu! On 
wydaje zakazy, i ukazy; on sankcyonuje narodowe 
ustawy; ogłasza, strzeże i wykonywa prawa! W  je
go pieczy wychowanie młodzieży! On ojcem, sędzią 
i bóstwem narodu! Wtej myśli rzekł Ludwik XIVr. 
słusznie: Que c? est que V etat? C’ estmoi! Jak
naczelnik narodu myśli, tak myśli wkrótce i naród ca
ły! Postaw Bonapartego nawet na czele Samojedów, 
a i kraj Samojedów .stanie sie bohaterską Francyą! 
Gdzie monarcha despotą, złym człowiekiem; tam cały 
naród jest w szatańskiej szkole niecnoty! Dzieje na
rodów przeglądają sie wiernie w dziejach swych kró
lów, bo król zwierciadłem narodu, a naród rozdrobio- 
nym, w miliony roskruszonym królem! Tu łączy sie 
prawo z moralnością ściślejszym, niż w rodzinie, wę
złem, a obyczajność staje na drugim stopniu, który 
się właśnie narodem zowie!

c.) Ludzkość jest wreszcie trzecią i ostatnią 
obyczajności krainą i podwalą. Czem ojciec w rodzi
nie lub monarcha w narodzie, tern jest Bóg w ludz
kości całej! Bóg jest wiecznym ojcem i panem ludz
kości, najdoskonalszym przykładem prawa i moralności, 
wszechwładnym obyczajności opiekunem i żywicielem! 
On stworzył człowieka, jak mówi pismo, na obrâ  
własny i na swe podobieństwo! Chociaż więc ten lub 
ów ojciec rodziny, ten lub ów ojciec narodu jest złym 
człowiekiem; Bóg jest przecież zawsze najwyższą do
skonałością! Chociaż ta lub owa rodzina, ten lub ów 
naród jest bez obyczajności; w wielkiej rodzinie i 
w wielkim narodzie Boga, czyli w Ludzkości, nigdy 
przecież obyczajności sionce niezachodzi! Tu ląc' ą się 
prawo i "moralność wszechmocności dyamentow3Tm łań
cuchem i obyczajność otrzymuje ostatnie doskonałości 
swej piętno; tu wstępuje duch przedmiotowy na wyso-



13 1

ki szczyt gór Himalnju swego objawienia! Ten szczyt 
zowie sie ludzkością.

Wiedź przeto wychowańca twego przez wszyst
kie obyczajności,  stopnie, i zrób go ideałem ro
dziny, narodu, ludzkości! Rodzina, naród i ludz
kość są piastunami obyczajności, od Boga na ziemie 
zeslanemi. Niechaj wiec je wychowaniec twój kocha, 
a będzie obyczajnym i szczęśliwym! Wychowanie 
przedmiotowego ducha jest rzeczą nader trudną, prze
cież nie najtrudniejszą! Kto chce prawdziwie, wszy
stko może!

jjpekulacya b e z w a r u n k o w e g o ,  czyli pod- 
i przedmiotowego ducha wreszcie, wzięta 
pod winną prasę ostatecznego wypadku, wy
tłacza s siebie treść następną: Wiedź
twego wychowańca w kraj s z tu k i ,  obja- 
wionej  re l ig i i  i s p e k u la c y i ,  czyli 
wiedź go przez wszystkie trzy stanowiska 
bezwarunkowego ducha. Unia wychowań— 
ca twego z bezwarunkowym duchem jest tu 
twym ostatecznym celem, wieńcem całego 
wychowania. -

Spekulacyjna pedagogika przychodząc tu do 
swego zachodu, zachwyca każdy duch my
ślący, niezaspakaja go przecież, i pokazuje 
się w końcu jednostronną. Jest ona tylko 
teoretyczną, a przeto dla praktyki bez ża
dnego użytku.

*  *  *

i. Duch od Hegla bezwarunkowym zwany jest 
pod- i przedmiotowym, a przeto w naszej filozofii ję-

18



zyku miotowym duchem w pełnera wyrazu tego zna
czeniu. Duch taki jest w nas i wszędzie za nami 
jednym i tymże duchem, światem wszystkiego ducha, 
bezwzględna świadomością, a to w swera rozlaniu 
sic w nieskończoność jako i w swym środkowym 
stoku. „Duch bezwarunkowy, mówillegel, jest rów
nie od wieków bedącą w so bie jak ido siebie wra
cającą tożsamością; jest jedyną powszechną rozłogą, 
ale li duchową, czyli wyrażając sie z łacińska, jedyną 
powszechną substancyą spirytualną} jest sądem idą
cym w siebie i w wiedzenie,  sądem, dla które
go on jako jedyna rozłogu, istnieje.44 Słowem, jest 
on pełnym miotowym duchem, duchowym miotem, spe
kulacyjnym bogiem.

Ponieważ równie pod- jak i przedmiotowy duch 
rospadają sic na trzy rosstępy, więc zlanie sie tych 
dwu duchów w bezwarunkowym duchu jest zlaniem się 
każdego pojedyńczego z ich rosstepów z osobna, a prze
to zlaniem się trzykrotnem. Duch bezwarunkowy ma 
zatem trzy postaci. Temi są:. Sztuka objawiona 
rel igia i spekulacya. Teraz przechodzim do 
szczegółu.

2 . Sztuka jest pierwszą postacią bezwarunkowe
go ducha. Wniej schodzą sie dwa rosstępy ducha t. j. 
podmiotowość i przedmiotowość, stają sie tożsamością, 
równią, jednią, i występują jako ideał, jako objawia
jąca się piękność. Już we zwyczajnych dziełach ludz
kiej sztuki, np. w obrazie olejnym, w posągu, w bu
dowli, w koncercie, w trajedyi, nawet w lekkim so
necie, staje się myśl sztukmistrza i jego dzieło, czyli 
duch podmiotowy i duch przedmiotowy bez warunku 
jedną i tążsamą rzeczą. Obraz, który widzę ‘przed 
sobą, jest niczem innćm, tylko objawioną myślą ma
larza, wyzewnętrznion)m jego ideałem, uprzedmioto
wioną podmiotowością jego ducha! Najwyższem dzie
łem sztuki jest natura, a najwyższym sztukmistrzem 
Bóg! W naturze stała się podmiotowość Boga,‘jego 
i naszą przedmiotowością! Sztuka przeto jest wszędzie
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pod- i przedmiotowym, a wiec bezwarunkowym du
chem. Mówimy duchem, bo jedynie duch, jak już 
rzekliśmy, jest bytem prawdziwym, istna rzeczy isto
tą, wieczną rozlogą$ materya jest li przyrodą i przy
chodem, czyli, scholastycznym jeżykiem mówiąc, 
atrybutem i akcydensów tej rozłogi, znikomą jej 
siedzibą, czczym pozorem. — Sztuka nie leży prze
cież w*samej r o z lodzę, i niejest zawsze obrazem, 
posągiem, naturą, t. j. rzeczą stojącą, w masie za
wartą 5 sztuka wyższa objawia sie w działaniu, w du
szy rozłogi, czyli w przy czy nowości. Sztuką taką 
jest np. mądrość Boga rządząca woliiem człowieczeń
stwem i dzieje nasze jedną nicią koniecznego następ
stwa wiążąca. Sztuką taką jest również życie czło
wieka i jego stosunek do innych ludzi. O tej sztuce 
mówi pedagogika. Duch podmiotowy ściera sie usta
wicznie z duchem przedmiotowym, i potrzeba mu zni
weczyć te utarczkę, zgodzić się ze swym wrogiem, 
s przyjaźnić się znim i zlać w jedno, czyli stać sie 
pod- i przedmiotowym, a więc bezwarunkowym du
chem, jeśli żąda być szczęśliwym! Mądre życie śród 
ludzi, jest największą człowieka sztuką!

Sztuka, o której mówimy, jest w bliższem swein 
oznaczeniu, spójnią pychologiczości ducha spra- 
wem (Porównaj § .  6. 1. i §. 7. l .J, a wiec w swej 
roskładni spójnią trojaką. Jest przód spójnią natu
ralnej duszy z własnością. Każdy szlachcic polski 
n. p., posiadający piękne włości, każdy kupiec, bankier, 
każdy dziedzic tego lub owego przedmiotu, znajduje sic 
na tym .stopniu. Jego sztuką życia jest zjednoczenie sic 
zupełne s posiadaną rzeczą, poświecenie się całkowite 
dla niej, jej polepszanie ustawiczne, jej zakwitnięcie 
żółtą lilią złota. Duch taki jest pod- i przedmiotnym, 
a więc bezwarunkowym duchem w swoim rodzaju, a sztu
ka jego obsypuje go bogactwem, i znajduje wsparcie od 
rządu. Jest on ziemią płodną, spichlerzem, kasą, kro-* 
wą dojną w państwie bezwarunkowego ducha! — Sztu
ka, o której mówimy, jest dalej spójnią czułej du-
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szy z ugoda. Ta sztuka występuję w słosunku sługi 
do pana, poddanego do króla, żony do męża i t. §>. Kto 
tu potrafi tak roskazywać, że wszelki roskaz będzie 
z wola i życzeniem poddanych zgodny 5 kto tu zdoła te
go tylko zadać, co przełożonego jest żądaniem5 ten po
znał sztukę swego życia i stal się pod- i przedmioto
wym, czyli bezwarunkowym duchem, ten szczęśliwy! 
Ten potrzebuje duszę swa czułą zrobić ugody 
istotą, ugodę swą duszą, kto chce światu pokazać, 
że żyć umie i jest w swein położeniu rzetelnym człowie
kiem. — Sztuka, o której mówimy, jest wreszcie spój
nią rzeczywistej duszy ze słusznośią przeciw 
niesłuszności. Jest to stosunek każdego człowieka 
na łonie ludzkiego towarzystwa. Kto potrafi praw wła
snych bronić i przytem praw bliźniego nie nadweręża, kto 
umie unikać niesłuszności, a zawsze słuszność otrzymać 5 
ten wie, co życie mądrego człowieka, ten jest bezwa
runkowym duchem, bezwarunkowym sztukmistrzem śród 
towarzystwa, ten szczęśliwy! — Te trzy różne spójnie 
psychologiczności ducha s prawem są pierwszym kształ
tem bezwarunkowego ducha, jego życia sztuką. Duch 
jest tu sztukmistrzem życia. Ucz tedy wychowaw
ca twego mądrości, sztuką życia zwanej, zrób 
go żyjącą sztuką!

3.) Obja wioną religia jest drugą bezwarunko
wego ducha postacią. Podmiotowy duch Boga musiał 
wiadomość o sobie, stwarzając świat, sprzedmioto- 
wić, czyli musiał ją wprzedmiotowości objawić, jeżeli 
przynajmniej tak dzieło swe tworzył, jak filozof dzieła 
swe pisze, jeżeli, oczem ani wątpić, myślącą jest istotą 5 
6tąd też konieczna potrzeba i rzeczywistość ob
jawionej religii! Gdyby niebyło objawionej wiado
mości o Bogu, czyli objawionej religii w przedmioto- 
wości Boga, t. j. w naturze, w człowieczeństwie; Bóg 
niemiałby w swej podmiotowości wiedzenia osobie, 
nieinialby własnego przeświadczemia! Hegel mówi: 
„W pojęciu prawdziwej religii, t. j. takiej religii, któ
rej treścią duch bezwarunkowy,) znajdziesz koniecznie
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i niezawodnie, że ona, jest r e i  i g i n  objawioną  ̂ i to 
od Boga samego/* I tak też jest w istocie. Niema 
żadnego tak dzikiego narodu, któryby nieczcił bóstwa. 
Sama ta okoliczość dowodzi, że przedmiotowości wie
dzenie o Bogu jest bcspośredniem objawieniem się pod
miotowości Boga o sobie wiedzącej, czyli jest od Boga 
samego objawiona religią. Niejest tu mowa o macho- 
metańskiem, indyjskiew, tein lub owem, albo ogólnem, 
wiecznem, ustawicznem objawieniu, ale o jedynej obja
wionej religii. lleligia objawiona, jest sprzedmiotowio- 
nym podmiotowym duchem Boga i przedmiotowym du
chem dla podmiotowego c z ło w ie c z e g o  ducha, a przeto 
S' każdej strony bezwarunkowym duchem. Czyj duch 
yjednoczył sie z objawiona religia, zjednoczył sie także 
z Bogiem i został bezwarunkowym duchem. Jest to 
druga, wyższa bezwarunkowego ducha potęga.

Istota objawionej religii polega w spój ni fenom e- 
nologiczności ducha z moralnością, (#. 6. 2 . 

i $ .  7. £.}. A że ta spójnia jest trojaka, przeto trojaka jest 
także istota religii objav\ionej. Jest ona na samprzód sp ój-
nią przeświadczenia z moralnym zamiarem. 
Religijny i moralny sposób myślenia mnichów i anacho- 
retów jest tym rodzajem objawionej religii i bezwarun
kowego ducha. Tu zostajo wszystko li przy przeświad
czeniu, tem świadectwie obcości, oraz przy mo
ralnym zamiarze, i nieprzechodzi do czynu. Jest to 
Stoicyzmj jestto religia objawiona, leżąca tylko in 
potentła. — Istota objawionej religii odkrywa sie pó
źniej w spójni świadomości z własną korzyścią. 
Na tym stopniu rozwikłania religijnego stoją wszyscy 
zwyczajni ludzie, co, powtarzając s Chryrtusem: oddaj 
Bogu co boskiego, a cesarzowi co cesarskiego i szukaj 
własnego zbawienia, żyją dla Boga i świata, dla Boga 
i dla siebie, dla nieba i dla ziemi! Oni pracują pilnie 
dla utrzymania życia rodziny, są bogaci i rze
telni, są równie dobrymi członkami towarzystwa jak 
chrześcianami. Jest to eudemonizm objawionej 
religii ibezwarunkowgo ducha; jej stan in actu.—
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Istota objawionej religii występuję wreszcie w spójni 
umysłowości s poznaniem różnicy między do
brem a złem. Czyste myślenie i moralna świętość są 
tu gł 'wnemi znamionami. Idea stoi tu jedna nogą w nie
bie a drugą w piersi i głowie człowiekâ  i łączy tym 
sposobem człowieka z Bogiem. Ten rodzaj objawionej 
religii i bezwarunkowego ducha jest przekonaniem 
spekulacyjnie wykształconego filozofa lub te
olog a\ jest rzeczą, o której mowa, w wiecznej praw
dzie, czyli in sempiterno. — Wiedz zatem twego 
wychowaóca w święte gaje objawionej religii, 
zrób go objawioną religią, wiej wniego bez- 
warukowego ducha drugiej potęgi!

-I.) Spekulacya, czyli, jak Hegei mówi, filozofia 
jest trzecią i ostatnią bezwarunkowego ducha postacią. 
Jest jednością sztuki z objawioną religią 5 jest śród 
czystego myślenia poznanem, pojęciem sztuki i religii, 
w którem występuje rozmaitość treści jako konieczność, 
a takowa konieczność jako wolność. Cały podmiotowy 
duch wiąże się tu s całym przedmiotowym duchem sil
nym bezwzględnej tożsamości węzłem, a duch czło
wieka, staje się istnym bezwarunkowym duchem i do
pina doskonałej unii swej z Bogiem.

Spekulacya jest, jeśli ją bliżej oznaczyć żądasz, 
spójnią pneumatologiczności ducha z obyczaj
nością (§. 6. 3 . i 7 . 3.). Istota jej jest przeto tro
jaka. Spekulacya jest naprzód spójnią teoretycz
nego ducha z rodziną. Jest to praktyczna mądrość 
spekulacyjnego filozofa na łonie familii i śród własnego 
domu, wychowującego przykładnie swe dzieci i żyjące
go wzorowo w cichej chaty swej zakresie, jest to 
mądrość sławnego i niegdyś ubóstwianego Talesa! -Spe- 
kulacya jest dalej spójnią praktycznego ducha 
s państwem i w tern znaczeniu objawia się w życiu 
każdego Filipa macedońskiego, Fryderyka wielkiego, 
Ryszelego, każdego rządcy narodu, ministra i dyplo
maty. Ta spekulacya jest równie jak powyższa zasto
sowaniem teoryi do praktyki, ale już na wyższą ska
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lę! Spekulacja jest wreszcie s p ó j n i ą wolnego «1 u- 
cha z ludzkością. Duch wolny, niehołdujący ża- 
dnej powadze i walczący przeciw starym przesadom, łą
czy się z ludzkością przez swe nauki i pisma. Jest to 
teorya w najwyższem zastosowaniu do praktyki, mo
rze mądrości wzbierające i zalewające ziemie swem nie
biańskim potopem! Tu kres ostatni rozwikłania bezwa
runkowego ducha, i najwyższa jego unia z Bogiem 5 tu 
szczyt wszelkiej spekulacyi, tu prawdziwa spekulacya! 
gdzie myśl najczystsza, tam istota najczystsza; tam Bóg 
w głowie i piersi: tam rostworzyło się niebo i otoczyło 
śmiertelnika cała niebiańska jasnością. Jeżeli wycho- 
wańca twego tym ostatnim bezwarukowym du
chem zrobiłeś i wprowadziłeś go do kościoła 
spekulaeyij rozwiązałeś zadanie pedagogiki 
i celu swego dopiąłeś! Wychowauiectwój otrzymał 
płac w niebie i wolne miejsce zamówił dla 
ciebie! Kto czystym jest duchem, ten najlep
szym zuchem!

*>.) Tu koniec naszego spekulacyjnej pedagogiki 
zarysu. Koniec, już koniec! Bogu dzięki! „A Niemcy 
scicha: Czyliż do biesiady przypuszczać mamy żebru
jące dziady? Kto słucha pieśni, i kto je rozumie? Ta
kie odgłosy w biesiadniczym tłumie, coraz żywszemi 
przerywano śmiechy. Paziowie krzyczą świstając w orze
chy: oto jest nóta litewskiego śpiewu !:i Tak może 
i niejeden Polak, mutatis mutandis, tu wykrzyknie5 bo 
tem jest glos niemieckiego Apollina dla niego, czem 
pieśń litewskiego Wajdeloty dla Niemca. Ale bądźmy 

/sprawiedliwi! Uprzedzenie jest skałką na oku! — 
Spekulacyjna pedagogika, ( — którą mytu, ile podobna 
było, do życia zastosowaliśmy, tak dalece, że nieje
den nieznający Hegla bliżej, przeczytawszy nasz ten 
wyciąg, mniemałby, iż Hegel jest czemśiś więcej, niż 
Minerwy sową,) — jestjenialnącałością, ślicznym or
ganizmem , spirytualnym przewybornym systemem, i któ
żby jej stej strony niepodziwiał i oddać jej sprawiedli
wości sic wzbraniał? Ale ona, mimo swej pod-i przed-



I
o

miotowości, mimo wego bezwarunkowego ducha, mi
mo wszelkich zalet, jest jedynie rzeczą ducha 
t. j. rzeczą li podmiotową, czystej myśli tworzywem, 
teoryą i niezawiera w sobie nic praktycznego. Samo
lubem jest filozof niemiecki, bo kładzie za cel najwyż
szy wychowania zrobienie dziecka spekulacyjnym iqędr- 
cem, podobną sobie istotą! Dobra to i szczera chęć 
jego, ale szkoda, że on jednostronny! Czyliż więc 
wychowywać mamy nasze dziatki na samych metafizy
ków, na samych duchów bezwarunkowych, na same 
spekulacyjne głowy? Uchowaj Boże. Niechaj Nie
miec bawi się mamidlem czystej idei; Polak ma gonić 
za rzeczywistością! Jakąż rolę gra kobieta, ten du
szek puszek, w powyższej pedagogice? Azaliż 
konieczna, aby ojciec każdy poznał pierwej snekula- 
cyą Hegla, nim dzieci swe wychowywać zacznie? 
Biada wtedy bałaby Polakom, Francuzom, Angli
kom, każdemu narodowi, prócz Niemców i to nie 
wszystkich! — Spekulacyjna pedagogika, co równie 
jak i spekulacya sama, błąkając sie na słabem cz'|nie 
myślenia jednostki po oceanie i mnogich ruczajach ogól
nego ducha, niezna praktyki, jest tyle jednostronną, 
ile empiryczna pedagogika bez teoryi. Obiedwie są 
przeciwnemi sobie ostatecznościami, krańcami świa
ta rzeczywistego, a więc wszj sakiem, wyjąwszy 
prawdą. Gdzież tedy ta prawda? Nie w Empiryi, 
ani w Spekulacji; z* ćm w Filozofii, jako jaźni 
obudwn. — Wstępujemy teraz w progi filozoficznego 
kościoła.

* §.
m

C&npirya i spekulacya okazały się, równie 

w  pedagogice jak wszędzie, dwoma jedno- 

stronnemi i walczącemi s sobą na polu umie
jętności wyznaniami, i zawiodły nas na peF- 

ne kwiatu fdozoficzne błonia. Czeniże t ta
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i ^  filozofia? Jest eippiryą i spekufacyą w  je 
dni świętej, organicznej, żyw ej. Empirya 

ł ,<ł jest oderwanym umiejętności b y t e m ,  spe— 

■ kulacya oderwanein umiejętności n i c z e m ,  fi- 

1 lozofia jest bytem i niczem umiejętności za

razem, a to w czasie jako umiejętności ż y -  

‘i d w o s t a n  i poza czasem jako jej bo z o s t a ń ,  

i Filozofia ma empiryczną materyalność sweni 

t w i e r d z e n i e m ,  . spekulacyjną duchowość 

sweni p r z e c z e n i e m ,  żyjącą światowośc 

swem weselem, swem ślubnem s k o j a r z e 
n i e m,  a pozaśw7iatowość swem życiem H y-  

meneja w iecznem, czyli sw ą małżeńską sp ó j-  

1 ni ą ;  sama zaś jest doskonalą tego w szy

stkiego* całością. Cztery właśnie dotknięte 

jej rosczłonia prowTadzą do czterech głównych  

pedagogicznych prawideł, które społem w zię-  

; te ' anowią • system harmonijny i okrągły, 
i System ten jest czterech następnych para

grafów7 treścią. *1
i  n, i  '

i )
* *4.

i  n  i

t 1.) Empirya opióra się na herkulesowych slupach 
zmysłn i jego bespośrednim pewniku: sentio, ergo res 
est, atque res sum. Jej krajem jest tak zwana apo- 
steryoryczność,  czyli wiara, mająca albo natu
rę, albo kronikę, albo pismo święte swą powa
gą. — Sp ulacya znowu opiera się na ininerwiej 
tarczy umysłu i jego bespośredniem pewniku: cogi- 
to, ergo cogitatio sum, atque cogitatio est; sive ergo 
idea, ratio, mens sum, atque idea, ratio, mens est. 
Jej ostrowiem jest czyste  myślenie,  stanowiące 
tak zŵ ną apryoryczność i majnce 6amo siebie je-
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dyną swą powagą." Empirya, wszystkiego różkami 
swemi ślimaczeini dotykająca, niezna ducha, bo go 
dotknąć niezdoła 5 x spekulacya zaś, zawsze od ziemi 
daleka i tylko w niewiedzialnej myśli byt prawdziwy 
widząca, niezna materyi, bo ta niejest czystą ideą: 
obiedwie są wTzgIędem siebie^ssiotrzonemi nieprzyja- 
ciołkami, są nie umiejętnością samą, ale jej nieżywe- 
ini i odrąbanemi połciami. — Filozofia wreszcie, będąc 
umiejętnością żywą, pełną i całkowitą, jest empiryą 
i spekulacya w jedni, opiera się przeto równie na zmy
śle jak na umyśle, * czyli na niepodzielnem zrzódle 
obódwu, na myślę. Mysł jest całością zmysłu i umy
słu, jest ich ojcem i pierwiastkiem. Zmysł jest, że 
tak powiem, jego prawicą, umysł jego lewicą, on 
środkowym stolcem Boga-czło wieka wglądającego się 
w prawdę. Jak mysł, tak i mądrości jego rzeka, ma 
dwa ramiona, pierś oddychającą, łono płodne! Filo
zofii bespośrednim pewnikiem jest: sum numen yivens, 
ergo est deus viyens, suin efficax et liber, ergo est 
efficientia, libertas. Jej krajem jest wiara i myślenie 
w jedni czyli poznanie, t.j. tak zwana atotalność; 
jej zaś przedmiotem Bóg^ przedś wiat,  świat i po-* 
zaświat ,  t.j. stność i trzy królestwa jej objawu; sło
wem wszystko, co, mając materyą i ducha swemi 
czynnikami i kojarząc czynniki te rozmaicie, jeśt ży
ciem. Empirya i spekulacya są rosstępami filozofii gu- 
biącemi się w oderwanej przedmiotowości lub oderwa
nej podmiotowości; filozofia jest ich węzłem, całością, 
miotem. Empirya jest zmysłową filozofią, jak np. 
w pismach Bakona i Lokiego; spekulacya umysło
wą filozofią, jak np. w systemach Fichtego i Hegla; 
filozofia wreszcie jest zmysłową i umysłową zarazem, 
czyli myślową filozofią, jak np. w naszych dotych
czasowych pisiąach niemieckich i Chowannie. Empirya 
widzi zmysłem, spekulacya widzi umysłem, a filozofia 
widzi zmysłem i umysłem, czyli mysłem; pierwsza wi- 
d “ okiem prawem, druga lewem, trzecia obiidwoma 
razem. Mysi jest zmysło- umysłem, a jego myślenie

f
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jest Mnysłowo-urayslowem myśleniem. — Wszystkie 
prawidła empirycznej pedagogiki musza się skojarzyć 
/  jednćm spekulacyjnej pedagogiki prawidłem i utworzyć 
tak w filozoficznej pedagogiki prawidłach całość orga
niczna. Jestto naturalnym wypadkiem s tego, co w a- 
śnie wyłożyliśmy. Jakimże sposobem̂  filozoficznej pe
dagogiki prawidła dają sie odkryć i przedstawić?* Po
trzeba tu przypomnieć sobie cel i przeznaczenie filozo
ficznej pedagogiki, czyli najpierwsze jej oznaczenie, 
i oznaczenie to wedle kategoryi stanowiących rzeczy
wistą prawdę rozłożyć.

2.  )  Przeznaczeniem pedagogiki jest, jak już (§. i .)  
wiadomo, pokazać ojcu lub ochmistrzowi, jak można 
śpiące bóstwo w dziecięciu przebudzić i przenieść je 
w stan jawo, czyli jak bóstwo młode in poten- 
tia przeistoczyć w bóstwo in actu. Bóstwo 
jest, równie’ w Bogu jak w człowieku, biorąc rzec 
w bezwzględnej jedni, temże samem bóstwem. Obra 
Boga od Boga samego stworzony jest koniecznie wier- 
nem zwierciadłem Boga, i przedstawia nam nietylko 
przedwieczną rozloge, ale także wszystkie jej przyro
dy i przychody. Jeżeli chcesz poznać Boga, wejrzyj 
w istotę człowieka, a jeżeli chcesz poznać człowieka, 
wejrzyj w istotę Boga. Koniec rozjaśnia sie pocr ąt *ein, 
a początek końcem. Skoro chcesz dowiedzieć się, 
czem jest bóstwo młode in potentia,* pytaj sie, czem 
jest Bóg i zapuść mysi twój w jego istotę. Znając 
bóstwo młode m potentia, będziesz wiedział, co w niem 
przedwieczność złożyła, a tern samem, co masz w niem 
rozwijać, czyli co Ci przemienić in actu należy!

3. )  Bóg jest, że tak powiem, sławnym niegdyś 
Panspermionem, t.j. świętym i odwiecznym na- 
siennikiem s ystkiego,  o w niebie jest i na 
ziemi, a wiec Ł bezwzględną, jeszcze nieobjawioną

% wszy,gtkością. Podobnąż wszystkością jest bóstwo 
in potentia w dziecięciu. Bóg jest bezwzględną je
dnością, już dla tego, że jeszcze wszystkości swej 
nicrozwikł* ' naturze nieobjawił. Podobnąż jedno-
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ścią Jest bostwo in potentia w dziecięciu. Bóg jest 
życia pierwiastkiem, czyli zrzddlem wszelkiego żywo- 
stanu, bo inaczej niezdolni by stworzyć ani życia ani 
żywostanu, i byłby nieżywym trupem. Jako zdrój ży
cia, jest on doczesna całością. Podobnąż całością 
jest bóstwo in potentia w dziecięciu. Bóg wreszcie 
jest, wedle trzech podkategoryi,  należących do ka- 
tegoryi  stanu, możnością, rzeczywistością i konie
cznością wszelkiego is nienia w stnieniu, czyli pier
wiastkiem przedświata, świata i pozaświata, słowem 
wiekuistą wszelkiego jawu całością. Podobnąż 
całością jest bóstwo in potentia w dziecięciu. — 
Wszystkosć,  jedność, całość doczesna i wie
kuista są przeto istotą, dziecięcego bóstwa in poten
tia; zaczem rozwikłać je, czyli przemienić in actu po
trzeba. ' Stąd wynikają cztery filozoficznej pedagogiki 
prawidła na istocie Boga i wszelkiego bóstwa, a za
tem prawdy oparte. - Prawidła te poznamy w nastę
pnych paragrafach. » I ;

Robimy tu uwagę, że wszystkosć jest bytem, 
realnością, przedmiotowością, rozłogą i tp; jedność 
niczem, idealnością, podmiotowością, przyczynowością; 
całość czasowa żywostanem, rzeczywistością pły
nącą, pod- i przedmiotowością, rosświatem, a całość 
wiekuista bożostanem, rzeczywistością istną, mio- 
towością, właściwym światem, że tedy nasza kate- 
gorya wszystkie filozoficzne obejmuje w sobie kate- 
gorye. * j • < i o* »i i

•j n
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U ozw iń  zupełnie, ile p o d o b n a , w s z y s t k o ś ć  

ni . e s k o ń c z o n ą  w  istocie tw ego wycho

w ance, zrólj go obrazem B o ga, świata 

i człowieczeństwa całego, czyli — - lecz 

przebacz obcej nazwie -r - Pantejonem, Pan-
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tokozmein i Panantropem w swoim rodzaju, 
w jednostce.

i

t * i\

1.) Na sławnej górze Etnie w Sycylii, gdzie się 
przed czasy gnieździć miały olbrzymy, znajduje sie dzi
ki kasztan‘nadzwyczajnej wielkości. Drzewo to ma mieć 
pień przeszło sto sześćdziesiąt stóp gruby, a jego ko
nary okryte rzesistem liściem i kwieciem przedstawiają, 
wedle opisów i powieści, las cały. Lud mówi, źe ka
sztan ten od czasów potopu ciągle, choć powoli, rośnie. 
W  istocie twego wychowańca znajdziesz większe nie
równie drzewko, bo drzewo, całej boskości, całej 
natury i całego człowieczeństwa. Ty jesteś do-
broczynnem słońcem względem niego; pod promieńmi 
twego światłego i ciepłego wzroku, ma drzewo to roz
gałęzić sie wielka dąbrowa, zazielenić akermańskimste
pem i ubielić kwiatu oceanem. — Wedle powyższego pra
widła, masz wszystkie zarody ciała, duszy i jaźni twe
go wychowrańca rozwijać; masz każdej jego zdolności 
i każdemu usposobieniu pomocniczą podać rękę; każde 
uczucie w nim ogniem świętym rospalić; masr cały za
siew nieba i błogich nadzięi wr nim leżący, jako pilny 
ogrodnik, deszczowa woda pilności twej polewać i pie
lęgnować ; masz ogród wszystkości w jego% rdze
niu żyjącej rozgrodzić, parkiem rozległym kwiecia i owo
cu najpiękniejszego pod słońcem, uczynić. Aleniedośćna 
em! Dziatki twe masz także wychować do wszystkie- 

goJ-r. W prawidle tern zawarta jest empiryczna pedago
gika, którę już (§. 4 .) znamy, ze wszystkiemi 
twierdzeniami i przeczeniami, s calem niewyczer- 
panem bogactwem! Rzecz jednak przychodzi tu .do 
swej umiejętnej słonecznej pełni i staje się bezwzględna, 
szczytna. Jaka potęga w tych kilku wyrazach: roz
wijaj wszystkość boskości, natury i człowie
czeństwa w twym.wychowańcu! Jest to pierw-

t i
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*
U « /



150

sze filozoficzne Chowanny naszej prawidło. .Jasne jest 
jak dzień, krótkie jak boskie czystej i tajemnej miłoś

c i  spojrzenie, pełne złota słonecznego, jak kopainie In- 
dostanu w światła koronie na głowie Feba!

2.) JYiemayer tropił za tem prawidłem, jak ogar 
za upragnioną łanią, lecz ciągle zdaleka; i niezdołał 
go należycie uchwycić. On mówi: „O ud z aj * kształć 
każde usposobienie w twym wychowańcu, jako ę j  wieku, 
ludzkości calostce: obudzaj i kształć każdą jego z t- 
ność!” JPisarz ten pedagogiczny dedział przeto, że 
człowieczeństwo majaczy w piersi wych wańca, nie- 
wiedział jednak, iż właśnie dla tego tumani się w niej 
i cała natura, oraz Bóg, jej pan i stwpr a, iż wiecnie- 

’ tylko człowieczeństwo, ale także naturę całą i Boga 
t. j. bQSt\tfo w wychowańcu budzić i ksr talcić należy.

Pelic mówi: „Zrobienie dziecka ę zło wiekiem
jest najbliższym i najpierwszym wychowania celem. Sta
raj sie tedy wydobyć czyste człowieczeństwo 
s piersi twego wychowańca, napiętnować je chara
kterem naszego rodzaju i rozwinąć \ niem wszys
tkie ludzkości usposobienia, prze i ż stopniowo, trzy
mając sie kolei od natury samej vyskaz nej i niewyma- 
gając niczego przed czasem, niczego n* d siły !u Uwa
ga Niemayerowi wyżej uczyniona ma miejsce i wzglę
dem Pelica. Wreszcie utrzymują oni z nami jedno zu
pełnie. Człowiek bowiem jest kwiatem na ry i obra
zem Boga. Rozwikłując przeto w dziecku człowieczeń
stwo, rozwikłujemy w niem całą naturę i Boga. *— Te 
dwa świadectwa niechaj będą historyc' nym dowodem, 
że wystawiając nasze prawidło pierw ze,‘ mimo całej 
jego niezwyczajności, dotykamy prawdy, n* wet od zna
nych światu praktyków uświęconej! ą  t j '
-  3.) Pierwsze nasze filozoficzne pedagogiki prawidło 
walczy  ̂wszystkiemi t si aini przeciw * każdemu jedno
stronnemu wychowaniu, i Nienalê y* sie chłopca wy
chowywać li do tronu, li na ministra, kapłana, żołnie
rza, kupca', uczonego, rolnika i t. p. Wychowaj go 
na człowieka prawdziwego, czującego w sobie
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całe człowieczeństwo, cała naturę i Boga, a będzie mu 
łatwo zostać każdego stanu człowiekiem! Nie cło Cie
bie, ale do niego należy przyszły wybór zatrudnienia 
i stanu! Podobnież niewychowuj córki twej Ii na wiel
ką panią, albo też jedynie do kuchni, igły, domowego 
gospodarstwa i t. p., ale zrób zniej prawdziwą ko
bietę, będącą prześlicznym mężczyzny— zaczem czło
wieczeństwa, natury i Boga dubletem, zdolną męża ka
żdego rodzaju uszczęśliwić i dzieci swe dobrze wycho
wać! Wszakże uiewiesz, jaki jej mąż i los przyszły!
Dorosła, a do tego urodziwa i dobrze wychowana dzie
wica w domu rodziców, jest kosztowną perlą na dnie 
morskiem. Jeżeli niebo dozwoli, to perle rybak uło
wi i na wierzch wody, jako skromną i godną kochania 
Ondynę, jako fiolek z Amfitryty ogrodu, wyciągnie! 
Lecz w czyje dostatatnie się ręce? Co z niej bę
dzie? Ach, któż to odgadnie' Może z niej zrobi się 
tabakiera dla jakiego starego pana hrabi lub książęcia, 
może guzik do chłopskiej kamzeli, może okładka do 
brzytwy dla jakiego golibrodył To tylko pewna, że 
jej stan się zmieni. Rozwijaj zatem wszystko w twych 
dziatkach i wychowaj je do wszystkiego! — To nie
podobna, zawołasz! My niejesteśmy całą ludzkością 
i naturą, niejesteśmy Bogiem, wszystkością stnienia 
i istnienia; jakże wiec zdołamy wszystkość rozwijać? 
Jesteśmy tern, co zaprzeczasz, ale w czasowej całostce! 
Rzuć iskierkę z ognia wszystkości własnej w proch 
wszystkości dziecięcia, a zdumiejesz, jaki skutek stąd 
wyniknie! To rzecz nietrudna temu, kto poczuł się wszys
tkości dziedzicem, kto jest tern, czein być powinien, t.j. 
wszechstronnym człowiekiem! — Ale nietylko wszys
tkie stany potrzeba Ci mieć na oku, miej także bacz
ność na wszystkie skarby uśpione w dziecięcia istocie. 
Nie rozum jedynie, ani też li umysł, urn, pamięć, ros- 
sądek, mysł i t. p., ale wszystkie poznania naszego 
władze, nie jedynie uczucia, chęci i dążności, niewolę, 
przedsięwzięcie lub czynność wyłącznie, ale wszystkie 
potęgi ciała, dus ,y i jaźni miej ciągle na względzie!
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Kształć dziecko twe umiejętnie, estetycznie i ekonomi
cznie, teoretycznie, praktycznie i synetycznie, kształć 
je do prawdy, piękności i cnoty, do pożytku, szlache- 
'tn ści i rzeczywiście dobrego; kształć je dla ziemi i nie
ba, dla Boga i-ludzi; kształć w równej mierze jego 
rostropność jak mądrość głowy i otwartość serca, jego 
dowcip jak i przenikliwość, ochotę do pracy i do towa
rzyskiego życia5 — lecz dosyć! —Któż zdoła gęstą spleść 
łozę i obsaczyć nią szczelnie wybrzeża? Któż tu po
trafi wyczerpnąć morze zatopione we wszystkości poję
ciu, morze, które Bóg istotą dziecięcia uczynił?
’ 4 .) I cóżby godziło się nareszcie w człowieku bez 

rozwikłania zostawić? Cóż jest tak maluczkie, tak nie
wiele znaczące, tak nikczemne, coby mogło zaledz w nas 
odłogiem? Czyli podobna znaleść w najpiękniejszym 
wianku całego boskiego jawu, ręką ojca Boga i matki 
natury uplecionego , w ostatniein i uajdoskonalszem ar
cydziele wszechmocności, coś takiego, coby niebyło już 
w sobie samem doskonałością v coby naszego trudu nie- 
nagrodziło hojnie za swe przebudzenie i przeistoczenie 
w dzielność, za swe roskwitnięcie rzeczywistości nar- 
cysem? Czyłiż wiemy, ku czemu młode bóstwo ziemi 
wszystkie swe siły później obróci? Wieszcz nasz naj
znakomitszy pieje: ..Jedna tylko iskra jest w człowie
ku} raz tylko w młodocianym zapala się wieku. Cza
sem ją tylko oddech Minerwy roznieci* Wtenczas nad 

-ziemskie plemiona powstaje mędrzec, i gwiazda Pla
tona w długie wieki wieków świeci. Iskrę tę jeśli du
ma rozżarzy w pochodnie, wtenczas zagrzmi bohater, 
pnie się do szkarłatu przez wielkie cnoty i przez wię
ksze zbrodnie, i s pastuszego kija robi berło światu, 
albo skinieniem oka stare trony wali. Czasem te iskrę 
oko niebianki zapali} wtenczas trawi się wsobie, świe
ci sama sobie, jako lampa w rzymskim gr jbie.cc Jedna 
iskierka zapali się później w twym wychowańcu, a wsy- 
tkie. inne będą żywiołem wielkiego jej płomienia. Ty 
jednak dziś nie wiesz, która to iskierka} niezdolasz jej 
zatćm ani naprzód w pożar zamienić, ani raz na zaw-
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sze noga zadeptać. To nic w twojej, ale w Boga mo
cy. Poddwuchuj tedy wszystkie iskierki tchnieniem twem 
zarówno. Juz niejeden urodził się kmieciem i miał pe- 

I dagogiem swym kmiecia.. Jeniusz własny przecież wy
niósł go nad stan i wychowanie , i został sIawToym wo
dzem. poetą, filozofem. Niejeden także, mając najle
psze wychowanie, zmarniał, skoro iskierka jego nigdy 

• ku niebu silnym niebuchła płomieniem. — Ani jedno
stronnie, ani wielostronnie, ale wszechstronnie 
masz wychowywać młodego człowieka. Resztę zostaw 
jemu samemu i Bogu! *

5.) Sławmy dawniej Russo oddaje pierwszemu na- 
j szernu filozoficznej pedagokiki prawidłu świadectwo, 

zwłaszcza co do drugiego punktu, t.j. wychowania dzia- 
I tek do wszystkiego. * On mówi: ..Wychowując czło

wieka miej tylko człowieka przed oczyma, nie zaś 
to, co niejest człowiekiem, co niejest człowieka istotą, co ■

| jest rzeczą li przychodnią, * przypadkową i znikomą! 
Czyliż prawdy tej niepojmujesz. że skoro dziecię wy
chowasz wyłącznie do tego lub owrego stanu, do 
wszelkiego innego stanu uczynisz je niezdolnem, i że 
skoro los inne ma względem niego zamiary, zrobisz 
je raz na zawrsze najnieszczęśliwszem z ludzi? Wiel
ki Boże! Cóż godniejszego śmiechu i szyderstwa 
gminu, jak ów bogacz na pana milionowego wy
chowany, co został dziś żebrakiem, i śród swego bar
łogu otoczył się całą w oczy łojącą świtą, dawniejsze
go stanu przesądówr? Któż jest godniejszy politowa
nia od mocarza owego, co, strącony dziś ze swego , 
wysokiego świecznika pod nogi czerni, zdeptany ze 
śmiecia, przypomina sobie pogardę, którą niegdyś gmin 
częstował i widzi się, stojąc śród pospólstwa, stojąc 
na najniższym stopniu człowieczeństwa, słusznym ce
lem tejże samej pogardy? Spuszczasz się, wychowy- 
wując dziecię tw7e jednostronnie, na świętość majestatu 
dzisiejszego świata, na teraźniejszy stan rzeczy. O mi
ły bracie5 to podwalina s piasku! Tym stanem rzeczy 
potrząśnie może już jutro okropny wicher rewolucyjny

20
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i straszna ludzkości nawałnica. Co w górze, pójdzie 
na dół i odwrotnie. Pan zostanie sługą, a sługa szu
brawiec panem. I ty tego niezdołasz przewidzieć ani 
na chwilę, bo niemamy wzroku proroczego, bo nasze 
życie jest pod tym względem grą w ślepą babkę. Cho
ciażbyś i zmianę takową przewidział, czyliż potrafisz 
orkan pierunem ciężarny oddalić, trzęsienie ziemi odro
czyć, wybuch wulkanu wstrzymać? I czyliż nieszczę
ście jest rzeczą tak rzadką? Mogąż dzieci twe sta
nowić tam wyjątek, gdzie s tobą samym nie inaczej 
się dzieje; mogąż być tam niezwrnszoną opoką, gdzie 
ty i każdy śmiertelnik trzciną? Wszystko, co czło
wiek zbudował, człowiek zburzyć zdoła. Nieznamy 
żadnego niezmiennego piętna, prócz tego, które natu
ra sama ręką swą wycisnęła ; natura zaś nie piętnuje 
żadnego z ludzi na książęcia, bogacza i pana. Cóż 
pocznie niewieściuch w poniżeniu, którego ty do wyso
kości przeznaczyłeś? Górna topola wnet zmarnieje 
śród błotnego parowu. Cóż pocznie ów próżniak bogaty, 
co żył dotąd z czynszu, dziś zaś kapitał swój a z nim 
i duszę swą stracił? Upadnie, jako kulawy bez szczu
dła, jako krogulec bez skrzydeł, zostanie trupem nie
znośnym sobie oraz innym i pogrzebać go trzeba. Szczę
śliwy, kto potrafi pożegnać się ze swym stanem, sko
ro ten go opuszcza, kto zdoła, urągając swemu złowro
giemu losowi, odbijając jak rafa jego roshukane bałwa
ny, pozostać człowiekiem! Chwal, jako chcesz, 
owego pokonanego władcę świata, co jak szaleniec szu
kał pod rozwaliną swego tronu śmierci i żywcem się 
pogrzebał. W  moich oczach jest on godną pogardy 
i litości istotą. Ja tu widzę, że jego byt rzeczą był 
od szkarłatu zupełnie zawisłą, że on został niczem, 
skoro berło stracił, żc on był w prawdzie raz kró
lem, lecz niebył nigdy człowiekiem! Kto straci 
koronęr a obejść się bez niej umie, jest wyższy nad 
wszystkie świata korony. Z wysokości tronu, na któ
rej błyszczą tak często głupcy, nawet złoczyńcy, sstc- 
puje on na stopień ludzkości, który potrafić godnie za-
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jąć jest nie lada mądrością. , Wówczas zwyciężył on 
los swój, zarumienił gwiazdę swego nieszczęścia, za
wstydził starą fatalność i pokazał światu, ze dość mu 
na samym sobie. 1 chociaż niczego więcej dać 
i pokazać niemoże prócz własnej osoby, dość na tern! 
Osoba ta niejest nietą, niejest niczem, ale najwyższym 
ludzkości bytem.i{ -  Tyle Russo; a my tu dodaje
my: Osoba ta jest bóstwem i niepotrzebuje być czem
więcej!

6.) Każdy czas bez wyjątku jest niebespieczny 
i grozi nam burzą; jest Wezuwiuszem, s którego bu
cha dym kłębami! Kto ma oczy historyka i filozofa, 
ten się o tern głęboko przekonał. Biada tronowi, na 
którym siedzi omacnica! Każde dalsze ludzkości ro
zwikłanie jest mniejszą lub większą rowolucyą. Nie 
usypiaj swobodnie, ale idź s czasem i bądź gotów na 
wrszystko. — Przyszłość pokryta jest mgły ścianą kil
kaset mil grubą, której ani przejrzeć, ani światłem 
swem rospędzić niepodobna. Dla tego bądźmy zawsze 
na czatach! O gdyby tylko rok jeden, tylko półroku 
wolno nam było widzieć naprzód! Zostalibyśmy bez 
uczenia się filozofii najw'yższemi mędrcami, bogami sa- 
memi i niepopełnialibyśmy codziennie tyle niesłychanych 
błędów, sktórych nigdy wprawdzie naprzód, ale za
wsze później, gdy już się stało i wszystkie okoliczno
ści wiadome, nawet każdy żak szkolny się śmieje! Tu 
niknie wszelka rozumu i matematycznego kalkułu po
tęga; tu niema żadnej pewnej assekuracyi przeciw7 noc
nemu i niespodzianemu pożarowi. Co stanie się kiedyś 
z naszego wychowańca? Niewiadomo. Jaki los we 
drzwi jego zakołata? Niewiadomo. Ilozwij»j tedy 
wszystkość jego bosko-czlowieczej natury, żeby mógł 
wszystkiem na świecie zostać i zdolnym być do wszy
stkiego, czyli wychowuj go wszechstronnie! — Roz
wikłanie wszystkości młodej człowieczej istoty i wszech
stronne jej wychowanie potrzeba przecież należycie zro
zumieć. Wychowuj człowieka do wszystkiego na 
świecie, tylko nie do złego! Złe bowiem mena-
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leży do wszystkości, bo jest właśnie jej ograniczeniem, 
a więc morderca. Im więcej złego w człowieku, tern 
bardziej ograniczona jest jego wszystkość, t. j. jego 
istota, jego bóstwo. Budź przeto dobre usposobienia 
wszystkie w twym wychowańcu, lecz mijaj zdaleka je
go skłonność do złego. Skłonność ta niechaj śpi cią
głe, niech śród uśpienia straci swe siły i obumrze! — 
Jean Paul tłumaczy sie w tym punkcie następnym spo
sobem. .,Wiccież wy naprzód, jak bogi lub proroki, czyli 
ten mały chłopczyna, co oto róże rosskubuje i ścina 
głowy makówkom, nieopuści s sczasem swej korsycznej 
ustroni i niezagrzmi w zaburzonej części świata jako 
straszliwy Bóg wojny, igrając tak z nawałnica i gro
mem, jak dziś s piłką; czyli on wtedy druzgotać na
rody lub też w nich siać i płeć będzie? Jestże za
tem rzeczą wam obojętną, czyli dziś Fenelon, Korne
lia, Dubois lub kto inny stanowi jego ochmistrzostwo? 
O bracia, prawda szczera, że niezdołamy skruszyć 
przyrodzonej potęgi przyszłego jeniuszu i nadać jej 
innego kierunku, — bo im głębsze tu morze, tern 
niedostępniejszy nasz. wylądek 5 — ale i to prawda, 
że w pierwszym lat dziesiątku, tern nasieniu przyszło
ści, które winem, terpentyną lub inną jaką cieczą skra
plając, w pewne barwy raz nazawszc przybrać można, 
że, mówię, śród Edenu i przed bramą wy wędrowania 
na świat szeroki, dozwala sic lew oswoić, uszlache
tnić i uczłowieczyć, że daje sie obwiązać w silne łań
cuchy serca, miłości bliźniego i dobrego nałogu stają
cego sie wszędzie drugą naturą! Czyli, ten jeniusz 
samodzielny i prawodawca przyszły świata pod wodzą 
anioła łub szatana dziś stoi, niejest to zaprawdę rze
czą mniejszej wagi, niż pytanie, czyli lepićj dać go 
pod berło jakiego uczonego profesora uniwersytetu lub 
też pod proporzec Króla prostaka.'

§ .  13 .
l io z w ija j  w i e c z n ą  j e d n o ś ć  w  istocie tw e 
g o  w y  Chow ańca, zrób g o  Mono tej ouein, Mo-
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nokozmem, Monoautropetn, bezwzględna jednią 
w sobie, czystym duchem i unieś go, aż do 
niebotycznej unii z bezwarunkowym duchem 
Boga!

f c - «F *

i .)  Drugie to filozoficzne pedagogiki prawidło jest 
konieczr.em następstwem s prawidła pierwszego. Gdy
byś bowiem w istocie wychowańea rozwinął wszystkośe 
nieskończoną, ale niezwiązał jej wiecznej jedności łań
cuchem rossypałaby *ię ona, jak niegdyś góra Piersią 
Afryki zwana, w Sachare kurzu atomowego i za
ległaby umarłym odmętem. Jstota wychowańea byłaby 
wówczas do rosstrojonej lutni podobna i nicmoglaby 
zabrzmieć harmonią. Jej żywioły płynęłyby po sobie, nie 
jak bałwan wody po wody bałwanie, przelewającsie jeden 
w drugi nawzajem, ale jak fala piasku po piasczystej 
fali wichrem miotana, niezdołając jedna zdrugą zlać się 
w jedność. Wszystkośe jest, równie tu jak wszędzie, 
rozłogą, materyą; jedność zaś jest przyczynowością, 
Arystotelesową entelechią, czyli pierwiastkiem formy, 
istotą kształt rozlodze dającą, jej roskruchy, bryły 
i masy spajającą, jest duchem. Gdzie ciało, tam dusza; 
gdzie wszystkośe, tam jedność koniecznie. Drugie to 
prawidło jest przeto doskonałym antagonistą pierwsze
go, a wiec i jego, nieodzownym następstwem. Jako 
antagonistyczność stoi ono nie równie wyżej od pierw
szego, bo każdy postęp filozoficzny polega w przejściu 
od twierdzenia do przeczenia. Jest to stare, jak świat, 
loiki prawo! — Rozwikłanie wiecznej jedności w isto
cie 1 wychowańea ważną nader jest rzeczą. Jedność ta 
bowiem ściera sic ze wszystkością nieskończoną, wie
dzie z nią bój ustawiczny, obrabia ją i kształt jej 
nadaje! Jedynie s takowego boju przeczenia s twier
dzeniem występuje tu i wszędzie, cudowny ptak życia, 
flamautem zwany! t
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2.) Wieczna jedność w nas jest nasza, jak sit; 
dawna metafizyka wyrażała, niepodzielną, czyli mona- 
dyczną duszą, a duszy naszej przyrodą jest um, rossą- 
dek i umysł, lub też cala umysłowość z jej następ* 
stwa myślowego prawnością i harmonią. Ze zaś umysł 
jest umem i rossądkiem w jedni, tudzież kwiatem i kró
lem całej umyslowości, można więc go wziąść za du
sze, za wieczną nasze jedność, za istotę wrszystkość 
nasze w systematyczny łańcuch splatającą. I tak jest 
w rzeczy samej. Dusza wychowańca potrzebuje zo
stać czynną, by mogła kształt nadać wszystkości w nim 
zawartej, t. j. mnogości jego usposobień, zarodów,' 
zdolności, zręczności i talentów, a jej czynność za
wisła od odecknięcia i działania umysłu, czyli od my
ślenia. Charakterem zaś umysłu i myślenia jest prze
istaczanie mnogości w jedność, różności w tożsamość, 
czyli wszystkości w jedność, assymilacya wszystkiego 
do siebie, jako wiecznej jedności, trawienie i prze
miana wszystkiego w soki życia własne. Dla rozumu 
jest wszystko a wszystko różne, dla umysłu wszystko 
rzeczą jedną. Rozum polega na loicznej zasadzie  
nieustannej sprzeczności ,  czyli nieustannej ró
żnicy i widzi tylko przeciwieństwo, inność, odmien
ność, rozmaitość, wszystkość; umysł zaś polega na 
loicznej zasadzie nieustannej zgodności,  czyli 
bezwzględnej jedni i widzi wszędzie toższamość, nie- 
odmienność, harmonią, jedność} — rozum przedstawia 
loiczną zasadę jednostkowości  bez początku 
i końca, umysł zaś loiczną zasadę niepodobnej 
różnicy w całej istnienia wszystkości5 rozum prze
bywa w podrównikowych rozmaitością swą słynących 
lasach względu i warunku ustawicznego, a umysł pły
wa po oceanie spekulacyjnej bezwzględności i bezwa- 
runkowości. Utnysł ujrzy nawet w najniepodobnicj- 
szych natury utworach zawsze coś podobnego i w rze
czach nierównych coś równego, przyjdzie więc w każdym 
człowieku do idei materyi, jako jedynej niepodzielnej 
i ogóliiej, będącej wszystkich ciał pierworodem i isto



tną treścią; on uchwyci wnajsprzeczniejszych s sobą 
filozoficznych systemach i innych płodach ducha tożsa- ' 
mość rzeczy i wiekuistego wątku; on znajdzie nawet 
w słowach obłąkanego myśl główną, wielką, pozorny 
nieład wykładu przenikającą; on wryśledzi wszędzie 
tożsamość, bo on jest jej twórcą, bo on władzą utoż
samienia wszystkiego! Umysł sam jest monadą w nas 
żyjącą, naszą ideą tworzycielką, pochwycą więc wszę
dzie monadę, idee, i każdy jego utwór jest monadą, 
ideą, czystą jak eter myślą. On jest przeto snyce
rzem obrabiającym wszystkość; ogrodnikiem na smu
gach mnogości; krwią wypełniającą wszystkie żyły 
i żyłki istnienia i wiążącą je s sercem; duszą porządkują 
cą głowę-i wiodącą ją wciąż do ładu. — Podług tego 
prawidła masz przeto umysł wychowańca twego roz
budzić, tchnieniem tej umysłowości zagrzać i czynno
ścią zapalić, a wnet poczuje się wieczną jednością, 
porwie i uporządkuje nieskończoną wszystkość, wnet 
wzięci wgóre, wzbije się w niebo i zjednoczy z bez
warunkowym duchem Boga! — Jak pierwsze filozofi
czne pedagogiki prawidło wszystkie empiryczne pra
widła obejmuje w sobie i stapia w jednę całość; tak 
drugie to prawidło jest stokiem spekulacyjnej pedago
giki. Co więc powyżej w czterech paiagrafach (§. o. 
6. 7. k8.) wyłożyliśmy, było jutrznią i gońcem obe
cnego naszego przedmiotu, jest jego objaśnieniem, je
go dalszem rozwinięciem, systematyczną roskładnią.

3/) Jedność święta, o której mówiemy, urządzająca 
wielość, liczność, mnogość i wszystkość, oraz obdarza
jąca ją kształtem, — ta twórcza entelechia w naszej jaźni, 
i ten węzeł najróżnorodniejszych w nas złożonych, s so
bą walczących żywiołów, oby być mogła już przez sa
mo swe znaczenie, każdemu pedagowi wieczną przestro
gą, by jej w istocie wychowańca nigdy nieobrażał, czyli 
by wszystkie jego zdolności w równym stopniu pielę
gnował i rozwijał!« W duszy pełnej i całkowitej czło
wieka niepowinien ani um, ani rossądck, ani umysł 
mieć przewyżki, bo inaczej przepadnie, może na zaw

ł
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sze. jedność jej i harmonia! Tu jest wszystko jedna ró
wnią i równa rzeczą ; tu nic niema pierwszeństwa przed 
drugiem!

Cóż tedy sądzić wedle tej nauki, o tak zwanych 
naturalnych usposobieniach duszy, o wrodzonych talen
tach? Mówią: ten ma z natury um silny, jest wiec uro
dzony poetą5 ów ma znowu wiele rossądku, został 
wiec recenzentem, krytykiem, estetycznjrm prawodawcą; 
inny wreszcie otrzymał zrąk matki natury umysł po
tężny, jest przeto metafizykiem, spckulacyi dyoskurem, 
myślenia gwiazdą! — My niezaprzeczalny wcale 
wrodzonych usposobień człowieka, i dla tego 
tu następna uwaga. Wrodzone człowieka usposobienie, 
może być większe lub mniejsze, dusza przecież jest bez
warunkową jednością i wszystkie jej rosczlonia 
stoją s sobą w największej zgodzie,  harmonii 
i równi. W  niej wszystko równowagą! Usposobienia 
jej rosczłoń, są spoczątku zupełnie sobie równe, bez 
względu na to, czyli ona mniej lub więcej dzielna! 
Przeważające, tego lub owego z rosczłoń jej, usposobie
nie, jest późniejszem zjawiskiem, i zawsze skutkiem al
bo jednostronnego wychowania, albo silnego podmuchu 
ze strony rodziców, krewnych lub przyjaciół, albo też 
iunej jakiej zewnętrznej przyczyny. Harmonijna dusza, 
niema z natury niczego mniej albo więcej; w jej rzeczy- 
pospolitej panuje równość! Każde mniej lub więcej jest 
tu wypadkiem jej skierowania sie ku temu lub owemu 
przedmiotowi, płodem woli, a przeto rzeczą ćwiczeniem 
zaniedbaną lub nabytą, przychodnią, późniejszą.

Nienależyż sie tedy zwrócić troskliwszej uwagi 
n. p. na talent młodego poety i kształcić przedewszyst- 
kiem bujnego jego umu? Niewolnoż świeżą roskwitu- 
jącą zdolność do tej łub owej umiejętności albo sztuki, 
to lub owo szczególne usposobienie wychowańca krze
pić i stosownym pokarmem zasilać? — Czemu nie? 
Niech to jednak niestanie sie ze szkodą innych usposo
bień! Nawet i poeta i sztukmistrz potrzebuje wszech
stronnego wykształcenia, a zatem równie pilnej wszyst
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kich władz duszy uprawy. Jak z równa miłością ko
chać wszystkie twe dzieci powinieneś, tak z równą mi
łością należy ci się pielęgnować wszystkie władze du
chowe twego wychowanca. Gdzie jedna władza wzię
ła górę, tam wszystkie inne stłumione zostały, i czło
wiek pokazał sie wreszcie jednostronnym!

Duch bezwarunkowy, czyli boski, jest jedynie dla 
tego doskonały, że wszystkie jego usposobienia ros- 
kwitują wiecznie równą dzielnością i różaną oceanu peł
nią. On jest przedwiecznym pierwowzorem i odwie
cznym celem doskonalenia się naszego ducha. Duch nasz 
wypłynął z bezwarunkow ego ducha i ma przjjść kiedyrś 
do unii z bezwarunkowym duchem 5 rozwijajmyż więc go 
równie doskonale, jak Bóg duch swój rozwinął. Nie 
jednostronnym, ale wszechstronnym ma być jeniusz twe
go wychowanca, mimo tego, że dusza jego jest je
dnością! Właśnie dla tej jedności, trzeba mu być 
wszechstronuym, czyli ze włszech stron jednym i tymże 
samym jeniuszem! Promienie słońca rospływają się 
wszechstronnie, a przecież są jednem i wszędzie rów- 
wnem sobie światłem. W ich bezwzględnej tożsamości 
leży ich bezwzględna jedność i wszechstronność!

§. M.

S>kojarzaj w  każdej, a szczególniej w po
stępu chwili n i e s k o ń c z o n ą  w s z y s t k o ś ć  

z  w i e c  z  n ą j  ed n o ś c i  ą w twym wychowań- 

cu, i rnzwikłuj w  nim tym sposobem tak 

zwaną d o c z e s n ą  c a ł o ś ć ,  z a w s z e  no-  
w e m  ż y c i e m  h a r m o n i j n ą  i p e ł n ą !  Lub 

innerni s ło w y , zrób wychowanca tw ego B i- 

otejonem, Biokozinem, Bioantropem, czyli bo
gatą żywostanem istotą, ciągle sw ą w szyst

kość ze sw ą jednością w  pewną całość or
ganiczną zlewającą jaźnią, usta\ iczuie choć

21
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odmiennie a sobą sama zgodna sobistościa! 
Prawidło to, jest skojarzeniem dwu poprze
dzających w jednę strumieniem czasu płyną
cą całość!

1.) Ludzka istota niejest różnobarwym smugiem o- 
grodu, i niepodobna z niej pokrzywy, chwrastu, ostu. lub 
innego niepożytecznego zielska wypielać, bez narusze
nia w niej drogiego podrastającego kwiatu 5 niejest kupa 
kawy, Mokka zwanej, w której możesz ziarnko po 
ziarnku przebierać, i od piasku lub drobnych kamyków 
oddzielać; niejest kaszą jaglaną w garncu, którę mie
szać wolno, jak się podoba! Ludzka istota, jest krysz
tałową cieczą w kryształowym gąsiorze: ledwie w nią 
n. p. kroplę czerwonego wina wiejesz, a już się cala 
zlekka zarumieni i innego smaku nabierze; jest cieczą 
harmonii tchnieniem się kołyszącą, czyli niebiańską sym
fonią, gdzie każda zmiana jednego tylko tonu całą me- 
lodyę psuje i zmianę wszystkich tono w. za sobą pociąga! 
Każda myśl nowa robi w całej naszej istocie wielką re- 
wolucyą, zaburza wszystkie jej żywioły, zatrudnia tak 
długo głowę, serce i mysi, aż się zdawniejszem naszem 
wyższem wykształceniem w jednią zleje i w nowy sy
stem zamieni, jest kamieniem w bezdenną wodę rzu
conym, tysiące fal po sobie wywołującym, które tak dłu
go sie kołyszą i jedne w drugie przelewają, aż nowy 
stopień wody a z nim nowa równowaga i cisza się u- 
twierdzi. Jak z nową myślą, tak i z innemi nowemi 
rzeczami. Jedno nowe uczucie, n. p. uczucie miłości 
lub zemsty, robi nas zupełnie innemi, niż byliśmy do
tąd ludźmi; jeden nowy czyn nasz n. p. popełnienie mor
du, uwiedzenie niewinności, i t. p. przeistacza całą 
naszą istotę; nowa i droga suknia, piękny szal zrobiły 
już tylekroć niewinne dotąd dziewczę kokietą! Naturą 
jest człowieka żyć s sobą samym w zgodzie i utulić krzyk



wewnętrzny sumienia. Kto popełnił zbrodnią, musiał 
zmienić wszystkie swe religijne i moralne wyobrażenia, 
całą swą teologię i etykę! S każdym naszym postę
pem w nauce lub w cnocie, równie jak i skażdym na
szym upadkiem, ściągamy s siebie starego Adama, jak 
naszą dotychczasową suknie i przebieramy się w no
wego Adama! Nowe myśli, nowe uczucia i nowe czy
ny, a my zupełnie nowi ludzie! Ta mimowolna prze
miana cechuje przecież jedynie wyższe zdolności; tęp- 
szą zdolność trzeba do niej zniewolić i wezwyczaić. 
Kształć przeto wychowańca tak, żeby s każdym dalszym 
rozwikłania swego krokiem, cala istotę swą mącił, bu
rzył i przerabiał, żeby nowym występował człowiekiem! 
Jeżeli działasz na jego głowę, niech to czuje serce i mysł; 
jeżeli działasz na Jego serce lub mysł, niech to czyje 
głowa także! Głowę, serce i mysł, te trzy lejdejskie 
Hasze naszej istoty, złącz galwanicznym łańcuchem, 
i zrób je jedną elektryczności bateryą!. Niech jedna is
kierka, płomieniem je ogarnia; niech jedna iskra z nich 
wystrzela! Słowem, istota twego wychowańca ma być 
przeistaczającą się ustawicznie, czyli tak zwa
ną doczesną całością, pełnym zawsze, chociaż co 
chwila w nowej postaci występującym, żywostanem, cią
gle innym a przecież harmonijnym systemem! Zycie je
go niech pł}nie, jak historya filozofii! Co strona sy
stem inny, system doskonalszy!

20 Gdzie nieskończona wszystkość i wie-1 
czna jedność naszej istoty co chwila zlewa się 
w jeden stok, i w stok zawsze nowy, tam powstaje 
całość płynąca, całość ciągle harmonijna, ale ciągle „ 
inna, czyli całość doczesnal Całość ta jest na 
sza żyjącą jaźnią, naszą czasową osobistością. Zlewa
nie się wszystkości naszej z naszą jednością jest ko
niecznie s początku czynem, działaniem, ruchem, a prze
to czasem, jest więc tylko koczującą, tylko do
czesną naszą całością, tylko walcującą jaźnią 
i sobistością naszą. Jaźń też i sobistość nasza 
rozwikłuje się jedynie w czasie, i musi się cfl̂ gle



1041

a przytem zawsze całkowicie zmieniać, nim utworzy ca
łość żyć wiekuiścic ' dolną! Jest to jaźń i sobistość 
na życia gościńcu co krok innym krwi pobiegiem i in- 
nem powietrzem żywiona, co krok mająca inne myśli 
swą potrawą; co krok umierająca i na nowo sie ro
dząca! Jaźń i sobistość nasza w czasie  jest nie- 
tylko z rąk Boga wyszlą wszystkości i jedności naszej 
całością, ale całością także stwarzającą się dalej, i wy
stępującą ciągle jako nowa, wolna, sama s siebie uro
dzona i rospładzająca się dalej, samodzielna harmonia! 
Harmonia ta potrzebuje ciągle płynąć, ciągle sie przei
staczać, ciągle zachwycać innych, bo życie nasze jest 
wciąż jednym tonem, a tonu brzmienie tak znikome! 
Zycie i muzyka jest poruszającą sie, falą po fali! Kto 
stanął śród własnego kształcenia się i przed życia koń
cem już celu najwyższego dopiął: jest fortepianem ma
lowanym, na którym nikt nie zagra! Niejest hańbą 
zmieniać się s chłopca w młodzieńca, z młodzieńca 
w męża, z męża w starca, codziennie jeść, pić i kar
mić się nową materyą, codziennie stawać się innym 
zewnętrznym człowiekiem, zaczem niejest także hańba 
zmieniać się duchem, codziennie karmić się nową my
ślą, stawać się innym wewnętrznym człowiekiem! Nie- 
tylko człowiek zewnętrzny ale i wewnętrzny jest, ży
jąc w czasie, na ciągłej drodze postępu, czyli w cią
głej podróży! Gdzie człowiek zewnętrzny i wewnę
trzny postępują, tam postępuje także człowiek całko
wity , prawdziwy! — Wszystkość naszej istoty jest, 
jako odosobnione prawdy rzeczywistej rosczłonie, li 
prawdą materyałną, oderwaną, obumarłą; jedność 
naszej istoty jest s tejże przyczyny prawdą ii ducho
wą, oderwaną, obumarłą; obiedwie przeto są kościo
trupy! Całość zaś naszej istoty, chociaż jeszcr e do- 
cześna i ciągle inna, jest prawdą żywą! Już is tej stro
ny jest tedy trzecie filozoficzne prawidło wyższe od 
obu poprzedzających! Cudem jest to istnym, że co 
chwila wszystkość i jedność nasza zlewają się s sobą 
Ina ej, i występują jako nowa całość. Ale jaiedziw !
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Każde życie jest wielkim cudem! Wtem znaczeniu rzecz 
biorąc przytaczamy tu Mickiewicza: „Martwe znasz
prawdy nieznane dla ludu ; widzisz świat w proszku, 
w każdej gwiazd iskierce! Nieznasz prawd żywych, 
nie zobaczysz cudu! Miej serce i patrzaj w serce!“ 
Albo raczej: O, bądź tylko mysłem, bóstwem nieza-
wisłem od mędrców i ludu, a przyjdziesz do cudu! Jak 
kolo we młynie, czas młyiicem płynie. W czasu ko
rycie cudem jest życie!

3.) Zupełnie po prostu i łatwo możnaby trzecie filo
zoficzne pedagogiki prawidło następnym wyrazić sposo
bem: Kształć twego młodzieńca tak, żeby jego naj
mniejszy nawet postęp wielką całej jego istoty był re
formą i rozlewał sie harmonią organicznej całości, za
wsze inną, ciągle pełną! Czy znasz, co opera? Jest to 
świat bardonów, coraz innych tonów, świat powstań 
i zgonów; przecież zgoda szczera! Czy znasz co ist
nienie? Jest to strumi ń święty; wody zdrój i szczęty, 
coraz inne mety; lecz jedno mruczenie! Tak i twój 
młodzieniec, niech będzi , bądź s kwiatów, bądź z uczo
nych gratów, bądź z myślenia światów, zawsze jeden 
wieniec, całość, jedność i mnóstwo, jak wszechmocne 
bóstwo! — Dalej prawidła tego rozwikływać nam nie 
potrzeba, bo cała nasza Chowanna będzie jego rozwi
kłaniem !

§. 1 3 .

tlied o ść jednakże, iż nieskończoną w szy-  

stkość i wieczną jedność w  istocie ludzkiej 
rozwikłujesz, i że obiedwie wiążesz docze
snej całości łańcuchem; oprzej całość w spo- 

miiioną, co dzień inną i ustawicznie zmien

ną, na niewzruszonych posadach w i e k u 
i s t e j  c a ł o ś c i ,  czyli zrób twego wycbo- 

wańca Holotejonein, Holokoz m, Hołoau-
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tropem, wiekuistą istoty jego całością! Ca
łość ta jest stokiem wszystkości, jedności 
i całości doczesnej, robi wiec niniejsze pra
widło spójnią wszystkich trzech powyż
szych prawideł.

1.) Niedopiąleś jeszcze najwyższego twego peda
gogicznego celu przez to, że wychowaniec twój zawsze 
jest doczesną całością i harmonią, skoro ta rospływa sic 
co chwila, w innej, różnej, a częstokroć zupełnie prze
ciwnej całości i harmonii, skoro wszystkie te pojedyn
cze całości i harmonie, razem wzięte, niestanowią ogól
nej całości i rażą nas swą dysharmouią! I czeinże jest 
młody mężczyzna najświetniejszych zdolności, będący 
s sobą zaiste w każdej pojedynczej godzinie, ale nie 
w każdem półroczu, nie w roku długim, nie w życiu 
całem dotychczasowym, w zgodzie? Dziś rosprawia 
tak wybornie igłeooko przeciw gmino władztwu, a przed 
kwartałem szalonym był demokratą 5 wczoraj był pola
kiem, dziś moskwitą; wczoraj gorszył młodych i starych 
swą bezbożną mową, a dziś całuje progi kościelne i pa
da przed ołtarzami krzyżem! Co robić on będzie jutro? 
Niewiadomo! Co dzień miał inne myśli i uczucia, inne 
przekonanie 5 jutro także dzień inny, a on inaczej nam 
zaśpiewa! I czyliż złym jest człowiekiem? Ucho
waj Boże! On niezmienia przekonania dla brudnego in
teresu 5 ale dla tego jedynie, że tak powinien, ponieważ 
ciągle innego nabył o rzeczy wyobrażenia! W  przeszłym 
roku żył s prpfessorami uniwersytetu i spoważniał; te
raz żyje s teatralnemi komedyautami i raduje się głośno, 
że się od kurzu pedantycznego, który doń chciał 
przyledz, uwolnił! Czemże taki człowiek? Wietrzni- 
kiem, niedogotowaną dynią, piwem na drożdżach! Ta
ki człowiek nie zasługuje na poszanę; jemu tajemnicy 
żadnej niepowierzaj, i nierób go przyjacielem i Trzy



maj go od siebie wpewnej oddali; i rozmyśl, czyli go  

masz s czasem bliżej przypuścić lub całkiem odep
chnąć! — lVyChowaniec twój niech stanie się niezmienną, 
wiekuistą całością, zawsze jedną i taż samą harmonią, 
jednymże Bogiem ziemskim, światem i człowiekiem w swo
im rodzaju! Odmiana jego myśli i uczuć niech będzie 
jedynie krokiem dalszym na drodze dotychczasowego 
postępu, koniecznem następstwem, wynikiem naturalnym 
doskonalenia się codziennego, niechaj niebedzie rzeczą 
różnorodną, ale polepszeniem, stopniem wyższym! Niech 
się rozwija liściem, kwieciem, owocem, zostanie prze
cież jednemżc drzewem; niech wylewa s siebie rożne 
harmonie, zostanie przecież jednymże fortepianem, albo 
raczejfortepianistą! Stawszy się wiekuistą całością 
będzie mógł roskwitać codzień inną doczesną ca
łością, a każda s tych całości będzie wiekuistej cało
ści jawem, wiernym jej chociaż zawsze innym odtonem; 
wtedy zostanie on boską jaźnią jawiącą się co chwila 
świeżą jaźnią światowego kwiatu, czyli obrazem i po
dobieństwem wiecznego żyjącego w nim bóstwa! Odo
sobniona całość docześna jest piórkiem w powietrzu na 
skrzydłach wiatru siedzącćm, w górę i na dół, na lewo 
i na prawo bez ustanku miotanem, czyli brakiem cha
rakteru, lub też charakterem kobiecym. _ Mickiewicz ma 
słuszność wołając: „Kobieto, puchu marny, ty wietrzna 
istoto l66 Tenże wieszcz nasz maluje przewybornie do
czesną całość bez wiekuistej całości w obrazie lekko
myślnego ducha zmarłej dziewczyny stojącego w dzia
dach przed guślarzem i mówiąeego: „Na głowie mam 
kraśny wianek, w ręku zielony badyłek; przedemną bie
ży baranek, nademną leci motylek! Na baranka bez 
ustanku wołam: baś, baś mój baranku; baranek zawsze 
zdaleka! Motylka rózeczką gonię, i już, już chwytam 
go w dłonie; motylek zawsze ucieka! „Tyui barankichi 
i tym motylkiem jest każdej dziewczynie całość wieku
ista, czyli jak min* niewzruszony męski charakter, któ
rego schwycić niemoże! Tylko zaślubiwszy męża 
ułowi sobie charakter; ale mężczyzna z duchem kobie-



cym, już wiecznie stracony! Doczesna całość człowie
ka jest wodą, mającą co chwila inny wiatr swym ko
chankiem; kołyszącą się lekko śród pieszczot z zefirem 
a ryczącą szturmem w uściskach Akwilona; zimną na 
łonie Boreasza, gorącą w objęciach Austra! Wiekuista 
zaś całość człowieka jest lądem stałym, opoką, na któ
rej egipskie piramidy budować możesz; jest bóstwa na
szego najwyższą boskością i boskości tej palmą niebo
tyczną; ostatnim celem wszelkiego wychowania!

2 .) Jaźń nasza w czasie jest jaźnią zawsze dzi
siejszą, a przeto zawsze inną, jaźnią płynącej minuty, 
ustawicznej przemiany, czyli, jak już tylekroć rzekli
śmy, ciągle doczesną wszystkości i jedności naszej ca
łością; jaźń zaś nasza w uwiecznionym czasie, czyli 
w bożostanie, jest naszą właściwą sobistością, czyli 
jaźnią niezmienną, zawsze tąż samą, jaźnią Boga w nas 
żyjącą, wiekuistą całością! W wiekuistej całości sta
nie znajduje się jaźń wiekuista wszystkich, tak zwa
nych nieboszczyków, jako w ostatecznego celu swe
go niebiosach; w tymże stanie żyć ma także jaźń 
nasza doczesna, bo kto niebył nigdy w niebie, niebę- 
dzie w niem po pogrzebie! Całość wiekuista odoso
bniona jest życi in nieboszczyków, całość doczesna od
osobniona jest życiem motylem lekkomyślności dziecię
cej; całość zaś wiekuista, jako cel, a całość doczesna, 
jako środek, są pełnem życiem rzeczywistego człowie- 

• ka. Bądźmy zatem zawsze ciż sam i w głębi naszego 
istnienia, lecz mimo tego zawsze inni na falach naszej 
czasowości! Nasza inność niech będzie tern, czćm liść 
wiosenny, letni i jesienny, czem liść co rok nowy, 
a przecież niewidzialną mocą przykuty do tegoż- same
go drzewa i jego gałęzi! Pierwsza godzina każdego 
życia, jest także pierwszą jego śmierci godziną, a wle
wając w nasze dziecię życie, wlewamy w nie śmierć 
konieczną, bo początek wszędzie końcem, bo początek 
i koniec są wiecznością. Kości są w ciele na 
szeni, a wiekuista zdolności, myśli i uczuć naszych 
całość, ten świat kościsty w naszej jaźni, jest w du-



szy naszej dowodem, ze życie wieczne podstawą jest 
życia czasowego, a całość wiekuista opoką niewzruszo
ną naszej całości doczesnej! Rozwijaj wiec w twym wy- 
chowańcu całość wiekuistą i rób ją całości doczesnej ją
drem, a wieśdź go będziesz do przeznaczonego mu 
ubóstwienia! Wiekuistą całością i pierwiastkiem wszel
kiego istnienia, jest stność, czyli Bóg, jako stwórca, 
jako, że tak powiem, pająk święty, wielki, snujący s sie
bie całego świata pajęczyny wiszącej przędziwo 5 wie
kuista całość naszej istoty, będąca naszym początkiem, 
środkiem i końcem, jest także jądrem naszej doskonało
ści, bóstwem w nas żyjącem i wiodącem nas do unii 
z Rogiem, macicą świętą onej pajęczyny, które co dzień 
s siebie wyprzedzamy i światem naszem zowiemy! Ca
łości tej uczucie i życie jest orłem naszej jaźni, wzbi
jającym sie w niebo i kierującym lot swój ku szczytne
mu celowi, będącemu wieczną wszystkim cherubinom do 
zazdrości człowieka podnietą! „
f Filozoficzne to pedagogiki prawidło, jest już osta
tnie. Wniem dwa najpierwsze prawidła po raz drugi 
w jedność się zlewają, i wszystkie trzy prawidła po
przedzające, stają sie organiczną całością, czyli jednym 
okrągłym i pełnym systemem. Tutaj ma natura,' duch, 
świat i pozaświat we wszystkości, jedności, doczesnej 
i wiecznej całości naszej, swyrch reprezentantów; tu 
Bóg przegląda się w swem dziele i prawda święta 
w swem zwierciedle! — Stara teologia wymawia tedy 
nie bez myśli głębokiej następne pedagogiki prawidło i 
Wychowuj twe dzieci na cześć i chwralę Bo
ga! W tych wyrazach należycie pojętych znajdziesz 
wszystkie cztery filozoficzne pedagogiki prawidła!

3.) Doczesna całość naszej istoty, jest naszą dziel
nością; wiekuista jej całość naszą samodzielno
ścią. Niedość być li dzielnym lub li samodzielnym, jak 
niewiasta lub nieboszczyk; trzeba być obojgiem razem, 
jak Bóg i prawdziwy człowiek!" Doczesna i wie
czna całość w parze jest dwugłowym orłem ruskim 
naszej potęgi, owocem ostatnim naszego wykształ-
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cenią, oryginalna, twórcza i wolna jednostkowością 
prawdziwego człowieczeństwa. Jednostkowość ta prze
cież dotyczę się li głowy, nie serca! Co w głowie, to 
jeszcze nie w sercu! Częstokroć też głowa i serce są 
rzeczami zupełnie innćj natury! Dla tego też Jean Paul, 
którego wyrazy, wyjąwszy początek do rzeczy naszej 
ni stosowany, wiernie tu choć niesłownie przekła
damy, mówi słusznie! „Wszystko to miało na celu gło
wę, jej oryginalną, dzielną i samodzielną jednostkowość. 
Przecież zupełnie inaczej rzecz się ma s serca jedno
stkowością. Jednostkowość głowy, skoro wzejdzi peł
ne jej rozwikłania słońce, jest meIod'yą, jednostko
wość serca zaś harmonią, w ściślejszem wyrazów 
tych znaczeniu. Eulera n. p., nienależy przeto przez 
zaszczepienie w nim Petrarki jeniuszu sparaliżować, lub 
Petrarkę jeniuszem Eulera, tym powrozem jeometryi 
krępować, bo żadna siła mózgowa niejest zawielką, 
a żaden malarz niejest za doskonałym malarzem! Ale 
każda właściwość krwi, czyli siły serdecznej, 
każda obyczajna potęga, potrzebuje koniecznie ogra
niczenia, mocy przeciw sobie walczącej i przeci
wnej potęgi, jeżeli ją żądasz należycie rozwi
kłać! Pod tym względem' daj młodemu Fryderykowi 
wielkiemu lutnią w ręce, a Napoleonowi Ossyana! Tu 
obowiązkiem wychowania prawić kazanie pokoju boha 
terskiemu charakterowi, a charakter Zygwarta nabić 
jak ruską puszkę od razu kijku ładunkami elektryczne
go i piorunem grzmiącego obłoku! Tumożnaby, — po 
nieważ u kobiet serce jest głowy, a głowa serca fute
rałem, — jenialnej dziewczynie dać kopyść kucharską 
w rękę, a urodzonej kucharce to lub owo romantyczne 
pióro ze skrzydła poety! Wreszcie, niech będzie świę
tem pedagoga prawem, — ponieważ każda potęga du
szy, jest godną czci najwyższej, — żadnej s tych potęg 
nieosłabiać i niezabijać, ale budzić dobroczynną jej an
ty-potęgę, przez %którę ona przyjdzie do walki s sobą, 
do ograniczenia własnego i do harmonii z inucini. Tak 
n. p. niehartuj miękkiej duszy rospływającej się oceanem
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gorącej miłości, pokazując jej twarz Gorgony, lub tez 
zabijając ją maczugą Herkulesa, ale obudzając niej 
uczucie honom i męskości: tak nierób besczelnego śmiał
ka tchórzem, ale postaw mu przy boku miłości ludzi 
i rostropności opiekuńczego anioła!44 Te słowa Jean 
Paula, odkrywające różnicę między kształceniem gło
wy i serca, dotyczą sie także naszej wiekuistej ca
łości , mające ciągle w innej postaci właśnie jako całość 
doczesna występować, a przecież nigdy natury swej 
tożsamości s sobą niezinienić. Głowa jest siedzibą je
dni bezwzględnej, tego lub owego kierunku; serce sie
dzibą względnej różni; oboje zrób bezwzględnej jedni 
i względnej różni świętą caiością t. j. różnojednią. Ser
ce jest naszą empiryą, głowa naszą spekulacyą, a mysi 
naszą filozofią. Wiekuista całość roskwitująca w gło
wie jednem, w sercu rożnem, w myślę jednem i ro
żnem, czyli rozmaitein kwieciem doczesnćj całości, jest 
naszą żyjącą jaźnią i sobistością prawdziwą!

4 .) Szwarc mówi do matek: „Doskonały czło
wiek dopinający zupeinie swego przeznaczenia, jest czło
wiekiem jednoczącym w sobie czas i wieczność (a prze
to swój żywostan i bożostan, czyli swą docze
sną i wiekuistą całość), który się tym sposobem 
staje prawdziwą istotą, fezy li wiecznem bóstwem, 
objawiającem się codzień w innej postaci). Zy
cie nasze jest w tedy tylko życiem istotnem, skoro w ka
żdej teraźniejszego czasu wesołej dobie fezy li w ka
żdej z wiatrem tań czącej doczesnej całości) ros- 
kwituje jasnein jak słońce pelnćm, zawsze s sobą zgo- 
dnem, całkowitem życiem fa przeto wiekuistą ca
łością), życiem, w którem przyszłość ft. j. życie 
wieczne) przebija się jak ciągle piękniejsza teraźniej
szość oczekiwanego i obiecanego od dawna błogości 
kraju!“ — Na innem miejscu mówi ten sam pisarz: 
„Matki, macie litość nad ubogiemi! Ach w wa
szej płci nadzwyczaj wiele jest ubogich, co już w ma
ju, co już w kwietniu swego życia oszukują się calem 
życiem i na całe życie! Ileż z was ’,yje życiem bez ce-
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In. bez wszelkiej radości życia; wiecznie w nadziei, 
nigdy w rzeczywistości! Ciemna i ponura czczość wy
pełnia wasze wnętrze! Już ta tylko okoliczność, że 
macie litość nad innemi. dowodzi, iż poznałyście o- 
stateczny cel człowieka ( t. j. wiekuistą całość na
szej istoty, której wreszcie dosięgnąć nam 
trzeba), i że ten cel tysiącom biedaków naszego ro
dzaju jest nieznany. Nasze dotychczasowe wychowa
nie, równie jak i nasza pedagogika, jest jeszcze od te
go celu nadzwyczaj daleko. Przecież jaśniej rosświeca 
sie on w mojej głowie, skoro z wami o nim rosprawiam !■'• 
— Co wiec w oczach Szwarca jeszcze ciemnością było, 
przychodzi naszem czwartein i ostatniem filozolicznem 
pedagogiki prawidle, nietylko do wschodu, ale ido po
łudniowej przeświadczenia pełni. — To jedynie, ja
ko objaśnienie naszej rzeczy, i jako przed nią idący 
Jan Chrzciciel dający głośne swe świadectwo praw
dzie. — Dalej niepotrzebujem prawidła tego rozwi- 
kływać, bo cała Cliowanna jest tem rozwikłaniem. Co
raz żywiej wiec daje sie nam czuć potrzeba zakończenia 
wstępu a przejścia s  filozoficznej ogólności w filozofi
czne szczegóły.

§. M .

UJiemy wreszcie d o k ą d  wiesdź naszego 

wychowańca i c o  w  nim rozwijać należy. 

Teraz pytanie: j a k  to  u c z y n i ć ,  zachodzi 

nain drogę. Jak ? W  y  c h o w  uj ą c , n a u- 

c z a j ą c  i o ś  w  i e c a j  ąc. Chcąc w ycho

w y w a ć, rzuć oko w  istotę dziecięcia, 
czyli w p r z e d m i o t  p e d a g o g i c z n y ;  chcąc 

nauczać, spojrzyj w  żyjącą naukę, t. j. wT na
uczyciela, czyli w  p o d m i o t  p e d a g o g i 
c z n y ;  chcąc zaś ośw iecać, oświeć nasain- 

rzód siebie samego, śledząc, jak B óg ro-
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dzaj ludzki od początku jego istnienia, aż do 
dnia dzisiejszego wychowywał i zaslósowu- 
jąc wielkie to wychowanie do jednostki czło
wieczeństwa pieczy twej poruczonej. Bóg 
jest tu przykładem. Jego wychowanie ludz
kości, będące r o z w i k ł u j a e ą  s i ę  w c i ą ż  
s z k o łą ,  jest wiecznym pedagogicznym  
miotem. Chowanna tedy rozpada się na 
trzy części i jest N e p io d y k ą ,  Dydak
t yką i Epiką.  —  Bo tym głównym po
dziale przejść trzeba do części pojedynczych; 
wstęp więc nasz kończy się tu naturalnie.

* *

1. Poznaliśmy juz cztery filozoficzne pedagogiki pra
widła. Te prawidła stanowią jeden filozoficzny system 
i zlewają sie w jedno prawidło, które następnym sposo
bem łatwo wyluszczyć się daje: Rozwikłuj w twym 
wychowańcu wszystkość,  jedność, całość do- 
cześną i całość wiekuistą! Dobrze! Wiemy co 
powinniśmy rozwikłać w istocie naszego wychowańca, * 
chcąc go wykształcić należycie. Ale niedość natem! 
Wiedzieć nam jeszcze potrzeba, jak mamy tę wszystkość, 
jedność i dwojaką całość w nim rozwikłać. Pytanie to 
ma bardzo długą odpowiedz, bo jego odpowiedzią jest 
właściwie cala nasza Chowanna. Przecież pytanie to tu
taj już rozwiązać należy, bo nawija się nam i na
rzuca gwałtem, bo niechce ustąpić z drogi. Roz
wiązanie to jako we wstępie do pedagogiki, musi 
być jedynie wstępne. Jako wstępne wskazać nam 
powinno rzecz z najogólniejszej strony, tj. nic wię
cej, prócz głównych jej rosczłoń: wiedzie nas tedy do 
podziału pedagogiki, a zatem do końca jej wstępu. Uczy
niwszy bowiem podział umiejętności, przejść trzeba do 
części jej pojedynczych, czyli do umiejętności samej.
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9.) Chcąc wszystkość, jedność i wiadomą całość 
dwojaką czyli pełną w istocie naszego dziecięcia roz
wikłać, trzeba je wychowywać, nauczać i oświe
cać, gdyż wychowanie, nauka i oświata, jak na swem 
miejscu (§. 1. 3 .J przedstawiliśmy, trójcą jest peda
gogiczną, nasze umiejętność wszędzie i skroś przenika
jącą. Jak wszystkość, jedność i pełną całość istoty dzie
cięcia wychowywać? Spojrzyj w istotę dziecięcia, 
poznaj ją filozoficznie, wyśledź wszystkie jej cuda, zmierz 
jej głębiny i opanuj całe jej bogactwo! Co znajdziesz 
w niej, to trzeba Ci będzie wychować. Jak? Na to 
są już gotowe rady sławnych ludzi dawniej i dziś wy
chowaniu poświęconych, które Chowanna powtórzy i pom
noży ; na to masz nareszcie własną głowę. Przede- 
wszystkiem poznać Ci należy, i to zupełnie oryginalnie, 
naturę twego wychowańca. Tu pomoc pedagogiki nie
dostateczna. Poznawszy te naturę poradzić się możesz 
innych i zapytać o skuteczne wychowania środki. Cel 
musisz sam odkryć; środki inni podać mogą, jeżeli 
tego potrzebujesz. Dziecię jest główną i najpierwszą 
w pedagogice rzeczą, jest jej jedynym przedmiotem. 
Jak wszystkość, jedność i pełną całość istoty dziecięcej 
nauczać? Spojrzyj w-sameso siebie, czy to ojcem, bądź 
ochmistrzem lub nauczycielem jesteś i poznaj twój stosunek - 
do dziecięcia! Dziecię jest przedmiotem, ty zaś względem 
niego podmiotem, t. j. istotą przedmiot ten podmiotującą, 
czyli do ruchu naglącą, kształcącą. Jak je zaś tego lub 
owego przedmiotu nauczać, np. jeografii, historyi itp., 
znajdziesz na to rad wiele u nauczycieli i znawców 
rzeczy, oraz w Chowannie. Ty sam przeto, nau
ka twa i twe nauczanie, to podmiot w pedagogice, 
a przeto cześć jej druga. — Jak masz wreszcie wszy
stkość, jedność i pełną całość istoty dziecięcej oświe
cać? Oświeć nasamprzód samego siebie! Przeszłość 
jest, że tak powiem, słońcem; teraźniejszość jego 
blaskiem. Przeszłość oś wieca teraźniejszość. Zrzó- 
dłem tedy naszćj oświaty jest historya. Chcesz się pod 
względem pedagogicznym oświecić? Poznaj historya pe-

i
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dagogiki, poznaj wielką szkolę rodzaju ludzkiego do
skonalącą się ustawicznie, a ona Ci będzie najlepszym 
wzorem, jak masz szkolę dla dziatek twych urządzić. 
Bóg jest największym pedagogiem, bo jego wychowan- 
cem cała ludzkość. Przyjrzyj się, jak wychowywał 
i wychowuje ludzkość, zastosuj wielkie to wychowa
nie do twego dziecięcia, a wychowasz je dobrze 1 
Masz ludzkość całą w niem rozwikłać, wychowuj je 
przeto, jak Bóg ludzkość! Będąc sam Bogu podobnym, 
i wychowując dziecię, jak Bóg ludzkość, dopniesz 
twego ostatecznęgo celu. Historya zatem pedagogiki, 
czyli szkoła ludzkości całej jest trzecią częścią 
Chowanny, jest jej miotem, jaźnią, sobistością, najinte- 
resowniejszem rosczłoniem. Tylko w szkole najwyższej 
otrzymać wprawdzie można najwyższą oświatę, ale już 
i dom rodzicielski jest szkołą, jest uniwersytetem wswo* 
im rodzaju. Dziecię, nauczyciel i szkoła są więc 
trzema glównemi umiejętnościami naszej rosstepami.

3.) Pedagogika przeto zawiera w sobie trzy na
stępne części:

a) Nepiodyka. Umiejętność ta trudni się dziecię
ciem, czyli pedagogicznym przedmiotem, i zagląda 
w głąb jego istoty. Jej charakterem wycho

wanie.
ó) Dydaktyka. Umiejętność ta trudni się nauczy 

cielem, nauką i nauczaniem, czyli pedagogicznym 
podmiotem. Jej charakterem nauka.

c) Epika. Umiejętność ta jest prawdziwie epiczną, 
bo wykazuje, jak Bóg rodzaj ludzki przez wszy
stkie narody i wieki wychowywał. Jest to pe
dagogiczne Epos, pedagogiczna Epopeja. Jej 
zatrudnieniem jest dziecię i nauczyciel w jedni, 
czyli szkoła, a więc przedmiot i podmiot peda
gogiczny zarazem, czyli pedagogiczny miot, Bóg 
oświecający nauczyciela i ucznia. Oświata na
uczyciela ze względu na istotę szkoły jest tej 
części charakterem.

t
/

*
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Nepiodyka jest teoretyczną, dydaktyka prak
tyczna, a Epika tą i ową od razu pedagogiki częścią. 
Nepiodyka jest teoretyczną, ponieważ zatapia sie w isto
cie dziecięcia, obrabia wiec treść antropologiczną i psy
chologiczną. treść zatem umiejętną. Ona jest naj- 
fiłozoficzniejsza i doskonałego systemu, zdolna; jest 
właściwą pedagogiką. Dydaktyka prawiąca nam, jak 
uczyć dziecię czytać, pisać, rachować i tp. jest częścią 
praktyczną, a wiec najmniej filozoficzną, jednakże w sy
stem ująć sie dającą. W szakże już nauczyciel nauka 
i nauczanie są rosstepami systemu. Ty jest ciało, dusza, 
i jaźń czynna. Epika wreszcie jest, jako historya szko
ły na kronikach oparta, treści praktycznej, a jako za
stosowanie wychowania ludzkości bożej do naszego 
wychowawca, treści teoretycznej, a więc wyborną syne- 
zą. Ona jest także systemu zdolna, ale jedynie takiego, 
jaki sie w filozoficznej historyi objawić może. Pierwsza 
cześć dotyrcze sie pedagogicznej rozłogi, druga peda
gogicznej przyrczynowośei, trzecia pedagogicznego 
rosświatu: wszystkie trzy stanowią system pełny, 
i wyczerpują rzecz nasze wszechstronnie. W  takiej 
okrągłej całości wystąpiła dotąd rzadko umiejętność 
nasza.

4 .) Ścisnąwszy cały zatem wstęp do Chowanny otrzy-r 
mujemy treść następną. Celem wychowania jest, bóstwo 
człowiecze in potentia zamienić w bóstwo in actu, wieśdź 
je nie do pożytku ani do szlachetności jedynie, ale do 
obojga razem, czyli do dobrego, równie w celu jak 
środku, i zrobić je, nie realnym, ani idealnym, ale 
rzeczywistym człowiekiem, bo tylko ten jest obrazem 
i podobieństwem Boga, czyli Bogiem — człowiekiem. Ce
lu tego dopniesz rozwikłując w dziecięciu wszystkość, 
jedność, całość doczesną i całość wiekuistą. Jak to 
masz rozwikłać? Patrz w istoto dziecięcia, w siebie 
samego i w ludzkość, poznaj, czem dziecię, czein nau
czyciel i jaki przykład Ci Bóg daje, wychowywując 
nasz rodzaj. Stąd trzy części Chowanny. — Tutaj się 
wstęp nasz kończy. Był on mową królewską — po-
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nieważ filozofował w ogóle — sejm walny rostwiera- 
' jącą. Pedagogika sama filozofuje także, • przecież wcho

dząc w szczegóły i drobnostki staje się w różnych 
miejscach zwyczajnym gwarem.
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czyli

W Y CHOWANIEC.

§. 1«.

Itepiodyka jest umiejętnością mający jedynie 

w y c h o w a n i e  d z i e c i ę c i a  swym ce
lem. —  Dziecię jest człowiekiem, składa 

się przeto s ciała, z  duszy i z jaźni, czyli 

z realności, idealności i rzeczywistości ludz
kiej. Nepiodyka rospada się zatem na trzy 

oddziały, które zajmują się r e a l n o ś c i ą ,  

i d e a l n o ś c i ą  i r z e c z y w i s t o ś c i ą  w y 
c h o w a  ń c a.

* * *
% »

l.^ Barbarzyńska Nepiodyki nazwa pochodzi od 
greckiego wyrazu vqm aóqęi co znaczy infantilis, 
lub po polsku dziecięcy; ściąga się przeto na wszyst
ko, co dotyczę się dziecięcia, t. j. ca przedmiot 
pedagogiczny. Wychowanie dziecięcia, czyli W y- 
chowaniec, jest Nepiodyki celem i treścią. Część 
ta Chowanny jest częścią jej najgłówniejszą, bo gdy
by nie było dziecięcia, niebyloby wcale pedagogiki. 
Dziecię jest mózgiem, nerwowym systemem gangliów,



oka zrzepicą, amorem Chowanny, będącej boginią mi 
łoś ci macierzyńskiej! Dziecię, ta krew nasza, 
orar e\y bóstwionej i wybranej od nas niebianki lub 
ziejniapki, przez które sio odradzamy w płynącym świę
cie i ciąg dalszy zabespieczamy rodowi naszemu, jest 
istotą nadzwyczaj wielkiej wagi. Wysokie znacze
nie dziecięcia potwierdza następna uwaga. Mąż jest 
półczłowiekiem, żona podobnież. Oboje razem są zle
wem człowieczeństwa połowic, trwającem weselem* 
Dziecię _zaś jest stopieniem się ojca i matki w jedne 
całość, zaezćm całym człowiekiem, a to przynajmniej 
tak długo, póki się płeć jego nierozwinie i niepoczuje, 
póki nieZostanie znowu człowieczeństwa połówką. Dzie
cię jest, nietyłko w gramatyce polskiej, ale i w fi
lozofii, i w prawdzie samej, rodzaju nijakiego.
0 gdybyś wiedział, co dziecię! Droższe jest nad 
wszystko w świecie$ ty i żona w niem żyjecie! Ono 
jest was obu stokiem, waszej przyszłości prorokiem, 
waszem objęciem głebokiem. W  niem znajdziecie 
samych siebie, raj stracony, Boga w niebie. Kto nie- 
kocha dzieci, kto synka, córuli do serca nietuli; temu 
niezaświeci szczęście swym kagańcem, ten nieba wy
gnańcem! Ach, nad dziecię, nic na świecie! n

2.]) Dziecię niejest jeszcze człowiekiem praw
dziwym , ponieważ je dopiero wychować potrzeba 
na prawdziwego człowieka;  ̂ jest przecież człowie
kiem in potentia. Człowiek zaś jest, jako obraz
1 podobieństwo Boga, trójcą w jednostce, t. j. cia
łem, duszą i jaźnią. Ciało jest jego rozłogą, du
sza jego przyczynowością, jaźń rosświatem; rosświat 
ten jest bezwarunkowym, jako bóstwo będące 
myślą Boga i w Bogu, czyli jako platońska idea, 
jako nasza najwłaściwsza sobistość: później zaś staje 
$ie on przedświatowym, światowym i po- 
zaświatowym rosświatem. Ciało jest naszą, a za
tem i dziecięcą przysobistością, dusza wsobistością, 
jaźń dlasobistością. Ponieważ ciało, dusza i jaźń są 
hogatemi światy i mnogie posiadają przyrody, czyli
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mnogie usposobienia i zdolności, które do nich nale
żą, a przecież sic od nich odróżniają i nadają im ści
ślejsze znaczenie; bierzemy wiec za nie ogólniejsze 
wyrazy, t. j. realność, idealność i rzeczywistość czlo-? 
wieka. Nepiodyka ‘składa się przeto s trzech oddzia
łów : » > /

A )  R ealność wychowań ca ff *»i 4Mii
■1 B) Idealność wychowańca -•>" >i *' h 

C) Rss eczywistość wychowańca.
Pierwszy oddziałNepiodyki jest twierdzeniem,  

drugi przeczeniem, trzeci kojarzeniem i spój-** 
nią obojga. Trzeci oddział trudniący się jaźnią wy
chowańca i mający nietylko poznanie rzeczy prawdzi
we na celu, ale oprócz tego uczucia, skłonności, wo
lę, przedsięwięcie, słowem działalność, jest najintere- 
sowniejszy i najbogatszy. Pierwszy oddział ma ko
nieczność natury, drugi prawność ducha, trze
ci wolność jaźni wychowańca swym przedmiotem. — 
Tu jeszcze następna uwaga. Nepiodycznem zowie 
sie wszystko, co dotyczę się wychowania dziecka.

i c

A ) R ealność wychowańca,  jako  
N e p io d y k i  oddział pierwszy.

ą tm

• AG.» i •({ I
•* ł
’ » ( £ i a l o  stanowi n ajw łaściw szą realność i po-

g

sadę w szelk iej innej realności w człow ieku; 
o niem przeto uasaiuprzód m ówić należy 
w  pedagogice. K szta łć  tedy ciało tw ego  
dziecięcia w szystkieini środ ki, które stoją4 _
w  tw ej m ocy; miej baczenie na jego  z d r o 
w i e ,  s i ł ę  i p i ę k n o ś ć ,  te trzy w e  w s z y 
stkich czasach i krajach w yso k o  cenione wda-
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f 1 . 'sności; oddalaj wszystko, coby inu szkodzie 
mogło i pielęgnuj je s taką pieczą i miło
ścią, z jaką Indyaniu polewa swe wschodnie 
kwiaty. Nawet ciało, jako istoty naszej 
cześć najpierwsza i s tego względu naj
ważniejsza, ina zostać obrazem Boga, bo
żyszczem natury, ołtarzem człowieczeństwa, 
ma zostać godnym mieszkającego w niem 
bóstwa kościołem! Ty jesteś przez czas 
długi jego stróżem i kapłanem; dopełnij więc 
obowiązku twego święcie!

* * *
< ii J

1.) Ciało jest rozłogą, czyli filozoficznie pojetem 
twierdzeniem, zaczem rzeczą najpierwsza w naszej 
istocie; od niego poczynają słusznie wszystkie umie
jętności dotyczące sie człowieka. Ze ciało jest zgoła 
empirycznej natury, o tern nikt niewątpi; niech zatem 
nikt w tym paragrafie filozofii od nas nieoczekuje! * Tu 
«?ra rolę doświadczenie, i nic więcej. Ciało ludzkie 
jest kwiatem ujednostkowionej raateryi, jest naszą 
wszystkością ,  a przeto nieskończonej pełni, i wie
dzie badacza do wielu różnych umiejętności. O niem 
wyłącznie prawi np. anatomia, fizyologia i cała rozle
gła lekarska nauka, a po części antropologia, psycho
logia, etyka, estetyka i tp. My to wszystko pomija- 
my, ponieważ nam idzie, nie o wszechstronne pozna
nie ciała, ale o jego wychowanie, ponieważ mówić 
mamy o ciele jedynie pod pedagogicznym względem. 
Wychowanie ciała jest rzeczą tak wielkiej wagi, że sta
nowiło u starożytnych narodów prawie całkowite czło
wieka wychowanie i treść jedyną pedagogiki. Gymna- 
styka bowiem była, jak wiadomo, główną i prawie 
w\ łączną wychowania starożytnych cechą. I c/yliż



zdoła duch silny w słabej ciała lepiance mieć sie
dzibę? Orzeł rozbija klatkę, względem niego za 
słabą, i ulatuje w wysokości nieba, pierwotną swą oj
czyznę. Mość królewska mieszka chętnie w pałacu, 
a bóstwo w marmurowej świątyni. Całe dziecko jest 
w pierwszych życia chwilach, — gdyż dusza je
go jeszcze daleka od .ludzkiego ducha, — tylko ciałem. 
Dziecię jest także aniołem. Jego ciało wiec kapliczką 
anioła, samymże aniołem. Wiadomo powszechnie, iż też 
malują anioła w niewinnej dziecięcia postaci. Ale nie 
dość. Najdzikszy nawet człowiek ma wzgląd na dzie
ci. Zbójcy malabarscy np. nie łupią tego powozu, na 
którem napotkali dziecię 5 starzy Moloskowie nieodmó- 
wili temu żadnej prożby, kto piastując dziecię, padł przed 
nimi na polana; we Włoszech dziś jeszcze nie śmie do
bry Chrześcianin odmówić jałmużny żebraczce przycho
dzącej do niego z dziecięciem na ręku. Taką jest wła
dza anioła, i ty miałbyś vładzy tej nie hołdować? Ta
ką jest władza anioła, a anioł ten tylko ciałem! Pie
lęgnuj tedy to ciało! Wreszcie anioł ten odróżni się 
wnet od ciała, stanie się bóstwem silnćm i silnego po
trzebować będzie inieszkania.

2 . )  Od chwili samej zajścia w ciążę, szczególniej 
zaś, kiedy się dziecię we wnętrznościach ruszać zaczy
na, potrzeba matce żyć jedynie dla dziecięcia. I czemu 
nie? Wszakże to jej Mesyasz, którego ona dawno 
oczekiwała, a dziś pod swem sercem nosi5 jej przyszła 
ozdoba, pociecha i szczęśliwość! Bóg ją pobłogosła
wił w sekundzie poczęcia i uczcił ją aniołem zwiastu
jącym zbawiciela świata, bo dziecię każde' bez 
wyjątku pochodzi od Boga. Nie my, ale Bóg zrzódłem 
jest życia. Gdzie Bóg niepobłogosławił, tam ani nasza 
wola .najpotężniejsza, ani sztuka lekarska dziecięcia na 
świat niewywola. A przeciwnie zdarza się, iż ledwie 
uścisnąłeś, a już zapłodniłeś kobietę. — Matko'pyszną 
być możesz w stanie twej ciężarności i obowiąskiem 
twym, za ten stan dziękować Bogu! W tym stanie je
steś przed trybunałem estetyki najpiękniejszą,’ bo zbli- £
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żasz się do twego ostatecznego ' przeznaczenia. Tak 
jabłko rumieni się na jabłoni i jest najpiękniejsze, sko- 
4*0 ziarno nasienne w niem dojrzewa! Zyj przeto je
dynie dla drogiego ciężaru, który piastujesz uszczęśli
wiona! Jest to owoc twej gorącej miłości. — Pier
wsza troska o dziecięciu dotyczę się li ciała, bo nie- 
urodzone, a już w żywocie matki istniejące dziecię, 
jest, że tak powiem, pełnym talerzem koralowego mię
sa. Dziecię rośnie wówczas głębokim korzeniem w ży
wocie kobiety, jako roślina w ziemi, lub gąbka na 
przylądku morza, i żywi się sokami matki; uschnie, 
skoro soki te staną się mu trucizną. Poronienie przed
wczesnego płodu, zawsze prawie będące winą matki, 
wydarza się tak często! Niechaj pobłogosławiona mat
ka zdrowe ma pożywienie, ale niewiele jada5 bo 
soki jej szkodzić będą dziecięciu, i w końcu je si
łą swój asteniczności lub steniczności zabiją. Uni
kać matce, potrzeba wszelkich korzennych lub ro- 
spalających potraw i napojów; wino, piwo i likiery 
nie dla niej, bo krew burzą w niej i w dziecięciu. 
Dopóki ma ona, jak to zwykłe bywa, odrazę od mięsa 
niech nieczyni gwałtu ciężarnej swej naturze i mięso in- 
nemi potrawy zastąpi; tylko niech się strzeże cukru 
i słodkich łakoci, bo te niestrawne i tamują czynność 
jej organizmu, są przeto dziecięciu szkodliwe. Nade- 
wszystko zaś niech unika wówczas matka gniewu, zło- 
ści, 'smutku, rospaczy, zbytniego wesela, wszystkich 
namiętności, bo tu każdy pożar duszy, jest dla zarodka 
stosem Hussa. Starzy teologowie, n. p. Fortunat Ly- 
cetus, utrzymują, że szatan jest przyczyną potworne
go płodu. I mają słuszność, ponieważ namiętność 
szatańska kształci, słuchajcie bracia, w żywocie matki 
dziwotwory! A chociaż sławna ta lub owa złośnica po- 
tworu nieporodziła, to zato albo wiele uczyniła poro
nień , abo też dzieci jej opętane czartem, jedno po dru- 
giem w kowulsynch umierają. O niechaj złość matki 
niebedzie ducha dziececego pierwiastkiem! Jest prze
cież rzecz szczególna w naturze i godna uwagi, iż naj-
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łagodniejsze, najlepsze na ziemi niewieście anioły, pod
czas swej cieżarności w prawdziwe przeistaczają się ję
dze piekielne. Co może być zjawiska tego przyczyna? Fi
lozofia na to ma następna odpowiedź. Niewiasta słod
kiego charakteru i prawdziwej kobiecości jest s sobą, 
jako kwiat płci swej doskonały, w zgodzie5 zostawszy 
ciężarną i piastując w sobie obcą istotę, jest s sobą 
w rozdwojeniu. Każde zaś rozdwojenie, bądź tego przy
czyną dziecię w żywocie łub soliter w żołądku, bądź 
wiadome lub nie, jest nieznośnym stanem, napełnia kobietę 
niecierpliwością, zrzodłem jest wszelkiej nieznośnościł 
Niechaj mąż uważa ciężarną swą żonę za chorą na cie
le i na duchu, i miarkuje swoje nad nią władzę5 niech 
z rozumem berło panowania dzierży, jeśli mu idzie o zdro
wie, a może nawet o życie małżonki i przyszłego dzie* 
ciecia! W takim stanie potrzeba żonie wiele przeba
czyć, lubo jej tego dać poznać nienależy! Również wszel
kie fizyczne i psychiczne, wrażenia głębokie są cię
żarnej kobiecie szkodliwe. Stąd ma być dla niej w tynj' 
czasie teatr z* broniony i zamknięty. Trajedya obudzą 
w niej z gwałtowne namiętności; komedya stawia 
przd nią same karykatury; a opera, przykowywująca, 
że tak powiem, nasze uszj' niebiańskiemi bratnałami do 
teatralnej ściany # i rostwierająca, czego do usłyszenia 
cichej melodyi koniecznie potrzeba, nam usta, czyni ją 
gapiowatą i bezmyślną. Wszystko to niemoże mieć na 
dziecię dobrego wpływu! Stejże samej przyczyny nie
chaj ciężarna niewiasta nieidzie na bal, gdzie szatan za
zdrości zazwyczaj odprawia swe harce; niech unika 
ulic i miejsc takich, gdzie trędowatych, kulawych i 0- 
brzydliwych ludzi natrafić można; niech nieodwiedza 
szpitalów, chorych przyjaciół lub przyjaciółek, galeryi 
obrazów, menażeryi zwierzęcych, anatomicznych 1 ga
binetów; niech nawet do kościoła niechodzi i w domu się 
modli! Czyłiż tedy ma siedzieć w domu jak zaklęta? 
O nie! Ruch jest jej bardzo potrzebny! Niechaj pra
cuje w kuchni i krząta się, jako czynna gospodyni, 
niech idzie na przechadzkę, ale niedaleko, do pobliskie-
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go gaju n. p. do Aąsiedniej wioski 5 wszędzie, gdzie 
piękna natura! — Zapatrzenie się kobiety ciężar
nej na przedmioty wywiera na jej płód niepodobny do 
wyrachowania skutek, dla tego też prawa starożytnych 
ludów zabroniły tego rodzaju kobietom rynku lub innych 
miejsc publicznych, i kazały w komnatach ich najpię
kniejsze zawieszać malowidła n. p. Adonisa, Apollina, 
Wenery, Palady obraz i t. p. Wierzysz zatem w tak 
zwane zapatrzenie się kobiety? To wielkim jest 
przesądem! O nie, miły bracie! Tysiące doświadczeń 
mówi za nami. We Frejburgu bryzgowskira n. p., ko
bieta pewna ciężarna ujrzała pierwszy raz w życiu si
wo-jablkowitego konia, który tak jej się podobał, iż 
kilka godzin stała, zapatrując się w piękne to zwierze. 
Cóż stąd wynikło? Porodziła córkę s ciałem s iw oj ab ł- 
kowitem! Córka ta żyła aż do czasu swej dojrza
łości. Niedaleko od tegoż Frejburga w mieście 
Kencyngen, powiła pewna niewiasta dziecię z mał
pią głową dla tego, że w menażeryi Akena, będącej 
właśnie podczas jej cieżarności w Frejburgu, przyglą
dała się wielkiej małpie palącej fajkę, którą jej akade
micy śmiejąc się podawali. Dziecię to żyje dotąd i by
wa odwiedzane od przejeżdżających badaczów natury. 
To z jednego miejsca i jako doświadczenie jednego 
człowieka! Ileż podobnych przykładów znajdziemy, 
skoro ich w świecie nas otaczającym i w księgach leka
rzy szukać zechcemy! Znamiona macierzyńskie na cie
le dziecięcia są rzeczą powszechnie wiadomą, bo nie- 
należą do rzadkości. Kobieta ciężarna przestrasza się 
ogniem, zasłania twarz rękami, i dziecię dostaje na obu 
policzkach płomieni, żadną siłą zdjąć się z nich niedających; 
inna była na przechadzce, ujrzała w garkuchni, około 
której przechodziła, pieczone kurczęta, apetyt ją wziął, 
i zaspokoić go niemogła \ w tern zrywają się taśmy u jej 
trzewików, wiąże je nóg dotyka, a jej * dziecię przy
nosi na świat pieczonych kurcząt na nogach swych 
obrazy! Jak dziwaczne są częstokroć kobiet ciężarnych 
żądze, chęci i pragnienia! Zaspakajać je nałoży ile po-
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dobna. Na to wykrzyknąć tu nie jeden inoże: r o ba
śnie1. Co zn związek ma kurcze pieczone w oberży 
z obrazami kur *zecia na dziecięcych nogach? Gmin tak 
rozumuje, ale filozof znać powinien złudzeni zwane 
w loice non causa ut causa! Drodzy przyja iele! 
Natura jest oceanem -udow wielkich i niewszyst- 
ko w niej zbadaliśmy! Chwila zapłodnienia kobie
ty jest stworzeniem nowego świata, a jej cieżarność 
jest rozwijającą się ziemią pr ez warstwy Wernera! 
W  tej sferze fizyologii, jest wszystko ciemne,’ równie 
ciemne, jak mojżeszowe księgi rodzaju! — Jakież filo
zoficzne powody do utrzymywania rzeczy takowych? 
Słuchajcie! Ciało dziecięcia, jest jedynie rozłogą, 
a dusza jego, jest jeszcze zduszą matki jedną, taż-: 
samą. Dusza jest wszędzie przyczynowością nadającą 
kształt i postać rozłodze. Gdzie dusza się zmienia, 
zmienia się i ciało. Kto n. p. zwaryował, ten otrzy
mał znamiona waryata w oczach swych i licach, któ
rych dawniej u niego niewidziano! Psychiczność jest 
przyczyną, a fizyonomia skutkiem! Dusza więc matki, 
jest przyczynowością plod żywota kształcącą! Matki 
wrażenia piętnują się na ciele dziecięcia  ̂ szcze
gólniej zaś wrażenia głębokie, silnie uderzające! Po
dobieństwo dziecięcia do ojeâ  jest dowodem, że obraz 
ojca duszę matki wypełniał, zajmował i zatrudniał. Je
żeli zaś dziecię twe nie tobie, ale pierwszemu kochan
kowi żony twej podobne, pewnym być możesz, że ona 
cię nie tyle, ile jego kocha: ale niemasz jeszcze prawa, 
mieć podejrzenia względem jej cnoty. ' Tylko duch jest 
paryskim krawcem formy i włoskim sztukmistrzem! — 
Jeżeli widzisz, że ciężarna małżonka twa w miło
ści za gorąca, wstrzymaj się od powinności mał
żeńskiego łoża, bo dziecię krew lekkomyślną na świat 
s sobą przyniesie! To wstrzymanie się trndnem ci niebę- 
dzie, skoro idziesz za rozumem, i masz, nie głupią 
huć, ale przyszłe dziecię ciągle na myśli! Chuć ta jest, 

skoro nad nami góruje, psią cnotą! Wróbel jej bez 
miary używa. Człowiekiem najniższego rzędu jest mu-



rzyn: dla tego też on jeszcze ludzkim wróblem. Na
trafisz w Afryce niejednego murzyna, który ma już stu 
synów, a jeszcze niestary. Jaka tu świeżość człowie
czej natury, ale przy tern jak niska zwierzecość! Do
brze! Ale co powie na to lubieżna żona? Odkryj jej ' 
twego postępowania powody, natcfcnij ją duchem re- 
ligii, działaj na jej rozum i macierzyńską miłość! Sko
ro to niepomoże, bądź nam zdrów biedaku! Wkrótce 
ona z ciebie niebędzic kontenta, bo;ta białogłowa pragnie 
dziesięciu mężów od razu! — Na wszystkie powyższe 
przestrogi, należy mieć baczność długo jeszcze po po
łogu, t. j., póki dziecię przy piersi! Dziecię s-sące 
niejest od matki zupełnie uwolnione. Dawniej sznur pęp
kowy, teraz mleko piersiowe, jestje& korzeniem w mat
ce l O tern przekonać się zdołasz, uważając matkę i dzie
cię. Jadła n. p. matka pierwszy raz po połogu sałatę $ 
już biedne dziecię dostaje rznięcia brzucha i krzyczy okro
pnie! Nawet dla tego, by dziecięciu boleleści nie przy
nieść, niechaj się matka we wszystkiem tak sprawia, 
w czasie ciąży! — Te uwagi robi nam pedagogika; re
szta należy do lekarza i psychologa. Ale i te kilka stów 
nie zostają bez wyjątku. Są kobiety s końskiem praw
dziwie ciałem i z męską zupełnie duszą, od których 
wszelkie wrażenia odbijają się jak piasek od stali. Wszys
tko zatem jest tu, jako nie w filozofii, ale w kraju do
świadczenia, stosownie do okoliczności, względów' 
i zawisło od rozumu ojca.

3.) Mleko macierzyńskie, jest i być powinno pierw- 
szem pożywieniem dziecka, bo pożywienie to przezna
czyła mu sama natura. Zaledwie bowiem dziecię na 
świat przychodzi, a już wzbierają piersi matki 1 prze
mieniają się w strumień Edenu płynący mlekiem i mio
dem dla świeżo urodzonego człowieka. Cała potęga kobie
cej macicy, tego morza, s którego piany bogini piękno
ści, Afrodyta, czyli życie powstaje, cała potęga macicy 
wstępuje teraz w pierś kobiecą, i soki pożywne zbie
rające się dawnićj w sznurze pępkowym, płyną dziś do 
ust dziecięcia! Mleko macierzyńskie, będącespoczątku
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siarą przygotowaną, jest jakoby lekarstwo podług recepty 
Boga i z najlepszej apteki, do dziecięcego żołądka i je
go drażliwości na pierwszą potrawę zastosowane; lak- 
sans sprawia i czyści dziecię tak wewnętrznie, jak kąpiel 
akuszerki ze strony zewnętrznej. Szczęśliwe dziecię, któT 
renie do piersi obcej inamki, ale do piersi własnej matki za
raz po urodzeniu przysadzonem zostaje; szczęśliwa mat
ka, co dopełnia długu natury i własnem mlekiem kanni 
swe dziecię! Pierś macierzyńska niemowlęciu rostwo- 
rzona oddala od matki i od dziecięcia mnogie choroby, 
bo natura mścić się zwykła za każde swe zgwałcenie! 
Żadna prawda niejest tak niezawodna, jak ta, że mle
ko matki najlepszem i najnaturalnicjszem jest dla dzie
cięcia pożywieniem; ależ i ta prawda niejest bez wa
runku Jedynie zdrowa matka karmić ma dziecie wła
sną piersią; chorej i skrofulicznej odjąć dziecię należy 
i złożyć je w objęcia silnej mamki. Zdrowe mleko mam- 
ki uśmierzyć zdoła zarody macierzyńskiej choroby w dzie
cięciu, Będzie to rzecz korzystna równie dla matki jak 
i dla dziecka! Jean Paul mówi: „Prawo natury, we
dle którego wszystkie przeciwieństwa, nakształt dwu 
magnesowych biegunów, szukać się muszą, daje głos 
swój , za niamką. Ciało polaryzuje sic ustawicznie. 
Stąd wynika, że przeciw wszystko oksydującemu kwa- 
sorodowi damy s tonem, saletroród gminnej mamki dzia
łać powinien, i że przeciwnie miejska dama najle- 
psząby była mamką dla wiejskiego pedraka.C£ Jest to 
myśl więcej ładna niż prawdziwa, bo przeciwieństwa 
natury wzajem się szukające w rodzaju ludzkim, nie są 
damą salonową i wiejską kobietą, ale mężczyzną i nie
wiastą w ogóle. Te dwa przeciwieństwa polaryzują 
wszędzie s sobą i stapiają się wreszcie w dziecięciu. Na
turą jest przeto, by własna matka dziecię karmiła, i li 
s potrzeby, o której lekarz, salonu przesądami niezara- 
żony najlepiej rosstrzyga, godzi się od natury!odstąpić i dla 
dziecięcia wziąść inamkę. — Zdrowe dziecię i ze zdro
wej matki urodzone, może się obejść, skoro n. p. matka 
w połogu umarła, lub też z jakiegokolwiek powodu mle-
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ko utraciła, bez mamki. „Dwoje z moich dzieci, i do 
tego najsilniejsze, mówi Jean Paul, zostały bez ludzkiego 
mleka wychowanej* Już nieraz doświadczenie podobne 
uczyniono, szczególniej zaś, gdy mamki znaleść niepo
dobna było. — Mleko zwierzęce, jest dla dziecięcia na
turalnym zastępca mleka macierzyńskiego, ma przecież 
nieprzyjaciół. Psychologowie utrzymują, że mleko zwie
rzęce wiewa w ludzkie dziecię charakter tego zwierza, 
od którego pochodzi. Adysson n. p. opowiada o pe
wnym człowieku, który, jak niegdyś Jowisz, kozę miał 
swa mamka, że on największą znajdował przyjemność 
w trykaniu czołem żony swej i dzieci, i że nawret w swej 
starości skakał jak koziel, szczególniej, skoro sam byl 
i nikt go niewidział. Mleko krowie ma znowu nadawać 
dziecku tępość umysłu, a nawet później, w dorosłym 
już człowieku, zostawiać po sobie pewną wolowość! 
Wielu niemieckich lekarzy zabrania niemowlęciu ludz
kiemu mleka krowiego, ponieważ to ma rozwijać k\ as 
w jego żołądku i być mu przeto szkodliwym. Być mo
że, iż mają słuszność śród miasta, gdzie mleko sfał
szowane i nieświeże, zaczem względem dzieci miejskich; 
na wsi przecież, gdzie dostaniesz ciepłego mleka i pro
sto od krowy, ma sic rzecz inaczej. I dla czegóż by 
świeże i ciepłe krowie mleko, prosto z wymion zdro
wego zwierza, miało być szkodliwe? Rozbiór chemiczny 
mleka niewiasty i mleka krowiego pokazuje bardzo ma
łą ich różnicę pod względem̂  cukrowego pierwiastku, 
zresztą wszystko tożsamo! Ze mleko krowie ma nas 
pewną wolowością zarażać, to marzenie, wylęgłe wr mó
zgu niemieckiego psychologa! Dla czegóż wiec huzar
ska pieczeń wołowa, zrazy s polęgwicy wolowej i tyle 
potrawr z mięsa wołowego, które jadamy codziennie, 
nierobią z nas wołów ? W  naszych Żuławach, 
w czarnym lesie niemieckim, we Szwajcaryi u pol
skiego kmiecia, wszędzie, gdzie ród ludzki wystę
puje w swej pierwotnej świeżości, dalekim będąc od 
wszelkiego zepsucia i spiesczenia, napełniają mamki bla
szane świeżem mlekiem krowiem, i dają z nich pićdzie-
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cieciu, ile tylko pragnie! Wszystkie ludy pierwotne, 
trudniły sie pasterstwem i żywiły 'się mlekiem. Nawet 
olbrzymy chodowały owce i piły ich mleko. W mle
ku już pół mięsa, czyli płynne mięso, mięso in potentia, 
które sie najłatwiej w ciało nasze przemienia. Trzy
majmy sie tu starego doświadczenia, pewnemi będąc, 
że nic sztuka lekarska niewynajdzie, coby dziecięciu 
mleko zwierzęce, a szczególniej krowie zastąpić mogło. 
Naraz też jako lekarstwo, dobre jest mleko migdałowe 
siemienne, makowe, lub inne, ale nie nazawsze i nie 
jako zwyczajne pożywienie! -  Również przeciw roso
łowi wiele znajdziesz przesadów. Ten przecież jest 
w żołądku dziecięcym lekarstwem przeciw wszelkie
go rodzaju kwasom i zasługuje przeto, już s tego 
względu, na więcej uwagi. Jest on jednakże do zwy
czajnego użytku dziecięcia za silny. — Papka wreszcie 
ze świeżej mąki pszennej lub kaszki drobnej na świe
żym mleku krowiem dobrze i diugo zgotowana, tudzież 
polewka jęczmienna cukrem osłodzona, należą do potraw 
dziecięcia. Papki i polewki jęczmieunej niegotuj, a szcze
gólniej niezostawiaj dłużej w radiu mosiężnym, bo dzie
cię strujesz! Nedozwól, aby żona twa, a tern bardziej 
ciotka lub niańka, papkę brała, jak to jest zwyczajem, 
pierwej do ust własnych, i dopiero ją dziecięciu poda
wała! Czynią to kobiety przez wrodzoną im troskli
wość zbytnią, by dziecię języka niesparzyło, albo. też 
kostki lub innej jakiej twardej rozłogi s papką niedo- 
stalo. Ostrożność jest tu bardzo potrzebna; ale można 
ją zachować i w inny sposób. Mitrydates, któremu 
żadna trucizna nieszkodzila, ponieważ do niej pr/.y- 
zwyczajał się od młodości, otruł się własną swą 
śliną. Sławny Rudolfi zapewnia w swej fizyo- 
logii, że ślina jednego człowieka, jest pewnego 
rodzaju trucizną dla drugiego, że szczególniej ślina 
starych, jest szkodliwa dla dzieci. Wiadomo, że jad 
grzechotnika, żmii i innych szkodliwych gadów, że wście
kłość psa, lub innego zwierza, znajduje sic w ślinie. 
Najmocniejsza trucizna średniego wieku, aqua tophann,
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robioną była ze śliny za nogi powieszonego człowieka. 
Ślina zlośliwćj kobiety ma. podług wielu dawniej tak 
zwanych magii naturalnych, zabijać. Jeżeli żona 
twa lub niańka ma skryte suchoty, cóz się z dziecię
ciem wem stanie? Ale przypuśćmy nawet, że żadne 
stąd dla zdrowia dziecięcia niewynika niebespieczeń- 
stwoj to czyn sam przecież, obudzający w nas obrzy
dliwość, jest nieprzystojny, i już s tego względu nie- 
należy go cierpieć! — W wielu domach dają niemo
wlęciu tak zwany smoczek, i wodę s cukrem. Oboj-r 
gu daj odprawę, bo są niebespieczne dla żołądka. 
Baw dziecię i wypełniaj święcie swą względem niego 
powinność, a smoczka potrzebować niebędzie, przy
zwyczaj je do wody pospolitej, a pić ją będzie w pra
gnieniu z równą chęcią, jak ocukrowaną! Po co dzie
cię ma do sztucznych potrzeb i do łakoci za wcześnie 
nawykać? — Często dawaj jeść dziecięciu, ale nie 
wiele. Przepełnienie żołądka, jest przyczyną różnych* 
chorób i osłabia ducha. Lepićj nieco morzyć, niż tu
czy'* dziecię, bo tłuste pacholę więcej chorobom, jest 
przystępne. Pod tym względem ma mąż za zwyczaj 
wiele do walczenia ze żoną, która chętnie widzi 
w malej cpreczce krągłe i pulchniutkie członki. 
Ale to nierossadnie! •— Przysłowie mówi: Chcesz« w
niehy;ć chora, strzeż się doktora! Możnaby tu przy 
dać: Ale skorą jesteś chora, szukaj co żywo doktora!
Nierób dobowego lekarza wychowywaczem, bo ten 
wsadzi dz»ec'e natychmiast w krzesełko Sanktoryu- 
sza i ważyć będzie ustawicznie wszystkie jego odcho
dy, aż do potu samego! Unikaj lekarza i jego dyety- 
cznych przepisów względem dziecięcia. póki dziecię 
zdrowe. Tu lepsva rada sta ej twej matki, która cie
bie lub żonę s cala świtą sióstr * braci zdrowo wy
chowała. Dość mieć w domu sąk manny i olejek 
rombarbarowy, by dziecięciu czasami zatwardzony sto
lec rozwalniać. Skoro te dwa środki uiepouiogą, ugo» 
tnj dwie lub trzy glóyyki s ąre maku, wypruszone i daj



z nich dziecięciu enemę. Resztę najlepiej zostawić na
turze. Ludwik 14. przyszedł na świat z zębami. Dosta
wanie zębów przecież, które zwykle w jedenastym miesią
cu po urodzeniu dziecięcia się wydarza , jest przyczyną 
mnóstwa chorób, a nawet i śmierci dziecięcia. Wtedy 
szukaj lekarza, lubo i ten niezawsze pomódz zdoła! 
Jean Paul mówi: O postanówcie kwitnące wasze dziat
ki śród samotnych wiosek wychowywać, gdzie cala apte
ka Browna we wszystkich swych gąsiorach, słojach i fla- 
szeczkach zawiera tylko gorzałkę, gdzie przecież ro
śnie lud krzepki jak natura, niepotrzebujący z aptecz
nych zdrojów tak troskliwie być podlewanym, jak zwię
dła Flora znakomitych rodzin u‘

Zdarza się, iz dziecię nic zgoła jeść uiechce. 
Wtedy daj mu cukru zwyczajnego, w kawałkach su
chych lub z wodą. Cukier jest nadzwyczaj pożywny 
i utrzyma dziecię tak długo przy życiu, aż się stan 
jego'odmieni. Murzyn śród pustyni krzepi nim, jak 
wiadomo, w potrzebie życie własne i swego wielbłą
da. Tu kawałek mały lepszy, niż potężny gleu Chle
ba! — W późniejszym czasie przyzwyczajaj dzieci do 
wszelkich potraw, które na stół twój przychodzą. Nie
chaj nieznają, co tak zwane wybrydy. Skoro jednak 
tej lub owej potrawy jeść niechcą, nie zniewalaj ich 
do jadła, bo być może, iż to niejest narowem, ale iż 
natura ich tego cierpieć nie zdoła. Już niejedno dziec
ko dostało choroby niebespiecznej dlatego, że ojciec 
je do jadła potrawy mu nieznośnej zmusił. W  takim 
razie najlepsza, niedać dziecięciu więcej z następnej 
ulubionej mu potrawy, lecz tyle, co zwykle. Chcesz, jedz; 
niechcesz, dobrze, ale nic innego zato, niczego wię
cej, niż zwykle nicdostaniesz! Niech matka tu będzie 
z ojcem w zupełnem porozumieniu, i niedaje dzieciom 
żadnego kąska za oczami ojca, a wnet znikną kapry
sy dziecinne tego rodzaju! — Owoce, jarzyna, potra
wy mleczne i s ciasta. są wybornem pożywieniem dla 
dzieci; mięsa niech długo nieznają, a nawet i później



poiywaja Je w małćj ilości. Nie dawaj im nic tłuste
go, szczególniej w maśle pływającego, nic korzenne
go! Do porządku i przystojności w jedzeniu nale
ży je wcześnie przyzwyczajać 5 kilka razy na dzień 
mają jeść, ale w wyznaczonych godzinach, i śród 
sprawowania się przyzwoitego. Niegrzeczne dzieci 
oddalaj od stołu! Po wieczerzy niech biegają przy
najmniej godzin dwie, nim się spać położą. Każdą 
potrawę niech należycie zżują i s śliną zmięszają, bo 
to potrzebne do trawienia, dla tego mają jeść zwolna! 
r wolna niejest przecież niemieckiem Langsam! Zi
mne i gorące potrawy, zwłaszcza, jeżeli nagle po so
bie na tepują, psują nietylko żołądek, ale i zęby. Ka
wa, herbata, czekolada, wino, piwo, likier itp., są 
dzieciom, nawet starszej młodzieży bardzo szkodliwe. 
Przed piętnastym życia swego rokiem, lepiej nieznać 
ich wcale 5 później także oszczędnie i rzadko ich uży
wać. Młodzian pijący wiele, rujnuje się na zawsze. 
Napoje zaczynają być dopiero po trzydziestym roku ży
cia naszego potrzebą; wcześniej zaś są zwolna zabija
jącą nas trucizną. Lepiej, że ich dzieci nigdy nieskosz- 
tują, i nigdy nie widzą; bo czego wcale nieznamy, 
tego i nie pragniemy! Ignoti nulla cupido! Na śnia
danie dobry im barszczyk lub piwna polewka, zamiast 
kawy. Wody pić mogą tyle, ile chcą, zwłaszcza je
żeli dobra.

4.) Teraz mówić nam trzeba o przedmiocie, przed 
którym niejedna, niestety, zmarkiziona polka i matka 
oczy zasłania! Ale to nic niepomoże! Umiejętność 
niejest lekkiem jak motyl bóstwem salonu, i wszystko 
u niej, czcigodne damy, pełne jest smaku, co się na
tury dotyczę. Natura nam dała nietylko twarz i ręce, 
ale i to, co nazwać nieprzystojna! • Nietylko pokój ja
dalny, ale i pokój zwany Zero jest w naszem miesz
kaniu rzeczą niezbędną. Mówimy teraz o naturalnych 
potrzebach. Przyzwyczajaj twe dzieci zrana, i to za
raz jak wstaną, tudzież wieczór przed udaniem się 
do łóżka, , uwalniać wnętrzności od niepotrzebnego
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nadzienia! Co w nich do odejścia przysposobione, n;ech 
odejdzie! Czemu z rana i w wieczór? Bo w tych 
chwilach pewnym być można, że natura dąży za wy
rzutem! Wreszcie należy to do porządku i ma się 
s czasem w dobre przyzwyczajenie dzieci zamienić! 
Już z dziecięciem sześcio-lub siedmiomiesięc nćm mo
żna tu wychowanie zaczynać. Niechaj matka lub niań
ka, widząc np. że dziecię przeszło godzinę spało i zu
pełnie sucho wstaje, sadza je na nrynalik wołając, jak 
zwyczajem, lecz przebaczcie Nimfy świata pięknego, bo 
nie dla Was nasza Chowanna, Ęś, lub Psi! Skoro 
dziecię, potrzebę swą odbędzie, pokazać mu urynalik 
trzeba, powtarzając wyżej przytoczone, jego potrzeb 
naturalnych hasła. Wkrótce przyzwyczai się dziecię 
do znaczenia tego głosu i odbywać będzie swe potrze
by w każdej chwili, w której nam się podoba, i we
dle naszćj komendy! Do pewnych głosów można psa, 
konia, wolu przyzwyczaić, i będą nam posłuszne. Tern 
łatwiej rzecz się uda z dziecięciem, którego dusza, 
lubo jeszcze zbyt młoda, przecież ludzka! Hańbą jest 
dla matki, jeżeli jej dziecię tojąc przednią, posadzkę, 
a tern bardziej sofę lub krzesło, jak chmura niespo
dziewana i nie namiejscu swem, wodą poleje! Gość 
to widząc rzeknie, dziecko niema dobrego wy
chowania, i będzie miał słuszność! Opanowanie 
potrzeb naturalnych dziecięcia jest jego najpierws/ćm 
wychowaniem! Można tu celu swego dopiąć bez bi
cia, bo dziecię nie młodym mopsem, a wychowanie, 
niejest tresowaniem. — Spieszną pomoc nieś dziecię
ciu, 6koro ma zatwardzenie! Bierz je wtedy na ręce, 
bujaj je w powietrzu, tańcuj zniem, lub ijdź do ogro
du, we świeżą naturę! Buch jest tu najlepszem le
karstwem; sok z manny i olejek rombarbarowy, lub 
enemka z makowin, o których już wyżej mówiliśmy, 
niech będą ostatecznym środkiem, Ile podobna chroń 
dziecię od Eskulapa i apteki! Rozwolnienia żołądka 
dłużej trwającego często także dzieci dostają, i to 
zawęze jest skutkiem albo zaziębienia, albo też jakiej
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niestrawnej potrawy, np. niedojrzałego owocu itp. Wte
dy każ mu ugotować jęczmiennego klejku, lub tę& daj 
mu, dziewanny z mlekiem! Jeśli to niepomoże, ugo
tuj piernik w czerwonym winie, smaruj tę massą, nie 
gorącą ale ciepłą, pieluchę, i przykładaj ją, jako ka- 
tapiazm do dziecięcego brzuszka. Połóż je wreszcie 
spać i okryj ciepło! — 35le wychowane dzieci, lub też 
będące osłabionej natury, łowią ryby, jakto mówią, co 
noc wlóżku. Przeciw temu najlepszy sposób, budzić 
je co godzina, lub też, stosownie do potrzeby, raz 
na noc przynajmniej, i zniewolić je do oddalania wo
dy. l*o pewnym czasie przebudzać się będą o przy
wykłej godzinie same przez się, i pójdą na urynał. 
Rózga tu rzeczą nierostropną. Ijziecie temu niewin- 

' no, że noc długa, a jego pęcherz jeszcze mały; że 
ma sen twardy! Wreszcie przyzwyczajenie wczesne 
dziecięcia do odbywania potrzeb naturalnych, jak już 
rzekliśmy, przed udaniem się spać, wykorzenić może 
jego nałóg nieszczęśliwy! — Oddalaj wrszystko od 
dziecięcia, co jego pot wstrzymuje, i podnoś jegotrans- 
piracyą, ile ci podobna! Jak wielkie i jak jadowite 
ma dziecię wyziewy, dowodem tego owad na głowie. 
Czystość, w której dziecię trzymać należy, jest tu jedy
nym przeciw złemu środkiem. Każde obrzydliwe ży- 
wiątko w głowie dziecięcia potępia matkę, i jest 
dowodem ojcu jej opieszałości, lenistwa lub nierozumu! 
Dla tego też każ kąpać twe d iecię codzień w ciepićj 
wodzie, i to od chwili samej urodzenia przynajmnićj 
rok cały. Kąpiel rostw’era pory dziecięcego ciała, 
i podnosi moc jego wyziewów'5 trzyma je w czystości 
i oddala od niego choroby. Porzuć ją przecież, skoro 
dziecię szkarlatyny, ospy, lub innej jakiej choroby do
stało. Jak pożyteczna kąpiel, tak w wielu razach 
szkodliwa. Skoro dziecię osowiale i cierpi, skoro 
wszystkie twe ojcowskie wiadomości i doświadczenie 
twej żony lub matki niedostateczne, poradź się lepiej 
doktora niż akuszerki. Akuszerka wiele prawi za zwy— 
zaj, ale niewiele zna! — Później czesać codzien-
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nie dzieci potrzeba. Źe się zrana maja myć zimną 
wodą, to każdemu wiadomo. Do mycia śię zimną 
wodą wezwyczajaj je dopiero wtedy, kiedy już bie
gają 5 wcześniej może im byó szkodliwe. Lekarz 
pewien, i do tego professor jednego z niemiec
kich uniwersytetów, kąpał świeżo urodzone swe dzie
ci w zimnej wodzie, by je od początku samego za
hartować, ale mu wszystkie i to natychmiast umie
rały !

5.) Dziecię będąc rozwijającym się pączkiem przysz
łego ludzkości kwiatu, podobne jest do rośliny, i po
trzebuje koniecznie świeżego powietrza. Płuca są 
w naszem ciele ogniskiem kowala, krew jest rospala- 
jącem sie w nich płynnem żelazem, powietrze zaś jest 
miecha kowalskiego dmuchem! Bez powietrza krew 
się nie zarumieni, a bez krwi, ciała dzieciom nie 
przybędzie! Powietrze jestf żywiołem życia i czynni
kiem wzrostu, jest nektarem bogów dla dziecięcia! 
Już po dwu pierwszych życia tygodniach wynoś dzie
cię na dwór, jeżeli roku pora i pogoda tego dozwala. 
Ciepło także jest, równie jak powietrze, dla dzieci 
żywotnym posiłkiem. I to rzecz naturalna, bo były 
przed krótkim czasem, że tak rzekę w oranżeryi do
brze opalanej, czyli w gorącym matki żywocie! Nie- 
rostropnością jest przeto oblewać je zawcześnie sybir- 
skiego Fawoniusza tchnieniem! Wszystkie pokoje, 
gdzie dzieci przebywają, mają być dostatecznie cieple, 
wyjąwszy ich pokój sypialny. Pościel jest lepsza od 
gorącego pieca, bo utrzymuje ciepło i niepsuje świe
żego powietrza. — Później wezwyczajaj dzieci do mro- 

,zu i opału, do wszelkiej niepogody! Niech wybiega
ją na dwór śród ryczącej nawałnicy i nietruchleją przed 
grzmotem! Kąpanie sic w strumieniach deszczu jest 
równie dzieciom jak roślinom pożyteczne; elektryzuje, 
wzmacnia je i świeżym balsamem ożywia; rosną wten
czas prawie widocznie! Błyskawica tchnie w nie zdro
wiem, jest dla nich błogosławionem spojrzeniem Boga! 
Mokre suknie niech na dzieciach obeschną; przecież
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nic w pokoju, lecz nndworze i w świeżćm powietrzu! 
Burza je obłafa; po burzy zaś następuje suchy wietrzyk, 
karmiący 6ię wilgocią, i równie jak burza zdrowy! 
Mokrość ta dzieciom nic szkodzi, i owszem jest im 
pożyteczna. Dzieci same, słuchając swej natury i swe
go instynktu, wybiegają chętnie śród deszczu, brouzą 
kilka godzin w sadzawce lub deszczowej kałuży, i wra
cają do domu, nie blade i wyinokłe, ale czerstwe, 
świeże i rumiane, jak najpiękniejsze jabłka. Natura jest 
dzieciom, niech więc będzie i tobie świętą przewo
dniczką! Ona jest matką najlepszą! Przed zimnem 
ma dziecię, ruchem swym i wewnętrznem swem ciepłem 
sie zasłonić! Na górach i na drzewach wysokich roś- 
nie dla niego kożuch! Radość jest ogrzewającem je 
z wewnętrznej strony słońcem! Chłopiec twój niech 
biega lat kilka boso 5 to oddala raz na zawsze poce
nie się nóg, które mezczyzn trapi częstokroć, aż do 
późnego wieku; to niejest ani dła jaśnie wielmożnego 
ojca, ani dla jego synka wstydem! Sokrates i Kato 
występowali częstokroć na rynku i śród walnego zgro
madzenia ludu z bosemi nogami! Powiedz chłopcu, że 
on Sokratesem lub Katonem, a chętnie boso biegać bę
dzie. Powiedz coś podobnego żonie i krewnym, a nic 
przeciw temu miećniebędą. Przynajmniej zobnażo- 
nemi łydkami ma synek biegać, bo inaczej dostać może 
cienkich goleni niemieckich. Chłopiec twój niechaj się 
nosi a la Hamlet, tj. bez chustki na szyi i z odstonioną 
piersią! Po co mu buty, po co chustka na szyi? On 
bohaterem starożytnym, jednym z rycerzy Iliady, Aja- 
xem lub Hektorem, niech tedy i boso i bez chustki bie
ga, jak owi wielcy młodego świata półbogowie! Two
ja córka mogłaby wraz ze swym małym braciszkiem 
boso biegać, ale z żoną będziesz miał pod tym wzglę
dem uporną walkę. Ta obawia się, i to nie bez przy
czyny, by jej córeczka przez to wielkiej, szerokiej 
i długiej nienabyła nogi, by nogi swej, jak chłopka lub 
góralka, nie rozdeptała; a piękna nóżka należy do naj
celniejszych prawie powabów panienki, ponieważ jest



równie jak ręka widoczna i daje chlubne świadectwo 
wszystkim tym pięknościom, które suknia oku wydzie
ra. Ustąp wiec tu żonie i 6praw dziewczęciu trzewiki, 
ale za to żona twa pozwolić powinna, by jej córeczka 
bez pończoch i majtek, w sukience skrótkiemi rękawka
mi, bez rękawiczek, oraz z obnażoną szyją i golą pier
sią biegała. Tylko mroź zmienia tu scenę. I czemu 
masz młode, rosnące i świeżego powietrza potrzebujące 
ciało w trumnie sukien zamykać? Niechaj się dziecię 
nietylko w wodzie padającego deszczu, ale i w świeżem 
powietrzu kąpie? To bardzo zdrowo! — Maleńkie dzie
ci są w raju 5 mogą zatem jak Adam i Ewa, calemi 
dniami, skoro pora roku nie naprzeszkodzie, nago le
żeć, tak zupełnie, jak je Bóg stworzył. Jest to ich ką
piel w powietrzu! Kładź je, mając jednak wzgląd na 
oczy, całkiem we świetle słońca, a zobaczysz jak swo
bodnie przebierać nóżkami, jak długo leżeć będą bez 
płaczu! W słońcu dojrzewają dzieci, jak rośliny. Jest 
to ich kąpiel w świetle i cieple! Kąp je we wszystkich 
żywiołach! Maleńkie dzieci najpiękniejsze są nago, bo 
to niewinne anioły, później piękne są półnago, bo to 
wygnańcy z ledwie straconego raju, okrywający ledwie 
części wstydu liściem! Dzieciom przystoi być Adami
tami, dawną tą chrześciańską sektą, która nago udawa
ła się do kościoła! — Łóżko dziecięce niechaj niema ży
dowskich, choćby i najmodniejszych firanek, bo te od
pychają świeże powietrze i wędzą młode stworzenie 
w własnych wyziewach. W  sypialni dzieci niechaj 
niestoją kwiaty, ponieważ te psują powietrze i upa
jają aromatycznem tchnieniem. Dwoje dzieci niekładź 
nigdy w jedno łóżko, bo to, niemyśląc tu wcale o nie- 
bespieczeństwie dla moralności, już pod względem świe- 
żego powietrza dla zdrowia ich niekorzystne! Ranne 
powietrze jest najświeższe i najzdrowszej wieczorne ma 
niewiele kwasorodu. Niech tedy dzieci twe idą spać 
i wstają razem s ptastwem! Rano wstawać, to najpięk
niejsze przyzwyczajenie, jakiego w, domu rodziców na
być można, i należy do wczesnego dobrego wychowa-
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nia. Kto znas rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ran
ne godziny, płodne w rubiny. W  jutrzenki objęciu, bło
go dziecięciu! — Pokój, w którym dzieci sypiają, ma 
stać w lecie, wyjąwszy noc, i to nie zawsze, ustawi
cznie otworem; w zimie zaś odmykaj często okna i na
pełniaj go świeżem powietrzem! Przy całej troskliwo
ści o ciepło w izbie dziecinnej, nie mierz przecież po 
książęcu jego stopnia termometrem!

6.) Morfeusz należał nie bez przyczyny do rzędu do
broczynnych bogów. Sen posila wszystkich ludzi i sta
nowi jedne z naszych potrzeb niezbędnych; względem 
dzieci zaś jest więcej, niż żywiołem. Wnim rosną dzie
ci, sił nabierają i tracą te lub owę powstającą chorobę. 
Niechaj więc dzieci śpią wiele! Niewolno przecież do ' 
snu ich przymuszać! Najlepsza tu, by dziecię na ra
mionach ojca lub matki śród bujania i radości zasnęło, 
i w tedy dopiero we zwykłem miejscu swego spoczyn
ku z lekka złożonem zostało. Usnęło dziecię, usnęło! 
Jaka radość dla matki, pragnącej wytchnąć, lub też 
się czem innćm zatrudnić! Pomimo tego przecież, niech 
matka niepoleca głuchej ciszy i niechodzi na palcach 
dla tego jedynie, by się jej dziecię nieprzebudziło! Stą
pajcie koło śpiącego niemowlęcia silnym krokiem, jak 
zwykle, rozmawiajcie s sobą głośno, śmiejcie się, śpie
wajcie, nawet tańczcie, i to zaraz po jego przyjściu 
na świat, a wiedzieć o tćm niebędzie, że inaczej wzglę
dem niego sprawować się można! Chowraj je w poko
ju, gdzie inne dzieci przebywają, nauczy się spać sło
dko śród wrzawy, zgiełku i łoskotu! Kto nieśmie po
ruszyć się dla tego, że dziecię usnęło, ten wychowa dla 
całego domu swego małego tyrana! Jean Paul mówi: 
„Nie wypędzajcie z miejsca śpiącego dziecka dniowego 
szczęku i brzęku, bo dziecko niejest niecierpliwym pa- 
cyentem wyższego stanu! Skoro trąba przeraźliwa 
oznajmiająca nam pożar kolo jego kolebki niezagrzini, 
i skoro nad jego uchem s pistoletu strzelać niebędziesz; 
to wszelki inny łoskot rzeczą tu naturalną! Wolne za
sypianie dziecka śród zwyczajnej wrzawy świata, tak
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je na zgiełk wszelki zahartuje, że pńżnićj, mając na- 
Avet czulsze ucho niż- zwykle, śród bębnów i muzyki, 
tern bardziej zaś, —. co juz nader wielką jest korzy
ścią, bo nocne dziecka karmienie piersią matki, tyle 
szkodliwe, niepotrzebnem czyni, — śród głuchej ciszy 
nocnej wybornie spać będzie! Jestem nocnego kar
mienia dziecka, zwłaszcza piersią matki, nieprzyjacie
lem, bo twojej żonie sen równie jest jak dziecku potrze
bny, i dość natem, że ona kochanie swoje w krotce 
przed jego zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu mlekiem 
nasyca.  ̂ Zgadzamy sie tu zupełnie z właśnie przy
toczonym pisarzem. Staraj sie przeto, by dziecię twe 
ile podobna, całą noc bez przebudzenia się spało i spać 
tak będzie, skoro jest zdrowe i sen jego był, śród nie- 
spokojności dniowej, zawsze jak naturalna, krótki. Je
żeli się dziecię w nocy zupełnie rozbudzi, i jeżeli wiesz, 
że ani głód,,ani inna potrzeba, niejest tego przyczyną, 
to może płakać i wrzeszczeć, jak się mu podoba, ty 
zaś niewyjmiesz go z łóżeczka i niebedziesz z niem tań
czył po pokoju, bo to je znarowi, a ciebie jego kaprysu 
niewolnikiem zrobi. Tylko choroba dziecięcia czyni tu 
wyjątek. Przeciwnie zaś, bierz dziecię natychmiast na- 
ręce, skoro się śród dnia przebudzi, bo dzień niejest 
przeznaczony do spoczynku, ale do czynności, co dość 
wcześnie dziecię pomiarkować powinno! Ale nim je 
s pościeli wyciągniesz, odkryj mu pierwej nóżki na chwi
lę, inaczej zaziębić je możesz, lub też pot jego wrócić 
w ciało i stać się choroby jakiej przyczyną! Tylko 
ojciec, matka, krewny lub krewna, tylko osoba, o któ 
rej wiadomo, że dziecię dla niej największą radością, 
i że za nie życie by własne oddala, ma dziecię piasto
wać i pielęgnować. O niespuszczaj z oka twego anio
ła! Niańka rzeczą podrzędną, osobą pod twoją ko
mendą stojącą; zdaj sie na nią zupełnie, a ona 
dziecię twe, czego tyle nieszczęść codziennych do-, 
wodem, na ciele, lub na duszy uszkodzi! Bez 
matki niech niańka dziecięcia na nlice, szczegól
niej zaś dalej od domu nie wynosi, bo to dla niańki
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najmilsza doba. Wnićj poświęca się zalotom, zostawia 
dziecię na stronie i niema czasu dawać na nie przyzwo
itego baczenia! Ojciec i matka niech żadnego nieszczę- 
dzą względem dziecięcia trudu, bo to jest świę
tą ich powinnością; inaczej przestaną być ojcem i mat
ką! Nie ci istotnijsą rodzice, co dziecię spłodzili. ale co 
je dobrze wychowali! \Vszystkie wolne godziny 
ma poświęcać ojciec swemu dziecięciu! Zagrzewać bę
dzie on tym sposobem matkę do obowiąsku. Prócz tego 
jest to rzecz prawdziwie romantycznie. piękna i serce 
ludzkie zdobywająca, ujrzeć n. p. Hektora jakiego lub 
Nestora piastującego i pieszczącego swe dziecię! Wol
no nawet największemu mężowi na tonie własnej rodzi
ny, gdzie znika wszelki przymus, którego toji świata 
wymaga, być zwyczajnym człowiekiem, i czułe mieć 
serce 1 — Kładź dziecię w łóżeczku zupełnie poziomo, 
i niecierp w nim poduszek. Dla czego ma głowa dzie
cięcia wyżej leżeć, niż jego ciało? Wszak’e przed uro- ' 
dzeniem leżał cały jego kadłub na głowie! Dziecię tak 
długo niepotrzebnje poduszek, aż główkę’ dźwigać i pro
sto trzymać zacznie! — Najnowsi pedagogowie i leka
rze wrogami są kolebki i walczą wszystkiemi siłami za 
zupełnem jej zniesieniem. W  wielu też domach już jej 
wcale niezobaczysz, chociaż w tych domach pełno 
maleńkich dziatek. Miejsce jej zastępuje łóżeczko, .lub 
też koszyk umyślnie ku temu celowi upleciony i na czwo- 
ronożnem rusztowaniu drewnianem osadzony. Mówią, 
że kolebka jednostajnością swego ruchu* sprawia zawrót 
w głowie dziecięcia, że upaja, słabi; tłumi w nie w czyn
ną dusze, że jak kołysanie się okrętu na bałwanach oce
anu przyczyną jest morskiej choroby, tak kołysanie się . 
kolebki rodzi w dziecięciu tępość ducha i inne choroby 
mieszkającego w nas bóstwa. Mówią dalej: usypia dzie
cię łatwo w kolebce, to prawda szczera, ale tylko tak 
usypia, jak pijanica, w którego głowie cały świat ‘się 
kręci. Czem opium, tem’ kolebka dla dziecięcia," a więc 
rzeczą wcale niepotrzebną! Lenistwem jest lub nie- 
wiadomością rodziców używanie kolebki! — Dobra jest
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kolebka, usypiająca tak łatwo pacholę, dla wygody ro
dziców , ale nie dla dziecięcia! Rodzice jednak, którym
0 dopełnienie powinności idzie, wolą biedzić się
z dziecięciem spać niechcącem, niż je gwaftownemi, upa- 
jającemi i duchowi jego szkodliwemi środkami do snu 
zniewalać! Wreszcie dziecię nieznajuce kolebki usypia, 
jak to Bogu dzięki potwierdza już tyle doświadczeń, ró
wnie łatwo w swem nieruchomym łóżeczku, jak w ru- 
chawej kołysce. Precz wiec raz na zawsze skolebką! 
— Bydź może, odpowiadamy na to, iż dla dziecięcia 
chorowitego, które już z zawrotem głowy na świat przy
szło, kolebka jest niebespieczną 5 dla zdrowego dziecka 
przecież jest niezawodnie korzystną! Dziecko bowiem 
nieumie jeszcze biegać, a cała jego natura, jako w pta
ku ruchawa, ciągłego ruchu wymaga! Widzimy dzieci 
dwu- lub trzy-letnie ciągle na nogach tak, że ani 
chwili spokojnie siedzieć niemogą! Znużenie i sen, to 
ustawiczna przemiana panująca w ich życiu! Tegoż ru
chu ustawicznego potrzebuje nawet najmniejsze dziecię. 
Jak może trawić, spać dobrze i rosnąć bez ruchu? Wszyst
kie dzieci lubią, jak wiadomo, huśtawkę, która doro
słym zawrót głowy sprawuje. — Kilka godzin huśtają się 
dzieci i niespostrzeżesz w nich ani śladu zawrotu głowy. 
Już maleńkie dziecię lubi huśtawkę i dla tego też 
wyciąga swe rączęta do ojca, który ma zwy
czaj huśtać je na ręku! A więc może i ta huś
tawka na rękach ojcowskich, jest dziecięciu szkodliwa? 
W ówczas zakażcie wszelkiego ruchu dziecięciu, i wmów
cie w nas ojców, że strata żywości i wesołości, 
co znamionuje biedną dziecinę od rodziców zaniedbaną
1 jak głaz ciągle najednem miejscu trzymaną,' jest ozna
ką zdrowia i talentu! W kolebce wychowano Arysty- 
desów, Temistoklesów, Homera i Pindara, Augusta, 
Wirgilego, Tassa, Napoleona i Lorda Byrona, Żółkiew
skich, Koniecpolskich, Kościuszkę i Mickiewicza, wszyst
kich wielkich ludzi od człowieczeństwa świtu, aż do 
dnia dzisiejszego, i my mamy kolebkę uważać, jako 
zbójezynią talentu? Wielkość będzie wielkością, amier-
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norie niernością, bądź ją w kołysce, bądź w żłobie nie
ruchomym wychowasz! Gdyby nawet było rzeczą zu
pełnie obojętną w kolebce lub bez kolebki wychować 
pachole, to lepiej tu iric za dawnym, wiekami uświęco
nym i z ludzkością ściśle zrosłym zwyczajem. Ściśle 
/,rosłym z ludzkością ?*vyczajem, mówimy, bo ludzkie 
dziecię zna kołyszącą sie falami morza kolebkę, zwie
rzu młodemu zaś dość jest na spokojnem łożysku! Ko
lebka ma nierównie więcej za sobą, niż przeciw sobie. 
Tu jeszcze słów kilka. Rnchawy ptak śpi na gałęzi 
kołysanej jego ciężarem i wiatru poddmuchem; i dziecię 
ruchawe niech także śpi w kołysce! Ani dziesięć pia
stunek tyle na ręku swych dziecięcia kołysać niewydoła, 
ile machina, o której mówimy, bo ta zmordować się nie 
może. Kolebka przypomina dziecięciu żywro ramiona 
ojcowskie; przychodzi ono s tej żywej kołyski do 
nieżywej tylekroć, nawet bez pomiarkowania różni
cy; w niej myśli dziecię o bujającym je ojcu, uśmie
cha się mjłośnie, zasypia i marzy jak błogosławiony 
anioł w niebie! Kolebka, rodzicielskie ramiona dziecię
ciu tak wybornie zastępująca, jest istotnie jego rajem! 
W  niej ma dziecię co chwila ruch nowy i świeże po
wietrze, właśnie tym ruchem sprawione, a więc dwa 
Wielkie życia swego żywioły! Lecz jeszcze jedna ko
rzyść! Kolebka więzi duszę dziecięcia, jak kołysząca 
się róża motyla; swym powabem, oddala je przeto od 
łoża matki, a zaczem i od jej potu i innych ciała szko
dliwych mu wyziewów, od zepsutego powietrza, od pie
rzyny i t. d. Matka bowiem, której dziecięcia kołysać 
zabroniono, zniewolona jest płaczące swe kochanie 
wziąść do łoża i ciałem je własnem, piersią swą i cie
płem utulić! I cóż ma robić, biedna? Skoro zaś dzie
cię raz tylko w jej łożu i na jej łonie spało, pragnie te
go ustawicznie, a nawet i śród dr’a! Jeżeli niańka 
bierze je do swej pościeli, to tćm gorzy! Niańka snem 
zmorzona zaśnie może twardo, przewróci się i dziecię 
udusi! Matki lub niańki łoże wiekszem nierównie gro
zi dziecięciu niebespieczeństwem, niż kolebka; niebądź-
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my więc kolebki wrogami, i owszem weźmy Ja podna- 
sza opiekę! Nie wszystko złe, co stare, i znajdziesz 
wiele nowego na ś wiecie, które niema żadnych zalet in 
nych, prócr tej jedynie, że jest nowe! —Niedozwalaj słu
żebnicy, a sr czególniej podeszłej, bądź nią niańka, szafar 
ka, bądź inna jaka osoba, dziecięcia twego usypiać, bo 
ta jest zwykle zepsuta, i łechocze częstokroć dzieci w części 
wstydliwe, chcąc je tern prędzej do snu zniewolić i siebie od 
nich uwolnić! Zepsuje ci dziecię wcześnie i na całe 
życie, jak to już nieraz i niejednemu uczyniła! Nigdy 
dosyć ostrzegać niemożna rodziców pod względem 
dzieci przed ludźmi obcemi! Czyliż więc nawet Pani 
Hrab:na ma zostać zupełną niewolnicą swego dziecka, 
i pogardzić dla niego salonem, balem, tylu słodyczami 
życia towarzyskiego, tylu wdziękami pięknego świata? 
Czyliż ona niema pieniędzy dosyć, by dziecię swe na
leżycie zabespieczyć i w dobre oddać ręce? — Nawet 
i ona nie robi tu wyjątku! Wszystkiego bowiem do
staniesz za pieniądze; ale ojca i matki korcami złota nie 
kupisz! Dziecię powinno być matki salonem, balem, 
towarzystwem i światem pięknym. Jeżeli matka jest 
młodą panią Hrabiną; syn jej jest młodym panem Hra
bią, a zatem najprzyzwoitszem dla niej towarzystwem! 
Godną pogardy, jest niewiasta mająca dzieci, a ska
rżąca się na nudy! Dla dobrćj matki wszyst- 
kiem są dziatki! O nie w salonie, lecz w pokoju dzie
ci , matka jest słońcem, co śród niewiast świeci! Dzie
ci twym strojem, najpiękniejszą szatą; umiej być matką, 
a będziesz bogatą! — Dopóki chłopiec rośnie, niech co
dziennie przynajmniój ośm godzin sypia; dziewczynie, 
nawet już zupełnie rozwiniętej, wolno jest i dłużej pole- 
żeć w łóżku. Snu kwiecie makowe pielęgnuje i podno- 1 
si piękność!. Dziewczyna, która się dobrze wyspała, 
wstaje’jak słońce z licem ruraiannej jutrzenki! Jest to 
dowodem codziennym, ile sen piękności służy! Wolno 
więc jej spać godzin dziesięć: lecz stąd wcale niewyni- 
ka, żeby sie jej godziło być ospałą i leniwą! Niech 
jdzie spać wcześnie, . ale wstaje ze słońcem i zatrudni



się natychmiast jaka robota! Jutrzenka tchnie w nas 
cnota i Boga uczuciem; wieczór jest tchnieniem miłości 
i um nasz niepotrzebnie rospała! Dziewczyna, ze słoń
cem spać idąca i ze słońcem wstająca, zostanie najdłu 
żej niewinną! Chłopiec mający lat dwanaście, niechaj 
nie jedne noc, przecież nie w świątyni Bachusa, 
czuwa, by się wcześnie nauczył, obejść się bez snu 
w potrzebie! Toż sanio się rozumie o dojrzewającym 
młodzianie! — Dla dzieci młodych jest worek napełniony 
płewą, lub zgoninami najlepszym piernatem, ponieważ 
po nim stacza się ich woda bokami i zostawia kolebkę 
suchą. Później niech leżą dzieci na materacach włosem 
końskim wypchanych. Piernat i pierzyna, oraz siennik 
wypełniony świeżem sianem, są dzieciom szkodliwe, bo 
drażnią ich części płodne; pierze drażni je upa
łem i miękkością, a siano swym upajającym i mi
łością roślinną miłość zwierzęcą podżegającymi zapa
chem. Kto niejest wstanie, kłaść dzieci na mate
racach s końskiego włosa, ten niech zrobi siennik pełen 
słomy, lub tak zwanej morskiej trawy, ich pościelą! 
Jedna poduszka porządna pod głowę, i nic wecćj, ale 
i ta niech będzie bez i puchu! Kołdra ma być r wy- 
czajnem pokryciem! W zimie daj im dwie kołdry lub 
kołdrę zimową, wełnianą; to uchroni je pierzyny!
- 7 .} Praca cielesna przysposabia człowieka do prac 
djucha, a ruch jest dobroczynnym Feba zdrojem, sktó- 
rego wytryska fizyczna i moralna dzielność. Dzieci twe 
niechaj biegają, tańcują, pną się na drzewa, łażą po 
drabinie, pasują sie s sobą, skaczą przez ro vy, niech 
ciężary dźwigają i ciągną, pływają po wodzie, ścigają 
się s psami lub innemi domowemi zwierzętami! Wy
chowanie salonowe zabrania ulicy dzieciom, jako miej
sca, na którem rospościera sie pospólstwo ze wszystkie- 
rni gminnemi niecnotami. Wychowanie to przecież 
powinno mieć staranie, by dziecię pańskie żyło śród 
innych dzieci, bo inaczej stanie się odludkiem, istotą 
samolubną i w tajemnicach piekła wyćwiczoną/ Lepsza
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jest ulica s całym taborem gminności, niż samotność, 
robiącą chłopca powiernikiem szatana! Chłopiec zdo
ła najlepiej śród swobody gołego nieba i śród świe
żego powietrza rozwijać i kształcić swe siły, towarzy
stwo ludzkie jest jego przeznaczeniem, i do niego trze
ba go od początku samego wychowywać. „Ciało, mó
wi Jean Paul, jest pancerzem i kirysem duszy; należy 
się wiec je, jako żelazo rospalić, a potem zimną oblać 
wodą̂  czyli je w stal przerobić. Niech każdy ojciec 
założy, ile mu to podobna, w bliskości swego domu ma
ły gyinnastyczny Sznepfenfcal! Ulica, na której chłopiec 
biega, goni się, koziołkuje i szaleje już ważną tu rze
czą. Blizny otrzymane na ulicy są łatwiejsze do ulecze
nia i zdrowsze, niż blizny. szkolne lub domowe; uczą 
dziecię boleść znieść po spartuusku! Z dzikiej angiel
skiej młodzieży robi się s czasem poważny i głęboko 
rafinujący parlament, a Rzymianie rabusie zamienili się 
w cnotliwy i umiejący wszystko dła dobra ogólnego 
poświęcić rzymski senat.a Rostwórz tedy dla twych 
dzieci ulicę! Tu znajdą towarzystwo i uczyć się będą 
życia mądrości. Chociażbyś nawet trzydziestu rówien- 
ników sprowadził i całą zgraję tę młodą do ogrodu twe
go wpuścił, ulicy przecież tern niezastąpisz; bo ró- 
wiennicy będą w owczas jednego stanu i jednego wy
chowania, ulica zaś płynie i szumi rozmaitością wszy
stkich stanów; bo ogród, pełen dzieci pańskich, mający 
ochmistrzów na czele, jest jeszcze pensyonatem, ulica 
jest już ludzkiem towarzystwem, życiem, rzeczywisto
ścią! Lepiej jest chłopcom na ulicy; stado dziewcząt 
jednakże zamknij w parku, bo te długo mają żyć w ra
ju, i są na ulicy lękliwe, a przecież potrzebny im ruch 
swobodny! Równie chłopcy jak dziewczęta niech ba
wią się na twem podwórzu. Puść między nie kozę lub 
oswojoną sarnę! O ileż znajdą uciechy! Ścigać się 
będą s sarną i trykać s kozą; nawet ociężalsze dziecię 
rozruchu się śród powszechnej gonitwy. Do kóz mają 
dzieci szczególny pociąg. Wiem z doświadczenia, iż 
w pewnych szkołach polskich, ze wszystkich deklama-

#
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cyi najlepiej chłopcom podobała sie Szyinonowicza sielan
ka, której początek: Kozy, ucieszne Kozy. ma trzo
do jedyna! Widziałem, gromadę dzieci w niejednćm* 
mieście biegnącą śród wrzawy wesołej za kozą, którę 
wieśniak na targ prowadził. Na wsi mieszkając, wy. 
wódź dzieci twe na łąkę, szczególniej podczas pokosu; 
kryć sie i przewalać będą w kupach siana i wdzierać 
na stogi; wszystko to zdrowiu ich pożyteczne. — Puer 
gaudeat equis, puella saltu! Tak uczyli Rzymianie 
i bardzo słusznie. Spraw chłopcu małemu tak zwanego 
kucyka. Niech hasa na nim! Taniec jest dla dziew
częcia kucykiem; on krzepi zdrowie, kształci członkî  
i oblewa ciało gracyi ruczajem. Czćm anioł otoczony 
obłokiem, tern dziewczyna otoczona gracyi chorem! Na
wet i chłopiec ma się uczyć tańcować, bo on równie 
nie powiniem być niezgrabnym niedźwiedziem. Taniec 
jest jednakże główną rzeczą dla dziewczyny, dla chło
pca zaś rzeczą poboczną. Cóż śmieszniejszego nad owe 
hrabiowskich dzieci wychowanie, które kilkakroć w Pol
sce widziałem, gdzie młodzieniec tańczy wprawdzie, jak 
baletnik paryski, ale też niewiele więcej się nauczył 
a cała jego istota, choć niejest ani koniem, ani wielbłą
dem, ani zającem, leży w nogach! Taniec dla męż
czyzny jest rozrywką i potrzebą chwilową. Wkrótce 
godność, które piastuje, lub wiek męski niedozwoli.mu 
pląsać jak' koźle francuskie śród jagniąt polskiego salo
nu! — Nietylko chłopcy, ale i dziewczęta ucz pływać 
i ślizgać się na łyżwach, bo to rozwija ich ciało ledwie, 
że nie wyborniej od tańca. U nas w Polsce mają prze
sąd przeciw pływaniu i ślizganiu sie dziewcząt, i zo- 
wią to rzeczą nieprzystojną. W  Hollandyi przecież pły 
wają kobiety po głębokich, dla okrętów wykopanych 
kanałach, kryją się tylko, jak naturalnie, przed okiem 
męskiem; na Zóławach szczególniej zaś koło Elbląga 
i na tak zwanym, Friszhaf przy morzu bałtyckiem sam 
widziałem ślizgające się damy wyższego stanu na ły
żwach i to z nadzwyczajną wprawą i biegłością. Mó
wiłem, że u nas wziętoby to za rzecz nieprzystojną, ale
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*aśiniano się s tćj uwagi, odpierając: co kraj to obyczaj, 
i po krótkim czasie nawyknięcia oczu moich nic nieprzy- 

• stojnego więcej w tej niewinnej uciesze nie znajdowa
łem! Co się zaś ludu prostego dotyczę, wszystko na 

óławach tak wprawne do łyżew, że niejedna kobieta 
*np. s Tygenhofen niedaleko od Elbląga sunie po lo
dzie szybko ja* piorun do Królewca-, kupuje tam co za
mierzyła i wraca! Żaden koń, żaden ptak jej wówczas 
niedoścignie! —Odprawiaj z dziećmi płci obojej dłuższe 
przechadzki, ale piechotą, bo to najlepiej krzepi zdro
wie i ciało. Częstokroć całe towarzystwo z dam i męż
czyzn złożone wyprawia się z Bawaryi, Witembergu 
lub księstwa Badeńskiego piechotą do Szwajcaryi, lub 
Czarnego lasu. _ Bawią kilka dni w podróży i wracają 
pełni zdrowia, s czerwonym, chociaż od słońca nieco 
ogorzałym licem. U nas w Polsce niejest to zwycza
jem, być może s tego powodu, że u nas gór i miejsc 
pięknych niewiele i że gmin piechotą chodzi! Ale to 
niejest dostateczną przyczyną!  ̂Niechaj grają dzieci 
twe w piłkę, w .wolanta, w obręcze, niechaj w ogródku 
pracują, młócą, w kuźni młotem* biją i tp. Chętnie 
i z uciechą największą czynią to dzieci, i tym sposobem 
igrając wdrażają się do pracy, hartują swe siły. Wszy
stkie te ćwiczenia ciała dziecięcego potrzebują wielkie
go i nieustannego dozoru, bo nigdzie młodzież nieskre- 
ci tak łatwo karku, jak śród rozrywek tego rodr.aju. 
Ćwiczenia te mają być także do wieku zastosowane 
1 nigdy nie 'trwać za długo. Szczególniej dźwiganie 
ciężarów jest niebespieczne. Już niejeden chłopczyna 
oddalony do kupieckiego sklepu, dźwigając głowy cu
kru i inne towary ustawicznie, został garbatym na całe 
ży ie! Mówią, że zapaśnik Milon nauczył się po
woli, dźwigając codziennie podrastające ciele, nosić na 
grzbiecie nareszcie woły. Niestosuj tego do twego chłopcaj 
bo nikt u starożytnych nie mógł jako zapaśnik wystą
pić, kto nieskończył lat trzydziestu. Niech twój chło
piec zostanie pierwej mężem, niech jego stawy i kości 
znpełnie stężeją5 wtedy wolno mu będzie pójść za przy-
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' kładem Milona! — >Śród ćwiczeń dziecięcego ciała nie
chaj ojciec lub nauczyciel niebedzie prostym widzem, lub 
też zwyczajnym-dozorcą, ale niechaj gra także, biega 
i szaleje z dziećmi, niech będzie tu, jak i wszędzie, 
ich przyjacielem i towarzyszem! Minerwa przybiera 
postać * ludzką i staje się Telemaka spółwedrowcem, 
a Mentor działa najpewnićj, działając wspólnie! Dzieci 
do wszystkiego zachęcić trzeba własnym przykładem! — 
Chłopiec twój żyć może śród dziewcząt równego z nim 
wieku, i to mu nic nie szkodzi; ale nie chowaj go śród 
dorosłych już i zupełnie rozwiniętych, a zwłaszcza śród 
urodnych dziewic! Piękność go czaruje, lubo, nie 
będzie wiedział dla czego, bo to jest piękności na
turą, że nawet i podrostek ma dla niej oko i czucie, 

i Chłopiec takowy będzie poglądał z upodobaniem na wszy
stkie poruszenia ładnej dziewczyny, szczególniej, skoro 
ta nie jego siostrą, zapragnie tak siedzieć, tak chodzić, 
tak jeść, i s tymże wdziękiem to lub owo wykonywać, 
jak ona, aż wreszcie zniewieścieje! Przytomność usta
wiczna kraśnych dziewic wywiera wpływ niekorzystny 
nawet na małego chłopca. Prawda ta jest światu już 
od wieków znana. Grecka młodzież męska np. porzu
cała, bardzo wcześnie Gynaceum, gdzie matka w gro
nie cór, córeczek i służebnic nadobnych królowała. Pra
wa greckie zabroniły zapaśnikom przyglądać się kobie
cej piękności dla tego, by sił swych niewątlili tą zwolna 
zabijającą trucizną. Nie trzymaj przeto chłopca twego 
śród haremu! Dla niego ogród, podwórze, las, gó
ry, dzieci wieśniacze, lepszem towarzystwem; bo tu 
nie traci, owszem zyskuje na męskiej mocy! — Po
wyżej przytoczone ćwiczenia dziecięcego ciała zastępu
ją dziś miejsce dawnej tylekroć i słusznie wielbionej 
gymnastyki* Któż niezna Pindara? Jego ody opie
wają zwycięzców na igrzyskach olimpijskich, a igrzy
ska te były publiczną greckiego ludu gymnastyką. Pla
ton mówi: '« „Kto ducha 'jedynie kształci a ciało 
zupełnie zaniedbał, tego można s pogardą kula
sem nazwać, ponieważ chce chodzić na jednej

27
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istoty swój nodze! Chwata Bogn, że dziś gymnasty- 
ka, która nietylko w członki nasze dzielność Her
kulesa wlewa, ale oprócz tego czarcdziejskiem gro
nem gracyi nas otacza, więcej doznaje względu, niż 
przed niedawnym czasem! Już od lat kilkunastu ist
nieje 6lawna szkoła w Sznepfental i w Niemczech 
prawie całych, idąc za jej przykładem, zaprowadzono 
przy liceach gymnastyczne place i nauczyciela gymna- 
styki. Tu widzieć można, jak chłopcy pną się 
w górę po gładkiej i wysokiej w kształcie masztu ocio
sanej i sterczącej sośnie, jak się przewijają po różnych 
do tego przygotowanych rusztowaniach! Jest to obraz 
dawnych igrzysk u Greków, jest to roskosz prawdzi
wa stać chwilę i popatrzyć! O gdyby i u nas w Pol
sce coś podobnego dla młodzieży uczyniono! Gdy
by np. chłopców naszych szkolnych wyprowadzono 
w czasie popołudniowych rekreacyi na pole i ćwiczono 
w żołnierce5 gdyby im dano nauczyciela musztry! Na
wet śród niepodległej Polski, szabla i karabin powin
ny być, przynajmniej tyle, ile grammatyka łacińska, 
dzieci naszych ćwiczeniem, bo położenie ojczystego 
kraju jest takie, że go nam wiecznie bronić potrzeba! 
Uczemy się wszystkiego prawie na świecie, i to tak 
wcześnie, czemuż zaniedbujemy sztuki wojennej, cze
muż niemamy się uczyć bronić drogiej ojczyzny ? Ćwicz
my dzieci w oręża użyciu w domu i prywatnie, 
ćwiczmy je śród wrakaryi! Ciało ludzkości europejskiej 
potrzebuje dziś pokrzepienia, a przeto fizycznych ćwi
czeń. Pokrzepiwszy jćj ciało, odświeżemy jej du
cha! Dziś bowiem mamy tak niewiele głów oryginal
nych , a takie mnóstwo zwolenników każdego systemu, 
każdćj myśli nowej! Dziś jesteśmy trzodą i braknie 
nam pasterzy! Stąd też rozdzierają dziś wilki między 
siebie narody, jak owce; stąd niemogliśmy znaleść 
śród ostatniej rewolucyi naszej odpowiedniego naczel
nika rządu i wodza dla wojska! Szczególniej Polako
wi potrzeba ciało swe pokrzepić, bo upadł ciężko
i obronić się nie potrafił! Nam lepiej po grecku, niż 
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po parysku wychowywać dzieci! Greckie ciało zrodzi 
w nas greckiego ducha!

8.} Jak korzystne są wszelkie powolne i nagle 
poruszenia ciała dla dzieci; tak niebespieczne im każ
dego rodzaju poruszenia duszy. Uczucia, kwiaty I mo
tyle żyją tem dłużej, im późnićj się rozwijają! Nie 
drażnij przeto niemowlęcia i niesprzeciwiaj się mu umy
ślnie! Gniewu, strachu, rospaczy, zemsty i innych 
gwałtownych namiętności niech niezna, bo te nienależą 
do uczuć rajskich, i są, że tak powiem wrzącą wodą, 
którą kwiatki w doniczkach chciałbyś polewać! Uschnie 
pachole, jak kwiecie, gorącą wodą namiętności pola
ne! Ochraniaj anioła niewinności, którym cię Bóg 
udarowal, bo niewiesz, kiedy cię on opuści i wróci 
do nieba! Matka Najświętsza będąc dziecięciem nigdy 
niepłakała; poeta Tasso żadnej łzy w niemowlęctwa 
swego czasie nieuronił. Ale wszystkie inne dzieci pła
kały i plączą, bo płacz jest ich 6kargą przeciw bo
leści, ich mową i duszy potrzebą. Myśl ustawicznie, 
że kochane twe dziecię, które właśnie cię wrzaskiem 
swym niecierpliwi, jest chore, i że może już za dni 
kilka skona w konwulsyach i serce twe rozdzierają
cych boleściach! O wtedy czynić sobie będziesz go
rzkie wyrzuty, żeś gościa z nieba, który cię na czas 
krótki odwiedził, nawet myślą śmiał obrazić! Miej 
litość nad krwią własną, miej dla niej cierpliwość! 
Zycie człowieka jest krótkim dniem grudniowym. Na
sze uciechy są prawdziwie okruchami istnej radości; 
nasze wspomnienia rajem utraconym; nasza miłość wie
czną tęsknotą,  ̂nasza młodość wiatru wiosennego we
stchnieniem! Zycie dziatek naszych jest krótsze, jest 
często ledwie tonu zabrzmieniem, które nagle w7 po
wietrzu rospływa, ledwie znikomym uśmiechem, co 
wnet przepadł, jak senna mara, i smutne przypomnie
nie po sobie zostawił! Wszyscy żyjemy czasu odro- 

f hinę, jak jętki, i nierozumem jest wielkim, zatruwać 
sobie życie nawzajem! Kto zaś życie dziecięcia tak 
problematyczne i niepewne z tru 7a jakimkolwiek bądź



sposobem/ niejest człowiekiem, ale hieną, potworem! — 
Co rzekliśmy, dotyczę się przecież li dzieci, które jer 
gzcze dwu lat nie, przeżyły. Później wolno jest je 
zmartwić, zasmucić, a nawet i ochlostać, skoro na to 
zasługują. Dziecię starsze powinno także smutek, po
znać i nauczyć się go znosić, bo życie jego niebędzie 
zawsze oddychało raju balsamem. Smutek jest korze
niem kuchennym zaprawiającym nam życie i dodającym 
mu smaku, a przeto rzeczą równie na ziemi potrzebną, 
jak złe i nieszczęście. Kto niedoświadczył złego, nie 
wie, co dobrej kto nigdy niebył nieszczęśliwy, nie 
poznał, co szczęście! Podobnież, komu smutek obcy, 
od tego i radość daleka! , Wtej myśli słusznie Jean 
Paul w następnych wyrazach do rodziców się odzywa: 
„Nie okażcie dzieciom nigdy miłosierdzia niewieściego 
nad ich boleścią, ale zbudźcie je wówczas żartem 
i drwinkami! Jeżeli dziecko np. przychodzi do ciebie 
płacząc, że się nożem skaleczyło, spojrzyj na jego ra
nę, a widząc, że to fraszka, niedaj mu czas pewien 
twego posłuchania, i odpowiedz s krwią zimną: Cze
kaj, aż wiersza dopiszę, aż mego peryodu czytać do
kończę! lub też: spadło mi oko w pończosze; czekaj 
aż je podejmę! Albo też daj mu roskaz, by ci pier
wej służącego zawołało, to lub owo podało, uczyniło. 
Nic nie uśmierza tak łatwo bólu i nie wyciąga tak pręd
ko kolca z rany, jak zajęcie myśli czem innem, jak 
zatrudnienie; dla t^;o też żołnierz śród bitwy nieczu- 
je, że go kula przestrzeliła! „Krew mi idzie z no
sa!“ woła do ciebie dziecina. Hćj! odpowiedz, jak
że prześliczna, jak rumiana krew twoja, przyjrzyj 

jej tylko dobrze! Jak ładnie płynie kroplą po 
kropli! I skądże się ona wzięła? W  przody nieby
ło przecież jej w twym nosie! „Tak odprawiajcie dzie
cko cierpiące zamieniając boleść w poszukiwanie, we- 
wnętrzność, w ze wnętrzność!“ — Wszystko to przecież 
rozumie się o takim bólu, który już dziecię cierpi. 
Umyślnie sprawiać boleść dziecięciu, dla tego jedynie, 
tyy boleść poznało, byłoby barbarzyństwem, Tasze ca-



le życie jest pnsmem boleści, zaczynającym się już we 
wnętrznościach matki. , Cierpi tu bowiem dziecię na
tychmiast, i rzuca się niespokojnie, skoro matka się 
przestraszyła, lub coś niezdrowego zjadła! Krótkie 
chwile, wktórych ta boleść wolnieje, zowiemy rado
ścią! Dziecię przeżyje wiele boleści i do niej wresz
cie przywyknie, nie potrzeba tedy rodzicom, być jego- 
katami! I owszem jest ojca i matki obowiąskiem sta
rać się o radość dla dziecięcia i wezwyczaić je do od
bywania pracy i innego nieprzyjemnego znoju z rado
ścią, a przynajmniej z ochotą. Nawet po utracie ojca 
i matki ma dziecię radość ąwę, której, w domu rodzi
cielskim doznało, długo sobie przypominać, i tern przy
pomnieniem zachęcać się do trudów życia! Już wspom
nienie dawnej radości napełnia nas radością! Człowiek 
przypomina sobie, podług Platnera, łatwiej i chętniej 
chwile wesela najkrótsze, niż długie lata cierpienia.

9 .J Odzież dziecięcia ma być lekka, swrohodna, i mieć 
jedynie wygodę na celu. Niepowinna być ani dzi
waczna, ani taka, jaką noszą ludzie dorośli i lioł- 
downicy mody. Mały chłopczyna we fraku lub oficer
skim mondurze, i małe dziewczę w sukni modnój, w ka
peluszu ze strusiemi piórami lub gazowrym welunem$ to 
prawdziwe karykatury, od .których się oko przywykłe 
do smaku odwraca. Najpiękniejsza, że tak powiem pię
kność ubioru i najdroższe meble są bez smaku, skoro 
w nich celu niedostrzeżesz. Odpowiedn ość pewnemu 
celowi, jest duszą wszystkich rzeczy pięknych, wewnę
trzną ich pięknością, prawdziwie dobrym smakiem, na 
którym zazwyczaj kobietom zbywa. Czemu? Bo ko
biety niępytają się o cel nigdy, bo cel mieć na wzglę
dzie, niejest rzeczą wykształconego oka, ale myślącego 
myslu. Wolno jest ubrać dziecię̂  fantastycznie, ponie
waż jest, pod względem przeszłości naszej, aniołem, 
raju mieszkańcem, reprezentantem pierwszzego ludu na 
ziemi, pod względem zaś przyszłości naszej, człowie
kiem nowego pokolenia, w obu wiec razach teraźniej- 
zości ideałem! Fantastyczność jego ubioru przecież
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niepowinna być bez smaku, bez celu, niepowinna wiele 
kosztować. I cóż jest ubioru dziecięcego celem? Wy
goda, lekkie i takie osłonięcie ciała, żeby wszystkie je
go członki dostępne były świeżemu powietrzu i swobo
dnie rość mogły. Ubierz chłopca twego w strój Indy- 
anina, Greka, w rzymska togę, w lekki płaszcz doktor
ski średniego czasu, w lekka burkę litwina, w siermię
gę krakowiaka, w staropolski żupan i t. p. Dziew
czyna twa może wystąpić̂  jako wieśniaczka, Szwajcarka 
tego lub owego kantonu z wielkim kapeluszem słomia
nym na głowie. Ustrój dzieci, jak Ci się podoba, nawet 
w szaty dawnego Hebrajczyka, a wszystko będzie pię
kne i pełne smaku, skoro celowi powyżej wskazanemu 
odpowie! — Niegodzi się dać dziecku sukni ciasnćj, bo 
ta jest dla rosnących jego członków prawdziwą torturą, 
i tamuje wolne rozwijanie się jego ciała. Daj chłopcu 
n. p. ciasne buty, a dziewczynie ciasne trzewiki, i spoj
rzyj za kilka miesięcy, co się z nogami ich zrobiło! 
Struchlejesz, i przeklinać będziesz twój nicrossądek! 
Toż samo rozumie się o wzięciu innych członków pod pra- 
ciasnych sukien. Niektóre matki lekkomyślne obszy
waj ą stopy swej córeczki zaraz po przyjściu na świat 
w płótno, i zostawiają je w tych dybach nienaturalnych 
pięć lub sześć tygodni. Dła czego? Słyszały, że dzieci 
tak prędko, jak kwiaty rosną w pierwszych chwilach swego 
życia, pragną więc zatrzymać wzrost ich stopek, jako 
Jozue zachodzące słonce przed Jerychem, bo im idzie 
o zdobycie wielkiego miasta, o małą nóżkę córuli. O mat
ki, nieczyńcie tego! Natura bowiem mści się za gwałt 

* sobie zadany, i każe łydkom dziecięcia sic rozrastać a ni
knąć drożdżowej sile wzrostu w jego stopach, tałę da
lece, że straci noga jego proporcyą, zostanie garbaty 
karłem, potworem! Ten sposób wyszukany robienia nóg 
małych panuje w Chinach od wieków. Ale cóż stąd 
wynika? Kobiety chińskie tak małe i tak słabe mają 
nogi,, że jak nam wędrówce wschodni opowiadają, nie- 
tylko tańczyć, ale stać nawet bez kija lub ramienia 
mężczyzny niemogą. Zobaczcie nogę chińskiej damy '
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chociaż -w rysunku! W  łydce pękata jak szeroki gar
nek, w stopie zaś sucha, uwiędła i mała, jak tylna 
łapa orangutana5 jest to żyjącą urna przewrotna, sto
jąca na małej podstawie! Co po chińsku, to po bar
barzyńsku! Darujcie wiec tu, że szydząc s takiego 
koślawienia natury, zadam wam pytanie: Czyli ko
bieta jedynie małą nogę mieć powinna, i nic więcej 

[ małego? it Odpowiecie: małą rękę, małe usta, małe 
uszy, małą gębę, małe piersi i t. p. Dobrze, ale, 
czyż nic więcej jeszcze oprócz tego wszystkego? Za
rumienicie się! Czemuż wcześnie niestaracie się zro
bić u waszej córeczki tego raz na zawsze malutkiein, 
co właśnie wyłącznie kobiece? Myślicie wy i o tem 
także, i każecie obmywać przyszły wianek miłości pil
nie zimną wodą. Dosyćto i zadosyć z jednej, za mał 
z drugiej strony! Oburzacie sie na powyższą uwagę! Więc 
słuchajcie! Są kraje, gdzie i ten punkt tak w mowie 
salonowej nieprzyzwoity, celem jest koślawiącego na
turę wychowania. Powiem wam tu jeden przykład, 

l ale zasłońcie oczy! W Indyach uważa bramin za wicl- 
I ką piękność tajemną swej małżonki, skoro obadwa wsty

du zawoje sobole prawie aż do kolan spadają. I dla 
tego matki indyjskie przebijają u córeczki zaraz 
po urodzeniu owe zawoje złotą wedle potrzeby ro- 
stwierającą i zamykającą się obrączką i zawieszają, na 
nich tak długo coraz cięższe kamyki i kamienie, aż 
do pożądanego kresu rosciągną! Obrzydliwi! wykrzy
kniecie. Również obrzydliwa jest chińska noga nie- 
wieścią! Niezadawajcie przeto naturze żadnego przy
musu! Piękność nieda się sztuką wydobyć, bo ona 
jeęt dziecięciem natury i darem nieba; sztuka może ją 
jedynie strojem, ruchawością, wdziękiem gracyi pod
nieść i ozdobić. Córka ma taką nogę, jak ojciec lub 
matka. Co w ojcu i matce leży, jednoczy się i ros- 
kwita w dziecku. To prawem jest natury, nad któ- 
rem nie człowiek, ale Bog panuje. Zostawcie tedy 
naturze bieg wolny! — Jeżeli już ciasna suknia jest 
dziecku szkodliwą, to tern szkodliwszem jest krepo-



wanie niemowlęcia powijakiein i sznurowanie dziew
cząt. Tylko dwa dni wolno obwinąć cale dziecię, płótnem 
wyjąwszy przecie głowę, ale lekko, bo tu idzie o zabespie- 
ćzenie pępka jeszcze niezagojouego i o trzymanie człon-* 

' ków rozlegających się w kupie. W trzecim dniu po 
urodzeniu już zostaw* dziecku rączęta wnlne. Pó
źniej zaś obwijać je będziesz ledwie na noc, aż wrre- 
szcie zupełnie ustaniesz. Powijak tu jest wcale niepotrze
bny! Po co masz robić dziecię twre egipską mumią, ściskać 
mu żwawo rosnące członki i zamykać je przed świeżem po
wietrzem? Czem powijak dla niemowlęcia, tćm sznurówka 
dla dziewcząt. I cóż masz w dziewczaku małym sznuro
wać? Jeszcze piersi jej nie urosły, chuda jest zwy
kle i świeci kościami! Sznurówka tamuje piersi rośnie- 
cie, a ozdobą łona jest pierś pulchna, pieszczona, sznu
rówka przeto jest najniebespieczniejszą w czasie doj
rzewania dziewcząt! Dobre wrychowranie radzi: pozwól 
dziewczynie po raz pierwszy sie zasznurować, skoro 
przeżyła wiosn osiemnaście, zupełnie * sie rozwinęła, 
tłusta jest i ma piersi potężne! — Niech dzieci twe, 
a szczególniej córki, — ponieważ chłopcy tego prawie 
nigdy niepragną, nieznają ani pomady, ani wonnych 
maści i olejków! Takie smarowidła, któremi wpraw
dzie osie rydwanu Wenery pachną, od których prze
cież sama piękności bogini daleka, zatykają pory w cie
le, tamują wyziewy naturalne, są przyczyną boleści gło
wy i innych chorób. Włos, który nieznał nigdy poma
dy, którego wydrążenie wewnętrzne łojem niezapchane, 
który przeto nie obumarł, ma żywry kołor i wiłgoć przy
rodzoną 5 dość kilkakroć .po nim dłonią musnąć, a będzie 
lśniał, jak wypomadowany! Tłuszcz zabija ł̂osŷ  
przynosi przeto przedwczesną łysinę lub siwiznę! Istota 
niewieścia obłokiem wroni sie rospływająea, niedobre o so
bie daje mężczyznom wyobrażenie, po ieważ już pospo
licie wiadomo, że lekarze radzą takim osobom, i to li 
prowizorycznie, perfumę, którym z 'ust cuchnie, i że 
wszetecznice publiczne namaszczają zepsute* swe i cia
ła części, naśladując turczynki serajowe, wonnemi maś
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ciami! — Różowanie twarzy i bielenie szyi jest ciahi 
szkodliwe , gdyż wstrzymuje także transpiracyą. Czćm 
pomada dla włosów, tern róż i bielidlo dla twarzy. 
Kobieta, która długo się malowała, dostaje twarzy wy- 
więdłej, wymoklej, zmarszczkami pokrytej $ będzie mło
dą jeszcze, a przecież s twarzą zgrzybiałej prababy! 
Róż i bielidlo nietylko pory ciała zatykają, ale oddalają 
od niego świeże powietrze i światło. Kwiat doniczkowy 
rosnący w piwnicy, jest jak wiadomo blady i bez farby 5 
tćm jest twarz niewieścia pod lawiną różu i bieli dła! Wy
nieś kwiat s piwnicy i odsłoń, starłszy niepotrzebną po
włokę, twarz bladą, a światło i świeże powietrze da
dzą im należytą farbę! Róż i bielidlo mają przecież coś 
i na swą obronę. Niejedna dama bowiem różuje się je
dynie dla tego, że sądzi się być chorą, widząc obli
cze swoje blade i odstraszające Amora, w zwiercie- 
dle! Pewna dobrze wychowana i nadzwyczaj skro
mna panienka, wyglądała po długiej chorobie, bardzo 
blado. Za każdem więc przejrzeniem się w lustrze ro- 
spaczała okropnie, utrzymując, że umrzeć musi, ponie
waż już jako* trup wygląda! To mniemanie było dla 
ozdrowienia jćj zupełnego wielką przeszkodą i lekarz 
polecił jej różowanie twarzy. Uróżowana, udawała się 
w towarzystwa, znalazła rostargnienie, zapomniała 
o chorobie i wyzdrowiała tak, że się wkrótce pożegna
ła z różem! Gdzież znajdziesz damę wyższego tonu 
śród zimy jej życia, bez zorzy północnej na licach i bez 
śniegu na szyi? Podeszła kobieta różuje się dla tejże sa
mej przyczyny, co i owa niewinna panienka po choro
bie, jeżeli niejest starą kobietą i na zdobycze nowe nie 
czy cha ? Można przeto w pewnych razach dozwolić ró
żowania sie córce, pomnąc, że jaźń męska, jest wię
cej duszą, jaźń zaś kobieca prawie samem ciałem! — 
Nietylko pomady i różu, ale i kolczyków ma być ojciec 
nieprz jacielcm. Po co ta ozdoba dziurawiąca dziew
czynie uszy? To niepiekność istna, bo kaleczy ciało 

walczy z naturą! Niepoprawiaj tego, co Bóg stwo
rzył, gdyż każda twoja poprawa będzie tu zepsuciem 1



I skądże przyszłą tjo nas, że tak powiem, bezbożna mo
da noszenia kole' ykó ? Od dzikich ludów! Na wy
brzeżach północno zachodniej Ameryki. jak nam L a n g- 
dorf w uwagach nad podróżą swą około ziemi opo
wiada, miedzy 50. a 60 stopniem północnćj szerokości, 
noszą kobiety w przewierconej wardze dolnej drewnianą 
łyżkę, i to tem większą, im lepszego rodu i wyższego 
tonu jest niewiasta. U jednej takiej damy widziałem łyż
kę na wardze wisr ącą pięć cali długą i trzy cale sze
roką! Dzikie damy południowej Ameryki, noszą pier
ścienie złote, częstokroć wielkie jak obręcze, nietylko 
w uszach i na palęach, ale nawet wprzedziórawionych 
nozdrzach, ustach i łydkach! Indyjskie kobiety, ozda
biają kolczykami złotemi długie swe i obwisłe części 
wstydu! Wszystko to barbarzyństwem! Barbarzyń
stwem wiec są także i kolczyki w uszach! Niech za
tem ojciec niepyta tu o modę głupią i niedozwoli swej 
orce noszenia kolczyków! Trzeba koniecznie kilku ro

zumnym mężczyznom w stąpić bez obawy od prze
sądu, i w miejsce mody bezrozumnej modę rozumną 
zaprowadzić! Przecież ta rada należy dziś do życzeń 
pobożnych, które są marzeniem! — Przynajmniej do ro
ku piętnastego niechaj twa córka niewie, co strój i o mo
dzie żadnego niema wyobrażenia! Wówczas każda 
wstążeczka, H jej podarujesz, każda lepsza snkienr 
ka, które jej sprawisz, napełni ja wielką radością i prze
niesie do nieba. Jeżeli zaś przed stosownym czasem 
dajesz jej złote pierścienie, łańcuchy, klamry i zegarki, 
ubierasz jej szyje w najdroższe perły, jej włosy i gors 
w świ cące słońcem dyamenty, jeżeli jej kupujesz je
dwabcie suknie, brabanckie koronki, łabędzie futra i wszyst
ko, co zbytek wymyślił; o biedny ojcze, biedna matko, 
m&ęi litość ad wami! Cóż drogiego, pięknego i radość 
przynoszącego będziecie mogli dać jej później, skoro 
dorośn’e i podobać się zapragnie ? Co już dzieckiem bę
dąc nosiła, to uważa, dojrzawszy, za fraszkę i żąda cze
goś lepszego, tego, czego dotąd niewidziała, co u księ
żniczki jakiej po raz pierwszy w życiu spostrzegła!
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Wtedy szlochać będzie noc i dzień i wymagać od was 
np. kaszemirskiego szalu, który chcąc kupić, trzy wioski 
sprzedać wam potrzeba! To niepodobna, zaczem odmó
wicie! Cóż ona na to? Czuje się najnieszcześliwszćm 
w świecie stworzeniem, i dopóty się do was niero/śraieje, 
póki panice jaki, rospustny jaki Don juan, szalu po
żądanego w podarunku jej nieprzyniesie! Spostrzegli
ście wreszcie nieszczęście, lecz juz zapóźno, już wszyst
ko stracone, i trapicie sie okropnie! Ale któż temu wi
nien? Wy 6ami, a nie kto inny! Gdybyście córki wa
szej, zacząwszy od pieluch niestroili, nie upadla by dla 
marnego stroju? Precz więc ze strojem dziewcząt! Ma
ła twa córeczka, a nawet podrosły już twój dziewczak, 
niech lepiej wygląda jak święta Katarzyna niżeli jak 
francuska królewna, bo niedość, że niezna, co koszto
wne szaty, niech także niezna, co moda. Sam krój su- * 

kni persowej nowomodny już tchnie w dziewczynę pró
żnością! Niech inne z jej odzieży szydzą; lepićj dla 
niej, niż, że jest celem zazdrości! Pomnij, ojcze i mat
ko, że za Karola VII. nikt niemal w całej Francyi 
dwu koszul w swej garderobie, wyjąwszy królowę! By
ły to czasy szczęśliwe! Ależ czyli nie my sami stano- 
wiemy czas i jego ducha ? Miejmy rozum i żądajmy 
silnie,'a będą czasy inne! — Strój a czystość, są to 
przecież rzeczy zupełnie różne! Czysto, ale niestrojno 
ubieraj twe dzieci!

i 0.) Kosprawiajac o ciele ludzkiem, potrzeba się za
trudniać wielu rzeczami, które przyzwoitości zwolen
nik chętniej nieraz wykonywa, niż słucha lub czyta.
My także niechętnie o tem mówiemy. Ale inaczej być 
niemoże, skoro pragniemy przedmiot nasz wyczerpnać 
i w należytej pełni przedstawić. Czy to w antropolo
gii, czy w pedagogice lub innej umiejętności, dotyczą
cej się człowieka, paragraf traktujący o ciele, o tem 
ścierwie, które przecież wszystkiem jest dla da
my i modnego kawalera, jest zawsze napiętnowany 
pism lekarskich charakterem, i musi bardzo często za- 
nurzać się we flegmie i ropie. Teraz mamy przed so-
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bu przedmiot najobrzydliwszy w święcie, to jest: Onn- 
nią. , Wiadomo nam, z doświadczenia, że niejeden ze 
słuchaczów i czytelnik "w nierozumie tego technicznego 
wyrazu,, dla tego też zniewoleni jesteśmy powiedzieć, 
przeprosiwszy przyzwoitości uczucie: onania jest ciężką 
chorobą, które zowią cięciem kapucyna, lub też bran- 
dzlówką, jest samogwałtem, wyciśnięciem nienatural
nym s siebie nasienia, jest pokątną miłością bez ko
chanki lub kochanka, która trapi jedynie człow ieka, 
małpę i słonia. Onania jest najniebespieczniejszą 
nieprzyjaciolką młodocianego ciała. Czem są liszki 
żarłoczne względem świeżo rozwijających się liści drze
wa lub pączków kwiecia, tern jest wyblakłe widmo ona- 
nii dla jagody młodej, będącej duszy ludzkiej siedzibą. 
Owad gnieżdżący się zazwyczaj we włosach głowy, 
który przed czasy pożarł żywcem Syllę i Heroda, tu
dzież soliter rozrastający się we wnętrznościach i opi- 
jający nas ze wszystkich soków, są zaiste wielkiem 
ciała utrapieniem; ale onania jest jeszcze okropniej
szym nieszczęściem, bo jest owym owadem i soliterem 
przeniesionym, że tak rzekę, w szpik pacierzowy czło
wieka, i pożerający jego treść, jego żywotną miazgę, 
bo jest upiorem Ugolina, który w i miejscu wro
ga ciało własne, jak wilk piekielny, zwolna rozdziera!
0  onanii można powiedzieć: „Od strawy dzikiej oder
wał paszczekę ów potępieniec, i krew z ust ocierał 
włosami czaszki, którój mózg pożerał, pragnąc jćj 
wkrótce świeżą zadać mękę. Jesto duch sprośny plu
gawej miłości! Skończył, — lecz w rychle wywró-? 
ciwszy oczy, na nowo usta w krwawą czaszkę broczy,
1 jak pies, zębem zgrzytając, rwie k o ś c i W  pol
skiej młodzieży krew jest gorąca, w nią więc wgry
za się łatwo przeklęty czerw onanii! Dobre wychowa
nie , ma przeto mieć tutaj trzy rzeczy na względzie: 
oddalen ie, odkrycie i uleczenie tćj inorowćj 
dżumy. , * «

Najtroskliwsze strzeżenie dzieci przed 
ścicm, o którem mowa, i najusilniejsze oddalenie od



nich tego woni pi ru , co w ciało zapuściwszy swój smo
czek i soki z niego ciągnąc, niesprawia mu boleści, 
ale i owszem napełnia jeroskoszą, niezawsze jest sku
teczne, ponieważ dzieci odkrywają w nieszczęsnej chwili 
same przez się te pokątną uciechę. Rodzice widzą za 
zwyczaj w swych dzieciach same niewinność, i sądzą, 
że te zarażają się pod tym względem od innych już 
zepsutych dzieci. Częstokroć, lecz niezawsze mają 
słuszność! Onanii początek jest nader rozmaity5 tu 
niektóre data. Zmiękczenie i zdelikatnienie całego ia- 
la, czyli sparciaiość, lub też zniewieściałość jest na-, 
turalnym do tej choroby powodem. Młody niewieściuch 
bywa zakochany we własnem ciele, ogląda kilkakroć 
codziennie wszystkie swe członki, ma szczególniejszy 
pociąg do części płodnych, dotyka się ustawicznie rę
ką, pieści się z niemi, a ponieważ one są już słabe 
i nerwów bardzo drażliwych, przychodzi wkrótce do 
odkrycia słodkiego swego nieszczęścia. Toż samo ro
zumie się i o dziewczynie, która jeszcze bardziej jak 
zniewieściały chłopiec, jest w członkach swych rosko- 
chana, i, jakoby przeczuciem jakiem wiedziona, zaglą
da chętnie do swej kuropatwy, wówczas zaś szczegól
niej, kiedy ta pierza nabiera! Sypianie na pieruacie 
i . pod pierzyną. picie kawy, czokolady i innych rospa- 
lających napojów, używanie musztardy, pieprzu i tym 
podobnych korzeni, jedzenie częste pietruszki, paster
naku, ryb, jajecznicy, wieprzowiny, słowem, potraw 
podżegających uczucie płciowe; rzeczy tego rodzaju bu
rzą krew młodocianą, pędzą ją do części wstydu i są 
przyczyną pierwszego chuci nieszczęsnej wybuchu. Dłu
gie leżenie w łóżku szczególniej zaś po przebudzeniu 
się zrana, łechotanie członków płodnych lub rodzajnych 
przez piastunki, trzymanie rąk własnych pod kołdrą 
na częściach płciowych, częsty widok pięknych kobiet, 
a zwłaszcza bezwstydnych wszczetecznic, lub też 
urodnych młodzieńców bez dobrego wychowania, jeśli 
masz dziewczynę na względzie, przyglądanie się rui 
zwierząt i parzeniu się ptastwa, wąskie spodnie lub
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majtki, jeżdżenie na kiju. trzymanie rak w spodniach, 
ogrzewanie tyłka przy kominie. lub piecu i tp. wiedzie 
do onanii. Niech więc dzieci twe leżąc w łóżku kła
dą ręce na kołdrę i nigdy ich pod kołdrę nie kryją! 
Czyń wszystko, co podobna, by dzieci twe części swych 
wstydu ńiedotykały! Z dziewczyną tu łatwiej, ale 
s chłopcem prawdziwa bieda. Wielu pedagogów ra
dzi, by tu pójść za starem prawem Mojżesza, obrzy
dzić chłopcu części nie koszerne, kazać mu ręce obmy
wać za każdem ich dotknięciem, dać mu np. rękawi
czkę na prawą rękę, której ma za każdym razem uży
wać, skoro mu odlać wodę potrzeba. Rabini uczą, iż 
Bóg stworzył w człowieku części górne, szatan zaś 
brzuch i reszte. Wiara ta Rabinów niech stanie sie 
wiarą twych chłopców i dziewcząt! Sławny twórca 
kabbały, Rabin Akiba, był tak surowym stróżem pra
wa roskazującego myć za każdem dotknięciem % rzeczy 
nieczystych swe ręce. że raz w niedostatku neptuno- 
wego ‘żywiołu przeniósł umierać s pragnienia, niż pić 
wodę, której do czyszczenia rąk koniecznie potrzebo
wał. Czem była woda dla Akiba, tern niech będzie 
rękawiczka wyżej wspomniana dla twego syna. Niech 
sie lęka bez niej, potrzeby swej odprawić! Sło
wa ojca są dla dziecka słowami Boga. Wlejesz w nie 
odrazę od nieczystego zakątku, skoro ci szczerze o to 
idzie! Trzymaj myśli dzieci twych w czystości i szu
kaj wszelkich sposobów do oddalenia od nich podszep
tów szatana. Paskal nosił na golem ciele pas ze skó
ry jeżowćj, i uderzał weń pięścią za każdym razem, 
skoro mu przyszła myśl lub chęć jaka jego osoby nie 
godna! Zrób wychowańca twego Paskalem. Niedaw aj 
dzieciom żadnych potraw i napojów krew młodą burzą
cych1 Nie wypędzaj ich przed czasem do łóżka, dla 
tego, byś się od ich obecności uwolnił i s twoim przy
jacielem np. swobodnie o rzeczach nieprzystojnych ro- 
sprawiał! Niedozwól im kota, a szczególniej psa brać 
s sobą do łóżka, bo ten lubi lizać części wstydu 
i rostwiera tym sposobem tajną bramę do grzechu;



W sypialni dzieci ma spać rossądna jaka dorosła oso
ba, która je kocha, i ma sen leklti, czuwać przeto 
może, by się wąż do sadu twego niezakradł. — Świa
tło wiedzie nas do dobrych, ciemność zaś do złych my
śli. Dama zasłania swe oczy w dzień przed rzeczą 
takową, którę w nocy ręką swą dotykać i głaskać mo
gła. Dla tego też pyta, jak to już rar<. przy uczyli
śmy, dowcipny Lichtemberg: Czyli kobiety rumienią
się także bez świecy? Światło jest potokiem wypły
wającym ze zrzenicy niewidzialnego Boga, i obawiamy 
się przy świetle, jakoby w przytomności Wszechmocne
go, przynajmniej tak długo, póki jesteśmy niewinni, 
coś złego popełnić! W ciemności zbój rozbija, a zło
dziej kradnie, w ciemności wrdziera się cudzołóżca 
do małżeńskiej komnaty, i zły duch hecę swą odpra
wia! Stąd też poleca pedagogika lampę nocną jako 
talizman cudowny oddalający onanią! Przy lampie noc
nej dziecko nie tak łatwo upadnie, a tern łatwej grzechu 
jego osoba nad niem czuwająca dostrzeże. — Dwoje 
dzieci niech w temże samćm łóżku nie śpią, bo przy
puściwszy nawet, iż jedno drugie za wstyd nie chwy
ta, co się zwykle dzieje, samo już przyłożenie ciała 
do ciała, jakoby jednego metalu do drugiego, jest stu- 
sem galwanicznym, s którego wyskoczy iskra elektry
czna! Niechaj się kilkoro dzieci, nawet płci tej sa
mej, razem nie kąpie, co u nas na wrsi tak często się 
zdarza. Już sam widok cudzego obnażonego ciała obu
dzą w nas, wedle Platona, myśli wszczeteczne. A cia
ło chłopców jest zazwyczaj tak krągłe i piękne, tak 
dla oka niebespieczne, że nawret dorosły mężczyzna 
oprzeć się jego wdziękom nie może. Wiadomo bowiem, 
iż w Grecyi i we Włoszech mężczyźni chętniej obcują 
s chłopcem ładnym, niż z ładną kobietą, iż nawret 
Wirgiliusz, który dla swej myśli ciągle czystej i nie
winnej panieńskim się zowie, napisał sielankę peł
ną niecnego płomienia do Alexego, i że nietyłko Pa
lia, ale i jtj synek Kupido miłości jest bóstwem! Cia
ło nagie młodego chłopca, wiedz e innych cbłopcó\r



silniej na pokoszenie, niż widok nagiego dziewczęcia! 
Skoro kilka chłopców, zwłaszcza bez dozoru, kąpie 
się w jednej rzece, to trafia się zbyt często, iz jeden 
z nich wychodzi zwody, staje nago i publicznie hołduje 
onanii. Inne chłopcy, które, były dotąd niewinne, widzą 
syrenę, i zaraza je ochłonęła! — Niepuszczaj dzieci sa
mych na przechadzkę! Chowają się bowiem chętnie 
jedne przed drugiemi po krzakach i siedzą w nich do
póty, póki ich inne nie odkryją, a wiec nieraz długo 
i samotnie. Do kwiatów, ziół, liści i roślin ma dzie
cię pociąg prawie równy, jak do części swych płcio
wych. Siedząc wiec w krzaku urywa liść jaki gładki, 
chłodny, i wielki, przykłada go do wstydu i czuje 
przyjemne wrażenie5 posuwa liściem po wstydzie, a je
szcze mu milej; przychodzi wreszcie natura do wybu
chu, i dziecię popsute! Ileż razy po takiej prze
chadzce wraca chłopiec z opuchłym pryapera, ponie
waż go namaścił sokiem jakiego zjadliwego ziela! — 
W ciemnym pokoju niechaj dzieci, nawet śród dobre
go dozoru, nigdy nie siedzą! Jedna godzina wieczor
nego zmroku szkodliwsza cnocie,* niż dniowe półroku! 
Dla kochanka i kochanki słodkie zmrokiem zalecanki; 
lecz pod s arą tą opończą, brzydko sie zazwyczaj koń
czą! Zalecanki dzieci śród zmroku są tęm niebespiecz- 
niejsze, ponieważ części własnego wstydu bywają ich 
przedmiotem. Wraz przeto z dnia końcem każ przy
nosić ^świecę! Niech dzieci twe nieznają uroku szarej 
godziny! — Oddalaj od towarzystwa twych dzieci, ile 
tylko podobna, piastunki, mamki, *dziewki, .lokaje, 
młode podrostki gminnego stanu, fryzyerów, żydów, 
całą czeladź domową! Stary, poczciwy Wojciech, któ
ry ci wiernie lat trzydzieści slu/ył, jest godniejszy 
sypiać z chłopcami twymi w jednym pokoju, niż mło
dy ich ochmistrz domowy; podeszła ciotka, chociaż 
czasem i za nadto zrzędzi, stosowniejszą jest w sy
pialni twych córek, niż mainka na łaskawym rhlebie, 
francuska guwernantka, niańka lub inna piewiasta! 
Wiesz o przysłowiu: gdzie diabeł niemoże, tam babę
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poszle! — Nieprzestrzegaj wreszcie nigdy twych dzie
ci na przód przed obrzydliwym młodości grzechem, bo 
weźmie je ochota, skosztować zakazanego owocu! Le
piej, że nic o nim niewiedzą, ale stoją pod bacznem 
okiem! Razem wziąwszy to, co dotąd powiedzieliśmy, 
pokazuje się, że główną tutaj jest rzeczą, wstyd  
sieb ie  samego głęboki w dzieciach zaszcze
pić i oddalać od nich wszelką do złego spo
sobność!

Odkryjesz onaniste, mając baczne oko na choroby 
jego znamiona. Temi są: Bladość twarzy.i ust 5 łza
we i lękliwe oko; mięszanie się przed przenikliwym 
i badawczym twym wzrokiem; częsta krew z nosa; 
tak zwane wegry i inne białą ropą napełnione krostki 
w twarzy; chód niepewny, czyli krok nieregularny; 
mdłości objawiające się przy dłuższera staniu najednem 
miejscu, ' lub też śród większego zgromadzenia ludzi 
np. w kościele; w teatrze; drżenie nóg, i głosu; prze
straszenie się przy każdej, najmniejszej nawet okolicz
ności; bojaźliwość; pamięć tępa; słaba władza pojmo
wania; obojętuość na rozrywki i zabawy swych ró- 
wienników; pożądliwe wpatrywanie się w każdą mło
dą kobietę; szukanie samotności; pewna chamskość, 
czyli lubienie uporu i ukrytego podstępu, itp. Onani- 
sta ma prócz tego zwyczaj, siedząc zakładać nogi na 
krzyż,* kłaść obie ręce na łonie i bawić sic przebiera
jąc palcami! Z wielką ostrożnością przecież sądzić tu 
potrzeba i odwlekać potępienie. Biedne dziecię może 
mieć robaki we wnętrznościach, które powyższe zna
miona w większćj części mają także swćm znamieniem, 
a ty je o szkaradę pokutną posądzisz! Najlepsza tu, 
złapać wyehowańca na gorącym uczynku! Jeżeli mas 
go w podejrzeniu; śledź wszystkie jego kroki, stań 
się niewidzialnem jego aniołem stróżem, i uważaj go 
w samotności! Skoro on już jest podrostkiem, rewi
duj jego prześcieradło za każdeui wyjściem z łóżki. 
Znalazłeś ślady; czatuj, aż go na czynie spotkas' ! 
Dziewczyna nieda się tak łatwo, jak chłopiec, śród
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brudni) ofiary Weuerze schwycić; jej matka przecież 
zna wybiegi i podstępy, ponieważ jest kobieta; dopnie 
\ ięc swego celu, skoro się uwzięła!

Uleczenie tej choroby jest nadzwyczaj trudne, prze
cież nie niepodobne, i uda się temu, kto ma rozum, 
doświadczenie i dokładną znajomość swego wychowań- 
ca. Działanie przeciw szatanowi, który ciało młodo
ciane opętał, niebiańską mocą religii, jest tu najpierw- 
szem lekarstwem. Wiara robi niesłychane cuda! Re
ligia wlewa nawet w słabą duszę wszechmocności kil
ka kropel! Niech wychowaniec przeto, za twe.n po
średnictwem duchem świętym napełniony, pomodli się 
czas pewien gorąco, pojęczy nad swym upadkiem, uczy
ni mocne przedsięwzięcie poprawy i błaga Boga o po
moc; a znajdzie siłę do oparcia się swej nieszczęsnej 
namiętności! Chromy potrzebuje szczudła i kija, bo 
znikła jego nóg władza; słaba jaźń potrzebuje tern 
bardziej religii, bo straciła własną potęgę i pragnie 
cudzej podpory! Z berłem religii w ręku, działać 
można najpewniej na gmin wysoki i niski, na kobiety 
i dzieci! Religia jest wprawdzie w sobie samej ce
lem, lecz przeciw onanii lub innej chorobie użyta, jest 
środkiem; ta degradacya nie ujmuje jej świętości! Ale 
onanista, który dłuższy przeciąg czasu odprawiał swe 
bezecne rzemiosło, tępieje na wszystko, co szlachetne 
i szczytne; niema tedy żadnego do religii mysfu! Jest- 
to zupełnie naturalnym wypadkiem z osłabienia ciała je
go i duszy! On żyje w ciągiem osłupieniu, i o nic 
w świecie sic niefroszczy, wyjąwszy, by znalazł chwi
lę sposobną do zaspokojenia świeżego swej obrzydliwej 
chuci! Wtakim razie odbije się od niego potęga re
ligii jak szrót od skóry nosorożca. Dinbeł zatwardzia
ły skąpie się w święconej wodzie i ścierwa swego nie 
oparzy! Wychowaniec twój będzie się modlił, ale dla 
tego, by wole twą wykonał; śród modlitwy samej je
dnak grzech na nowo popełni, lub przynajmniej o nim 
myśJeć będzie! Szukaj wówczas innych środków prze
ciw jego chorobje! — Obrzydzenie tego sprośnego czy-
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nu i przedstawienie go w jaskrawych barwach hańby 
własnej, i powszechnej pogardy, oraz zwrócenie uwa
gi wychowańca na to, ze ohyda jego ma swe pewne 
znaki, i że każdy człowiek na jego czole czyta zda- 
leka wyraz ten okropny, wiełkiemi literami ręka czar
ta napisany, wyraz: brandzlownik! — może kiedy 
niekiedy usiłowanie twoje pomyślnym uwieńczyć skut
kiem. Przerażaj myśl twego pacyenta żywem malowa
niem smutnego końca, który go czeka, i opłakanych 
skutków wynikających z jego nałogu! Przedstaw 
mu s całą twą wymową, że on robi sie przez to nie
zdolnym do obcowania s kobietą, że poświecą roskosz 
prawdziwą dla cienia roskoszy, że, skoro sie kiedy 
ożeni, to go żona s pogardą odepchnie, jako tak zwa
nego impotens przed całym światem okrzyczy, i do 
rozwodu zniewoli, że małżeństwo jego będzie bez
dzietne, lub też dzieci jego przyjdą na świat bez na
leżytej siły i umierać będą za jego winę bezbożną 
w najsroższych cierpieniach! Czytaj z nim w reszcie Ty s- 
sota o samogwałcie, którego nawet na język polski prze
łożono, i tłómacz z nim w tym celu napisane dzieła Sar- 
ganeka, Oesta, Wintcrfelda i innych! Lecz nawet naj
okropniejsze obrazy tego rodzaju nie zawsze działają 
skutecznie! Onanista jest na śmierć swą przyszłą, a tern 
bardziej względem swćj przyszłej małżonki i swych dzie
ci przyszłych obojętny! On dzieckiem jest jeszcze 5 słu
chać więc będ,ac twych powieści, jak bajek, o nietope-. 
rzu lub sowie, które sie go wcale nie dotyczą! Nie-, 
mogąc przeto wedrzeć się jego uchem do duszy, za, 
■szturmuj w jego oko, zaprowadź go do szpitalu i pokaż 
mu konającego śród konwulsyi onanistę! Już zwyczaj
ny widok umierającego człowieka silne robi na nas wra
żenie i staje się częstokroć bodźcem do poprawy dla skry
tego zbrodniarza! Jeżeli miody onanista, pełen choro
witej, a przeto półszalonej fantazyi, ujrzy innego ona- 
niste pasującego się z okropną śmiercią, ujrzy mówię,, 
bo tu nie zawsze dość jest tylko słyszeć 5 to widzieć 
w nim będzie samego siebie, zadrży, i poprzysięgnie



może w duszy swej poprawę! Ale, czy najdziesz 
> każdej chwili umierającego onanistę? To bagatela! 
Umów się z lekarzem! On pokaże chłopcu chorego, któ
ry z innego powodu smutnie kończy, i zapewni go, że 
ta śmierć jest onanii skutkiem! Tu nieidzie o prawdę, 
będącą jedynie dla lekarza obcego wielkiej wag;i, ale
0 siipe i stanowcze na chłopca twego wrażenie! — Obu- 
dzaj w wychowańcu uczucie własnej godności, przed
stawiaj mu ludzi z niezachwianą wolą jako przykład, 
pokaż mu męskie postanowienie i męski zamiar w całej 
potędze, czytaj z nim biografie bohaterów, Iliadę, lub 
wyzwoloną Jerozolimę, pokrzepiaj jego przedsięwzięcie 
poprawy, rozdmuchuj małą iskierkę te w nim rozżarzo
ną w gwałtowny płomień i zatrudniaj go ustawic/.nie! 
Itób z nim dłuższe przechadzki, puść się z nim w po
dróż pieszą i dalszą; każ mu się kąpać w zimnej wodzie, 
pie zostaw go ani w dzień ani w nocy samego! Wiąż 
mu wreszcie, gdy idzie do łóżka, tak ręce, żeby mu 
niepodobieństwem było dopuścić się trapiącego go grze
chu. j W e  Włoszech mają mieć pewną kłódkę mechani
czną, którą równie chłopcu jak dziewczynie części płcio
we zamykają, tak, że młodzież wodę wprawdzie odlewa 
bez przeszkody, lecz ani przedwcześnie s sobą obcować, 
ani się samogwałcie niezdoła. llospaczać jednakże po
trzeba, udając się do takowego środka, bo wtedy już 
znikła wszelka nadzieja poprawy, za pomocą wolnej woli
1 ducha! Jeżeli grzesznik twój ma lat piętnaście lub 
więcej, pozwól mu roskąchać się śmiertelnie w jakiej 
pięknej dziewczynie lepszego wychowania! Pierwsza 
miłość robi młodzieńca Cherubinem, który tak czystym 
i świętym być pragnie, jak jego ulubiona; pierwsza mi
łość wywrze na niego wpływ swój wszechmocy i popra
wić go zdoła! — /Skoro wszystko to niepomoże, to je
szcze dajemy tu śr ek jeden, środek prawie ostatni, 
przeciw któremu jednak oburza się spekulacyjna moral- 
noś \ Onanista ma mysi do dwu rzeczy będących u nie
go jędnia: do pięknej niewiasty i do swojego nałogu. 
Czest k oć grzeszy on na cześć urodziwej dziewczyny,
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które ujrzał bądź w naturze, bądź obrazie. Tego my- 
słu użyć można ku jego poprawie. Jakim sposobem? 
Niechaj ojciec wpuści do jego pokoju kraśną i młodą ros- 
pustnice — publiczną, s którą się naprzód umówił, i któ
re wyuczył, co jej czynić należy.

Ta wystąpi przed nieszczęśliwym młodzianem we 
wszystkich swej lubieżności powabach, odkryje mu ca
łą przyjemność nocy małżeńskich i pójdzie z nim do łó
żka. On pokaże się, jak naturalnie, impotentem, a ona 
6zydzić i drwić z niego będzie! Niemoc własna, której 
uczucie tak straszliwe, szyderstwo kobiety, i stracona 
jego winą ta oddawna mu pożądana roskoszy chwila, 
ubodą go do żywego. Ale niedość! Wkrótce ojciec 
wchodzi i opowiada mu, jak przed nim dziewczyna z nie
go sic urągała! Zmartwiony chłopiec jest okropnie 5 żal 
jego i upokorzenie są bez granic! Cóż robi ojciec da
lej? Przyrzeka mu święcie, że mu za tydzień znowu tę 
dziewczynę przywiedzie, i radzi mu, żeby się przez ten 
czas tak krótki od nałogu swego okropnego wstrzyknął, 
członki swe woda zimna wzmacniał, chodził kilkakroć 
codziennie na przechadzkę i tp. Uradowany chłopiec 
i pragnący raz użyć prawdziwej roskoszy, słucha ojca! 
Tydzień przeszedł bez upadku i ojciec słowa dotrzymał. 
Chłopiec skosztował natury! Odtąd zaspokoić gó nie* 
naturalna uciecha nie zdoła! Ojciec wchodzi więc z nim 
w układ nowy, że co tydzień przyjdzie do niego na ca
łą noc dziewczyna, skoro za każdym razem od niej się 
dowie, że go silnym znalazła. Młodzian używał niena • 
turalnej uciechy kilkakroć codziennie, teraz używa natu
ralnej uciechy, i to raz na lydr.ień. Już przeto r,ysk 
bardzo wiełki! Zdrowie jego polepsza się, i on sił na
biera. Nawet rumieniec, gość ten dawny, znowu na 
jego licach zawitał! S siłą ciała staje się jego dusza 
silniejszą, i on przystaje chętnie na nową radę ojca, 
którego on, za tak niezwyczajną dobroć, nadwszystko 
kocha i używa dziewczyny pewien czas co dwa tygod
nie, później zaś raz na miesiąc! Wreszcie na cie
le i duchu pokrzepiony, zajmuje się zupełnie poezyą?
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umiejętnością. lub innym jakim przedmiotem, który go, 
do nieba unosi i od pogardliwej ziemi oddala; staje się 
politycznym lub religijnym szaleńcem, zapomina o ko
biecie, i jego ciężka choroba raz na zawsze uleczona! 
Jeżeli palec w świecy sparzyłeś, posmaruj bąbel na
tychmiast witryolera, a ból ustanie i rana sie zgoi. Pio
run spadł, chatę zapalił i płomień wznosi się pod obło
ki; w tein spada piorun drugi i w mgnieniu oka płomień 
gaśnie. Wystrzel w powstający pożar s pistoletu, a po
żar zniknie! Ogniem gasi sio ogień, częstokroć lepiej 
niż woda! Ta homeopatia nie tylko w naturze i sztuce 
lekarskiej, ale i w etyce czasami wyborna jest metodą, 
mimo tego, że wszędzie aleopatia, jako jej nieprzyja- 
ciólka, przeciw niej występuje. Już rzekliśmy, że śro
dek ten przeciw onanii nieznajduje sankcyi u spekula
cyjnego moralisty. Prawda niezawodna, że nietylkocel 
naszej czynności, ale i środek do tego celu, powinien 
być moralnie dobry, czyli równie szlachetny jak po
żyteczny £$. 2 . 8.), ale i to prawda, że w celu prze- 
maga szlachetność, a w środku pożytek! Skoro masz 
cel szlachetny, wolno ci przeto użyć, przynajmniej w osta
tniej potrzebie, środka mniej szlachetnego i wyłącznie 
pożytecznego! Moralność prawdziwa nie jest bowiem 
jedynie dziecięciem spekulacyjnej umyslowości, ale tak
że doświadczenia i empirycznego rozumu! Lepiejże 
chłopca kochanego zupełnie zgubie poświecić, niż od 
kategorycznej moralności Zenona lub Kanta zrobić wy
jątek? "arna odpowiedz na pytanie to potakiwująca 
już jest niemoralną, fanatyczną i barbarzyńską! Chry
stus robił ' wet od prawa boskiego wyjątek, i ratował 
śród sabbatu owieczkę do studni wpadłą! Nigdzie pe- 
danterya niejest śmieszniejszą i szkodliwszą, niż na 
etycznćm ostrowiu! Wielu znawców człowieka i świa
ta, nierobiących sobie wiele ze ścisłych przepisów mo
ralnej teoryi, a zato uznanych w praktyce za najrzetelniej 
szych i najprz} kladnicjszych ludzi, taką mają obawę przed 
samą myślą, iż synowie ich onanią zarazić się mogą, że dają 
im chę r ie od czasu do czasu pieniądze na zapłacenie ro-
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skoszy publicznej dziewczynie! Mówią oni bardzo słu
sznie; Rzuć w paszcze powstającej namiętności smo
ka należną jej strawę, a zamknie sic, i czychać na 
krew twego dziecięcia niebedzie! Ostatnia ta rada do
tyczę się przecież li syna, nie córki!

II.) Ucz wychowańca być bojarem, - carem, samo- 
dziercą swego ciała. — Natura swojskiem jest, lecz 
krnąbrnem zwierzem; jej żądz i chuci nigdy nieuśmie- 
rzem! Walcz więc z nią ciągle, a po długiej wojnie, 
niech jak pies, leży u nóg twych spokojnie! Depc po 
jej grzbiecie, dręcz ją rojem trzmieli, i niech się nawet 
warknąć nieośmieli! W  niej mieszka wprawdzie silny 
duch olbrzyma, lecz go moc nasza na uwięzi trzyma. 
Choć duch ten mruczy, choć paszcze zapienia, choć 
staje słupem, — nie wyjdzie z więzienia; bo cza
rodziejska władza naszćj jaźni, korzy olbrzymów, 
których biczem drażni! — Ciało nasze, jest naturą, 
owym duchem olbrzyma swą namiętnością silnym; wo
la nasza, jest jaźnią czarodziejską, przed którą się 
krnąbrne to zwierzę w końcu korzyć i słać musi! 
Kto deptał po grzbiecie tego olbrzyma będąc dzieckiem, 
ten potrafi go i później trzymać w kiełznie! Przyzwy
czajenie drugą jest naturą! — Potrzeba zwalczać nasze 
namiętności i nałogi; nicnalezy się przecież igrać lekko
myślnie z niemi. Popuść rumakowi cugle na chwilę,
a weźmie na kieł i strznśnie cie s karku! Niebudź te-

* *

dy żadnej namiętności w wychowuńcu twym umyślnie, 
i li dla tego, byś mu podał sposobność do nowej walki 
s sobą i do nowego zwycięstwa; bo on może uledz w bo
ju! Nie waż tu zawiele, bo on jeszcze słaby} a wróg 
jego bardzo potężny! Nicdozwól mu np. do palenia faj
ki, do zażywania tabaki i tp. przywyknąć, byś go pó
źniej przez odwykanie tryumfować uczył nad nałogiem! 
Natura walczy sama przez się z duchem, i rzeczą nie- 
rostropną pomagać jej w tej walce. Ty nieznasz jesz
cze twego wychowańca, ani jego ducha potęgi. Jeżeliś 
się zmylił, wtrąciłeś go niebacznie w krogólcze szpo
ny szatana! Ćwiczenia gymnastyczue krzepiąc ciało
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krzepią i ducha, pomagają wiec chłopca nadzwyczaj 
wiele do otrzymania władzy nad sobą. * ?

Siła ci ł̂a, jest dla młodzieńca, w tej rubryce pe
dagogiki wszystkiem, piękność zaś rzeczą poboczną. 
Wychowaj lepiej Tezeusza, niż Adonisa! Piękność, jest- 
młodzieńcowi bardzo często nieprzyjemności zrzódłem. 
Milton np. otrzymał dla rzadkiej swej urody szydercze 
damy przezwisko i mówiąc o nim lub do niego, odzywano 
się ze śmiechem: Miss Milton! S córką rzecz sie
ma inaczej. Dla niej piękność ciała jest wszystkiem. 
Wiadomo powiem, iż mężczyźni wymagają od swej na
rzeczonej trzydziestu doskonałości ciała. Trzy bia
łe doskonal ści mieć powinna, t. j. szyje, ręce i ciało, 
trzy czarne, t. j. włosy, brwi i oczy, trzy czerwo
ne, t. j. policzki, usta i paznokcie, potem zaś trzy do
skonałości długie, trzy krótkie i trzy wąskie, da
lej trzy twarde, trzy miękkie, trzy pulchne i t. d. 
Piękność kobiety we wszystkich czasach więcej bywa 
ceniona, niż wysokie jej urodzenie,-bogate wiano, a na
wet duszy i serca zalety, bo ciało jest całej jej isto
ty treścią i stokiem! Najsilniejszy mężczyzna zo
stał pierwszym królem na ziemi i odział szkarłatem 
swym najpiękniejszą dziewicę! Siła ciała niech 
przeto w młodzieńcu, a piękność ciała w dziewicy 
przemaga; zdrowie zaś jest rzeczą trzecią, której ró
wnie młodzieniec jak dziewica potrzebuje. Ciało Judzkie 
jest kwieciem natury, pyłem płciowym w tulipanowym 
kielichu całego stworzenia, kościołem świętym jednost
kowego bóstwa objawionego! Już samo w sobie jest 
pięknością, którę dobre wychowanie usiłuje utrzy
mać, podnieść i wykształcić. Szczepimy drzewa dzikie 
i zamieniamy je przez to w piękne drzewa naszego sa
du 5 ciało młode, również szczepić i pielęgnować trzeba, 
jeżeli pragniesz, by się w całej swej doskonałości roz
wikłało! K ztał' więc ciało twych dzieci, daj ma lek 
kość i wdzięk ruchu, rozwiń jego siłę, piękność i zdro 
wie! Taniee, robi tu prawdziwe cuda, a salon, jest dla 
młodej stoty, pod tym względem Akademią, do której
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jednak przedwcześnie wchodzić niepowinna. Piękność 
sama staje się w towarzystwie gracyi, czyli śród przy
jemnych poruszeń piękniejsza! Powtarzaj często jako ulu
bione twe godło: Nawet ciało mego wychowańca, ma 
być obrazem i podobieństwem Boga!

§ .  x

JJmysly s ciałem tak zrosłe i w jedno zla
ne, jak każda przyroda ze swą rozlogą, oraz 
będące właściwie niczem innem, tylko czu
ciem ciała,  a przeto czującein ciałem,  
są źródłem naszego najpierwszego, czyli na
szego twierdzącego realnego, i, że tak rze
kę, cielesnego poznania. Mamy pięć zmy- 

, słów podług dawnego, a siedem podług now
szego rzeczy uważania; każdy z nich jest 
innem zwierciadłem, w którym przedmioty 
natury się przeglądają i do swego przeświad
czenia przychodzą. Przez zmysły wędruje 
świat zewnętrzny do naszej jaźni i sprawia 
w niej wrażeń i a. Zmysłem wewnętrznymi, 
czyli ogniskiem i stokiem wszystkich zmy
słów, jest wyobraźnia. W wyobraźni prze
mieniają się wrażenia w wyobrażenia .  • 
TakowTe wyobrażenia, są pierworodami pojęć* 
materyałem dla rozumu, zaczein pradziadzie- 
ini atomami wszelkiego poznania. Słabe zmy
sły, przywodzą nam słabe wrażenia. Gdzie 
słabe zmysły, tam słaba Ukże wyobraźnia; 
a gdzie słaba wyobraźnia, tam niedostate
czne wyobrażenia, tam błąd i fałszywe rze
czy pojęcie! Doskonal przeto zmysły twego 
wychowańca, byś je zrobił dzielneini narzę-

” ił 0
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dziami poznania! Doskonalić zm ysły, a roz

pieszczać zm ysłowość, są to rzeczy od sie
bie różne. *

* *
f

i )  Ciało jest naszą rozłogą, zmysły, są rozłogi 
tej przyrodą, t. j., są jej koniecznym przymiotem, jej 
naturalną własnością. Znasz kamień zwany magnesem, 
który żelazo przyciąga, północ nam i południe wskazuje; 
znasz kamień turmalin, który, skoro go ogrzejesz lub 
oziębisz, objawia obiedwie elektryczności 5 znasz wre
szcie rybę dretwika. która jest żyjącym stosem Wolty. 
Czćm jest magnetyczność względem magnesu, i czem 
elektryczność względem turmalina lub drętwika, tern są 
zmysły względem naszego ciała. Odejmij magnesowi ma
gnetyczność; a przestanie być magnesem: wydrzyj tur- 
malinowi lub cirętwikowi własność ich osobliwą, a niebę- 
dą, czem były. Ciało także bez zmysłów niejest cia
łem. ale trupem, zŷ m/ą. Jak wszelka jakość nieod
łączna jest od swej ilości; tak zmysły należą do cia- 

»łą. Mówiąc o ciele, trzeba mówić o zmysłach. Ciało 
jest pierwszą, a zmysł jr, są drugą realności naszej po
stacią. Zupełnie naturalna jest przeto, po skończeniu 
rosprawjr o ciele, rospocząć mowę o zmysłach.

Zmysły, są jako przyroda ciała, s temże ciałem zrosła 
i w jedno zlana, somatycznej natury, czyli, są pewnego ro
dzaju cialowością. Zmysły, nie są ciałem samem, ale 
ciałowością, t. j. rzeczą do ciała koniecznie należącą i w cie
le się gnieżdżącą; są d z i e 1 no ś ci ą ciała; we własną przy-
mioto\vość rozwiązanem, we własnej władzy naturalny ros- 
topionem, czyli już zgazionem, uduchowionem ciałem; są czu- 
jącem ciałem, czuciem; pierwszem stajem przeistoczenia cia
ła w dusze, lub też materyi w duchu: ciałem stojącem na wyż
szym stopniu swego rozwikłania; ciałem drugiej potęgi.

. Materya, będąca skoś ciałem słowem Boga, pragriie 
przemienić się w ducha i zostać znowu s'o\vem. Dlatego też 
cała natura szukając swegu przeświadczenia, swego pojęcia,



swej myśli, tworzy zwolna królestwo organiczne, a w końcu 
człowieka! Zmysły, są pierwszem znamieniem organi
czności wyższćj, a więc pierwsza bramą, którą natura 
wędruje do swego przeświadczenia, do swego pojęcia, 
do swej myśli i do stania sie znowu słowem 5 są czaro- 
dziejskiemi ścieżkami, po których świat zewnętrzny 
wdziera się do świata wewnętrznego naszćj jaźni; są 
pierwszem stanowiskiem duchowiącej się materyi, idea
lizującej sie realności, sprzyczynowiającej się rozłogi: 
pierwszym krokiem, który robi cielesna masa w piel
grzymce do swego ostatecznego ' punktu środkowego, 
czyli do rozumu i do swej wewnętrzuości istotnej, czyli 
do umysłu. Zmysły, są biernością naszej jaźni, wysta
wioną przeciw wszystkiemu, co jest zewnetrznem, ma- 
tcryalnem i naturalnem, czyli, są dzielnością naszćj ja
źni zewnętrznej, w ciele rosplynionej, ciałem będącej! 
Wiesz, czem jest camera obscura, fco byłeś w niej już 
nieraz. To ciało nasze! Zmysły3 są oknami do tej cie
mnej komnały, a jaźń nasza, jest ogniskiem, w którem 
się światło tych okien zbiega i w którem przedmioty ze-r 
wnętrznego świata wiernie sie odbijają. Wrażenie, jest 
tu żywym panoramy obrazem! Zmysły, są'przeto pier-r 
wszem Uyierdzącem i kaitlynalnem zrzódłem naszego 
poznania, zaczem rzeczą nader wielkiej wagi, której 
wychowanie zaniedbać nicpowinno. Ich świadectwo ma 
w sobie bezpośrednią pewność, czyli, jest pewnikiem 
niepotrzebującym żadnego dowodu, na którym cala ein- 
pirya spoczywa. Trzymam np. książkę w ręku i widzę 
ją własnemi oczami, a wiec dość mi na tern! Niech 
przyjdzie, kto chce, i zapewnia mnie, żc to nie książ
ka, ale flaszka, lub co innego, albo też zgoła, że ma- 
terya jest złudzeniem, niczem; nic niepomoże, bo jestem 
rzeczy mej bespośrednio pewien! Pewnik ten, zowie 
się w najwyższej ogólności ,v jak już nam dobrze wiado
mo: scntio ergo res cst, atąue res sum, i jest zrzódłem 
całego realnych umiejętności oceanu.

Mamy, wedle starego i powszechnego: przyjęcia, 
pięć zmysłów. Wzrok jest zmysłem dla zewnętrzno-
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ści natury, dla materyi i przestrzeni, czyli dla bytu. 
Słuch jest zmysłem dla wewnetrzności natury, dla du
cha i czasu objawiającego siew głosie, dla ruchu, przy- 
czynowości, czyli dla nicestwa będącego antypoda bytu. 
Węch jest zmysłem dla życia natury,! dla rosświatu, 
czyli dla żywostanu. Wąchamy np. woń kwiatów! Czern
ie jest ta woń? Rzeczy wyziewem, oddechem, życiem! 
Smaki jest zmysłem dla życia natury przechodzącego 
już w wieczność, dla pozaświata, czyli dla bożostauu! 
Smakuje np. tę lub owę potrawę. Czernie j st ona? 
Istotą, w której życie doczesne zagasło, nieboszczykiem 
wolu, pszenicy, jabłoni itp! Cztery powyższe zmysły 
są zmysłami istni. Doty kani e v wreszcie jest zmy
słem stni, czyli bezwarunkowym zmysłem, pierwiast
kiem wszystkich zmysłów. Wszystkie zmysły są bo
wiem pewnego rodzaju dotykaniem. Dotykanie obja%via 
się już w kilku roślinach, w rożkach ślimaka i wielu 
iuuych owadów, a zatem w stni poprzedzającej wyż
szej zwierzęcości istniał Liczba pięciu zmysłów daje 
sic przeto filozoficznie usprawiedliwić; w umiejętności 
natury jest jednakże niedostateczną! Tu panuje syste
matyczna pełnia pociągająca za sobą zwyczajnego pię
ciu zmysłów przyjęcia odmianę. Podług filozofii natury 
mamy siedem zmysłów: trzy twierdzące,* trzy prze
czące, i jeden wszystkie sześć w sobie kojarzący. 
Smak obozujący na. błoniach języka i podniebienia, ro- 
skoszy uczucie powstające w częściach płciowych 
i dotykanie złożone w palcach lub rożkach owadzich, 
są trzema pierwszemi zmysłami. Zmysły te są twier
dzące, ponieważ są zmysłami, niższego rzędu, zmysłami 
dotykającemi natury b es pośrednio! Wzrok płonący 
swym fosforem w oku, słuch mieszkający w uchu i węch 
gnieżdżący się w nosie i całej piwnicy podmózgowej, 
są trzema drugiemi zmysłami. Zmysły te są przeczące, 
ponieważ są zmysłami wyższych organizacyi i dotykają 
się natury z lekka i zdaleka. Co smakuję, muszę poło
żyć na języku; co zaś widzę, to nie dotyka mego oka! 
Pierwsze trzy zmysły są więcej zmysłami ciała, drugie
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trzy więcej/.myślami mieszkającego w ciele ducha! Pier
wiastek, na którym przyjęcie powyższych zmysłów się 
opiera, leży w myśli następnej: Zmysłem zowie się 
takie uczucie, które tylko jeduemu organowi jest 
właściwe, i po stracie tego organu, nie da.się żaduen 
innein uczuciem zastąpić' Kto stracił np. oczy, en wi
dzieć niemoże; kto stracił e eśęi wstydu, ten niedozna 
\vięcćj Hymeneja pieszczoty* Siódmym i ostatnim zmy
słem wreszcie jest ogólne uczuci e nerwami wszystkie- 
mi płynące i po calem ciele rozlane. Pod to .ucz cje 
dają się wszystkie inne zmysły pode ągnąć, uczucie to 
więc jest zmysłem skojarzenia i całkowitej spójni. Śród 
pięcjji, ,lub też, komu się podoba, śród siedmiu zmy
słów, są jedynie trzy szlachetne: wzrok, słuch i węch. 
Wzrok jest twierdzącej natury, jest, że tak rzekę, 
przeświadczeniem światła, barwy i postaci. Oko jest 
oknem czarodziejskiem, przez które patrzy jaźń nasza 
w niezmierzoną rotundę natury, i przez które wielka 
natura spogląda do głębin naszej jaźni, jest węzłem cu
downym łączącym jaźń nasze z rozlogą powszechną! Oko 
zapuszcza be/poś -ednio w mózgu swe korzenie, je t 
mózgiem kwitnącym, jest tern śród innych organów zmy
słowych, czem ózg śród całego ciała, tj. rzeęzą naj
główniejszą. Jego moc rozlewa się przez obszary prze
strzeni nadzwyczaj wielkie, sięga aż do Syryusza, Ka- 
nopu i innych g iazd niezmiernie odległych, okrąża 
olbrzymie-i ka |e przedmioty, odkrywa najsubtelniejsze 
światła różnice, i to wszystko w jednem swein mgnie
niu! Homer mówi o Jowiszu: Zrobił trzy kroki i był
na końcu świata. Szybkość oka jest jeszcze większą 
od szybkości nóg Jowisza, bo tu dosyć jest na jednem 
spój niu! Każde spojrzenie jest jaźni potężną błyska
wicą, pochłaniającą niezmierzoność! Oko napełnione jest 
organicznem światłem, i dla tego na nieorganiczne świa
tło czułym organem, jest, że tak powiem, elektryczno
ści słonecznej stokiem, uajdelikatniejszem i najdosko- 
nalszem słońcem! Elektryczność słoneczna zwana po
spolicie światłem, barwą, lub postacią, ziemię oblewa!



Oko jest dobrym przewodnikiem tej elektrycy ości! Wi
dzenie jest elektryzowaniem naszćj jaźni za pomocą oka 
we świetle zewnętrznym; jest staczaniem się natury ca- 
łćj w punkt matematyczny, stający sie natychmiast wra
żeniem, przeświadczeniem, myślą, słoweml •— Słuch 
jest przeczącej natury, jest przeświadczeniem tonu, dźwię 
ku‘, wewnętrznej świata harmonii. Ucho jest otworem, 
przez który jaźń nasza wylata na łono sfer brzmiących- 
i przez który sfery brzmiące do jaźni naszej wpływajig 
jest skalą świętą, w której echo całej natury mieszka! 
Jego korzenie są także w mózgu, ale nie tak głęboko 
jak korzenie oka 5 zasilają je przecież znakomitą jeszcze 
czułością. Ucho i jaskinia słuchu, do której jest bgamą, 
więcej już miejsca w głowie naszej zabiera, niż organ 
widzenip; jego potęga jest jednakże mniejszą od potęgi 
oka. Do niego płyną brzmienia wprawdzie z oddali 
i dość spiesznie, lecz oddal ta nieda sie mierzyć mil 
miryadami, a prędkość ta niejest lotem błyskawicy! Bieg 
światła i bieg głosu, a przeto dzielność oka i dzielność 
ucha mają sie już tak do siebie, jak siła homerowego 
Polifonia do siły sfiiTowego Liliputa! Drażliwość ucha 
jest już tepszą i li na grubszą elektryczność natury czu
lą. Niejest to elektryczność słoneczna, ale ziemska, 
której jest ucho przewodnikiem. Dzwon np. lub strona 
fortepianu dostaje po uderzeniu lub lekkiem dotknięciu 
elektryczności. Elektryczność ta, tonem zwana, napeł
nia powietrze, dochodzi do ucha i w nieiu się rozlega. 
Prąd elektryczności takowej, o wewnętrzne mury ucho- 
wego labiryntu odbity, jest słyszeniem! Dźwięk w uchu 
i drżenie strony muzycznego, narzędzia, jest jedną i taż 
samą rzeczą, jedną ełektryc'nością! Dźwięk jest tein 
dla ucha, czern światło dla oka! Dźwięk jest duszą 
światła, jest serafinem w świetle zaczarowanym i śpie
wającym! Dźwięk i światło są jedną istotą w sobie, 
różną przecież dla dwu różnych zmysłów! Jak elektry
czność szklana do elektryczności żywicznej, tak światło 
do dźwięku, lub też tak wzrok do sjuchu! Wzrok jest 
światło pochlaniającem światłem, a słuch dźwięk poły-
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U«jicvm dźwiękiem! Wzrok jest jaźnią naszą dla natu
ry, a słuch jaźnią naszą dla ducha rostwartą! Słuch 
jest zmysłem dJa ducha zewnętrznego. SJyszemy np. 
muzykę, te piękną piosnkę młodego i jeszcze gwarzą- 
eegp ducha, słyszemy wyrazy, które są właściwie po
jęciami lub m y ś l a m i  powłeczonemi w lekkie osłonki 
dźwięku; słyszemy wreszcie mowę człowieka piczcm in- 
iiem nie będącą, tylko strumieniem, którym jedna dusza do 
drugiej przepływa! Przez oczy wyłewa sie jaźń nasza 
na kwieciste smugi materyalności, a przez uszy nabie
ra ona przekonania o istnieniu grzmiącej, szumiącej i ło
skoczącej siły, czyli o bycie duszy natury, o bycie du
cha, w krainie przedmiotowości! Wzrok jest więcej 
pożyteczny, a słuch więcej szlachetny! Strata 
wzroku jest dla ‘empirycznego,* a strata słuchu dla 
metafizycznego przeświadczenia większem nieszczę
ściem! — Pogonienie wreszcie jest kojarzącej natu
ry, jest przeświadczeniem powstawania i rozwiązywa
nia się rzeczy, czyli zewnętrznego życia, jest naszym 
dobroczynnym Larem pokazującym nam, co zdrowiu na
szemu pożyteczne, jest naszym aniołem stróżem prze
ciw wszelkiej truciznie, naszym Eskulapem ostrzegają 
cym nas przed potrawą niebespieczną. Słuchając jego 
przestrogi; oddalamy się z miejsc takowych, gdzie ro
bak śmierci zapuścił w ścierwie swe zęby, gdzie dzie
wica morowa przechodzi, gdzie wiatr samum na falach 
saletrorodu po ziemi zwolna sie rozpływa! Nos ze swą 
ogromną węchu pieczarą korzeni się już więcej w ner
wach, niż w mózgu: jest większego obwodu, niż or
gan słuchu, i jeszcze większego, niż organ wzroku, 
ale tęm słabszej dzielności! Jego władza panuje wpraw
dzie jeszcze nad pewną oddalą, lecz oddal ta wynosi 
zaledwie parę kroków, i węch jest już prawie bespo- 
średniem dotknięciem. Elektryczność, której pos konden
satorem, niejest już ani słoneczną, ani ziemską, ale cia- 
łową, t. j. on wciąga w siebie subtelne cząstki wpraw
dzie, ale przecież cząstki ma tery alne, namaszcza niemi 
swe nerwowe gniazda i brodawki i tym sposobem czu
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je! Zapach rośliny np. jest najdelikatniejszym jej pył
kiem ulatującym z niej obłokiem i sprawiającym na or
gan powonienia wrażenie. Wzrok jest, że tak powiem, 
magnetyzmem wiążącym jaźń nasze z naturą, słuch jest 
elektrycznością między naszą jaźnią sie rozlewającą, 
a powonienie, jest uczuciem chemicznego procesu, któ- 
rem jest wszelkie życiem, czyli jest mostem łączącym 
życie naszej jaźni z życiem natury! — Trzy te zmysły 
szlachetne mają być szczególniejszym celem wychowa
nia i uwagi pedagoga!

3)  Człowiek jest, jak już tylekroć rzekliśmy, naj
wierniejszym obrazem Boga i palmą najwyższej dosko
nałości w naturze. To pokazuje sie nawet i pod wzglę
dem jego realności. Nietylko ciało człowiecze, alei zmy
sły człowiecze, są rajskim kwiatem całego stworzenia! 
Żaden zwierz bowiem nieposiuda tak udoskonalonych 
zmysłów, jak człowiek. Chociaż to lub owo żywiątko 
lepiej widzi, lepiej słyszy i lepszy ma węch niż czło
wiek, przecież poznasz po bliższem poszukiwaniu rze
czy, że ta lepszość, jest mamidłem i czczym pozorem! 
Nie wielkość mózgu, ale delikatność jego budo
wy zasługuje, jak to już całemu światu więcej ukształ- 
conemu wiadomo, na otrzymanie pierwszeństwa. I toż 
samo rozumie sie e zmysłowych organach, jako o ró
żach mózgowych, z muzgu samego, lub z nerwów wy
rastających, że tak rzekę , mózgiem na wierzch wystrze
lonym, mózgiem odkrytym, widocznym! Małpa, jest 
np. najwięcej z człowiekiem spokrewniona* ale już rnałpa 
niema ani tak doskonałego smaku, ani takiego węchu ~ 
i dotykania jak człowiek! Im niższa organizacya, tern 
mniejszy w niej zmysł smaku, tera bardziej znika w niej 
dotykanie! Ptastwo już ma bardzo rzadko smak i ros- 
stalo się ze zmysłem dotykania zupełnie. Palce ludzkie, 
czulemi nerwami zakończone, przemieniają sie tu w pa
zury rogowe i nieczule szpony ! Ale jeszcze kilka uwag 
s fizyologii porównawczej dotyczących się trzech zmy
słów wyższych! Wszystkie zwierzęta ssące, mają oczy 
i widzą częstokroć nader daleko 5 niezdolne są przecież



do spostrzegania różnic drobniejszych , np. liter w dru
kowanej lub pisanej książce. Dwa gatunki, tak zwana 
mysz ślepa i kret złoty, mają w prawdzie oczy, ale 
niewidzą. Nietoperz 1 kret zwyczajny widzą, lecz świa
tła większego znieść niemogą. Ptaki mają widzące oczy 
bez wyjątku, i żaden ich rodzaj nieprzychodzi na świat 
ślepo; oczy te przecież nie są tak ruchawe, jak u czło
wieka i zwierząt. Sowa i lelek, widzą tylko w nocy. 
Rybie oko, jest już zupełnie sztywne, jakby do czaszki 
mozgownój gwoździem przybite! Jeden rodzaj mureny 
i jeden rodzaj gastrobrancha jest ślepy, ma przynajmniej 
oczy grubą skórą powleczone. Owady mają ocz tysiące 
na swych główkach małych, widzą przecież jedynie 
z bliska! Tak zwany klucznik, który w mrowiskach 
żyje, jest zupełnie ślepy. Robaki są, wyjąwszy Cefalo- 
pody, ślepe, a płazy mają powiększej części oczy, ale 
niezawsze widzące. W ogóle mówiąc, wszystkie zwie
rzęta, od słonia aż do robaka, są pod względem wzro
ku albo presbyopami, albo myopami, t. j. widzą 
albo z wielkiej oddali albo w sąsiedniej pobliży, lecz 
żadne z nich niema oka zdolnego prawdziwy stosunek 
między rzeczami uchwycić, jak człowiek. Ale niedość 
na tćm! Żółwie i krokodyle posiadają oczy tak słabe, 
że potrzebują do ich ustawicznej osłony trzech powiek! 
U płazów są powieki, ale nieruchome; te znikają wre- 
scie u wężów zupełnie! Ryby i robaki mające oczy, czyli 
cefalopody, nieznają, co powieki; ich oczy, są w miąjscu 
powiek skórą powleczone! Brwi i rzęsy człowiecze spo
tkasz u bardzo malej liczby zwierząt. Ptastwo, ryby, 
owady i t. d. ich niemają. Wieloryb ma największe oczy 
miedzy wszystkiemi zwierzętami, bo ich średnica wynosi 
przeszło trzy cale; oczy te przecież w porównaniu ze 
zwierzecemi, są bardzo niedoskonałe! W proporcyi do 
ciała mają ptaki, a szczególniej drapieżne, oczy naj
większe. U puszczyków znajdziesz śród ptastwa naj
większe, a u śmieciuch najmniejsze oczy. U płazów wszę
dzie oko małe, u owadów wielkie, zwłaszcza w sto
sunku do głowy. Wszystkie te oczy, są przecież wie-



cej niezywem zwierciadłem, niż okiem. Ujrzysz to na- 
wet u zwierząt wyższego rzędu. Królik np., ma takie 
oczy, ze patrząc w .nie, przeglądasz sie j*ak w prze
zroczystej szybie lodu i widzieć w nich będziesz wszyst
kie przedmioty cię otaczające. U wielu zwierząt znaj
dziesz w oczach fosfor jeszcze surowy i nieprzerobiony, 
tak dalece, że błyszczy w nocy! W  ludzkiem oku spo
strzegasz całe gotujące się piekło i całą spokojność nie
ba, spostrzegasz wyglądającego anioła, szatana i Boga, 
wszystkie namiętności i wszystkie stany duszy. I w któ- 
rymże oku zwierzęcem tyle cudów odkryjesz ? Już s tych 
dat wnosić możesz, ile wyższe i doskonalsze jest oko czło
wiecze od zwierzęcego! — Słuch, jest wszystkich zwie
rząt i ptaków, nawet ryb, płazów i robactwa własno
ścią, i to taką, że niema w calem królestwie zwierzę
cem prawie żadnego śladu głucho-urodzonych! Prze
cież słuch ten tępy jest, wyjąwszy słonie, wielbłądy, 
pająki i jeszcze kilka rodzajów innych, na harmonią 
i delikatniejsze melodye! Budowa tez organu słucho
wego niejest tyle doskonała u zwierząt, jak u człowieka. 
Zewnętrzne ucho, jest już u wielu zwierząt, np. u konia, 
bydlaka, zająca i t. d. w rurkę ściągnięte, zewnątrz 
i wewnątrz siercią porosłe, i, właśnie w nagrodę tego 
niedostatku, ruchawe! U ptastwa, jest organ słuchowy 
bez wewnętrznej misterności i bardzo prosty; braknie 
mu nawet zewnętrznego ucha. Korytarz słuchowy, jest 
tu bardzo krótki; miejsce tak zwanego ślimaka w uchu 
zastępuje okrągły walec; cała budowa wewnętrzna ła
twa, nie jednostajna i pełna nudnej monotonii! Płazy 
niemają nietylko*zewnętrznego ucha, ale nawet i słucho
wego korytarza! Ich jaskinia słuchu niejest śród kości 
wykuta; w ich labiryncie znajdujesz woreczki, a w tych 
woreczkach tak zwane kamyki! llyby mają skórzane 
luki i woreczki napełnione pewnego rodzaju kredową ga
laretą! Między robactwem wreszcie słyszą jedynie ce- 
falopody. Wszędzie więc wielka niedoskonałość wzglę
dem człowieczego ucha! Muzyka jest dla wielu zwie
rząt rzeczą nieznośną. Pies nj>. słysząc ją wyje i skomli
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jak gdyby go bito! Nią popędzasz wielbłądów 'ród pu
styni lepićj niż biczem! Sam pająk spuściwszy się na 
fortepian, wylewający s siebie arye, więcej cierpi, niż 
doznaje roskoszy! Am zwierzęta ani ptaki, a tein bar
dziej inne organiczne utwory, niezdołają połączyć swych 
głosów i zagrać nam całą orkiestrą! Ich słuch tak nie
baczny jest na różnice tonów, że już dla tego samego 
żadne zwierzę niezdolne jest do mówienia i rozumienia 
ludzkiej mowy! — Wielu fizyologów mniema, że zwie
rzęta, przewyższają człowieka zmysłem powonienia, a to 
z następnych powodów. „I1 małp, mówią oni, już jest 
morda, a tein samem i pieczara węchu, nozdrzem zwa
na długa i więcej nierównie w niej, jak w naszym no
sie, znajdziesz wysep̂  nerwowych; tern bardziej zaś 
u psa, konia, wołu, lwa, słonia i u innych zwierząt, ma
jących paszczę niezmierną. Węch nagradza zwierzęta 
za ich slaby zmysł smaku i dotykania. Pies wącha po 
ziemi, biegnie żwawo i znajduje swego pana. lub też 
rzecz przezniego zgubioną. Węch odkrywa zwierzętom, 
co natura im jako pożywienie zwykłe, jako lekarstwo, 
lub też jako truciznę przeznaczyła !;f Wszystko to wy
bornie, ale i to jest prawdą, że te nerwy w nozdrzach 
zwierząt nie 6ą tak doskonałe, jak w nosie człowieka! 
Człowiekowi np., który świeże piżmo powąchał, płynie 
natychmiast krew z nosa; niejedna kobieta, powącha-, 
wszy czarcie łajno lub też tak zwane tuberozy, wpada 
w mdłości! I któreż zwierze przy całej swej poteżnćj 
mordzie, ma w swem nozdrzu nerwy tak drażliwe? My 
wąchamy kwiaty, różne wonne olejki i maści! Któreż. 
zwierze zna te przyjemność? Pies ze swym węchem 
przejdzie koło najwonniejszego gwoździka i uwagi swój 
na niego niezwróci! Pies ten karmi się ścierwem i je
go smrodu nieczuje! Jest to węchu doskonało
ścią? Powonienie zwierząt jest silniejsze i dalćj 
sięgające, ale niedoskonalsze od naszego! Ptaki dra
pieżne mają węch silny, ale tylko dla ścierwa; u ptas- 
twa arwiącego się nasieniem roślinnem węch prawie ziif. 
pełnie znika! U płazów węch daje się wprawdzie sp<y*
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strzegać, jest przecież nadzwyczaj slaby, llyby maja 
węch, ale li na rzeczy, odorem swym prawie zabijające. 
Rybaki np. kładu częstokroć na wędkę, chcąc tern ła
twiej zdobycz swą zwabić, glisty nieżywe i odstrasza
jącej dla nas woni! U owadów węch jest tak dalece sil
ny, że wiedzie je z odległości wielkiej do pożywienia; 
jest przecież tak jednostronny, że wyjąwszy poży
wienie, niczego więcej czuć niezdolny! Robaki zdają 
się nieposiadać węchu. A więc i pod względem powo
nienia stoi człowiek wyżej nierównie, niż wszystkie in
ne zwierzęta. I dla czegóż zmysły u człowieka dosko
nalsze są niż u zwierząt? Na to krótka odpowiedź. 
Ponieważ mózg człowieka i jego nerwy, ten po- 
ścielisk wszelkiego zmysłowego uczucia, mają naj
wyższą w organicznym śwmiecie doskonałość! 
— Ze wszystkich zmysłów rosśwituje słuch najpierwej. 
Stąd też np. umierają kurze pisklęta w jajach i liszki 
jedwabnicze na morwach, jeżeli w ich bliskości wystrze- ' 
lisz s pistoletu! Słuch trwa także najdłużej. Człowiek 
np. w letargu stracił wszystkie s\ve zmysły, prócz słu
chu! Nawet umarły czułe ma ucho mniej więcej półgo
dziny po śmierci, i zbudzą się częstokroć, skoro słowa 
oburzającego usłyszy! Węch rozwija się najpóźniej i ni
knie najprędzej. — Można zmysły do najwyższego sto
pnia wydoskonalić, jeżeli je ćwiczyć będziesz od młodu. 
Nawet zmysł dotykania zdolny jest nadzwyczaj wielkie
go wykształcenia. Jeden zmysł popiera drugi; dla tego 
też wszystkie zmysły równie kształcić należy. Przy 
słuchaniu np. muzyki cichej trzeba rostworzyć usta i zlek- 
ka oddychać, żeby nietylko ucheju, ale gębą i nosem, 
łowić tony! Smak i powonienie zawarpwane są wzro
kiem. Z zawiazanemi np. oczami, nierospoznasz zna
nych ci dobrze gatunków wina; w nocy fajkę palić bę
dziesz bez żadnego smaku i tytoniu po pachnącym dy
mie nierospoznasz! Bez wzroku, słuchu i powonienia 
świat stałby się nam światem ślunaka, nędzną główką 
kapusty lub innego ziela! Samo powonienie jest nam tak 
Już pożyteczne, że działając na nie, obudzisz człowieka



z letargu lub mdłości! Człowiek bez w.roku, słuchu 
i powonienia jest robakiem; bez żadnego ze zmysłów 
jest trnpein! Tu widzieć jak na dłoni zdołasz, ile du
sza ludzka, ile samo nasze myślenie ze zmysłami jest 
stopione! Doskonal więc zmysły twego wychowaóca, 
jeżeli ci idzie o rozwikłanie jego duszy i jaźni.

Ogniskiem wszystkich zmysłów jest wyobra
źnia. Dotąd rpZumiano u nas pod wyobraźnią tyle, co 
pod fantazyą lub imaginacyą. Rozumienie to było prze
cież fałszywe! Fantazya lub imaginacya wiedzie nas 
bowiem do ideałów, i jest pierwiastkiem wszelkiej 
umysłowości, czyli umein; wyobraźnia zaś jest empi
rycznej natury, jest, że tak rzekę, kuźnią, w której 
kujemy wyobrażenia! Czemżc więc jest wyobraźnia? 
Jest zmysłem wewnętrznym, o którym Loke pierw
szy w filozofii mówił i wiele rosprawiał, jest stokiem 
i punktem środkowym wszystkich zmysłów, jest jaźnią 
naszą realną, jaźnią zewnętrzną! Zmysły wszystkie 
mają nerwy swemi korzeniami, a te korzenie zbiegają 
się w mózgu! W  mózgu przeto siedlisko jest wyobra
źni!’ Każdy zmysł jest wyobraźnią z mózgu występu
jącą! Jak wzrok jest przyrodą oka, słuch przyrodą 
ucha i t. d., tak wyobraźnia jest przyrodą mózgu, jest 
zmysłem w mózgu mieszkającym! Zmysły doznają w r a- 
żeń, wrażenia te zaś płyuą po nerwach, jak elektrycz
ność płynie po drótach żelaznych, prosto do mózgu, czyli 
do wyobraźni, i w tej wyobraźni zamieniają się w wy
obrażenia! Wyobrażenie jest jednością wewnętrzną; lub 
też duszą wrażenia, jest już myślą, ale jeszcze myślą 
młodą, jeszcze myślą w pojęcie i w słowo niezamienio- 
na! Doskonaląc zmysły w twym wychowaócu, doskona
lić także będziesz w nim i wyobraźnią, te kolebkę wszel
kiego myślenia i poznania! Raz jeszcze zwracamy tu 
czytelnika naszego na to uwagę, że wyobraźnia niejest 
u mcm, niejest władzą duszy, ale należy do ciała, 
do zmysłów, do realności człowieka, że jej znaczenie 
dotychczasowe było niefilozoficzne i żc od dnia dzi
siejszego, od chwili tlij, w której to czytasz, zmieni*
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się powinno! Wyobraźnia jest tylko zmysłem we- 
w netrznym, a przeto działem nawet zwierzęcia! U zwie-* 
rząt przecież uiejest ona tak doskonała, jak w człowie 
ku, ponieważ i zmysły zwierząt nietylc są doskonałe 
jak nasze! ,

4.) Doskonalić zmysły twego wychowańca będziesz, 
chroniąc je s początku od wszelkiego nadwerężenia 
lub zepsucia: później zaś przez ćwiczenie i zaostrza
nie. Natura sama rozwikłująca sie w dziecięciu, 
stanie ci sie tutaj przewodniczką. Zmysł widzenia jest 
dla ciebie, jako dla pedagoga, rzeczą największej wa
gi, ponieważ on wiedzie wychowańca twego na łono 
natury nieskończonością przedmiotów bogatej, przeto do 
największego mnóstwa wyobrażeń. Pod względem kształ
cenia młodego wzroku następne rady. Niebierz dziec
ka s sobą na jarmark lub targ, do kościoła, .do te
atru, słowem w żadne miejsce takowe, gdzie mnóstwo 
ludzi się zgromadziło i wielka ilość przedmiotów jest 
do widzenia! Nie chodź z niern do sklepów kupiec
kich, do galeryi obrazów, do muzeów będących skła
dem cudów historyi naturalnej, do kawiarni, do salonu 
napełnionego pozłoconą gawiedzią! Nie pokazuj dzie
cku nigdy wiele rzeczy od razu, bo przywyknie do 
płytkiego spoglądania możnych półgłówków, i widząc 
wszystko, niczego właściwie niebędzie widziało! Wzro
ku takiego, co wszystko zlekka muśnie i niczego nie 
zgłębi, niech wychowaniec twój nie nabędzie, bo to 
jest modną oczu chorobą. Niejeden był, jak sztokfisz 
bez głowy, za granicą i zobaczył rzeczy nowych dla 
siebie wiele; powraca wreszcie do domu, i niezdoła 
najmniejszej nawet odrobiny, w swem gospodarstwie 
np, polepszyć na wzór tego, co widział! I cóż po
może takie widzenie? Woł patrzył nieraz na pałac 
okazały, a przecież nawet nędznego chlewu dla siebie 
niezbudował! Płytkie patrzenie jest patrzeniem bez
myślnego zwierza. Wzrok mędrca przenika na wylot 
człowieka i wdziera się aż do głębi jego serca! Ta
kiego wzroku nabierze dziecię oglądając każdą rzecz
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dłużej ? i nicbędąc zniewolonym do rostargnienia o*zu 
swych mnogością przedmiotów. Piękna i rozmaitością swą 
szczodra natura jest najlepszą dla wychowańca twego wi
downią. Tu znajdzie on wiele rzeczy do widzenia, ale 
nie od razu; bo tu mnogość po wielkiej przestrzeni 
rozrzucona, i jedno zdaleka od drugiego. Oglądać on 
będzie każde drzewo czas pewien, każdą rzecz naj
bliższą, a wszystko zwolna, z osobna i po kolei! — 
Później zaprowadź miedzy dziećmi twemi pewne współ
zawodnictwo w ćwiczeniu oka, pewną, że tak powiem, 
walkę wzrokową! Które z nich np. najdalej widziało 
i najlepiej osobę jaką lub przedmiot wskazany rospoz- 
nalo, niech otrzyma pochwałę i wyznaczoną nagro
dę. Zwyciężone tu dzieci zachęcaj do wzmocnienia 
ich oka przez ciągłe ćwiczenie. Niech się od przed
miotu jakiego coraz bardziej oddalają, i ustawicznie 
nań oglądają i to dopóty, póki im z oczu nie zniknie 
zupełnie. Nazajutrz niech czynią toż samo, a przeko
nają się, że przedmiot ten kilka kroków dalej sta
nie sic ira niewidzialny. Codziennie to powtarzając 
codziennie ujrzeć zdołają go z większej odległości! 
To będzie przyjemną im igraszką; a zarazem korzyst- 
nćm oka ich ćwiczeniem! — Oko młode niezna, co 
odległość. Dla tego tez dziecko widząc np. księżyc, 
wyciąga rączęta ku niemu, sądząc, że go tak uchwy
cić zdoła, jak jabłko przed niem leżące. Każ więc 
dzieciom odległość miedzy wskazanemi dwoma przed
miotami na oko zgadywać, a później np. prętem mor
gowym dokładnie wymierzać! Jest to sposób wybor
ny , ponieważ dziecko każde może się tu samo o swein 
uchybieniu i o potrzebie trafniejszego oka przekonać. 
Współzawodnictwo z innemi będzie mu do doskonale
nia swego wzroku podnietą. — Książkę, na której sic 
czytać uczy, niech trzyma w należytej odległości: tylko 
nie za daleko, bo to równie oku szkodliwe, jak za 
blisko! Wielkie przedmioty z oddali widziane ćwiczą 
oko, lecz drobne litery, wymagają pewnej bliskości, 
inaczej wzrok psują. Już niejeden chłopiec w szkole



osłabił swe sokole oczy, recytując np. deklamacyą, któ
rej się niedobrze na pamięć nauczył, i patrząc w ksią
żkę rostwartą leżącą przed nim na ławce trzecićj. 
Książka z drukiem bardzo drobnym, lub też pisanie ma- 
lutkiemi literami, i to linia na linii, są oczom szkodli
we. Kto nabył wzroku mikroskopicznego, ten stracił 
wzrok teleskopiczny; kto np. potrafił .,ojcze nasz“ 
na papierowym listku różanym napisać, ten widzi już, 
lub wrychle widzieć będzie, zaledwie kroków dziesięć 
przed sobą! — Okulary są prawdziwą dla młodego oka 
torturą. Dla tego też ochlostaj żaka szkolnego, jeśli 
słowo i dobra rada niepomoże, który, robiąc się po
gardliwą małpą uczonego, kładzie na nos okulary! 
Ćwicz istotnie słabe oko twego wychowawca wszystkie- 
mi sposobami, wezwij wreszcie pomocy lekarskiej5 ale 
nieprzystań na noszenie okularów! Przecież nie jedy
nie okulary są młodemu oku szkodliwe. Wszystkie 
szkła optyczne są tu zepsuciem! Nie dawaj przeto w rę
ce twych dzieci ani perspektywy, ani mikrokozmu, ani 
palnej soczewki! Ułomki od kryształowego świeczni
ka, będące za zwyczaj szkłem w wielokąty rzniętem, 
przez które ujrzysz np. świec trzydzieści zamiast jed
nej , wyrzuć lepiej za okno, a tern mni.ej nie rób ich cac
kiem twego dziecięcia! — Co się zaś tycze doskona
lenia ucha, masz na to rady następne. Niech wycho- 
waniec twrój uczy się swrych znajomych po mowie 
i kroku rospoznawać, niech rozróżnia ptaki i zwie
rzęta pogłosie, niech naśladuje ich tony, niech pozna
je pieśni w pewnej odległości po nutach! Tylko nie
chaj podedrzwiami nieslucha, bo to kształci wprawdzie 
ucho, ale moralności szkodliwe! Chroń go od bie- 
siadniczego stołu i takich towarzystw, gdzie wie
le osób mówi od razu, i gwrar panuje! Wrzask jest 
jeszcze niebespieczniejszy od gwaru 5 stąd też szkoła 
wiejska w nieprzytomnoś i nauczyciela jes dla młodych 
usz 1 niekorzystna. Czein odmęt przedmiotów dla oka, 
tćm odmęt tonów dla ucha 5 wszelkie chaos zmysły 
nasze tępi i zabija. D' iecko ypada oknem s pier-



wszego pietra na ulicę i, jak naturalnie, głowę o bruk 
rozbija. Ale nietylko oko jego, ucho dziecięce niezna 
także, co odległość. Ucz wiec równie ucho młode jak 
oko stosunku odległości rozmaitych. To rzecz łatwa! 
Grzmi np. basetla w towarzystwie innych narzędzi 
w jakim domu 5 oddalaj się więc zwolna z dzieckiem od 
niego, i każ mu przysłuchiwać sie melodyi. Najlepszym 
środkiem do kształcenia ucha jest muzyka. Dla tego 
też staraj się, by na pantalionie grano często w twym do
mu, i niejedna arya piękna głosem męskim i kobiecym 
brzmiała! Kto przysłuchiwał się muzyce już w kole
bce, ten nabierze muzykalnego ucha, ten słuch swój 
wydoskonali. Później każ uczyć wychowańca twego 
muzyki i śpiewu! Kto sam niegra i nieśpiewa, rzad
ko jest dobrym znawcą harmonii, rzadko wiec ma wy
kształcone ucho! Ile potrzeba słuch nasz doskonalić, 
dowodzi okoliczność następująca. Wszystkie języki two
rzyły swe wyrazy, idąc za słuchem. Wiatr,  szum, 
puszcza,  krok, piorun, b u r za, kruk i tp. są 
to wyrazy, które ucho językowi podało. Wzrok 
i inne zmysły pożyczają wyrazów od słuchu, przerabia
ją je, i tym sposobem rozwikłuje się mowa. Od pu
szczy np. tego utworu ucha, powstał wyraz pusty, 
pustynia,  jako utwór oka5 od słuchowego kroku 
i szumu powstała wzrokowa krokwią i szumo
wi n aj słuch rzekł: szorować,  a dotykanie rzekło 
za nim szorstki  i tp. Mowa żyjąca niejest nigdy 
skończoną i poeta lub filozof oryginalny potrzebuje za
wsze nowych wyrazów. Kto więc ma delikatne ucho, 
utworzy najnaturalniejsze dla idei swej dotąd niezna
nej nazwisko! — Powonienie wychowańca kształcić bę
dziesz, każąc mu np. z zawiązanemi oczami w ogrodzie 
kwiaty nosem rospoznawać, lub też potrawy odróżniać, 
lekarstwa mu znane na stole chorej matki lub babki 
stojące nazywać itp. Powyższa rada dotyczę się także 
i kształcenia smaku. Kształcenie nerwów języka jest 
przecież rzeczą za pewnym kresem 'niebespieczną, po
nieważ robi nas łatwo przyjaciółmi łakoci i brzucha! —
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Nawet zmysł dotykania, który tak często wzrokowi 
pomoc swą niesie, kształcić potrzeba. Kai więc dzie
ciom, zasłoniwszy im oczy, towary jedwabne, baweł
niane, lniane, konopne itp. palcami rospoznawać. Koń- 

* ce palców są wzrokiem niewidomych. Niemi rospozna- 
ją oni farby przedmiotów, karty do grania i litery 
w książce. Twoje dzieci niechaj się tedy uczą sztu
ki widzenia palcami! Iloskaz im częstokroć w nocy 
wstać z  łóżka i podać ci np. szklankę wody! W  cie
mności bodzie zmysł dotykania przewodnikiem ich je
dynym. Gra w ślepą babkę jest przewybornn dla dzie
ci, ponieważ wzrok wyjąwszy, zmysły ich wszystkie 
doskonali.

53 Kiedy przedmiot świata zewnętrznego, sprawia 
na organach naszych zmysłowych wrażenie, wędruje 
w postaci tego wrażenia po nerwach naszych do mózgu 
i przegląda się wreszcie we zwieciadlach naszej wyo
braźni, jako wyobrażenie; jest przeto dla dziecięcia 
mającego bardzo mało wyobrażeń, a goniącego całą swą 
istotą za nowością, nader interesowną rzeczą, rodzi w jego 
jaźni miłe uczucie i bawi je, przynosząc mu naukę. Stąd 
też niechaj matka lub piastunka zwraca uwagę dziecię
cia na każdy przedmiot mu nieznany! Zamiast je, jak 
to zwyczajem  ̂ na gwałt kołysać i do snu naglić; nie
chaj jnu pokaże, zwłaszcza kiedy niespokojne i płacze, za
wsze coś nowego! Spoczątku dość jest na samem wskaza
niu przedmiotu; później daj mu przedmiot i jego nazwę! Na
zwę tę wymawiaj śpiewającym głosem, powtórz ją kil— 
kakroć, by tern pewniejsze wrażenie uczyniła! Tym 
sposobem wprowadzać będziesz każdy przedmiot okiem 
i uchem do mlodćj wyobraźni. Zdolniejsze dziecię za
trzyma natychmiast przedmiot i jego nazwę w pamięci, 
i na twe pytanie, np., gdzie kanarek? wskaże ci klat
kę paluszkiem! — Wszelkie gospodarstwo domowe, 
bądź jest wielkie, bądź małe, ma nadzwyczajne mnóstwo 
przedmiotów, które dziecku zwolna i w pewnych cza
sach pokazywać można. Warząchew', np. tarka, moź
dzierz, tłuczek i t. p., mogą być nawet przedmiotem je-
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go zabawy5 szafa zaś pełna talerzy, szklanek, lub garn
ków, bed'«ie dla niego odległym Paryżem lub Londy
nem, który jego uwagę zwróci i zachwyci! Niepoka- 
zuj mu przecież, jak już tylekroć rzekliśmy, wiele od 
razu! Teraz dość jest na jednej szafie, później rostwo- 
rzysz mu druga! Idź z niem do twego bawialnego po
koju! Zobaczy tu zwierciadło ze zlotemi ramami, ze
gar stołowy, fortepian, serwantke, firanki, meble. O ileż 
tu przedmiotów bawiących i nauczjących dziecię! Udaj 
się s płaczącćm niemowlęciem do kuchni! W  sam ogień 
płonący będzie się długo i z zachwyceniem wpatrywa
ło, zapomni o głodzie i pragnieniu, o swym bólu lub 
złym humorze! Nic dla niego przecież niejest tak wiel
kiej wagi, jak ulica! Tu każdy pies przebiegający, ka
żdy koń, każde zwierzę, każde stado gołębi, będzie 
celem jego wpatrywania się i przyczyną nowej rado
ści; tu będzie się starało każdy głos słyszany naślado
wać! Śród tej zabawy i niewinnej swobody pomnoży 
ilość swych wyobrażeń! Jeżeli jest zdrowe, a ty jego 
zmysły wskazanemi właśnie sposobami zatrudniasz; nie- 
znać będzie płaczu i przeżyje jak powinno, śród śmie
chu, śród ustawicznej uciechy czas swojego raju. Dłu
go niepotrzebuje ono żadnych cacek; bo każdy przed
miot nowy jest dla niego cackiem. Dopiero później,* 
kiedy dziecko już wszystko poznało, co się w domu twym 
znajduje, i kiedy natura zimą jednostajną obumarła i bar
wą chińskiej żałoby, czyli białym płaszczem śniegu po-* 
kryta, żadnej rozmaitości nieprzedstawia; kup mu kilka 
cacek! Wezwyczajaj je, jak ci już wiadomo, do oglą
dania dłuższego i wszechstronnego przedmiotów! Skoro 
się jakim przedmiotem znudziło, obróć ten przedmiot na 
drugą stronę, pokaż mu go z boku innego, «tyłu i t. p. 
a stanie sic on w jego oczach rzeczą nową! Od czasu 
do czasu dawaj mu przedmioty dawniej już od niego 
poznane, i staraj się mu ożywić je świeżym interesem, 
a wlewać w nie będziesz trwalsze i doskonalsze wyo
brażenia! Wychowankowi twemu niechaj niebędzie 
nic za dobrze mu znane, za stare, za codzienne!
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Mniemana stara znajomość, z wiciu rzeczami trzyma nas 
najdłużej w niewiadomości. Czemu np. tak mało ludzi stara 
się o poznanie filozoficzne Boga? Ponieważ każdy sły
szał o Bogu od dzieciństwa swego, przywykł do tej na
zwy jak np. do imienia: gruszka, jabłko i tp. i cho
ciaż na pytanie: czem jest Bóg? nic innego odpo
wiedzieć nieumie, tylko: Bógjest Bogiem, sadzi prze
cież, że wie dobrze, czem jest ta najwyższa istota!

6) Cacko jest tein dla niemowlęcia, czem gramaty
ka łacińska lub francuska dla podrostka, czyli przedmio
tem je nauczającym. Gra i zabawa dzieci, jest ich pra
cą ponieważ zatrudnia ich zmysły i wyobraźnią, jest 
nauką, ponieważ pomnaża i doskonali ich wyobrażenia. 
Staraj sie przeto, by dziecię twe ciągle się bawiło i gra
ło, a wezwyczajać je będziesz dô nauki i pracy, które 
na nie czekają! Dziecię smakujące w zabawkach prze
powiada zwykle późniejszą zdolność swą i pilność. —: 
Dzieci mają wielkie upodobanie w kręceniu kluczem 
w zamku, w wyciąganiu korka z butelki i we wtyka
niu go w butelkę na powrot, w rostwieraniu i przymy
kaniu drzwi lub szuflady jakiej ustawicznem, we frydze 
tańcującej po ziemi, we wszystkich machinach i poru
szających się przedmiotach. Dozwól mu tej rozrywki, 
bo ona daje mu wyobrażenie natury wewnętrznej, ruchu, 
czynności, czyli duszy ogólnej! Dziecię np. drzwi usta
wicznie rostwierające i przymykające zapatruje się na 
przestrzeń powstającą i znikającą, na ruch, na wła
sną siłę będącą ruchu tego przyczyną. Ono filozofuje 
w ówczas, że tak powiem, i przychodzi do wyobrażeń 
mających się wkrótce zamienić w oderwane pojęcia! — 
Pomnażaj ciągle, ale zwolna, zapas zmysłowych przed
miotów w izbie dziecinnej! Cacka i ich tak wielka ro
zmaitość mogą ci tu przyjść na pomoc. Cacko jest najpier- 
wszym i najwyborniejszym dziecka ochmistrzem! Nie- 
dawaj mu przecież, jak to już się samo przez sie rozu
mie, wiele cacek od razu, ale zawsze coś nowego. Mo
żesz tylko wtedy zrobić tu wyjątek, skoro cacka jedne* 
go są rodzaju, np. cały batalion ołowianej piechoty. Ca-
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cka niemają być ani ciału, ani duszy dziecięcia niebez
pieczne. Niedawaj mu przeto noża, widelca, nożyczek 
igły, szpilki, palącej się świecy i tp., niedawaj żadnego 
cacka przedstawiającego przedmiot jaki niemoralny! 
Mówiemy tu o cackach, przecież li jako o środku kształ
cenia zmysłów i wyobraźni. Cacka rozwijają także urn 
dziecięcia i jego siłę twórcza 5 lecz o tern później. Pod 
względem kształcenia zmysłów i wyobraźni najlepsze 
są cacka takowe, co albo są samemi pizedmiotami rze
czywistej natury, albo też rzeczywiste przedmioty przed
stawiają. Smoki, sfmxy, Centaury syreny i inne two- 
rzydła ludzkiego umu wyuzdanego, niechaj niebędą ca
ckami dzieci, ponieważ powiększają odmęt w ich gło
wie, zamiast go porządkować, ponieważ wiodą je do fał
szywych wyobrażeń. Toż samo rozumie sie o utworach 
cukiernika, które dla nich kupujesz. Niebudż za- 
wcześnie silych fal młodego umu! Utwierdź pierwej 
w dziecku prawdziwe wyobrażenia, nim mu krasne 
obłędy świata ideałów odsłonisz!

7) Im więcej podrasta twój wychowaniec, tćm bar
dziej starać ci sie potrzeba o pokazywanie mu tego, cze
go jeszcze niewidział, cz)li o pomnażanie jego wyobra
żeń. Pierwsze wrażenia i wyobrażenia są najgłębsze, 
dla tego też najtrwalsze! Jeżeli więc wychowańcowi 
twemu niemożesz pokazać w naturze cudzoziemskich 
zwierząt, obcych roślin i tp.; to pokaż mu je przynaj
mniej w malowanych obrazach. Już półroczne dziecię 
przygląda się tak chętnie zwierzętom i ptastwu, igra z nie
mi i znajduje śród nich wiele uciechy. Dziecię jest na
tura, kocha wiec naturę. Podrosłe dziecie nieoddaliło 
się od natury zupełnie, i okazuje wielką chęć do ucze
nia się historyi naturalnej. Co jest dalszą przyczyną 
tego zjawiska? Dziecię ma jeszcze mało wyobrażeń, tę
skni przeto za treścią zdolną komory jego wyobraźni 
wypełnić. A królestwo zwierząt, roślin i kruszców jest 
tak nieskończenie bogate, tak rozmaite, tyle daje wy
obrażeń, czyli treści dla ciekawej wyobraźni dziecięcia! 
8 tego powodu są dla wychowańca twego obrazy przedsta-



wiające przedmioty historyi naturalnej najinteresowniej- 
sze. Korzyść obrazów w ogólności jest nader wielka, 
bo one przeprowadzają jaźń rnfodą z ogromnej księgi 
natury do książki zwyczajnej, i rodzą w niej ochotę do 
uczenia się sztuki czytania. Pod tym względem są one 
także dla ludu prostego, tego wiecznego dziecka, bar
dzo pożyteczne. Niedawaj przecież nędznych malowi
deł, a szczególniej częstochowskich obrazków, w ręce 
dziecięcia, bo te wiodą je do fałszywych wyobrażeń. 
Każdy obraz powinien rzecz z natury w zietą i to ile po
dobna wiernie przedstawiać. Obrazki zaś świętych z gło
wą promienną, ze skrzydłami na ramionach itp., nie są 
równie jak smoki lub jędze, naturą, ale.widziadłami czcze- 
mi chorowitego umu. Wyobrażenie prawdziwe, będące 
zawsze w jaźń nasze przeniesionym wiernym krajo
brazem, jest celem każdego obrazu, ponieważ ten ma 
być godnym zastępcą rzeczywistości. Fałszywe wyo
brażenie zakorzeni się w istocie dziecięcia równie głę
boko, jak prawdziwe, i stanie się ciągle żywą zabobo-. 
nu krynicą. W książce grubej pełnej malowanych obra
zów niema dziecię kart podług woli swej przewracać, 
bo to je przyzwyczai do płytkiego zapatrywania się na 
rzeczy. Pokaż mu za jednym razem ośm a najwięcćj 
dziesięć obrazów, i to zwolna, i to jedynie w ówczas, 
kiedy cię o to błaga i pewien jesteś, że będzie je z uwa
gą i ciekawością oglądało! Systematyczność w poka
zywaniu obrazów niejest potrzebna, ponieważ jest tu 
rzeczą pedantyczną. Dziecię niejest jeszcze, Dogu dzię
ki filozofem, lubi humorystyczną rozmaitość, i widzi chę
tnie np. po słoniu pająka! Obrazy te objaśniaj dzie
cku ale krótko, w dwóch lub w trzech wyrazach} bo tu 
nieidzie o historyą tego lub owego r wierzą, ale o da
nie pierwszego o niem wyobrażenia. Dobrą jest tu rze
czą, pokazywać dziecku s początku takie tylko przed
mioty , które mu są z natury już znane. Przed szóstem, 
a nawet przed ósmym rokiem dziecięcia, pokazywanie 
obrazów nieprzyniesie pożytku, bo młode stworzenie 
niezna jeszcze stosunku rzeczywistości do sztucznego
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jej przedstawiania, patrzyć przeto nn obraz, ale właści
wie nic widzieć niebędzic, prócz pożogowej łuny kształ
tów i farby! Małe obrazki są lepsze dla dziecka, niż 
wielkie malowidła. „Co dla nas, mówi Jean Paul, 
jest prawie niewidoczna, to jest dla dzieci tylko ma
ła rzeczą. Dzieci są krótkowidzami i mają wzrok mi- 
kroskopiczny, czyli wszystko kilkakroć powiększając} 5 
urodzone są więc do bliskości. Ich krótkim łokciem i rna- 
luczkiem ciałem mierzą one prócz tego tak łatwo olbrzy
mów, że dość jest na pokazaniu świata piginejczykoin 
tym lubym, w drobniutkim jego pierworodzie.u

8.) Każdy zmysł wiedzie nas do wielkiej pagody 
od Boga samego Izydzie poświeconej i naturą zwanej, 
stawia nas przed jej mnogie ołtarze, i pokazuje nam 
jej cuda niezliczone z innej, z nowej strony5 każdy 
czyni nas uczestnikami jej tajemnic cleuzyjskich i odsła
nia nam świat jej sczególny śród jej ogólnego świata; 
każdy jest cudowną wierzeją, przez którę cała natura 
do jaźni naszej wjeżdża, przewodnikiem elektrycznym, 
wiążącym lejdejską naszej sobistości butelkę z ogromną 
bateryą zewnętrznego istnienia. Jak duchy po księżyca 
promieniach, wedle wiary gminnej, do nieba się pod
noszą, lub też na ziemię sstępują; tak po nerwowych 
promieniach naszej zmysłowości stacza się natura cała, 
niezmierzona w małe naszej jaźni ognisko, a jaźń na
sza rozlewa się śród bezdennych natury otchłani i prze
stworów! Są to czarodziejskie promienie między dro
bną jednostką, a całością olbrzymią zewnętrznej wszech
rzeczy! — Wszystkie zmysły są w bezwzględnej  
tożsamości jednym zmysłem, czyli jedną nerwów 
naszych dzielnością, jedną główną przyrodą kwiatu cia
ła naszego; we w z g 1 ę d n ej różni przecież, każdy 
jest zmysłem innym i odrębnym. Wyobraźnia, bę
dąca całej zmysłowości stokiem, i, że tak powiem, du
chem myślącym, a przynajmniej zewnętrzne rzeczy wier
nie malującym, duchem nerwowego czucia, jest także 
bezwzględnej tożsamości zmysłów dowodem. Zmysły 
stanowią świat harmonijny i organiczny w naszem cie-
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le 5 dla tego te/, po utracie zmysłu jednego, podnosi się 
wszystkich innych zmysłów potęga. Ślepy np. ma nie
równie lepszy słuch, węch i smak, nierównie dosko
nalszą dotykania władzę od widzącego. Mimo tego, 
że zawsze pewna ilość jeniuszu natury, czyli pe
wna zmysłowości potęga w ciele naszem bez straty 
pozostaje, bogatszym i wszechstronniejszym przecież 
jest ten człowiek, co wszystkie zmysły posiada i za
równo wydoskonalił, od takiego człowieka, co ten lub 
ów zmysł stracił, albo zaniedbał! — Gdybyśmy więcej 
zmysłów mieli, niżeli ich mamy w istocie, z więcej 
stron ujrzećbyśmy mogli naturę, i więcej spotkalibyśmy 
cudów w zewnętrznem istnieniu. Myśl ta, na pozor 
prawdziwa, zawróciła już niejednemu z ludzi głowę 
i zaplątała go, jak ułowionego szczupaka, w bernar
dyńskich wiccierzach mystyki! Juliusz Ker- 
ner prawi np, że zbywa nam na ogólnym zmyśle wi
dzącym nieboszczyków, który duchów tylko takich, jak 
on, i dusz zmarłych ma być własnością. Inni utrzy
mują, że braknie nam na zmyśle widzenia przyszłości,' 
i że ten zmysł z łaski Przedwiecznego posiadali pro
rocy. Inni znowu przypisują aniołom i wszelkim tak 
zwanym doskonalszym od nas istotom więcej 
zmysłów nam nieznanych,' a szczególniej zmysł bespo- 
średniego widzenia Boga. My przecież odpycha
my od siebie wszystkiemi wiatry starego Eola, ten k o- 
rab przesądu i ślepej pobożności,  pływający 
po oceanie chorego umn, po mystycznych zatopach! 
Skąd wiesz, bracie, o istotach od człowieka doskonal- 
szych? Czyłiż zapomniałeś, że, nawet podług biblii, 
człowiek ostntniem , a przeto najdoskonalszym jest dzie
łem, obrazem wiernym i podobieństwem Boga? Ist- 
ność najwyższa rozlała wszędzie swą doskonałość i zro
biła nas tej doskonałości powszechnej palmą. I poco 
nam zmysłów więcej? Mamy pięć zmysłów przenika
jących zewnętrzność istnienia, a to pod tyra względem 
jej bytu, nicestwa, żywostanu i bożostanu, oraz pod 
względem tni bezwarunkowej, obja\v’ającćj się w po-



wyższych czterech postaciach za warowanej istni 1 Czy-* 
liż tu nie przenikamy całego systemu ze wnętrzno
ści  istnienia? Czyliż potrafisz do tego systemu co 
przydać? Jakże więc podobna mieć zmysłów więcej? 
„Ależ ty sam uczysz, że mamy siedem zmysłów lu  

Prawda! Zmysł płciowego obcowania, dający* 
nam uczuć roskosz tworzącej natury, a więc, 
że tak powiem, roskosz jeniuszu przerabiającego ma- 
teryą, i zmysł ogólnego czucia,  jako dusza nie
ma w nerwach zaklęta, wszystkie zmysły w sobie je
dnocząca, są temi dwoma przybyszowemi zmysłami. 
Wyobraźnia wreszcie, w której się wszystkie zmy
sły przewewnętrzniąją i duchem empirycznym, prze
świadczeniem stają, w której owa dusza niema, do sło
wa przychodzi, jest, jeśli się podoba, zmysłem ósmym. 
Tem lepiej dla nas, im więcój zmysłów! Wszystkie 
te zmysły przecież dotyczą się rzeczowości istotnej, nie 
zaś marzenia złotych jego widziadeł! Zewnętrzność 
istnienia zdołamy więc w każdym kierunku wskroś prze
wiercić, bo na to mamy różnorodne i w szechstronne 
świdry poznania! I czegóż nam więcej potrzeba? — Ale 
niedość nateni! Prócz tylu zmysłów mamy jeszcze 
umysł,  jako władzę widzącą wewnetrzność istnienia, 
czyli świat niewidzialny ducha, jako władzę, o której 
Justinus Kerner i jego popleczniki śród snu gminnego 
marzą5 mamy mysł,  jako władzę proroczą, i cheru
binową, poznającą naszę wolność i nieśmiertelność, 
świat, pozaświat i przedświat, bóstwo wszelkie i Bo
ga, cale państwo jaźni powszechnej! I czegóż jeszcze 
pragnąć byśmy mogli? Kto przeto bredzi o potrzebie 
więcej zmysłów, niż ich mamy rzeczywiście, jest w ma
lignie i niewie, co mówi! — Ważną jest rzeczą do
skonalenie naszych zmysłów. Pod pozorem tego dosko
nalenia jednak nie rospieszczaj zmysłowości! — Zmy
sły są strumieniami, któremi jaźń płynie z mózgu ludz
kiego w strzenie natury ondynic, któremi znowu pły
ną te natury strzenie w mózg ludzki i znajdują w nim 
swe przeświadczenie 5 sa zrzódłem bespośredniem pier-
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wszego poznania, bramą, w której świat rzeczy duszy 
swej dogania! Zmysłowość zaś jest nędzną robactwa 
roskoszą. Jej poddańców wnet jędze ze świata wy
płoszą! — Dobre i zdrowe zmysły są nietylko bespo- 
średnim pewnikiem realnym naszego poznania, ale także 
izrzódłein niejednej radości, które nam np. widok prze
ślicznej natury i uroczej piękności sprawia, chorowite 
lub zaniedbane zmysły są przyczyną błędu i różnego 
cierpienia. Kształć tedy zmysły twego wychowańca, 
ale jedynie w tym celu, byś mu przez to drogę do 
rozumu i do niewinnej radości torował, byś go od 
błędów opętanego umu i od cierpień cielesnych za- 
bespieczy 1!

§• 1§.

p a m i ę ć  jest stęgłą, znieruchomiałą wy
obraźnią, a więc pewnego rodzaju skamie
niałością zmysłów; przypomnienia zaś 
są, na skałach takiej wyobraźni głęboko wy
kute wyobrażenia i wrażenia. Jak ŵ oda 
w łodzie zamarza i staje; tak zamarza i sta
je płynna wyobraźnia w nieruchomej pamię
ci, tak kościeją wrażenia i wyobrażenia 
w przypomnieniach. Jak lód na górach wy
sokich trwra ciągle, łub też bardzo rzadko 
się rospły wa; tak trw ałą jest pamięć na wy
niosłej górze naszego ciała, mózgiem zwa- 
uej. Zmysłowość ze swremi wrażeniami i wy
obraźnia ze swemi wyobrażeniami, to morze 
śród głowy, pamięć i jej przypomnienia, to 
ląd stały; przecież jedno, i drugie jest rze
czą tąż samą. Pamięć jest wtórą dobą 
przeistaczania się ciałowości w duchowość;



wyobraźnią lub t e ż  zmysłowością wt ór e j  
potęgi; realnością naszą zawsze tążsanią 
w trzeciej swej postaci; nie przestaje więc 
należeć do ciała i być somatycznej natury. 
Właściwie wiemy i umiemy tyle, ile s pa
mięci naszej wydobyć możem, czyli ile so-* 
bie przypominamy. Pamięć jest spichlerzem 
naszej uczoności, biblioteką w apolłiuowem 
mieście rozumu naszego 1 Wykształcenie pa
mięci jest przeto dla wychowania rzeczą nie
zmiernie wielkiego znaczenia.

♦  *  *  ’

1.) Skoro coś ustawicznie widziemy, lub słyszę- 
my, i skoro ciągle jednego doznajemy wrażenia, a wra
żenie to sprawia w nas zawsze tożsamo wyobrażenie* 
to zostaje wreszcie wyobrażenie takowe w naszej wy
obraźni głęboko wyryte, nieda się tak zmazać, jak li
tera kredą napisana na czarnej tablicy, i posłuszne jest 
naszej woli do tego stopnia, że wschodzi natychmiast, 
jak księżyc w całej swej pełni, na niebie naszej we- 
wnętrzności, ilekroć tego zechcemy! Tak woda spa
dająca kroplą po kropli na kamień, wybija w nini 
w końcu wydrążenie, obrazem tej kropli będące, któ
rego palcem nie zatrzesz! I czemużby, jaźń nasza, 
ta święta bóstwa objawionego jednostka, której prze
znaczeniem jest, zatopienie w sobie całej niezmierzo
nej natury, a to dla tego, by się w niej natura prze
świadczeniem swem ujrzeć mogła, niemiała żadnego, 
śladu wrażeń, jakich doświadcza ustawicznie lub czę
sto, w sobie’ pozostawić? Jaźń nasza zewnętrzna  ̂
występująca tu jako wyobraźnia, mózg siedzibą swą ma
jąca, niejest tak twarda jak kamień; jest więcej do la
ku podobna, który rozgrzany i płynny pieczęć każdą 
przyjmuje, wnet stygnie, i to, co przyjął nieruchomie,
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trwale i stale przedstawia! Wyobraźnia tedy, co jak 
lak, zastygła, lub tez zmysłowość okiem zewnętrzne
go świata gorgoniem skamieniona, zowie się pamię
cią, a wyobrażenie, lub też wrażenie pewne w pa
mięci tej zatrzymane i ciągle jak gwiazda jaka w niej 
świecące, przypomnieniem. Pamięć, będąc równą, 
jak zmysłowość, lub też pełne nerwów ciało, istoty 
naszej biernością, oraz składem wrażeń i wyobrażeń 
zwanych iu przypomnieniami, jest jaźni naszej zewnętrz
nej własnością i przyrodą. Ciało jest nasza rozlogą; 
zmysłowość ze swym stokiem czyli wyobraźnią jest 
rozłogi tej przyrodą pierwszej,  a pamięć taż samą 
przyrodą drugiej potęgi! Przedmiot wiec nasz tutaj 
wcale się niezmienia, ale na wyższy szczebel ‘ swego 
rozwikłania wstępuje, a przedmiotem tym jest real
ność człowieka,  jako wychowańca!

Pamięć jest, równie jak zmysłowość, przyrodą na
szej empirycznej jaźni, naszego zewnętrznego prze
świadczenia, naszej biernej, twierdzącej istoty, czyli 
naszego ciała; pamiętamy bowiem to właściwie, co 
było naszćzn wrażeniem, i wyobrażeniem, lub też co 
s pozasiebie otrzymaliśmy! Zmysłowość ze swą wy
obraźnią, jest doczesną, ciągle chwilową, falami życia 
płynącą przyrodą ciała,  czyli pulsem czasu bijącą 
i oddychającą, przedmiot swój obrabiającą pamięcią; pa
mięć zaś jest uwiecznioną, lub też już przeszłą, śmier
ci lodem ściętą przyrodą ciała,  czyli obumarłą i wży
cie swe wiekuiste przeniesioną zmysłowością; zmysło
wość jest w ciele naszem żywostanem zewnętrznego 
świata, a pamięć jest jego bożostanem! Toż samo 
rozumie się o wyobrażeniach i przypomnieniach, 
jako o dzieciach zmysłowości i pamięci. Pamięć jest 
przeto ubóstwioną wyobraźnią, apoteozyą zmysłowości, 
czyli drugiem stanowiskiem uduchowiającego się ciała, 
drugim krokiem, który stawia ciało nasze na drodze 
do swego przeświadczenia, i do swego punktu środko
wego, t. j. do rozumu, Judzież do kraju swego odwie
cznego przeciwnika, t. j. do duch , do umysłu! Już



zmysłowość i wyobraźnia, w której sio wszystkie zmy
sły kojarzą, są pewnego rodzaju myśleniem, czyli du
chem.* Rozglądanie sie bowiem śród przedmiotów 
i wy o brażalność, czyli władza wyobrażania 
rzeczy ma pewien charakter czynności, zaczem du
cha. Myślenie to jest najniźszem, lubo najpierwszem 
myśleniem. Pamięć jest drugiem, czyli wyższem te
goż samego rodzaju m>śleniem. Ileż czynności, prze
to ileż ducha, leży w przypominaniu sobie, we 
wspominaniu i w rospajnietywaniu! Czynność 
ta przecież jest empiryczną tylko, a więc właściwie 
biernej natury, czyli biernością istną, i duch 
ten jest empirycznym duchem, zaczem siłą natury, 
wewnętrzną naturą, czyli naturą, ciałem! 
Pamięć wiec jest jeszcze, równie jak zmysłowość, 
d rażłi wością,  t. j. biernością, w której przecież 
pewna czynność spostrzegać się daje! Uczenie sie na 
pamięć jest zapuszczaniem korzeni wrażeń zmysło
wych w gruncie naszćj empirycznej jaźni, czyli po- 
wolnem martwieniem i tężeniem naszych wyobrażeń. 
Kto sie uczy czegoś na pamięć, stara sie kipiący la
wy strumień wrażeń swych lub wyobrażeń ostudzić 
i w twardy bronz zamienić 5 stara się żywy obraz w pa
noramie swej wyobraźni zatrzymać, i w tak zwany 
Dagerrotyp przeist zyć$ stara sie ogniem życia rosto- 
pioną w swej jaźni naturę zwolna ochłodzić, zdrętwieć 
i zopoczyć! Uczenie sie na pamięć, jest tuleniem świa
ta zewnętrznego do łona naszej sobistości; jest świa
tem zewnętrznym, który nie tylko do wybrzeży jaźni 
naszej przybywa, ale na nich osady swe zakłada i mia
sta warowne buduje! — Możnaby nain zrotnć tu zarzut 
następny: „Zdołamy przecież nie jedynie przedmioty
zmysłu, ale i przedmioty umysłu, czyli nie same wra
żenia *i wyobrażenia, ale także idee w pamięci naszej 
zatrzymać. Pamięć wiec ma nietylko świat zewnętrzny 
ale i wewnętrzny swym przedmiotem, jest przeto rów- 
nie metafizycznej jak empirycznej natury.a Na to od
powiadamy: Świat umysłowy ze wszystkieini swerni



ideami, niejcst przed mi oto w ości a, lecz podmio
towością,  niemożna zatem uczyć się go na pamięć, 
ale potrzeba go myśleć! Wtedy jedynie podobna 
jest, uczyć sie go na pamięć, kiedy go, uważamy — 
co zdarza sie przy czytaniu jakiego pisma i notowaniu 
głównych jego stanowisk, — jako przedmiotów ość 
sprawującą na nas zewnętrzne wrażenie! Wówczas 
jednak świat ten przestaje być sobą samym i przeista
cza się w rzecz historyczną. Myślenie właściwa sta
je się tu faktem! I jakże można uczyć się metafizyki 
na pamięć? Mamy np. Hegla przed sobą. Potrzeba 
nam go przeczytać, zrozumieć i doskonale poznać, czyli 
myśleć to, co on myślał. Poznawszy jego system 
i ściągnąwszy ten system do jego pierworodu, może
my go w pamięci zatrzymać: ale ten pierworód jest 
treścią całego myślenia i ro/Jewa sie natychmiast w wiel
ki ocean myślenia, skoro o nim myślimy lub mówimy! 
Już matematyki niemożna się uczyć na pamięć, a tem 
bardziej filozofii! Metafizycznosć pamięci jest złudze
niem polegającem na cząstce duchowości, która jest 
własnością pamięci, jako uduchowionej wyobraźni! 
Pamięć tedy jest władzą empiryczną, władzą naszego 
ciała, czyli zmysłowością w wyobraźni skupioną dru
giej, lub też ciałowością trzeciej potęgi! Ile pamięć 
ze zmysłami i s ciałem w jedno * st zlana, dowodzi 
ciągłe słabienie pamięci u onanistów, lub też mających 
febrę nerwową, oraz mechaniczność uczenia sie na pa
mięć! Tylko mechanicznie, równie jak wzrok, słuch 
i inne zmysły, jak wszelką zręczność ciała można pa
mięć kształcić. Ćwiczenie nieustanne jest tu wszytkiem! 
Ze wzmocnieniem ciała, a szczególniej nerwów, wzra
sta, ze słabieniem zaś ciała tępieje pamięć. Dla tego 
też pamięć ludzi podeszłych jest tak słaba! Sławny 
Lineusz np. zapomniał w swej starości wszystkiego na 
świecie, nawet nazwiska ojca swej małżonki. Ale dość; 
bo rzecz, mimo tego, że głowy i myśli  zwyczaj
ne pływają po grzbiecie tej głębiny, jak pławki nie-
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wotlu, już zupełnie jasna, iż pamięć jest nerwowa 
naszą potęgą, czyli ciałowością!

2)  Niejest więc rzeczą dostateczną, iż wychowa - 
nieć twój ma zmysły dobre, i wszelkich, nawet najde- 
likatniejszych wrażeń zdolne, iż ma wyobraźnią chwy
tną i mnóstwo w niej koczujących wyobrażeń ; staraj 
sie jeszcze, by on zatrzymał u siebie wrażenia i wy
obrażenia te raz na zawsze, oraz w przypomnienia je 
obrócił! Kształć przeto jego pamięć troskliwie! I to 
wcale nietrudna; gdyż sarna natura w pomoc ci tutaj 
przychodzi. Dzieci mają bowiem pamięć nadzwyczaj 
wierną i silną. Uczą sie np. ojcystego jeżyka s ta
ką łatwością i tak prędko, że nawet myślący i bar
dzo zdolny cudzoziemiec, niepotrall w dwudziestu la
tach, częstokroć w calem życiu, uczynić swą własno
ścią, co te zdobywają w pierwszej swego istnienia olim
piadzie. Ileż milionów wrażeń i wyobrażeń otrzymuje 
młode ludzkie stworzenie co rok i co godzina, a wszyst
kie zatrzymuje tak rączo i na całe swe życie w pamię
ci ! Gdyby jaki sławny uczony miał tę bierności dzie
cięcej władzę olbrzymią, wnetby umiał wszystkie księ
gi i umiejętności na pamięć, i wszystko wiedział, co 
kiedykolwiek przeczytał! — Nawet najsilniejsza pa
mięć potrzebuje kształcenia, ponieważ jest empiryczną 
siłą i utrzymuje się' ćwiczeniem. Kto chce dobrze tań
czyć, musi często ćwiczyc się w tańcu: kto chce mieć 
pamięć dobrą, musi często i wiele uczyć się na pamięć. 
Ze wzrastającą potęgą umyslowości i myślenia słabnie 
jak wiadomo pamięć; staraj sie tedy władzę tę tak 
ukrzepić, i to jeszcze nim duch się rozbudzi, by ni
gdy zupełnie nieustala! Uczyć nam się ciągle potrze
ba. Znam tylko jedne rozumną istotę czytać niepotrze- 
bującą! Jest to największy Autor, co wieczną księgę 
napisał, księgę natury! Bierność każdemu na świecie 
rzeczą jest nieodzowną, a tern bardziej dziecięciu! Je
go rozum tem silniej s czasem wystąpi i działać bę
dzie, im więcej pożywienia dla siebie znajdzie wr pa
mięciowej spiżarni! Pamięć objawia się dwojakim



m
sposobem: jako nader rącza, lecz wszystkiego wkrót
ce zahaczająca, i jako powolna, ale trwała. RucHawę 

. . i sangwiniezne dzieci maja pamięć pierwszą, flegmatyczne 
zaś drugą. Już to samo nawet dowodzi, że pamięć jest 
jednym s kwiatów naszego ciała! Pierwszą pamięć 
kształcić będziesz, starając się o jej utwierdzenie i usta
lenie; czego dopniesz, skoro od czasu do czasu ka
żesz dziecku znów napamięć tego się uczyć, czego się 
już raz lub kilkakroć dawniej nauczyło, i to tak długo, 
póki na wieki wieków w jego istocie niezostanie! Pa
mięć zaś powolną uczynisz raźniejszą, skoro ją usta
wicznie ćwiczyć będziesz, każąc np. dziecku co dzień, 
co godzina nauczyć się czego na pamięć! — Liczą 
pospolicie dwa rodzaje pamięci: pamięć rzeczową 
i pamięć słowną, lub też: chwytającą rzeczy natu
ralne i ich nazwiska czyli słowa. Podział ten pamięci 
ma wiele za sobą. Natura bowiem dająca nam rniry- 
ądy przedmiotów, i mowa dająca nam miryady ich na
zwisk są dwoma nieskończonemi światami, które pa
mięć nasza opanować i zdobyć powinna. Natura jest 
zrzódłem niewyczerpanym wrażeń, wyobrażeń i przy
pomnień , wdzierających sic do naszej jaźni przez oko; 
mowa zaś jest drugą naturą, naturą brzmiącą, głośną, 
dla ucha przystępną. Podział ten pamięci jest prze
cież niedostateczny, bo jest dualizmem i wyprowadza na 
scenę dwie ustawicznie s sobą walczące przeciwnice! 
My go przeto dopełniamy. Pamięć zatem rospada na 
trzy gatunki. Pamięć realna jest pamięcią rzeczową 
i ma naturę swym przedmiotem;-pamięć idealna jest 
pamięcią słowną, i ma słowo, czyli ducha lub myśle
nie swym przedmiotem; pamięć wreszcie rzeczywi
sta, będąca realną i idealną pamięcią w jedni, jćst 
trzecim pamięci gatunkiem. Ostatnia potrzebna jest 
każdemu historykowi, i takiemu człowiekowi, kórego 
celem poznania jest nietylko natura, i nietylko duch, 
ale świat istny, i już skończony, życie teraźniejsze 
i przeszłe. YVszystkie te trzy rodzaje są właściwie 
jedną pamięcią s trzech różnych stanowisk u wrażana.



Pamięć rzeczywista Jest najlepsza i najważniejsza, bo Jest 
najpełniejsza i zupełnie żywa. Dzieła jeszcze pamięć na 
pamięć mi ejscowości,  czasowości ,  osób. liczb, 
i tp. ; ale taki podział niefilozoficzny, ponieważ niema 
końca. — Częstokroć natrafiamy na dzieci, o których 
powiedziećby można, iż żadnej zgoła nieposiadają pamięci. 
Jest to przecież złudzeniem, przedwczesnym sądem! 
Dzieci takowe niemaju jeszcze pamięci dla słów i my
śli , czyli pamięci idealnej, ale mają niezawodnie pamięć, 
jeżeli nawet nie dla wyobrażeń, to przynajmniej dla wra
żeń, dla rzeczy, czyli pamięć realną. Podnoś p rzeto  

pamięć te realną coraz wyżej i zidealaj ją ile podobna! 
Ćwicz ją w zatrzymywaniu rzeczy takowych, co nie są 
ani ideą, ani nawet słowem, ale się już do nich zbliżają, 
a wiec w zatrzymywaniu np. głosów zwierząt i îtastwa, 
tonów różnych narzędzi muzycznych, nut, śpiewów itp. 
Tym sposobem da się zwolna przerobić pamięć realna 
na pamięć idealną. Jest to praca ciężka, godna prze
cież wszelkiego mozołu, ponieważ dopięcie celu jest nam 
wszędzie najsłodszą usiłowań naszych nagrodą! Za
zwyczaj takie dzieci, które zdaleka od ludzi i na ło
nie natury żyją, mało mają paraieer idealnej; dzieci zaś 
śród ludzkiej gawędy wychowane, i gawędę ciągłym 
przedmiotem swej uwagi mające, niewiele posiadają pa
mięci realnej. Dziecko chłopskie np. niezdola mniej wię
cej wiernie tego powtórzyć, co ksiądz proboszcz prawił 
z ambony, co wcale nietrudna dziecku miejskiemu; dzie
cko zaś miejskie zabłąka sic natychmiast w lesie lub chru- 
śeianych zaroślach, i niezdoła odróżnić pszenicy od żyta, 
co dziecku chłopskiemu jest fraszką. Pokazując dzieciom 
każdy przedmiot i wymawiając, jak już namieniliśmy, gło
sem śpiewającym kilkakrotnie przedmiotu tego nazwisko, 
kształcić będziesz od początku samego równie jego pamięć 
realną jak pamięć idealną, czyli pamięć rzeczy wista. Naj
słabsza nawet pamięć daje się s czasem równie pokrzepiać i 
wzmacniać jak najsłabsze ciało; i potrzeba ci się o to starać u- 
silnie, ponieważ pamięć jesl już przedsienia do świątyni rozu
mu! Ustawicznie słyszeć można skarżących się na swą pa-
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mięć słabą; nikt sit* przecież jeszcze nie żalił, żc za 
nadto ma pamięci! -Ponieważ pamięć jest oberżą, do kto— 
rćj> rozum zajeżdża i w której posiłku swego szukaj to 
żalący się człowiek na swą pamięć krótką, żali się także 
sam niewiedząc o tern, na swój rozum krótki! Gdzie 
niewiele pamięci, tam i niewiele rozumu, czyli gdzie pa
mięć uboga, tam rozum głodny!

3)  Pamięć realna w dziecięciu"zwiastuje nam za zwy
czaj praktycznego i do empiryi powołanego przyszłego 
człowieka j pamięć idealna wróży nam ducha teorety
cznego, co s czasem Hegla uczniem zostanie i spckula- 
cyi się poświęci, pamięć wreszcie rzeczywista, przepo
wiada nam jaźń samodzielną, bądź] wielkiego dyplomatę, 
bądź filozofa, słowem sobistość pełnego i prawdziwego 
życia. Wszystkie te trzy rodzaje pamięci równie pilnie 
i z jednaką miłością ojcowską kształcić należy! Pamięć 
realną ćwiczyć będziesz na kwaterach np. twego ogro
du, na obłędnych? ścieżkach parku, zwierzyńca, łub la
su," na domach sioła lub zasianku, na ulicach większego 
miasta, na książkach twój bibloteki, na botanicznych wy
cieczkach, na obrazach i tp.,, a pamięć idealną śród ka
zania w kościele, śród mowy publicznej i towarzystwa 
z uczonymi, przez naukę różnych umiejętności i obcych 
języków. Nowsze wychowanie występuje jako wróg za
cięty tak zwanych wokabuł; ale to wychowanie znane 
jest przez swe zaniedbanie ćwiczenia pamięci. W ża
dnym czasie nienarzekano może tyle na swą pamięć 
słabą, jak dzisiaj! I jakimże sposobem kształcić 
będziesz «pamięć idealną dziecka, jeżeli wypędzisz 
wokabuły precz od niego i na zawsze? Dziecko nie
zdolne jest jeszcze do pojęć umiejętnych, ale do słów, 
wyrazów i wyrażeń! Przez słowa jedynie zawiedziesz 
je w kraj wielkich idei! Każ przeto mu, wedle starego 
zwyczaju, uczyć się wokabuł na pamięć! Wokabuły ry
mowane, np. Bóg deus, mój mens, ojciec pater, matka 
mater i tp. dopomagają wiele pamięci. Nieprzeznaczaj 
przecież dziecku uczenia się wokabuł na pamięć za karę; 
bo przez to nabierze odrazy od ćwiczenia pamięci. Parnię-
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cią dziecięcia realna popieraj jego pamięć idealną i od
wrotnie! Niech żaden dzień nieuplynie bez ćwiczenia 
pamięci! Niełaj, a tem bardzićj, nie karz dzieci za to, 
że ich pamięć tępa i niewierna, lecz staraj się ją zao
strzać i wzmacniać, inaczej rzecz złą uczynisz jeszcze 
gorszą! Biedne dziecię niedobrej pamięci, wiecćj nie
równie mozołu ma ze swą deklamacyą, niżeli ty z jego 
pamięci kształceniem! Tutaj potrzeba równie nauczy
cielowi, jak uczniowi kazanie prawić o cierpliwości. 
— Pamięć rzeczywistą ćwiczyć wreszcie będziesz ucząc 
dziecię historyi, domowych stosunków i znajomości czło
wieka. Podróże i towarzystwo z ludźmi różnego ro
dzaju można tu polecić, jako środek dobry!

43 Nawet pamięć maleńkich dziatek kształcić można 
za pomocą różnych, do wieku stosownych ćwiczeń. Amo
ry i Dulcyony, lekkie Sylfy i płoche Sylfidy śpiewać 
lubią śród swych rozrywek! Ucz wiec dzieci twe ró
żnych wierszyków będących, że tak powiem, igraszek 
ich muzyką! Dzieci np. biorą się, zwłaszcza śród zimy, 
za ręce, tworzą kółko i tańczą po pokoju. Niech w tedy 
wszystkie społem śpiewają: ,,Śród śnieżnej zamieci, dom 
rajem dla dzieci! Wiec żwawo, wesoło, śpiewaj, tań
cuj wkoło !iC Tańcuj po dywanie, póki ci tchu stanie. 
Dzieci grają w tak zwiany pierścionek; niech śród tej 
gry śpiewają: „Rączka przez rączkę puszcza precz 0- 
brączkę. Precz, precz odemnie! Szukasz daremnie! Tutaj 
ińckupi jej gawron głupi !u Dzieci grają często wtak zwaną 
komorkę; niech śród tej igraszki jednym głosem jak ko
gutki pieją: „Braciszku, siostrzyczko  ̂ dalej na wy bry
czko, zmieńmy teraz mety! Śmiech będzie na w ety, bo 
kozioł środkowy, niestraci podkowy!“ Śród każdej 
gry niech śpiewają coś stosownego dzieci; będzie to 
pamięci ich ćwiczeniem. Ojciec może tu być domowrym 
poetą i co chwila nowre wierszyki dja dzieci swych pi
sać! — Pamięć młoda budzi się i wzmacnia |atwro, sko
ro kilkoro dzieci społem coś wymawia. Niechaj więc 
grono twoich aniołów razem mówi paciorek! Skoro im 
kilkakrotnie np. Ojcze nasz za sobą mówić każęsz,
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wnet się go naucza! Stara metod a, wedle której nau
czyciel wszystko naprzód głosem czystym wymawiał, 
a cała szkoła za nim powtarzała, zła niebyła5 ponieważ 
kształciła nietylko pamięć dzieci, ale i ucho, tudzież 
piękne i lepsze każdego wyrazu wymawianie! Głos kil
ku lub kilkunastu ludzi ma w sobie wiele majestatu, tchnie 
uroczystością, sprawia głębokie wrażenie, ułatwia za
tem pamięci robotę! — Nawet śród chwil odpoczynkowi 
poświęconych, np. na przechadzce i w każdej dobie, 
w której cię dzieci otoczą, możesz ćwiczyć ich pamięć. 
Powiedz im naprzód kilka wyrazów, np.: węgorz i so
sna, kwiatek i wiosna, pieta i główka, źrebiec i krów
ka, prosie i cielec, nóż i widelec, i każ im pokolei wier
nie to powtórzyć. Jeszcze lepsze są ku temu celowi 
niektóre frazy zmowy ojczystej lub obcej trudniejsze do 
prędkiego wymówienia,", i ustawicznego powtarzania, np: 
Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzŷ pstre ka
mienice 5 złapał pałkę, łupnął w łeb5 ave, ave, avcs es- 
se aves: łe ris tanta le rat. le rat tante tata le ris: Metz-
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ger wetz’ mir McKgermesser! Takowe frazy są dla dzie
ci przyjemną igraszką, ćwiczą równie ich pamięć, jak 
rozum i mowę!

/

o.) Sztuka ułatwiająca nam uczenie się czego na 
pamięć, lub też przypominanie sobie rzeczy raz spa
miętanych , zowie się mnemoniką. Zarówno staro
żytna jak nowoczesna mnemonika polega na nauce z n a- 
ków różnego rodzaju,''któremi trzeba przedmioty opa
trzyć, chcąc je później znaleść, lub też raz na zawsze 
spamiętać. Jej osnowa da się w następnych przedsta
wić wyrazach. Zakopałeś np. skarb w lesie i pragniesz 
go późnićj znaleść. Zrób wiec znak jaki na tern drze
wie , pod którein skarb twój leży! Po tym znaku przy
pomnisz sobie później miejsce to drogie, i dobedziesz 
z ziemi, co jej pieczy teraz poruczyłeś! Znalazłeś 
drogę np. przez Wisłę, którą bespiecznie na drugą 
stronę tej rzeki przejść można 5 zrób więc z obu brze
gów jćj koryta znaki pewne, wskazujące ci nietylko 
miejsce to ważne, ale i linii przejścia twego kierunek,



a z odkrycia dzisiejszego będziesz mógł mieć i później 
użyli k! Czein su znaki w naturze, tein sa także 
i w książce. Oznaczaj przeto różnemi figurami, esa
mi i floresami w książce miejsca takowe, których się 
wychowaniec twój uczyć ma na pamięć! Temi znaka
mi ułatwisz mu teraz spamiętanie rzeczy, a później jej 
przypomnienie. Sam wychowaniec będzie po krótkiem 
doświadczeniu na miejscach trudniejszych mu do spa
miętania smoki, węże, centaury, najrozmaitsze dziwo- 
twory rysował i tym sposobem sobie uczenie sie na 
pamięć ułatwiał. Chociażby on książkę znakami swemi 
zupełnie zeszpecił, nic to nieznaczy w porównaniu osią-* 
gnionej korzyści 5 ponieważ on przez to rzecz spamięta 
i zdoła ja sobie, po jej zapomnieniu spojrzawszy w owę 
zeszpeconą książkę, natychmiast przypomnieć. Nawet 
słowa pojedyncze, słowa z obcej mowy, dają sie, i do 
tego, nie na papierze, ałe w głowie naszej, pewnemi 
znakami, szczególniej zaś s podobieństwa jakiego wzię- 
temi, notować i latwiejszemi do spamiętania cz\nić. 
Niemoże np. wychowaniec wyrazu syrena spamiętać, 
niech więc myśli o serze lub syropie; imię Pom- 
pcjusza przypomni on sobie, myśląc o pompie itp.— 
To jest treścia wszelkiej sztucznej mnemoniki! 
My robiemy tu następującą uwagę. Znaki przypominają
ce nam rzecz jaką dobre są niezawodnie w naturze, 
ponieważ tu wszelka sztuka jest czemsiś obcem, rząd
kiem i w oczy bijącem, a zatem wybornym środkiem 
do spamiętania i przypomnienia! W książce przecież, 
która jest sztuką i składa sie s samych znaków, oraz 
w wyrazach pojedynczych, również sztuką i znakiem 
będących, znaki pomnażają jedynie odmęt i utrudniają 
nam pamięć w miejscu jej ułatwiania! Wszelkie zna
ki są mechanicznej natury! Uczenie się na pamięć jest 
także mechanizmem, prostem ćwiczeniem, rzeczą usy
piającą czynność ducha! Po co więc mechanizm tako
wy nowym obładowywać mechanizmem i rzecz bezdu
szną już sarnę w sobie robić jeszcze bezduszniejszu? 
Ze sztuczna mnemonika więcej utrudnia, niż ułatwia ro-



boty pamięci, rzecz oczywista; bo biedna pamięć tępa 
.musi tu nietyiko cel ale i środek, czyli nietylko 

p r z e d in i o t, ale i znak tego przedmiotu w sobie za
trzymać, azaczem, prócz przeznaczonego tlomoka, je
szcze wcale niepotrzebnym ciężarem objuczyć się. My 
znamy właściwie jeden rodzaj sztucznej mnemo
niki, którego cała ludzkość od wieków używa, i któ
rym doświadczenia przeszłości przypomina sobie każda 
dzisiejszość! Rodzajem tym jest sztuka pisania! 
Cośmy zapisali, to słownie i dokładnie w każdym cza
sie przypomnieć sobie zdołamy, skoro notatki nasze 
weźniera do reki! Już samo pisanie utwierdza rzecz 
w naszej pamięci! Niejeden pomyślał jakie dzieło, np. 
system filozoficzny, trajedya lub komedyą. W  myśli 
była rzecz ta niewyraźna i niepewna 5 po jej napisaniu 
zaś stała się jasną i niezawodną tak dalece, że sam 
autor nauczył się pierwszy przedmiotu tego, któ
ry stworzył i napisał! Lejbnic miał zwyczaj, notować 
to troskliwie, co pragnął w pamięci swej zatrzymać. 
I to. co własną ręką raz zanotował, tak sie już w" je*- 
go pamięć wraziło, że notat swych czytać nigdy wży
ciu nie było mu potrzeba. Chcesz przeto nauczyć się 
np. wierszów jakich na pamięć} idź za przykładem 
Lejbnica, przepisz je własną ręką, nawet z książki bę
dącej twoją własnością, i ucz się ich s kajetu! Jed
nakże i ta sztuczna mnemonika ma swych nieprzyja
ciół. Nie powierzaj, mówią oni, myśli twych papiero
wi, bo przez to pamięć twą zupełnie zabijesz! Le
piej że mądrość w głowie, niż w napisanej księdze spo
czywa! Pamięć jest rzeczą żywą, wszędzie s tobą wę
drującą. Kto ci zaś notaty twoje ukradł, obrabował 
cię s całej mądrości! Taka mądrość daje się spa ić 
i wodą zalać! Tantum solummodo scimus, ąuantumme- 
moria tenemus! Dla tego też Likurg niedozwolil, żeby 
jego prawa w księgi ujęto i pismu powierzono} dla te
go Sokrates, Pytagoras i Chrystus nauki swej nie pi
sali} dla tego dawni Druidowie germańscy rzucili klą
twę na sztukę pisania i mówili o niej s pogardą! W pa-



mięci ludu tradycyą zwanej, naukę swą zapisać, trwal
szą nierównie jest rzeczą od wszelkiego uwiecznienia 
sztucznego! — Zaiste lepiej jest zatrzymać rzecz ważną 
w pamięci, niż spuszczać się naswenotaty; stąd jednak 
niewynika wcale, byśmy tak pożytecznej sztuki pisania 
nieprzyjaciółmi byli! '

(5.) Ponieważ wszelka sztuczna mnemonika, jak się 
właśnie pokazuje, jest rzeczą niepożyteczną, a nawet pa
mięci uciążliwą5 trzymajmy się przeto mnemoniki na
turalnej. Ta opiera się n**i następnych czterech pun
ktach: na nowości, niezwykłości i kontraście, 
tudzież na interesie, pod który nietylko trzy powyż
sze punkta podciągnąć się dają, ale i cala naturalna 
mnemonika. — Nowość przedmiotu ma wiele powabu, 
i dla tego sprawia na nas silne wrażenie, nie dziw za
tem, iż wrażenie takowe wyryje sic łatwo w naszej pa
mięci, 1 i na zawsze, a przynajmniej na długo, w niej 
pozostanie! Pierwsza wiosna, którą dziecię swobodnie, 
jak aniołek, śród ogrodów, łąk i gajów, przepląsało, 
została się w jego pamięci, jako ze wszystkich wiosen 
późniejszych najpiękniejsza. Czemu? Ponieważ była 
pierwszą mu wiadomą wiosną, zaczern rzeczą zupełnie 
nową! Tu pojmiesz tęsknotę ludzi powszechną za stra
conym rajem, czyli za straconą barankowością swego 
dzieciństwa! Staraj się tedy każdy przedmiot, każdą 
umiejętność, wszystko na świecie uczynić wychowańco- 
wi twemu rzeczą nową, a nauczy się jej łatwo na pa
mięć! Znajdziesz na to tysiące sposobów. Dzieci np. 
uczą się wokabuł i znudzone wreszcie zostają. Pisz 
wiec wokabuły na kartkach, zwiń każdą z nich w rur
kę, wsyp wszystkie w kapelusz, zrób s tego loteryą, 
zwołaj dzieci i niechaj ciągną losy.; a każde wyciągnię
ty los lingwistyczny natychmiast w pamięci swej zatrzy
ma! Spamięta tu każde nietylko wyraz, który samo 
wyciągnęło, ale także i wyrazy, które się innym dzie
ciom dostały! Możesz każdemu dziecku dać ilka słów 
z obcego języka, jako parole, któremi ma ojca. matkę, 
i innych przy śniadaniu, przy o biedzie i przy kolacyi



powitać. Dzieci powtarzać będą jedne drugim rozdane 
im parole, nauczą sienietylko własnych, ale i obcych, 
i ty puścisz tym sposobem w kurs codziennie kilkadzie
siąt wokabuł. Również śród przechadzki rozdawaj im 
pewne hasła z wokabularza! Możesz nawet i sztucznej 
użyć niekiedy mnemoniki i pooznaczać np. miejsca 
w książce trudniejsze do spainjetania różnemi rysowa- 
nemi maszkarami. Dopomoże to pamięci, nie dla tego 
przecież, że jest cudem mnemoniki sztucznej, ale że jest 
nowością! Każ dzieciom wokabuły, lub co innego prze
pisać, raz malutkiemi, drugi raz wielkiemi literami, raz 
pismem łaciuskiem, drugi raz niemieckiem, greckiem lub 
ruskiem itp. O ileż tu, oprócz głównego celu, pobo
cznych korzyści !v Lecz dosyć, bo nędznym byłby tako- 

, wy nauczyciel, któryby codziennie przynajmniej tuzina 
takich nowości wynaleść niezdolni! — Niezwykłość 
przedmiotu sprawia na nas niezwykłe, a więc głębokie 
wrażenie, pamięć zatem ułatwia. Przechodzimy np. przez 
ulicę jaką codziennie, i spotykamy codziennych ludzi 
bardzo wiele 5 żadna twarz przecież w pamięci nam nie 
pozostała. Wtem ujrzeliśmy turka, greka, tyrolczyka, 
cygana, lub innego obcego człowieka w jego narodo
wym stroju, którego dotąd nieznaliśmy! Przyglądamy 
się naprzód strojowi, potem osobie samej i zatrzymuje
my wszystko to w naszej pamięci! S tejże przyczyny, 
kto raz jakiego wielkiego człowieka zobaczyły bądź 
w naturze, bądź w obrazie np. Napoleona, Kościuszkę 
i tp., rysy tego cz'owieka wyryły się mu na zawsze 
w gwieździstych pamięci sklepieniach! Zwyczajność 
i codzienność, te nudne wiosła, któremi płynie trupia 
łódź władzy przypomnienia, są śpiewem niańki pamięć 
kołyszącym i usypiającym! Nie wielu znajdziesz łudzi, 
zwłaszcza podeszłych, ustawicznie w domu siedzących 
i żyjących podług zegarka, żyjących regularnie, jedno
stajnie, zawsze tymże samym sposobem, którzy by zdo
łali parę tygodni swego, na wzór wielbłądziego żołądka, 
ciągle odżuwającego się istnienia, w pamięci zatrzymać 
i wiernie opowiedzieć! Zapominają oni, nawet co jedli,
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lub pili przed półgodziną! Przez nieustanny po wrót ta- 
i kowej tożsamości skraca sie o tyle historya życia na

szego, o ile wiek nasz się przedłuża! Czwarty lub pią
ty lat dziesiątek, skurczą się już w krótki przypisek do 
obszernego rozdziału opisującego'dzieje naszego czwar
tego lub piątego życia roku! Wieczność przeżyta sta
łaby się tym sposobem wreszcie krótszą od jednej dzie
ciństwa naszego godziny ! Starą) się przeto rzecz ka
żdą, które ma wy Chowaniec twój w pamięci zatrzymać, 
uczynić rzeczą niezwykłą, uczynić rafą podwodną, o któ- _ 
rę owa łódź przypomnienia zawadzić musi! * Jeżeli masz 
talent, potrafisz nawet w najzwyczajniejszych przedmio
tach odkryć coś niezwyczajnego. Natura i każda umie 
jętność nasza jest wszakże dla tego pełna cudów, kto w jej 
tajemnice bystrzejszem poziera okiem! — Kontrast, który 
między przedmiotami spostrzegamy, elektryzuje, że tak" po
wiem, jaźń naszę, bądź przyjemnie bądź nieprzyjemnie, 
wraża się przeto, aż do dna samego w jej pamięci. Po
staw np. obok siebie dwie niewiasty, jednę starą i naj
brzydszą w świecie, prawdziwe straszydło na ptaki, 
a drugą młodą i urodziwą, wszędzie jako piękność ros- 
sławioną! Jedna będzie tu tłem dla drugiej! Na tle 
brzydoty wyda się piękność w niebiańskim blasku, a na 
tle tej piękności odbije się brzydota w piekielnej jedz 
postaci! I któżby na tę parę, jak wilk z barankiem, 
szatan z aniołem, lub ogień z wodą skojarzoną, niezwró- 
cił, swej uwagi, niedoznat natychmiast silnego wraże
nia, i nie zatrzymał tego zjawiska w pamięci? Od 
brzydkiej odwróci każdy swe oczy, a w pięknej się prę
dzej, jak kiedykolwiek roskocha. Urodziwa panienka 
zyskuje nadzwyczaj wiele w towarzystwie odrażającej 
swej przyjaciółki, bo ta jest mimo całej swej upiorowo- 
ści, dla niej opiekuńczym amorem, miłość ku niej pod- 
dmuchującym, albo raczej przepaską Wenery otaczają
cą ją słonecznemi chorami wdzięków! Kto poznał cu
downą potęgę kontrastu, może za jego pomocą silne ro
bić, szczególniej pod moralnym względem, na młodzień
cu wrażenia. Zyskawszy młodzieńca bowiem na jednę
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stronę, potrafisz w nim rzecz przeciwna raz na zawsze 
obrzydzić! Po rozmowie np. z jakim sławnym mędrcem 
prowadź wielkością i głębokością myśli oczarowanego 
młodziana do jakiego pijanicy, który w kółko plecie, po
nieważ w głowie jego wszystko się w kółko kręci, a ohy- 
dzisz w nim raz na zawsze nałóg do picia! Był np. 
młodzian w towarzystwie prześlicznego niewieściego se
rafina, ubóstwia go, uważa za istotę nadziemską, świę
tą, nieznającą grzechu, nie mającą żadnego błędu; pro
wadź go wiec w tej chwili na Krzywe koło w Warsza
wie i pokaż mu publiczną wszetecznicę, a wytępisz 
w nim raz nazawsze budzącą się ochotę do brudnych 
miłostek! Chcesz go np. od salonu i jego niebespie- 
czeóstw oswobodzić; pojedź z nim do jakiego mądrego, 
zamożnego wiejskiego Talesa, do jakiego dobrze ci zna
nego dziedzica na prowincyą! Znajdzie on tam natu
ralność, rostropność, bogobojność, szczęście domowe, 
zasmakuje w takim rodzaju życia i wielbić je zacznie. 
Wtedy puść go na salon,~a on jakby oparzony, uciekać 
od niego będzie! Nietylko pod moralnym, ale i pod na
ukowym względem działa kontrast potężnie na pamięć. 
Dla tego też metoda rodząca, czyli genetyczna, 
w każdej prawdziwej filozofii panująca, godna jest tu po
lecenia. Kto np. słyszał w jednej godzinie*, że wszy
stko, co jest w niebie, na ziemi i piekle, jest bytem, 
w drugiej zaś, ze wszystko a wszystko, nawet Bóg, 
jest niczem; w tedy, kontrastem takowym uderzony, 
zdolny będzie pojąć naturę żywo stanu i bożostanu, 
czyli prawdę rzeczywistą! Takowćj metody używać 
można przy każdej nauce, nawet względem małych dzie
ci. Ile kontrast łatwy, tyle każde podobieństwo tru
dne jest dla pamięci. Kraj podobieństwa jest dla podró
żującej pamięci nudną i jałową Saharą! Między dwoma 
lub kilku podobnemi do siebie przedmiotami ma natural
nie jeden tylko powab nowości; jeden przeto zostaje 
w naszej pamięci, inne zaś przepływają, jak chmurki, 
jednego rodzaju na horyzoncie, bez najmniejszego wra
żenia. Znamy np. jednego wróbla, i to w ogóle, t. j.



t?ik słabo, że niepoznamy naszego, co s klatki uciekł, 
śród stada innych wróbli! Toż samo rozumie się o ka
żdym innym ptaków i zwierząt, a zwłaszcza dzikich, 
rodzaju. Dla tego też trudne jest dla dzieci i kobiet 
spamiętanie ortografii podobnych wyrazów, np: kur 
i kór, kuł i kół, grad i grat, lód i lud. Głęboko 
zakorzenione w pamięci naszej niepodobieństwa, będące 
zawsze przynajmniej słabym kontrastem, są podwaliną, 
na której chaty podobieństwa budować będziesz; wiedź 
tedy pamięć wychowarica twego od kontrastów do nie
podobieństw, a od niepodobieństw do podobieństw! — In
teres nakoniec, który nam jaki przedmiot ssobą przy
nosi, ułatwia także uczenie się na pamięć. Ale niedość! 
Interes jest tu najwyższą rzeczą, bo nawet nowość, nie
zwykłość i kontrast przedmiotów są dla tego jedynie do- 
bremi mnemoniki naturalnej środkami, że obudzają w nas 
interes! Pedagogika stanowi tu następne ogólne pra
widło: Każ dzieciom uczyć się tego je dynie na 
pamięć, co się im podobało i co je zachwyciło! 
Przeczytaj im przeto zawsze deklamacyą np. naprzód; 
staraj się, żeby im do smaku przypadła i zachęć je 
w końcu do nauczenia się tak pięknej rzeczy na pa
mięć! Interes, olbrzymią dłonią pamięć podźwigający, 
wzbudzać możesz rozmaitym sposobem. Dziecię uczy się 
np. z największym interesem takich wierszy na pamięć, 
które ma albo na popisie publicznym deklamować, albo 
ojcu lub matce w dzień imienin śpiewać, albo też przy
jeżdżającemu dziadkowi, stryjowi i tp. w chwili przyję
cia prawić. Takich okoliczności znajdzie się w każdej 
rodzinie wiele; korzystaj z nich i ćwicz pamięć młodą. 
Gdzie okoliczności takie są rzadkie, możesz je, umówi
wszy się z rodzicami, nastręczać. Wiedzieć ci prze
cież potrzeba, że każde dziecię znajduje w czern inneni 
interes, i że to, co jedno zajmuje, drugiemu nudy naj
większe sprawia. Rozmaitość usposobień naturalnych, 
płci i wieku należy się tu, mieć ciągłe na względzie. 
Chłopiec np. spamięta łatwiej słowa i ogólne pojęcia, 
dziewczyna zaś łatwiej osoby, rysy twarzy, sceny ży-
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ci a , szczegółowe rzeczy. Ile ważny jest dla pamięci 
interes) dowodzą nawet starzy ludzie, którzy wszystko Ł 
zapominają, wyjąwszy anekdoty! Bo tez anekdot chętnie 
słuchają, bo anekdoty chętnie nam prawią! Dowcipny 
goni za dowcipami i pamięta je prze wybornie 5 rozumny 
zatrzymuje w swej pamięci łatwo rzeczy praktyczne, 
umysłowy teorye, a umny człowiek fantazyjne pomysły! 
Jean Paul mówi: „Nawet i pamięć ma swój talizman 
święty, a tym talizmanem jest: powab szczególny 
dla nas leżący w przedmiocie! Kobieta zapomina 
równie natychmiast tytuły książek umiejętnych, jak jej 
mąż uczony nazwiska modnych damskich towarów i stro
jów ! Stary i już zabaczliwy filolog niezapomni nawet 
słówka małego, które poraź pierwszy wyczytał, i które 
jego skarby lingwistyczne pomnaża! Stąd też nieznaj- 
dziesz, człowieka mającego pamięć dla wszystkiego. 
Czemu? Ponieważ żaden z nas niema dla wszystkiego 
interesu!”

Głośno ucząc się deklamacji np. na pamięć, spa
miętamy ją nierównie prędzej, niż pocichu, ponieważ tu 
okiem i uchem wpuszczamy przedmiot do jaźni naszćj, 
silniejsze przeto sprawiamy na nićj wrażenie. Głośne 
uczenie się na pamięć jest tern, że tak powiem, w swo
im rodzaju, czem głośny taniec, czyli taniec przy mu
zyce, ciche zaś uczenie się na pamięć, jest tańcem bez 
muzyki! — Zrana pamięć jest skorsza nierównie, niż 

O P° południu, lub wieczorem. Jutrzenka, to lampa dla 
u młodzieży święta! Kto sic przy niej uczy, ten wszyst

ko spamięta! Aurora est musis amica! — Po jedzeniu 
jest pamięć pewien czas przynajmniej tępa. Kto zuchem 
przy stole, ten osłem jest w szkole! Plenus vcnter non 
studet libenter! — Wiersze są łatwiejszemi do spamię
tania od prozy, ponieważ końcówki, średniówki i licz
ba syllab są dzielnemi podporami pamięci, dla tego, iż 
są rzeczą niezwykłą. Harmonia sama wreszcie w wier
szach zawarta, jest chwytnem ciałem żyjącej mowy; pro
za zaś jest czystą myślą, znikającą jak duch nocny lub jak 
każde bóstwo zwykłej sekundy śród na zego uścisku! Dla



lego sławny niegdyś A1 w a r napisał grammatykę łaciń
ska wierszem. Prawda, że wiersze takowe koślawią 
w młodzieży wyobrażenie o prawdziwej poezyi, ułatwia
ją przecież pamięć nadzwyczaj. Stąd też przysłowia: 
np.: kto za kim ręczy, tego djabeł meczy itp. żyją od 
wieków w pamięci ludu. Każ dziecku naprzód króciu
tkich wierszyków, np. sześcio - lub óśmiosylabnych pó
źniej dłuższych, — jedenasto łub trzynasto zgłoskowych 
uczyć się na pamięć; prozę zachowaj mu na sam koniec! 
—• Wiele dzieci nauczą się łatwo tego lub owego na 
pamięć, skoro uchem wyrazy łowią5 s książki zaś uczyć 
się bardzo trudno im przychodzi. Jest to dowodem no
wym, że wszelka mnemonika sztuczna, której książka 
najgórniejszym jest szczytem, więcej dla pamięci ucią
żliwa, niż przydatna. Jeżeli przeto biedne dziecię me
czy się nad książką, a przecie dcklamacyi swej nauczyć się 
niemoże, spróbuj właśnie podanego środka; weź od nie
go książkę, czytaj rzecz naprzód i każ mu ją powta
rzać! Któż wie, czy mu tym sposobem pracy nie uła
twisz! — G recki'grammatyk Artemidor zapominał za 
każdym razem wszystkiego, co umiał, gdy się przeląkł. 
Niejeden chłopiec pilny zostaje Artemidorem w tej chwili, 
gdy mu examen składać przychodzi. Obawa, a tem 
bardziej strach, jest meduzą, która pamięć głazem wy
obraźni już będącą, obraca w głaz nowy, i robi czło
wieka głupcem. Lód dreszczem przejmującej trwogi 
ścina jaźń naszę i robi ją dla żadnych wrażeń' nieprzy
stępną. Wszakże nawet zbrodniarzowi każe prawo zdej
mować z rąk i nóg kajdany, przypuszczając go do spo
wiedzi lub też do sądownego posłuchania! A przecież 
niejeden nauczyciel grozi biednemu dziecku, mającemu 
pamięć tępą, rózgą lub kozą, zapominając o tćm, iż prze
rażona dusza o niczem myśleć niemoże, wyją wszyto mie
czu nad nią wiszącym, iż w ówczas nie zadana dekla- 
macya, ale rózga i koza koroną swą cierniową z ogrój
ca widzianą zatrudniać ją będzie! Pochlebiaj lepićj u- 
czącemu się na pamięć dziecięciu! Proźba lepsza tu, 
jak groźba! •— Chłopiec mały i dziewczyna spamiętają



wszystko łatwiej na drodze analitycznej, t. j. idąc 
od rzeczy pojedynczych, do szczególnych, a wreszcie 
do ogólnych. Młodzianowi:zaś lepsza jest metoda, syn
tetyczna t. j. pokazanie mu na sam przód całości, 
a później wdanie się z nim w; szczegóły i drobnost
ki! — Nic niejest tak dla pamięci dziecinnej trudne, jak 
moralne maksymy, ogólne zdania i oderwane pojęcia; 
stąd tez nieprzeznaczaj dla niej żadnych wierszy, ża
dnych deklamacyi takowych, gdzie się coś podobnego 
znajduje! To nie dła dzieci! — W  ćwiczeniu pamięci 
trzymaj się natury i wieku dziecięcego! Zaczynaj prze
to od najłatwiejszych i przechodź zwolna do coraz tru
dniejszych rzeczy! Kwintyliana rada następna ma tu 
do dziś dnia jeszcze swe znaczenie! Primum pauca, et 
quae taedium non afferant: tum ąuotidie adjiciantur sin- 
guli versus, ad infinitum usque peryeniat. Prius poe- 
tica, tum oratorum, noAÓsime ctiam solutiora et magis 
ab usu dicendi remota, qualia sunt- e. e. jurisconsułto 
rum. — Pamięć jest częstokroć szczególniejszym darem 
natury i daje sic w ówczas do najwyższego stopnia wy
kształcić. Seneka opowiada nam np‘. o pewnym poecie, 
albo raczej wierszoklecie, który tak nadzwyczajną pa
mięć posiadał, iż wysłuchawszy raz innego poetę dzieło 
swe obszerne czytającego, spamiętał wszystkp dosłowrnie, 
wróci! do domu, napisał i wydał za swoje! — Ćwiczyć 
młodą pamięć potrzeba; staraj się przecież nigdy jej nie- 
przeładować! Pamięć przeładowana jest, równie jak' 
przeładowany żołądek, chorobą zdrowia niebespieczną, 
tępi czynność ducha i robi nas nieukami!

8 ) Pamięć ma, jak wszystko na ziemi, swoich nie
przyjaciół. Mówią, że ona wypiera z jaźni naszej sa
modzielność, że usypia naszego ducha, nasz urn, rossą- 
dek i umysł, słowem nasze twórczość. I przesąd, ten 
dość pospolity daje się słyszeć zwykłe z ust takowych 
ludzi, co mniemają, że są lepszemi głowami, że są przy
najmniej półjeniuszami, i pragną, żeby ich powszechnie 
za takich uznano! My na to odpowiadamy. Pamięć 
ubija nam gościniec, jak już rzekliśmy, do rozumu, a za-
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tein do pierwszego porządniejszego myślenia. „Kto nie- 
wyksztalcił troskliwie pamięci, niepozna, co się w ko
lo niego święci; bo pamięć słońcem, co świta śród 
tłumu, co wskrzesza przeszłość, ten puklerz rozumu!“ 
Salustyusz umiał całego Demostenesa na pamięć, Ka
łów biblia całą, a Barciusz Terencyusza; Skaliger na
uczył się na pamięć w trzech tygodniach wszystkich dzieł 
Homera! I czyliż ludzie ci byli zwyczajnemi podmio
tami? Czyli ta pamięć wielka szkodziła ich myślenia 
potędze? My bierzemy pamięć, jak i wszelką inną wła
dze w istocie człowieczej, przeciw jćj niesprawiedliwym 
nieprzyjaciołom pod opiekę. Stąd jednak niewy- 
nika wcałe, byśmy pamięć nadewszystko cenili! Od
dajemy jej tylko należytą słuszność i stawiamy ją wy
żej, niż wyobraźnią, zmysłowość i cielesność, te trzy 
jej niedojrzałe siostry, przecież nie wyżej od rozumu 
oraz od wszystkich staj idealności i rzeczywistości czło
wieka, które późnie} poznamy! Kto pamięć ostatnim 
celem swego wykształcenia zrobił i tego celu przewy- 
bornie dopiął, zamienił się w pewnego rodzaju maryo- 
netkę, t. j w nieżywą, a przecież poruszającą się dwu
nożną księgarnią! Dla takiego człowieka następne uwa
gi. Pamięć jest, mimo całej swej czynności i potęgi 
właściwie bierną władzą. Bez wyboru zbiera ona swe 
skarby, nietroszcząc się o złoto lub ołów, niepytając, 
czyli rzecz prawdziwa lub fałszywa. Wielka pamięć jest 
równie, jak wielka zmysłów naszych drażliwość, chorobą, 
jest półszczęściem lpół nieszczęściem naszem. Kto ma bo
wiem "zmysły drażliwe, tj. nerwy osłabione, czuje w pra
wdzie roskosz silniej; również kto ma pamięć nadzwy
czaj chwytną, zatrzymuje w sobie bez różnicy mądre 
i głupie zdania, dobre i złe rzeczy, słowem wszystkie 
potrzebne i niepotrzebne wrażenia! Głowa takiego czło
wieka staje się prawdziwie żydowskim sklepem, wktó- 
rym znajdziesz wszystko, czego żądasz, wyjąwszy to
war poczucia siebie samego! Pamięć jest zwiercia
dłem natury, nie zaś naturą samą, czyli jest władzą 
plastyczną, nie zaś romantyczności, tej wiecznćj psychy



9§0

w naturze potęgą. Pamięć, 'wszystko bez braku zbiera
jąca i na opokach swych ścian żelaznemi literami zapisują- 

>ca, nabiera, mimo całego swego plastycyzmu, pewnego 
charakteru zmartwiałości i pewnej natury trupiej! Dla 
tego tez ludzie nadzwyczajnej pamięci mają wprawdzie 
wielką pilność i wytrwałość, odrażają nas przecież swą 
osowiałością! Są to uczone puszczyki Minerwy, pusz
czyki #mowie, nie ludzie! Gromadzą oni, jak Tantal, 
kupy niebotyczne złota, przecież nigdy nie syci, i dla 
tego śród tych kup połowa śmieci; oni niewiedzą o wyż- 
szem przeznaczeniu człowieka; ich uczoność jest niewy
czerpana i niezna żadnych granie; ich pracowitość wyż
sza nad wszelkie podziwienie; przecież ani marzą, iż 
wszystko, co posiadają, od wykształcenia rozumu i in
nych władz umysłowych zawisło, i że wedle tego wy
kształcenia pokazuje się albo umarłą, albo żywą rzeczą, 
bezdusznością lub duchem, ostem dla osłów lub smaczną 
potrawą! Biada im, skoro sami poznają stan własny. 
Wówczas przeświadczenie wewnętrzne niedaje im pokoju, 
oraz oznacza twarz ich i czoło pewnem piętnem pod
daństwa i niezadowolenia. Czują się oni w kajda
nach, bo niesą zdolni, uczynić z bogactwa swe
go wolnego użytku. Ich wielkich skarbów szatan mru
kliwy jest strażnikiem! Z drugiej strony przekona
nie o swej nadzwyczajnej pamięci tchnie w nich pychą 
niepodobną do wytrzymania, godną chłosty i pogardy. 
Sądzą oni, iż więcej umieją; niż wszyscy ludzie na 
świecie i dla tego poglądąją ha nich okiem lekce
ważenia. Jeniusze i talenta są u nich nieuki! Tak 
to zazwyczaj bywa. Osieł widzi nawet w słoniu i we 
lwie, samego siebie! Dzieła ludzi obdarzonych nie
słychaną .pamięcią rozvyłóczą się po mnogich tomach 
grubych in folio i zawsze są bes końca; więcej w nich 
treści niż ducha; to cegły i wapno, nie zaś kościół 
świętego Piotra w Rzymie! Dość tu jest spojrzyć na 
wydania starożytnych pisarzy rozlewające się — filo
logicznym przypisków potopem, by się o prawdzie na
szego twierdzenia przekonać. Dzieła takie są, mi-
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mo całych kopalni Indostanu ciężarnych złotem naj
różnorodniejszych dat; faktów i wiadomości, przecież 
magazynami najokropniejszych nudów i śmiertelnego po- 
ziewania! Pamięć szalona i zupełnie odosobniona ma
luje się wyraźnie w oczach człowieka; ale jak? Pięt- 
tnem zdrętwiałego waryactwa, albo bezmyślnej, zupeł
nej głupoty! Ludzie' wielkiej pamięci, — to pszczoły 
i mrówki w naszym rodzaju, które dla tego tak pilnie 
zbierają, gromadzą i skupiają, by przyszedł człowiek 
jaki, i uczynił dla siebie z ich pracy użytek! O nich 
powiedzieć można, jak o każdym jeniuSzu, co wzglę
dem Pompejusza stronników mówi Rzymianin o swym 
Cezarze: „Przyszedł, spojrzał i p o b i ł T u  jeszcze 
jedna uwaga. Zwierzęta mają równie pamięć, jak wy
obraźnią, zmysły i ciało. Pamięć ludzka jest przecież 
pamięcią realną, idealną i rzeczywistą, pamięć zaś zwie
rzęca jest tylko realną. Pamięć przeto nasza jest, jak 
i wszystkie nasze inne usposobienia naturalne, nierów
nie doskonalsza od pamięci zwierząt Człowiek jednak
że, co w pamięci murem stanął, i pamięć najwyższym 
szczeblem swego rozwikłania uczynił, różni się od zwie
rza pełniejszą i doskonalszą swą naturą, lecz więcej ni- 
czem; jest przeto jedynie szlachetniejszem zwierzem, 
np. słoniem drugiej potęgi!

§. 19 .

U  o z u  ni, który już w  swej pierwotnej czy
stości, czyli w  swem zupełnem odosobnieniu 
się od umu, rossądku i umysłu, występuje, 
w  królestwie zwierzęcem pod i n s t y u k t u  

nazwiskiem, który, wsparty umysłowością, 
obrabia, rozróżnia składa i roskłada nasze 

wrażenia, wyobrażenia i przypomnienia, jest 

wyobraźnią na trzecim i pamięcią na drugim

stopniu swego rozwikłania. Ponieważ zaś
36



wyobraźnia jest stokiem i ogniskiem w szy
stkich zm ysłów, i ponieważ pamięć, jako 

stężona wyobraźnia, jest tymże samym sto
kiem i temże samem ogniskiem drugiej po
tęgi; rozum przeto je s t ,  jako wyobraźnia 

trzeciego i pamięć drugiego stopnia tymże 

stokiem i temże oguiskiem trzeciej potęgi. 
Rozum jest w ięc ostatecznym punktem sku
pienia całej zmysłowości, ostatniem jej prze- 

wewnętrzuieniem, jej wtarguieniein w  kraj 
umysłowości, a przynajmniej w  województwo 

umu, zaczem najpiękniejszym kwiatem całe
go ciała; jest ciałem zaczyuającem wiedzieć 

o sobie, czyli p r z e ś w i a d c z e n i e m .  Z m y 
s ł o w o ś ć  ze sw ą wyobraźnią i p a m i ę ć  

są dwiema jego młodszemi siostrami i jego  

sprawczyniami. On przeistacza wrażenia. 
'  wyobrażenia i przypomnienia, materyałem dla 

niego będące, w  p o j ę c i a ,  jest przeto c a 
rem samowolnym w  krainach najpierwszego, 
czyli twierdzącego poznania. Przy tworze
niu pojęć pokazuje się on władzą p o r ó w 
n y w a n i a ,  r o z r ó ż n i a n i a . i  o d r y w a n i a ,  

czyli tyglem chemicznym wszelkiego stapia
nia i rostapiania danego mu żywcem  z  na
tury materyału, saganem kipiącym równie 

przejrzystym olejem podobieństwa jak*mętnym 

niepodobieństwa żurem. Rozum, zatrudniają
cy się, j a k  pamięć, wyobraźnia i zmysło
w o ść, światem zewnętrznym, jest jeszcze  

biernością, która przecież już ma najwyższy  

w  sobie charakter czynności, jest zatem ją-
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drem naszej jaźni empirycznej, czyli właści
w ą i istną empiryczną jaźnią. Rozum jest, 

jako władza myślącej roskładni r o z m y s ł e m ;  

rozmysł bystry jest b y s t r o ś c i ą ,  bystrość 

igrająca d o w c i p e m ,  a dowcip przeciw  

samemu sobie zwrócony humorem.  Rozmysł, 
bystrość, dowcip i humor są, jako postaci 
rozumu, empirycznej natury i stanowią pię
kne barwy tęczowe w  najpiękniejszym kwie
cie naszego ciała. Kształć tedy w  wycho- 

waiicu twoim rozum s całą do niego nale
żącą świtą, a zrobisz go człowiekiem re- 

aluyni i przywiedziesz empiryczne jego w y
chowanie do najwyższego szczytu! Jak  

masz jego rozum kształcić? Działając na 

jego pamięć, wyobraźnią i zm ysły, odkry
wając mu kombinacye mowy ludzkiej, czy
tając z  nim stosowne książki i wprowa
dzając go w  towarzystwa płci obojej, a szcze
gólniej niewieściej!

* * *

t.) Uderzy to niezawodnie niejednego z naszych czy
telników, że rozum uważamy za dyamentową koronę 
pamięci, wyobraźni i zmysłowości, za ostatni 
punkt środkowy i najpiękniejszy kwiat różany ciała, 
a przeto jeszcze za ciałowość, że go do realności  
istoty naszej liczemy! Usprawiedliwiamy się więc na
stępnym sposobem. Rozum jest w istocie naszej ostat- 
niern i najdoskonalszem twierdzeniem, umysł zaś jest 
w niej ostatniem i najdoskonalszem przeczeniem; pier
wszy jest okiem naszej jaźni ze wnętrzność, drugi 
zaś jej okiem we wnętrzność wid' ącem, pierwszy



okiem w naturze, drugi okiem w duchu czy tającem. K o- 
zum i umysł są to dwa najsilniejsze w nas polarne prze
ciwnik!, są ciałem i duszą na najwyższym stopniu roz
wikłania i rozdwojenia. Rozum zdoła , jak tego nawet 
etymologiczne jego znaczenie, czyli zgłoska roz, po
czątkiem jego będąca, dowodzi, tylko r o składać roz
rywać, rosparać, rozdzierać, rostapiać, rosćwierto- 
wywać, rosczłoniać; on jest prawdziwie nożem anato
micznym naszej jaźni roskrawywującym przypomnienia, 
wyobrażenia i wrażenia, a więc naturę, świat zewnęt
rzny, czyli trupa! On wiedzie nas w kraj roskładni, 
czyli mnogości i analityczna metoda jest jego co
dziennym pacierzem; on panuje na smugach nąjrozma- * 
itszej względności  i we zwierzyńcach powszechne
go za w aro wania; dostrzega wszędzie różnic bes 
końca, jest zmysłem na pożytek, użyteczność  
i praktyczność rostworzonym, słowem jest zupeł
nie empirycznej natury. Ten ma rozum, kto podszedł, 
zbił i zrobił marsową siekanką wroga swej ojczyzny; 
kto zebrał wielki majątek, dostąpił wielkich zaszczy
tów, umiał zarobić na sławę i poszanę publiczną; kto 
odrwił innych, swego celu dopiął i potrafił się prze- 
wybornie, jak piskorz, s każdej na się zastawionej 
matni wyśliznąć! Niejestże przeto czasowość, rzecz, 
realność rozumu przedmiotem? Każdy żydek polski 
ma rozum godny wielkiego podziwienia; ani kucharce, 
ani chłopu, ani dziecięciu niebraknie, jak to mówią, 
na zdrowym rozumie! Nie masz nic nad rozum 
polski! Tak odezwał się raz furnal pański, który 
w karczmie Niemca s kudłów odarł, wyśmiał i wyszy
dził, który otrzymał w końcu za to wszystko przed 
trybunałem wójta gminnego słuszność! Przecież ani 
kucharka, ani chłop, ani dziecię, ani żydek nasz, ani 
rozum polski tak u nas sławny nie pokazali się, aż do 
dziś dnia zdolnemi czystej myśli, spekulacyi i syste
mu! Rozum niejest potęgą Hegla, ale potęgą Rot- 
szylda; nie jest królem na niebie, ale na ziemskim 
padole! Nie górne idee, ale złoto i błoto są jego ce-
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lem! Od jest rozumieniem tego łubowego, rośnie 
przeto jeszcze jak roślina w ziemi. Przed sejmem du
chów drży on, bo wie, iż tu nie otrzyma emancypa- 
cyi! — Przeciwnie zaś umysł, jako to, co tylko u  na
szego mysi u, lub tez u  naszej myśli znaleść mo
żesz, jest władząv bezwarunkowej jedności wszędzie 
bezwarunkową jedność widzącą, wszystko w jedność 
zlewającą, jest igłą niewidzialną s szywającą to, co 
rozum lekkomyślnie rospruł! Umysł wiedzie nas w kraj 
metafizycznej składni, i syntetyczna metoda jest 
jego tchnieniem, on panuje w strzeniach zawsze tejże 
samej bezwzględni i śród niebios boskiej bezwa- 
runkowości, dostrzega wszędzie jedni świętej, jest 
zmysłem na świat wewnętrzny ducha, idei, teoryi 
i szlachetności rostwartym, słowem jest zupełnie spe
kulacyjnej natury, okiem w kraj niewidzialności! Nie
miec ma umysł, bo stał się Leibnicem, Fichtem, He- 
glem, bo rosprzestrzenił się swobodnie na łonie naj
wyższej dotąd ludzkiej umysłowości! Umysł, to skrzy
dło Michała archanioła unoszące nas rączo do nieba! 
On niejest, jak rozum, naszą facultas rei, ale naszą 
facultas ideae! Metafizyczność zapuszcza swe korze
nie w dnie metafizycznem, a empiryczność w dnie 
empirycznym; zaczem umysł w duszy, a rozum wcie
lę. Ze umysł przyrodą i dzielnością jest naszej duszy, 
nikt o tćm nie wątpi, ponieważ każdy żywot czuje, 
iż rzeczy umysłowe nie są rzeczami zmysłowemi,  
należą tedy pod buławę ducha! Czemże więc być 
może rozum, ten okrzyczany antagonista umysłu, je
żeli nie przyrodą i dzielnością naszego ciała? Skoro 
umysł jest kwiatem duszy, to rozum jest kwiatem cia
ła; skoro umysł jest duchowością, ‘rozum jest ciało- 
wością; skoro umysł stokiem i ogniskiem całej ideal- 
ności, rozum stokiem i ogniskiem całej realności! I tak 
się też ma rzeczywiście! Ciało bowiem jest naszą rozło- 
gą, zmysły zlewające się społem w wyobraźni są pier
wszą, pamięć będąca wyobraźnią usadowioną jest dru
gą, a rozum, ta pamięć w nowo pozyskanym swego



zmartwychwstania ruchu, jest trzecia rozłogi owej przy
roda! Wyobraźnia jest pierwszym, pamięć drugim 
a rozum trzecim wszystkich zmysłów stokiem! Wra
żenia zmysłowe zlatują sic, jak jaskółki śród wiosny, 
w wyobraźni, zagnieżdżają sie w pamięci i rozradzają 
sic w rozumie! Rozum przeto jest istotą i prawdą 
pamięci, istotą i prawdą wyobraźni, zaczem istotą 
i prawdą całej zmysłowości i całego ciała 5 jest pamię
cią drugiej, wyobraźnią trzeciej, a więc zmysłowością 
i ciałem najwyższej potęgi! W nim przychodzi ciało, 
nasze i obce, czyli cała natura do swego przeświadcze
nia ; on jest tedy istotnem przeświadczeniem, jaźnią 
naszą empiryczną, w której się wszelka zewnętrzność, 
jako we zwierciadle swem przegląda!

Zwierzęta mają zmysły skupiające się w wyo
braźni, mają także i pamięć, a więc mieć muszą ro
zum ! Rozum zwierzęcy zowie się przecież, i to słusz
nie, instynktem. Czemże więc jest ten instynkt? 
Jest pamięcią i wyobraźnią w jedni, zaczem ogniskiem 
i stokiem całej zmysłowości, punktem środkowym w ner
wowym ciała systemie, a przeto rozumem! I jakaż 
różnica między zwierzęcym instynktem, a ludzkim rozu
mem? Ludzki rozum, ma w sobie urn, czyli pier
wiastek umysłowości, jest przeto światłością ducha 
oświecony 5 zwierzęcy instynkt zaś niema w sobie umu, 
a więc żadnćj twórczości; rozum jest instynktem, któ
ry jedną nogą stoi w kraju ducha, czyli który przy
najmniej um, ten pierwszy powiat duchowy, wcielił 
w siebie, instynkt zaś jest rozumem bez umu; rozum 
ma w sobie dwie potęgi: potęgę zgłoski roz, jako 
władzę rosskładni i potęgę zgłoski um; instynkt 
zaś jest jedną potęgą, potęgą zgłoski roz, ,  czyli pro
stą roskładnią. Zwierzę też ma tylko, ,łe tak powiem, 
roz, czyli instynkt wiodący go do pożywienia, a więc 
do rozdzierania i rozmielania rzeczy! Instynkt jest, 
dziką gruszką, czystym, pierwiastkowym rozumem, 
a rozum jest zaszczepioną przez, ogrodnika urnowego 
gruszką, instynktem, który umysłowość w nektarze
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swym eterowym skopała! Ze instynkt jest czystym, 
pierwotnym, od umu odosobnionym rozumem, ze jest 
słońcem zwierzęcego ciała, dowodzi tego mądrość i po- 
jętność słonia, pudla, małpy i innych czworonożnych 
stworzeń. Rozum zdolny jest mowy, ponieważ ma 
w sobie urn, czyli pierwiastek wszelkiej twórczości} 
instynkt zaś niejest zdolny mowy, gdyż nie zawiera 
w sobie umu. Mimo tego zatem, że rozum i instynkt 
są rzeczą tążsamą w bezwarunkowej jedni, wielka 
przecież między nimi różnica! Człowiek różni się od 
zwierza, nie ciałem, nie zmysłowością ani pamięcią, ale 
rozumem. Tu pierwsza głębsza występuje między czło
wiekiem a zwierzem różnica. Jednakże różnica ta nie
jest jeszcze zbyt wielka, bo rozum o tyle jedynie wyż
szy od instynktu, o ile pamięć i wyobraźnia nasza 
wyższa jest od pamięci i wyobraźni zwierzęcej, o ile 
zmysły i ciało nasze od zwierzęcych doskonalsze! Róż
nimy się ludzie od zwierząt, mówi Kopczyński, rozu
mem i mową! Prawda, ale jeszcze różnimy sic nie
wiele! Człowiek realny, czyli empiryk, różni się od 
zwierza rozumem i mową} człowiek idealny, czyli
metafizyk, różni się od zwierza i empiryka umysłem 
i myśleniem} a człowiek rzeczywisty czyli filozof, 
różni się od zwierza, empiryka i metafizyka inysłem 
i poznaniem! Kto więc ma tylko rozum i mowę, 
niechaj jeszcze nie tryumfuje głośno, bo bliższy jest 
zwierza niż rzeczywistego człowieka! Taki też zwykł 
mówić: duszy niemamy; nasze rozumowe uspo
sobienie jes t  skutkiem wyższej  organiza- 
cyi ciała! Jednćm słowem rozum jest instynktem, 
w którym maluczka gwiazdka duchowości zabłysła, albo 
raczej w którym zeszedł księżyc odbijający od siebie 
światło słonec ne! Rozum, to nie dzień w krainie 
poznania, ale jir' noc dnia połyskiem oświecona!

Wyobraźnia, w której się wszelkie zmysłowe wra
żenia uśrodkowiają i poczuwają, mówi o każdym przed
miocie budzącym w niej wyobrażenie; „tak j e s t a nie- 
inaczej“; pamięć mówi o tymże przedmiocie: tak a nic

#



inaczej b y ł o 5 rozum wreszcie, jako pamięć i wyobraź
nia w jedni, mówi: tak a nie inaczej było i tak anie- 
inaczej jest, a więc także tak a nie inaczej bę dz i e ,  
zaczem tak a nie inaczej było, jest i będzie, czyli jest 
raz na z a w s z e !  Rozum przeto jest już władzą wy
strzelającą za obręb pojedynczości i porywającą pewną 
o g ó l n o ś ć ,  czyli jest twórcą i królem p r a w i d e ł !  
Ponieważ zaś on ze zmysłowości, wyobraźni i pamię
ci, tych wiernych i biernych zwierciadeł pojedynczości, 
wychodzi, i zwolna do ogółu,' czyli do prawidła postę
puje 5 więc a n a l i t y c z n a  me t oda  i tak zwana w lo -  
ice a n a l o g i a  charakteryzują każdą jego robotę!

Rozum jest, jak wszystkie filozofie zgodnie nam 
rostrąbiają, ojcem, twórcą i życiodawcą pojęć. Czem- 
że są te pojęcia? Natura dzieci niemoże się różnić 
od natury ich rodzica. Pojęcia są tedy przypomnienia
mi drugiej, wyobrażeniami trzeciej, a więc wrażenia
mi najwyższej potęgi; są przeto rzeczami samemi 
zewnętrznego świata w jaźń naszę empiryczną, 
czyli w rozum przeniesionemi, przychodzącemi tu do 
swej wiadomości o sobie czyli do swego przeświadcze
nia, i występującemi, jako słowo, sktórego niegdyś 
powstały! Pojęcia zawsze są ogólne, jak ro
zum, ich zrzódło! W  nich stają się równie wraże
nia, wjrobrażenia i przypomnienia, jak w rozumie 
zmysłowość, wyobraźnia i pamięć, ogólnością! Poję
cia są takiemi co do joty przeciwnikami idei ,  jakim 
przeciwnikiem jest rozum względem umysłu! Jak 
idee, te córy umysłu,* metafizycznej, tak są po
jęcia, te syny rozumu, empirycznej natury! Po
jęcie rzeczy i rzecz, to w bezwzględnej jedni zupełnie 
tożsamo, we względnćj różni zaś co innego! Jak przy
chodzi rozum do pojęć? Rozum, będący jaźnią empi
ryczną, patrzy jako wyobraźnia i zmysłowość na świat 
rzeczy i doznaje pewnych wrażeń i wyobrażeń; jako 
pamięć odkrywa w sobie równe lub podobne wrażenia 
i wyobrażenia, czyłi przypomnienia; porównywa 
więc teraźniejsze wrażenia i wyobrażenia swoje zda-
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wniejszemi, t. j. s przypomnieniami; odróżnia jedne 
od drugich; odrywa od nich piętna, czyli znamiona 
zgodne lub niezgodne, i uchwycą tym sposobem pe
wna ogólność, właśnie pojęciem zwaną! Porówna
nie przeto, odróżnianie i odrywanie są droga
mi wiodącemi do pojmowania i charakterem czynności 
rozumu. Wrażenia, wyobrażenia i przypomnienia są 
jeszcze rzeczami istotnemi, żywcem z natury wziętemi; 
pojęcia zaś są wprawdzie temiż samemi rzeczami, ale 
zupełnie zduchowionemi, a więc myślami oderwanemi, 
czyli oderwaniami, abstrakcyą. Lecz dosyć, bo dalszy 
ciąg tego przedmiotu należy do loiki.

Wiemy już, że trzy są rodzaje pamięci: pamięć 
realna, idealna i rzeczywista. Rozum także, jako pa
mięć zmartwych powstała, ćzyli jako pamięć wyższej 
potęgi, jest trojakiego rodzaju: rozum realny, ide
alny i rzeczywisty.- Rozum realny jest rozu
mem empiryka i zwyczajnego człowieka; jego przed
miotem jest realność  ̂ czyli świat zewnętrzny, natura. 
Taki rozum nie różni się wiele od zwierzęcego instyn
ktu , i pogardza wszystkiem, co nieprzynosi nam żadne
go pożytku. Rozum idealny jest tymże samym ro
zumem, który przecież waży się już przedmioty umy- 
słowości, idealność, czyli świat niewidzialny, wziąć 
pod swe nożyce i uczynić swym przedmiotem. Taki 
rozum objawił się np. w krytyce czystego umy
słu Kanta, i występuje w każdym empiryku sądząc}Tm 
o sferach metafizycznych, o sferach wyższych nad jego 
władzę pojęcia! Rozum rzeczywisty wreszcie ośmie
la filozofią i jej przedmioty, czyli Boga, bóstwo, 
wolność, życie doczesne i wieczne uczynić 
rozbiorowego swego kucharskiego tasaka polęgwi- 
cą. Takowy rozum mają zwykli teologowie, widzący 
tylko różnicę między stwórcą a stworzeniem, Bo
giem a światem, i niepojmujący ich bezwzględnej jedni; 
czyli wszyscy zwolennicy tak zwanego supernaturali- 
zmu! Te trzy rozumy są w istocie jednym i tymże 
samym rozumem. Pierwszy przecież jest jedynie ro-
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żarnem zdrowym, ponieważ on trudni się właści
wym swym i nieprzechodzącym władzy swej pojmowa
nia przedmiotem!

Rozum tedy jest stokiem ostatecznym i ogniskiem 
najśrodkowszem zmysłowości naszej, pamięcią wyższej 
i wyobraźnią najwyższej potęgi, jeniuszcm naszego cia
ła, czyli jaźnią naszą empiryczną, zewnętrzną! On 
jest ciałowością śród najpiękniejszego kwiatu swego 
rozwikłania i na szczycie góry swego uduchowienia, 
a przeto ciałowością najbardziej duchowej natury; jest 
graniczną wieżycą w cesarstwie zmysłowości poteżnem, 
s której już ujrzysz kraj umysłu; jest górą Mojżesza, 
s której widać już ziemię obiecaną! On jest pewną 
czynnością, ponieważ, będąc ogniskiem środkowym we 
zwierciedle wklęsłem całej zmysłowości, zdolny jest 
błysnąć pełnym barw i ruchawym światła naturalnego 
płomieniem. Jego czynność jest przecież w gruncie 
najwyższą biernością, a więc czynności istnej pozorem; 
bo on nieprzestaje być, mimo całej swej centralności, 
natury zwierciadłem! Jeżeli pamfęć jest zamarzła, to 
rozum jest odmarzłą i rostajoną wyobraźnią. Pamięć 
podobna jest do zimy, w której woda wrażeń i wy
obrażeń lodem się ścina; rozum podobny jest do wio
sny, w której strumienie natury się rosstapiają, .i pół 
lodem pół rzeką, czyli wrażeniami i wyobrażeniami 
krą przypomnień najeżonemi, a więc pojęciami  
płyną! — Porozumiawszy się s czytelnikiem naszym 
względem istoty rozumu, przystępujemy teraz do kształ
cenia go pod względem pedagogicznym.

2.) Liczni rodzice i ochmistrze domowi błędnie 
mniemają, że rozum jedynie pedantyczną nauką kształ
cić się daje, i dlatego dręczą przedwcześnie biedną 
dziecinę książką, kajetem, tablicą rachunkową i tp. 
Prawda niezawodna, iż nauka rozum nasz kształci ido 
najwyższego stopnia rozwikłania podnosi; ależ nauka 
przed czasem jest olejem wrzącym, w którym rozum 
młody chcesz kąpać lub kąpiesz! Chłopstwo nie zna 
żadnej nauki, a przecież ma rozum tak zdrowy! Na-
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uka daje nam rozum uczony, życie zaś rozum natural
ny! Nauką podniesiesz rozum naturalny, ale rozumu 
naturalnego nie rozbudzisz; nauka dobra jest tutaj, ale 
nie na początek! Czem owad żarłoczny dla rozwija
jących się pączków wiosennego liścia, tern nauka dla 
młodocianego rozumu! Poźrze ona zaledwie rozwity 
rozumek; uczyni dziecię przedwcześnym starcem! Je
żeli pragniesz rozum młodociany zbudzić i kształcić, 
rostwórz przed dziecięciem księgę wielkiej, pięknćj 
i wzbierającej potopami życia powszechnego natury! 
Wiedź je s sobą na błonia i w gaje, pusżczaj je swo
bodnie śród zgrai jego rówienników, pokaż mu codzien
nie coś nowego, oraz to, co dawniej już widziało, pom
nażaj jego wyobrażenia, pokrzepiaj jego przypomnienia, 
słowem działaj na jego wyobraźnią i pamięć! 
Wyobraźnia i pamięć są czynnikami rozumu; staraj się 
je kształcić, a one same przez się dziecię rozumnem 
uczynią! Daj młodemn twemu stworzeniu wiele wy
obrażeń i umiej jak czarownik zaklęte duchy, wywo
ływać jego przypomnienia, a przyjdzie samodzielnie do 
pojęć! Wszakże pojęcie każde jest zlewaniem się wy
obrażeń i przypomnień w jednę ogólność! Niechaj wy- 
chowaniec twój znamion każdego przedmiotu bystro do
strzega, porównywa je s sobą, rozróżnia jedne od dru
gich, oczysczcza je od wszelkich chwilowych przycho
dów, chwyta je w ich wiecznej niezmienności i po
rządkuje; niechaj nauczy się całość od części i cząste
czek niepodległą zdobywać, całość tę w jej cząstki 
i cząsteczki rozlewać, przymioty, właściwości, działa
nia, stanowiska, względności najróżnorodniejsze, wszy
stko to odrębnie ujmować; niech wydoskonali zwiercia- 
dlowość całej swej biernej jaźni! Jego władza po
równywania, rozróżniania i odrywania nie
chaj nabierze pewnej wprawy i dzielności! Jeden 
przedmiot dobrze obejrzany przyniesie mu już mnóstwo 
wyobrażeń, wzbudzi wiele przypomnień, sprawi mu za
tem więcej pojęć, niż wszelka formalna nauka. I to 
wszystko stać sio może w ogrodzie, przy oglądaniu
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tego lub owego drzewa, kwiatu, chrabąszcza, i śród 
niewinnej uciechy! Tutaj idź za radą Russa! Dzie
cię jest jeszcze dzikim człowiekiem i synem natury. 
Natura wiec niech będzie jego książką najpierwszą i je
dyną, niech będzie mentorem jego i kluczem rozumu 
świątynią rostwierającym! — Skoro wychowaniec twój 
nabył o pewnym przedmiocie fałszywego pojęcia 5 wy
wiedź go z błędu, ale nie twoją słowną nauką! Każ 
mu przedmiot jeszcze raz oglądać! Jego własne nowe 
poszukiwanie ma uczynić pojęcie jego prawd'uwszem J 
Niechaj zdaje ci s każdego swego poszukiwania rachu
nek; przecież nie dla tego, by to było jego obowiązkiem, 
ale ze powierzenie się jego duszy i udzielenie ci swych 
odkryć radość mu przyniesie. Niechaj spowiada się przed 
tobą śród kształcenia swego rozumu, nie wiedząc o tćm! 
B ezświadomość tajest tu prze wy borną rzeczą, ponie
waż ma charakter wolności i zupełnej swobody. Wy
chowaniec twój gonić ma za jasnością, dokładnością 
i wszechstronnością swych pojęć! Dopniesz tego celu, 
i to bez pedanteryi, skoro w nim żadnego ciemnego, 
niedokładnego i jednostronnego pojęcia cierpieć nie bę
dziesz  ̂ lecz pomyślisz natychmiast o środkach do skło
nienia go ku nowemu rzeczy poszukiwaniu. Tym spo
sobem wezwyczaisz go od młodości samej do głębszego 
śledzenia i badanfa, do niespieszenia sie z objawieniem 
ostatecznćm swej mądrości; tym sposobem śród igraszki 
zrobisz jego rozum wielosiecznym I

3 .) Pojęcie staje się w człowieku słowem, a myśle
nie mową. Kto nabył nowych i dotąd nieznanych sobie 
pojęć, ten pyta się innych o odpowiednie im słowa, lub 
też stara się sam wynaleść dla nich stosowne nazwiska  ̂
bo naturą ludzką jest szukanie porozumienia się wza
jemnego. Wyrazy są głośnemi pojęciami, a mowa jest 
myśleniem na sterowych skrzydłach brzmienia płynącem 
i w uchu się rozlegającem! Jeżeli tedy kształcenie wy
obraźni i pamięci jest pierwszym, to mowa jest drugim 
dobrym środkiem do rozwikłania młodego rozumu. Jean
Paul mówi: Nazwijcie dziecięciu każdy przedmiot, każde

{ '
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uczucie i każda czynność! Przez nazwę zdobywa du
sza zewnętrzność rzeczy, jak wyspę, i przenosi ja na 
łono swego oceanu. linię przeistacza dzikie zwierzę 
w domowej imieniem uśmierzamy jeniusz natury i robi
my go naszym niewolnikiem! Mowa jest najdelikatniej
szą skalą nieskończoności, podpuszczką serzącą mleko 
odmętu, i ważność potęgi jej roskładniej pokazują nam 
dzikie ludy, w których częstokroć jedno słowo calem 
jest zdaniem. Dziecko wiejskie stoi jedynie swą w wy
razy ubogą samotnością niżej od miejskiego. Nie
memu zwierzu jest cały świat, tak nieskończenie rozma
ity, jednem wrażeniem, i zwierze nieliczy, dla niedo
statku pojęcia dwu, ani nawet do jednego! Możecie 
wszelką cialowość przed dziecięciem w pierwszym jego 
lat dziesiątku rosskladać, rozbierać i roskruszać, ale 
tylko nietykajcie duchowości! Duch, który tu wątłą, 
małą i zupełnie w siebie ściągniętą jest rzeczą, t. j. sa- 
inemże dzieckiem, umiera pod ostrym Czekanem ros- 
skladni bez nadziei zmartwychpowstania; ciało zaś od
radza się jak polip s każdym dniem następnym. Ję
zyk* oj czysty jest dla dziecka najniewinniejszą filozofią 
i rozumu ćwiczeniem. Niechaj dziecko, bardzo wiele, 
przecież zawsze s pewną trafnością szczebioce, i przy
zwyczajajcie je do oznaczoności wyrażania się najści
ślejszej od samej kolebki! „Jeniusz nawet i talent nie- 
poczują i niepoznają się dopóty, póki się nie wypisali 
a przynajmniej nie wysłowili! Wszelka podmioto
wość tęskni za sprzedmiotowieniem samej sie
bie, bo tylko w tem sprzedrniotowieniu przekonać się 
zdoła o własnej swej wszechmocy. Mowa jest takowem 
sprzedmiotowieniem się rozumu; w niej przychodzi ro
zum do swego przeświadczenia, przestaje być zwierzę
cym instynktem i zamienia się w ludzką przyrodę; wniej 
podnosi się on do swej najwyższej potęgi, znajduje prze
to otwarte pole do swego wykształcenia. Ił. owa jest 
gymnastyką rozumu, jego olimpiskiemi igrzy
skami. Dzieci czują tem gwałtowniej potrzebę mówie
nia, bo są jeszc e ludźmi naiwnie niewinnemi; doświad-
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czenie rostropności ich jeszcze nie nauczyło, one swe
go jeżyka, jeszcze nie sparzyły. Żadna pieczęć dotąd 
na ich ustach nie leży 5 mówią wiec wszystko, czćm du
sza ich wezbrała. Jch pojęcia zrastają się zupełnie z wy
razami, nabierają kształtu i barwy, wylatują z ich jaźni, 
jak młode słowiki z gniazda! Jch postępy w mówieniu 
6ą nagłe i olbrzymie, są godne podziwienia i dają świa
dectwo potężnemu wzmacnianiu się ich rozumu. Dozwól 
tedy dzieciom gwarzyć, kwilić i gadać; ile im się po
doba! Wszakże wyraz: papa lub tata, który nie
mowlę twe pierwszy raz wymówiło, napełnił cię całem 
niebem ojcowskiego szczęścia! Przez mowę porządku
ją dzieci chaos w swej głowie, porównywają swe wy
obrażenia s przypomnieniami i przychodzą do pojęć. Otrzy
mawszy pojecie wymawiają je natychmiast chcąc się
0 rzeczywistości swej zdobyczy przekonać, a wymówiw
szy je, nie wierzą jeszcze samym sobie, powtarzają za
tem wyraz ten drugi, trzeci raz, ustawicznie i wraża
ją go tym sposobem w swą pamięć. Stąd też pochodzi 
wielka ich szczebiotliwość! — Słownik i grammatyka 
są dwuszalową wagą rozumu narodów. Im znakomitsze 
ma jeżyk ten lub ów słów bogactwo, tern większą ilość 
ma naród językiem tym mówiący pojęć5 im więcej form
1 zwrotów wyrażenia, tem wytrawniejsze empiryczne 
myślenie; w obu razach tem sczodrzejszy rozum. Na
ród mający niesłychane mnóstwo wyrazów, ale form 
i zwrotów „mowy niewiele, dowodzi; że jego poznanie 
nadzwryczaj rozległe, ale przy tem*, że jeszcze tego po
znania należycie nieprzepracował ,* że przeto języka swe
go nie wykształcił zupełnie. Narodem takim są np. Niem
cy. Naród przeciwnie, który ma nie tak nadzwyczajną 
mnogość wyrazów, ale form i zwrotów nieprzebrane mo
rze dowodzi, że jego poznanie było dotychczas wpraw
dzie bardzo szczupłe, ale zupełnie strawione. Takim na
rodem są Polacy. My właściwie; wyjąwszy troszka’ma- 
tematyki i fizyki, nieznamy, co umiejętność wyższa, 
i dla tego język nasz tak dalece ubogi, że rospaczać 
nam prawie przychodzi, chcąc w nim po raz pierwszy



S95 «

coś prawdziwie umiejętnego mówić i pisać. Stąd jed
nak nie wynika, by jeżyk nasz nie zdołał stać się 
w wyrazy bogatszym. Poświęćmy się czas pewien umie
jętnościom , a rostworzą się przed nami kopalnie srebra 
olkuskie, dotąd w komnatach mowy naszćj spokojnie 
drzymiące! Język nasz zato jest bogaty we zwroty. 
Czemu? Od wieków bowiem mieliśmy niezłych poe
tów, którzy język nasz s tćj strony do najwyższego 
stopnia wykształcili. Język niemiecki, który właści
wie dopiero od Lutra czasów stal się językiem książ
kowym,- wyrobiła więcej teologia i filozofia, dla tego 
płynie on oceanem pojęć i wyrazów 5 język zaś polski 
wykształciła prawie jedynie poezya, dla tego w formy 
i zwroty tak nie przebrany. Naród wreszcie, którego 
język, ani w wyrazy, ani w formy i zwroty obfity, do
wodzi, ze jego rozum jeszcze w powiciu, czyli, że jest 
bardzo młodym, dzikim narodem! Co pod tym wzglę
dem z narodami, to i s pojedynczemi ludźmi. Człowiek, 
którego jeżyk w słowa i formy bes końca się rozle
wa, ma najwyższe wykształcenie; człowiek zaś, któ
rego mowa ma słów niewiele, pokazuje niedostatek 
swój co do pojęć, a którego mowa mało ma zwrotów, 
dowodzi, iż jej rzadko używał, a przeto w sobie na
leżycie nierostoczył! Znawca ludzi, mający sam wy
sokie wykształcenie, osądzić zdoła s kilku 'wyrazów 
przeczytanych lub usłyszanych stopień oświaty tego 
człowieka, którego są własnością. Głupiec, udający 
mędrca i pokrywający sztucznie rozum swój krótki, nie 
wie, co czyni, ponieważ sam zdradza się ustawicznie 
własnym językiem. Jak z narodami i dorosłemi ludźmi, 
tak z dziećmi także, bo człowiek dorosły jest obrazem 
narodu, a dziecko obrazem dorosłego człowieka. Je
żeli wychowaniec twój w słowa ubogi, to przekona
nym być możesz, iż jego pojęcia, a tern samem przy
pomnienia , wyobrażenia i wrażenia są nader nie liczne, * 
niepewne i niedostateczne. Wówczas działaj na jego 
wyobraźnią i pamięć, pokazuj mu rzeczy dawniej od 
niego widziane, oraz zupełnie mu nowe, i pomnażąj
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tym sposobem jego pojęcia! Jeżeli mu nie słów, ale 
zwrotów braknie, jest to niezawodnym znakiem, iż je
go rozum dotąd nie nabył należytej gibkości, iż on 
niemyślił wiele! Wtedy rozmawiaj z nim często, skła
niaj go do rozmaitych opowiadań, każ mu sic uczyć 

* piękniejszych poezyi na pamięć! Skoro zaś wychowa- 
niec twój wszystkie swe myśli i uczucia jaśnie, nale
życie, właściwie, a nawet s pewnym wdziękiem wyra- 

, ża, ciesz się wówczas, bo jego rozum już żagle swe 
rozwinął i puścił się na baltyka naszego zatopy! Mo
wa jest wszędzie zwierciadłem, albo raczej echem ro
zumu; jest rozumem brzmiącym! — Dziecko twe ma 
się od początku samego w powszechnie przyjętej, w ksią
żkach zaprowadzonej, czyli w tak zwanej klasycznej 
wyrażać mowie! Jak jeden strój tak i jedna mowa 
odznacza ludzi wykształconych od gminu. Język pol
ski jest jeden! Dziecko twe niechaj więc nie mówi 
z litewska,* z wielkopolska, s kujawska, z mazurska, 
s podlaska i tp, ale prawdziwie po polsku; niechaj już 
językiem swym dowodzi, iż pragnie być czystym i do
brym Polakiem. Dla tego też wypędź z domu twego 
wszystkie niemowlęce wyrazy, i każ dziecku np, za
miast papo, mamo, mówić od razu: ojcze, matko! 
Kto język swój wykształcił, ten nauczył sie go kochać; 
kto koeha swój język, kocha i naród językiem tym mó
wiący, kocha więc swą ojczyznę. Kto język swój wy
pielęgnował i wypieścił, ten nie zostanie zdrajcą oj
czyzny, bo mowa narodowa w nim żyjąca jest rozu
mem narodu w niego wcielonym, jest jednym s kwia
tów realności narodowej! Zdrajcy kraju naszego mieli 
zwyczaj w swym domu francuskim mówić językiem; ale 
nasz Mickiewicz, Karpiński, ale każdy nasz poeta pol- 

, ski i po polsku piszący, to są najlepsi synowie oj
czyzny ! — Nie spuszczaj się z wykształceniem twego 
wyohowańca w narodowej mowie na szkołę, do którćj 
go s czasem oddać myślisz, bo tym sposobem rozum 
jego zaniedbasz 1 Już w domn rodzicielskim ma się 
on nauczyć dobrej polszczyzny. My mlacy szczegół-
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nićj o to starać się powinniśmy, bo chmury nienawistne 
wiszą dotąd nad naszą narodowością i grzmotem swych 
piorunów słodkie dźwięki ojczystej mowy naszej zagłu
szyć zagrażają; bo w szkołach naszych, niestety, język 
polski jest tylko kalafaktorem! Grzech to istotnie śmier
telny, przy takich okolicznościach wypierać nawet z do
mu własnego mowę ojczystą i to czem? —nędzną fran- 
cuzczyzną! Staliśmy się losem okropnym i po części 
nie zasłużonym, niewolnikami politycznymi; mamyż wiec 
sami jeszcze mowę nasze, którę niegdyś swoboda'wy- 
piastowała, strącić z jej szlachetnej dostojności? O nie- 
nąśladujmy mieszkańców niemieckich Alzacji i Lotaryn
gii! — Mowa kształci rozum tak silnie, że nawet na je
go krewniaka, t. j. na instynkt zwierzęcy wpływ swój 
wywiera. Pies, np. koń, i inne zwierzęta, słysząc nie
które słowa do nich zwrócone, uczą się człowieka wreszcie 
w pewnych razach rozumieć i pojmować. Służąc w ka- 
waleryi, byłem raz świadkiem, jak na głos kapitana, od
prawiającego jednego z żołnierzy śród gniewu donośne- 
mi słowy: lewo w tył! Marsz! — wszystkie konie 
pobliższe się zwróciły, zrywając powrozy i wyrywając 
kołki. — Rozmawiaj przeto często z dzieckiem twem 
i dozwól mu szczebiotać, a działać będziesz na rozwi
kłanie jego rozumu!

4 .) W piśmie skorupieje i stęża się mowa j jak w pa
mięci wyobraźnia. Jeżeli mowa, wciąż płynnemi falami 
czasu się kołysząca, jest rozumem dźwięcznym, a więc 
żywostanem rozumu; to jest pismo dźwiękiem tym w sto
jące nuty uchwyconym, wstrzymanym raz nazawsze 
i uwiecznionym, czyli bożostanein rozumu. Jak żyjąca 
rzeczywistość w umarłej sztuce, tak mowa w piśmie 
przychodzi do swego ubóstwienia! Mowa jest naturą 
w głos, lub też w harmonią rostopioną i do jaźni naszej 
uchem ciekącą; pismo zaś jest, mową zopoczoną, mową - 
widoczną, - a przeto zmartwych powstaniem natury, 
czyli naturą po raz drugi, ale w postaci świętych, 
do jaźni naszej okiem się wdzierającą! Natura tak się 
ma do mowy, a mowa do pisma, jak nasza zmysłowość

38
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do pamięci, a pamięć do rozumu. W piśmie jest ro
zum, ze tak powiem zaczarowany i zaklęty 5 odżyje on 
przecież natychmiast w żywym twym rozumie, skoro 
g o  cudownym oka twojego promieniem dotkniesz. Oko 
twoje jest tu wskrzeszająca umarłych laską Samuela! 
Tak i przypomnienie w pamięci rozumem dotknięte, wy
skakuje jak s procy w pierwotnej swej postaci, czyli 
jako wyobrażenie, i staje się właściwie przez to poję
ciem! Czytanie książek jest wyższą słuchania mowy 
potęgą, i to już s tego jedynie względu, ponieważ 
nam ułatwia zapoznanie się z ludźmi odległemi, albo 
też od wieków zmarłemi. W każdym razie jest pismo 
milczącą, świętą przeszłości mową, językiem błogosła
wionych , węzłem między wiekami zagasłemi, a każdym 
dniem dzisiejszym, przelewaniem się mądrości starego 
świata w świat nowy, a przeto nieskończenie bogatym 
rozumem! Czytanie książek jest tedy trzecim środkiem 
kształcenia młodocianego rozumu. Wychowaniec twój 
niech czyta nie wie le ,  ale niech pojmuje zato wszy
stko doskonale, niech zrozumie, strawi i w krew swo- 
ję obróci! Pojęcia są ogólną własnością i powszeehnem 
dobrem; cośmy pojęli, to przywłaszczyliśmy już sobie, 
to nasze! Jak potrawa w ciało się zamienia, tak 
pojęcia obce w rozum nasz przechodzą. Czytać potrze
ba, bo to rozum kształci; ale szybkie i ustawiczne 
czytanie jest młodzieży nie pożyteczne, ponieważ w nietn 
wszystko przelatuje przed jej rozumem odmętem i bły
skawicą,  bez zostawienia po sobie śladu. Kto wie
le czyta, nauczy się wnet czytać za prędko, a kto 
za prędko czyta, czyta już nieuważnie,  całość 
wprawdzie i ogólne wrażenie jeszcze zatrzymuje, ale 
szczegóły traci! Lepiej przeto dla wychowańca twe
go, iż jedne książkę pożyteczną kilkakroć odczytał i jej 
się prawie na pamięć nauczył; niżeli, gdyby w tym 
przeciągu czasu przebiegł oczami swemi potężną bi
bliotekę! Jedna książka zupełnie zgłębiona przeleje 
w nas rozum w niej zawarty; wiele książek płytko 
przerzuconych zamącą nam głowę swym chaosem! Szko
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da ku temu celowi naszych oczu! Kai wychowańco- 
wi powtarzać ci ustnie s całą obszernością wszystko, 
co przeczytał; będzie to dla niego dwojaką korzyścią, 
bo przyzwyczai się do porządnego czytania, i utwierdzi 
rzecz przeczytaną tem silniej w swej pamięci. — Nie 
zmuszaj dzieci nigdy do czytania, bo czytać będą, my
śląc zupełnie co innego, wpadną zatem w chorobę tru
dną do uleczenia! Skoro niemają ochoty do książki, 
daj im lepiej pokój, lub staraj sie zwolna wzbudzić 
w nich ku niej ochotę! Jeżeli przywykły czytać bez 
uwagi, daj im jaką książkę, któraby je z duszą i scia
łem zająć zdołała! Za każdym razem, skoro coś no
wego przeczytały i pojęły, pokaż im rzecz w naturze, 
a tem łatwiej ci to przyjdzie, jeżeli czytać będą ksią
żki dotyczące się człowieka, dziecięcej istoty, tego 
wszystkiego, co na każdem miejscu bes trudności znaj
dziesz. Tak przygotowywać je będziesz zwolna do sa
modzielności, i zrobisz im czytanie książek, nie dla 
rozrywki, którę to nie jednemu próżniakowi przynosi, 
a’e jako środek do wykształcenia rozumu, życia ich 
przyszłego słodkim nektarem. Niechaj to czytają, co 
nad ich rozum, czyli nad ich władzę pojęcia, nie 
wyższe, i co je rzeczywiście kształcić może! Wiele 
jest bowiem książek dzieciom wprawdzie nie szkodli
wych , ale także i niepożytecznych; precz więc od nich 
s tego rodzaju bazgraniną, choćby z innych stron wa
żną i jenialną! Każde zatrudnienie, co młodej istocie, 
nauki potrzebującej, żadnej nauki nieprzynosi, jest za- 
bójstwem bardzo ważnego i drogiego czasu! Zapro
wadź plan pewien w lekturze twych dzieci! Kto wszy
stko czyta, co mu w ręce wypadnie; ten mimo całej 
swrej pilności nie wykształci swego rozumu. Plan twój 
przecież niechaj nie będzie pedantyczny, czyli niech 
nie wymaga tego, by dziecię rok jeden np. tylko hi- 
storya, rok drugi tylko jeograficzne pisma i podróże 
i tp. czytało! Dziecię powinno kształcić wrszystk ie  
swe władze odraz u. Jeżeli tedy przeczytało ksią
żkę jedynie rozum jego kształcącą, daj mu w ręce po-
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ezye, które um rozwijają, później coś działającego na 
uwagę, na rozwagę i tp. Plan do lektury dziecięcej 
leży w następnych wyrazach: Ćwicz czytaniem
książek całą istotę wychowańca; żadnej z je
go władz nieprzepoinnij, żadnej nie przenieś 
nad inne! Pisma moralności, obyczajności, lub też 
religii zagrażające, wlewają merkuryusz w duszę dzie
cinną, który ją rozdzierać i trapić będzie czas długi 
a może i na zawsze 5 niechaj zatem nicznajdują się w twój 
bibliotece i nigdy w oczy im nie wpadną! Już źle, sko
ro dziecię jaką książkę mu szkodliwą spostrzeże, czy
tać ją zapragnie i ty zniewolony będziesz do odmówie
nia! Owoc zakazany jest, jak wiadomo, bardzo sma
czny; dziecię zerwie go niezawodnie, i pożyje go zwię
kszą żądzą, oraz uwagą, niż wszystkie jabłka hespe- 
ryjskie stwej reki! Kiedym byl szkolnym żakiem, opo
wiadał mi tak jeden z ziomków, byłem raz na kazania 
w kościele księży Bernardynów. Kaznodzieja przekli
nał bez litości Woltera i wszystkie jego pisma, szcze
gólniej zaś dwa: La Chandelle d’ Arras i la puęelle 
d' Orleans. Od dziecka umiałem po francusku, bo w na
szym domu był zawsze albo francuz albo francuzka i wie
działem, iż rodzice moi posiadają zbiór książek francus
kich. Wróciwszy więc do domu na święta', nuż do sza
fy książek rodzicielskich. Znalazłem, czego żądałem. 
Ale, niestety, matka spostrzegła, ojcu powiedziała, i ten 
mi wydarł me mniemane niebo. Zakradłem się później 
kilkakroć do biblioteczki, ale żadnej s tych książeczek 
nie^odkryłem, ponieważ je przedemną dobrze przecho
wano. Cóż sie stało? Przed odjazdem do szkół odda
liśmy wizytę u pewnego sąsiada; ja natychmiast, skó
rom ujrzał ukradkową sposobność̂  do jego muz siedli
ska, odzyskuję mój raj stracony, kryję go dobrze i bio
rę s sobą! Odjechałem wreszcie do szkół. Teraz nie 
był mi ojciec ani matka na przeszkodzie. Czytałem więc 
i pożerałem te dziełka, właśnie dla tego, iż je mnich 
z ambony wyklął, i ojciec mi ich zabronił! — Zła ksią
żka zdoła zrobić wielką rewolucją w dusz} wychowań-

X
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ca i popsuć od razu całe jego długie, troskliwe i naj
lepsze dotychczasowe wychowanie. Pamiętam, iż u nas 
w Polsce nędzne romansisko pod tytułem: siedm 
mędrców, i znany Hulewicza przekład Owidyu- 
sza Elegij miłosnych bardzo miedzy szkolna mło
dzieżą grasowały, i żaden z nauczycieli odkryć tego 
niezdolał. Jakże polecać tu należy pedagogowi prze
zorność! Szwarc mówi: „Ścisły dozór potrzeba mieć 
nad lekturą dzieci, aby, co się w domach wyższego sta
nu szczególniej przytrafia, starsze rodzeństwo młodszym 
swym braciom i siostrom niedozwoliło ani ujrzyć, ani 
czytać takowych książek, co dla nich albo są nicpoży- 
teczne, albo też zgoła niebespieczne i szkodliwe. Słu
żba domowa, np. pokojówki i inne osoby, zaspakajają
zazwyczaj swój jednostronny pociąg do czytania wy
rzutem beletrystycznej literatury, i nie są ani dość ostro
żni, ani dość sumienni, by dzieci pańskie wraz z nimi 
pseudo-apollinowej tej biesiady niepodzielały! Sami na
wet rodzice popełniają błąd ten tak często, dając np. 
w ręce swych dzieci książki ich wiekowi i siłom rozu
mu nieodpowiednie !łC

5 .) Bespośredniem łowieniem najróżnorodniejszych 
wrażeń, wyobrażeń, przypomnień i pojęć w wielkim At
lantyku natury, kształceniem swej mowy i czytaniem 
stosownych książek wykształci wychowaniec rozum swój 
znamienicie. Skoro to nastąpiło, potrzeba ci z nim ru- 
spocząć głębszą naukę ojczystego języka, i uczynić go 
szczególnym badania przedmiotem. Grammatyka rozwi
ja, bogaci, krzepi i utwierdza rozum młody więcej, niż 
sobie wyobrazić zdołasz; jest przeto słusznie, od same
go stycznia ludzkości, aż do dziś dnia jego najgłówniej- 
szein ćwiczeniem. Czemu? Bo łatwiej igrać ze słowa
mi, niż z rzeczami; bo świat słów można mięszać jak 
karty, ale nie świat rzeczy; bo dla rozumu wszystko 
to jedno, czyli on rzeczy, czy 6łowa obrabia, skoro się 
przezto rosprzestrzenia, skoro do nowych kombinacyi 
przychodzi! Niektórzy nowatorowie pragną grammaty- 
kę ze szkół domowych, prywatnych i publicznych zu-
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pełnie wypędzić, utrzymując, iż ona nie przynosi mło
demu rozumowi rzeczywistej treści, ałe formy i for
mułki, reguły i prawidła. I jakiejże wymagacie treści? 
Odpowiadacie: świata zewnętrznego, rzeczy sa
mych! Czyliż ta treść niebyła od kolebki dziecięcia 
jego rozumu ćwiczeniem? I jakże rozum młody dałćj 
kształcić chcecie, skoro już na treści rzeczowej zna- 
mienicie się rozwinął? Po treści następuje, jak nam 
z loiki wiadomo, forma, a wiec zarzut wasz nie słu
szny! Czyliż dalej niepojmujecietego, że treść i for
ma różnią się względnie, bezwzględnie zaś jedną 
są rzeczą? I czemże trudni się grammatyka? Wyo
brażeniami, przypomnieniami i pojęciami w' słowa za
mienionemu Wyobrażenie jest wrażeniem, a wrażenie 
rzeczą samą, przypomnienie jest usadzonem wraże
niem, a więc także rzeczą samą; pojecie jest przy
pomnieniem i wyobrażeniem w jedni, a więc również 
wrażeniem, rzeczą samą. Grammatyka przeto jest 
naturą wyższą, a jej treścią wyższa rzeczowość. 
Czyliż niejest rozum ojcem prawideł i oderwania ? A więc 
ćwiczyć go będą gramatyczne formy, formułki, ogólne 
reguły, i abstrakcye. Posłuchano waszego zdania tu 
i owdzie, ale skutek wypadł wcale niekorzystny, i mu
siano znowu zaprowadzić w szkołach grammatykę, jako 
szlacheckie turnieje dla dostającego brody rozumu. Gram- 
matyczna nauka obcej jakiej mowy, np. łaciny i fran- 
cuzczyzny, lub też, kto głębiej chce sięgnąć, greczyzny 
niemczyzny; porównywanie tych języków co do znaczę-* 
nia pojedynczych wyrazów, co do sposobów mówienia, 
i.prawideł z ojczystym językiem, tudzież cały kram fi
lologicznego interesu; to rozległe pole do wydoskonale
nia najwyższego dla młodego rozumu! Tu nauczy się 
on praktycznie wszystkich wyników rozumowych, 
czyli tak zwanych Katiocyniów, niesłyszawszy wcale 
o loice! Grammatyka jest praktyczną loiką, jest natu
ralną loiką dla podrostków płci obojej. Grammatyki 
przedmiotem jest słowo, czyli ciało pojęcia, a loiki 
przedmiotem pojęcie, czyli dusza słowa! Każdy ję
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zyk ma swą filozofią, która obrała gra mm a tykę swym 
organem! Ucząc się więc grammatyki, uczy się wy- 
chowaniec filozofować, czyli uczy się głębiej myśleć, 
rozumu swojego używać! Pod względem ćwiczenia 
młodego rozumu nieznamy zaiste nic wyborniejszego nad 
grammatykę! Matematyka, loika i este tyka  
ćwiczą właściwie rozwagę, rozum zaś jako rzecz po
boczną; przedmiot ich tez więcej juz formalny i ogra
niczony. Wszystko na świecie np. jest słowem, ale 
nie wszystko i lością,  myślą i pięknością!

6.) Rozum odznacza się swym szczególnym pocią
giem do realności i praktyki. On nienawidzi spekula
cyjnych teoryi i musi je, jako czcze marzenia uważać, 
odpychać od siebie i prześladować; on jest zabójczym 
miotem dla każdej idei! Jego ogólne zdania i prawi
dła, do których on zawsze a posteriori, czyli drogą 
doświadczenia przychodzi, są bez systemu i jedne z dru- 
giemi sprzeczne; on przecież umie ich przewybornie 
używać, umie je w każdym razie pojedynczym, w każ
dym nawet nieprzewidzianym wypadku wyśmienicie za
stosować. On ma przyrodzoną zręczność do korzysta
nia ze wszystkiego na ziemi; szybki i pełny wzrok 
na każdą pojedyńczość i drobnostkę; praktycznie wzią
wszy, prawdziwe wyobrażenie o ludziach, s któremi 
żyje, o ich stosunkach wzajemnych; prawdziwe poje
cie o rzeczach każdego rodzaju; ma, wielką łatwość 
znalezienia się stosownego w najrozmaitszych położe
niach i zastosowania sie do wszystkiego: pilność nad
zwyczajną i żelazną wytrwałość; chociaż nie ścisłe 
umiejętne, przecież uczone wiadomości; ma naturalne 
usposobienie do wszystkich zatrudnień zwyczajnego ży
cia. Na drzwiach jego świątyni, błyszczy w złotych 
literach następny napis: Pożytek, doświadcze
nie, praktyka; lob też sławny wykrzyknik New
tona: Fizyko,  s trzeż  się metafizyki! —
Rozum kobiecy, nie znający człowieka j a k o czło
wieka bynajmniej, ale za to najdokładniej każdą 
jego jednostkę, s którą wszedł w stosunek, cz)li
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każdego pana Gawła i Pawła; bystry i prawdziwy wzrok 
tego rozumu na wszelkie, częstokroć w życiu nader 
ważne drobiazgi, i jego łatwa oryentowania się wła
dza, są światu od wieków już znane. Między instyn
ktem zwierzęcym, tym rozumem bez umu, czyli pier
wiastkowym rozumem, i między rozumem męskim, któ
rego mniej lub więcej, przecież zawsze, umysł jest 
podporą, stoi rozum niewieści we środku; jest przeto 
najczystszym w rodzaju ludzkim rozumem, czyli pra- 
wdziwym instynktem iumem! Rozum niewieści 
jest zatem jednym z najwyborniejszych środków do ćwi
czenia rozumu twego wyehowarica. Chłopiec np. ma
jący w swem towarzystwie codziennem, chociaż nie 
ustawicznem, kilka sióstr od niego starszych i parę 
wykształconych ciotulek, pokazuje się zwykle rozumniej
szym, niż jego rówiennik między samemi mężczyznami 
chowany! Towarzystwa, w których i kobiety udział 
mają, ćwiczą i doskonalą nawet rozum mezczyzn wie
ku kwitnącego i podeszłego. Stąd też lepszy jest dla 
kształcenia rozumu twego wychowańca szczupły, ale dwu
sieczny zakres domowy, niż jednostronny klasztor 
lub pcnsyonat! Badaj przeto -naturę ludzkiego rozumu, 
a wiedząc, co masz w nim rozwikłać, znajdziesz łatwo 
na to sposób stosowny! Niechaj spekulacya przeciw 
zdrowemu rozumowi wrzeszczy, jak się jej podoba, nie
chaj go zowie kijem ślepego gminu, pochodnią dla pu
dla lub słonia i tp, ty na to niezważaj, i ćwicz ro
zum twego wychowania wszelkiemi sposobami! Ro
zum jest nam jeszcze niezbędniejszą rzeczą, jak wi
dzenie lub słyszenie,  ponieważ on stokiem jest 
wszystkich zmysłów ostatecznym, zaczera okiem naszem 
najwyższem, słońcem śród umysłowej ciemnicy zewnętrz
nego świata! Biorąc rzecz ze strony pożytku i prakty
ki, czyli rozumnie, lepiej nierównie jest mieć ro
zum bez umysłu, niż umysł bez rozumu, po
nieważ w pierwszym razie można być użytecznym pań
stwu i ludzkości człowiekiem, w drugim zaś staniesz 
się zapaleńcem, marzycielem, obłąkaną istotą!
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7)  Inna jest, rozum kobiecy, a inna rozum męski, 
zwłaszcza, jeżeli rzecz ze stanowiska względnej różni 
uważasz. Czemu? Bo jaźń empiryczna kobiety i jaźń 
empiryczna mężczyzny, których rozum jest najpiękniej
szym kwiatem, są od siebie różne. ,,Niewiasta, mówi 
Szwarc, wdziera się swym rozumowym wzrokiem 
w głębie natury, a mężczyzna wgłębię systemu. W  nie
wieście uwielbiamy zwykle rozum domowy i trafną wszyst
kiego spostrzegalność; w mężczyźnie] zaś uczoność 
i pełne ducha rzeczy przedstawianie. Chłopiec goreje 
chęcią nauki i poznania, dziewczyna zaś tylko cieka
wością ; chłopiec tworzy ch(tnie świat pojęć i żyje w tym 
świecie, dziewczyna zaś tworzy w około siebie nowy 
świa$ rzeczy, patrzy w serce ojca lub brata i umie niem 
kierować na swą korzyść.ci — Rozum chłopca zaślu
bia się z otwartością duszy, ponieważ młoda krew 
męska, ma odwagę i ochotę do bojuj rozum dziewczyny 
robi rostropność, podstęp i intrygę swa nieodstę
pną świtą, ponieważ on przeczuwra wcześnie przy
szłe swe przeznaczenie, i ćwiczy się w łamaniu potęgi 
męskiego rozumu sztuką; pierwszy chce rządzić, dru
gi panować; tamten chwyta za wewnętrzność, ten 
za zewnętrzność; tamten za istotę, ten za pozór 
i wystayve. Rozum chłopięcy jest szlachetny, ale 
gburowaty, surowy i dziki; rozum dziewczyny jest nie
szlachetny, ale milutki, wślizgujący się do duszy i cza
rujący; pierwszy jest mądrością lwa, drugi mądrością 
liszki lub węża. Chłopiec pragnie wszystko dzielnością 
własną pokonać, tamy i zawady siłą swą rozbić, przeciwno
ści nogami stratować; on czuje samego siebie i dla tego sta
wi wrogowi groźne czoło; dziewczyna zaś omija wszystkie 
zastępy, porzuca prsloy  gościniec, skoro ten bagnetami, na
jeżony, i trzyma się krętych ścieżek, łasi się, pochle
bia, i s fałszywą rzewnością płacze. Chłopiec niedopi- 
na swego celu zazwyczaj i od dzieciństwa samego do
znaje s tego powodu ciężkich zmartwień; dziewczyna 
przedziera się zawsze do celu i raduje się z odniesio
nego wreszcie tryumfu tajemna radością! Można-
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by ten obraz jeszcze dajej rozwinąć 5 ale syć, resztę 
czytelnik sam w duszy swej domaluje! Znając przeto 
naturę rozumu chlopięcego"i dziewczęcego ,̂ \\ iedzieć bę
dziesz,” co ci czynić wypa a. Co? Upożyteczniaj 
rozum chłopięcy i uszlachetniaj rozum dzie
wczęcy! Jak? Ćwicz pierwszy więcej rzeczowością, 
naturą, stosunkami życia; drugi więcej \sło wami, poję
ciami, grammatyką! Chłopcu rostwieraj świat realny, 
dziewczynie zaś częściej świat idealny! Obcowanie 
chłopców z dziewczętami przy stole, ich wzajemne prze- 
drwiwanie się, ich ustawiczna walka s sobą, słowem 
towarzystwo płci obojej dokończy tu tego, coś zaczął. 
Kontrast tutaj także dobrym jest środkiem. Niech ro
zum chłopięcy kształci rozum dziewczęcy i odwrotnie! 
Dwie płci w ludzkim rodzaju są nietylko pod względem 
życia, ale także i dla wychowania ważną nadzwyczaj 
rzeczą!

8) Rozum, który w naszym lubym języku, nawet li 
etymologicznie uważany, już tyle ma w sobie filozofi
cznego znaczenia, iż ani grecka óidvoia} ani łaciński 
intellecłus, ar.i niemiecki Verstand w porówna
nie z nim iść niemoże,V£nosi ujnas jeszcze jedno 
nazwisko, naturę jego rozjaśniające. Nazwiskiem tern 
jest rozmysł. Rozum i rozmysł, to rzecz jedna zu
pełnie, i różnią się, jak wszystkie synonymiczne wyra
zy etymologicznemi znaczeń swych odcieniami. Ety
mologiczne znaczenie rozmysłu rzuca światło na zna
czenie filozoficzne rozumu. Rozmysł, pod którego skrzy
dła tulą się władza oryęntacyi, miarkowanie 
się, czyli refleksya i inne rozumowe potęgi, jest ro
zmysłem, t. j. zmysłem rozbioru, roskładni, czyli 
zmysłem środkowym, najwyższym. Jego tak bliskie po
krewieństwo ze zmysłem potwierdza przeto wszystko, 
co pod tym względem o rozumie powiedzieliśmy. Roz
mysł dowodzi, że rozum jest koroną zmysłowości, zmy
słowością od środka swego odbitą, na siebie samą zwró
coną, a zaczem, przynajmniej na pozór, czynną, że jest 
najpiękniejszym kwiatem naszego ciała. Zmysł z my-
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śla, rozmysł, a wice, rozum rozmyśla, Boli nas np. 
głowa i czujemy to dobrze. Zmysł ogólnego czucia zmy- 
ś 1 a nam tu chorobę w głowie. Rozmysł lekarski przy
chodzi. chorobo to rozmyśla i przekonywa się, ze jej 
siedziba nie głowa, ale żołądek dręczony potrawą jaką 
niestrawną. Podobnież zmysł zmyśla nam, że słoń
cê  schodzi i zachodzi, rozmysł przecież rozmyśla 
to z m y‘ś ! c n i e i mówi: słońce stoi, ale ziemia obraca się 
około swej osi. Rozum tedy jest t o s pjr a* w d z e n ie, czyli 
tak zwane kryteryum, lub leż ogień czyścowy 
wszelkich zmyśleń naszego zmysłu. Rozmyślanie, ta 
czynność rozmysłu, jest sławną w dawniejszej loicerne- 
dytacyą. Rozum zatem jest źródłem medytacyi, czyli 
rozmyślania. Medytować właściwie można nad rzecza
mi zewnętrznego świata, bo tylko te są przedmiotem 
rozmysłu, czyli rozumu.#— Ale niedość! Wiemy,* że 
rozum i umysł są dwoma polarnemi przeciwnikami, 
ciałem i duszą'na najwyższym stopniu rozwikłania. Ta 
natura rozumu rozjaśnia sie na rozmyśle s całą wi
docznością. Mysi bowiem jest naszą jaźnią właściwie 
poznającą i czującą. Roz-mysł \ rięc jest mysłem na
szym s siebie samego rospromieniony m, rosstrze- 
lonym, czyli na wierzch rozrzuconym, a wiec ciałem. 
U-mysł zaś jest tein, co jest u naszego mysłu, a wiec 
mysłein u  siebie samego, czyli mysłeui w sobie, my- 
słem we swem wewnetrzu, jest duszą. Mysł, roz
mysł iu-mysl; zmysł i ro-zmysł*, to prześliczne po
krewieństwo w filozoficznej naszej heraldyce i przynosi 
jeżykowi naszemu cześć niepospolitą! I czemuż uży
waliśmy dotąd ciągle wyrazu rozum, zamiast wyrazu 
rozmysł? Wyraz rozum zasługuje tu na pierwszeń
stwo, raz, że naw tak — przewybornie zgłoską urn weń 
wcielona odkrywa wielka swa różnice od zwierzęcego 
instynktu5 drugiraz, że jest powszechniejszy, czyli, że 
w języku naszym oddawna już do tego fznaczenia~uprzy- 
wilejowany. A więc zatrzymujemy tu rozum, jako głó
wną rzeczy naszej nazwę. Rozmysł jest tylko rozumu 
wykładnikiem, tłomaczein, drogwanem! .

*
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Rozum w kombinacyach swych szybki jest by
strym rozmysłem, tj. bystrością rozmysłu, czyli 
w ogóle zmysłem bystrym, tern, co Niemiec zowie jScharf- 
sinn. Bystrość rozmysłu polega w szybkiem dostrzeganiu 
różnic najdelikatniejszych między przedmiotami, wraże
niami, wyobrażeniami i pojęciami, czyli w rzeskiem u- 
ckwvcaniu tak zwanych subtelności; jest przeto pyłkiem 
w kwie-istem kielichu rozumu, czyli do najwyższego 
stopnia wyćwiczonym rozumem. Po rozwinięciu rozumu 
dziecięcia, trzeba ci w niem bystrość rozmysłu uczynić 
kształcenia twego przedmiotem. Nawet rozwijając ro
zum, kształć zarazem i rozmysłu bystrość! Już w raa- 
lem dziecku bystrość te rozwijać możesz. Ku temu ce
lowi dobre są tak zwane pytania z głupia frant, w któ
rych odpowiedź się mieści ̂  i których jedynie rozum śpiący 
nieodgadnie. Antosiu, rzeknij np. do małego syn
ka, powiedz mi, ile kosztuje kukiełka trzygroszowa? 
Chłopcze, odgadnij, jak długo trwała trzydziesto
letnia wojna ? Cóż jest cięższe, funt ołowiu, lub 
też funt pierza*? i t. p. Później dawaj wycho- 
wańcowi twemu do rozwiązania sofizma rozumo
we, które w loice naszej znajdziesz, i na ich wzór 
tysiące wymyślisz. Weź przykłady s falsa syn- 
thesis, falsa diaeresis, figura dictionis, mutatio ełenchi 
i t. d. Tu dla twego jedynie o rzeczy tej wyobrażenia 
następny wyciąg. „Dwa i trzy są liczbą parzystą i nie
parzystą. Dwa i trzy jest pięć. Pięć więc jest liczbą 
parzystą i nieparzystą. — Lewe oko niejest. konieczne 
do widzenia, ponieważ prawem okiem widzieć możemy. 
Prawe oko niejest także do widzenia konieczne, ponie
waż lewem okiem widzieć można. Obadwa oczy zatem 1 
niesą konieczne do widzenia.  ̂ Przy takowem ćwicze
niu rozmysłu bystrości w twoim wychowaucu, niepoka- 
zuj mu różnicy między jednein a drugiem soilzmem; 
dość tułaj, że on falszywość wyniku odkryje i prawdzi
wy wynik znajdzie. Inaczćj uczyłbyś go loiki, a to je
szcze zawcześnie. Inna rzecz kształcie praktycznie 
związków ość myślenia, a inna zważać rodzaje
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tej związko wości, co już jest teoryą! Nicdawaj 
także dziecięciu nazwisk sofizmów, które rozwiązało, bo 
odstraszysz je od podobnych ćwiczeń rozumu barbarzyń
ską wyrazów techniką. Rozwiązywanie sofizmów przy
niesie chłopcu radość i poczucie własnego rozumu, jest 
wiec pod każdym względem do polecenia. Bystrość 
młodego rozmysłu ćwiczyć także możesz tak zwanemi 
kale m b u r a m i} których znajdziesz dosyć w Momusie 
Żółkowskiego, np. dziś pójdę s parteru na paradyz po 
liniej ft. j. zjadłszy IinaJ. Szarady zadawane dzie
ciom siedzącym u stołu są tu również wybornym środ
kiem. Do szarad natężą też kogogryfy, Homonyraie, 
Palindromy, jcometryczne, artymctyczne i zwyczajne za
gadki. Wykształcisz zupełnie bystrość rozmysłu czyta
niem pism filozofów" z matni realności wydobyć się nie
zdolnycĥ  a przytein bardzo subtelnych, np. Herbarta, 
Kanta, itp., lub też w ich niedostadku recenzyj i spo
rów" literackich. Dysputa nakoniec uwieńczy tu twe dzie
ło. Zaszturmuj wiec kiedy niekiedy do przekonania twe
go w"ychow'ańca i niechaj go broni. Skoro ty z bystro
ścią rozmysłu przedmiot mu drogi zarwiesz 5 z bystrością 
rozmysłu on także będzie musiał zarzuty twre odpierać. 
— Ćwicz bystrość rozmysłu, ale na przedmiotach rze
czy wTistości i życia; unikaj szczególniej scholasty- 
cznej myślenia potęgi I Scholastyczna bystrość rozmy
słu, niepotrzebny drobiazg obrabiająca, jest już przesile
niem i śmiercią myślenia. Niedrecz przeto chłopięcego 
rozumu na subtelnościach następnego np. rodzaju: „Le- 
ży deska przed tobą. a wniej dziura, przez które kula nie- 
przejdzie. Jakże tu wrięc ściśle powiedzieć należy: czyli, 
że dziura za mała, lub też. że kula za wielka?*c 

9.) Dowcip jest igraszką swobodną rozmysłu by
strości, czyli lekką grą rozumu subtelnie wykształco
nego 5 jest rozumem kraj surowej i poważnej Minerwy 
na chwilę' opuszczającym i udającym sic pod czarodziej
skie chorągwie śmiejącego się Mornusa, które z zefi- 
retami myślenia udane miłostki szeptają. Dowcip nie 
nurtuje w głębi przedmiotów i nieśwridrnje w nich, aż
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do dna, jak rozum, ale tylko muska z lekka po ich 
grzbiecie, jak jaskółka śród lotu dotykająca się skrzy
dełkami wody jeziornej, i wnet od niej odlatująca5 on 
nie tańcuje całą noc, jak parobek, uważający to za swą 
powinność, na weselu, ale pląsa kiedy niekiedy prze
chodząc, jak młode i wesołe dziewczę; on jest nie
winną myśli wykształconej swywolą. Niewinną swy- 
wolą mówiemy, bo dowcip prawdziwy niema w sobie 
najmniejszego śladu złośliwości, epigrammatu i satyry, 
nie dotyka osoby, nieobraża nikogo. On niejest kol
cem skóry jeżowej, który rani aż do krwi i boleść 
nam przynosi, ale szpilką jodłową z lekka i przyjemnie 
nas drażniącą. Jeżeli rozum podobny jest do pieczeni, 
którą głód nasycisz; to dowcip jest sosem od piecze
ni, w którym umaczany kąsek staje sie smaczniejszym ! 
Rozum, to uczta, dowcip, to wino śród uczty, które 
nas rozwesela! Dowcip rozjaśnia nasze pojęcia i wspie
ra pracujący rozum. Myśl dowcipna jest, że tak rze
kę, akuszerką dla rozumu, dopomagającą mu nieraz 
przy porodzie pojęć, jak Dyanna matce przy powiciu 
swego bliźnięcego brata Apollina! Można mieć rozum 
bez bystrości rozmysłu i dowcipu; można także mieć 
rozum i bystrość rozmysłu bez dowcipu; ale niemożna 
mieć dowcipu bez bystrości rozmysłu i rozumu. Ro
zum jest łodygą naszej zmysłowości, bystrość rozmysłu 
jest kwiatem na niej rozwitym, a dowcip jest tego 
kwiatu proszkiem płciowym. Rozum, bystrość rozmy
słu i dowcip, to jedna rodzina na różnych stopniach 
rozwikłania. Jeżeli porównań jeszcze nie dosyć, to rozum 
jest ojcem, bystrość rozmysłu matką, a dowcip synem; 
jest to trójca w prześlicznej malwie naszej istoty re
alnej! Dowcip jest dniem natury, i nabyć go żadną 
niepodobna sztuką. On zjawia się tam jedynie, gdzie 
Momus został ojcem chrzesnym i pobłogosławił swą rę
ką niemowlę. Częstokroć śpi on bardzo długo, jak 
i inne nasze przyrodzone usposobienie, we swej pier
wotnej in potentia, i budzi sic nad wszelkie spodzie
wanie przy zdarzonej jakiej szczęśliwej sposobności.
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Dowcipny człowiek niechaj więc czasami w izbie twej 
dziecinnej zawitaj być może, iż jego dykterye dowcip 
miody rozbudza, iż ten rosfcworzy, jak piękność śpie
wem niespodziewanym uczczona, okno swej sypialni, 
i' wychyli z niej momusową swą główkę! Opowiadaj 
dzieciom śmieszne wypadki, komiczne położenia i inne 
historye dowcip wzbudzające, czytaj z nimi Anekdoty, 
stare i nowe jocose dicta, lub francuskie nie szkodli
we Wodewile! Możesz zaprowadzić księgę m o ni u- 
sową, i w  niej notować wszystkie dowcipki dzieci, 
które im sie najlepiej udały. Co tydzień przeglądaj tę 
księgę! Które z dzieci najwięcej dowcipów wyrzekło, 
temu włożysz ną głowę momusowy wieniec i dasz w rę
ce jaki momusowy torcik s cukierni. Karć pilnie wszel
kie dowcipy obrażające osobistość bliźniego! Od tej 
reguły wolno ci przecież jeden zrobić wyjątek. Gdzie 
i jaki? Czekaj chwilkę! Zaprowadź miedzy dziećmi 
twcrni tak zwany grenlandzki pojedynek! Sko
ro jedno drugie jakimkolwiek sposobem obraziło, nie
chaj wyzwie obrażone swego obraziciela do walki, i ozna
czy mu na to Wolną od zwykłego zatrudnienia godzi
nę! Wów r as ty i wszystkie domowe, stare i młode, 
osoby będziecie świadkami. Walka sie rospoczyna mie
dzy Ajaxem i Hektorem, lub też między Hekubą i He
leną j na co? na dowcip! Które z dzieci dwojga 
dowcipem zwyciężyło, to zmazało s siebie winę! Jest 
to'dawna rycerska satysfakcya w swoim rodzaju. Tylko 
w takim pojedynku wolno jest dzieciom dotknąć oso
bistości, inaczej nie byłoby pojedynku; zresztą wszę
dzie ma być osobistość, jak król w dawniejszych fi- 
lizofiach prawda święta i nietykalna. Zostań Pa- 

- nie Ochmistrzu, dzieckiem i baw sie z dziećmi, a. obo- 
wiąsku twego nale/ycie dopełnisz! Gra w fanty 
rozwikluje także dowcip.. Przecież nic lepszego pod 
względem obudzenia i kształcenia dowcipu nad kobie
ty! Te mają zwyczaj żartować s podrostków płci mę
skiej, szorować po nich swym kocim dowcipu językiem 
zwolna, zlekka i delikatnie, ale przecież, aż do krwi
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prawie. Chłopczyna oburzony, pokaże im z gniewem 
własne swe uczucie, ale to stanie się nowego ich szy- 
derst va i żartu przedmiotem. I cóż ma w końcu po
cząć biedny rycerz młody? Musi żart żartem odstrze
lić! Rozum swój kształci wychowaniec badaniem na
tury, mowy i czytaniem książek, bystrość swego roz
mysłu dysputą z ojcem, ochmistrzem lub bratem, a dow
cip utarczką z siostrą, siostrzenicą lub pokojówką, je
żeli matka albo ciotka do tego za poważna! Nawet 
dorosły mesczyzna nie pobije niewiast swym rozumem, 
ale dowcipem; nie pobije ich rozumnemi prawidłami, 
ale żartami. Rozumne powody wdzierają sie do sta
lowej duszy męskiej łatwo; na woskową dusze kobie
ty działać niemogą. Tak piorun przenika łatwiej cia
ła twarde, niż miękkie pierze. Kobieta jest żyją
cym, dwónożnym dowcipem. Przeciw każdemu prze
ciwnikowi trzeba nam walczyć własnym jego orężem! 
Nie jednemu z nie ucywilizowanych małżonków uży
teczniejszym od (tija lub bata, pokazałby się względem 
jego Jaśnie wielmożnej dowcip! Jeżeli masz w domu 
twym francusko, a syn twój np. przyjeżdża na święta 
ze szkół łub z akademii; to rzuci mu ona niezawodnie 
rękawiczkę wyzywającą go do boju na dowcip. Nie
chaj on rękawiczkę tę podniesie i stara *sie walkę wy
trzymać. Już sama chęć podobania sie kobietom zmu
sza młodzieńca być dowcipnym. Czemże bowiem są 
wszystkie słodkie słówka, które damom sypiemy, .wszy
stkie kompłementa? Dowcipem, żartem! I w cóż prze
mienia się za zwyczaj ponfałsze towarzystwo płci obo- 
jej? W  przekomarzanie się wzajemne. Mesćzyzni 
żartują s kobiecej natury, a kobiety drwią z mesczyzn, 
i tym sposobem rznie się przewybornie gawęda. Ale 
bo i jakże inaczej zabawić sie można śród kobiet, zwła
szcza kiedy żadna niejest naszą kochanką? Towa
rzystwo s kobietami wyćwiczy wiec dowcip twego vvy- 
chowańca, jeżeli ten, choć w małej dozie, go posia
da. — Skoro jednak syn twój ma mnichowską natu
rę, nigdy się nie rozśmieje, nigdy nie zażartuje, i ka

*



313 *

żdym dowcipem sie obraza; i skoro juz nic na świę
cie dowcipu w nim obudzić nie zdoła, to mu daj 
w imię boże pokoj! Kształć w tedy jego rozum 
tylko i bystrość rozmysłu, bo on, to Minerwa sama, 
albo tez jćj posępna sowa! Niekażde jabłko pokry *a 
sie delikatnym i tak oku naszemu przyjemnym puszkiem; 
również nic s każdego rozumowego kwiatu, padać mo
że deszcz płciowego pyłku. Dowcip, to prawdziwie 
pyłek płciowy śród naszej głowy! Niema nic obrzy
dliwszego w ludzkićm towarzystwie, jak Dowcipni-  
c k i bez dowcipu! Na dowcipy nietrzeba sie nigdy 
przygotowywać, bo najdoskonalsze z nich podobne są do 
pieczarek, które rodzą sic w przyjemnej chwili majowe
go deszczu! — Tu jeszcze kilka wyrazów z Jean Pau
la. „Po ostowej paszy matematycznej godziny, i po 
rzymskim senacie łacińskiego posiedzenia, niechaj dla 
dzieci następuje rewolucya sankulotów francuskich, czyli 
chwila dowcipu swywolna; bo jeżeli surowość nauki 
kształci jaźń młodą, jak neptunistyczność, mroźnie i po
woli, to doba moinusowa kształcić ją będzie, jak wul- 
kaniczność, ogniście i nagle. Większa liczba nauczy
cieli daje sie z tein słyszeć, iż im samym braknie na 
dowcipie, że im przeto zupełnie niepodobna, stać 
sie francuzem, który niemcowi dopomaga tak zręcznie 
mówić po niemiecku, chociaż sam ledwie parę słów 
niemieckich rozumie. Dobrze! Ale czyliż niema żad
nych pism dowcipnych, żadnych anekdót, żadnych ucie- 
sznych powieści? Niewola zasypuje żwirem i mąci solne 
zrzódla dowcipu. Stąd też panowie ochmistrze, którzy, 
jak słabi monarchowie, utrzymują się tylko za pomocą 
cenzury na wolność druku i szpiegów przeciw wol
ności mówienia, na ich tronowym lub nauczycielskim 
stolcu, przenoszą, nawet śród zdrowiu szkodli
wej niepogody, przechadzkę z dziećmi, nad wypeł
nienie wolnej po nauce godzjny dowcipem i żartem. Ja 
zaś dozwalam całej mej szkółce domowej takowych iskrzą
cych się wybuchów chętnie, nawet przeciw mnie sa
memu, i nielękam się utraty mego majestatu! Nieje-

40
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den z ochmistrzów utrzymuje, iż takowe igrzyska mo- 
musowe niebespieczneini stać się mogą prawdziwości 
duszy dziecięcej. Ależ dla czego w prawdopodobień
stwach dowcipu widzisz, bracie, tylko podobieństwo,  
czyli tylko czczy pozór, fałsz, zamiast rzeczywistej 
prawdy? Prawda jeździ równie na chudych szka
pach poważności, jak na brykających rumakach żartu!"

Dowcip przeciw nam samym zwrócony zowie 
się humorem. Człowiek dowcipny żartuje z innych, 
chociaż osobistości ich nietyka, i jego żartu celem jest 
przed miotowość; człowiek zaś humorystyczny żartu
je s siebie samego, i jego żartu celem jest podmio
towość, t. j. własna biedna dusza ze wszystkicmi 
swemi słabościami i wadami. Są pewne chwile, w któ
rych chętnie żartujemy s samych siebie, skoro miłość 
nasza niejest zbyt wielka. Jeżeli np. dzieło wydałeś, 
a to pokazuje się w rzeczy samej więcej niż mierne, 
cóż ci pozostaje innego, jak złączyć się z recen
zentami i s samego 'siebie szydzić, skoro chcesz 
światu pokazać, że masz rozum? Czyliż wielki Na
poleon na wyspie Helenie mógł być innym człowiekiem, 
jak Humorystą? Czyliż rozumny wygnaniec polski nie 
zapisuje się chętnie pod sztandar humorystyczności? 
Kto w nieszczęściu s>\em wroga wyklina, jest w oczach 
świata prawdziwy głupiec; wyklinaj własną głupotę, 
a świat uzna cię za mędrca! To tylko, co się udało, 
jest w oczach świata mądrością i, niestety, cnotą! 
IV humorze leży ironia świat wyszydzająca, ale ta 
zwraca się allegorycznie i dowcipnie przeciw własnej 
osobie. Niezawsze przecież jest humor momusowym bi
czem przeciw sobie samemu zwróconym. On. żartuje 
i z innych osób lub rzeczy, w których jednakże sie
bie samego widzi. Humorysta żartuje np. z własnćj 
swej małżonki, ale całemu światu wiadomo, że on ją 
szanuje i kocha, jak bóstwo; żartuje z własnego syna, 
z własnego czynu i dzieła, z własnego arabskiego ko
nia, który jest celem uwielbienia wszystkich znawców; 
żartuje więc zawsze z jaźni własnej w inną jaźń prze



niesionej, z jaźni przy jego jaźni Jeżącej, s przyja
źni*! Humor jest bardzo rządkiem zjawiskiem na świę
cie. Jaźń niewieścia wytrzymać nie zdoła najmniejszej 
pogany, nawet będącej najniewinniejszym żartem! Tak, 
podług zapewnień Body na, czarownice znieść niemo- 
gą soli, i jak szatan znieść niemoże wody święconej, 
tak kobieta niezniesie najdelikatniejszej przeciw niej 
wymierzonej przyraówki. I to rzecz bardzo słuszna. 
Jaźń niewieścia bowiem niepowinna, nawet śród naj
większej rospac/.y, bić sie wiasnemi skrzydłami, a tera 
bardziej trzepką na muchy, zwłaszcza z obcej ręki spu
szczoną. ponieważ jej skrzydła są skrzydłami motyla, 
i stracą natychmiast swe różnobarwne pyłki słonecz
ne, skoro je poruszysz! Cała więc druga ludzkiego 
rodzaju połowica jest dla humoru stracona! Ale nie- 
dość natern! Wszystkie samoluby brzydzą się humo
rem, i nieznajdują, równie jak kobiety, żadnego w nim 
smaku. Tylko dusza nieznająca pretensyi, albo raczej 
dowcip brata swego w sobie samym, a siebie samego 
w bracie swym widzący, zdoła odznaczyć sie humo
rem. — Humor jest także empirycznej natury, ponie
waż on jeszcze brodzi w bagnach zewnętrznego świa
ta. Empiryczność jego jest jednakże najszlachetniej
sza, bo rozum zwraca się już tutaj sam przeciw so
bie! — Wtym paragrafie wszystko, co dotąd rozwikła
liśmy, zinartwychpowstanie w innej swej postaci. Itak 
rozum odpowiada tu ciału, bystrość rozmysłu 
wyobraźni, dowcip pamięci, -a humor rozumowi sa
memu!— Wszystkie narody, nawet dzikie, mają, bądź 
mniejszy, bądź większy, ale zawsze rozum. Polak 
odznacza się śród innych narodów bystrością roz
mysłu; Francuz, ta wieczna kobieta w rajtuzach i s ka
rabinem w reku, słynie, i bardzo słusznie, dowcipem, 
a Anglik na swej mglistej wyspie, jest urodr onyra hu
morystą! W wychowańcu twym kształcić będziesz hu
mor, tego cesarza całej rozumowości, jedynie własnym 
twym humorem. Resztę potrzeba ci tu zostawić natu
rze, usposobieniu, nieszczęściu, słowem jaźni samćj
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twego wychowańca. Niejest też rzeczą konieczny hu
mor wypielęgnować! Już dowcip jest darem natury, 
tem bardzićj zaś humor!

10.) Kształcenie rozumu, bystrego rozmysłu, dow
cipu i humoru w • wychowańcu jest przygotowywaniem 
go do praktycznego życia. Rozum s cala swą muz 
świtą w nim rozwinięty zrobi go użytecznym, praco
witym, zamożnym i powszechnie poważanym, czyli re- 
aln ym człowiekiem, wybornym ziemi obywatelem! Czło
wiek rozumny jest jaźnią rostwartą na realność5 on 
umie wszystko na świecie w sobie, jeśli tego potrze
buje, chłonąć, wszystko pokarmem swym i dobrem 
własnem uczynić! On tworzy, iż tak powiem, lub 
niszczy, co mu sic podoba, a to przez prędkie stapia
nie mas, przynajmniej biorąc rzecz względnie, najróż
norodniejszych, jakiemi są np. zewnętrzna i wewuętrzna 
bierność, zmysł i rozum, wrażenia i pojęcia, oglądanie 
się na przeszłość, przeglądanie przyszłości i życie w te
raźniejszości. Podobny do dwugłownego orła, jedną 
głową czatując, a drugą szukając pożywienia, wchodzi 
on wszędzie i wychodzi szczęśliwie, niedaje się zaśle
pić blaskiem wewnętrznym, ani też strwożyć zewnętrz- 
ności grożącym mu piorunem, zdobywa wreszcie sta
nowisko pewne, które, mimo całej jego ruchawości 
i walki ze światem, zawsze przecież jedno i toż sa
mo bez, odmiany pozostaje. Ale rozwikłanie takowej 
ostrowidza potęgi rozględnej jest nader trudne, i rzecz 
to nielada, już dla małego chłopca przygotować pa- 
lestrę tego rodzaju. Chłopiec ma bowiem jeden świat 
przed sobą, świat go wychowy w u jacy 5 zapragnąłby 
przeto walki s tym światem i przerżnięcia się przezeń 
zwycięsko. Niechaj więc on ćwiczy się, nie w szko
le wojennej, ale w szkole inżynierskiej5 niech wojuje 
nie z ludźmi, ale z rzeczami zawalająceini mu drogę! 
Życzyć należy, by ochmistrz wiele tam i grobli tego 
rodzaju wynaleść i przeciw niemu wystawić zdołał! 
Człowiek pierwszy walczył naprzód z naturą, później 
ze zwierzętami, w końcu z własną swą rodziną, z ludźmi.
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Niechaj wiec i wychów,mieć twój na tejże samej dro
dze nabywa doświadczenia! Słowem, miej sam ro
zum, a rozum twego wyohowańca kształcić będziesz 
rozumnie! Nie pedagogika, ale dobra głowa, ale ro
zum rozum nasz wychowa!

Człowiek mający rozum, a do tego bystrość roz
mysłu , dowcip i humor, zdoła sic całemu światu podo
bać, i jest, szczególniej względem pici pięknej, praw
dziwym czarownikiem. Jego wyraz twarzy jest wiele 
obiecujący; wszystkie muszkuły jego oblicza są bardzo 
ruchawe i płyną ustawicznie coraz inuemi falami życia. 
Jego oko jest przenikliwe i pełne ognia, jak błyska
wica, mówiące śmiało: nic przed moją zrzeincą ukryć 
sie niezdoła! Usta jego napiętnował rys pewien ko
łyszący się bez ustanku, który zdaje sic, jak lampa 
bliska dopalenia, w każdej chwili światłem swem bu
chać i gasnąć, powstawać i znikać, który zapewnia, 
iż jego posiadacz umie szybko kojarzyć swe wyobra- ' 
żenią i swywolić z niemi, lub też w czasie potrzeby, uczj’- 
nić je swym mieczem. Twarz jego obrastają zazwyczaj 
piękne faworyty, gaj ten niecierpiący oblicza, s któ
rego potężny urn wygląda, i uciekający s twarzy każ
dego Jana apostola, Konrada lub Gustawa, każdego 
Wertera, każdego idealnego zapaleńca. Ruch jego ciała 
ma wiele wdzięku, krok jego jest pewny, glos jego 
męski. On cały stworzony jest do towarzystwa i wszę
dzie przyjmują go z otwartemi rekami. Mimo tego wszy
stkiego rozumny, jedynie rozumny człowiek, należy prze
cież jeszcze do gminu ludzkości, do najwyższego stopnia 
człowieczeństwa. Czemu? Bo rozum jest ciałem, w któ- 
rein niema ducha; bo on wszystkó nam daje, wyjąwszy 
duszę! Twarz też rozumnego człowieka jest, przy ca
łym oceanie swych uroków, bezduszną! Ze rozum jest 
ciałem jest łi zeterowaną i dla tego z wiatrami igra
jącą masą, potwierdzają to, oprócz naszych już dawniej 
przytoczonych dowodów, następne jeszcze okoliczności. 
Onanista, który ciało swe zwolna zabija, ma nietylko 
tępe zmysły i słabą pamięć, ale także trudną władzę



pojmowania, a przeto rozum cierpiący. Choroba cia
ła pożera jedynie ciało 5 bo duch od niej, wziąwszy rzecz 
ściśle, wolny. Słabowici ludzie np. maja silnąfantazyą, 
wpadają w sen magnetyczny oswobadzająey ducha s cie
lesnych więzów, widzą, co się dzieje w odległości wiel
kiej, przepowiadają przyszłość i tp, pokazują przeto, 
że duch ich nietknięty od suchot i gorączki ciała, że on 
nawet, skoro jego więzienie pruchnieje, wzmacnia się, 
rozszerza bez granic, i zlewa się z duchem ogólnym 
w jednią! Że zaś onania rozum także zębem swym chwy
taj więc rozum niejest duszą, ale ciałem! —Zmysł daje 
nam świadectwo, iż rzecz ta lub owa, w tej właśnie 
godzinie,' w tej sekundzie, jest przed nami, a więc 
świadectwo o teraźniejszym bycie. Pamięć za
pewnia nas, iż ta lub owa rzecz dawniej była, a więc
0 przeszłym bycie. Rozum wreszcie, który mówi: 
tak jest, tak było, a więc i tak będzie, czyli: a więc 
tak jest zawsze, widzi byt ciągły. Rozum przeto 
byt jedynie, i nic więcej, widzący, różni się tylko 
stopniem od zwyczajnego zmysłu, zaczem jest zmy
słem, ciałem. Ale niedość! Rozum powiad , iż rzecz, 
ta lub owa jest .  mniejsza o to, czy zawsze lub nie 
zawsze, ale nie powiada, czem ona jest* On wienp, 
że elektryczność jest w ziemi, w obłoku, w butelce 
lejdejskiej, wszędzie; ale czem jest ta elektryczność? 
oto on niepy a wcale. Rozum przeto widzi byt zew
nętrzny, ale niewidzi bytu wewnętrznego, zna ciało bę
dące, niezna duszy, nie różni się więc w istocie od 
wzroku, słuchu, dotykania i innych zmysłów, czyli od 
ciała, zaczem jest tylko ciałem! Człowiek też jedy
nie rozumny, chociaż przy tern w rozmyśle swym bystry, 
dowcipny i humorystyczny, śmieje się z umysłu pytają
cego np: czem jest dusza, czem nasza nieśmiertelność,
1 otrąbią takie idee za czcze chimery, lub też oświad
cza, iż one przechodzą nasz rozum, i wyższe są nad 
wszelkie pojecie. Brawo! Mówi tu on prawdę, chociaż 
tego nie rozumie, co mówi. On prawi, przy całej swej 
rozumności częstokroć, bardzo głupio, np. iż nikt stam-
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tego świata jeszcze niewrócił i nas nienauczył, co sic 
w niebie i piekle dzieje, co dla nas w przyszłym życiu 
zgotowano itp. Nawet potężny rozum Kanta musiał wy
rzec: rzecz w sobie, czyli wewnętrzna istota rzeczy, 
jest do poznania niepodobna! I czemże przeto 
jest ten rozum, widzący jedynie zcwnętrzność, a niewi- 
dzący wcale we wnętrzności? Zmysłem zwyczaj
nym, cialowością, ciałem! Kształć zatem rozum 
twego wychowańca, i wszystko, co do niego należy 5 ale 
nieprzestań na tern! Wy Chowaniec twój ma ujrzeć świat 
ducha, a rozum jest względem ducha ślepy! Na niebie 
i na ziemi są cuda, są dziwy, o których ani marzy nasz 
rozum poczciwy!

Rozum, zwłaszcza od umysłu wygwizdany, i w ca
łej swej empirycznej nagości światu odsłoniony, myśli 
nad sobą i spostrzega w rzeczy samej, że jest sam s so
bą w sprzeczności. Raz bowiem utrzymuje, iż poje- 
dynczość, czyli rzecz ta lub owa, zmysłom 
naszym otworem stojąca, jest dostatecznym powo
dem wszelkiego naszego utrzymywania, i że na niej 
wolno nam oprzeć ogólne nasze prawidło; drugi raz zaś 
mówi, że pojedynczość, że rzecz ta lub owa jest prze- 
mijającem zjawiskiem, krótkim przykładem danego pra
widła ogólnego, że więc lie rzecz pojedyncza, ale 
ogólne prawidło jest tu wszystkiem, czyli dostatecz
nym powodem naszego utrzymywania, izeczywistem 
poznaniem, istotą! Rozum krąży zawsze fałszywem, 
kółkiem, idąc od rzeczy pojedynczych do ogólnych 
prawideł, a od tych znowu do rzeczy pojedynczych; za
częta biorąc zawsze to za dowód, czego mu właśnie 
dowieśdź trzeba! Chcąc on dowieśdź prawdy swego 
prawidła ogólnego, dalejże w szczegóły, a chcąc do
wieśdź szczegółu, dalejże za ogólne prawidło! Jego 
metoda jest ciągłym apologiem: naprzód idzie tu bajecz
ka, a za nią ogólny sens moralny. I czemże ten sens 
moralny, to prawidło, ta ogólność? Może dus',n szcze
gółów? O nic, to tylko zewnętrzne ich s sumowanie, 
tylko nędzna summa. Ogólność ta bowiem, którę nam na
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tury konieczność w grze sił swoich wykrywa, niepo- 
wiada nam bynajmniej, czem jest siła sama. Ogól
ność ta jest wewnetrznością w stosunkowości zja
wisk pewnego rodzaju, czyli w kraju względ
ności, jest tern tylko, czemlnp. wyobraźnia względem 
zmysłów5 ale wewnetrzność istotna jest dla rozu
mu tajemnica. Rozum zdoła i musi w końcu przyjść do 
tego smutnego dla siebie wypadku, iż w kraju jego ogól
nych prawideł nie znajduje się świat wszechmocności, 
świat ducha, świat istoty prawdziwej, ale marny świa
ta tego odblask, że jego mądrość przeto niczem innem 
być niemoże, tylko pokorą przed nieznaną i nie podobną 
mu do pojęcia siłą, której on zjawiska wprawdzie, ale 
nie istotę poznaje. On zna np. prawidła myślenia, ale 
niewie, co za siłą jest myślenie samo; zna magnetycz- 
ności, elektryczności, chemicznego processu, wegetacyi 
i życia najróżnorodniejsze objawy, ale niewie, czem 
jest ta wielka, potężna, cudowna, powszechna siła. Zo
wie ją Bogiem: ależ czeinże jest ten Bóg? O te opo
kę ror bija się w końcu cała potęga rozumu. On mówi 
zwykle: rzecz szczególna jest moją przedmiotowością, 
ogólne zaś prawidło jest moją podmiotowością, dopinam 
tedy przedmio t-po d in i o t o w o ś c i, a wiec bezwzględ
nego warunku prawdziwego poznania. Teraz jednak 
spostrzega,” że jego podmiotowość |est zewnetrznością, 
zaczem przedmiotowością, że wiec jego przedmiot-pod-. 
miotowość przedmiot-przedmiotowością, a przeto 
okropnem złudzeniem! Tak ukorzony gotów on jest do 
przejścia w świat niewidzialny i do przeistoczenia się 
w umysł, w idealność! — Rozum zatem jest naturalnym 
ostatecznym kresem naszej realnej istoty, i chwilą przej
ścia do naszej istoty idealnej. Tutaj też zamyka się 
pierwszy oddział nepiodyki, i zlewa się wszystkiemi swe- 
mi pelnemi rzekami w źródło pierwotne oddziału jej dru
giego, czyli w pytanie, czem jest we wnętrzność 
prawdziwa, czćm siła nasza, czem dusza?
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,, Wiem, iż dowcipy polskie w czytaniu uważnych 
rzeczy są tęskliwe, chcą prędko co porwać tez pra
ce, i chcą być w lot uczonemi; rychlej czytają fra
szki dworskie, niżli poważne rzeczy, łacne niż tru
dne; — więc i takim chciałem dogodzić. “

S e b a s t y a n  P e t r y c y ,  tłumacz Arystote
lesa s lGgo wieku.
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w. 3. za w e d l e ,  czyt. wodę .
w. 8. od d. pó: s i e r o t a ,  czytaj: Mam litość nad tobą.
w. 9. wykreśl na końcu słowko: j e s t .
w. 13 i 14. od d. czyt. s t e r n i k i e m .
w. 10. od d. wykreśl jedno t akże ,  lepiej powyrazieon.
w. 2. od d. za: wystanków,  czyt. wyslanków.
w. 18. zam. od c?yt. do.
w. 22. za: poznanie,  czyt. poznania. .
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pozd-  na koucu wiersza niepotrzebnie stojące.
w . 14. przed: b y ł a b y ,  czytaj wypuszczone: z i e m i a .
w. 11. z różność,  czyt równość.
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w .  4. od d. po: g w a r l i w y ,  czyt. wypusz: s a l o n ,
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w. 15 i 16. od d. czyt. praw ie , 
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w. 6. od d. wymaż: do.
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W'. 17. od d. z. w łonie, czyt. w tonie.
w. 8. po: ż y c i a  i, czyt. wypusz: z m y s ł o w e g o .
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B. Idealnośe  wychowawca,  jako  
nep iodyk i  oddzia ł  drugi.

§• 9 0 ."

Jlusza jest pierwiastkiem wszelkiej idealności 
w naszym pierwo-żywo- i bożostanie; jest 
w nas ideą idee widzącą i rodzącą. Dusza 
jest naszą entelechią, czyli siłą twórczą, źrzó- 
dłem oryginalności, naszą bezwarunkową przy- 
czynowością, świętą iskierką wszelkiej na
szej czynności. Dusza jest naszą bezwzglę
dną jednością, wiecznością w nas objawioną, 
naszem myśleniem, naszą istotną wewnętrzno- 
ścią, niewidzialnym naszej jaźui światem dla 
niewidzialnego świata wszego istnienia rostwo- 
rzonym! Stąd wynika, iż dusza jest dosko
nałym ciała naszego kontrastem, czyli przeci
wną mu polaruością, a więc drugą istoty na
szej prawdziwej i pełnej połowicą. Dusza 

"jest także przedmiotem wTychowania. Siedź 
tedy naturę niewidzialnego bóstwa w twoim 
wychowaucu, odkryj bóstwa tego zdoluości 
i szczególne usposobienia, pobudź je do ru
chu, nadaj górnym jego podlotom należyty 
kierunek, słowem, poznaj je , a poznawczy 
puśó w obłoki, trzymając je przecież na nit
ce jedwabnej w silnej twej dłoni!

* *  *
1)  W  kraju realności naszego wy chowańca zaczę

liśmy rzecz od ciała, i patrząc ciągle na ciało, wzbija-
Częśi //. Tomu 1 . „ 1



liśmy się coraz wyżej. aż nakonicc wszelka cialowość 
nam znikła z oczu i rozum nasz rospłynął sie w deli
katnym gazie duchowości. Podobni byliśmy do ptaka 
egipskiego Merops, który obróciwszy głowę ku ziemi, 
a ogon ku niebu i zdając się lecieć na dół jak strzała 
lub kamień, unosi sie przecież w postaci tej w obłoki. 
Teraz jesteśmy juz pod stropami rostwartego nieba. Tu 
znika powietrze i wszelka materyalność; tu eter.czysty, 
tu ojczyzna ducha! Są to cudowne sfery, w których na
sza dusza w swej dziewiczej czystości żyje* Ptak Me
rops podnosi teraz głowę ku niebu, a ogon’wykręca ku 
ziemi. Lot jego staje sie niedościgłym. On buja 
tu w swym żywiole, i bujać będzie, wzbijając się coraz 
wyżej, póki się w końcu niezmorduje, odpocząć nie za
pragnie i szukając gałąskî  oliwnej, ku ziemi zwrócić się 
znowu z niewolonym niezostanie! Polaku! Niewiele ci 
dotąd znana ta kraina! flostocz zatem skrzydła 
twe szeroko, byś w locie nieupadl! Zawołaj tu z Mi
ckiewiczem: .,Dziś najsilniej wytężę duszy mej ramio
na! To jest chwila Sainsona! Zrzucę ciało i tylko jak 
duch wezmę pióra! Potrzeba mi lotu! Wylecę s planet 
i gwiazd kołowrotu: tam dojdę, gdzie graniczą twórca 
i naturaPoczciwy Polaku, nietroszcz się przecież za 
bardzo, i nietrać odwagi! Pedagogika niejest bowiem 
metafizyką! Niepotrzeba ci wiec będzie odetchnąć ca
lem morzem spekulacyi, bo tu kilka jego kropel wy
starczy !

Czem je*t dusza? Dusza niejest przedmiotem na
szych zmysłów 5 niespodziewajiny się przeto otrzymać od 
niej najmniejszego wrażenia. Dusza niejest także przed
miotem wyobraźni, która, będąc zmysłów ogniskiem, 
skupia w sobie jedynie otrzymane wrażenia; niepodobna 
jest zatem ani mieć, ani dać wyobrażenia o duszy. Du
sza niejest, jak to lub owo wyobrażenie ze świata ze
wnętrznego wzięte, w pamięci naszej wyryta, ż.adnem 
tedy niejest przypomnieniem. Dusza wreszcie nieobja- 
wia sic przed rozumem, ponieważ ten niema oka na 
wewnetrzność istotną, zaczem niej st ona pojęciem. A więc
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dusza wyższa jest nad rozum i nad wszelkie pojęcie! 
I czemże jest ta dusza? Niebem w ziemskiej bryle 
naszego ciała zamkniętem, cudem w nas żyjącym? 
Niebem? Cudem? Hańba ci filozofie! Niebem, cudem, 
a zatem niczem! Przewybornie! odpowiadamy. Zga
dłeś panie Filistrze! Ciało jest byrtem zmysłowym, 
a dusza jest nicestwem z my słowem. Przecież to 
uicestwo jest bytem, a ów byt nicestwem. Jakim spo
sobem? Dusza jest bytem umysłowym, a ciało jest 
umysłowem nicestwem! Ciało więc jest równie by
tem jak niczem; dusza także jest równie bytem jak ni- 
czcin! Ciało jest niczem względem duszy, dusza niczem 
względem ciała: ciało jest bytem zewnętrznym, dusza 
bytem wewnętrznym; ciało naszą ziemią, dusza naszem 
niebem; ciało naturą dusza cudem! Ale ten cud jest 
cudem i niejest cudem, ponieważ jest także naturą, na
turą wewnętrzną. Cuda ziemskie są naturą w niebie! 
I jakże przecie ujrzeć można te naturę, niesłychane cudo? 
iiostwórz oko własnej twej duszy, a ujrzysz dusze! 
Kostworzy’ein, chcę widzieć, widzę, mów tylko dalej! 
Dobrze! Dusza jest naszem mydleniem, myślą boską 
w nas żyjącą i w myśli nasze się rozlewającą. Kto my
śli, ten wie bespośrednio i niezawodnie, że myśli, że 
myśli a priori, i że przeto sam jest myśleniem; 
ten mówi: cogito, ergo cogitatio est, ergo cogitatio sum. 
Kto myśli, ten wie bespośrednio i niezawodnie, że myśle
nie jest jego wewnętrzną istotą, czyli najwłaściwszą we- 
wnętrznościa, jego niewidzialnym światem! Ta wcwnę— 
trzność tedy, ten świat niewidzialny, czyli to myślenie 
ściśle wzięte, zowie się duszą! A zatem, kto myśli, ten 
wie, że jest duszą, ten czuje się duszą, ten rostwiera 
oko swej duszy, widzi duszę, i zaczyna ją poznawać. 
I jakże poznać ją dalej? Patrzaj okiem twej duszy 
w twą dusze dalej i myśl dalej, a dalej także poznasz 
duszę! Przybywamy ci wreszcie i tutaj na pomoc!

Myślenie nieda się ani dotykać, ani wąchać, ani 
widzieć, ani wyobrażać, ani pojąć, ale tylko myśleć; 
niejcsl \iec realnością, ale idealnością, niejest rzeczą,



ale ideą. Dusza przeto jest ideą w ciele naszem zam
kniętą, ideą będącą w nas źrzódłem świętem wszelkiej 
idealności. — Myślenie jest bezw runkową twórczo
ścią. które Mickiewicz tak pięknie w następnych wy
razach maluje: „Patrz, jak te myśli dobywam sarn
s s iebie,  w ielain w siowa! One lecą, rossy- 
pują się po niebie, toczą się, grają, i świecą. Juz 
dalekie, czuję jeszcze; ich wdziękami się lubuje, ich 
okrągłość dłonią czuję, ich ruch mysią odgaduję. Ko
cham was, me dzieci wieszcze! Myśli moje, gwiazdy 
moje! Czucia moje, wichry moje! W  pośrodku was, 

-jak ojciec śród rodziny stoję; wy wszystkie moje!■* Tak 
myśl Boga, staje się słowem, a słowo ciałem. Dusza 
zatem jest pierwiastkiem naszej twórczości, jest stwór
cą samym w jaźń naszę wcielonym! Jako twórczość 
święta, jest ona oryginalnością naszą, naszym jen i uszeni, 
talentem, naszą potęgą wynalazku! — Myślenie jest 
przyczynowością naszą i to właśnie dla tego, iż jest 
naszą twórczością. Kto bowiem tworzy, ten jest pier
wszą utworu swego przyczyną. Nim co uczynisz, nim 
dzieło jakie napiszesz, lub wykonasz, potrzeba ci je 
koniecznie wprzódy pomyśleć. Mys| idzie zawsze przed 
czynem, i jest jego przyczyną, zaczem przyczynowo
ścią. Przyczynowością więc jest dusza! — Przyczy- 
nowość jest najwyższą czynnością, ponieważ jest pier
wszą czynnością, czyli lewarem wszelkiej czynności. 
Dusza więc jest czynnością. Bez duszy niemoglaby się 
ani ręka, ani noga nasza poruszyć; cale ciało nasze 
byłoby trupem! — Dusza jest bezwzględną jednością, 
ponieważ jest myślą z żadnych włókien nerwowych lub 

‘ muszkułowych nie złożoną i żadnym nożem krajać się 
niedającą. Jako jedność, jest ona monadą w nas ży
jącą! — Wszelka monada jest, właśnie dla tego, że 
żadną maczugą, zad nem ogniem jej nieroskruszysz, 
wieczną, czyli nieśmiertelną. Dusza wiec jest wieczno
ścią w naszej jaźni, nieśmiertelnością w naszej isto
cie! Co ta'wieczność tworzy, bądź to Iliadę,' bądź 
wynalazek pługa lub prochu, druku, kolei żelaznćj i tp.
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jest nieśmiertelne. „Ja czuję nieśmiertelność, nieśmier
telność tworzę! Cóż ty większego mogłeś zrobić, Bo
że?  ̂ Dusza, to siła, dzielność, przyczyna, nieśmier
telność! Słuchaj! wszystkiem tern jest dusza, co przez 
się w nas się porusza, co w nas myśłi, czynem wio
nie, co gloryą wieńczy nam skronie. Jest to stworzy
ciel śród ciała, niebo, cud i wieczność cała. świat wew
nętrzny, niewidzialność, wszechmoc, światło, boska 
walność! Bracie! I wieszze teraz, czein jest dusza? 
Wszystkiem, co chcesz, tylko nie wyobrażeniem,  
nie einpirycznem pojęciem! Kto zrobił duszę po
jęciem, ten przeistoczył już wewnętrzność w ze wnęt
rzność, temu stała się idea widzialna mara, noeuem 
straszydłem!

Dla tćm lepszego poznania istoty duszy, stawiamy 
tu obok niej ciało w calem polarnem przeciwieństwie. 
Ciało jest biernością naszej jaźni, dusza jest jej 
czynnością; ciało realnością nasza, naszem twier- 
d z e n i e m, dusza i d e a 1 n o ś ci ą, przeczeniem, t. j. 
przeczeniem twierdzenia, czyli ciała, usadowieniem sie
bie sainej jako bytu, i ogłoszeniem ciała za nicestwo. 
Każdy duch jest koniecznym wrogiem i przeczycielem 
materyi. Ciało jest naszą rozłogą, t. j. masą, du
sza jest przyczyno w ością, t. j. siłą typowej rozło- 
dze zamkniętą, rozłoge tę poruszającą, kształcącą, prze
rabiającą, przy życiu utrzymującą. Ciało jest ciężką, 
leniwą, leżącą treścią,  dusza jest w treść te w la
nym rurhawyjn, niewidzialnym i ożywiającym ją eterem, 
jest promieniem boskiej wszechmocy; ciało jest stosem 
drzewa, dusza iskrą stos ten ogniem rospalającą. Cia
ło jest ogólną materyą w swej jednostce i swem kwie
ciu; dusza ogólnym duchem w swej jednostce i swem 
kwieciu. Ciało jest w mały organiczny światek za
mienioną nieskończonością natury i dla tego dozwalają
ce rozkrawywać się i włokienkn swego mięsa rozdzie
lać bes końca; dusza jest w mały systematyczny świa
tek zamienioną wiecznością ducha, i dla tego w każ
dej chwili zawsze jedną i tążsamą myślą; ciało, to

%
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wielka liczba arytmetyczna, np. iniryada, dusza, to 
jedność wewnętrzna lej liczby, monada myryadę w je
dne cyfrę, w jednę istność przeistaczająca., Słowem, 
ciało i dusza są większe przeciwniki, niż woda i ogień! 
Jednakże mimo całij swej tak wielkiej względnej różni
cy, są one w bezwzględnej jedni rzeczą zupełnie toż
samą. Czy podobna? Tak jest a nieinaczej! Ciało 
jest niczem innem., tylko widoc/ną duszą, a dusza ni- 
czem innem, tylko niewidocznym ciałem; W  całej na
turze jest fizyonomika dla oka odsłoniętą psychologią, 
a psychologia przed okiem ukrytą fizyonomika. Ta 
prawda objawia się najwyraźniej w człowieku. I rzecz 
to zupełnie naturalna. Wszelka zcwnętrzność bowiem 
jest wcwnętrznością objawioną, a wszelka wewnętrzność 
zewnętrzuością we własny punkt środkowy, matematy
czny i dla tego niepodzielny i niewidzialny ściągniętą. 
Bystre oko badacza, poznaje też łatwo z wewnętrzno- 
ści zcwnętrzność i odwrotnie. Malarz najdoskonalszy 
w świecie musiałby, poznawszy na drodze filozoficznej, 
historycznej i biograficzne!, np. Sokratesa duszę, tak 
ciało niegdyś do niej należące nam pędzlem swym 
przedstawić, jak gdyby sam żył przed wieki i miał je 
żywcem przed sobą. Beaumarchais znalazł raz dam
ską salopę w lond\iiskim Panteonie, a widząc jej krój, 
faibę, przyozdobienia, matc ryą, podszewkę i td. opisał 
wiek, kibić, twarz, nogi, włosy, wdzięki, nawet do
bre i złe duszy przymioty jej właścicielki ku wielkie
mu wszystkich podziwieniu tak wiernie, iż jeden s przy
tomnych, który znał tę damę, wymówił jej nazwisko. 
Odesłano damie nazwanej salopę i przekonano się, iż 
ta rzeczywiście do niej należała. Dusza nasza objawia 
się nietylko w ciele, swłej najpierwszej zewnętrzności, 
ale także w ubiorze, w urządzeniu domu i td. Ale już 
nawet w samej swej bezwzględnej jedni pokazują się 
ciało i dusza względną różnią. Empiryk mówri bowiem: 
„Cało jest widzialna dusza, a dusza niewidzialnem 
ciałem, przecież tylko ciało jest istotą, dusza zas w eter 
lub subtelną parę rospłynioną istotą, czyli pozorem.,.
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A metafizyk mu na to odpowiada: Nie bracie: Cia
ło jest widzialna dusza, a dusza niewidzialnem ciałem; 
przecież tylko dusza jest istotą, ciało zaś jest tej isto
ty odblaskiem, czczym pozorem. 3Iasz wiec tu w je
dni bezwzględnej różnią względną i nowy dowód, ze 
w takim stanie wszystkie przeciwieństwa na świecie 
się znajdują i znajdować muszą. — Nasza pepiodyka 
uczyniła raz juz swym przedmiotem ciało z osobna, 
trzeba jej więc teraz duszą zatrudnić się również z oso
bna. Uważamy tu przeto duszę jako dusze, t. j. w jej 
zupełnein oderwaniu od ciała. Budźcie tedy, ojcze, 
matko i ochmistrzu, duszę młodą, pielęgnujcie ją, roz
wijajcie troskliwie, podrzućcie ją w obłoki, i starajcie 
się, by skrzydła swe rostworzyla i latać poczęła! Je
żeli już ciało wychowańca godne jest waszej sumien
nej pieczy; to tem bardziej bóstwo kościół ten zamie
szkujące !

2.) Ciało, przeistaczając się zwolna w zmysłowość, 
wyobraźnią, pamięć, instynkt lub rozum, słowem, 
w jaźń empiryczną, dochodzi w końcu do przeświad
czenia, t. j. do wiadomości osobie za pośrednictwem 
zewnętrznego świata. Przeświadczenie jest poczuciem 
się jaźni empirycznej, a wiec ciała, i nawet do pew
nego stopnia własnością zwierząt, jest przeświadcze
niem zewnętrznem, czyli przeświadczeniem a posterio
ri. Dusza zaś przychodzi, jako wewnętrzność od wszel
kiej zewnętrzności niezawisła, nie za pośrednictwem 
zewnętrznego świata, ale sama przez się i własną swą 
bespośrednia siła do wiadomości o sobie. Taka wia- 
domość o sobie zowie sie świadomością. Swiado-* v

mość jest poczuciem się jaźni metafizycznej jedynie po
czątkowi i końcu całego istnienia, t. j. Bogu i czło
wiekowi właściwem, jest przeświadczeniem wewnętrz- 
nem, czyli, przeświadczeniem a priori. Każda dusza 
rozbudzona mówi s Kartezyuszem: Cogito, ergo sum! 
Jeżeli wmcc kształcić pragn.esz duszę młodą, staraj się 
nasamprzód, b) sama się poczuła i przyszła do świa
domości w mowie będącej. Jak trawimy żołądkiem na-
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szyra długo, pierwej, nim poznamy fizyologiczne pra
wa i naturę trawienia; tak dusza jest częstokroć juz 
zupełnie czynny i myśli o wszystkiem, co chcesz, wy
jąwszy, zenie o samej sobie. Taka dusza jest jeszcze 
bez świadomości, ale przyjdzie do niej natychmiast, 
skoro zwrócisz na nią jej uwago. Zapytaj wiec dzie
cię myśleć poczynające, itowjakićj uroczystej, ważnej 
mu chwili, kiedy np. nagrodę za swą pilność otrzyma
ło: Coto za istota jest w tobie, co myśli i działa?
Dziecię zastanowi się, jak gdyby je nagle uderzono, 
i ujrzy swą wewnetrzność. Wtedy przyjdź mu na po
moc i powiedz, że to bóstwo z nieba czyste, niewin
ne i święte w niem objawione, że to siła twórcza, 
myślenie, nieśmiertelność, że to jest dusza! Ledwieś 
wyrzekł, a już dusza jego duszą sie poczuła i przyszła 
do wiedzy o sobie, czyli do świadomości. Podnoś później 
dusze młodą na coraz wyższy jej czynności stopień, 
ato dla tego, byś jej świadomość rozwinął i utwier
dził! Niechaj ona poczuje, jak blisko jest z Bogiem 
spokrewniona; niechaj sie poczuje cnotą, niebem! Czem 
się ona poczuje, tego starać sic będzie w czynnościach 
swych dowieśdź i pokaże to wreszcie całemu światu. 
I tego wszystkiego dopniesz bes metafizycznych po
szukiwań, ale zupełnie po prostu. Powied' np. dzie
cięciu: Ty wynalazłeś grę tę lub owę, wyrzekłeś to
lub owo zupełnie oryginalnie; ale twój pies nic po- 

obnego nieuczynił. A to dlaczego? Ty masz duszę 
twórczą, wynalasczą, oryginalną, dusza zaś psia jest 
wTcale inna. Bóg tworzy i ty tworzysz, ale żadne in
ne zwierzę nie tworzy! Podobny jesteś Bogu; staraj 
się tego podobieństwa nigdy nieskalać, inaczej niebe- 
dziesz się różnił od psa lub innego zwierza. Dusza 
przychodząca do świadomości, zaczyna sie pysznić z swe
go uprzywilejowania; jest to pycha pożyteczna, bo 
uszlachetnia młodą istotę i trzyma ją zdaleka od złe
go. Nic tak silnie nie wiąże nas s cnotą, jak uczu
cie własnej swej boskiej godności, jak uczucie czło
wieczeństwa w sobie!
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3.) Czćm jest zdrowie, siła i piękność dla ciała, tćm jest 
dla duszy władza wynalascza, oryginalność i twórczość, 
stowem, talent, który na szczycie swój potęgi jeniu- 
szu nosi nazwisko. Talent jest, jak to mówią, rzeczą 
nam wrodzona i żadna wolowa pilnością zdobyć się nie- 
dającą, czyli darem nieba, a więc wyrażając się filozo
ficznie, jest duszą wyższego, niż zwykle rodzaju. Nie
zliczona rozmaitość talentów pokazuje się śród ludzko
ści; i nie dziw, bo ludzkość składa .się z mnóstwa jedno
stek, s których żadnej Bóg przy stworzeniu nie zanied
bał, bo w ludzkości wiele jest szczególnych zatrudnień 
i powołań. Ile ludzi odznaczających sie śród codziennej 
rzeszy, tyle odrębnych talentów! Wszystkie te tak 
mnogie i rozmaite talenta dają sie przecież pod trzy na
stępne główne podciągnąć: taler praktyczny, teo
retyczny i synetyczny; czyli talent do sztuki, do 
umiejętności i do działania, lub też w personifi- 
kacyi np: Rafael, Lejbnic, Bonaparte! Te trzy 
talentów główne rodzaje rospadają sie n* szczególne ta
lenta, np. talent do sztuki jest talentem do malarstwa, 
muzyki, poezyi itd. Podobnie ma sie rzecz i s talentem do 
umiejętności i do działania; rozbiór przecież dalszy byłby 
tu nie na miejscu. Dość, że talent wszelkiego rodzaju le
ży w duszy naszćj, jest z nią zrosły zupełnie, jest du
szą samą! Nie wszystkie dzieci mają równy talent; nie 
wszystkie przychodzą na świat zjednakiemi zdolnościa
mi i spodobnemże usposobieniem. To dziecię np, które 
cię właśnie zajmuje, żyje dopiero dziesięć miesięcy, a już 
rozumie tyle wyrazów i okazuje tyle ducha, że nietylko 
jego rodzice, ale wszyscy ludzie podziwiać je muszą, ja
ko coś osobliwego. Owo zaś jest dŵ arazy starsze, a prze
cież jeszcze nie gwarzy, jeszcze nic nie pojmuje, i duch 
jego tak śpiący, iż trapią sie biedni rodzice myślą bar
dzo smutną, że to znakiem jego przyszłego nieuctwra. 
Oboje dzieci mają tegoż samego ojca i też same matkę, 
mają również troskliwe wychowanie; jednakże różnica 
między niemi tak uderzająca. Większe lub mniejsze 
przyrodzone duszy usposobienia i ich nadzwyczajna roz-
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lnaitośc występują tem w} raźniej w dzieciach zaczyna
jących się uczyć. A więc są i są niemylnie pewne przy
rodzone zdolności i usposobienia duszy! O tej prawdzie 
'aden człowiek nie wątpi, który był czas pewien, lub 
jest nauczycielem, który wreszcie żyje z ludźmi, poznał 
osobiście kilku sławnych jeniuszów i kilku istotnych dwu
nożnych wołów! Czemże więc są przyrodzone duszy 
zdolności i usposobienia? Co jest tak wielkićj ich roz

maitości przyczyną? Na te pytania odpowiadają reali
sta, idealista i filozof inaczej. y przytaczamy tu wszy
stkie trzy odpowiedzi, poniewa'’ te stoją s sobą w ści
słym zwiąsku i właściwie stanowią pojedyncze ogniwa 
jednego sys ematycznego rzeczy rozwiązania. Reali
sta więc mówi; Ciało jest naszą zewnętrzną, dusza 
naszą we nętr oą, oboje zaś, czyli jaźń, jedną i tożsa
mą, pełną i całkowitą naszą istotą. Dusza kształci zai
ste ciało, daje mu formę i charakterystyczny wyraz, czyli 
fizyonomią i staje się w nićm rzeczą widoczną. Nim 
jedn kże dusza przyjdzie do własnego przeświadczenia 
i nim żagwie czynności swój rozwinie, co w pierwszem 
dzieciństwie, a szczególniej w żywocie matki, więcej 
niż oczywista, jest ona jeszcze tylko ciałem. Już podług 
loiki pierwej jest twierdzenie, później przeczenie, a wiec 
ciało pierwszą, dusza drugą rzeczą. 8 ciała, z nasie
nia rodzicielskiego rozwikłuje się cała nasza istota, za- 
czem i dusza sama. W  ciele przeto szukać nam potrze
ba pierwiastku przyrodzonych duszy usposobień i zdol
ności. Dusza gnie r * się r ciele i jest jego wewnętrz- 
nością, a więc, 'wiąc v a 'c'wje, jego przymiotem, ja
kością, wykła *k' m; j st pr/ę o równie cd ciała za
wisłą, jak od iej •' ło Ksz a ci ona vprawdzie, jak
już rzekliśmy, ciało i nadaje mu charakterystyczne zna
miona, • łe to wszystko póżnićj; s poc zątku zaś jest ona 
naturalną siłą s ciałem stopioną, wewnętrznym ciałem. 
O i ięks .ego zatćm lub mniejszego stopnia rozwikłania, 
i* którym rodzice sami stoją i pierwszy cielesny dzie
cięcia zarodek stawiaja, zawisł stopieg usposobienia 
p grodzonego duszy niemowlęcej. S podłego szpiku
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gminne tylko dusze, s krwi czystej bogów rodzą się 
jcniusze! Jak owoc zawisł od natury drzewa 5 tak cia
ło aw  duszę jakość swą przelewa. Grzyb nie stanie się 
nigdy palmą, ani dębem, róża nigdy kraśną dziewicą! 
Zarodek wilczy zdoła zostać tylko wilkiem, a jaje wró
ble wróblem. W  embryonie ludzkim drzymie nie jedy
nie '.drowie, siła i piękność, ale także przysr łe dus .y 
usposobienie 5 talent łub nieuctwo. Jaka dusza, takie 
ciało, a więc i odwrotnie, jakie ciało taka dusza! Zdał 
szeiu rozwikłaniem się ciała, rozwikłuje się także dusza; 
ze sprórhnialośc’ą ciała wiednieje dusza. Co w poje
dynczym człowieku, to i w rodzinie. ‘ Wszakże rodzi
na jest zbiorowym, urozmaiconym i odradzającym się 
ustawicznie człowiekiem. Materya familijna przerabia się 
wiec ciągle. Równie wzrastające jej uszlachetnienie jak 
i wzrastające jej spodlenie przelewają się w nowe jej 
objawy i płyną przez pokolenia. Stagnacya materyi jest 
tylko w zwierzu. Mięso wołowe np, zawsze mięsem wo- 
łowem. Za tą stagnacya zwierzęcego ciała idzie także 
stagnacya zwierzęcej duszy. Ale w rodzie ludzkim rzecz 
się ma inaczej! Na jakim przeto stopniu % rozwikłania 
swój somatycznej i psychicznej natury stoją rodzice, spla- 
dzając dziecię, taki stopień będzie pierwiastkiem jego 
przyszłego duszy usposobienia, czyli jego zarodem, któ
ry może się wprawdzie uszlachetnić, i postąpić dalej; 
jednakże nigdy więcej, nad krok jeden, natury prawem 
przepisany. Dziecię hottentockie np. może być zdolniej
sze od swych rodziców, ale natura jego jeszcze zbyt 
daleka, by mogła rozwinąć się w Europejczyka, 
w Szyllera! Lecz niedość na .stopniu rozwikłania 
rod' icielskiej natury przelewającej się na dziecię; natu
ra ta zmienia się co chwila. Inną jest ona śród trzeź
wości, inną śród pijaństwa, inną śród pracy, inną śród 
próżniactwa; inną po cielesnein, inną po duchownem 
zatrudnieniu itp. Od chwili takiej naszego usposobienia 
wiele zależy. Sam jeniusz najwyższy pracą znużony, 
zgiupiony i nic niemyślący, spłodzi nieuka. Ród ludzki 
i każdy człowiek pojcdyńczy w różnych chwilach swe-
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go życia przedstawia cale królestwo zwierząt. Znaj
dziesz wiec śród ludzi urodzone lub też chwilami wy
stępujące Iwy, niedźwiedzie, słonie, lisy, osły, nietope
rze itd. Lew ciągły, lub też lwem chwilą będący, spło
dzi lwa, sowa sowę. Wtym stosunku zupełnie natural
nym, leż\r źrzódło przyrodzonych zdolności i usposobień 
duszy. Jeżeli pragniesz po«l tym względem w przody 
poznać naturę twego wychowańca, nim on sam ci ją od
słoni: badaj naturę jego rodziców, poznaj szczegóły ich 
dnia weselnego, rodzaj chwili, w której wlali krople 
życia w istotę pieczy twej poruczoną! — Jdealista 
zaś uczy: Bóg jest czystym duchem i tworzy duchy, 

n czyli dusze. On jest bezwzględną ideą, tworzycielką 
wszelkich idei. Materya, ciało, to czczy odblask nie
zmierzonej i jednostkowej idei. Jdca pierwotna jest bez 
ograniczenia, zawsze jedna i tâ sama, wielka, święta; 
każda zaś idea pochodnia jest ograniczoną, ma pewne 
znaczenie i różni się od wszelkiej innej. Ile dusz, ty
le idei odmiennych. Familia ta lub owa podobna jest do 
peryodu w książce, który czytasz. Każde słowo ma tu 
pewne i sobie tylko właściwe znaczenie, jest jedną od
rębną od wszystkich innych się różniącą ideą, i zawisło 
równie od tego, kto je wyrzeka, jak od słów, s które- 
ini stoi w związku i tworzy świat -mały. Bóg myśli 
i myśli ciągle, a każda myśl jego jest inną, jest ogól
nym, szczególnym lub pojedynczym, ale zawsze innym 
światem, bo on niepotrzebuje się powtarzać, jak śmier
telny jaki niedołęga, a ka da myśl jego jest nieśmiertel
ną duszą! To więc i nic innego jest przyczyną tak wiel
kiej rozmaitości przyrodzonych duszy usposobień i ta
lentów. Żadna dusza niestanie się czćm więcej, tylko 
tern, co Bóg w niej’, jako we swej idei, wymawiając ją 
pomyśli!! — Filozof wreszcie twierdzi: Człowiek jest
nietylko ciałem i nietylko duszą, ale obojgiem od razu, 
czyli jaźnią, i winien swe życie równie rodzicom, jak 

• Bogu; rodzicom pośrednio, Bogu bcspośrednio. 
A wiec realista i idealista ma słuszność! Prawda leżyw

tu, jak wszędzie, we spójni przeciwieństwa. Bóg jest
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bezwzględnym, a człowiek wzglednem, czyli zawaro- 
wanem bóstwem. Zawarowanie to jest rozmaite bes koń
ca, i dla tego tak wiele usposobień szczególnych duszy. 
Wszystkie talenta leża w dziecku in potcntia i potrze
ba je rozwikłać. Jednakże to tylko w dziecku rozwi
kłać można, co w niem jest in potentia, czyli co szcze- 
gólnern w naturze jego złożonem i od Boga mu prze
znaczonym jest jego usposobieniem. Filozoficzne rozwią
zanie naszego pytania jest prawdziwe. ponieważ mu sy
stematyczna wszechstronność towarzyszy. Możesz je po
równać s tern, co §. 11. 3. o usposobieniu duszy rze
kliśmy. — Poznanie zdolności i usposobień duszy w na
szym wychowańcu jest rzeczą nader wielkiej wagi, gdyż, 
lubo nam jest niepodobna zmienić tego, co od Boga sa- 
mego pochodzi i darem jest nieba, lubo natury bujnej 
lub jałowej przeistoczyć wedle naszego widzi mi się nie 
potrafiin; możemy przecież stan rzeczywistości dobrze 
poznanej kształcić, i usposobieniom przyzwoity nadać 
kierunek. Jeżeli sie o to starać niebędziem, zostanie 
nasz wychowamec ofiarą wlanej w jego duszę fatalno- 
ści, czyli ofiarą grzechu pierworodnego!* Czemu? Po
nieważ równie wysokie, jak mierne, szczególne usposo
bienie duszy, zostawione sobie samemu i bes wszelkiej 
pieczy, zwraca sie zwykle ku złemu; ponieważ nawet 
najciaśniejsze przyrodzone usposobienie rosprzestrzenić 
zdołamy 5 jeżeli wcześnie staramy sie poprzeć je sztu- 
cznein wykształceniem! Wtakim razie bądź zbawicie
lem twego wychowańca i ratuj jego wolność przeciw po
tędze budzącej sie w jego istocie konieczności!

4 .) Kiedy niekiedy okazują dzieci jawnie usposobie
nie szczególne swej duszy i zdają sie, duchem wieszczym 
siebie samego nieświadomym, przepowiadać swą przysz
łość! Ljneusz np. będąc niemowlęciem. utulił sie w swym 
płaczu za każdym razem i natychmiast, skoro mu matka 
lub niańka kwiat jaki w ręce podała! Dość znajduje sie 
znaków, za pomocą których znawca ludzi i dzieci uspo
sobienia przyrodzone młodej duszy rospoznać zdoła. Ogni
ste lub wodniste oko, okrąg! kie lub ostre rysy twarzŷ

\
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kształt czoła, nosa. ust i brody; vvięks'.y interes ku 
ternu łnb owemu przedmiotowi okazany; zyuość pomy
słów, albo myśl leniwa; pewna widoczna oryginalność 
lub też małpie naśladownictwo, i to na większym, mniej
szym stopniu, odsłaniają nam usposobienia dziecięcego 
ducha. Starzy mówili słusznie: Sicut in plantis, ita
in łiberis quoque, prima indoles futurum virtutis fruc- 
tum indicat, Fizyonomia jest nietylko u dorosłych, ale 
i u dzieci wiernem zwierciadłem dusr.y. Jeżeli ten, 
rzekł pewien Anglik, niejest złoczyńcą, a tamten 
poczciwym człowiekiem; to ' aprawde pismo naszego 
Boga niejest czytelne!*4 Ałe fr.yonomia jest, równie 
jak. wszelka inna zewnętrzna semiotyka, vodni *zą
sztuką, ponieważ ją wtedy jedynie zrozumieć zdołamy, 
gdy już zupełnie dusze poznaliśmy. Bez wewnętrmo- 
ści nie pojmiesz zewnętrzności, jak i odwrotnie! Zna
jąc dusze łatwiej jest nam przecież rysy twarzy tłóma- 
czyć, niż z rysów twarzy o właściwościach duszy wnio
skować, bo mając jedność pewną i ściśle oznaczoną, 
np. dukat dwud/iestozlotowy, _ zbudujesz łatwo na niej 
wszelką mnogość, ale z mnogości nam danej wmieść 
na jedność pierwiastkową nieznaną, to rzecz bardzo 
trudna! Tylko ślimaka poznasz po muszlir dusza 
przecie niejest ślimakiem! Ciało jest duszą w nieskoń 
C'*oność rozmnożoną, światłem czystem w różnobarwnej 
tęczy, a częstokroć w burej pstrokaciznie; w ciele sta
je sie dusza długim i loczynem, w którym ani 
mnożnej ani mnożnika nierospoznasz! Tu znika jed
ność, tu rozdrabia sie monada bes końca, a więc du
sza staje się koniecznie nieczytelną! Dla tego też nie- 
zawierzaj ślepo 6ztuce Lafatera! Najlepsza jest, uwa
żać objawienia się młodej duszy bespośrednio! Ona jest 
ustawiczną czynnością; mićj pr.eto na tę czynność jćj 
rostwarte oko! Tu wolno ci zostać Swedenborgiem 
lub Juliuszem Kernerem, t. j. tajemniczym widzem dusz 
i duchów! Czytaj w duszy twego wychowańca; stań 
sie względem niego opatrzności okiem i zważaj go pil
nie, w chwilach takich szczególniej, gd ie on spodzie-
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wat* *iy nicmoże. iżby kto wzrok swój badawczy w nim 
zatopił; dozwól mu czasami mówić, a nawet działać 
s całą swobodą; pytaj troskliwie rodziców i piastunki 
o sr czegóły jego niemowlęctwa: daj posłuchanie służą
cym i innym osobom, nawet dzieciom opowiadającym 
ci względem niego swe postrzeżenia, a wyjaśni ci się 
nakoniec dus <y jego natura! Tern jest wreszcie dla 
ochmistrza izba dziecinna, a dla nauczyciela szkoła,* 
c/ 'm szpital dla lekarza! Tu rostworzy się przed to
bą żywa pedagogiki księga,’ v której nierównie wię
cej wyczytasz i skorzystasz, niż we wszystkich nau
kowych teoryach. Nie gardź przecież ostatniemi, je
żeli pragniesz łączyć praktykę s teoryą i stać się 
w zawodzie twym dzielnym synetykiem! J

5.} Równie jenialność jak byldęcość rzadkim są, 
biorąc rzecz ściślej, gościem na ziemi, a przynajmniej 
śród naszego rodzaju. Każdy człow iek, nawet najbar
dziej ograniczony, ma w sobie coś takiego, czern wyższy 
jest nad innych ludzi, i c/.em się odznacza, lub też 
zdołałby się odznaczyć, gdyby okolnzności mu sprzyja
ły. 31 ędrzeć największy może się jeszcze od proste
go pastuszka czegoś nauczyć. I cztmunie? Wszakże 
każde żywiatko, każde ziółko jest naszym nauczycie
lem ! Świat dziecięcy jest wiernym obrazem świata do
rosłych, bo jest nim in potentia. Pospolicie wiec znaj
dziesz tu usposobienia duszy we zwykłym porządku, 
t. j. takie, że ich ani z lotem jowiszowego orła, ani 
s czołganiem się kapuścianego ślimaka porównać nie 
można. Rzadkie to dziecie, które z natury stoi na niebo
tycznej górze Synaju i patrzy jak Mojżesz hespośrednio 
w oblicze Boga; rzadkie, co jak kijanka nędzną biesia
dę śród biota ma swern przeznaczeniem; każde jest 
mniej lub więcej, ale zawsze zdolne! Mierność jest 
szpikiem pacierzowym, rdzeniem starej i podrastająećj 
ludzkości. Jeniusz nadzwyczajny lub głupota nadzwy
czajna, to komety, albo raczej przypadkowe meteory 
na jej niebie. Nieobwiniaj zatem wychowauca twego 
o zupełny brak talentu, o kompletną niezdolność, o ka-
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mierną twardość muzgu, jak to zwykł czynić niejeden 
ochmistrz bezbrodny; ale poznaj go dobrze i przenieś 
sie całkiem w jego dusze! On jest zdolny, zdolny 
niezawodnie, tylko ty niewiesz jeszcze do czego! Pró
buj wiec z nim tego lub owego, i to tak długo, póki 
się zdolność jego jak tuz pożądany niewyświeci! Kto 
nie zdolny do nauki, może być zdolny do żołnierki lub 
jakiego rękodzieła. Najgorszy teoretyk jest zwykle naj
lepszym praktykiem i odwrotnie. — Dusza każda jest 
całym oceanem ducha, ponieważ duch nie rostrzaskuje 
sie, jak ogień brzeziną tuczony, w iskierki i nieobja-v 
wia sie w ułamkach samego siebie; ale wszędzie jest 
jedną i tążsamą świętą monadą. Usiłuj poznać stopień, 
na którym stoi dusza twego wychowańca; sprawiaj 
w niej od czasu do czasu rewolucyą; wiedź ją, sto
sownie do jej usposobień, nie cząstkowo, ale zawsze 
całkowicie, na szczebel wyższy, i pokazuj jej przynaj
mniej zdała cel i kres ostateczny najwyższego jej prze
znaczonego wykształcenia! Jeżeliś spojrzał w nią przez 
rozliczne szczeliny ciała, i niesiesz jej to, czego ona 
śród całej swej besświadomości żywo i ogniście pragnie; 
zobaczysz jak jej skrzydła się rozszerzą i jak szybko 
uniosą ją ku niebu! Co Bóg stworzył, jest zawsze, 
bądź w tym bądź# w owym rodzaju, doskonałością. 
Usposobienie duszy leżące w dziecku in poteątia, czy 
je znasz, czynieznasz, jest także doskonałością. Wy
śledź przeto tę doskonałość, rozbudź ją, rosczyń jak 
piwo drożdżami, i zamień in actu! Przenoś się nic- 
tylko w dusze każdego innego, ale nawet i tegoż sa
mego wychowańca w innym czasie inaczej! Niechaj 
ochmistrz w dziecięcej duszy się rostopi, niech w niej 
żyje, a pewnie zdolność w niej wytropi! Kto w \vy- 
chowańcu żyje, jako w ciele dusza, ten jego duszą 
młodą, jak swem ciałem, rusza! Ale gdzież ochmistrz 
znajduje nagrodę za takowe siebie samego, za tak nie
zwykłe i trudne poświęcenie? W dopełnieniu rzetel- 
nem swego obowiąsku, we własnem sumieniu i prze-
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świadczeniu, oraz w innych słodyczach swego mozol
nego, ale bardzo ważnego powołania!

6.) Bujnie, jak las pod równikiem, roskwitujące- 
mu jeniuszowi niedopomagaj do duchowej rospusty i do 
wybryku, a nieuctwa sybirską zmrożonego zimą, nie- 
przytep twą niecierpliwością lub innem jakiem niestó- 
sownem postępowaniem; nie przyłóż sie do tego, żeby 
wreszcie jak lodowy kamień stężało! Ograniczoność 
ducha, zwłaszcza jeżeli tu nieruchawą wyobraźnią, tę
pą pamięć i słaby rozum masz na uwadze, "jest często
kroć skutkiem jakiego błędu organicznego w ciele, albo 
też choroby; ulecz wówczas twego wychowańca, jeśli 
podobna, a znajdziesz go zdolnym! Nieraz objawia sie 
duszy potęga dopiero w późniejszym czasie, właśnie 
w tedy, kiedy już wszelką straciliśmy nadzieję, i wy
stępuje ona tćm niezwyklćj, dzielnićj i świetniej, tak, 
iż świat zdziwiony patrzy i zaledwie wierzy; dla te
go też bądź zawsze dobrej myśli, i pracuj nad rozbu
dzeniem, lub rozwikłaniem młodej duszy z wytrwało
ścią anioła! Wlej, skoro tego konieczna potrzeba wy
maga , wr mierność choć fałszywe siebie samego poczucie! 
Lepićj, że się talentem, niż nędzną głową sądzić 
będzie! Nawet fałszywe mniemanie o swej dzielności 
dobrą jest rzeczą, bo podnosi mierność moralnie, utrzy
muje ją przy ruchu i niedozwala jej upaść zupełnie. 
Rospacz i całkowite zwątpienie o sobie samym, jest dla 
duszy długiem i niepodobnem do wycierpienia' samobój
stwem. Już niejedna mierność młoda, nabywszy wy
sokiego o sobie wyobrażenia, i natężywszy wszystkie 
siły swej duszy, podleciała w górę, jeżeli nie jako 
krogulec, to przynajmniej jak jędyk, i przebyła ciernio
we szańce sczęśliwie, o któreby inaczej rozbić się nie
zawodnie musiała. Tym środkiem może stać się ochmistrz 

- prawdziwym czarnoksiężnikiem, i pokazać na wycho- 
wańcu cud swej sztuki! To udało sie już niejednemu 
i dobre przyniosło mu imię. Przeciwko zarozumiałości, 
która na. tej drodze powstaje, działać można w pó
źniejszym czasie; teraz idzie jedynie^o silne uderzenie

Część H. Tomu 1. ®
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duszy leniwej, i o zniewolenie jej do lotu! lin wię
cej wychowańcowi twemu na duchu zbywa, tera usilniej 
nad nim pracować powinieneś. Sztuka zamienia bagni- 
ska i pustynie w hesperyjskie ogrody, w sławną Zo
fiówkę ; sztuka zastępuje częstokroć bardzo świetnie na
turę; za jej pomocą możesz nawet i tutaj wiele doka- 
zać. Dusza jest niewidzialną palmą, i daje się jak 
palma szczepić i okulizować. Miej tylko pilność, a każda 
smaczne wyda owoce! Powtarzaj często: Jeśli tej
okna szyby w dyament niezmienie, to ją cnego rubinu 
ogniem rospromienie! Będzie z niej wreszcie kryształ, 
gdy się nic nieuda! Kto pilny i chce istnie, ten robi 
tu cuda! Stracenie otuchy, jest dla wychowywujące- 
go dzieci grzechem śmiertelnym. Bóg tu włada, i Bóg 
wie, * co stać się z niedołężnego chłopca może. Juz 
w naturze kij roskwitnie, skoro tylko żyje, o czern sie 
łatwo na wierzbowym np. pręcie przekonasz; tern bar
dziej zaś w krainie ducha dzieją się niesłychane dziwy!

Tylko duch boski jest dusz ojcem; tylko dusza 
minerwia zdoła być dusz ochmistrzynią. Jeżeli więc 
tobie samemu braknie na duchu, niespodziewaj się du
cha‘wychować, bo ty go niepoznasz, bo ty nim kie
rować niepotrafisz! Duch twego wychowańca może być 
wielki, a ty go, dla tego jedynie, iż niedozwala się 
strzydz, jak głupia owca, nożycami twego rozumu, 
okrzyczysz 'malutkim! Rozum nieokjelzna rzeczywistej 
duszy, bo jej najmniejsze poruszenie się jest’ od całej 
jego wszechmocy silniejsze. Nawet duch mniejszy nie- 
zdoła być mistrzem ducha większego. Gdzie minister 
zdolniejszy od króla, tam minister królem. Nie koń 
na człowieku, ale człowiek jeździ na konin! Jeżeli 
wiec duch twój pigmejczykiem, jakże może prze
wodniczyć młodemu'olbrzymowi? Starać się będziesz 
wówczas skarlić, skoślawić, zniedołężnić homerowego 
cyklopa, zamiast jego siły potężne trzymać w cuglach 
i stosownie rozwikłać. Nieuk chciałby cały świat lud'ki 
uczynić sobie podobnym, nie z zazdrości sił, których 
on niezna i które jako chorobę uważa; alexznajs.c er-



szych chęci o jego dobro! DJa tego te ż niepodobną do 
przebaczenia winę popełniają takowi rodzice, co wy
bierają za ochmistrza partacza, a to spowodu, ze ich 
dzieci jeszcze małe, żadnego przeto podług ich mnie
mania, od nauczyciela talentu niewymagają, a partacz 
niewiele kosztuje! Prawda jest, że jenialny ojciec bę
dąc wodzem nad wojskiem ochmistrzów, najlepiej dzie
ci swe wychowa. Jeżeli zaś ojciec taki umarł, lub 
też mu zupełnie niepodobna zakierować, a tern bardziej 
zatrudnić sie wychowaniem, wtenczas worami złota nie 
nagrodzisz należycie ochmistrza, będącego duchem wyż
szego rzędu. Jedynie wysoki szacunek i przyjaźń 
prawdziwa ze strony rodziców mogą tu być godniejszą' 
nagrodą. Starzy Grecy, co Arystotelesów i Sokrate
sów, za nauczycieli dla swych dzieci, szukali, prze
świadczeni byli o tej prawdzie więcej od nas 5 starzy 
Grecy wsławili sie też swym duchem! My zaś bie
rzemy pierwszego lepszego szkolnego młokosa i robi
my go naszych dzieci słońcem! — Jednakże i duch 
największy niedopnie tego, co zupełnem niepodobień
stwem. Jeniuszu, siądź w balon i jedź na bal do naj
większego miasta na słońcu! Nawet w samym Pary
żu, nie zrobią z owsa ryżu! Kant i Jean Paul byli 
czas pewien domowemi ochmistrzami 5 ich wychowańcy 
przecież niczein imienia swego uwiecznić niezdołali, wy
jąwszy, iż mieli sławnych ludzi dzieciństwa swego 
stróżami i przewodnikami! Tu nietylko duch ochmistrza, 
ale też i duch wychowańca jest rzeczą niezbędną. — 
Wiemy wreszcie, czem jest dusza w ogóle. i jak ją 
wychowywać nalepy; czas więc, wdać sie wbliższe jej 
rozwikłanie.

K m  jest duszą na pierwszym stopniu czyn

ności, a przeto oryginalnością w  pierwotnej 

iski r ę , twórczością w  świeżo i pięknie ro
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zwijającym się pączku. Dusza jest prze- 

ciwnicą ciała; urn jest przeciwnikiem zmy
słów  i icli ogniska wspólnego, czyli w y
obraźni. Um jest duszą, wyobraźnia ciałem; 

oboje należą nierozłącznie do siebie i są jedną 

istotą. Jak zmysłowość rodzicielką jest wra

żeń a wyobraźnia wyobrażeń; tak um jest 

rodzicem ideałów. Ideały są antagonistami 
wrażeń i wyobrażeń; są ich wTewnętrzno- 

ścią, psychą. Uin jest pierwiastkiem umysło- 

wości a ideał pierwiastkiem idealności; um 

jest młodocianym umysłem, a ideał młodo

cianą ideą, ideą w  chłopięcym stroju, w  maj
tkach! T ylko przez słoneczne smugi umu 

i ideałów idzie droga w  państwo umysłu 

i idei. Komu zbyw a na umie, temu zbyw a  

i na umyśle. K ształć przeto um t\\ego w y — 

Chowańca, jeżeli go chcesz ujrzeć s czasem 

umysłowym człowiekiem! Jak masz'um mło
dy kształcić? Obcinając mu lotne skrzydła, 
jeśli za bujny i za śmiały; podrzucając go  

ku niebu, jeśli za ciężki i leniwy!

i .)  Już zacny i patryotyczny nasz Szy r m a, dawnićj 
professor filozofii w Warszawie, ogłosił um za święte, 
homerowskie zrzódło umysłowości, którego daremnie 
Anglicy, Niemcy, i Francuzi w swoim języku szukają. 
Szyrma wpadał w entuzyazm nadziemski, mówiąc o głę
bokości znaczenia i o potędze tego polskiego wyrazu. 
I miał słuszność! Nasz język pysznym istotnie być 
może, iż posiada to, że tak powiem, boskie słówko. 
Ale nicdość na poznaniu, że um jest pierwiastkiem
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umysłów ości; potrzeba jeszcze przedstawić, ezem jest 
ten pierwiastek. Co Szyrma rospoczął, tego dokończyć 
powinniśmy. Czćm przeto jest pierwiastek umyslowo- 
ści? Umysłowość jest czynnością ducha, zdrojem ory
ginalności, twórczością; ale wszystko to w obrębie 
głębszego myślenia, czyli w bezdennych topielach spe- 
kulacyi. Jakaż wiec władza ducha naszego jest tej 
czynności pierwiastkiem? Co w nas jest pierwszą 
iskierką twórczości? Co właściwą naszej oryginalno
ści krynicą, wszelkiej oryginalności, np. oryginalności 
w poezyi, w kompozycyi muzycznej. we wszystkich 
pięknych sztukach? Co jest w nas pierworodną potę
gą wynafazczą? Głos powszechny narodów odpowia
da tu: fantazya, imaginacya. Um zatem jest, 
jako pierwiastek umysłowości, fantazya,  lub ima- 
ginacyą. Precz tedy raz na zawsze s temi cudzo- 
ziemskiemi nazwami 1 Nasz um, to wyraz przewybor- 
ny, i ledwrie we wschodnich językach znajdziesz coś 
równać się z nim zdolnego. Japoriczykowie np. uzna
ją przez usta swych kapłanów i mędrcó>v, czyli przez 
tak zwanych Buddystów, słówko O m za śwTięte i pełne 
niebiańskich tajemnic. Nasz um, s tern słówkiem tak 
blisko pokrewniony, jest jego znaczenia wykładnikiem 
i tłumaczem. Rzecz dziwna zaiste, iż dotąd żadnemu 
z naszych wielkich poetów nieprzyszlo do głowy, na
zwać fantazyi, cjzyli imaginacyi umem, i źe wyraz ten 
dotąd leżał w naszym języku bez właściwego mu zna
czenia! ‘ Raz wiec potrzeba mu oddać sprawiedliwość, 
i przeznaczyć miejsce w naszej ukochanej mowie, na 
które od dawna zasłużył!

Wiemy wszyscy, czem jest fantazya lub imagina
cya, wiemy przeto także, co przez um rozumieć nam 
należy. Filozof jednakże uważa za swój obowiązek, 
zajrzeć bliżej w istotę umu. Ciało jest naszą rozłogą 
zewnętrzną czyli właściwą: dusza, ten ptak rajski gnie
żdżący się w ciele, jest naszą rozłogą wewnętrzną 
czyli przyczynowością. Jak zmysłowość lub też wy
obraźnia jest najpierwszą ciała naszego przyrodą, tak



349

urn jest najpierwszą -przyrodą duszy. Czem są zmy
sły i wyobraźnia względem ciała, tern jest um wzglę
dem duszy, t. j. najpierwszym jej przymiotem. Jeźel* 
dusza jest naszą przyczynowością, twórczością, orygi
nalnością* to um jest najpierwszew tej przyczynowości, 
twórczości i oryginalności objawieniem. Um jest du
szą zbudzoną i latać poczynającą, jest pierwszą posta
cią pracującej duszy, albo raczej, jest młodą swawolą
cą i do przyszłego swego przeznaczenia przygotowy- 
wującą się duszą! Um. to stwórca w nas utopiony, 
i poruszać sie poczynający5 to wszechmocność Boga 
świat stwarzająca, która stała się istoty naszej dzia
łem! •«

Jak pierwszym stopniem przewewnctrzniajacego 
czyli \ chowńijącego się ciała jest zmysłowość lub teź 
wyobraźnia £§. 17.} 5 tak pierwszym stopniem prze- 
zewnętrzniającej, czyli wcielającej się duszy jest um,
0 którym właśnie mówimy. Ciało jest ze wnętrznością',' dla 
tego teź szuka wewnętrzności, podmiotowości, duszy,
1 musi się przewewnetrzniaćj dusza jest wewnętrzno- 
ścią, goni więc za zewnętrznością, przedmiotowością. 
ciałem i musi się przezewnętrzniać. Wszelkie prze
ciwieństwa umizgają sie do siebie, jak dwra magne
tyczne bieguny, jak kwasoród i wedoród w błyskawicy 
deszczu! Um jest zatem dnszą z naszej jaźni wyla
tującą i w niezmierzonej naturze się przezewnętrznia- 
jącą! On siada na złoty rydwan słońca i po świ cic 
się rospromienia. Jego przezewnętrznienia noszą nazwi
sko ideałów,  a ideały możnaby popolsku, zwłaszcza 
w pogardliwem znaczeniu, u m id łam i, t. j. twnrzydła- 
ini umu nazwrać! Ideały wszelkie np. We per a, ja
ko ideał piękności, Jo vi z, jf o ideał boskiej wszech
mocy, anioł, jako ideaf iiewrinności, Chrystus, ja
ko i eał prawdziwego człowieczeństwa i tp. nic są czy- 
stemi ideami, ale zawsze owiewa i okrąża je pewna 
cielesna powłoka, Czemu? Bo um jest duszą szuka
jącą zewnętrzności i sadowiącą się za sobą samą, ja
ko zewnętrzność? Poniewraż zaś dusza jest wrewnętrz-
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nością; to urn jest wewnętrznoscią widzącą sarnę sie
bie w postaci zewnetrzności! Dla tego też um ubiera 
wszędzie ducha i duszę w gałganki, czyli w ciało, 
i widzi np. w silach natury niewidzialnych, olbrzymy, 
tytany, jeniusze, sylfy, gnomy i tp. Każdy ideał jest 
myślą młodej duszy uprzedmiotowioną, czyli wcieloną; 
jest Minerwą w zbroi, w szyszaku i s tarczą w reku 
z mózgu Jowisza wyskakującą; każdy jest myślą szczytną 
i w ogromie nieskończoności rozdętą, ponieważ każdy 
jest dziecięciem boskiej w nas obudzonej wszechmocy! 
lTm jest źrzódłem poezyi i wszystkich sztuk polujących 
za ideałem; jest orłem wzbijającym się ku słońcu, i \vi— 
dzącym siebie samego w olbrzymiej własnego cienia 
postaci I

Równie jak dusza i ciało, jest um i zmysłowość 
lub też wyobraźnia rzeczą tążsamą w bezwzględnej  
jedni,  a wcale inną we względnej różni. Zmy
słowość lub wyobraźnia jest ciałem, um jest duszą te
go ciała; oboje są pierwszem objawieniem naszej jaźni, 
które później i na miejscu wlaściwem poznam}'. x Jak 
dusza bez ciała, tak um bez wyobraźni i zmysłowości 
jest pojęciem oderwanem, marzeniem! Dla 
tego też ideały, te dzieci umu, rossłoneczniają się wszę
dzie, jak już wiadomo, we zmysłowej postaci, w zło
tej szacie zmysłowości, i nie są niewidzialnemi my
ślami, ale tak wyglądają z duszy, jak ogniste kwia
tów kielichy z jeziorowej wody. Dla tego także zmie
szano w naszym języku wyobraźnią z umem i używa
no wszędzie wyobraźni miasto umu! Wyobraźnia 
bez umu jest rzeczą trupią, um bez wyobraźni podo
bnież. Wyobraźnia jest tylko uraem silna, a um tylko 
wyobraźnią potężny! To zdanie jest w i e 1 k i e j 
wagi i pełne znaczenia! Wyobraźnia Mickiewi
cza np. niespłodzilaby spaniałych i olbrzymiemi myśla
mi nas zachwycających sonetów krymskich, gdyby w niej 
niezagrzraiała cała wszechmoc potężnego umu; a um, 
nawet najsilniejszy, niezdoła nic stworzyć, coby nie
było obrazem natury, obrazem jakiego już stworzone-
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go i rzeczywistego przedmiotu! Um tworzyć może je
dynie podobieństwa z naturą, bo jego nieodstępną to
warzyszką, jego ciałem, a więc jego czynności narzę
dziem i wędzidłem, jest wyobraźnia, zaczem zmy
słowość!  Same nawet Centaury, Anioły, Szatany, 
mary i wszystkie dziwotwory, które nra wyuzdany 
wynalazł, są amalgamą istot i członków przez naturę 
utworzonych! Źe um nasz przy całej swej twórczości, 
nic właściwie nowego utworzyć niezdoła; jest to do
wodem, iź um Boga, który z umem człowieka zupełnie 
pokrewniony, w naturze sie do sczetu wyczerpał, i źe 
natura najwyższą jest doskonałością, niezmierzonym ma
gazynem urzeczywistnionych ideałów Boga! Z istoty 
ludzkiego umû  wnieść można na istotę bożego umu 
i odwrotnie. Żaden um nieutworzy nic takiego, coby 
niebyło naturalne! Im większa naturalność, tern dziel
niejsza umu potęga! Um boski i zdrowy um ludzki, twa
rzą tylko naturę! Czego Bóg umem swym, bez granic 
swobodnym, juz niewymyślił i nieurzeczywiścił, tego 
żaden mocarz umny wymyślić i urzec ŷwistnić nie po
trafi! Sztuka niejest nową naturą, ale obrazem, apote- 
ozyą, bożostanem starej natury! Człowiek umu to je
dynie pomyśleć może, co jest rzeczywistością. Nierze- 
czywistość jest zupełnie niepodobna do pomyślenia, jest 
bezwarunkowem nicestwem, któreby nietylko byt naszej 
duszy, ale nawet byt ogólnego ducha młotem Lucypera 
zabiło!

Um jest tchnieniem Apollina i wianem poety z rąk 
muz otrzynanein; * poeta jest, przy całej swej jenialno- 
ści, tylko filozofem ludu, tylko bożyszczem gminu. Um, 
mający zmysłowość ' bierną wyobraźnią swem ciałem, 
daleki jest od myśli czystej, od myśli prawdziwej, da
leki od filozoficznego rzeczy poznania; on robi ducha 
wszędzie ciałem, zmorą, upiorem! Um niezna prawdy, 
ale jej umarzoną, zewnętrzną postać! Świat plastyczny 
dawnych poczciwych llelenów wyobrażał sobie np. pra
wdę, jako nader piękną nagą niewiastę, mającą słońce 
na swej głowie, i rózgę oliwną w ręce prawe*! Piękne
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marzenie! Prawda a kobieta przecież, to rzeczy, jak 
ogień i woda niezgodne! Mędrzec szuka prawdy, medr- 
czyni fałszu, wykrętów i podstępu! Kto Boga umem 
swym pojmuje, ten pojmuje go, jak poetyczny Grek pra
wdę! Każdy poeta prawdziwy jest religijnym zapaleń
cem, jest, pomimo własnej wiedzy, muiej więcćj bez
bożnym fanatykiem! Kto Boga zrobił widoczną lalką, 
starcem siwobrodym, ludzką osobą5 ten jest jeniąlnein 
dziecięciem, grekiem, rzymianinem, pohańcem! Nigdzie 
niejest um tyle niebespieczny, jak na poważnych obsza
rach religii. Tu zagony i brózdy, miasto fal eteru5 um 
więc tu hasać nie może! Biada poecie religijnemu! Bia
da czytelnikom takich czczych umideł! — Niejeden ju’ 
poeta krzyknął z gniewem: „Milcz filozofie! N ie praw 
nam o fantazyi, o imaginacyi, nie praw nam o umie, bo 
ty go nieznasz! Ja żyję dzień i noc w jego cudownych 
makówki osłonkach, ja patrzę w jego święte oblicze; on 
sie we mnie wcielił; jam jego ewangelistą! Ty, ty nie- 
masz o nim wyobrażenia, ty słyszałeś o nim tylko zwie
ście Panie Poeto, odpowiadamy, ty płodzisz twym 
umem równie bez świadomości, jak każdy żarłok trawi 
swym żołądkiem! Można mieć żołądek strusia i trawić 
żelazo, a przecież nicmieć wyobrażenia o fizyologicznym 
trawienia procesie; można także bujać na ognistych ża
gwiach umu i niewiedzieć, czern jest um wistocie. Po
eto! Twoją rzeczą jest, zdobycie umu i uczynienie go 
twym niewolnikiem; naszą rzeczą jest jego poznanie! 
Ty masz um wielki, szczytny, boski; nieznasz przecie 
umu! — Dawniej mniemano, że rubin sprawia przyjemne, 
niedzielne, świąteczne, wielkanocne marzenia. Um jest 
tym rubinem, równie we śnie jak na jawie. Poeto, ty 
marzysz pięknie, roskosznie, i ja §£in kocham cię, jak 
moje marzydła; ty jednak niemyślisz, ty niewiesz, czem4 
jest istotne rzeczy poznanie! — Im nędzniejsza doniczka 
i im mnićj ma w sobie ziemi, tern bujniej rośnie w niej 
roślina i tern łatwiej roskwita! Im słabsze ciało, tern 
potężniejszy um, wnićrn sięobjawia« Poślej zgoła dwu
nożnego osła na pustynią, i n’edaj mu zwykłego obroku

Część //. Tomu i. ^

*
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przez dni czterdzieści, a będzie widział Boga na żywe 
oczy sstępującego śród chóru aniołów z nieba na ziemię, 
i zostanie mistykiem, dzisiejszym teologiem niemieckim, 
jenialnym Gerresem! Onania niszczy ciało, wyobraźnią, 
pamięć i rozum, ale jej hycnia paszczeka niepochwyci 
umu, i owszem, tam jest urn bujniejszy, gdzie sie ona 
zagnieździła! To empirycznym jest dowodem ideałno- 
ści i duchowości umu. — „Człowiek, mówi Jakobi, 
to najbardziej szacuje, czego mechanicznie naślado
wać niemoże.** Umu naśladować niepodobna, ponie
waż on jest zawsze bezwzględną oryginalnością. Mał
pa i Mimik zdołają przedrzeźniać wszystkie zewnętrzne 
ruchy jak ńajwyborniej, ale umu twórczego naśladować 
niepotrafią. Dla tego też naśladowca jenialnego poety, 
zdoła tylko wyrazy, nie ducha, tylko zewnetrzność, nie 
wewnetrzność mistrza swego uchwycić, niewie sam, cze
go żąda i co czyni, jest więc nędzniejszem od małpy 
samej stworzeniem! Niechaj to nas przekona, że umjest 
oryginalną duszą, bezwzględną przyczynowością! — 
Burdach zrobił spostrzeżenie, iż dzieci przed siódmym 
rokiem swego życia żadnego sennego widziadła sobie 
nieprzypominają. Jeżeli spostrzeżenie to prawdziwe, to 
i utwory najpiękniejsze umu są dla dziecięcia takowego 
rzeczą jak marzenie senne przemijającą i żadnego śladu 
po sobie niezostawiającą. Um jest trojaki. Dotyczę się 
on albo całości jakiego estetycznego utworu, albo szcze
gólnych wyrażeń, albo obojga społem. Wnajnowszym 
poecie niemieckim Fryderyku Rykercie jest um pierwsze
go, w Jean Paulu zaś um drugiego rodzaju.. Rykert 
płynie prozą, przecież myśl jego główna zawsze po
etyczna, a Jean Paul jest tak bogaty w najumniejsze 
wyobrażenia i peryody, a przecież myśl główna jest 
u niego zawsze prozaiczną jendyczką! Nasz Mickiewicz 
równie w ogólności jak w szczegółach jest poetą, ma 
zatem um trzeciego rodzaju. .Każdy jego utwór jest, ja
ko rys Boga następny!: „Kiedy tchnie, całą przyszłość 
s piersi swych wyzionie; gdy westchnie, całą przeszłość 
w piersiach swych pochłonie.4* — Um jest jutrzenką po

♦
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przedzającą umysłowości słonce. Gdzie um potężny, tam 
przynajmniej nadzieja, iż umysł wznijdzie i światłem 
południa zabłyśnie!

S tego wszystkiego pokazuje się, iż um jest pod 
namiotem gwiazd duchowości tern jedynie, czćm zmy
słowość i wyobraźnia w ślimacznym ciałowości 
ogrodzie, to jest, pierwszą godziną rozwikłania, wiel
kim i spaniałym przysionkiem do kościoła świętego Piotra 
w Rzymie! Ale to tylko porównanie! Kościół znaczy 
tu tyle, co cała protestancka filozofia w Niemczech, co 
świat wielki, niewidzialny, i ludzkość gloryą Boga 
otaczający, czyli co świat apryorycznej, śmiałej i je- 
nialnej umysłowości! Um jest zgeszczonćm kometo- 
wem jądrem duszy; jest duszą samą w chwili swej 
wirtuozyjnej dzielności, w chwili niebiańskiego natchnie
nia; jest młodocianym, szczytnym, i wielkim, chociaż 
przytem naiwnym, szwajcarskim umysłem! On jest du
chem naszym w pierwszej czynności, w pierwszej 
wszechwładnej iskrze; parą silną w lokomotywie na 
żelaznej ziemskiej kolei, pierwotnym naszćj wewnetrz- 
ności jawem, pierworodem wszelkiej naszej siły i po- 
ruszalności! On niezna jeszcze, czem jest istotna idea, 
daje nam przecież ideały, a więc już transcendental- 
ność, wyskok za granice rozumu, cud, świat wyższy 
nad wszelkie pojęcie! Samowolność, twórczość i ory
ginalność, czyli apryoryczność są już umu, równie jak 
umysłu, rzeczywistym charakterem. Tylko na baloniej 
ławce umu uniesiesz’ się w kraj umysłu! Rozum nie- 
jest limem, ani um rozumem. Um, nawet szalony, jest 
wyższy nad rozum, ponieważ on już duchem, a ro 
zum jeszcze materyą! Niejeden ma rozum, ale niema 
umu* Jak się ma instynkt do rozumu, tak rozum do 
umu. Rozum, to bierność, machina, zwierzę; um to 
czynność, swoboda, bóstwo! Wykształcenie umu jest 
przeto rzeczą nadzwyczaj wielkićj wagi, ponieważ jest 
fundamentem, na którym świątynią umysłowości zbu
dujesz. Symonides rzekł: Bóg tylko zna metafizykę.
My mówimy: Kto niebył nigdy poetą, temu zamknię-
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ta droga do metafizyki, do nieba na ziemi! Um, to 
rym do niemieckiego dumm; jednakże większy on jak 
rozum!

2.) Każde dziecię jest dusza, każde otrzymało przy
najmniej jeden czysty, ciepły promień z ogólnego nie
bieskiego ognia 5 każde więc um posiada. Um dziecię
cy objawia się częstokroć bardzo rychło. Już wtenczas 
np. kiedy niemowie kluczem w zamku kręci, szufladę 
wysuwa i zasuwa i tp. porusza on wiatrakowe swe 
skrzydła! Jeżeli w dziecięciu twem niedostrzegasz 
wcześnie mnóstwa majowych i roskwitujących umn ga
łązek, to zatrudniaj je cackami. Śród zabawy s cac
kiem zacznie ono niezawodnie umować. Cacko niesie 
pokarm nietylko dla wyobraźni młodej, ale i dla mło
dego umu. Bawienie się cackiem, mówi * Jean Paul, 
jest pierwszą poezyą człowieka. Naprzód bawi się 
dziecię rzeczami, później samym sobą i tak przechodzi 
w czarodziejski kraj umu. Jeden żołnież ołowiany liii 
drewniany, jedna lalka jest w jego oczach wielkim 
niezliczonym ludem, polską całą, albo też towarzystwem 
teatralnych bohaterów; ono tu zarazem jest drama
tycznym poetą i aktorem. Każdy patyczek staje się 
w jego reku cudowną i żywą gałązką, s której stółi- 
ste róże wykwitają; każda wody kropelka jest mu atlan - 
tykiem pełnym morskich straszydeł; każda rzecz, szczo
dra jest tu w najdziwniejsze arabeski jego marzeń! 
Jeżeli elizejskie w starożytnym świecie tak rossławio- 
ne pola, mówi Jean Paul, niczem innem w istocie swej, 
jak nas Makkard zapewnia, niebyły, tylko roskosznym 
krzaczkiem w jednej romantycznej dolinie blisko Nea
polu; to jest dla dziecięcia każdy krzaczek lasem, ka
żdy kwiatek indyjskim sadem! W  niebie dziecięcym 
jest ojciec Bogiem ojcem, matka matką boską, mamka 
lub piastunka tytanidą, stary oddźwierny posłusznym 
aniołem, kogut rajskim cherubinem! We zwierzu mio
dem igra ciało, w dziecięciu igra dusza. Igraszka ta 
polega w grze umu, ponieważ dusza dziecięca otrzy
mała puszek ze skrzydeł wielkiego mistrza i poety,



t. j. ze skrzydeł boskiego umu! Dziecię niezna jeszcze 
trupów j dla tego też otacza sie samem życiem i mówi 
op: Świece się za firanki schowały; słońce spać po
szło ; ziemia się w kwiaty ubrała; kropla wody czołga 
się z góry na dół po szklance $ wiatr tańcuje; tu mie
szka moja czapka i tp. Każde dziecię, każdy chło
piec, każdy młodzian jest poetą, bo jego dusza jest 
jeszcze tylko umem! Jego myśl staje się ciałem i stroi 
się w piękne jutrzenki lub lilii zawoje; on widzi wszę
dzie ideał w kraśnych swych licach! Um jest orygi
nalnością jedyną młodego ludzkiego stworzenia, jest 
jego jeniuszem. On budzi się s pierwszą czynnością 
duszy, i ty pielęgnować go będziesz, bawiąc dziecię 
cackami. Źe cacka tak wiele mają dla duszy znacze
nia, to niedziw. My dorośli bawimy sie niemi także. 
Czćm jest np. kobieta ładna, zwierciadło ze złolemi 
ramami, mebel mahoniowy, order na piersi? Cackiem, 
istnem cackiem, umu naszego zabawką!

3 .) Um młodzieńczy zdradza sam siebie, myślami 
oryginalnemi, śmiałemi postaciami mowy i ochotą do pi
sania wierszów. Ledwie wziął młodzian umny pióro 
do ręki, a już oblewa go zewsząd ciągła, długa, sie- - 
dmiofarbna błyskawicza ideałów pożoga! On niewidzi 
gwiazd na niebie, ale wyspy złote pływające śród ete
rowego morza! Jutrzenka jest mu cichym różanym 
potopem; chmura grzmiąca powietrznym wulkanem; cie
płego wiatru tchnienie słodkim pocałunkiem wiosny i sze
ptem dziewiczym jej miłostek; oczy kochanki ach, to 
niebiańskich okien para, s której wyglądają aniołów 
tysiące! Ale nietylko mową swą jenialną um się mi
mowolnie odsłania; ma on także zewnętrzne znaki. Umny 
chłopiec doznaje częstokroć najvviększej radości, i sam 
niewie, lub też przynajmniej niepowie ci, z jakiego po
wodu. Nagle także porywa go melancholia, jakaś tę
sknota nieznana lub ciężki smutek, chociaż niebyło do 
tego żadnej zewnętrznej przyczyny. Zatapia się 
chętnie w siebie samego, bawi się drzewcem dyamento- 
wem swego marzenia, nic Yiie widzi, nic nie słyszy,
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i ochmistrz obwinia g o  zwykle o brak uwagi! Skoro 
mu w dumaniach jego kto przeszkodzi i słówko jakie • 
wyrzecze, okazuje sic on niecierpliwym, nawet grubi— 
janinem! Samotność mu najmilsza na świecie; idzie 
na przechadzkę w puste okolice, do lasu odległego, 
do zwierzyńca, na pola kołyszące się kłosów mo
rzem. Nocny spacer ma najwiecćj wdzięków dla nie
go. We wszystkich rzeczach okropnych, a przynaj
mniej przeraźliwych, np. w burzy morskiej lub po
wietrznej, w wyciu psów i wilków, w jęczeniu pu
szczyka, w poświście gwałtownego wiatru i tp. znaj
duje on przyjemność. Powiastki najniedorzeczniejsze 
o upiorach, duchach i nocnych strachach, są dla niego 
muzyką z nieba. W cyganie, żydzie, hieromancie, 
w każdym szarlatanie widzi on wielkiego człowieka. 
Ksiądz bernardyn, każdy mnich jest mu drugim Chry
stusem i przejmuje go, pewnem świętości uczuciem. 
Jest on nadzwyczaj nabożny i modli się często, zwła
szcza do Najświętszej Panny5 myśli najchętniej o rze
czach, które jego wiek i władzę pojęcia przechodzą. 
Jego zdania noszą piętno apodyktyczności, i pra
gnie nawet ojca swego lub nauczyciela reformować. 
W ochmistrzu nienawidzi on pedanta, i wszyscy lu
dzie, niewyjąwrszy samych rodziców, są w jego oczach 
nieznośnemi nudziarzami. Unika zgromadzeń i jest, 
jak święty jaki bramin na pustyni, najszczęśliwszy sam 
s sobą. O nim powiedzieć można, jak o stoiku: suf- 
ficit sibi! Jego mowa jest proroczą, jego oko wil
gotne , ale wnet rospalające się pożarem; jego cała isto
ta jest tajemniczą. Słowrem, to Jan apostoł w dzie
ciństwie ! Młodzian niewiele umu mający gra w karty, 
tw bilard, w kręgle5 oddaje się chęłnie najnędzniejszym 
rozrywkom, byle czas spędzić i nudę oddalić; rzuca się 
w najróżnorodniejsze towarzyskie strumienie i używa 
życia; młodzian zaś celujący uranością gardzi tćin 
wszystkiem i zostaje w domu przy swej siwogłowej 
głupiej piastunce, która mu o cudach rosprawia, lub 
też np. przy starym karbowym opowiadającym mu czy-



ny swe bohaterskie, któremi niegdyś słynął, jako 
konfederat barski!

4 .) Jeżeli wychowaniec twój ma zawiele umu, sta
raj się wszelkiemi sposoby ująć w silne tamy wzbiera
jące to i grożące potopem duszy jezioro. Urn roshu- 
kany jest niebespieczeństwem dla nas samych i dla in
nych. Powiadają o 3folierze, chociaż pisma jego nie
wiele umu okazują, iż umarł na teatrze śród przed
stawienia charakteru takiego człowieka, który zdrów 
jak ryba, mniema przecież ciągle i uporczywie, że cho
ry, któremu więc um blade widziadło śmierci bez ustanku 
i dopóty przedstawia, aż śmierć przyjdzie rzeczywi
ście i umarzone cierpienie zakończy. Wolter już zro
bił w swych listach do Fryderyka wielkiego tę uwa
gę, iż tylko umni młodzieńcy byli królobójcami. Zna
na jest światu biografia niemieckiego Zanda. Wście
kłość umu francuskiego, co chwila przeciw Ludwikowi 
Filipowi wybuchająca, ‘ napełnia całą Europę zgrozą. 
Um występujący za pewne szranki, odpycha od siebie 
rossądek i umysł, robi nas szaleńcami, fanatykami, cu
dotwórcami i jest pochodnią świat ogniem piekielnym 
zapalającą. To Helena, przed którą słońce piękności, 
a za którą pożar Troi! Kto od młodu przyzwyczajony 
do czarodziejskiego świata marzeń, temu biada na zie
mi 5 ten będzie nawet w niebie malkontentem, zrobi 
spisek przeciw Bogu, i zostanie, jako duch zly przed 
czasy, w otchłań ciemności wiecznej, w to stare, pier
wsze i ostatnie, polityczne więzienie strącony! Pomi- 

- mo całej ważności umu, jest Dn, jak właśnie widziemy 
w swem wezbraniu straszliwy. Trzymaj go przeto, 
jak rzekę, której dowierzać niemożna, w oznaczonych 
brzegach, a jeżeli swywolić poczyna, ściśnij jego ko
ryto potężnemi grobli kamiennćj ramionami! Jakim spo
sobem? Piękny jest wprawdzie kraj marzenia, jak ogień 
bengalski 5 ale ogród rzeczywistości pełen uroczego kwie
cia, jeszcze piękniejszy. Wiedź zatem 'wychowańca 
twojego, którego um szumieć i kipieć poczyna, do te
go edenu, i odsłoń przed jego okiem prześliczne róże
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i lilie, wszystkie stokrocie drogich, żywych klejnotówj 
niechaj się on w nich roskocha, a znikną jego widma, 
jak nocne cienie przed spojrzeniem słońca! Juz nie
jeden sztukmistrz zrzekł się swego ideału i porwał za 
słodka rzeczywistość5 oddał chętnie swa madonnę za 
ukochaną niewiastę! Niechaj więc urany młodzieniec 
ogniem miłości zagoreje i ujrzy w jakiej urodziwej dzie
wicy świat swych ideałów! Ten żywy jego ideał rozpę
dzi w nim zwolna wszystkie ideały trupie, i przypro
wadzi go do rossądku! Jest to ideał przeciw” ideałom ! 
Kobieta oplącze najłatwiej zapaleńca w swe wiecierze, 
i wyciągnie go, jak rybę z morskich topieli, na brzeg 
rzeczywistości! Ona jest rzeczywistości aniołem stró
żem! — Ale rzeczy ristość ma w sobie jeszcze więcej 
pereł. Temi perłami są góry, gaje, Szwajcarya, Wło
chy, Krym, i wszystkie wdzięki przyrodzenia5 miasta 
spaniałe, sioła romantyc' ne i wszystkie utwory ludzkiej 
sztuki, chęć poznania natury, państwa, człowie zego 
towarzystwa, i wszystkie umiejętności mające świat 
żywy swym przedmiotem. Podróż tedy za granice, piel
grzymka po własnym kraju, i obcowanie z ludźmi 5 s*l 
tarczą Achillesa przeciw wrzącemu bojem urnowi. W cer
kwiach tych starego doświadczenia, urn młody niebę- 
dzie mógł rosprzestrzeniać sic bez granic, skurczy się 
i zwinie w kłębek przed słońcem rzeczywistości, ro- 
staczającem smugami światła jasne swe warkocze, zni
kną blade płomyki jego marzenia! W  hierarchii i ot 
prawdziwych grają widma smutną role i zawstydzone 
w końcu uciekają przed nieznośnym uśmiechem szy
derstwa lub litości. — Jeżeli żądasz młody um okiełznać, 
oddaj go w ręce rozumu! Rozum walczy z umem za
wsze zwycięsko, a pojęcia rospraszają ideały. Odda
laj więc od wychowańca twego wszystko, co jego um 
zachwyca, i zrób rzeczy rozumowe jego duszy pokar
mem ! Zgłodniały um jego straci swe siły! Gramma- 
tyka, matematyka, loika, te najzaciętsze nieprzyjaciol- 
ki umowości, niechaj się staną dla wychowańca twego 
codziennem ducha ćyyiczeniem! Za każdym razem, sko-



ro 'wpadnie w gorące extazy,. oblewaj go chłodem 
ścisłego myślenia$ pokazuj mu sprzeczności i niedorze
czności jego mniemań, jego popełnione krzyże i kółka 
loiczne; wkładaj mu na rospalone, czułe skronią, cier
niową koronę uwitą z mnogich i śmiesznych od niego 
samego wyrzeczonych przeciwieństw! Od jego śmia
łych i jeniainych porównań wymagaj ciągle tak zwane
go tertium cornpar at io n is! Filolog, którego 
czaszka zimnym uczoności lodem wypełniona, niechaj 
zostanie jego ochmistrzem! Ten zdoła wytrzeć i wy
szorować, skoro tego pragniesz, urn z jego duszy aż 
do dna i dokaże tu cudu. Wprowadzaj wychowańea 
twojego w grona ludzi dowcipnych! Dowcip nienawi
dzi umu, jak pies kotaj i chłoszcze go natychmiast 
ostrym biczem satyry i epigramatu. Przy goto wy wuj
przebnjałemu urnowi najróżnorodniejsze zawstydzenia 
i zwracaj go ku istotnemu światu! Tym sposobem po
obcinasz mu zwolna pegazowe loty!

5.) Um słaby s ciężkością odrywający się od ziemi, 
ośmielaj do lotu! Sadzaj go na pióra twego umu i bu
jaj z nim śród górnego eteru, a poczuje on roskosz 
takiej podróży i sam latać zapragnie! Jeżeli tego czy
nić niebędziesz, um ten zgaśnie, a z nim nadzieja 
rozwikłania rossądku i umysłu. Um da się podnosić 
i krzepić różnemi środki. Już maleńkim dzieciom np. 
przynoś w dzień Bożego narodzenia drzewko jodłowe, 
ubrane w wstążki, pełne jabłuszek pozłoconych, posre
brzonych orzechów, różnofarbnych karmelków i światów 
opłatkowych, pełne rubinów, szmaragdów i pereł, ape
tyt młodego podniebienia zaostrzających, i powiedz im, 
że dziecię Jezus dobrym dzieciom podarunek ten z nie
ba przysyła. Jaka to radość dla dzieci! W  dzień przy
glądają się czarodziejskim owocom z uwielbieniem, a w no
cy marzą o dziecięciu Jezusie. Cała ta niewinna ucie
cha jest dla dzieci tak poetyczna, tak piękna i um za
palająca, iż w Niemczech, gdzie ona oddawnym jest 
zwyczajem, niejeden starzec prawi z uniesieniem oda- 
wnem swem drzewku Chrystusa, i umuje, jak niegdyś
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przed sześćdziesiąt laty umowa!! — Przenoś wycho- 
wańca twego umem w okolice odległe, w których on , 
czas pewien przepędził, lub tez między ludzi umarłych, 
s któremi żył i obcował! Niechaj stare rzeczy ci 
opowiada, rysy oblicza ludzi dawniej mu znanych ma
luje! Odświeżając jego wyobraźni skarbiec, poruszysz 
i um jego do czynności; bo um jest duszą wyobraźni, 
i wywołuje z niej swym ruchem do życia obumarłe cie
nie. Kształć wyobraźnią, a um kształcić będziesz! — 
Skłaniaj wychowańca do różnych dziecinnych marzeń, 
np. że on jest jenerałem na czele potężnego wojska, 
gotuje się do stoczenia bitwy, miasta wielkie i kraje 
zdobywa, wjeżdża na tryumfalnym wozie do wroga sto
licy; że jest papieżem lub biskupem, idzie s pastorałem 
wręku i błogosławi gawiedź nabożną przed nim plackiem 
padającą; że siedzi jako sędzia na trybunale i wymie
rza sprawiedliwość długo uciśnionej ziemi i tp. Ku te
mu celowi pomocne są: pałasz, karabinek, armatka 
i inne cacka żołnierką tchnące; ołtarzyk w domu, przed 
którym dziecko bawiąc się, mszę odprawia; krzesło 
z wielkiemi poręczami, na którem ojciec, ten sędzia 
śród własnej rodziny, zwykł siadać, i tp. Takie przed
mioty skłonią dziecię do zamierzonych przez cię ma
rzeń i tym sposobem do czynności umu. — Wędruj 
zwychowańcem twym po ostrowiach przeszłości! Jest 
to kraj święty, płynący mlekiem i miodem poezyi, a więc 
umu ojczyzna. Niechaj wychowaniec twój przeżyje lat 
kilka śród bogów i bogiń olimpu, śród bohaterów ho- 
merowskich, śród wielkich ludzi greckiego i rzymskie
go świata! Biografie Plutarcha zachwycą niezawodnie 
jego patryotyczne serce, i już w nich rosprzestrzeni 
myśl jego umna, jutrzniane swe łono. Ossyan porwie 
go złotem swem piórem anioła i uniesie w obłoki, te 
okręty powietrzne, tajemnicze, duszami poległych w bo
ju rycerzy zaludnione. Mickiewicz okrąży go myśli 
swej błyskawicą i zatopi w górnym prądzie poetyczne
go marzenia. Naśladownicy Mickiewicza rozleją przed 
nim przynajmniej mleczne srebro Łuny, w którem um
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tak chętnie się kąpie. Czytaj więc z nim poetów, ale 
w jeżyku polskim, w którym nawet Sahara proza
iczna niemieckiej filozofii przeistacza się w pełne ży
cia Oazy. Jeżeli zaś wszystko, co rzekliśmy, nie 
wywrze pożądanego skutku, to jeszcze jeden środek 
pewny i niezawodny znajdzie się w powieściach i baj
kach wschodnich. .Tysiąc nocy i jedna, tysiąc dni i je
den i tym podobne utwory, jeżeli nie całkowicie, to 
przynajmniej w stosownych wyjątkach, w ręce mło
dzieńca podane, rzucą w niego iskierkę, która sio 
w umie zatli, rospożarzy. Czarodzieje i czarodziejki 
s całą swą nadziemską potęgą; zaczarowane miasta, 
pałace, gaje, dziewice; kraje Plutona, w których mnó
stwo słońc świeci i drzewa rodzą dyamenty; tajemni- 
c e pierścienie i lampy, dające swym posiadaczom wła
dzę despotyczną nad wojskami niewidzialnych jeniuszów; 
te i tym podobne umidła, ręką wielkich sztukmistrzów 
malowane, nie odbiją się zaprawdę od młodej duszy, 
jak groch od ściany! — Wzbudzaj w wychowańcu twym 
zmysł do nadzwyczajności i cudów. Oprócz mitologi
cznych i wschodnich baśni, przyjdzie ci tu rełigia na 
pomoc. Już bajki zwyczajne, czyli apologi są tu rze
czą bardzo pożyteczną. Wszystkie dzieci są Hylozo- 
istami i mają podobieństwo do Indyan; do nich mówi 
każda lalka, każde cacko, każda skorupka mową czło
wieka ; nieobrazi ich przeto tak zwrana nienaturalność ‘ 
miejskiego gwaru zwierząt, ptastwa, drzew, kwiatów 
i innych istot w bajkach panująca. — Kształcąc um 
młodociany miej szczególne baczenie na smak dobry 
i moralność! Nie zabijaj boskiej jaźni dziecięcia, chcąc 
czynność duszy wnićj obudzić!

Ale poco to wszystko ? Tak zagrzmi tu może 
niejeden pan praktyk, niejeden zawołany mąż rozumu. 
Panie filozofie! Czyliż chcesz koniecznie zrobić z me
go chłopca szaleńca? Jestże więc rzeczywistość baj
ką romansową? I cóż wyniknie s takiego rospięcia 
młodocianego mózgu? Nic innego, tylko lekceważenie 
rzeczywistego świata, w którym przecież żyć nam trze
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ba, i którego zegar inaczćj niż zwykle iść niebędzie, 
chociaż go i zapaleniec jaki nakręci. Krótko mówiąc, 
młody człowiek niechaj się stósnje do cza a i świata, 
niechaj rosstanie się ze wszystkiemi swemi .chłopięce- 
mi iimidłami, a to im prędzćj, tern lepiej, ponieważ 
dojrzałość dncha jest jego przeznaczeniemJ JVa 
to, daje Jean Paul odpowiedź następną:. „Ach, ros
stanie się młodzian ze swemi ideałami, i to bez wa
szej pomocy! Słonecznik nieobraca się więcej za słoń
cem, skoro jego szyba zloty kwiat młodości straci 
i dojrzałem nasieniem zaczernieje! Czemże jest wszel
ka korzyść, którę dusza młoda, nauczywszy się nie
których kroków nierozważnych i niektórych marzeń uni
knąć, otrzyma, w porównaniu tej okropnej straty, iż ona 
bez niebiańskiego ognia wiosny człowieczej, bez skrzy
deł śmiałych, bez wielkich planów, słowem, tak nago 
wczołguje się w mroźne i skurczone życie, jak większa 
cześć ludzi z życia tego wyczołguje? Jak zdoła doj
rzeć życie bez idealnego młodości upału, wino bez mie
siąca sierpnia? Nakoniec, czegóż właściwie braknie 
człowiekowi? Zaiste, nie siły czynienia ofiar dla do
bra ogółu, ale czego innego; wiary mu braknie 
i wzroku dla bóstwa, które zasługuje na ofiary 
z lud z », w wyższem ofiar tych znaczeniu! Za Bo
giem naprzód idącym staliby się wszyscy ludzie boga
mi! Wydrzej ideał s piersi, a zniknie z nim świąty
nia, ołtarz ofiarny, ojczyzna uciemiężona, i wszystko! 
„Tak umny wieszcz germański bierze um pod swą opie
kę i broni go przed smagańcem zimnego rozumu. Tu 
dodajemy jeszcze parę wyrazów. Rossądek i umysł 
mają podobieństwo do czystego słońca stojącego nad 
głowami naszcmi w godzinie południa; um jest słońcem 
w poranku, ubierającem sic w różnowzore, świetne 
szaty jutrzenki, odsłaniającym całą rajską wiosnę na 
urodziwych swych licach! Sądy czyli zdania prawdzi
we i idee, to czyste promienie południowego słońca; 
ideały, to teżsame promienie zlewające się w pur
purowe złota obłoczki, widzialne oku, tchnące
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ranną świeżością! Bez słońca poranku jest słońce po
łudnia niepodobieństwem, bo gdyby słońce niewzeszło, 
niezdołałoby się rosświecić w wielki dnia ocean! Bez 
umu także nieprzyjdziesz ani do rossądku, ani do umy
słu! Kształcenie umu jest wstępem koniecznym do 
kształcenia rossądku i umysłu 5 jest ich najpierw szćm 
kształceniem? Komu szekspirowskie np. ideały są 
dziećmi marzenia, temu będą platoniczne idee chime
rami !

6.) Teatr jest najdzielniejszym środkiem do kształ
cenia młodego umu. Inna czytać umną powieść wscho
dnią, a inna widzieć ją na scenie! To nowym dowo
dem, ze um szuka wszędzie swego ciała, t. j. wy
obraźni i zmysłowości. Wteatrze występują marzenia 
w czarodziejskich kształtach świątecznej rzeczywisto
ści 5 ideały stają się rzeczą widoczną 5 cały boźostan 
przeszłości zmartwychpowstaje i odsłania się przed mio
dem okiem w blasku życia wiecznego błogosławionych! 
Tu spadają nieba siłną kataraktą cztery rzeki stra
conego raju w pierś młodzieńczą; serce rospala się 
i rospromienia świetnym radości pierścieniem; oko upi-*- 
ja się pięknością sztuki otoczonej wszystkich muz i gra- 
cyi uroczą świtą! Gra aktorów jest przewyborna; go
dną wiec jest drogiego myśli brylantu w dramacie bły
szczącego oprawą! Umność płynie tu okiem i uchem 
w dusze szeroko, rostwartą i zapuszcza w nićj kotwi
cę! Um młody siada na orle skrzydła cherubina i ula
tuje w niebo! Jak wszechwładnie działa teatr na um 
ludzki, dowrodzą nawet starzy ludzie, którzy pierwszy 
raz w życiu trajedyą, komedyą, operę lub inny dra
mat jaki ujrzeli. Wracają do domu zupełnie odmłodniałi 
i mówią o scenie z zachwyceniem podrostka! — Je
żeli ma wychowraniec twój umu niewiele, to prowadź 
go na opery, np. na wolnego Strzelca, flet zaczarowa
ny, białą damę, i tp. na dramata wiedeńskie np. na 
chłopa milionowego i inne sztuki, gdzie cudowność od 
początku aż do końca ruczaje sw7e rozlewa; jeżeli zaś 
przeciwnie um jego za bujny, chodź z nim na francu
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skie komedye, gdzie naga rzeczywistość zawsze try
umfuje, a dowcip wszystkich szaleńców i ideału zwo
lenników rózgą swą brzozową do krwi siecze. Teatr 
puszcza um w górę, lub mu skrzydła obcina, stosownie 
do sztuki. Ale jeszcze i inne przynosi on korzyści. 
Stary Pe je tak o nim prawi: „Teatr nietylko stanie
się po mozołach dziennego zatrudnienia słodkiem wy
tchnieniem, nietylko zajmie najpierwsze miejsce między 
wszystkiemi młodzieży dozwolonemi uciechami i pokaże 
się wyższym nad każdy inny rodzaj rozrywki ; prócz 
tego smak dobry wykształci; zwróci uwagę na pewną 
rozmaitoś' i uprawę towarzyskiego i powszechnie przy
jętego tonu; poda dłoń silną, zwłaszcza śród gry tro
skliwszego aktorów doboru, lepszej deklamacyi, która 
szczególniej u niemieckiej młodzieży tak bardzo za
niedbana; będzie przyczyną, wyszydzając w swej ko
medii różne rodzaje głupoty i narowów człowieka, do 
spojrzenia bystrzejszem okiem we własne serce i do 
pomnożenia znajomości samego siebie; obudzi, przedsta
wiając szlachetniejsze rodzin obrazy, zmysł do życia 
domowego i cichego familijnego szczęścia; utwierdzi 
górnemi swemi trajedyami szacunek dla wielkich mę
żów, a chociaż malując kontrast naszych ideałów z rze
czywistością, wywodząc jednakże jdzieła sławnych lu
dzi na widownią, wieje w serce odwagę, do stania 
się tymże ludziom, przez czynną realizacyą ideałów 
człowieczeństwa, bltższemi i podobnemi; wznieci wre
szcie swemi operami smak do muzyki, poezyi, śpie
wu , tańca i innych sztuk pięknych. „Ten peryod 
troszka za długi, ciężki i pedantyczny, dowodzi już 
tćm samem, że z duszy uczonego niemca wypłynął. 
Mimo tego zawiera on w sobie szczerą prawdę i go
dzien był przeczytania! — Wielkie wrażeni wywiera 
teatr na zmysłowość i wyobraźnią, a tern samćm i na 
um młodzieży. Lecz nie dziw! Wszakże on świąty
nią sztuk wszystkich i kościołem Apollina; grą ubó
stwionej i w świetle niebiańskiem zmartwychwstającej 
rzeczywistości! Szyller utrzymuje gdzieś w swych pi-
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smach, że dobry teatr większą jest moralności i r c- 
l igi i  potęgą od samego kościoła. Czemu? 3Iorderca 
nieodkryty, lub rozbójnik publiczny, śmiać się będzie 
s kazania mnicha rozbierającego szóste przykazanie Moj
żesza:* nie zabijaj! — ale zdrętwieje, jak woda 
sybirską zimą zmrożona, i włosy mu kołem staną na 
głowie, skoro ujrzy bladą Ladę 3Iachbet, wstającą ze 
swego boleści łoża śród północy, oraz w pomieszaniu 
zmysłów obmywającą i wonnemi olejkami namaszcza
jącą świętokradzką rękę, która się niegdyś krwią kró
lewską zbroczyła! Szyderca religii osłupieje, ujrzawszy 
Izabellę w ostatnich scenach oblubienicy Messeuskiej 
Szylłera i wszystkie uczynione jej proroctwa w speł
nieniu ; a gracz w karty zaduma się przynajmniej chwi
lę, widząc koniec nędznego, ale okropnego francuskie
go dramatu pod nazwiskiem Szulera! — Ze mło
dzież na takie sztuki prowadzić do teatru się godzi, 
które jej pod żadnym względem nie są szkodliwe, to 
się samo przez się rozumie. Teatr równie jest nie- 
bespieczny jak pełen pożytku, ponieważ do dziś dnia 
jeszcze jest w swem dzieciństwie i niedoznaje silnego 
wsparcia i ograniczenia prawnego od rządów, a jego 
wpływ w każdym razie wszechmocny! Szczególniej 
utworów francuskich unikaj s twym wychowaucem, bo 
te wieją, nim się obejrzysz, w jego serce jad taran- 
teli! W sztuce teatralnej, którę on może s tobą odwie
dzić, ma być religia, jeżeli nie jako rzecz najświętsza 
człowiekowi przedstawioną, to przynajmniej wolną od 
wszelkiego szyderstwa; w niej ma panować czysta mo
ralność i obyczajność, żaden niegodziwy sposób myśle
nia i żaden czyn zły nieznaleść uniewinnienia, a tern 
mniej oklasku i tryumfu; w niej ma cnota zawsze 
w końcu uwieńczoną być zwycięskim wawrzynem, a wy- '  
stępek stanąć pod pręgierzem powszechnej pogardy, 
i uciec do piekła, jak czart przed znakiem świętego 
krzyża! Co dorosłym widzieć wolno, a nawet widzieć 
potrzeba, to niezawsze dobre dla dzieci! — Miej za 
nieodmienne prawidło, na takie tylko teatralne wysta-
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wy iśdź s twym wychowaiicem, które sam widziałeś 
lub przeczytałeś, które sam znasz! Tutaj rzadko na 
obcy sąd spuścić się można. — Krótkie utwory dra
matyczne, choćby i trzy w jednym wieczorze, lepsze 
są dla dzieci od długich, ponieważ nie pętają za pe
dantycznie wolnej ich uwagi. Rozmaitość jest wszakże 
moralnym ich żywiołem. — Przed dziesięciu życia swe
go laty, niechaj niewie wychowaniec twój o teatrze; 
bo on jeszcze niezna różnicy miedzy utworem sztuki 
a rzeczywistością. Nawet i później chodź z nim do 
teatru bardzo rzadko, bo albo się on do niego, jak 
do chleba codziennego, przyzwyczai i uran swego na 
nim rozwijać niebedzie, albo też zanadto się zapali 
i zechce wreszcie zostać aktorem! — Niedozwól na- 
koniec, by wychowańcy twoi sami grali w domowym 
szkolnym, lub innym jakim, bądź publicznym, bądź 
pokątnym teatrze! Zaniedbają oni na tej drodze rze
czy nierównie ważniejszych; stracą ochotę do poważniej
szej i nieprzynoszącej chwilowych owacyi nauki; wej
dą w stosunki za bliskie, s podrastającą płcią drugą, 
i nabiorą pewnego rodzaju lekkomyślności, która pra
wie wszystkich aktorów charakteryzuje. Dzieci są już 
naturalnemi małpami; masz więc je w sztuczne jeszcze 
małpy zamieniać? Kilka korzyści, które granie teatru 
młodzieży przynieść może, zdołasz śród twego salonu 
i śród zabaw wieczornych uczynić jej zdobyczą. Precz 
wiec z dziecięcym teatrem!

7.) Wszjstkie powieści o nocnych strachach, któ
re baby przy kądzieli, i niejedni nierossądni rodzice 
sami śród długich i naturą swą przeraźliwych zimo
wych wieczorów bają, są dla dzieci niebespieczne, po
nieważ rzucają je raz na zawsze w wyziewy bezden
ne gminnego zabobonu, i przepełniają ich duszę czczą, 
głupią, a przecież niepodobną do pokonania trwogą. 
Każda plotka o nocnych strachach jest maszkarą, Mum- 
bo-Jumbo zwaną, s kory drzewa zrobioną, dziewięć 
stóp wysoką, brzydką i okropną, którą Mandyngowie 
żony swe straszą i polepszają. Zostaw ten sposób
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moralnego wpływu na duszę ludzka dzikim narodom! 
Polacy! Dla Boga, nie wolno nam 'być Mandynga- 
mi! — Dziecię twe może słyszeć powieści o czarodzie
jach i czarodziejkach arabskich lub armeńskich, o anio
łach , o świętych, o cudach najniedorzeczniejszych, ale 
przecież zawsze biała lilia niewinności, cnoty i dobro
dusznej prostoty stifojnychj niechaj tylko nic niewie
0 szatanach, potępieńcach, upiorach, złych duchach
1 zgromadzeniach guślarzy, czarownic! Legendy opie
wające świętych i ich władzę otrzymaną z nieba, ale 
nie ballady malujące potęgę piekła i jego mieszkańców', 
są dla młodego umu korzystne. Czytać możesz z dziećmi 
bes niebespieczeństwa żywoty świętych, tchnące duchem 
bernardyńskim, a nawet śmieszne, ale unikaj pism Ju
styna Kernera et Comp, które um młody trwożą, ogłu
piają i na łoże Amadeja kładą! Kerner, o którym

\ juiowTa, dziś żyje, i do tego w oświeconych Niemczech! 
I ten Kerner opętał umysł Eszenmajera, Franciszka 
Badera, wu znamienitych niemieckich filozofów'! Dzi
siejszy czas przeczerpał się na ziemi germańskiej 
w ma rości; dla tego też tchnie głupotą w mierniejsze 
duchy, pragnące gwałtem odznaczyć się jaką oryginal
nością! — Tajemna bojazń przed mniemanem objawia- 
iien się cr a ów i potępieńców, i to śród północy, robi 
duszy młodą częstokroć na cale życie ślepą i trwożli-r 
wą, tak dalece, iż ta nawet zupełnie dojrz wszy, przy 
calem swem najwyższem wykształceniu, i śród naj
zaciętszej nienawiści ku wszelkim przesądom, drży na 
smętarzu, lub na innych miejscach, gdzie gmin diabłu 
larc swobodny rostworzył, i czuje się do kolutcńka 
w ciężkich szrubach, jak gdyby ją zmora dusiła! Nie 
\ rrażaj więc w piersi twego wyrhowańca żadnych 
umarzonych złośliwych Inkubów! Jego dusza niejest 
kobyłą ;\ riętego Franciszka, i niepotrzebuje dźwigać 
na sobie ani siodła, ani jeźdźca! „PrzeciwTko zab - 
bonnyrn s rachom, mówi Jean Faul, wyjąwszy zdrowe 
ciało, zc wszystkiem, co do niego należy, niema lepsze
go środka, nad każdora/ we i rossądne zapoznanie

Część II, Tomu 1. ^
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się bliższe mniemanym trwogi przedmiotem. Tylko 
niezwycznjność jest mątką strachów. Najśmielszy czło
wiek przestraszy się przed nią, jak Rzymianin przed 
Pirusa słońrni, lub też jakby sie ulęknąć mógł naj
sławniejszy bohater naszej ziemi, przed nieznaną mu, 
wielką, okropną i, dreszczem przejmującą zwierzęcą 
masy postacią, żyjącą np. na planecie Jowiszu, którćj 
jady i potęgi nieznajome !££ Dla tego też udaj się z wy- 
chowaticem natychmiast do mniemanego szatana, potę
pieńca lub upiora, weź widmo pod nóż anatomiczny 
rozumu, odkryj przyczynę złudzenia i wyszydź zabo
bonną młodą łatwowierność! Daj później w ręce mło
de „człowieka osłabionych nerwów^ z Was- 
syngtona Irwinga, lub inne pismo wieczne.n potępie
niem wszelkim nocnym strachom w oczy plujące l Naj
lepiej jednakże, skoro wychowaniec twój pierwej Her
kulesem śmiałym zostanie, nim - o marach groźnych 
słówko usłyszy. Stąd też trzymaj go w ojddali od bab, 
mnichów i wszelkich ministrów przesądu!

8.) Wyobraźnia jest pod pewnym względem twór
czą, boską kolebką wyobrażeń, a urn jest duszą wy
obraźni! Um więc jest władzą kojarzącą nasze wy
obrażenia, jest zdrojem ich gry, czyli ojcem zwiąsku  
wyobrażeń,  t. j. tego, co w filozoficznej łacinie 
dawniejszej wyobrażenia, przypomnienia pojęcia, ide
ały, słowem wszystko za idee uważającej, niefilozo- 
ficznie i niezręcznie: associatio idearum, nazwa- 
nem zostało. Herbart zebrał w swojćj psychologii 
bardzo troskliwie i pięknie wszystkie pomyśleć się da
jące prawidła zwiąsku wyobrażeń, a zatem czynno
ści  u mu, i przyznać mu potrzeba, iż on rzecz tę 
wyczerpnął i że nigdzie nic doskonalszego pod tym 
względem natrafić niemożna. Nasz Szyrma napisał także 
w języku polskim o tym przedmiocie prześliczną ros- 
prawę. Niemieccy psychologowie stanowią dla zwiąsku 
wyobrażeń, a tein samem dla czynności umu trzy na
stępne prawidła: a )  podobieństwa i kontrastu,  
myśląc np. o Kościuszce przychodzi nam na pamięć

i  \
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Epaminondas, lub Wassyogton, jako bohrterowie po
dobni; nawija się tu również wyobraźni naszćj Zebrzy
dowski, Krukowiecki, jako kontrasty i tp. ó} cało
ści i części ,  widząc np. '.daleka Warszawę, mogę 
myśleć o belwederze, saskim ogrodzie, kościeje świę
tojańskim i t. p, lub także odwrotnie, ć )  przy
czyny i skutku, słysząc np. grzmot, myślę o pio
runie, o pożarze; a widząc pożar, pomyśleć mogę o pio
runiê  chmurze, elektryczności i t. p. Te trzy pra
widła dałyby się nierównie lepiej wyrazić przez wła
dze porównywania, rozróżniania i odrywa
nia, a zatem przez władzę rozumu tworzącego poję
cia (§• 19.}. Ale stąd pokazuje się, że rozum, ten, 
żółwi poeta prawideł, pragnie tu urnowi narzucić swe 
okowy! Jego praca jest jednakże daremna; ponieważ 
urn jest zupełnie samowolny i nieprzyjmuje od niego 
najmniejszego wędzidła! Niema przeto żadnych pra
wideł zwiąsku wyobrażeń; na tóm polu panuje 
samowołność umu! I tak się też ma rzeczywiście. 
Myśląc ( np. o wiośnie nasuwa nam się tysiąc naj
rozmaitszych porównań np: to idylla natury, raj 
stworzenia,  pierwszy dzień ziemi, maj na 
skroniach Saturna, uśmiech Boga, śpiew  
słowika ukraińskiego i t. p. bes końca! Nikt 
tu niepotrafi zgadnąć, do jakich nas wyobrażeń powie
dzie dane nam wyobrażenie; a chociażby nam i Bóg sam 
chciał co przepowiedzieć, to jeszcze możem wymknąć 
się s przenikliwych szponów jego wszechwiedzy, bo 
znamy dobrze, czem jest samowołność naszego umu! 
Jeżeli przeto żądasz na um twego wychowańca dzia
łać; roskolysz w jego duszy grę wyobrażeń! Im śinie- 
lćj i niezwyklćj wiązać on będzie swe wyobrażenia, 
tern czynniejszym um jego zostanie!

Um porywa na swe wszechmocne skrzydła wy
obrażenia, które w wyobraźni znajduje, ulata z niemi 
pod same stropy nieba,, spuszcza je jak orzeł żółwia, 
i chwyta znowu, jeśli mu się podoba, jak chłopiec 
piłkę, lub też rostrzaskuje o nagle ujrzane skały. On
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nieezerpa ze studni wyobraźni, jak rozum s pamięci, 
by tylko to nam podał, co wyciągnął5 ale czerpa, pi
jąc, chłonąc, trawiąc, przerabiając wedle swego zdroju 
i podając jej krople w innćj zupełnie postaci, w ory
ginalnym, jenialnyin obrazie. Pod tym względem ma 
poeta wiele, bardzo wiele wyższości nad zwykłym empi
rycznym rzeczy badaczem, ponieważ on daje nam zawsze 
prawdę nową, niedzielną; empiryk zaś prawdę codzien
ną, gołą i bez żadnego wdzięku. Urnowe twory, jak 
np. poezye Homera, Ossyana, Aryosta, Tassa, Milto
na, Byrona, Getego, Mickiewicza, — Malowidła Rafaela, 
Muryllego, Michała anioła, Rubensa, — muzyczne kom- 
pozycye Gluka, Mozarta, Rosyniego, Spontyniego, We
bera, Kurpińskiego i t. p; utwory te mające tyle ory
ginalności i tyle osobistego charakteru, muszą się ko
niecznie więcej światu podobać, niż wszystkie pisma 
empiryczne, czyli rozumowe, karmiące nas zawsze jedną 
i tążsamą suchą przedmiotowości potrawą, np, wła
snościami chemicznego processu, magnetyzmu i t. p. 
Rozum powtarza wiecznie: ogień parzy, pieprz 
j e s t  gorzki; um potrafi to wyrazić, co chwila ina
czej ! Mówią, że um tworzy mimowolnie, że po
ecie np. przychodzą obrazy i porównania -same przez 
się, że on je tylko brać i pisać potrzebuje; że podo
bnież sie rzecz ma s kompozytorem muzycznym, z ar
chitektem i t. d. Twierdzenie to jest fałszywe, lubo 
nie bes pewnej i gwałtownie się każdemu narzucają
cej przyczyny. Wiemy bowiemj co, ale nie, jak two- 
rzemy; stąd też konieczny pozor mimo wolności! Ale, 
jak Bóg, ten pan świata samowolny, działa podług 
praw natury, czyli podług nieodmiennej, raz przez sie
bie stworzonej konieczności, a wrięc mimowolnie; tak 
samowolność u mu naszego, pokazuje się mimowolną. 
Bóg nic złego, nic nierozumnego zrobić nie może, ro
bi przecież, co mu się podoba, stąd też jest on, że 
tak rzekę, wolnym niewolłiikicm; um twórczy 
zważać musi na podobieństwa, różnice między rzecza
mi, na naturalność, związek konieczny myślenia; plo-
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dzi przecież, co chce, i dla tego jest także wolnym 
niewolnikiem! Wolny niewolnik przecie/, niejest 
niewolnikiem, ponieważ jego epiteton wolność mu 
daje5 a wiec jest wolną istotą! Największa samowol- 
ność jest zarazem największą mimowolnością! . Ni
gdzie dusza nie wydrze się zupełnie z więzów swego 
ciała! ł * 4 * * j

Podaliśmy już wyżćj zewnętrzne znaki, po których 
urn zbudzony w wychowaiicu twym poznasz.' Tu je
szcze kilka rysów s fizjonomii dojrzałego człowieka, 
u którego uin najwyższą jest duszy potęgą! Twarz 
umnego człowieka jest zwykle spokojna, biała, bes fa
worytów ; ciało jego miękkie i bardzo delikatne; “włos 
najczęściej blond, lub zloty 5 oko łzawe i niewiele obie
cujące; jego poruszenia są bes gracyi, jak u dziecię
cia natury; wszystko w nim pokazuje, że on umarł 
dla zewnętrznego świata, i że dusza jego sama w so
bie się zatopiła. Ale rozbudź go tylko; skłoń go do 
mowy i zapal! Twarz jego zakołysze się wówczas 
falami oceanu i zaświeci maleńkim rumieńcem * oko je
go nabierze nadziemskiego ognia, i zabłyśnie światła 
bogactwem, jak nagle rostworzona dyamentów kopal
nia; usta ułożą się prześlicznie i uderzą cię jakimisiś 
niewymownym wdziękiem; w całej jego postaci ujrzysz 
bóstwo! Człowiek umny mówi rzadko, ale skoro mó
wić zacznie, trudno mu skończyć, i toczy sic jego mo
wa, jak rzekâ  Micyssypi długo, szeroko i szczytnie, 
dokąd? do nieprzeczerpanego atlantyckiego wieczności 
morza! Jeżeli on pracuje, to jest nadzwyczaj pilny; 
chciałby jednem tchnieniem całe dzieło* napisać, by się 
uwolnić, od ciężącego na grzbiecie jego ducha myśli 
nawału! — Człowiek wielkiego umu, al» małego du
cha, t. j. taki, któremu braknie na rossądku i na umy- 
słowości, którego dusza jest jedynie limom, zowie się 
fantastą. Fantasta niezna, co ideiił stały, wyrobio
ny i niewzruszony, dla któregoby on mógł żyć i umrzeć; 
ale zna zato wielkie mnóstwo umideł, s których jedno 
drugie wypiera ustawicznie, i samo wnet ustępuje s po-
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la; on niema ideała, ma tylko umowiny, t. j. umne 
szumowiny! Jego mowa jest zawikłaną i pada mętnym 
deszczem niezrozumiałych postaci i obrazów. On po
dobny do okrętu, który bes sternika igraszką jest wia
trów, a wiatrami temi są ideały, które nim co chwi
la w inną stronę'miotają! On wszystko zacznie i ni
czego niedokończy; żyje w ciągłych planach! Miecz 
w jego ręku jest niebespieczny, ponieważ ubrda sobie 
łatwo w. głowie, że zamordować np. króla potrze
ba, by kraj został rzeczą pospolitą! Jest on półwa- 
ryatem i kończy bardzo często ' w domu bonifratrów! 
Takowi ludzie są bardzo nieszczęśliwi, ponieważ dla 
swych fantazmagoryi do żadnego zatrudnienia niesą 
zdolni! — Już s tego fantasty obrazu pokazuje się 
oczywiście, że um odosobniony, jest chorobą ducha; 
że koniecznie potrzebuje władzy wyższćj, któraby 
jego balonowym lotom kierunek nadała; że on jest ni- 
czem bes sternika! Rossą dek jest jego sternikiem! 
Um przechodzi zatem w rossądek zupełnie naturalnie; 
nam także pójść za nim należy!  ̂ - .t

* A

t t o s s ą d e k  jest władzą sądzenia, a w ła
dza sądzenia ma swym przedmiotem utwo
ry boskiego i ludzkiego umu, a przeto te- 

łeologiczne, historyczne i estetyczne. Rossą

dek w ięc jest duszą w  drugient i wyższem  

staję czynności; jest umem przeciw sobie 

samemu zwróconym, siebie samego krytyku

jącym , s sobą samym rozdwojonym i w’ dy- 
alektykę zaplątanym; uinein oczyszczającym  

i przygotowywującym się do wstąpienia go
dnego w  niebo umysłowości; uinem drugiej 
potęgi. Rossądek odpowiada pamięci w  kra-



ju realności człowieka, i jest pamięci po
larnym przeciwnikiem, duszą. On tworzy 

s ą d y ,  czyli z d a n i a ,  które są ogniem 

czyszczowym ideałów, albo raczej ideałami 
w  rossądku spławionemu S ą d y , czyli zda

nia mają przypomnienia swem ciałem, są psy- 

cbą przypomnień, są metafizycznej natury, 
podroślejszemi dziećmi naszej twórczości, na
szą w yższą oryginalnością, i jenialnością; są 

punktem przejścia ideałów w  idee. Mieę 

niepodległy rossądek i własne zdanie jest 

już ty le , co być duchem. K ształć tedy ros

sądek twego wychowańca, bo on jest je 
szcze ważniejszy od umu, bo on jest umy
słem porzucającym sw e chłopięctwo i zbli- 

* żającym się do swej dojrzałości! Jak masz 

rossądek kształcić ? N a  dziełach celowo 

* ści w  naturze, na dziełach życia i sztuki, 

Iło w e m  na krytyce. ^

\

*  *
i

i .)  Rossądek, zwany u Niemców Urtheilskraft, 
jest w nas, co już w samćm nazwiska jego znaczeniu 
leży' i już etymologicznie niepodlega najmniejszej wątpli
wości, silą rossądzania, czyli, władzą sądzenia. Ros- 
sądzanie i sądzenie zaś niejest; w swej istocie prawdzi
wej, biernością,' ale czynnością, nienależy wiec 
do naszej realności, czyli do ciała, ale do naszej ide- 
alności, czyli do duszy. Kto bowiem' sądzi, tego duch 
jest czynny, ten myśli. Kto ma sąd niepodległy, czyli 
własne zdaniê  ten zowie się człowiekiem dobrej głowy, 
człowiekiem silniejszego ducha. Władza sądzenia jest, 
jakto każdy, nawet na rosstajnych drogach pospolitego

3G7
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życia i besświadomie, po v arza, naszą oryginalnością, 
naszą twór zością. Stąd pokazuje się jak na dłoni, że 
rossądek jest metafizycznej natury, że jest duszą. Po
nieważ zaś um, jak w poprzedzającym paragrafie wi
dzieliśmy , jest pierwiastkiem wszelkiej objawionej naszej 
czynności, oryginalności i twórczości; .więc rossądek 
nic' m innem być nięmoże, tylko nowym kształtem umu, 
uiuem dalej rozwikłanym, mem drugiej potęgi, t̂ossą- 
dek przeto jest duszą ną drugim̂  stopniu objawu, umem 
wyższego rodzaju*

Czem przecież jest ta dusza na drugim stopniu obja
wu; czem uin wyższego rodzaju? Odpowiedź na to py
tanie bedzie dalszem oznaczeniem rossadku. Zacze n do^  s. w

rzeczy. Um ogólny tworzy, wszędzie i ciągle, oraz 
sadowi swe utwory; przychodzi w'ęc do mnóstwa ide- 
Ydów. Oń pragnie*urzeczywistnić swe .ideały; ale śród 
wiecznej pracy nad tern urzeczywistnieniem spostrzega, 
iż te co chwila mu1 w innćj występują* postaci. Mój um 
np. odmalował, bądź piórem poetycznym,' bądź pędzlem, 
bądź dłutem lub smyczkiem na skrzypcach, obraz Boga 
rodzicy; twój, jego, nasz, wasz, ich um, um całej 
przeszłości i dzisiejszości, odmalował także ten obraz, 
ale zupełnie inaczej. Um jest duszą', a zatem z natury 
swej jednością, pyta tedy koniecznie, który z obra
zów tych tak licznych najprawdziwszy? Lecz niedosć; 
mój um sam wystawił sobie np. ideał Boga przed trze
ma laty jako starca potężnego s siwą brodą wieków 
i mądrości, jako Saturna; przed dwoma laty, jako męz- 
zyznę w kwiecie życia trzymają ego w ręku kulęś\ ia- 

ta i snopek strzał pierunowych, jako Jowisza; przeć} "ro
kiem jako młodzieńca pięknego, wiecznego ze słoń m 
czystem, jasnem, duchowćm na głowie, z bukietem 

' laurowym w ręku, jako Apollina; dziś wre zcie jako nie
biańskiego syna umierającego na krzyżu, jako Chrystu
sa! Któryż więc s tych ideałów pra y z*wy? Um tak 
pytający jest już rossądkiem. Um przeto jest umem bes- 
pośrednio, besświadomo t\ ror ącyrn, a rossądek umenu 
nad swemi utworami się zastań* w*ąjącyin; um jest czy-



stą, ślepi| duszy twórczością, a rossądek twórczo
ścią duszy, która przejrzała i twórczość umu obrabia. 
Tu wyświeca się, mimo przedmiotu naszego tożsamo
ści, różnica rossądku, od umu5 tu rossądek otrzymuje 
dalsze swe oznaczenie. 1 - * i

Um bespośrednio, besświadomo i ślepo tworzący, 
jest sam s sobą w zupełnej zgodzie. Widzi bowiem 
siebie samego w swym utworze, swój ideał w swein 
dziele; tu podmiotowość i przedmiotowość duszy jest 
bezwzględną jednią. Um zaś nad utworami sweini się 
zastanawiający, wpada s sobą samym w sprzeczność, 
ponieważ spostrzega, iż się w utworze swym nie
zupełnie i niedoskonale objawił, iż ideał jego niezna- 
lazł prawdziwego urzeczywistnienia, iż on, a jego utwór, 
iż jego ideał, a jego dzieło, są jak nieskończoność 
i skończoność, jak 'Wieczność i znikomość, rzeczą zu
pełnie inną: tu podmiotowość i . przedmiotowość duszy 
przychodzą do swej względnej różni. Um mówi za
tem : w każdej ludzkiej głowie mam tenżê  sam np. 
piękności, niewinności, cnoty ideał, a przecież ideał 
ten pod każdą ludzką ręką innej nabiera postaci. Mój 
ideał anioła nie jest aniołem Rafaela. Mój ideał jest 
doskonałością: objawienie mego ideału, wszędzie i za
wsze niedoskonałością. Co jest tej niedoskonałości przy
czyną? Poznam tę przyczynę, skoro t vęrzyć na óle- 
p przestanę, i pierwej nim dalej tworzyć będę, pewne 
prawa doskonałości,’ mającej utwory ino*e przyszłe ce
chować, utworzę! Rossądek więc jest limem s samym 
sobą rozdwojonym i zwaśnionym; umem ni rodzącym, 
ale sztukę swego rodzenia zgłębiającym, nie położr i- 
czą duszą, ale jtj akuszerką; jest umem przestającym 
tworzyć, lecz zato przepisującym twórczości swej pra
wa; umem przeciw siebie samemu skierowanym, sie
bie samego od siebie samego odróżniającym. Jemu nie 
idzie o urzeczywistnienie ideału, czyli o cel; ale o spo
sób tego urzeczywistnienia, czyli o środek;, jemu nie- 
idzie o przedmiotowość umu, ale o drogę do tej przed- 
miotowości, o robotę umu, o ćzynność jego, r.a zem

C zęść  I I .  T o m u  I. ^
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0 podmiotowość! Tu znika przedmiotowość właściwa,
1 zamienia się w podmiotowość, a rossądek, czyli um 
przeciw sobie samemu rozdąsany, przestaje być pod
miot- prze dmiotowością i zamienia się w podmiot- 
podmiotowość! Przy tej okropnej stracie prawdziwej 
przedmiotowości, dusza przecież wiele zyskuje 5 ponie
waż tu staje się ona więcej czysta, więcej w swćj 
przedmiotowości do siebie samej zbliżona i sobie po
dobną myślą, czyli staje się umyslowością wyższego 
stopnia! Stego wszystkiego osądzisz łatwo, że ros
sądek jest umem s samym sobą w dyalektykę metafi
zyczną zaplątanym!

Um, który nieznajduje zadowolenia w urzeczy
wistnieniu wlasnem swych ideałów i sam s sobą sie 
rozbraeił, mówi; moje ideały to prawdy; moje utwo
ry, to marzeni.*! Ale niedośe! Um spostrzegający, 
że miał onegdaj, wczoraj, dzisiaj, rodzicii inne idea
ły, gniewa się sam na siebie i mówi: boskie ideały 
to prawdy, moje ideały to w a rzen ia; boskie utwory, to 
rzeczywistość, moje utwory to rzeczywistości tej czcze 
cienie! Jeżeli pragnę mieć doskonale, boskie ideały, 
potrzeba mi, poznać rzeczywistość! Naturalność ma 
być najpierwszym i najważniejszym wszelkich ideałów 
moich i wszelkiej sztuki charakterem! Chcąc się za
tem o prawdzie moich utworów’ przekonać, pytać mu- 

- sze, czyli prawdopodo bne, czyli zgodne z natu
rą! Rossądek przeto jest recenzentem dziel umu! Um 
jest poetą, rossądek krytykiem! Poeta i krytyk 
mają tu najrozleglejsze znaczenie. Nietyłko Tasso pi
szący swą Jerozolimę wyzwoloną, ale także Rafael 
myślący nad obrazem wniebowstąpienia, Rossyni ło
wiący nieznane pierwej melodyc do swego Otella, ten 
lub ów Architekt domający nad rysunkiem do nowego 
Panteonu; nawet wódz naczelny robiący plan do bitwy, 
jest poetą; nietyłko estetyczny pisarz znowu i dziel 
recenzent, ale także historyk, nawet gazeciarz ocenia- 

, jący dzieła judzi wielkich, jest krytykiem. Każdego 
rodzaju krytyk przestaje być poetą, ponieważ um jego
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s sobą sio rozdwoił, i zamiast tworzenia, sadzić za cza ł 
utwory 5 również każdy rossadek przestaje być właści- 
wjrm rnnem! Istota duszy niezmierna się tu wcale, 
tylko na wyższy stopień swego rozwikłania i swej 
umysłowości wstępuję!

Rossadek, ten odwieczny i twórczy krytyk od
wiecznego i twórczego umu, ma trzy czynności swej 
przymioty: utwory boskiego, bosko- ludzkiego 
i ludzkiego umu, czyli kraj teleologi i ,  kraj hi- 
s tory i i kraj estetycznej sztuki. W  kraju te
leologii rozmyśla on celowość i stosowną do niej 
ś r o d k o w o ś ć, przez wszystkie powiaty stworzenia 
umein boskim rozlaną i urzeczywistnioną. Tu nieznaj 
duje żadnej niedoskonałości i nic zasługującego na 
poganę i owszem, N wszystko tu go zachwyca i entu- 
zyazmem najwyższym przejmuje! Kraj ten przeto uwa
ża za pierwowzór święty i za normę niezmienną 
dla dwu innych umu powiatów, czyli za igłę magne
sową na błędnym oceanie swych zdań i sądów, na fa
lach swej czynności. — W  kraju historyi spostrzega 
on mądrość Boga całością kierującą i wszystko cha
rakterem doskonałości piętnującą$ spostrzega także głu
potę ludzi i ich czynów, która, pomimo’ tego, że mądrość 
najwyższa przemienia ją natychmiast w środek całość 
ogólną wspierający, i używa jej, jako podłego, ale ko
niecznego narzędzia, nieprzestaje przecież być głupotą 
zaczem rzeczą pogardliwą! Uwielbia wiec on tutaj 
um Boga bezwarunkowo, i chwali albo gani objawy 
umu ludzkiego, stosownie do jego zasługi! — W  kra
ju estetycznej sztuki nakoniec, jest on najsurowszy 
i to zupełnie słusznie, ponieważ sztuka ma być chwili  
p e w n e j ubóstwieniem,' atćm b o ż o s t a u e m w ż y- 
wostanie zatrzymanym, a więc utworem najdo
skonalszym, najpodobniejszyin do utworów boskiego 
umu! —— Tutaj pokazuje się nadzwyczaj wielka różni
ca miedzy rossądkiem a rozumem. Rossadek ma 
swym przedmiotem boskie i ludzkie ideały, czyli rze- - 
cz^wistc i u marzone umu ogolnego utwory; rozum zaś
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wrażenia miszej zmysłowości, przypomnienia i pojęcia; 
rossądek jest nietylko czynnością, ale do tego jej dru
gim, wyższym stopniem, rozum zaś jedynie wierzchoł
kiem naszej bierności; rossądek jest duszą znakomicie 
rozwikłaną, rozum jeszcze* ciałem! Trudno przeto ros- 
strzygnąć, czyli gniewać się nam trzeba na niefilo- 
zoficzność dotychczasowych polskich* pisarzy, lub też 
mieć litość nad ich brakiem głębszego myślenia', któ
rzy rossądek i rozum, jako rzecz jedne, jako sy- 
nonimiczne wyrazy używali, idąc albo za kaprysem albo 
też za rymu potrzebą!

„Teraz mój ideał jest taki, ale wczoraj był zu
pełnie inny, przed wczoraj znowu inny, i tak dalej 
przez wszystkie dni przeszłe życia mojego. Nie miej
cie mi, bracia, t tego za złe, ponieważ nad moją 
sztuką ustawicznie myślę i codzień robię pewne postę
py; codzieii przeto staje się ideał mój większą dosko
nałością!- Tak rosprawia każdy sztukmistrz lepszy 
•i robiący nadzieje dla estetycznej ludzkości. Ale cóż 
stąd wynika? Rzecz nader ważna! Jaka? Rossą
dek jest duszą pamięci, a pamięć jest ciałem 
r o ss n d k u! To nietrudna do pojęcia! Jeżeli bowiem 
chcę osądzić, czyli ta lub owa trajedya, komedya, ope
ra, teatralna sztuka; to lub owo malowidło*; ta łubowa 
budowla i t. p; czyli ten lub ów czyn ludzki godzien 
jest pochwały lubsnagany, jeżeli mam się wdać wszeze- 
góły mojego wyroku; to potrzeba mi znać wcałej obszer- 
ności filozofią natury odkrywającą mi utwory boskiego 
umu, całą historyą i estetykę; potrzeba ini wielkiego 
ku temu celowi zwróconego propedeutycznego wykształ
cenia. Każdy estetyk, historyk i znawca ludzi, sło
wem każdy krytyk musi posiadać nadzwyczaj wielkie 
oczytanie w najróżnorodniejszych dziełach, równie w te- 
oryi jak w praktyce! Kto ch *e utwory umu przed so
bą leżące sądzić, potrzebuje mnóstwo podobnych utwo
rów s pamięci swej na widownią .duszy wywołać, po- ' 
lównać je s sobą,' i tym sposobem przyjść do pozna
nia, czyli białą lub czarną gałkę uchwycić i wrzucić
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w skrzynia Temidy mu należy. Sąd doskonały opie
ra się na przeszłości i Pamięć więc jest od ros- 
sadku nieodstępna, jest jego dowodem, żywotnym 
magazynem, twierdzeniem, ciałem! Pamięć i rossą- 
dek, lubo bardzo rzadko objawiają się społem, są prze
cież w bezwarunkowej jedni rzeczą tążsamą i czynni
kami kształtu naszej jaźni pewnego,  który 
później i na miejscu właściwem, będzie naszej uwagi 
przedmiotem. Jak ciało do duszy, jak zmysłowość łub 
wyobraźnia do mnu; tak pamięć do rossądku. Pamięć 
będąca ciałem rossądku, jest jedyną przyczyną, iż ten 
ma pozór, pewnej bierności. Nawet i tutaj nie- 
jest dusza w zupełnie czystej swej postaci. — Nie wy
czerpaliśmy jeszcze Wprawdzie wielkiego znaczenia ros
sądku; ale dosyć, ponieważ tu niejesteśmy w filozofii 
ludzkiego ducha, -ale w pedagogice. Bydź może, iż 
niejeden czytelnik polski, któremu tyle pod względem 
filozoficznym do życzenia zostaje, krzyknie tu: i na
wet to, co rzekłeś, było za nudne, za uczoue, niepo
trzebne! A więc do widzenia się, mój Panie! Lecz 
czekaj! Właśnie spuszczamy się do szczegółów! Nim 
to jednak nastąpi, pozwól nam kilka myśli o pol
skim rossądku! My kochamy nasze ojczyznę i to 
tern silniej, tem gwałtowniej, ' im większa przestrzeń 
nas od niej oddziela. Małżonka ci umarła, ach, to 
wielka strata; ojciec i brat ci umarł, plączesz ojca, 
brata!' Córka twa głupio kocha i wchodzi w zameście! 
mąż jej tatar lub baszkier, — to wielkie nieszczęście; 
Syna twego wróg połknął, lub dręczy w więzieniu; ty 
klnies7>, rospaczasz, jęczysz, toniesz w łez strumieniu! 
O bracie! Tyś sierota! — Przecież byt nasr, jest 
stokroć nieszczęśliwszą dobą! Tyś jest w ojczyźnie, 
mówisz polską mową: masz nadzieję w ojczyźnie 
znajść ostój grobową. Lecz my, my precz z ojczyzny, 
my raju wygnance, my polskie cudzoziemcy!  
Francuzy lub Niemcy! O, to przechodzi wszelkich 
okropności krańce! Ten tylko poznać zdoła, czern oj
czyzna droga, kto, jak my, chleba żebrze u obcego
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proga! Polski czytelniku,! kochamy ojczyznę i my
śląc o niej, lejemy Izy rzewne. Do tern większego nie
szczęścia naszego liczyć należy, iż tyle rzeczy lep
szych, doskonalszych spostrzegamy /a granica,
0 których dotąd Ci ani się pośnilo. Pozwól tedy, iż
Ci tu, miłością ojczyzny natchnieni, prawdę powiemy! 
Oby służyła ku ogólnemu dobru! t

2.) Każdy człowiek jest wprawdzie, jako koniec 
stworzenia początkowi swemu podobny, doskonałym jest 
obrazem Boga, obrazem prócz tego całego człowieczeń
stwa 5 posiada więc wszysikie władze boskiej i ludzkiej 
jaźni; w każdym przecież, jak tego,przynajmniej do
świadczenie dowodzi, pewna s tych władz nad innemi 
góruje! Dla tego też powiedzieć można: ten jest tyl
ko pamięcią5 ów tylko rozumem, dowcipem, humorem} 
ten znowu umem, a tamten rossądkiem, umysłem! Jak 
s pojedynczemi ludźmi, tak i z narodami! Wszyscy 
ludzie i wszystkie narody mają zmysłowość, wyobraź
nią i pamięć, ponieważ te nawet w królestwie zwie- 
rzęcem częstokroć na wysokim stopniu spostrzegać się 
dają} inaczej przecież się ma s pozostałeini jaźni na
szej władzami. Francuz np. odznacza się nad wszy
stkie europejskie narody swym rozumem, bystrym roz
mysłem i dowcipem. Ze on ma rozum, dowodzi jego 
żydowska dyplomncya, od wieków pożytek i własną 
korzyść na celu mająca ! Cała jego literatura jest prócz 
tego objawieniem tylko rozumu: nawet jego poezya jest 
li rozumna! Mowa jego jest suchą rozumową lepianką 
hes najmniejszego śladu poezyi i duszy! W jego ustach 
słyszysz, rai son et rais onnement, t. j. rozum
1 rozumowanie, jako najwyższe słowa, ku oznaczeniu 
umysłów ości służące! On niezna ducha i nieumie 
go nazwać. Jego Esprit jest dowcipem, spry
tem! Ze mu niebraknie na bystrym rozmyśle i dowci
pie, i że on niemi nad *nne ludy celuje, pokazują to 
jego ton towarzyski, jego komedye, wodewile, kalem- 
bury, cała jego natura! Ale już humor niejest przy
miotem Francuza. W  pismach Sfifta, Szterno, Rabnc-
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I ^ m *ra i Jean Paula nieznajdzie on smaku. Na umie zby- 

wa înu prawie zupełnie. Gdzież jest francuski Tasso, 
Aryost, Petrarka, Cerwantes, Szekspir, Milton, By
ron, Szyller, Gete, Mickiewicz? Francuska poezya 
klassyczna, to najnędzniejsza estetyczna budowla s ce
giełek dworskiego życia i salonowej koteryi podług sta
rych, spleśniałych prawideł Arystotelesa i Horacego 
wystawiona! Wniej nie znajdziesz ani iskierki umu: 
jej architektem był roznin jedynie, ten kró! reguł! Dziś 
sami francuzi wyszydzają klassyczną swą literaturę i no
wej , romantycznej gwałtem pragną. Ale cóż sie robi ? 
Ten mąż sławny francuski naśladuje Ccrwantesa, ow 
Szekspira, ten Getego, ów Szyli era i t. p. Nasz Mic
kiewicz np. napisał księgi pielgrzymstwa polskiego, 
które na język francuski przełożono. Wtem lekkiem 
pisemku zajaśniała jedna 8 form objawiającego sie je- 
n i uszu wieszcza naszego! Tę formę pochwycił Laine- 
nais i smaruje swem piórem wniej wszystko, co prze
znacza dla ludu! Rozum, ten bierny n a ś I a d o w c a, 
jest także najnowszej literatury francuskiej pegazem! 
I dlatego też tyle w niej karykatnr! Rozum chciałby 
tu, jak um cudzoziemski niecić w obłoki, ale nogi je
go nie upierzone r 'więc koziołkuje śmiesznie. Biada 
rozumowi chcącemu być w poezyi umu spółzawodnikiem! 
Struś biega po ziemi, i niedostanie nigdy skrzydeł 
orła. Francya, myśląca więcej o pieprzu lub o no
womodnej salopie, niż o * umie i jego boskich utworach, 
niewydała dotąd, a może i niewyda wielkiego, poety, 
ponieważ w niej niepłynęło i niepłynie źrzódło poezyi. 
Francuskie malowidła, kompozycye muzyczne, budowle, 
ogrody, tańce i wszystkie sztuki są tylko regularne, 
smakiem salonowym zarażone, ale równie jak francus
ka poezya, bez właściwego umu! — Polak ma rozum 
i dowcip, jednakże na niższym stopniu niż Francuz$ 
ma także humor, ale nietak bogaty, jak humor angiel
ski , lub niemiecki. Jego władzą najpotężniejszą i wszy
stkie inne europejskie narody prawie zawstydzającą, 
jest um śmiały,' żywy, wschodni. Każdy polak jest
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urodzonym poetą, i nasza literatura nic .właściwie zna
komitego przedstawić dotąd niezdola, prócz mnóstwa 
najpiękniejszych poezyi! Poezya przebija się w naszćm 
życiu domowem i politycznem, w naszym sposobie my 
ślenia, w naszych czynach, w naszej historyi, w nâ  
szym jeżyku, słowem we wszystkiein, co polskie, co 
ojczyste! Starych polaków ubiór, to arabska poezya! 
Nawet stosunek naszego dziedzica do kmieci, jest pa- 
tryarchalny, a zatem romantycznie piękny, poetycz
ny! Kobieta nasza doznaje ciągle takiego ubóstwienia, 
jak w poetycznych czasach średnich! Cala nasza isto
ta jest poezya, i u m jest umysłów ości naszćj 
słońcem! Dotąd jest Mickiewicz u nas prawie naj
większym duchem! Pod tym względem stoi polak wy
żej od francuza. Francuz jest jeszcze tylko rozumne, 
rozmyślne i dowcipne ciało; polak jest już duszą! Ale 
jak francuz stanął przy swym rozumie, rozmyśle i do
wcipie, tak polak, przecież mówimy tu w ogóle, który, 
jak każdy praktyczny, wiele ma wyjątków — 
wyjść dotąd za granice urau niezdołał. Francuz niema 
istnego rossądku i umysłu, bo niema umu, ich pier
wiastku 5 ale on ma za to r o z u in potężny! Polak 
ma um, jednakże, powtarzamy tu, co właśnie rzekliśmy 
t.j. biorąc rzecz w zupełnej ogólności i nie- 
zważając na pojedyncze wyjątki,  niema on 
ani właściwego rossądku, ani umysłu, Jego rozum na
wet nie zbyt silny, ponieważ się ustawicznie w um 
przeradza! Jakie na to dowody? Dajemy je z bole
ścią serca, i ‘niewyjmnjąc tu wcale samych siebie. Fry
deryk wielki, ten sławny znawca ludzi i narodow, któ
ry miał z ojcami naszemi tyle do czynienia, którego 
złoto śród sejmowej ,naszej gawiedzi niewidocznym po
topem płynęło, i pomnożyło nam rejestr zdrajców oj
czyzny, charakteryzuje w swych pismach naród nasz na- 
stępnym sposobem: ..Polak każdy jest próżnością na
dęty, jest pyszny i niedostępny w szczęściu, czołgają
cy się jak płaz w nieszczęściu. On wszystkiego na 
świecie zdolny, byle tylko przyjść do pieniędzy, a sko-

i
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ro je ma, wyrzuca je za okno, zwłaszcza za granicą. 
Polak jest ciałem i duszą lekkomyślny, ponieważ 
mu braknie rossądku i własnego,' zdania. 
Stąd też zawsze gotów jest nowego chwytać sic 
stronnictwa, i dawniejsze, które ledwie, że porzucił, 
namiętnie deptać nogami i oczerniać̂  ciągle ściąga on 
na swą głowę tysiące piorunów, a to z braku planu 
w swych czynach i niezachwianego charakteru. „Na
poleon odezwał się raz o nas. Polak jest urodzonym 
próżniakiem, dla tego chce mu się zawsze grać rolę 
wielkiego pana. W  jego fantazyi wiele marzeń, któ
re on bierze za istną rzeczywistość. Kocha wol
ność, ale nigdy jej mieć niebędzie, bo u niego każdy 
chce rządzić, i nikt bez bagnetu lub knnta niepojmie 
posłuszeństwa, które szczególniej lud wolny rządowi 
swemu okazow?ać winien. Polak niema wytrwałości, 
zaczyna wszystko, niczego nieskończy; w najlep- 
szem swem położeniu ledwie lat parę szczęśliwy*’'. 
Te zdania o nas dwru wielkich ludzi, chociaż może za 
surowe, godne są naszej uwagi. Obowiąskiem naszym 
jest starać się o poprawę, ponieważ, upadliśmy, 
niestety, poniewraż nietylko błędu istotnego, ale naw?et 
i pozoru unikać nam dziś potrzeba! Jakkolwiek bądź, 
z obu tych zdań wyświeca się, że nam na rossądku bra
knie i że urn, cżęstokroć za bujny jest naszego życia ster- 
kikiem! Polacy! uderzmy się w piersi, i wyznajmy szcze
rze, iż braknie nam istotnie rossądku! Nasza dawna 
konstytucya, nasza wolność złota, nasze liberum veto, 
nasze krucyaty religijne przeciw kozactwru, były utwo
rem romantycznego umu, ale nierozsądck w nich obja
wiający się wysysał ze krwi ojczyznę dopóty, dopóki 
bladym trupem na mary nie padła ! Ileż umu, ale jak ma
ło rozsądku pokazało się wre wszystkich rewolucyach 
naszych, pod Puławskim, pod Kościuszką i pod Chło- 
pickim. Nasza emigracya zapaliła się księgami piel- 
grzymstwa polskiego, oraz mową wyuzdanych fran
cuskich demokratów, i siadła na skrzydła ogni
stego umu;. ależ zato ile* czynów najnierozsądniej-

Część II. Tomu 1. S
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szycb popełniła! dość tu wspomnieć Sabaudzka wyprawę ! 
Podobnież się ma rzecz s pojedyńczemi polakami. Ja 
przynajmniej znam ledwie  kilku z rodaków', mają
cych własne zdanie, i już mi się nieraz zdarzyło, 
w przeciągu dwudziestu czterech godzin, bądź seryo, bądź 
też żarłem, wlać \v najkrzykliwszego zapaleńca polskie
go np. inną polityczną wiarę. Niejeden u nas chce 
mieć własne,  lecz pokazuje li uporne zdanie. Zda
je się, iż naród nasz oddawna przeczuwał, że mu bra
knie rozsądku. DowTodein tego jest stare nasze 
przysłowie: Mądry Polak po szkodzie: Lecz
dosyć o tym przedmiocie. Tutaj szło nam jedynie o 
zwrócenie uwagi na nasz ogó 1 ny niedostatek.* Kto 
niepomyślił bowiem o swym błędzie, ten starać się nie 
może o jego poprawę! Ze Polakowi na umyśle tak
że zbywa, dowodem tego jest brak zupełny polskich 
metafizycznych spekulacyi! Prawda, że Polak łatwro 
się zapala spekulacyą niemiecką, ale to niejest jeszcze 
istnym umysłem. Polak pojmuje np. Hegla zwykle al
bo rozumem, albo umem. Umysł jest stw órcą i ob
jawia się tylko w dziełach oryginalnych. He- 
gel miał umysł silny, nadzwyczajny, czynny, ale He
gla zwolennik ma bierność dla takiego umysłu, a więc
rozum! Pojąwszy taki umysł rozumem swym, mo
żna go później za pomocą umu urozmaicać i upiękniać!
Ale inna zupełnie wystąpić s twórczym swym umysłem 
i dać światu spekulacyjny system nowy! — Anglik ma 
rozum, bystry rozmysł, dowcip, humor i um; celuje 
przecież nad inne narody swym rozsądkiem. I to rzecz 
zupełnie naturalna. On żegluje do wszystkich krajów 
i ludów na ziemi; widzi codziennie inne obyczaje, religij
ne obrzędy, inne niedorzeczności; sprzedaje najróżnoro
dniejsze rzemieślnicze i estetyczne wyroby; ćwiczy się 
więc w sztuce ich ocenienia; zatrudnia się celowością 
natury, bo właśnie jego morskie podróże zwracają na 
ten przedmiot uwagę; uprawia historyą troskliwie, po
nieważ prawie s każdym ludem na ziemi stał lub stoi 
w związku i własny interes tego po nim wymaga;
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musiał przeto wygórować'swym rozsądkiem i własnem 
niepodległem zdaniem. Pod tym względem stoi Anglik 
wyżej od Polaka i Francuza. Ale przy rozsądku tez 
pozostał, i niepodniósł się aż do umysłu i jego spekula- 
cyjnych utworów! — Niemiec wreszcie przewyższa 
narody europejskie swym umysłem i zrobił się swą 
głęboką spekulacyą 'mistrzem umyslowości dla całego 
świata. Ale niemiec pozostał także przy umyśle: a u- 
inysł niejest jeszcze, jak później widzieć bedziem, 
władzą jaźni naszej ostatnią! Stosownie do prze- 
magającej swej władzy, mają sądy narodów szczegól
ne piętna. Francuz w sądach swych rozumuje, po
lak u m u je, anglik rozsądkuje a niemiec umysł uje. 
— Rossądek jest nadzwyczaj potrzebny. Ćwicz więc 
rossądek w twym wychowańcu! Ten wykrzyknik po
winien dla Polaka, z wiadomej mu już przyczyny, być 
głosem sumienia, i rozbić się stujęzycznym echem po 
całym kraju! '

3)  Niektórzy ludzie nieprzychodzą nigdy w życiu 
do prawdziwego rozwikłania swego rossądku i do wła
snego zdania; inni przeciwnie mają już z natury zdro
wy rossądek i niepodległe zdanie Toż samo powie
dzieć można i o świecie małych ludzi, czyli o dzie
ciach. Rossądek nie rozbudza sie tak wcześnie * +
w młodej duszy, jak-um, jego złocistejutrzniany go
niec. Rok życia ósmy, dzies iąty lub dwunasty  
bywa, w razie szczęśliwym, zwykle epoką jego porusze
nia sie pierwszego. W  tym czasie zaczynają dzieci wzglę
dem osób, s któremi obcują, np. względem ojca, matki, 
ciotki, nauczycieli, domowników, wyrzekać swe zdanie; 
spostrzegają one ich dobre przymioty, i ich błędy, chwalą 
jednych, innych ganią, a więc zaczynają sądź i ć! Mo- 
żnaby nam tu zrobić zarzut następny. Dzieci, o któ
rych mowa, mają nie ideały, ale osoby rzeczywiste, 
swego sądu przedmiotem. Ponieważ zaś lossądek tyl
ko .ideały z wiórów fantastyczności ociosuje, tylko 
między ideałem a jego urzeczywistnieniem rossądza; 
więc sąd dzieci względem osób może być objawieniem

t
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się ich rozumu, ale niejcst jeszcze obudzonym rossąd- 
kiem! Nato odpowiadamy. Nim dzieci sadzić .aczną. 
są umem. W  ojcu widzą Boga, w matce anioła, w na
uczycielu Nestora, czyli mądrość wcieloną5 każda- doj
rzała osoba jest w ich oczach najwyższą doskonałością. 
W takim duszy stanie jest ich ideał i rzeczywistość 
rzeczą jedną. Później odkrywają one błędy w osobach 
przekonywają się, że ich ideał a rzeczywistość, 
to rzeczy zupełnie różne, wymagają od osób tejże 
doskonałości, która w ich pierwotnym, rajskim i- 
deale leżała, i stosownie do większego lub mniej
szego niedostatku tej doskonałości, wydają swe zdanie. 
I niejest że to czynnością istotnego rossądku? Na
wet my dorośli nie sądzim o ludziach innym sposobem. 
Polak ten lub ów np. niezna filozofii i nie widział w ży
ciu swoim filozofa; ale słyszał wiele, chociaż zdałeka, 
o obojgu i zrobił sobie o nich ideał pewien. Ten ide
ał długo w jego duszy żył, jeszcze żyje, i stał się 
wreszcie jedną z jej istotnych monad. W  tem wpada 
mu np.' nasza Chowanna w ręce. Jest to wprawdzie 
w swoim rodzaju, przecież filozofia. Czyta więc ją i 
sądzi podług ideału swego o niej, korzystnie lub nie
korzystnie. Podobnież sądzić będzie o osobistości 
filozofa, s którym wszedł w bliższy stosunek. My niemo- 
żemy inaczej, sądzić o rzeczywistści, tylko wedle na
szego o niej ideału. leżeli nasz ideał prawdziwy, to 
będą zdania nasze prawdziwe; jeżeli zaś ideał nasz 
fałszywy, to sądzić będziem krzywo i opacznie. Stąd 
wynika, że udoskonalić nam własny ideał potrzeba, 
jeżeli nam idzie o nasz sąd prawdziwy, czyli, że 
chcąc wykształcić nasz rossądek, kształcić nam pierwej 
um nasz potrzeba. To rozumie się także i wzglę
dem naszego wychowawca. — Dzieci jednakże sądzą 
nietylko o osobach, ale i o rzeczach i odmawiają pe
wnym przedmiotom własności, których się od nich spo
dziewały, mówiąc np. ta łyżka jest niewygodna, ta 
potrawa niesmaczna itp. Jestże to czynnością rossąd
ku? Niezawodnie. Rossądek tu przeszedł na błonia
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empiryczne i rossądza między pojęciem, a jego rze
czywistością, czyli rozumuje. Pojęcie zastępuje w ta
kim] razie miejsce ideału; tu nic więcej właściwie się 
niezmienia. Od prawdziwości lub fafszywości pojęcia, 
tego empirycznego ideału, zawisła tu słuszność 
lub niesłuszność zdania. Stąd pokazuje się, że rozum 
także ma stać tam na wysokim stopniu wykształcenia, 
gdzie oczekujemy zdrowego o rzeczach sądu, czyli gdzie 
szukamy rossądku! — Lecz niedość jeszcze. Sądzić o 
ludziach ani o rzeczach niemożna, bes przypomi
nania sobie swego idea.łu, lub przynajmniej pojęcia, 
tudzież zboczeń od tego ideału, które ta tub owa 
osoba w różnych czasach w duszy naszej uczyniła, i 
bes przypominania sobie stósowności lub niestosowności 
dawniej poznanych rzeczy do naszego o nich pojęcia. 
Dziecię np. sądzące o swym ojcu, przypomina sobie swój 
ideał ojca i wszystkie błędy, które ojciec w różuych 
czasach popełnił i któremi właśnie do wiódł, że nieodpo- 
wiada ideałowi, że jest niedoskonałością. .Również dzie
cię sądzące, że np. ta p̂otrawa niesmaczna, przypomina 
sobie pojęcie tej potrawy, i to, że jadło ją już tyle razy 
i zupełnie inaczej znalazło. Bez dobrej i wiernej pamię
ci, niepodobna mieć przeto zdrowego rossądku. I to ła
twa rzecz do pojęcia. Wszakże pamięć jest ciałem rossąd
ku, a dusza wszędzie od swego ciała zawisła. Ze zaś 
pamięć jest wyobraźnią, a ta zmysłowością; to i wyo
braźnia i zmysłowość przykładają się do prawdziwości 
lub fałszywości naszego sądu. — Ćwicz tedy metylko 
um twego wychowańca, ale także jego rozum, pamięć 
i wszystkie władze realne, jeżeli pragniesz na jego ros- 
sądek wpływ korzystny wywrzeć! — Można mieć um 
bes rossądku; można mieć także rozum bez umu; ale kto 
marossądek, ten'ma koniecznie um, rozum, pamięć i wy
obraźnią, ponieważ te idą przed rossądkiem i są jego 
twórczemi, że tak rzekę, żywiołami! Prawdziwe dania, 
które dziecię wyrzeka, dowodzą nietylko jego rossądku, 
ale i wszystkich władz wyżej wymienionych, azatem 
najpiękniejszego naturalnego jaźni młodej usposobienia!
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4 )  Rossądek wychowarica twego, który się juz obu
dził, i na rzeczach lub, co pod względem moralnym 
niezawsze chwalebne, na otaczających go osobach 
podćwiczył, podnosić wyżej i rozwijać będziesz nastę- 
pnemi sposoby. Zwracaj uwagę wychowawca twego na 
celowość i środkowość w naturze! Teraz np. mamy 
zimę. Po co ta zima? Wychowaniec odpowie: Dlate
go, by ziemia, czynnością swą przez rok cały znużona, 
odpoczęła i tym sposobem do nowych sił przyszła, do 
nowej czynności się przygotowała. Podobnież pytać 
dędziesz: po co wiosna, łato, jesień? Czemu po dniu 
noc następuje, a po jawie sen? Czemu po sytości głód 
się rodzi, a głód nasycenia wymaga? Czemu deszcz 
pada? Po co grzmot i pioruny? Dla czego śierć zwie
rząt w zimie najdłuższa i kożuch ich najcieplejszy? Ty
siące takich pytań znajdziesz ĉo dzień, przy każdej rze
czy, przy każdćj okoliczności. Twój chłopiec musi filo
zofować, jeśli w nim rossądek rozwikłać pragniesz} po- 

. nieważ sądzenie jest już głębszem myśleniem. Późnief 
' czytaj z nim opisy jeograficznych podróży. Tutaj on 
dowie się np., że na wyspie Malcie śród południa po
wstaje wiatr, ponieważ upałem nieznośnym rozdęta at
mosfera jest przyczyną, iż grubsze powietrze ze wszyst
kich stron morza tłoczy się na wyspę i właśnie tym ko
niecznym tłokiem wiatr sprawia. Wiatr ten robi upał 
znośniejszym i pokrzepia zemdlonych mieszkańców. Tu
taj dowie się on s podziwieniem, iż w Egipcie np. deszcz 
niepada, i dla tego rosa obfita co ranek i co wieczór 
po promieniach słońca z nieba^spływa, a w pewnym cza
sie co rok Nil wylewa} że w gorących krajach rosną 
cytryny i pomarańcze, by pragnienie mieszkańców za
spokoić, w zimnych zaś krajach masz mięso, zboże, piwo, 
lasy, futra prze wyborne, by ludzi wewnętrznie i zewnę
trznie od mrozu zabespieczyć 1 Tutaj pozna on wielkiego 
poetę, Doga, i dzieła jego wiecznego umu cr yli ide
ały zgodne zupełnie ze swą rzeczywistością 5 tu r najdzie 
on pierwowzór dla wszystkich sztuk pięknych, normę 
dla swego rossadku! Wreszcie filozofia natury zawie-

X
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dzie go jeszcze głębiej w kraj teleologiczności i rossądek 
jego utwierdzi! — Historya jest drugim środkiem ćwi
czenia rossądku. Tutaj zobaczy wychowaniec, jak naro
dy rossądkiein swym przychodzą do potęgi, a nierossąd- 
kiem slabieją i upadają, jak dobra lub zła konstytucya, 
religia, obyczajność z życiem narodów związana;1 ile 
miłość ojczyzny i narodowości potężna; jak wielkiem szczę
ściem ludów jest pracowitość i oświecenie: jak okropne 
skutki jeden tylko błąd w dyplomacyi popełniony za so
bą pociąga! Grecy byli potężni, póki s sobą zgodni; 
upadli, skoro się s sobą zwaśnili i własny oręż prze
ciw swym piersiom zwrócili. Rzymianie byli wielcy, 
póki wolność kochali; stali się łupem barbarzyńców, sko
ro złoto więcej niż dawniej nabrało wartości, skoro wol
ność, ojczyzna, cnota zamieniły się w czcze nazwi
ska ! O ileż tti rossądek młody znajdzie dla siebie pożywie
nia! Biografie przeniesą go"z obszarów wielkiego życia 
narodów na smugi życia pojedynczych ludzi, i będą dla 
niego, w mniejszej sferze, ale również pożytecznym ży
wiołem. Ucz wychowańca twego historyi! Ale niedość 
tu na prostem wyliczeniu czynów i dat chronologicznych; 
filozofować ci potrzeba, jeżeli chcesz młody rossądek wy
kształcić! Niemyśląc sam i nieumiejąc w wychowańcu 
twym budzić myślenia; nierozwiniesz jego rossądku! — 
Trzecim środkiem ćwiczenia rossądku jęst estetyka, 
t. j. teorya piękności, nauka o sztuce. Po przeczytaniu 
z wychowańcem twym llliady, Odyssei, Jerozolimy wy
zwolonej, Myszeidy, Wallenroda1, Grażyny, każdtj bal
lady, powieści, bajeczki, rosprawiaj z nim o zaletach i 
wadach tego poetyczznego utworu! Tożsamo czyń przy
szedłszy s teatru po trajedyi, komedyi, operze lub innej 
jakiej wystawie! Niechaj on czyta recenzye i swary 
literackie, a w końcu uczy'się formalnie estetyki i ro
żne dzieła tego rodzaju "czyta! Przy osądzeniu utwo
rów estetycznych starajsię, by wychowaniec sam sądził, 
nie zaś twoje lub innych zdania powtarzał! Rossądek 
jest duszą oryginalną i czynną; na wlasnem wiec zdaniu 
jedynie ćwiczyć się może! — Krytyka teleologicz-
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na, historyczna i estetyczna jest przeto głównym 
środkiem do ćwiczenia i kształcenia rossadku.w

o) Rossądek jest, jak już wiadomo, uinem s samym 
sobą rozdwojonym 5 rozdwajając więc um tw e g o  wycho- 
wańca, kształcić będziesz jego rossądek. Dla tego tez 
zawikłuj rossądek młody w kontrasty i przeciwieństwa! 
Jakim sposobem? Przypominamy tu sobie, że w tak zwa
nej „książce z dużemi literami^ przeznaczonej u 
nas dla dzieci uczących się czytać, znajduje sie powieść 
treści następnej. Chłopiec igra śród zimy, ciska kukami ze 
śniegu, doznaje najżywszej radości i wykrzykuje: Ogdy- 
by wiecznie zima trwać mogła! Ojciec jego każe mu 
to życzenie zapisać w swoim pugilaresie. Póżnity ży
czył i zawołał chłopczyna: o gdyby wiosna, 'gdyby
lato, gdyby jesień wiecznie trwać mogła! i zapisał 
to wszystko na innych stronach w pugilaresie ojca. Te
raz woła go ojciec, pyta sie, czyli to jego ręka i każe 
mu życzenia swe czterykroć sprzeczne odczytać. 
Chłopiec się zawstydził! Ojciec wied' ie rzecz swą so
kratyczną metodą porządnie, i przychodzi do zdania pra
wdziwego , iż wszystkie cztery pory roku są równie po
żyteczne, i że Bóg wiedział dobrze, dla czego taki bieg 
czasu i taką naturę na ziemi naszej urządził. Idąc za 
tym wzorem możesz codziennie wychowańcowi twemu 
jego sąd fałszywy i jego krzywe przekonanie kazać za
notować. Po krótkim czasie znajdzie sie w tych notat
kach tysiące sprzeczności, a wiec tysiące okoliczności 
do świeżego kształcenia rossadku. Jeżeli potępia twój 
wychowaniec jaką rzecz łub osobę bezwzględnie; oświeć 
mu ją natychmiast, lub, stosownie do okolicznością po pe
wnym czasie, latarnią Epikteta i pokaż mu ją ze strony 
korzystnej! Tym sposobem zapłaczesz go s samym so
bą w sprzeczność i zniewolisz do rossądniejszego i powol
niejszego zdań wydawania. Kocebue napisał powieść, 
pod tytułem: „Każda rzecz ma dwie stronyw i po
wieść ta przełożoną została w tygodniku warszawskim 
z roku około 1824 . Powieść ta, chociaż nie r mpeł- 
nie czystej duszy wypłynęła, nwnie pożyteczną jest och"
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mistrzowi, jak wychowańcowi* Ochmistrzowi pokaże 
ona, jak ma -wychowawca swego do rossądku prowa
dzić; a wychowańcowi dowiedzie  ̂ iż młodzi ludzie zwy
kle za spiesznie i dla tego fałszywie sądzą! Skoro wy- 
chowaniec twój dojrzalszy, zadawaj mu różne, tak zwa
ne, kontrastowe pytania, niewolące go do myśle
nia i rzeczy rosstrzygnienia, np. Dla czego słonce wosk 
i płótno bieli, twarz zaś ludzką czerni? Z jakiego 
powodu woda, która ogień gasi ,  ogień w każdej or
ganicznej zgniliznie rospala? Czemu w każdem 
złem znajduje sic coś dobre[go? Tysiące takich 
pytań przyniesie rossądnemu ojcu lub nauczycielowi ka
żdy dzień i każda godzina! Wreszcie wyłóż twemu 
wychowańcowi, który podrosł, początek naszej loiki, 
t. j. dowiedź mu w przeciągu pierwszego tygodnia, że 
wszystko jes t  bytem, i że nicestwa ani pomyśleć 
niepodobna; w przeciągu zaś drugiego tygoduia, że 
wszystko j e s t  n i c z e m, i że byt jest zupełnem nie
podobieństwem , postępuj z nim przy każdej okoliczności 
tak, jak my s tobą samym w §. 4. niniejszej pedago
giki * postąpiliśmy; zaplataj go w antynomie, i każ 
mu rzecz rosstrzygnąć! Zobaczysz w tedy siłę lub 
niemoc jego rossądku, i będziesz wiedział, co ci 
czynić dalej wypada. i *

6) Tu jeszcze kilka myśli dotyczących sie kształ
cenia młodego rossądku. Rób wychowańca twego sę
dzią w sporach jego rówienników. Jak przed trybu
nałem, tak przed nim, ma się wytoczyć skarga i o- 
brona. Niechaj on sądzi! Ambicya zniewoli 
go do głębszego rzeczy rozważenia i do prawdziwego 
wyroku, a tern samem do napięcia wszystkich sił swe
go rossądku! Jeżeli która strona zadowolenia nieznaj- 
duje, to niech jej będzie wolna apellacya od niego do 
ciebie! Jeżeli się zmylił, to go wychłoszczą zato 
rówiennicy swemi żartami i drwinkami; zmuszą przeto 
do pilniejszego kształcenia swego rossądku! Mając 
wychowańców kilku, możesz codziennie i po kolei 
jednego z nich sadzać na sędziowskim trybunale! Ty

C zę ść  I I .  T o m u  1. O
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będziesz miał zabawkę, a dzieci umysłowy po
żytek! Skoro sporów zabraknie; mogą ich miej
sce zastąpić j u r y s t y czn e p'y ta n i a zwrócone do dzi
siejszego sędziego. Daj tylko parę przykładów takiej 
kazuistyki, a dzieci wymyślą coś podobnego codzien
nie tuzinami! — Kiedy niekiedy każ dzieciom wynaj
dować plany da jakiej uciechy, przechadzki lub czyn
ności, i jedno z nich ma osądzić, który s tych wszyst
kich planów najstosowniejszy. To obudzi czynność du
szy i spółzawodnictwo w pokazaniu się miedzy innemi 
najrossądniejszym! —- Pytaj dzieci przy każdej rzeczy 
naturalnej i sztucznej, przy każdej okolicy, górze, 
dolinie: do czego ona jest, lub mogłaby być pożytecz
ną? '— Oddawaj stylistyczne ćwiczenia twych wycho- 
wauców jednemu zjniih do recenzyi! Niechaj publicznie 
krytykuje i wolna będzie autorowi obrona! Do tej utarczki 
mogą się także i inni współrówieimicy wmieszać. Bętkow
ski ćwiczył rossądek akaderaicznej młodzieży w Warszawie 
tym sposobem niezawodnie lepiej, niż swym wykładem 
liistoryi powszechnej! — Cz) tając z wychowaócem gaze
ty, zwracaj jego uwagę na artykuły z Londynu i an
gielskiego pióra. Znajdziesz w nich najrossądniejsze 
zdania o własnych lub obcych ministrach, o konstytu- 
cyach, cnotach lub' błędach każdego ludu na ziemi, o ca
lej dnia historyi.1 Angielska literatura jest wyłącznie 
rossądkową, dla tego też wybornem rossądku ćwi
czeniem. Pisma np. Wassyngtona Irwinga, Adyssona, 
Waltera Szkota, itp. to pomniki dla zdrowego rossąd
ku! Nawet w angielskich poezyach znajdziesz góru
jący rossądek, np. w Szekspirze, Miltonie, Popem, 
Byronie itd. Dla tego też angielska poezya bierze pra
wie zawsze treść historyczną za swój przedmiot. 
Jak francuska poezya ma rozumowość, a polska 
umowość, tak angielska rossądkowosć swym głó
wnym charakterem. W niemieckiej poezyi przewyższa 
nadewszystko umysłowość.  Czytanie pism an
gielskich, chociaż tylko w polskijn przekładzie, wy
kształci przeto niezawodnie rossądek twego wychowańca i

>
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7)  Błędne sądy i zdania twego wychowańca uwa
żaj jako zwiastuny pomyślne wschodzącego słońca jego 
rossądku! Kto nigdy niesjjdził fałszywie,  ten 
sadzić niebędzie prawdziwie. Dla tego też nie- 
gniewaj się na chłopca, że to lub owo krzywo osądził 
i nie nazywaj go s tego powodu, jak to, niestety, 
u nas prawie zwyczajem, gęsiągłową,  cielęciem,  
osiem! llossądek jest duszą, własnem przeświadcze
niem, a zatem pysznem, czującem swą godność i bar-* 
dzo dotkliwem bóstwem! Jeżeliś go twym nierossąd- 
kiem, twoją niepedagogiczną niecierpliwością i twem 
gminnem zbesztaniem przejął trwogą ; to on zdrętwie
je, i może bardzo długo leżeć będzie trupem! Lepiej 
jest, że młodociany rossądek czasami się zmyli, niż, 
że śpi snem zimowym nietoperza! Pierwszy wylot du
szy z wy s p błogich jej młodocianej jaźni, jak pierw
szy wylot jaskółki z gniazda, jest nieśmiały, niepewny 
i błędny. Ałe czekaj chwiłę; wnet on nabierze odwa
gi i wrodzonego mu* taktu! Jeżeli wychowauiec twój 
rzecz pewną fałszywie osądził, zniewól go do dru
giego,  trzeciego i czwartego zastanowienia się 
nad tą rzeczą ido wydania o niej nowego wyroku! 
Widzieć wtedy będziesz, jak jego rossądek ciągłem 
badaniem pokrzepia się, doskonali i w końcu prawdę 
uchwycą. Tylko niewezwyczająj wychowańca do wier
nego powtarzania zdań i sądów twoich, jak to prawie 
zawsze się w prywatnćm i publicznem wychowaniu zda
rza 5 bo nie małpę twoją, nie obraz i podobieństwo 
siebie, samego, ale oryginalne bóstwo masz wychować! 
Tym a nie innym sposobem rozwikłasz młody rossą
dek! O, niewkładaj świeżemu, prosto z nieba wywę- 
drowanemu, silnemu duchowi pęt na jego lotne skrzy
dła; bo on może te pęta raz na zawsze zatrzymać, i 
z orła przemienić się w strusia! Kształć i prostuj 
j.̂ go rossądek wystawiając przeciw jego wyrokom twe 
wątpliwości,  inne przekonanie, inny spo
sób rzeczy widzenia, ale nie przez twą dogma
tyczną naukę! Czyność ducha rośnie własnym ru-



chem! jeżeli mu wszystko naprzód, jak kanarkowi piosn
kę, gwizdać będziesz 5 to niewykształcisz jego rossądku 
i dowiedziesz, iż tobie samemu na rossądku zbywa! Bez
myślność jest nawet dla rossądnych szczęściem miśkiem 5 
i czemuż by ona chłopcu, w którym jeszcze duch nie
czynny i śpiący, podobać się niemiala? Włoskie Far- 
niente jest równie duszy, jak i ciała pożądanem nie
bem! Wygodnie spoczywa duch pod lotnem pierzem in
nego ducha- dla tego też ma każdy oryginalny metafi
zyk liczne trzody zwolenników! Jeżeli wymagasz, 
by twój wyckowanicc niemiał własnego zdania i tylko 
zdanie twe powtarzał5 robisz go mimowolnie leniwym 
i niemyślącym wyznawcą powagi, przyszłym nabo
żnym rośsiewcą pierwszego lepszego spekulacyjnego 
systemu, lub politycznego stronnictwa, orangutanem 
zbrojnym w miecz cherubina! Kto niema własnego zda
nia, tego duch niema własnego mózgu, własnej głowy! 
Twój wychowaniec niechaj niczego na świecie nieuwa- 
ża, za rzecz z natury swej świętą, wyjąwszy wła
sne i własną ducha swego czynnością drogo zdoby
te przekonanie! Każde echo ludzkiego ducha nie
chaj mu będzie rzeczą obrzydliwą; bo duch ludzki nie- 
jest martwą, bierną i każdy głos mechanicznie 
odbijającą skalą! Nieomylność kościoła średniego 
czasu, i wszelka inna nieomylność, jest jedynie tak dłu
go nieomylną, dopóki duch ludzki śpi i marzy; 
ona żyje ślepotą ducha i brakiem rossądku!

8 ) Człowiek miody, który wyszedł s pod szkolnego 
pedantyzmu obucha, który jednakże nierozwinął swego 
rossądku i niema własnego zdania; przyjmuje bar
dzo łatwo zdanie obce. 1 Przyjmuje zdanie obce 
swym rozumem, ponieważ rozum jest myślącą jaźni 
jego biernością. Zrozumiawszy to lub owo zdanie 
rospalaa je swym umem, staje w jego świętej obronie, 
umuje walecznie, i mniemając, że jest apostołem ros
sądku, bój toczy ze światem pod nierossądku propor
cem ! Taki człowiek staje się poplecznikiem pierwszego 
.lepszego szarlatana, narzędziem ślcpem tego lub owego
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stronnictwa, fanatykiem, z głową zagwożdżoną, moral
nym młotem w cudzym ręku! Przeciw temu, kto ma 
inną wiarę, t. j. własne zdanie, podnosi on swą pieść 
tygrysią i krwi chciwą, jako ostatni argument, i staje 
sic tym sposobem przyczyną rożnych wydarzeń brudnych* 
Na soborze Efezkim wydarzyło się, podług historyi koś
cielnej Moshejma, kilka szkaradnych bijatyk. Tu jednę znich 
przytoczem. Opat Barsumas i biskup aleksandryjski 
Dy oskur, obadwaj ludzie wielkiego znaczenia, nieja
ko ślepe machiny kościelne, bez własnego zdania, zbili 
prawie na śmierć rossądnego FI a wiana, który odwa
żył się z własnem wystąpić zdaniem.i przekonać i h o 
kh nierossądku. I ten smutny wypadek zdarzył się o- 
prócz tego w świętą niedzielę! Lecz po co stare przy
kłady 5 mamy najnowsze i dotego narodowe! Młodsza i 
stąd też większa cześć naszej emigracyi opuściła ojczy
znę bez własnego zdania, i wstąpiła na ziemię francus
ką, w kraj zjadliwych politycznych stronnictw! P prze
czytaniu kilku broszur szalonych, mniemała ona, iż się 
jej oczy otworzyły i że ujrzała słońce socyalnćj mądrości 5 
poczęła wiec stosować tak łatwo znalezione obce teo- 
rye do przyszłego szczęścia własnej ojczyzny, 
skłóciła się sama s sobą i rosprysnęła w stronnictwa! 
Wszystkie te stronnictwa zgodziły się na to, że byli 
członkowie rządu narodowego i sejmowej izby, z małym 
wyjątkiem tylko, to same niedołęgi 5 że nasi wodzowie na
czelni i jenerałowie, to albo zdrajcy kraju, albo osły, 
że każdy prawie mąż z imieniem, nawet sam Lelewel 
i Mickiewicz, to arystokrata; że nasza rewohicya dosta
ła się vręce szlachty, przestała być rzeczą narodu 
i dla tego upadła: że młodych szaleńców tr.e a 
było postawić na czele, a wszystko by się przewybor
nie udało! Nuż więc wrzeszczyć i pisać przeciw Czar
toryskiemu, Skrzyneckiemu, przeciw każdemu, co byl 
większym lub mniejszym koryfejem śród powstania! 
Wyrzygnąwszy wreszcie swe jady i zraniwszy ciężko 
mnóstwo serc dla ojczyzny gorąco bijących, 
dalej że za własną czuprynę! Jedno strpnnic w za-
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częło na drugie najgwałtowniejsze ciskać pioruny, i prze
zywać się wzajem żniwiarzami dla c a r,a! W  net 
przyszło do osobistości,  i zaczęto się szarpać w na
rodowych pismach i po obcych gazetach! Zgromadziło 
się np. to lub owo całe ciało polityczne na obradę. Ten 
woła w prawo, ten na lewo, ten ognia, ów wody! 
— a koniec? — najzaciętsza wzajemna nienawiść! Bj- 
ła to prawdziwa Krasickiego monachomachia w no
womodnym, francuskim stroju. Na pytanie: poco te 
wszystkie swary? Wszakże tu idzie o cień 
ośli! — odpowiadano: trzeba się nam wyćwiczyć w te- 
oryach socyalnych, wyrobić je w sobie, byśmy wró
ciwszy do kraju, najdoskonalszą mu nadać mogli kon- 
stytucyą! O zlituj się, wielki Boże! A więc śród 
szermierstwa języków, któremi kierują puste 
mu z go wice, macie nadzieję nauczyć się mądrości pra
wodawczej, tajemnic szczęścia narodów i sztuki urzą
dzenia zmartwych powstającej ojczyzny? Jaki od po
czątku aż do końca nierossądek! Kto spotkał się 
z jednym s takowych szaleńców, wdał się z nim w roz
mowę, wyrzekł otwarcie, co myśli, i sprzeciwił mu się 
w zdaniu; to szaleniec zburczył go, i wymyślał, zmię- 
szał z błotem, i rostrąbił jako rossyjskiego szpie
ga! I grząś taki, dziś już będcy tyranem wolne
go zdania, mniema, że go kiedyś kraj oswobodzony 
uczyni swym prawodawcą, mniema, że jest o powia
da czem wolności narodom! Piękna wolność on 
nam obiecuje, skoro już teraz, bardziej niż kościół śre
dnich wieków, wolnej myśli nienawidzi! Bogu dzię
ki, iż ta cześć emigracyi troszka się już wysapała i 
pracować poczęła! Pracą swą i nauczeniem się bądź 
jakiej umiejętności, bądź sztuki lub rękodzieła, przynieść 
może istotny pożytek krajowi! Ze dziś szaleć prze
staje, i pragnie zjednoczenia własnego; jest dowo
dem, że po latach dziesięciu postąpiła przynaj
mniej krok jeden w swym rossądku! — Człowiek 
mający własne zdanie, wie dobrze, ponieważ mu 
świadomo, jakim sposobem zdanie własne nabyć się da-
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je, ii jego ideał tak łatwo być może niedostateczny łub 
fałszywy, i że on, dla tego właśnie, krzywego sądu 
zdolny 5 wie dobrze, iż nigdzie łatwiej ludzie się niemy- 
lą, jak w swych sądach; jest przeto każdego zdania 
przeciwnego tolerantem. On mówi: zdania przeciwne 
rozdzielają tylko ludzi bez rossądku, czyli głupców. 
Człowiek niejest jedynie rossądkiem, niejest samą du
szą, ale także jaźnią czyniącą i działającą! Miej 
bracie, inne filozoficzne, religijne, polityczne 
zdanie, bądź wyznawcą teoryi, jaka ci się podoba, ale 
kochaj Boga, cnotę i ojczyznę, ale czyń dobrze, 
a ja będę twym przyjacielem i wpadnę w ogień za to
bą! Nie zdania, ale moralność, ale czyny przeciw
ne rozdzielają ludzi rossądnych! — S tego wszystkie
go pokazuje się, iż wychowańcowi twemu dopóty brak
nie rossądku, póki on jest innego zdania nietole- 
rantem; że ucząc go tolerancyi zdań, rozwiklywać 
będziesz jego miody, z umem jeszcze zrosły, ros- 
sądek! Powtarzaj mu dzień i noc następną prawdę świę
tą: Tolerancya zdań jest znamieniem znako
mitego wykształcenia ducha, i dojrzenia do 
wolności! — Nierób nareszcie starca ochmistrzem twe
go wychowańca, ponieważ jego rossądek jest stary i 
slaby, niezdolny przeto być młodego i silnego rossądku 
przewodnikiem! Stary rossądek, udawszy się w walkę 
z młodym, głupieje! Tak mąci się stare wino w pi
wnicy, skoro młode na swobodnćj górze kwitnąć po
czyna!

Um jest poetą, twórcą, i znajduje prawdziwą 
przedmiotość w urzeczywistnieniu 'swych ideałów. 
Rossądek, ten krytyk dzieł umu, przestaje być poetą 
i właściwym twórcą, a obrabiając dzieła umu, nic no
wego nietworzy, i traci prawdziwą przedmiotowość. Jego 
dzieła są tylko czynnej podmiotowości krytyką,, al 
nie np. Madonną Rafaela, nie Donkarlosem Szyllera! 
Rossądek więc zastanawia się wreszcie nad sobą samym 
i spostrzega swój niedostatek. Ja muszę zostać 
twórcą, mówi on, czern byłem pierwej, ale nie-
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stracić przytem mej natury, mus ę zostać rossą- 
dnym poetą i tworzyć jenialne rossądne dzieła. 

-Tak rosprawiający rossądek jest juz umysłem, a jego 
dzieła są spekulacyjnemi systemami! Rossądek 
przechodzi przeto bespośrednio w umysł i ciągnie nas 
w nowy_ten kraj gwałtem za sobą. A więc idziemy I 

*
H §• 33* • \

f
U m y s ł  jest koroną całej umysłowości, czyi 

całej idealności człow ieka; duszą na trzecim 

i ostatnim stopniu czynności, czyli objawu, 
a w iec przyczynowością najistotniejszą; jest  

umem i rossądkiem w  jedni, rossądkiem dru

giej, a umem trzeciej potęgi. Umysł odpowia
da rozumowi i jest odwiecznym jego  przeci
wnikiem, psychą. On jest największym kon
trastem zm ysłu, i dla tego drugiem zrzódłem 

poznania, t. j. zrzódłem poznania świata nie

widzialnego, wewnętrzności prawdziwej. On 

' jest ideą w  nas żyjącą i ojcem wrszelkich idei; 

on rodzicielem prawności myślenia i syllogis- 

stycznycli w yników , twórcą systemów speku
lacyjnych. Idee jego  sa jednością ideałów ze 
zdaniami czyli sądami; są duszami rozumnych 

pojęć. )n jest apryoryczuie o sobie w iedzą- 

ceni przeświadczeniem, własnem przeświad

czeniem, czyli ś w i a d o m o ś c i ą .  Umysł prze

nikliwy zow ie się p r z e n i k l i w o ś c i ą ,  a ta 

jest polaniem przeciwieństwem rozumowej by
s t r o ś c i ,  dowcipu i humoru. Umysł podnosi 

duszę najwyżej i zam ieniają w  ducha, robi 

nas idealnemi, dla przyszłości, ogólnego do
bra i postępu żyjącemi ludźmi.1 K ształć więc
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limysf twego wychowaiica, czyść go i wzma
cniaj tak, iżby’ujrzał niebo, w niem się rosko- 
chał i żyl dla niego! Jak umysł kształcić? 
Rozwijając um i rossądćk, oraz zniewalając 
je, by się w umysł przeistoczyły; zamienia
jąc każdą idee w wielki spekulacyjny system; 
szukając przyczynowości; śledząc za ostatnią 
wszystkich rzeczy przyczyną; ćwicząc się w syl- 
łogistycznem myśleniu, słowem u m y s ł uj ą c !

* * *
i )  Kto jedzie do wielkiego miasta, styszy po dro

dze z daleka i z bliska różne o niem opisy i opowia
dania, i to tak obficie, iż w końcu nabiera o niem, nim 
jeszcze w bramy jego zawitał, należytego wyobrażenia. 
Toż samo stało się i z naszym czytelnikiem. Z niewole
ni bowiem byliśmy, naprzód na różnych miejscach wstę
pu do naszej pedagogiki, później przy rozumie, duszy, 
umie, rossądku, słowem stokroć już mówić o umyśle i 
objaśniliśmy go już ze stron bardzo licznych. Czy
telnik nasz wie zatem, jakie ma umysł znaczenie; i co 
pod tym wyrazem myśleć mu trzeba. Dla tego dajemy 
tu tylko jeszcze niektóre charakterystyczne rysy.

Umysł niejest, jak to już z mowy naszej polskiej 
każdemu bespośrednio świadomo, zmysłem, a umy- 
slowość niejest zmysłowością. Umysł i umysło
wo ść to polarne, przeciwnożne zmysłu i zmysło
wości przeciwieństwa. Jeżeli wiec zmyśl i zmysło
wość należą do naszego ciała i ściągają się na świat 
zewnętrzny, na naturę; to umysł i umyslowość własno
ścią są naszej duszy i dotyczą się świata wewnętrznego 
czyli ducha. Umysł tedy jest duszą, duchem i ma 
duszę, ducka swym przedmiotem. Stąd też między 
duchem i umysłem prześliczne znajduje się w języku 
greckim, pokrewieństwo; duch bowiem zowie sią tutaj, 
przynajmniej w pismach Arystotelesa; rovc, a umysł

C zę ść  I I .  T u m u  1. t O



roijótę. Umysł znany jest Niemcom pod,głośnym i bar
dzo . zanowanym wyrazem: Yernunft, który stał sie 
bożyszczem dzisiejszej spekulacji, który przecież pod 
żadnym względem z naszym polskim wyrazem, z na
szym umysłem, tym przeciwnym zmysłu biegunem, 
mierzyć sio niemoże. Równie u Greków jak’ u Niem
ców jest przeto umysł duszy własnością, czyli duszą. 
Poniew aż zaś dusza czynna objawia się, jak już wiemy, 
naprzód w umie, a potem w rossądku; to umysł musi 
być wyższą władzą, od umu i rossądku, zaczem trze- 
ciem duszy objawieniem. A że objawienie to już ostatnie; 
zaczem umysł jest duszą w najwyższym stopniu czyn
ności; szczytem umyslowości całej. Ze zaś dusza jest 
przyczyuowością, a umysł najw* żniejszem duszy obja
wieniem; to umysł jest najwyższem objawieniem przy- 
czynowości, czyli przyczynowością w pełni swej dzia
łającą, a zatem istotną. Umysł boski jest przyczyną 
świata; idee, z umysłu boskiego wylatujące, są przy
czyną wszelkich rzeczy na świecie. Tak uczył stary 
Plato i miał słuszność! Podobnież ludzki umysł jest 
wr nas zrzódłem wszelkiej czynności, czyli pierwszą 
przyczyną. Wszędzie staje sie myśl słowem, a słowo 
ciałem. Myśl idzie przed mową, wolą, czynem, a więc 
jest ich picrwotwórczynią. Umysł tedy jest bogiem 
stwórcą wr naturze i wT nas; jest duchem świętym wszyst
ko poruszającym!

Umysł jest wyższego rodzaju umem, ponieważ 
twórczość jest jego naturą i poezya z jego dzieł, 
po bliższem się w nie wpatrzeniu, widocznie wyglą
da. Plato np, uczy: „Bóg jest iilcą wszystkich idei.
Idea ta bezwzględna myśli i każdy z jej pomysłów jest 
względną ideą. Byt prawdziwy jest jedną bezwzglę
dną, lub względną, czystą myślą, we wnętrznością, nie
widzialnym światem. Rzeczy zmysłowe są złudzeniem.** 
Uejbnic znowu uczy: „Bóg j *st centralną monadą
i wylewa s siebie śród fulguracyi, czyli śród błyska
wicznego wytrysku, wszelkie zewnętrzne monady, czyli 
dusze. Każda dusza jest centralną monadą swrego cia-
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la, zewnętrzną przecież monadą względem Boga. Mo
nada jest prawdziwym bytem, rzeczą niepodzielną, 
wieczną, jest myślą. Wszystko, co niejest monadą, 
jest pozorem, niczem. „Fichte uczy: Jaźń nasza
jest bytem, niejaźń nasza niczem. Jaźń nasza sa
dowi się sama przez sie swem myśleniem i tyra spo
sobem świat dla siebie tworzy. Wszystko, co jest, 
j es t  właściwie o tyle tylko, o ile jest naszej jaźni 
twierdzeniem i utworem. Bóg jest zwiąskiem 
świata i celowością wszystkie rzeczy przenikającą, po
nieważ jaźń nasza takim go stanowi.'* Szel l ing  
uczy: „Bóg jest absolutem, a ten realnością i ide-
alnością w jedni. Jeżeli absolut występuje w postaci 
realności, jest naturą, jeżeli zaś w postaci idealności, 
jest duchem; w obu razach nieprzestaje być rzeczą 
jedną i tożsamą.4, Hegel  wreszcie uczy: „Bóg jest
ideą, a idea ta podmiot-przedmiotowością w myśleniu. 
Taka idea jest naprzód w sobie, czyli wsobisto-  
ścią; później wychodzi s siebie, staje sie naturą, 
zewnetrznością, pojedynczością, czyli dlasobisto-  
ścią; wreszcie wraca do siebie, występuje jako pod- 
miot-przedmiotowy duch i zowie sio wso- i  dlaso-  
czyli p r z ys o b i s t o ś c i ą. Tylko idea jest bytem; 
wszystko, co jest, jest  o tyle jedynie, o ile jest mo
ją i rzeczywistą, o ile jest boską myślą, ideą.4, 1 któż 
niepozna w tych spekulacyjnych utworach czynności 
umu ? W ‘szakże wszystkie właśnie przytoczone systemów 
pierwiastki są, nasiennemi ziarnami najpiękniejszej po- 
ezyi! Twórczość umowa jest tu najgłówniejszym cha
rakterem! — Umysł jest także wyższego rodzaju ros- 
sądkiem, pouieważ to nawet w wyżej przytoczonych 
systematycznych pierwiastkach widzieć sie już daje. 
Kto chce odkryć, ezein jest Bóg* i stworzenia wszech
nica, ten sądzić koniecznie musi. Oprócz tego pa
nuje w spekulacyjnych systemach, a szczególniej w Fich- 
tem i Heglu, ustawiczna dy a lek tyka, t. j. ciągła 
walka przeciwieństw, czyli r o s s ą d k o w a u i e. — 
Umysł przeto jest wyższego rodzaju umem i rossąd-*



kiera, n więc mnem i rossądkiem w jedni. On two
rzy, jak urn, ale zarazem sadzi swe utwory, jak ros- 
sądek, i \vh śnie dla tego jest umysłem. Jeżeli um 
jest w duszy n- szej poetą, a rossądek krytykiem, to 
umysł jest metafizykiem! Met-fizyk jest poetą 
i krytykiem w jednćj osobie i w jednym utworze. Jak 
zmysłowość czyli wyobraźnia i pamięć w rozum i e, 
tak um i rossądek, w umyśle zlewają się w jedne 
organiczną całość. Tu zatem wszystko idzie zupełnie 
taż samą rzeczy koleją, jak w kraju realności czło
wieka, który już poznaliśmy. * / «

i Właśnie z ostatniej naszej uwagi wyświeca się, 
iż rozum i umysł są dwa polarne przeciwniki. Jak 
ciało i dusza, zmysłowość lub wyobraźnia i um, pa
mięć i rossądek, tak rozum i umysł są rzeczy zupeł
nie s sobą sprzeczne. Podaliśmy już pierwej (_$ 19. i.) 
różnicę między rozumem i umysłem 5 tutaj wiec tylko 
kilka nowych spostrzeżeń. Rozum jest królem w kra
ju praktycznej realności, a umysł królem w kraju te
oretycznej idealności. Rozum jest republikaninem, czyli 
myśleniem gminowi, wszystkim ludziom właściwemj 
umysł jest arystokratą, czyli jaśnią bardzo rzadką i li 
ulubieńcom nieba udzieloną. .Rozum jest fizykie n, tna- 
teryalistą, i ujarzmia sobie świat zewnętr ny; umysł 
jest metafizykiem, spiritunlistą i spogląda bezdnią 
wewnętrznego świata. Rozum wychodzi z rzeczy po- 
jedyncz)ch, gromadzi te rzeczy, wiąże je, że tak p - 
wiem, w snopki i tym sposobem przeistacza w szcze
góły: s temi szczegółami także postępuje on także co 
do joty, jak s pojedynczemi rzeczami, i zamienia je 
w pewną ogólność. Jego postępowanie leży więc w na
stępnej normie: Poj edynczość,  — Szczegól 
ność Ogó lność , ’czjli P<—S—O. Umysł prze
ciwnie wychodzi z najwyższej ogólności, spuszcza się 
zwolna do szczegółów i rozlewa się wreszcie śród 
mnogości rzeczy pojedynczych. Jego normą jest: O— 
S—P. A więc ruch rozumu jest loiczną analogią? 
a ruch umysłu, loiczną indukcyą. Robimy tu uwa-
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gę, że poznawszy rzecz tę bliżej, pokaże się stosunek 
odwrotny, t. j. ze rozum zaczyna od O, a umysł od 
P • Jednakże jest to tutaj wszystko jedno, bo równa 
jednostronność. Ogólność, ten koniec czynności  
r o z u m u, jest tylko prawidłem, czyli regułą, a 
wiec głupią ogólnością,  ponieważ wszędzie znaj
dziesz mnóstwo prawideł, a więc mnóstw ogólności} 
zaczein ogólności takie niesą ogólnością jedyną, p r a \v- 
w d z i w ą. Ogólność zaś, ten początek czynno
ści  umysłu, jest pierwiastkiem, czyli wielką 
ideą, s której cały świat płynie! Ogólność ta zowie 
sic u metafizyków p r a w d z i w ą, u nas zaś s p e k u- 
lacyjną. Jak prawidła mnogie do jedynego pier
wiastku} lub jak koniec stworzenia, numeryczne czło
wieczeństwo, do początku, czyli do Boga, do ducha} 
tak ogó ność rozumu do ogólności umysłu! Wres' cie 
jest ogólność rozumu rzeczywistą ogólnością,  a ogól
ność umysłu właściwie szczegół  nością,  poniewa'’ 
pierwsza jest mnogością, a więc twierdzeniem, druga 
zaś jednością, a wiec przeczeniem. Ze nadzwyczaj 
wiele jest rzeczy i każdego poznania, każdej umiejęt
ności prawideł, to utrzymują wszyscy ludzie} że zaś 
wszystko jest jedną tylko rzeczą i objawem jed
nego pierwiastku, to utrzymują ledwie niektórzy} 
pierwsza strona jest więc przy właściwej ogólności, 
czyli przy twierdzeniu, druga zaś przy szczególności, 
czyli przy przeczeniu. Ze ogieu parzy, woda chłodzi, 
pies szczeka, pieprz gorzki, takie i i tym podobnych, 
prawd empirycznych tysiące, są głosem wszystkich lu
dów, a więc ogólnością poznania; '*e zaś wszystko, 
co jest, jednym duchem, jedną ideą, myślą, to jest 
przekonaniem niektórych ludzi, a więc szczególnością 
poznania. — Iiozum jest źrzódłem tak zwranej a po
ste ryoryczn ości, a umysł a pry oryczności.  U ro 
zumu, jak to na teoryi grzechu pierworodnego kościel
nej jawnie widzieiuy, lęży początek dego w uszy,  
a u umysłu w cele .  Roz nu idzie od r/eczy do my
śli, i mówi: Nihil est in intel lectu,  quod nor



fueril in sensu,  a umysł id* ie od myśli do rzeczy 
i mó >vi: Nihil est  in sensu,  quod non fuerit
in inteliectu. Słowem, ro''uin jest mądrym szata
nem i panem na ziemi, a umysł mądrym aniołem i słu
gą w niebie. Przy całej względnej rozumu i umysłu 
różnicy, jest przecież rozum i umysł, jak ciało i du
sza, jak wszystkie antynomie pod słońcem, w bez
względnej jedni rzeczą tążsamą. Stąd tez natury ich 
konieczność, że się ciągle szukać i odpychać muszą 1

Jeżeli już rozum, ten kucharz pojęć, i umysł,  
ten twórca idei ,  są we względnej różni i w dwu kra
inach naszej istoty, t. j. w naszej realności i idealności, 
odpowiedniemi sobie przeciwnikami; to zmysł i umysł 
są zaiste gwiazdą polarną i kanopem, Nadyrem i Ze
nitem, czyli dwiema n a j p r z e c i \vn i e j s z c m i o s ta - 
tecznościami w jaźni naszej! Ze zaś zmysł ,  jak 
już wiadomo, jest najpierwszera, czyli twierdzącem, 
empirycznem źrzódłem naszego poznania i daje nam 
bespośrednio świadectwo o bycie zewnętrznym, czyli 
o materyi; to umysł jest drugiem, przeczącem, me- 
tafizycznem naszego poznania źrzódłem, i zapewnia nas 
bespośrednio, o bycie wewnętrznym, c'-yli o duchu. 
Umysł jest myśleniem najprawdziwszym i najistotniej
szym, wie o tern doskonale, czem jest, mówi przeto: 
Cogito, ergo cogitatio, sive idea sum, ergo quoque 
cogitatio, sive idea est. Zdanie to jest bespośrednim 
pewnikiem, który każdy człowiek nieomylnie w so
bie znajdzie, i na którym umysł wszystkie swej spe- 
kulacyi świątynie buduje s pewnością, jakby na nie
wzruszonej , wiecznej opoce! Umysł więc jest drugiem 
źrzódłem naszego poznania, zrzenicą otwartą w kraj 
niewidzialności, w kraj duchów i cudów, wylotem ba
lonu ducha naszego najpełniejszym i najwyższym za 
granice Mnysłowości i ziemi, oknem do nieba, a za
tem rzec/a nadzwyczaj ważna i święta.

Urn nasz jest tylko pewnym, utopionym w naszej 
istocie, boskim ideałem; rossądek nasz jest tylko 
objawionem w nas tern lub owem boskiem zdaniem:
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a umysł n* z jest jedną wcięło ą w nas boską ideą, 
lTm nas- jest jedynie tak silny, jak żyjący w nim bo
ski ideał; rossądek nasz tyle rozwikłać sie zdoła, ile 
boskie w nim żyjące zdanie w sobie j / zawiera, • 
umysł nasz jest tak bogaty, jak v nim ’yjąc* bosk* 
idea. To-nie znosi bynajmniej naszej wol ęści, ponie
waż li j a ż ii nasza jest wolną, o której ninie iem* 
mowy; ciało zaś jest sługą natury, a dusza sługą 
ogólnego ducha; to mowi za szczgólnemi uspo
sobieniami naszej duszy, czyli za wrodzonym 
jej talentem a oprócz tego, zaniczem więcej! Jak 
um nasz jest twórcą ideałów,  a rossądek zdań; 
tak umysł jest twórcą idei. Jak umysł jest jedno
ścią umu i rossądku, tak idea jest jednością ide
ału i sądu czyli zdania. Żadna idea nieda się, 
zwłaszcza jeżeli jej komu innemu udzielić pragniesz, 
wyrazić w jednem słowie,, ponieważ jest sądem. Wi
dzieliśmy to jawnie, na ideach wyżej przytoczonych 
s Platona, Lejbnica, Szellinga i t. d. będących pier
wiastkami, czyli pierwrotnemi ideałami ich systemów. 
Jak umysł jest przeciwnikiem i duszą rozumu; tak 
idea jest przeciwniczką i psycha pojęcia. Inną też 
jest rzeczą np. pojecie człowieka w ogóle, czyli 
poznanie go a pasteriori, t. j. poznanie go po zbada 
niu natury pana Pawła, Gawła, Jana, Piotra i t. d. 
a inną idea człowieka w ogóle, czyli poznanie go 
a priori, t. j. przez uczucie świętego ducha w sobie; 
poznanie takie, które Chrystus zamierzył w osobie swej 
urzeczywistnić! Idei jest tyle, ile pojęć, a zatem 
nadzwyczajne mnóstwo. Pojęcie konia, wrolu, os* 
i t. p. jest rzeczą rozumową i ma u ni y s ł o w ą 
ideę konia, wołu, osła swą duszą, t. j. ideę nie
skończoną,  w głowie Boga zrodzoną, pier votną 
i żadną rzeczywistością niewyczerpaną! Każda idea 
jest wielkim, metafizycznein tego lub o wr e go w ie cz- 
nego świata systemem. Jak bowTiem człowieka 
idea boska w człowieczeństwie, tak boska idea 
konia, wołu, osła we zwierząt tych całym wiecznym
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rodzaju staje się systemem! — Lejbmc utrzymywały 
ze wszystkie idee są duszy nasej wrodzone,  a Lo- 
ke, że one sa od duszy naszej praca i mozołem n a- 
byte. Za temi dwoma mistrzami poszła gawiedż fi
lozoficzna przeszłego wieku i rospadła się przynajmniej 
pod tym wzgłędem, na dwa stronnictwa. I jakież 
zdanie nasze? Czyli idee są wrodzone łub naby
te? Dusza każda na świat przychodząca jest boską 
ideą, mnóstwem idei ciężarną, wszystkie więc idee, 
których zdolna, czyli które s siebie później rozwikłać 
może, są jej wrodzone. Ale te wrodzone idee są 
w niej tylko śpiące, leżą w niej bez własnego prze
świadczenia, bez wiedzy o sobie, bez czynności i bez 
ruchu. Dusza musi przeto idee te w sobie rozbudzić, 
przywieśdź je do własnego przeświadczenia, do ru
chu i życia, musi je pomyśleć i wymówić, a zatem 
musi ich nabyć! Idee wiec są równie wrodzo
ne jak nabyte. Jak sie ma dusza in potentia do 
duszy in actu, czyli jak możność tylko stania sie tą 
lub ową rzeczą do bycia tą lub ową rzeczą istnego, 
jak autor w nadziei do autora w istocie, wreszcie jak 
żolądż do dębu 5 — tak idea wrodzona do idei naby
tej! — Każda idea jest, jak już rzekliśmy, wielkim 
metafizycznym systemem. Ale że właściwie duch jest 
takiego systemu zdolny i w taki system rozwikłać się 
może; to każda idea jest duchem. Duch zaś jest we 
wszystkich swych postaciach jednym i tymże samym 
duchem, bo jest z natury swej wieczną i niepo
dzielną jednością,  monadą. Wszystkie więc 
idee są jedną i tążsamą ideą, coraz w innym kształ
cie występującą. Zaczem jedna, jedyna jest  tyl
ko idea , ł a ta idea jest duchem! Umysł jest tą 
ideą i ma ją czynności swej przedmiotem! Umysł 
przeto widzi tylko umysł. On i jego przedmiot, to 
kraj umyslowości.

Urn stara się swój z natury duszny, czyli p d- 
miotowy ideał urzeczywistnić, i znajduje W  wein 
dziele, np. w swem malowidle, w swej komp zycyi
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muzycznej, w swym poemacie, swa p r z e d m i o t o- 
w ość. Przedmiotowość ta różni sie juz od przed
miotów ości prawdziwej,  które zmysłowość, wy
obraźnia, pamięć, i rozum obrabia, ponieważ niejest 
ona rzeczywistym utworem Boga, ta np. lub ową 
żywą piękną niewiastą^ ale utworem ludzkim, 
utworem sztuki, marzenia, podmiotowości, madonną 
w kamieniu lub na płótnie! Przedmiotowość ta
ka, z mózgu ludzkiego wypływająca, jest juz właści
wie podmiotowością,  ale ona niestraciła jeszcze 
zupełnie ciała, jest jeszcze rzeczą widoczną, zmysło
wą, a przeto prawdziwej przedmiotowości bardzo 
bliską. — Rossądek nie tworzy sztuki samej, ale 
p r a w a j e j o b j a w u. Sztuka jest jeszcze prakty
ką, ale jej prawa są już zupełną teoryą! Inna 
rzecz trajedya, a inna trajedyi teorya; inna 
Don-Karlos,  a inna krytyka Don-Karlosa!  
Przedmiotowość rossądku więc, która nie w estetycznym 
utworze samym, ale w jego krytyce leży, jest 
już zupełną podmiotowością.  Ponieważ jednak 
krytyka ściąga się zawsze do p e w n e g o rzeczywiste
go dzieła,  czyli do omowej przedmiotów ości; 
wiec przedmiotowość rossądku, będąca w istocie swej już 
zupełną podmiotowością,  ma przynajmniej cień 
prz draiotowości istotnej,  czyli jest jeszcze 
pewną p r z e d m i o t o w o ś c i ą! — Umysł wreszcie 
jest ideą i jego przedmiotem taż sama idea. On mó
wi: tylko idea jest bytem; wszystko zaś, co niejest 
ideą, jest niczern! Natura, materya, cały śwłiat wi
dzialny; to czczy pozór, mara! Idea stoi jedną nogą 
w moim, drugą w boskim duchu, i jest podmiot- 
przed mioto w ością; ona jest podmiotem i przed
miotem w jądni. Jak myśl i włos wypływa z je
dnej głowy, tak podmiotowość i przedmiotowość córa
mi są jednej idei. Jeżeli przeto przedmiotowość umu 
i rossądku już sa przedmiotów ością nmarzona 
i p r a w d z i w e j p r z e d m i o t o w o ś c i c i e n i e m, czyli 
już podmiotowością; to przedmiotowość umysłu

C zę ść  / / .  T o m u  1. i  1
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niema ani cienia prawdziwej przedmiotowości, ale jes t 
bezwzględna podmiotowością! Tak chłonie 
um, rossądek i umysł zwolna przedmiotów ość 
prawdziwą w sobie, miesza ją s krwią własną, zamie
nia w podmiotowość,  zowie podmiot-przedmioto- 
wością i płynie na jej wielorybich skrzelach śród nur
tów oceanu ducha. Lecz niedziw! Dasza jest kra
jem podmiotowości,  przedmiotowość wiec znikać 
w niej musi! Dla tego tez wszystkie umysłowe utwo
ry , np. wszystkie  niemieckie spekulacye,  
wieją wiatrem podmiotowości, i nieznnją, co przed
miotowość,  chociaż tyle nam o niej prawią! Idea 
myśląca i idea p o m y ś 1 a n a, ta heglowska podmiot- 
przedmiotowość,  jest zawsze ideą, myśleniem, 
a więc względem przedmiotowości  prawdzi
wej,  t. j. względem natury, widzialnego świata, rze
czy , podmiotowością.  Na tych obszarach nieznaj- 
dziesz podmiot-przedmiolowości, ale tylko podmiot- 
podmiotowość! — Umysł tedy, w którym wszel
ka przedmiotowość znika, i który najwyższym jest pod- 
miotowości objawem, jest duszą najczystszą, najczyst
szym myśleniem, najistotniejszą metafizyc/jiością! On 
patrzy w kraj niewidzialności, ale jest ślepy zu
pełnie na widzialność!  ̂ j ,

Umysł, będący czystem myśleniem i niechcący nic 
wiedzieć o świecie zewnętrznym, porusza się tylko 
w  czystem myśleniu, t. j. w sj 11 ogistyczności .  
On więc tak np. umysłuje: Bóg jest duchem, ideą,
a idea jest podmiot-pr edmiotem.. Jam także jest ideą, 
ale miejscem i czasem ogra iczoną, a idea ta, również 
jak boska, jest podiuiot-przedmiotem. Jam jest prze
to, ogranie'onym Bogiem, czyli bóstwem, duchemM 
Taki sposób umysłowania, wiążący następstwa w my
ślach łańcuchy, zowie się syllogizmem. Każdy Syllo- 
gizrn jest sys ernera metafi /ycznem, czyli ideą 
w członki swego organizmu rozłożoną, i dlatego też 
składa sic z dwu wystanków, złacińska praemissami 
zwanych, i z wyniku, cr yli s koi kluzyi. Umysł prze-
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to jest źrzódłem syllogistyczności, i rodzicielem wyni
ków. Syllogislyczność ta niejest tu rzeczą nową, ale 
zwyczajnym umysłu ruchem. Idzie on tu bowiem od 
ogółu do szczegółu,  a od tego do pojedyiiczćj. 
rzeczy. Każdy wiec Syliogizm jest Ioiczną indukcyą 
i ma za swą normę znane juz nam wyżej : O—S—P.
Jęst to przecież analogia, jak sie z loiki naszej prze
konasz. — Ponieważ zaś w każdym syllogizmie pa
nuje i panować musi najwyższa ścisłość myślenia 
i myśli następstwa,  i ponieważ ta ścisłość jest 
wewnętrzną koniecznością, czyli prawem du- _ 
cha; więc umysł jest twórcą wszelkiej  prawno- 
ści i apodyktyc z i lości  myślenia! Jemu wy
rzec wolno te boskie słowa: tak jest,  i tak być 
musi! W każdym syllogizmie idzie umysłowi o nic 
innego, tylko o pokazanie, iż jego główna idea, 
czyli jego systemu pierwiastek,  na tej lub owej 
rzeczy pojedynczej sprawdzić sie daje, a więc 
o podciągniecie rzeczywistości pod ideę,  przedmiotu 
pod podmiotowość!

Um, który znajduje ideał swój i jego urze
czywistnienie rzeczą zupełnie tążsamą, który wiec 
żyje w kraju bezwzględnej  jedni i jeszcze o róż
nicy miedzy podmiotem a przedmiotem ani marzy, jest 
znanem heglowskiem „ansichsein,“ czyli czystą du
szy naszej wsobistością;  rossądek zaś, który jest 
s sobą rozdwojonym i w dyalektyke zaplą
tanym urneiii, który miedzy ideałem a jego urzeczy
wistnieniem, czyli między podmiotem a przedmiotem 
się porusza, a wiec w kraju względnej różni ży
je i bezwzględną jednią nmu utrącą, jest heglowskiem 
. ,Fiirsichsein,“ czyli dlasobistością duszy; umysł 
wreszcie, który uin i rossądek s sobą jednoczy, i du
chem sie staje, jest heglowskiem „An- und Fiir- 
sichsein,^ czyli wso - i dla sobistością duszy, 
t. j. duszą pełną, całkowitą! Tutaj pokazuje sie na
wet u nas, przeciwników Hegla, Heglowska me
toda na widowni! Lecz niedziw; ponieważ ona jest
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w krainie spekulacyjnej istotnie prawdziwą! Jednak
że spekulacya niejest filozofią!

Tu jeszcze następne aforyzmy. — Rozum jest na- 
sze'm przeświadczeniem, a umysł naszem wła- 
snem przeświadczeniem czyli świadomością.  
Przeświadczamy się bowiem o naszym bycie zewnętrz
nym. czyli cielesnym, za pośrednictwem wrażeń otrzy
manych od świata zewnętrznego, czyli od natury, i to 
też zowie się w języku filozoficznym przeświadczeniem, 
t. j. dojściem do wiadomości o sobie przez ś w i a- 
dectwo świata,  przez świat! Nasze apryory- 
czne, czyli wewnętrzne przeświadczenie jest innej na
tury. Kto myśli, ten wie bespośrednio, że myśli i nie- 
potrzebuje, do uznania tej prawdy, że on myśli, a więc, 
że jest myślą, żadnego zewnętrznego, ale własnego 
świadectwa! To wiasne bytu swego wTewrnętrznego 
śwTiadectwło zowie się w?ięc własnem przeświad
czeniem czyli świadomością. — Umysł nasz uwTa- 
ża siebie samego, a w iec dusze za podmiot, du
cha zaś ogólnego,  czyli dusze świata i duszę Bo
ga , lub też dusze istni i dusze s t n i , za swój przed 
miot. Ze zaś przed jego trybunałem podmiot i przed
ni io t są bezwzględną tążsamąścią; wńęc dusza i duch 
stają się u niego rzeczą zupełnie jedną. • Umysł prze
to rosszerza j e d n o s t k o w ą d u s r ę a,ł do b e z w z g 1 ę- 
dnego ducha i robi ją tymże duchem! Jakim spo
sobem? Bliżej przedstawił rzecz tę Hegel w swej 
głębokimi nurtami spekulacyi sławnej fenomenolo
gi i  ducha! — Ze umysł wygórował do najwyższe
go stopnia w Niemczech i że Niemcy są dzisiaj u my- 
słowości  ojczyzną; o tern dość tu na samem 
wspomnieniu, ponieważ już przy rozwikłaniu rossądku 
o rzeczy tej mówiliśmy. — Można mieć um bez ros
sądku i rossądek bez umysłu; ale kto ma umysł, ten 
musi mieć także i jego * czynniki, t. j. um i rossądek. 
Umysł i rozum znajdują się jednakże częściej w roz
dwojeniu, niż w jedności! — Umysł, właściwie nie 
rzecz, nie prz *dmiotowość, ale siebie samego, czyli
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podmiotowość uprawia. Stąd tez jego jest prze- 
Miaczeniem i obowiąskieni, jak Hęgel mówi, stwo
rzenie własnego swego przedmiotu. On wiec 
jest bezwzględnym stwórca! Ze zaś do dziś dnia 
nieznano właściwej f i 1 o z o fi i , ale spekulacyą, uwa
żano przeto te spekulacyą za mądrość najwyższą. Dla
tego też przebaczyć naszemu wieszczowi potrzeba, któ
ry germańską romantycznością upojony i natchnięty, wy
krzykuje: „Nauką i pieniędzmi drudzy cie zbogacą*
mądrość musisz sam s siebie, własną zdobyć pracą!” 
W reszcie jest to prawda, nawet i pod względem sa
modzielności.  —* Lira, rossądek i umysł niesą 
przymiotem francuza, ani kobiety, tego jego repre
zentanta na całej ziemi! Lecz to wcale nie sr yderstwo! 
Kobieta jest, jak francuz, tylko rozumna i dow
cipna! Ona niema, równie jak francuz, humoru, ale 
zato pełno kaprysów! Skoro kobieta wiersze pisze, 
to potrafi zostać wreszcie Kornelem lub Kasynem, ale 
nie umnyrn Aryostem lub Mickiewiczem! Rossądek ko
biety i francuza niema ideału, ale pojęcie swym 
celem! A umysł kobiety i francuza? Ona i on nie- 
zrozumieją nigdy spekulacyi  niemieckiej!  
Um, rossądek i umysł są to rzeczowniki rodzaju 
męskiego, właśnie jakoby dowód, że li w męskiej  
naturze zagnieździć sic mogą. Po niemiecku zowią 
sic one: Phantasie.  Urtheilskraft und Ver-* i
nunft, i wszystkie te trzy wyrazy są rodzaju żeń
skiego! Prawda, iż niejedna małżonka niemieckiego 
filologa, naturalisty lub lekarza ma nierównie więcej 
umu, rossądku i umysłu od swego, z innych stron czci
godnego, męża; jednakże duch jezyrka polskiego  
pokazuje się tu nierównie filozoficzniejszym, od ducha, 
który tworzył niemiecką mowę! — Zatrzymaliśmy się 
może cokolwiek za długo nad przedstawieniem istoty 
umysłu, ale spodziewamy się, iż nam czytelnik polski 
chętnie ten błąd, albo raczej ustęp, przebaczy. Cze
mu? U nas znano ten wyraz ledwie z nazwiska, ale 
ani nawet duche n proroczym nie przewidywano jego
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głębokiego znaczenia! Pragnęliśmy przeto z naszym 
narodem porozumieć się szczerze i oddać umysłowi  
należyta sprawiedliwość! Oby umysł u nas rar, ro- 
skwitnął! Oby nasze usiłowania nie były dare
mne !

2.} Umysł zaczyna się poruszać i po raz pierwszy 
w gore podlatać, miedzy ośmnastym a dwódzie-  
stym piątym życia rokiem5 do tego zaś czasu drzy- 
mie on zwykle in potentia. Ola czego budzi sic on 
tak późno? Ponieważ jest najwyższą wewnętrzności 
naszej potęgą i wymaga zupełnej prawie dojrzałości 
duszy. U wielu ludzi nieprzychodzi on wcale do swe
go rosświtu! Budzący się umysł ma następne znaki. 
Młodzieniec nabywa nagle nadzwyczajnej ciekawości 
względem wszystkich przedmiotów niewidzialnego świa - 
ta, i żądzy ich poznania. Słucha lub czyta z naj
większą pilnością, co tylko się nieba, piekła, nie
śmiertelności naszej, tajemnic religijnych i cudów do
tyczę. Historya filozofii roznieca w nim interes praw
dziwie płomienny. Bierze do ręki biblią, alkoran, 
zanda-westę, pisma braminów; szuka wszędzie uga
szenia swego wewnętrznego upału; ale nigdzie go 
nieżnajduje, gdyż umysł jedynie własną twór
czością zaspokoić się zdoła! Wnet odzywa 
sie on śmiało i rosstrzyga dogmata kościelne orygi
nalne i niepodległe, tak, że biedny ksiądz, który go 
uczył religii, mniema, iż młokosa nad jego spo
dziewanie duch nieczysty opętał. Myślenie, które 
niejest jeszcze samem poznaniem, ale jego prze
czącym sprawcą,  jest naturalnym wrogiem wiary, 
jako twierdzącego sprawcy poznania. Dla tego 
też młody umysł otrząsa sie s kurzu katechizmowego 
i zostaje libertynem. Rozum, wiara, to twier
dzenia; umysł, mjTślenie, to przeczenia! Rzecz 
przeto zupełnie naturalna! Dozwolić trzeba więc mło
dzieńcowi być czas pewien libertynem, bo to droga 
do u mysio w ości. W polsce panowali długo Jezu
ici i zabijali wszelkie pierwsze i dlatego słabe poru-
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szcnie sie kacerskiego ducha; stąd tez ukołysali 
umysłów ość narodu naszego w sen tak głębo
ki, iż ona dotąd rozbudzić się niemogła! Lepiej 
być libertynem za młodu, niż na starość! 
Jak z wiary do myślenia,  tak z myślenia do pozna
nia idzie prosty gościniec! Młode libertjlistwo koń
czy się filozofią, t. j. poznaniem Boga,  przeto tem, 
co nasza religia za cel każdemu chrześcianinowi przezna
cza. — Budzący sie umysł ma zawsze pewną ideę,- 
podług której o wszjstkiem sądzi, i pod które 
wszystko podciąga. Nic więc niepomoże, iż ty jego 
pojedyncze jakie twierdzenie zwalczysz; jutro znaj
dzie on nowe ku jego obronie dowody! Zwalcz jego 
idee, a zwycięstwo otrzymasz! Po każdein istotnem 
wyparciu jego głównej idei, wielka następuje rewolucja 
w całej jego duszy, i trwa tak długo, póki on nowej, 
lep zej idei nieznajdzie, i wedle niej całego swego 
świata marzeń nieurządzi. Jego głowa z natury swej 
jest systemem, szuka tedy bez ustanku wielkiej, pet— 
nej, ciągłej harmonii! On zaczął już myśleć i poznał 
wszechmoc myślenia; dla tego też zaplątuje chętnie, 
nietylko swych rówienników, ałe nawet swych nauczy
cieli w sprzeczności. Jeżeli mu np. ksiądz * prawi: 
„Słońce zagaśnie, gwiazdy spadną, ziemia stanie się 
ognia pastwą, Bóg sstąpi z nieba i odprawiać będzie 
sąd ostateczny na Józefata dolinie.*' to on się zapyta: 
gdzież ta dolina? W  Palestynie. A gdzie Palesty-* 
na? Na ziemi. Ależ przecie ziemia wówczas zgo
rzeje i zniknie; zaczem z nią i Józefata dolina! W  po- 
dobneż krzyże zawikływać on będzie nawet własnego 
ojca, który mu przed czasem tego lub owego zabro
nił, dzisiaj zaś sam to czyni! On jest rózgą wszel
kiej niekonsekwencyi! — Między n.ijsprzeczniejszemi 
rzeczami, pojęciami, i charakterami spostrzega on po
dobieństwo, równość, tożsamość, słowem bezwzględną 
jedność; niedoznaje zadowolenia w wykładzie swe
go nauczyciela, jeżeli temu wykładowi zbywa na jed
ności; pokazuje jawną pogardę względem wszel-
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kich bożyszczy praktycznego życia i lekce waży dzie
ła rozumu; nienawidzi dowcipu; pyta się przy ka
żdej rzeczy i przy każdern mniemaniu o przyczynę; 
każda teorya go zachwyca! — Młodzian, którego umysł 
śpi jeszcze snem , głębokim, alę s czasem ma się 
odecknieniem boskiego jeniuszu przebudzić, co urodził 
się, że tak powiem, do metafizyki, siedzi w szkole 
ziewając, i uważany jest równie od nauczyciela jak od 
swych spółuczniów za nieuka. Jeden s professorów 
niemieckich prawa odezwał sie raz, mówiąc o tym 
przedmiocie, ze swej kadedry: „tu siedział niegdyś
pilny Sawin i, a tam w ostatniej ławce spał 
próżniak Thibeaut, obadwaj dawni moi uczniowie. 
Sawini pokazał się później silnym rozumem, a Thi
beaut silnym umysłem; jeden i drugi sławnym 
prawnikiem. Umysł, lubo się jeszcze nieprzebudził, 
nudzi się już mądrością rozumową i garbarskiem jej p - 
jęć obrabianiem; dla tego też uchodzi za nygusa. Daj 
mu wówczas, kiedy on śpi i przebudzić się niezdoła, 
nawet najpowabniejsze idee; nic nie pomoże; bo czas jego 
czynności jeszcze nieprzyszedł. W  takim razie jest 
smutne położenie, szczególniej dla domowego ochmist
rza! Ale miejcie cierpliwość! Nagle budzi się ten 
młodzian, leci myśli błyskawicą i pojmuje to w jednej 
godzinie, co przez lat dziesięć zaniedbał! Dziwią się 
spółuczniowie, dziwią się nauczyciele i rodzice; ale to 
bieg jego ducha naturalny; on urodził się jeniuszem, 
i dopiero wtedy, skoro ten w nim sie poruszył, żyć 
zaczął! Jest to historya każdego szekspirowskiego 
ducha! Jednakże nierachujcie na to, że wasz wycho- 
waniec będzie Szekspirem, dla tego, iż dziś jest nie
ukiem! Jeniusz jest rzeczą nader rzadką, a brak 
umysłowości codziennem zjawiskiem. Stąd też czyń
cie , co w waszej jest mocy, by umysł wychowarica 
śpiący rozbudzić!

33 Teraz niektóre myśli dotyczące się pierwszego 
poruszenia i dalszego rozwikłania młodego umysłu. 
Działaj na um inarossądek twego vychowańca, a
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umysł jogo się obudzi! Dopóki jego umysł śpi, to jest 
dowodem, że jego um i jego rossądek jeszcze sic nale
życie nierozwikłał. — Rozum jest ciałem, a umysł cia
ła tego duszą. Krzepiąc ciało, krzepićmy i duszę. Dzia
łaj więc na rozum ; podnoś go w górę: wiedź go gwał
tem w kraj idealności; a jego dusza, t. j. umysł oko 
swe rostworzy! — Jeżeli ci się udało zapalić młodzień
ca pewną ideą, rozdmuchuj ją w nim ustawicznie, póki 
ogniem swem całej jego istoty nieogarnie! Znajdzie 
sie ku temu celowi jaka idea religijna, estetyczna,  
etyczna lub polityczna. Jakim sposobem np. chrześ- 
ciańską wiarę od wszelkich przydatków średnich cza
sów oczyścić5 jak ojczyznę z jarzma oswobodzić; jak 
państwo urządzić i szczęście, wolność na ziemi u- 
twierdzić! Spoczątku będzie wychowaniec szalał i u- 
mował, później będzie on rossądkował, wreszcie 
umysłował. — Staraj sie, by on każdą swą idee w sy
stem rozwinął! Jest to rzecz nietrudna, ponieważ ka
żda idea z natury swej systemem. Przy takowej pra
cy zacznie się um jego łączyć z rossądkiem, a więc 
przyjdzie tu koniecznie aż do umysłu. Jeżeli mu tego 
lub owego zakazujesz, aonniezapyta się: dla czego? 
— to ziaj go, jak gdyby coś złego uczynił! Powtarzaj 
mu ustawicznie, że on niejest zwierzem, ale człowiekiem; 
potrzebuje tedy wiedzieć zawsze, zjakiego powodu 
to lub owo myśli, mówi, czynił  Zniewalaj go 
do badania przyczyny każdego natury zjawiska, każde
go wydarzenia, każdego mniemania obcego, lub własne
go! Pytaj go się noc i dzień przy każdej rzeczy: czemu? 
dla czego? Wyszydzaj w nim łatwowierność! Każ go 
czasami umyślnie okłamać, a później pokaż mu, skoro ci 
baśń opowiadać będzie, całą niedorzeczność jego po
wieści, jej niepodobieństwo do prawdy i jego hańbę, 
gdy*’ go każdy odrwić może, jak mu się podoba! — 
Niechaj uczy się lekceważyć wszelką powagę,  na
wet twą własną, ponieważ ty niewychowujesz go na 
ślepo wierzącego swym odwiecznym prorokom Chiń
czyka, ale na myślącego człowieka! W  szukaniu przy- 

C ię ś ć  U . T o m u  1.
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czyny wiedź go tak daleko, iź się w końcu onajpierw- 
szn przyczynę, t. j. o przyczynę świata zapyta! Wte
dy pogrąż go w metafizyczne poszukiwania, utop go 
w kryształowej przezroczy niemieckich spekulacyi! 
Dzień i noc myślić on będzie o początku nieba, ziemi, 
człowieka i całego stworzenia; to rozbudzi jego umysł 
zupełnie! — Utrudniaj mu wszystko, nawet rzeczy do 
pojęcia najłatwiejsze; bo duch jest herkulesem, i jedynie 
śród prac ciężkich rozwinie swe siły! Szczególniej 
kształcąc umysłowość młodą, unikać ci trzeba nowomo
dnej metody, która dąży za ułatwieniem wszystkiego na 
świecie, i tym sposobem sadza duch wychowańca w krze
sło wygodnie wysiane, i miękkiemi poręczami opatrzo
ne; tu musi on słodko zasnąć! Tylko wyobraźni, pa
mięci i rozumowi przychodź na pomoc z metodą uła
twienia; ale urn, rossądek i umysł ćwicz ustawiczną 
pracą i ciągłym trudem! Wszakże to nasza czynność 
a czynność żyje li czynnością! — Utrzymuj czasami 
coś fałszywego, i dozwól się od wychowańca twego 
zwalczać! On będzie tu szukał dowodów przeciw tobie, 
sięgał aż do ostatecznej przyczyny, a wiec umysł swój 
natęży i czynnym zrobi! W takich utarczkach niestra- 
cisz w cale na szacunku, bo młodzieniec będzie myślał
0 środkach do bitwy, a później o własnym tryumfie
1 własnej radości. Nim zwróci uwagę na mniemaną 
słabość swego przeciwnika, ty już z groźnym czołem 
znowu wystąpisz i do nowego wyzwiesz go boju! 
Szacunek wreszcie nie zawisł od tęgości naszej wszer- 
micrskiej umysłowej dyspucie, ale od pewnego taktu na
szej osobistości! Najlepsza głowa niezawsze doznaje 
największego szacunku. Nie umysł, ale jaźń nasza, 
ale bóstwo w nas żyjące zasłużyć zdoła na ołtarze! 
— Wykładając mu umiejętności zaplątuj sam siebie, i 
to umyślnie, w krytyczne położenia, w których ani wpra
wo ani w lewo, ani naprzód ani w tył, bez niekonse- 
kwencyi ruszyć się niepodobna, i proś go w tedy o po
moc, o radę! Jego ambicya zniewoli go do własnej 
czynności ducha i on przyjdzie ci v pomoc. Je-

f m \
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żeli środek od niego podany niedostateczny, to mu go 
wnet jakakolwiek przeciwnością zbijesz. Poda ci on 
drugi, trzeci, dziesiąty środek, aż wreszcie dojdzie do 
prawdziwego, do tego, który masz w swej myśli! W  ów- 
czas dziękuj mu za daną ci rade, chwal go i zrób mi
nę, iż bez jego pomocy, niepodobna by ci było, s tych 
krzaków cierniowych Minerwy sie wydobyć. Ależ 
i.o prawdziwa komedya! Niezawodnie 5 lecz czy liż na-- 
sze życie cale niejest komedya? Tym sposobem będzie 
sie wychowaniec uczył umiejętność nietylko biernie po
znać, ale ją czynnie obrabiać i tworzyć; poczuje się 

, twórczem myśleniem, zapragnie nowych trudności i no
wej pracy, i uściska ci ręce, skoro mu świeżą do tego 
podasz sposobność. Chłopiec gra chętnie nie jedynie 
Hektora lub Achilesa, ale także Apollina i Nes
tora! Sposób jest na wszystko na ziemią nawet i na 
umysł. — Skłaniaj wychowaiica do robienia loicznych 
wyników i do syl logistycznego myślenia; każ 
mu wyciągać z danej teoryi tak zwane korollarya! 
Niechaj zamienia praktykę w teoryą, a s teoryi spuszcza 
się ustawicznie do praktyki! Twoja naukowa metoda 
ma być ciągle sokratyczną/ t. j. przez, mądre 
pytania masz z niego wywoływać mądrość samo
dzielną! Umiej kierować pytaniami, a przyjdzie on 
zupełnie przez się do pożądanego każdej rzeczy rozwią
zania, i niebędziesz potrzebował mu tego naprzód gwi
zdać, co on sam natężywszy swego ducha, dostrzedz, 
pomyśleć i odkryć zdoła! Sokrates był tylko filozo
fem rozumu i jego metoda rozumową; on przecież 
wychował umysłowego Platona! Tak pisma rozu
mowe Kanta zbudziły Fichtego, Szclinga, Hegla, całą 
głęboką, mysio w ość w Niemczech! Między pijaka
mi najłatwiej nauczyć się można cnoty trzeźwości. 
Kontrast rozdmuchuje kontrast: rozum roznieca umysł. 
Sokratyczna metoda jest przeto naturalną piastunką i 
ochmistrzynią umysłu. — Stawiij sam ciągle w cieniu, 
a ducha twego wychowańca wyprowadzaj na blask słoń
ca! Blask podoba się młodej duszy; on już jest świa-
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tłem, a światło umysłem. - -  Wyszlij wreszcie wycho- 
wańca twego na jaki uniwersytet niemiecki i każ mu 
słuchać tego łub owego, na wiosłach swej podmiot- 
przedni io to w ości po głebokiein adryatyckiein morzu 
myślenia żeglującego, sławnego niemieckiego filozofa! 
Już same prelekcye tego rodzaju, a tern bardziej żywe 
o nich dysputy z niemiecką zaczynającą myśleć młodzie
żą, rozruchają budzącą się umysłowość polską! Później 
niechaj wy Chowaniec twój czyta pisma Platona, Des- 
karta, Leibnica, Fichtego, a szczególniej Hegla! O kto 
niezna filozoficznej spekułacyi Niemców w oryginale, 
kto nieżył czas pewien pod potężną buławą jej spirytu
alnej władzy, kto nie zoczył w niej świtu nowego 
słońca ludzkości; temu zupełnem jest niepodobieństwem, 
nawet samo nabycie o umysł o w oś ci prawdziwej  
wyobrażenia! To istotnie kraj umyslowości, i tutaj 
można się tej bogini z bliska przypatrzyć! Niedozwól 
jednakże, by wychowaniec twój np. jedynie Hegla czy
tał, iw  oceanach heglowskej spekułacyi utonął! Nie
chaj on czyta także Szellinga, Fichtego, Kanta, wszyst
kich dawniejszych filozofów, a prócz tego poetów my
ślących np. Getego, Szyllera, Lessynga, Jean Paula! 
Na tern polu znajdzie on najsprzeczniejsze systema, 
zrobi je więc umyslowości swej pokarmem i zniewolony 
będzie do utworzenia własnej idei, własnego sposobu 
myślenia i systemu! Kto poznał jeden system, ten opił 
się jego mądrości oceanem, temu niepodobna przyjść 
do trzeźwości i do własnego ducha! Umysłowość jest 
tylko tam, gdzie własna czynność, gdzie oryginal
ność! Nieoryginalna umysłowość, to tak zwana 
contradictio in adjecto!

4 )  Nieumysłuj przecież z wychowańcem twym zaw- 
cześnie, t. j. w ówczas, kiedy jego duch jeszcze śpi i 
spać powinien; bo go zrobisz przemądrzałym! Jak 
przemądrzałość dzieci nieznośną nam jest potrawą, czu
je to żywo każdy, wyjąwszy rodziców, którzy chwalą i 
uwielbiają zwykle tak r,waną rostropność swego syn
ka lub córeczki! Jeżeli wychowaniec twój okazuje więcej
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nierównie talentu, niż tego w jego wieku wymagać 
można, i jeżeli to stało się w brew życzeniu twemu i 
zupełnie bez twojej winy 5 jest to wcale niedobrym zna
kiem! „Ach, rostropne dzieci  zemrą wnet wa- 
szeci!u mówi przysłowie, a w każdera przysłowiu le
ży przynajmniej jeden promień ze świetnej głowy słone
cznej Apollina. Powiesz może: Rzecz zaiste dziwna! 
Smutnie byłoby, gdyby głupie dzieci żyły, a wszystkie 
zdolniejsze umierały! Na to odpowiadamy: Każdy u-
twor boski jest doskonałością pewną in potentia i ma 
swem przeznaczeniem doskonałość tę objawić in actu. 
Skoro tedy dziecię przyszło na świat z jakim błędem 
organicznym, śmierć ciągle pracującą w istocie swej no
si, a więc nagle dojrzewa i w krotce umrzeć musi: to 
duch jego budzi się przed’czasem, goni za swą dosko
nałością najwyższą, i pragnie w małćm stworzeniu skrzy
dła swe olbrzymie rozwinąć! To i nic innego, jest przy
czyną przedwczesnej rostropności dziecięcia, i prawdzi
wego spostr eżenia leżącego w powyższem przysłowiu. 
Lud popełnił tu tylko paralogizm logiczny, zwany non 
causâ  pro causa. — Jeżeli zaś ty sam temu winieneś, 
że wychowaniec twój za szybko ducha swego rozwinął 
i dla tego przemądrzał; popełniłeś na jego ciele i duszy 
prawdziwe zabójstwo, a wiec grzech śmiertelny w pe
dagogice ! Stanie się on bowiem wnet młokosim dzia
dulem! Duch trzydziestoletniego męża potrzebuje mus' -  
kułów i nerwów takiego ciała, które się zestaliło trzy- 
dziestoletniem życiem! Duch takowy rozbije młodocia
ne słabe ciało, jak sokół klatkę przeznaczoną la ka
narków ! Tu mówi samo doświadczenie za nami. Wi
dzieliśmy przed pewnym czasem w Warszawie chłopca, 
który w swym trzynastym roku otrzymał patent szkol
nej dojrzałości, udał się na uniwersytet i zaczął uczęsz
czać na prelekcye trzech wydziałów. Było to głośne 
ludzkości cudo! Ale cóż się zrobiło? Apollo ten, mają
cy przyszłość rosświecić, stał się wnet bladym i podo
bnym do półstrawionej ryby we wnętrznościach szczu
paka. Nogi jego drżały, jak u zgrzybiałego starca,
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a wstępując na uniwersyteckie wschody, musiał co dwa 
kroki odpoczywać i szukać oddechu! Zachorował wresz
cie i wzięto go do rodziciełskiege domu. Niewierny, co 
się z nim dalej stało. Ale, jeżeli żyje, to niezawo
dnie nic wielkiego; bo dotąd nigdy później imię 
jego o nasze uszy się nieudbilo! Tak z wielkiej chmu
ry, jak mówią, mały deszcz! Przypnij łódce rybaczej 
maszt i żagle okrętowe, a przewróci się w krotce, 
właśnie dla tego, że jej maszt wielki i żagle rospięte! 
Wytężenie przedwczesne ducha jest jeszcze niebespiecz- 
niejsze od przedwczesnego wytężenia ciała! Koń ukra
iński biega wolno aż do piątego roku i igra z wiatrami 

. stepu; pegaz wymaga nierównie więcej, bo przynajmniej 
trzykroć dłuższej swobody! — Umysłujących podrostków i 
popisujących się co chwila s płytką swą mądrością, nie- 
należy chłostać cierpkim wyrzutem, że ich duch jeszcze 
niedojrzały, ale potrzeba ich duchowi nadać inny kie
runek, i głębiny spekulacyjne przed jego okiem rostwo- 
rzyć. Osłupieją, upokorzeją: to ich poprawi, i do no
wej pracy zachęci! Ale jeżeli młodzian, co ledwie że 
uniwersytet opuścił i cudzą mądrością jest nadziany, i 
obcym wiatrem napompowany, odważy się mężowi zna
komitemu po studencku zaimponować; jeżeli on śród 
swej przejrzewającej ślepoty i śród pierwszego poczu
cia swego ducha, robi zawiele uroszczeń i innych o- 
braża; to smagaj go biczem szyderskiego dowcipu i przy
gotuj mu najróżnorodniejsze zawstydzenia. Mędrzec u- 
stąpi mu, jak i każdemu innemu głupcowi, z drogi; za
plataj więc go w utarczkę np. z jakim starym oficerem, 
który był w wielu krajach, w wielu bitwach, i sądzi, 
że Minerwę wiekiem swym i pałaszem zdobył! Ten 
go, jak to mówią rozumu nauczy; ten utrze nos ża
kowi! Satyra jest tu także prze wy bornym środkiem. Mło
dzieniec, nawet mający tąlenta prawdziwe, nawet pokazu
jący oczywiste dowody nadzwyczajnegojeniuszu, potrze
buje koniecznie być skromnym i pokornym. Czemu V Jego 
podmiotowość jeszcze niestała się przed mi otowo- 
ś«ią, czyli duch jego jeszcze się w dziełach swych



nieobjawił, jeszcze niedoznał powszechnego uwielbienia, 
publicznej sankcyi, a wreszcie nieotrzymal chrztu w świą
tyni sławy! Co np. Mickiewiczowi powiedzieć wolno, 
tego niegodzi się wyrzec sławnemu jedynie we własnej 
duszy poecie in spe! Lud może to, a nic innego, uznać 
za wielkie, co sie juz wielkie'm objawdło; przy
szłość, nadzieja, to rzeczy bardzo niepewnej Prócz 
tego mówi przysłowie i słusznie: Która krowa wie
le ryczy,  mało mleka daje! Młodzieniec zarozu
miały, zarobi sobie wnetna nienawiść swych przełożo
nych i przyja ciół! Ogłoszą go głupcem, szaleńcem, 
przemądrzałym, i nim on światu dowiedzie, czem 
jest właściwie, bieda go wychloszcze i zabije mu drza
zgi za paznokcie! Skromność i pokora jest tem dla 
młodego jeniuszu, czem gazowa twarzy zasłona dla 
dziewiczej urody; ona podnosi jego wdzięki! Nietyl- 
ko jako obowiązek, ale także jako prawidło ros- 
trop o/ ci niechaj wiec ona stanie się młodzianowi dro
gą rzeczą! Przecież nigdzie nienależy przebrać miar}', 
i wszystko dobre jest tył. o na swem miejscu, tylko 
w swym czasie. Zbytnia skromność i pokora 
jest w oczach np. ministra niedostatkiem poczucia 
się własnego, a wiec nieuctwem!

5.) Umysł, ten król Elfów, Sylfów i Gnomów naj
wyższego rodzaju, ten mocarz najpotężniejszy w całej 
krainie duchów, niepotrzebuje właściwie żadnego wo
dza, żadnego ochmistrza! On musi być własnym swy 
vodzein i ochmistrzem, ponieważ jego istotą jest nie

podległość i oryginalność! Dusza podobna jest do cza
rodziejskiego lasu w Jerozolimie mwyz\volonej Tassa, 
a umysł budzący się, do iskierki ognia pod lasu tego 
podnoże, pełne suchego liścia i łomu, rzuconej. Je
żeli przyjdzie wiatr pomyślny, to cały las pożarem 
rozgoreje; jeżeli zaś złowrogi, to iskra prędzej lub 
później zagaśnie! Całą więc sztuką pedagoga jest, 
rozdmuchać ów wiatr pomyślny, stać sie dla młodego 
umysłu życzliwym Eolem, a resztę jemu samem i po
zostawić. Dawaj częstą sposobność do .budzę lia i ro-
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spalenia sie młodego umysłu, ale nie zostań jego ba
kałarzem! Żaden bakałarz nie wy kształcił poety, ani 
krytyka, a tćm bardziej człowieka umysłowej spekula- 
cyi! Wychowaniec, co przywykł, jak biała mysz na 
łańcuszku cygana, tańcować wedle taktu mu od ro
dziców lub ochmistrzów ściśle wymierzonego, zostanie 
nawet później służalcem innych i nieprzyjdzie do poczu
cia własnej sobistości; on był ciągle biernem stwo
rzeniem, dzieckiem, jakimże tedy sposobem zasmako
wać może w c z y n n ćj i zupełnie s w o b o d n e j dzia
łalności młodzieńczego ducha? Tutaj pokazuje sie 
szkodliwość klasztornego i jezuickiego wychowania, 
gdzie chłopcy jedynie tak śpiewać muszą, jak im pier
wej zagrano na duchownćj pozytywce. Jest to wy
chowanie szczygłów lub giłów, ale nie ludzkich du
chów! Wiele polskich rodzin oddaje dzieci swe na 
wychowanie Jezuitom, ku niesławie przyszłej wieku 
naszego i ku nowćj ojczyzny zgubie do austry- 
ackiej Polski świeżo zaprowadzonym. Niejedna czyni 
jeszcze więcej, i wysyła krew swą świętą, krew 
polską,' do Frejburga w Szwajcaryi ,  do tego 
żyworodnego korzenia nowych Jezuitów! A to dla cze
go? Tu, prawi ciemnota staropolska, która kraj za
mordowała: syn mój będzie raz na zawsze zabespie- 
c/.ony od kacerstwa! O, bracia, drodzy! Czyliż 
duch rozbudzony niejest z natury swej kacerzem? 
Niechcecie więc rozbudzić ducha w waszych  
młodzieńcach i wypalacie mu przed czasem 
oczy ro spało nem żelazem! I któż zabił Polskę, 
przynajmniej pod względem umyslowości, jeżeli nie Je
zuici tyle wpływu na naszych królów i wyższą szlachtę, 
na nasz lud wywierający? 1 któż wyparł nasze lite
raturę złotą i zaraził ją łacińskim makaronizmem ? I któż 
opóźnił oświatę naszego narodu przynajmniej o trzy wie
ki? Jezuita, to, jak mówią, diabeł szpakami karmio
ny, tysiąckroć tedy niebespieczniejszy od dobroduszne
go wroga, którego wnet zdobędziesz gorzałą lub ara
kiem! Umysł n i egroz ire l i g i i ,  i owszem, on ją



pochodnią swą rozjaśnia, on ją broni przeciw pół- 
głupcom i półmędrkom. Gd' ież zakwitła piękniej
szym stolistnej róży kwiatem teologia* równie prote
stancka jak katolicka, jeżeli nie w Niemczech, w tym 
kraju umysłów ości? Jakimże innym sposobem zdo
będziecie świętego ducha, jeżeli nie duchem? 
Umysł niejest religii, ale iuteresu bezbożnego t. j. 
nie Bogu, ale ś w i a t o w ej władzy poświęconego du
chowieństwa, jest ziemskości ,  nikczeinności  bi
czem i wrogiem5 jest chłostą dogmatów, w których 
duch zagasł, i tylko jeszcze litery, szkieletem tru
pim świecą! — Dziewczęta przychodzą pierwej od 
chłopców do dojrzałości duszy. Czemu? Ponieważ 
ich dusza niejeczy tyle pod jarzmem bakalarki i dogma
tyki , _ jak dusza naszej młodzieży męskiej- w większej 
części szkół publicznych5 ponieważ mamy jawnych 
i ukrytych jezuitów,  ale Bogu dzięki nie jezu
ickich mniszek klasztory; ponieważ wreszcie 
dziewczęca dojrzałość duszy leży w rozumie i niepo- 
trzebuje umysłowości! Umysłowość rosświtła w Niem
czech. Odkąd? Od chwil kacerstwa,  czyli od chwil 
oswobodzonego od tortur średnich wieków 
ducha! Wszelki dogmatyzm, wszelkie i>akalarstwo 
i ochmistrzowstwo jest dla młodego ducha grenlandzką 
śmierci zimą!

6) „Tylko za pomocą swego umysłu, mówi stary, 
poczciwy niemiecki Pelic,  zdoła człowiek, w całym 
mu od Boga przeznaczonym zakresie i w całej swej 
duszy sile, wewnętrzną,  a zatem prawdziwą  
rzeczy istotę pojąć i zrozumieć; tylko za pomocą umy
słu przychodzi ludzkie poznanie do właściwego po
rządku i systemu, do jedności i '.wiąsku, do konie
cznego mu boskości piętna; tylko za pomocą umysłu 
da sie oznaczyć stosunek poznania naszego do naszej 
woli i do naszego działania; tylko przez urzeczywist
nienie świętych i apryorycznych praw nasze
go umysłu, może każdy z nas stać się harmonijnym 
i zgodnym s sobą światem, obrazem Boga, ziemskiem

C zę ść  I I .  T o m u  1. 1 3
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bóstwem! Rozwikłanie uinyslowości jest najwyż
sze in zadanie m pedagoga, albowiem przez nie je
dynie przywiedziesz wychowańca do przeznaczonej mu 
dojrzałości ducha i do t takowego moralnego sposobu 
myślenia, wedle którego kochamy cnotę li dla cno
ty, czynimy dobrze, li dla wewnętrznego zaspo
kojenia ducha naszego i z miłości dobrego; 
i temu wielkiemu życia naszego celowi poświęcamy chętnie 
wszystkie  względy zieinskie!“ Jak prawdzi
wie, pięknie i religijnie! Głos publiczny starego Pe- 
lica zasługuje tu na większa uwagę, niż wszystkie po- 
kątne przeciw umysłowi wymierzone i wIasnym in
teresem tchnące brednie. O wielki Boże!- Więc 
umysłowość ma być rełigii szkodliwa? Więc duch 
ludzki, duch najdoskonalszy pod słońcem, duch z du
chem Boga tak blisko spokrewniony, jest dla obja
wień ducha świętego  niebespieczeń$twem? W ta
kim razie jest pies beswstydny i gl u pi najlepszym 
wiary wyznawcę, ponieważ on niema ani umysłu, ani 
ducha, ponieważ on stać się niemoze kacerzein! My 
kochamy chrześciańs.two, ale także umiemy .je odróż
niać od objawiającego się na jego łonie machiaweli- 
zmu! Prawda i chrzcściaństwo to rzecz jedna! Ale 
prawda, a to Jub owo kazanie; — to niebo 
i piekło! Głupiec bierze jedynie niebo za piekło 
i odwrotnie! Chcąc uchronić się ciemnoty, trzeba swe
go kacerskiego ducha rozwikłać i zabłąkać się za je
go pomocą w kraj u my słów oś ci. Duch jest tylko 
chwilę kaccrzem! S kraju kacerstwa przechodzi on 
w kraj prawdy i jej rzeczywistego pozna
nia! t i  * * |  ! »

7)  Tu zostaje nam jeszcze* kilka uwag do wyrze
czenia, nim przedmiot nasz opuścim i przejdziein do 
innego. — Wyćwiczony i aż do bezdni spekulacyjnych 
otchłani sięgający umysł zowie się przenikliwością  
myślenia. Bystrość rozmysłu, i dowcip tak się ma
ją do przenikliwości myślenia, jak rozuin do umysłu, 
zewuętrzność do wewnetrzności, ciało do d szy. Prze-
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nikliwość myślenia jest, równie jak dowcip lub bystrość 
rozmysłu, szczególnym darem natury. Można wpraw
dzie mieć juz umysłów ość, a niemieć przenikli
wości myślenia,  ale nie odwrotnie! Przenikliwość 
myślenia nieda sie inaczej obudzić, tylko śród ory
ginalnych prac umysłowych, stąd tez wychodzi 
już za granice pedagogiki! — Niemcy CMiją sie umy- 
slowością i wiedzą dobrze, iż pod tym względem wy
żej nad wszystkie inne narody ucywilizowane stoją. 
Ich tryumfem jest każdy nowy spekulacyjny sy
stemy ich tryumfem, że rzadko znajdzie się ja
ki s cudzoziemców, który zdolny jest ,  pu
ścić się z niemi w zawód,  lub też przynajmniej 
zrozumieć ich czyste myśli! Tryumf ten daje 
się spostrzegać prawie na każdej stronie ich umysło
wych utworów. Dość czytać Hegla i jego minerwio- 
sałono we pogardliwe wyrażenie przeciw prze
świadczeniu,  które niezdołalo się aż do umysło
wo ś c i wypracować i niestało sie b e z w zg 1 ę d n y m d u- 
chem, by sie o prawdzie naszego spostrzeżenia prze
konać! O nas np. powiedziano w Niemczech: „Was
noch kein Francose oder Englander, hat kier ein Pole 
geleistet! Pochwała to tylko księgarska, ponieważ 
przytoczenie rzeczywistej, byłoby to przeciw nas’ ej 
skromności; przecież dowód, jak wiele Niemcy o 
swej urny słów ości sadzą, i jak mało obcą 
umysłów ość cenią! Do dnia dzisiejszego mają, 
niestety, słuszność. — Spodziewamy sie, iż miło bę
dzie czytelnikowi polskiemu, gdy mu ,tu mówią
cych Niemców o umysłów ości przytoczym. Bie
rzemy pierwszego lepszego filozofa najnowszego, któ
ry nam wpada w ręce. Kozenkranc więc woła 
sKrólewca: „Myślenie jest ostatecznym kształ-.
tein teoretycznej umysłowości. Czemu? Ponieważ ta 
jest jego kształtem najpierwszym, i w nic innego, 
w nic łatwiejszego i naturalniejszego od myślenia prze
istoczyć się niedaje. Myślenie jest herkulesowym fila
rem przeświadcr epia, i ma wewnętrzny związek
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z wyobrażalnością; różni się przecież od prze
świadczenia ,~ponieważ w niem znika przeciwień
stwo podmiotu s przedmiotem, i od wyobra- 
żalności, ponieważ niepotrzebuje i nieci er pi 
żadnych obrazów. (Tu pedantyczna dusza nie
miecka wyściubia ze swej trumny li umysłową, li me
tafizycznie-upiorową głowę!) Tylko w pojęciach my
ślimy, nie wrzeczach; (tantum modo in nominibus, non 
autem in rebm, cogitalur). Myślenie nie wyobra
ża sobie rzeczy, jako czegoś obcego, ale jest rzeczą  
samą, istotną. Takowe pojecie tożsamości my
ślenia i bytu by * a uważane od niewyćwiczonego my
ślenia, t. j. od takiego myślenia, co jeszcze s kraju 
wyobraźni nie wyszło i niestrawilo empi
rycznych swych wyobrażeń, jako szalony wy
skok ze spekulacyjnych mózgownic; gdyż zaiste pytać się 
potrzeba przy każdem wyobrażeniu, czyli mu przedmiot 
odpowiada; gdyż twórczy urn wywołuje od rzeczywi
stości tak zwane zamki hiszpańskie,  s ioła cze
skie,  najuier z eczy w ists  ze obrazy! Ale myśle
nia ma ogólność i konieczność przedmiotu po
znanie swego celem. Byt,.za którym goni myślenie, nie- 
jest tą lub ową widoczną rzeczą, nie tćm lub owem od me
go kaprysu, mego umu zawisłem wyobrażeniem, lecz 
istną naturą, istotą, pojęciem wiecznein rzeczy, ideą. 
Nie byt bespośredni,  nie właśnie ujrzane 
żywiątko, nie ta lub owa rzecz chwilowa, miejscem 
i czasem zawarowana, jest myślenia przedmiotem, ale 
byt ogólny i konieczny,  który i tylko w kszałcie 
niewidzialnego pojęcia i jako czysta, wieczna idea wy
stępuje. Plato zwał więc idee słusznie istotnym i rze
czywistym bytem. Arystotelesowa entelechia, spino- 
cystyczna rozłoga, leibnirowa monada, wolfowsłue obje
cie wszelkiej realności, kantowska rzecz w sobie, jaźń 
Fichtego, absolut Szelinga, idea heglowska, te jedno
ści pojęcia i realności, wyrażają wszakże ustawicznie 
jedność bytu i myślenia! Skoro ja co lub o czem 
myślę, myślą się moją w istotę zaciekam; to szukam
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właśnie tego, co jest wolne od wszelkiej znikomej 
realności,  czyli co jest rzeczy istotą,  idea, 
czystą myślą. Myśl jest jedynym bytem rzeczy
wistym i byt rzeczywisty jest myślą. Byt w myśle
niu niejest myślenia przedmiotem, niejest dla 
myślenia rzeczą obcą, zewnętrzną, ale jest jego tre
ścią,  miazgą, istotą. Myślenie jest więc konie
cznym Idealizmem, przecież nie w podmioto- 
wem znaczeniu, t. j. że idealizm jest polarnym biegu
nem płytkiego i nieprzezwyciężonego rea
lizmu, lecz w znaczeniu, iż idea (NB. ta wiecznie 
tylko podmiotowa podmiot- przedmiotowość, czyli 
właściwie podmiot-pod miotowość,) jedynie jest 
bytem prawdziwym.44 — Prześlicznie, głęboko, 
pedantycznie, jednostronnie, zaprawdę zupełnie po nie
miecku! Na żadnej innćj drodze lepiej Niemców chło
stać niemożna, jak przekładając ich zupełnie wier
nie na język obcy! — Michel et pisze znowu z Ber
lina : „S p e k u I a cyj n e wiedzenie jest najwyższym
stopniem w teoretycznym duchu, najdojrzalszem rozwi
kłaniem myślenia i myśleniem w najprawdziwszem 
wyrazu tego znaczeniu! Jako umysł, przychodzi to wie
dzenie do bezwzględnej własnej samodzielności, i sa
dowi się jako bezwarunkowa całość wszelkiego 
bytu. W  rozumie i w jego nauce doświadczenia jest 
przedmiot p r a w Id ł e m, lub też przynajmniej przy
czyną prawidła,  i przed tym przedmiotem korzyć 
się musi podmiotowość; wypełniać sie ona nim mu
si! Skoro zaś myślenie pojmuje sie jako prawdzi
wą r oz logo i istotę wszelkich rzeczy,  jako 
zfzódło wszelkiego objawu; zmienia się wów
czas żywioł i skala naszego poznania, i przechodzi 
w zupełnie inną krainę; wówczas nieszukaj poznania 
i prawdy w kraju przedmiotów, ale we sferach du
cha! Duch występuje tutaj jako roskazująca 
wszechmoc, której każde słowo jest realności  
istotą i prawem!4 Mimo całego niemieckiego pe
dantyzmu jawna tu przecież poezya, i ta poezya
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u rościła sobie pretensye do rzeczywistości !  Ro- 
zenkranc i Michelet są uczniami Hegla5 posłuchajmy 
więc wreszcie, co ich mistrz mówi. Ten odezwał sie 
po kilkakroć w swych pismach: AIłes, was ist,  ist
verniinftig! Zdanie to oburzyło do najwyższego sto
pnia wszystkich niemieckich polityków. Słyszałem sam 
np. sławnego Kotek a rosprawiającego przeciw temu 
zdaniu szeroko i mówiącego do mnie, juko do wzmian
kowanego zdania, przynajmniej ze stanowiska 
H eg la, obrońcy: „A przeto jest verniinftig, że
Polska upadła, i tp! Jednakże to zdanie jest pra
wdziwe, przynajmniej w obwodzie spekulacyi, zwła
szcza, skoro je po polsku tak przełożemy: Wszystko, 
co jest  rzeczywiśc ie ,  jest umysł o \vem! Je
żeli tylko umysł jest w spekulacyi  bytem 
prawdziwym; to zdanie powyższe niepodlega naj
mniejszej wątpliwości! Ale niemiecki Vernunft jest 
nierównie więcej spokrewniony z wyrazem Verst and, 
jak nasz umysł z rozumem! Przeto leży tu w ję
zyku niemieckim więcej do nieporozumienia sie przy
czyny, niż w języku polskim, i powyższe zdanie na
biera znaczenia: Wszystko,  co jest ,  jest rozu
mne. Gdyby Kotek umiał po polsku, to by łatwiej 
w tym puukcie Hegla zrozumiał! Ale cóż s tego wszy
stkiego wynika? Byt istotny jest u niemieckich 
mędrców tylko umysłem, tylko ideą, myślą; 
a wiec tylko niczem! Szanując umysłowość, tego 
ducha świętego wiejącego w niemieckiej  
spekulacyi,  do najwyższego stopnia, uważamy prze
cież za nasz obowiązek, za powinność objawionego 
w sobie człowieczeństwa, wyznać ot arcie, iż zmy
s łowość i umysłowość są dwoma równic potężnc- 
mi i równie uprzywilejowanerai od Boga w naturze na
szej rozlanemi źródłami poznania, że r e a l n o ś ć  jest 
tak silna jak ideałność,  i że obiedwie są bliźnięęc- 
rai córami odwieczności! Jak rozum, to ciało naszej 
jaźni w najwyższym stopniu rozwikłane, oraz rzeczy 
rozumowe, są jedynie prz ed m i o t- przed miot o wo-
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ścią; tak umysł i jego cala idealnośc, ta dusza na
szej jaźni, jest jedynie podmiot-podmiotowością!  
Jak zmysł i um, pamięć i rossądek,  empirya 
i spekulacya; tak rozum i umysł są dwa prze
ciwieństwa, dwie ostateczności, i mają w utrzymyWa
niach swych równie słuszność jak niesłuszność!  
Wedle Empiryka jest spekulacya niczem, a wedle Me
tafizyka cała Empirya, a wiec fizyka, chemia, botani
ka, sztuka lekarska, wszystkie umiejętności przyro
dzone są niczem. Obie strony połączyć tu potrzeba 
i zamienić w organiczną całość, w życie! To pol
skie zdanie i polska filozofia! K$o tak po
myśli! , ten ujrzał się wyższym nad realizm fran
cuski i angielski ,  tudzież nad idealizm nie
miecki; ten stał się godzien filozofii polskiej!  
Polak ma to dokończyć, co Grek zaczął, a Niemiec 
rozwikłał i zgubił! Grek nieznał dobrze wieczności, 
a Niemcowi wyżarł żwir wieczności oczy istotnego ży
cia. Kto tak pomyśli!, ten przestał być tylko cia
łem, lub tylko duszą, ten stał się obojgiem w jedni, 
czyli jaźnią,  do której właśnie przystępujemy, i któ
ra jest celem tryumfującej nad sobą i dalej idącej umy- 
słowości! C o  następuje, to mądrość polska!

<7. R z e c z y w i s t o ś ć  wychowawca,  
jako n ep io d y k i  oddział  trzeci .

§. ?J.
i . T

^ a ź ń  ludzka jest ciałem i duszą w  jedni, a
w ięc naszą pełną istotą, naszą właściwą sobis- 

tością, osobą. Jaźń nasza jest trojaka: p r z e d -  

c z e s n a ,  d o c z e s n a ,  i w i e k u i s t a ,  zaw sze  

przecież, objawiouein w  nas bóstwem, bes- 

pośrednio czującą się w  nas wolnością i sa

modzielnością. Ona jest naszą rzeczyw istoś-
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cią. Jej przesłańcami są : p r z e ś w i a d c z e 
ni e i ś w i a d o m o ś ć ,  a jej charakterem jest: 
poczucie siebie samego, czyli w ł a s n e  u c z u 

c ie . W ychowanie jaźni jest ostatecznym ce
lem w  pedagogice. W ych ow yw ać ją  będziesz 

uznając boską jej dostojność, obchodząc się 

z  nią godnie, obudzając w  niej wolność, sa
modzielność i własne uczucie, przenosząc ją 

w  takie położenia, gdzie zniewoloną zostanie do 

występowania w  całej svyej pełni! — • Jaźń 

objawia się jako: p o z n a j ą c a ,  t l e j ą c a  i 

d z i a ł a j ą c a .  T o  też jest podwalą dalszego 

je j rozwikłania.

*  *  *
i )  Materya niejest rzeczywistością, ale biorąc rzecz 

ściśle, rozumową abstrakcyą. Któż bowiem wi
dział, wąchał lub dotykał istną materya? Widzimy 
psa, konia, drzewo, rzecz tę lub owę, ale niewidzimy 
inatęryi; słyszemy głos,.dźwięk, grzmot, ale niesłysze- 
rny materyi; wąchamy kwiat, potrawę, lekarstwo, ale 
niewąchamy materyi; dotykamy drewna, pióra, papieru, 
książki, ale niedotykamy materyi. Materya jest wszę
dzie, a wiec nigdzie; ona jest wszystkicm, a więc ni- 
czem. I czem że ta materya? Nie rzeczywistością, 
ale oderwaną rzeczywistości tej zewnętrznością, pierw
szą jej połowicą; tylko pojęciem. Duch także niejest 
rzeczywistością, ale umysłową abstrakcyą. Jak 
w calem istnieniu nieznajdziesz czystej materyi, t.j. ma
teryi bez ducha, tak nienapotkasz czystego ducha, t. j. 
ducha bez materyi. Duch jest duszą materyi, czyli jej 
wewnętrznością, dla tego też niema materyi bez ducha. 
Trup ludzki np. niejest czystą materyą, tj. niejest mate- 
ryą bez ducha, ponieważ mu broda, włosy i paznokcie 
rosną, ponieważ on się w pierwiastki ŝwe rozkłada,
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n przeto objawia w sobie chemiczną czynność. Nawet 
kamień niejest bez ducha, gdyż jest ciężki, ścisły, 
nieprzenikliwy, pewne siły są jego własnością. Gdzie 
siła, tam duch. Duch zatem jest koniecznym towa
rzyszem materyi i da się myśleć jedynie obok materyi; 
ducha czystego nicwyśledzisz ani na ziemi, ani w nie
bie, ani w piekle. Duch jest wszędzie, a więc nigdzie} 
on wszystkiem, a więc niczem! 1 czemże ten duch?
Nie rzeczywistością, ale oderwaną rzeczywistości tćj 
wewnętrznością. drugą jej połowicą, tylko ideą. Materya 
tedy jest jedną, a duch drugą rzeczywistości mar
twicą; ona i on wielkim poznania naszego upiorem, ma
rzeniem! I cóż jest rzeczywistością? -Materya ducha 
w sobie chłonąca i duch materya skroś przenikający, 
czyli materya i duch w jednej istocie. ' I jakże się zo
wie ta istota ? Bogiem, jako pierwiastkiem wszelkiego 
stworzenia, ś w i a t e m, jako czasowym, i p o z a ś w i atem, 
jako wiekuistym rzeczywistości objawem, czyli przęd

owi ecznem, d o czesnćin, i wiecznem ogól nem życiem. 
Materya i duch żyją w ciągiem weselu, w ciągłych za
lotach, w ustawicznej pierwszej nocy poślubnej: szukają się 
i znajdują co chwila. 3Iaterya i duch, to czynniki istnienia; 
istnienie samo, to rzeczywistość. — Jak w całym wiel
kim Adytonie powszechnego istnienia; tak i w człowieku, 
tym jego najpiękniejszym kwiecie, tem jego najwier
niejszym zwierciedle! Ciało wiec nasze niejest rze
czywistością, ale rozumową abstrakcyą; dusza nasza 
również niejest rzeczywistością, ale umysłową abstrak
cyą; ciało jest oderwanem pojęciem, a dusza oderwaną 
idea: ciało nasza zewnetrznościa, a dusza nas-.a we- 
wnętrznością. Nieznajdziesz nigdzie, ani nawet w gro
bie, ciała ludzkiego bez duszy; nieznajdziesz także ni
gdzie, a nawet na połach elizejskich, duszy ludzkiój 
bez ciała. Nierozdzieraj tedy człowieka we dwa ko
ściotrupy, jeden empiryczny, a drugi metafizyczny, ale 
go bierz za to, czem jest w istocie, t. j. za zewnętrz
ną i wewnętrzną pełną całość! I czemże jest nasr a 
rzeczywistość? Ciałem, tą widzialną duszy opończą i

Część II. Tomu 1. * 4
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duszą, tym .niewidzialnym ciała Atlasem, czyli ciałem i 
dusza w jednej istocie. I jakże się zowie ta istota? 
Jaźnią, t. j. istota zdolną wymówić Ja, to słówko ta
jemnicze i pełne znaczenia. Już tutaj pokazuje się, że 
jaźń nasza jest: igałyin bogiem, dziełem, słowem 
Boga, czyli bóstwem w swej stni; że jest małym 
światem w swej czasowej, i małym p o z a ś w i a t e in 
w swej wiekuistej istni, wszędzie zaś ciałem i duszą 
w jedni. Ciało i dusza są czynnikami jaźni; jaźń zaś 
jest naszą rzeczywistością.

Ciało, które żyjąc tutaj nosimy na sobie, niejest 
naszą właściwą istotą, czyłi niejest naszą so bistoś
cią. Czemu? Ponieważ bierze ono początek z na 
sienią rodzicielskiego, a wiec z obcej materyi, wzra
sta naprzód sokami, później mlekiem matki, wresz
cie jarzyną, iniesem zwierzęcem, zaczein wciągając 
w siebie wciąż obcąrozłogę, powiększając się nią, prze
rabiając ją w treść własną. Nasze ciało, to nie nasza 
istota; to owoc rodzicielskiego ciała, jarzyną łub mlekiem 
rozdęty i wypełniony; to mięso wolowe w nas przeisto
czone i z nami zrosłe! Nasr e ciało w ypły wa z ogólnej 
materyi, żywi się ogólną materyą i rozwięznje się w o- 
gólną materyą; to nie nasze, ale cudze dobro; to rzecz 
pożyczona; to wioska, którę trzymamy dzierżawą; to 
domek najęty. Nasze ciało zmienia się ustawicznie; 
dziś młode jest i piękne, wnet męskie i silne, wnet 
stare, skurczone i słabe; dziś zdrowe, jutro chore; 
niewierny przeto nigdy, której chwili jest ono naszem 
istotnie. Już za życia względem nas obcą jest ono 
rzeczą; po uaszej zaś śmierci nienałeży do nas w ca
le. Trup nasz niejest bowiem naszem ciałem, ale o- 
statecznym naszym wymiotem, że tak rzekę, wielką 
ostateczną na6zą śliną wyplutą. — Dusza niejest tak
że naszą sobistością. Czemu? Ponieważ ona jest 
cząstką ogólnego ducha, wypływa z duszy rodziców 
wraz z ich nasieniem, żywi się duchem obcym, przy
właszczając sobie cudze myśli, cudze systema, tudzież 
mowę, której s ma nieut orzyła, a więc względem
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-iebie zawsze cudzą, chociaż i narodową. Dusza u- 
/dzona nad Sekwaną, karmi się duchem narodu fran

cuskiego. dusza berlińska duchem niemieckim, a dusza 
warszawska duchem polskim, każda s-tych dusz du
chem europejskim, duchem czasu, wd&órym żyje. Du
sza Sokratesa inaczejby w średnim wieku, a inaczej 
dzisiaj myślała, my sami inaczejbyśmy myśleć musieli 
żyjąc pod Bolesławem Chrobrym, lub pod którym z Zy
gmuntów. Dusza jest echem ducha miejscowości i cza
su, echem ducha ogólnego. Jak nasze ciało przerabia 
w siebie obcą iunteryą; tak nasza dusza przeistacza 
w sobie obce myślenie. Cudze ideały,  zdania i 
idee 6ą jej potrawą! Już za życia tego rozlewa się 
ona tak chętnie w duch ogólny, udzielając np. swych 
myśli ustnie lub na piśmie innym duszom, już teraz 
przepływa w inne dusze, po śmierci zaś wraca 
zupełnie na łono ogólnego ducha! Wyszła ona z o- 
gólnego ducha, rośnie duchem ogólnym i znika w o- 
gólnym duchu! To nienasze, ale cudze dobro, to 
wiatr, którym ciało nasze napompowane. Dusza na
sza zmienia się ciągle. Była młed i i nieumiejętną5 
później robi w umiejętności postępy i staje się s każ
dym dalszym krokiem inszą; dojrzała wreszcie, jed
nakże nabiera tak często inszego sposobu myślenia. 
Inne wiatry przyszły i inaczej czynność jej rozkołysa
ły, a więc inną została. I któraż s tych dusz od
miennych jest naszą istotnie? Ale cóż stąd wynika! 
Dusza niejcst naszą sobistością, lecz duchem ogólnym 
w nas ujednostkowanyin i zamkniętym! — Nasza 
60bistośc leży jedynie w naszej jaźni. Jaźń 
nasza, przynajmniej doczesna, — a co doczesnej, to 
równie przedświatowej »ak i pozaświatowej, lubo w in
nym żywiole, jest przyrodą, jaźń składa sie z dwu 
ogólnych i wiecznych czynników, z materyi i z ducha. 
Te czynniki kojarzą się wniej, przenikają się nawza- 
jetui na wylot, przerabiają się w odrębną rzeczywis
tość, tracą więc swą ogólność i wieczność, stają się 
pojedyńczerni i czasowemi zjawiskami, a przeto na-



szem ciałem i n zą dug'tg w jednej istocie,  
która przestaje być świat ;m ogólnym, i występuje ja
ko świa pojedynczy, jako świat w świecie,  
jako udzielna sobistość. Ciało jest cudzein do
brem, staje się przecież nasze in, zostawszy jaźni na
gi' ej zewnętrznym sprawca 5 dusza jest cudzein dobrem, 

'Stoję sie przecież naszefn, zostawszy jaźni naszej 
wewnętrzną spr* wczynią. Obca materya w jaźń na- 
szę zamieniona staje sie nasza, na szem ciałem; ob
cy dprh w jaźń nasze zamieniony, staje sie naszym, 
naszą duszą. Jaźń nasza jest upojedyńczeniein dwu 
ogólności, materyi i ducha , jest stopieniem sie dwu tych 
ogólności w pewnym punkcie miejsca i czasu, jest tym 
punktem stopienia, istnieniem w odosobnionym atomie, 
Bogiem w jednem zę swych czasowych objawień. Jaźń 
nasza jest kropelką z istoty Boga w morze istnienia 
rzuconą; jest bóstwem ubierającem się w listek jeden 
z dr.ewa ogólnej materyi i oddychającem atmosferą 
ogólnego ducha; bóstwem z naturą i z duchem ogólnym 
zrosłem, przecież niepodległem i sobistości swój nie- 
t/acącem! Otrzymujemy, idąc w przedświat lub poza- 
świat, nasze ciało i nasze duszę od ogólnego istnie
nia i'oddajemy je w końcu, opuszczając przedświat 
lub świat, ternu ogólnemu istnieniu napo wrót; jesteś
my zaś zwłaszcza tutąj, tern właściwie,* w co prze
rabiają sio w nas i przez nas odrobiny ogólnego 
istnienia z nami zrosłe, t. j. tera, w co przeistacza 
się bóstwo nasze za pomocą swych światowych 
żywriołów, czein czyni się sama stność nasza za- 
pomocą ogólnego Istnienia stającego się jej 
własnością.  Objawiające sie bóstwo pojedyńcze mu
si się skąpać w ogólnein objawieniu i nasiąknąć jego 
wodą! Jaźń nasza sadowi sie sama i jest tern,, 
czem się usadowiła. Jej ciało i jej dusza są po
średnikami tego sadowienia się; sadowienie się 
zaś, t. j. boska jej dzielność jest nią samą. Jak 
Bog sadowiąc się, świat tworzy; tak jaźń nasza, to 
bóstwo jed ostkowe, sadowiąc się, dopina swego obju"



wienia. Jesteśmy Miikomemi jatkami w jednym punk
cie przestrzeni i w jednym momencie czasu, które 
przecież boskiej są natury, świat własny tworzą, w tyra 
świecie sic urzeczywistniają i wiecznie żyją5 jesteśmy 
czynem Boga, który staje sie samodzielnym i 
do własnych czynów przychodzi: jesteśmy chwi
lowym Hymenem ogólnej materyi z duchem ogól
nym, Hymenem tyin w nas sie ujednostkowiającym 
i poczuwającym, przez nas mówiącym, naszą sobi- 
stość stanowiącym. -- Nim sie urodziliśmy, byliś
my już, ale byliśmy jako istoty świata przyszłości, 
jako istnienie w swej stni, jako bóstwo czyste, 
czyli jako jaźń przedczesna, jako ze wnętrzność i 
wewnetrzność boska w jednostce. Zewnętrz- 
ność ta ubiera sie w materyą ogólną i zostaje ciałem, 
a wewnitrzność karmi sie duchem ogólnym i zostaje 
duszą. Jaźń nasza pr/edczesna zamienia sie tym spo
sobem w jaźń nasze doczesną. Jaźń ta żyje i tworzy 
świat własny.” Umieramy. Oddajemy w ówczas ciało 
materyi ogólnej, a dusze duchowi ogólnemu, zostajemy 
znowu jaźnią czystą, zew letr nością i wewnętrznością 
boską w jednostce, czyli jaźnią wiekuista. Jazu przed
czesna jest naszym początkiem a jaźń wiekuista 
naszym końcem; jaźń doczesna jest środkiem prze
istoczenia naszego początku w koniec, a więc dzia
łalnością,  życiem w czasie,  rozwijaniem 
siebie samej, tworzeniem własnego świata. 
Jaźń przede' esna jest bóstwem in potentia, jaźń do
czesna nas'em bóstwem in actu, a Jaźń wiekuista na- 
szetu bóstwem in sempiterno; wszystkie te trzy jaźni 
są właściwie jedną jaźnią wieczną. Bogiem w jednost
ce czyli bóstwem, numen aeternum in manifestationis 
suae historia! Ani nasze ciało, ani nasza dusza, 
które właściwie nie są naszemi, ale jaźń nasza jest 
nieśmiertelną, ponieważ ona jedynie jest bóstwem, któ
re sie odosobnią, objawia i własny świat tworzy. Ze 
zaś jaźń ta jest ciałem i duszą w jedni; ze ona tylko 
ciałem, z ogólnej rozłogi wziętem, i duszą, z o-
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gólnego ducha otrzymana, pracować i u w i e c z n i ć 
sic zdoła; że tworzy świat własny w święcie powszech
nym, i że świat ten staje się przeszłoś ciii wic-  
cznie  żyjącą; wiec jesteśmy s ciałem i duszą 
nieśmiertelni. Ciało jaźni wiekuistej różni się przecież 
od ciała jaźni doczesnej, ho niejest ciągłe dzisiejszem, 
zaczćrn ciągle inąem, ale uwiecznioną wszystkich 
tych ciał dzisiejszych całością! Tożsamo rozumie 
sie i o duszy w j; źni wiekuistej. Tylko jaźń dzisiej
sza w e d r u j e cząstkowo i c o d z i e ii s każdą z a- 
gasłą chwilą,  w kraj bo zostańu, ale nie jaźń 
całkowita! — Jesteśmy nieśmiertelni, jako bóstwo z ło
na przedwieczności wytryskujące, świat własny two
rzące i w tym świecie na wieki żyjące, jako jaźń je
dnostkowa, będąca Boga obrazem i jak Bóg działają
ca! Zrośli jesteśmy dla tego z ogólną inateryą i z o- 
gólnyiu duchem, byśmy się tein łatwiej aż do wielko
ści boskiego objaw ienia rosszerzyć, i Bogu samemu spro
stać mogli, oraz byśmy poczuli nasze od Boga zawisłość 
i różnicę! Jaźń przedczesna i jaźń wiekuista są równie 
jak jaźń doczesna, ciałem i duszą, ponieważ są zewne- 
trzuością i wewmętrznością. Ciało i dusza jaźni przed- 
czesnej są zupełnie boskie, ciało i dusza jaźni Tłocze- 
snej są światem obmazane, dla tego też obcością tchną- 
ce, ciało i dusza jaźni wiekuistej są boskie, ale świa- 
towością zbrudzone i wiasnćm objawieniem się na wie
ki wieków napiętnowane!

Jaźń, składająca się s ciała,  z duszy i z o- 
bojga w jedni,  jest trójcą, zawiera więc w sobie 
trzy rosczłonia, które nam poznać należy. Przeświad
czenie jest pierwszeni jaźni naszej rozczlonicm, i po
lega, jak już wiadomo, na poczuciu siebie samego 
przez świadectwo natury i naszej zmysłowości, czyli 
obcego i naszego zewnętrznego świata. Jest to czu
jąca sie jaźń nasza empiryczna. Świadomość jest dru- 
giem jaźni naszej rosczłoniem i polega, jak równie już 
wiadomo, na poczuciu siebie samego apryorycznem, 
czyli, przez własne myślenie, t. j. przez bezpośrednią
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pewność tego, ze myślimy, a wiec, ze jesteśmy. Jest 
to czującą sio jaźń nasza spekulacyjna. Przeświad
czenie i świadomość, będące polarnemi czynnikami ja
źni naszej rzeczywistej, albo raczej jej wiadomości o so
bie, są właściwie rozczłoniami przesłańczemi. 
Własne uczucie wreszcie jest przeświadczeniem i 
świadomością w jedni, a wiec trzeciem i ostntniem ja
źni naszej rosczłoniem, zaczem wiedzącą o sobie jaźnią 
samą i istotną. Uczucie to polega na tern, iż oglądamy 
sie bespośrednio ciałem i duszą w jednej istocie, ży- 
wćni jestestwem, źe poznajemy sie bespośrednio samo
dzielnością, wolnością i bóstwem. Jak pewni jesteśmy 
obcego i naszego zewnętrznego świata zupełnie bespo
średnio mówiąc: Sentio ergo res est, ergo etiam res 
sum, i jak bezpośrednio pewrni jesteśmy naszego i ob
cego wrewrnetrznego świata, mówiąc: cogito, ergocogi- 
tatio sum, atque cogitatio est; tak bespośrednio pewni 
jesteśmy naszej i obcej jaźni, mówiąc, vivo et ago, er
go vita et actio, ergo qtioque libertas, etnumen sum, ac vita, 
actio, liebertas et nuinen est. Jak byt świata zewnętrznego 
i Wewnętrznego, tak również i byt świata całkowitego, ży
wego i rzeczywistego nie ma i niepotrzebujc dowodu, po
nieważ to same bes po średni ości, a każdy dowód jest 
pośr ed n i ctwem. Kto niewie przeto, żejest samodzielną 
i wolną istotą, bóstwem, że tedy istnieje samodzielność, wol
ność i Bóg; temu tego niedowiedziesz; ten jest też niego
dzien twrego usiłowania, gdyż się tem nie czuje, czemjest 
rzeczyiście, gdyż niema własnego uczucia! Jeżeli 
potrafimy uchwycić prawTde odwieczną w jej pełnej cało
ści, jeżeli widzimy 6ię s tą prawdą w bezw zględnej jedni 
i względnej różni, czyli filozoficznej różno jedni, i je
żeli doznajemy, że prawda ta jest Bogiem, światem i 
nami sainemi; zdobywamy własne uczucie! Przez wia- 
sne uczucie, ten przymiot Boga, zbliżamy się do ojca 
naszego w niebie, wchodzimy z nim w unią, stajemy się jego 
obrazem, samodzielnem i wolnem bóstwem. Samodziel
ności i wolności naszej nieznosi ta okoliczność, że ciało 
nasze jest z ogólną materyą, a dusza nasza z ogólnym
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. duchem w zrośnięciu; to tylko samod' ieln. ść i wolność 
nasze ogranicza, od boskiej odróżnia!

Jaźń; która się samodzielnością,  wolnością  
i bóstwem por uła, czyli której własne uczucie  
stało się s z pi kie pacier owym , mózgiem, istotą, jest 
z natury swej jaźnią roskar ującą, pańską. Wła
dzy swej doświadcza ona nasamprzód nad wlasnem cia
łem i nad własną duszą. Ciało bowiem posłuszne jest 
jej na każde skinienie. Ona mówi do niego: idź wpra
wo, w lewo, stój, siadaj, ruszaj ręką, palcen : i cia
ło wykonywa roskaz otrzymany co do joty. Dusza jest 

' także jej posłuszna. Posłuszeństwo duszy, tej przy- 
czynowosei w nas zamkniętej i żyjącej,s pokazuje się 
już w por iis'.a ni u ciała wedle jaźni ruskazu i woli. 
Ale niedość! Dusza niema ochoty np. do pracy umy
słowej. Woła zaś jaźni każe jej brać pióro i dalej 
nad rospoczetćm dziełem pracować. 8 początku dusza 
się wszystkiemr siłami swerni opiera i płodzi ociężale; 
wnet jednak przedmiotem się zapala, staje się czynną, 
i dokonywa tego świetnie, do czego ją roskaz jaźni 
zniewolił. Tego zjawiska doznał każdy autor, który 
kilka dzieł rozleglejszych napisał, i który, jak natu
ralnie niezawsze był w najłepszem do pisania usposo
bieniu. Nawet dusza znużona jest jeszcze jaźni posłu
szną. Rotek sławny cierpiał, przeszło łat piętnaście, 
prawie ustawiczny zawrót głowy, jako skutek ciągłe
go siedzenia i pracy umysłowej. Nieprzestał jednak 
umysiowo pracować, i dusza jego cierpiąca zdrowo wy
lewać się musiała, aż do ostatniej życia jego chwili. 
Jeżeli jaźń przedsięwzięła postawić s ię inaczej 
pod względem politycznym, stać się np. *s Po
laka dobrego złym Polakiem, lub odwrotnie; wtedy po
słuszna dusza przychodzi jej natychmiast na pomoc 
i walczy za jej wolą swemi dostateczne mi po
wody, swem myśleniem! Ciało wiec i dusza, to 
najpierwsze jaźni naszej niewolniki. Jaźń, doświad
czywszy swego panowania nad wlasnem ciałein i własną 
duszą, rosciąga swój płaszcz królewski nad całą na-
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furą. Ona idzie drogą, bierze kamień do reki, rzuca 
go silnie i rostrzaskuje go o kamień drugi! Podoba- 
lo sic jej ściąć ten modrzew piękny, i modrzew leży 
u nóg jej klocem, czyli trupem. Jej strzała dosięga 
orła w obłokach i ściele go u swych stop na ziemie; 
jćj luk zabija lwy, tygrysy, dziki, straszliwe po
twory. Któż niezna prac Herkulesa! Jaźń każe wo
dzie obracać kolo młyńskie, a wiatrowi skrzydła swe
go wiatraku. Ziemia musi dla niej rodzić owoce, ogień 
inusi dla niej jeść gotować! Wszystkie żywioły, wszyst
kie rzeczy na ziemi, to także niewolniki jaźni! I cze
mu? Jaźń, jest czującą się sobistos'cią, wszystko zaś 
jest względem niej niê obistością. Sobistość jest panią, 
niesobistość niewolnicą.— Wystawmy sobie teraz pierwo
tny stan natury! Jedna jaźń pańska zachodzi drugiej ja
źni pańskiej drogę. Obiedwic roskazująj żadna nie- 
chce być posłuszną. Obiedwie czują się obrażone i każda 
pragnie zniewolić drugą do posłuszeństwa. Już sarn 
opór wzajemny zwraca ich uwagę na siebie i przeni
ka je pewnym szacunkiem: jedna widzi tu w drugiej 
samą siebie, czyli własną sobistość. Ale jedna i dru
ga temu niewierzy i mówi: może to jeszcze jaka no
wa dotąd mi nieznana niesobistość, może to jaki rodzaj 
pawiana! Walka zatem jest tutaj rzeczą konieczną, 
a do tego walka na śmierć lub życie. Spotykają sie 
tedy dwa wrogi, i jeden z nich legł u nóg drugiego 
krwią zbroczony i zmarł wymyślając wściekle, ale nie- 
ustąpił, niewyrzekł się własnej sobistośći, własnego 
bóstwa! Zwycięsca zastanawia się i uznaje, że nie
boszczyk był, równie jak on, sobistością. Więc mówi: 
panowałem dotąd, ale nad niesobistością 5 teraz spo
strzegam kraj nowy, kraj sobistośći.  Zdobyć 
ten kraj muszę i rosszerzyć nad nim swe panowa
nie! Do tego celu jest przecież jeden tylko środek, 
t. j. walka na życie lub śmierć. Będę panował, łub 
zginę! Idę więc do boju i szukam sobistośći! Takie 
własne uczucie jest jaźnią pańską wyższej potęgi, ja
źnią pańską z własnego przedsięwzięcia. Takie uczu- 
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cie wiedzie albo, na tron, albo pod mogile. To kró
lewskie  nozu ,ie Jaźń I rólewska wyzywa wszy
stkich ludzi do walk* i zabija jednego po dńigiin. Juz 
usłała pole marlwcmi ciałami5 woła tedy do innych: 
poddajcie się, a daruje wam życie! Trwoga wszyst
kich przejęła, składają broń, i zostają niewolnika
mi. Zwycięsca dopiął swego celu i jes już panem 
w kraju sobistośei. Jest to stosunek p a na do nie
wolnika. Panem jest ten, kto nieceni swego życia, 
komu wolność i samodzielność droższą jest nad życie; 
niewolnikiem jest, kto kocha życie nadewszystko i lę
ka się śmierci; panem robi śmiałość, niewolnikiem tchó
rzostwo. Pan dowiódł, pogardzając śmiercią, własnej 
sobistośei, własnego bóstwa uczucia, i dla tego go
dzien być panem: nitwoliik dowiódł obawą śmier- 
i, oraz zrzeczeniem sie własnego bóstwa, i wła

snej wolności,' że niejest istotną sobistością, za
służył więc na jarzmo. To nie człowiek, ale bydlę! 
Toż samo rozumie się i w kraju literackim, czyli w sto
sunku jeniuszti śmiałego i jego niewolniczych zwolen
ników. Pan roskazuje teraz; niewolnicy słuchać mu
szą. Pan używa owoców7 s pracy niewolników, a nie
wolnicy pracują dla pana i zrzekają się \ życia owo
ców7 z własnej pracy. Pan żyje wr wygodzie i w do
statku, niewolnicy w znoju i biędzie. Pan porywa 
najpiękniejsze córki swych niewolników7 i rzu 4 się 
w oparzeliska bydlęcej uciechy: niewolnicy czują swą 
hańbę, przecież milczą. Pan robi najpilniejszego ze 
swych niewolników dozorcą nad innemi i udziela mu 
cząstkę swej władzy; a leniwego każe, aż do krwi 
csmagać, który z nich pokazał się krnąbrnym, tego 
przebił swą szpadą i dt 1 strss'diwy przykład sub- 
ordynacyi! Widzą to niewolnicy, drżą ciągle przed 
śmiercią i stosują się do śwr iętej woli paua! Ka
żdy pragnie podobać sie panu i być w jego łasce. Pan 
robi swych faworyto v urzędnikami, rzuca im kości zc 
swego stołu, zawiesza na ich piersiach złote wierno
ści i zasługi oznaki, oraz inne cack4 • PomuJh n*e"
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wolniki, że to tylko cacka, przecież pyszni są z nich, 
ponieważ pan tak âże. Tak powstało państwo naj- 
pierwsze na ziemi. Despotyzm, czyli pan i nie- 
w.olniki, to najdawniejsza, ale i najdziksza forma 
rządu! ł*an powiedział, że jest osoba święta i nie
tykalną, że rząd jego, to otrzymany dar z nie
ba, a niewolnictwo głosem stótysięcznym słowa jego 
na całej zieini rostrąbilo! — Niewolnik pracuje, bo 
musi, ale zazdrości w chróśniaku malinowym siedzą
cemu i swobodnie wszelkiej roskoszy używającemu pa
nu. Uważa ciągle na pana i uczy sie od niego w ł a- 
snego uczucia. Tym sposobem został on w końcu 
sobistością.  ̂ Jako c/ująca sie sobistość, przestaje być 
niesobistością, zaczem i niewolnikiem. On już jest 
wolnością, ale jeszcze u i e u z n a n ą, gdyż jeszcze n i e- 
stoczył  za nią walki. Dość przecież, że ujrzał 
już siedmiofarbną piękną wolności kokardę, że rozbu
dził sfinxa własnego uczucia w piersi i rostopił się 
w różanym obłoku nadziei. Ou czuje sie jaźnią, sta
je sie wiec nieposłuszny, i pan każe go rostrzelać! 
Inni niewolnicy, co równie jak rosstr elany, poczuli 
się już wolną sobistością, zostają tym czynem pana do 
żywego dotknięci, robią spisek i zabijają swego tyra
na, lub strącają go s tronu. Wszyscy spiskowi są 
teraz panami, i rozdzielają miedzy siebie innych nie
wolników. Arystokracya jes t  córką jedyno
wi ad z twa. Spiskowi zostali panami jedynie dla te
go, że pogardzili śmiercią i stoczyli za swą niepodle
głość, za boskość swej sobistości niebespieczną walkę. 
Rząd się rosprysnąl i przeszedł w ręce wielu. Każdy 
panek jest silny, ale nie tyle, de dawny pan panów. 
Mnóstwo teraz jest panów, a więc i mnóstwo przy
kładów własnego uczuci a. Historya opowiada nie
wolnikom początek panowania ich panów i tych
że pierwszy stan niewoli. Nauczeni historyą i ośmie
leni własne m ii czuciem; sprzysięgają sie przeciw 
Arystokratom, mordują ich, i otrzymują władzę. I cóż 
zdoła ciężkie strusie ciało gminu uskrzydlić i skłonić



436

do orlego lotu? Nie jeden despota,' ale mnóstwo ty
ranów ; nie monarchia, ale arystokracya! Bogu dzię
ki, ze autokraty rozdają szlachectwa, dzielą swych 
poddanych na mnogie czyny! Cały lud powstał, 
cały wiec lud został wolnym. Rzecz pospolita  
jest córka w i eł o władztwa. Teraz uczuł sieka- 
zdy sobistością i każdy został panem. Każdy roska- 
zuje, ale nikt słuchać niechce. Brak niewolników czuć 
sic daje; dla tego tez każdy bogatszy i silniejszy sta
ra sie zrobić innych służalcami sweini. Stąd stron
nictwa, które każde rzeczpospolitą rozdzierają, stąd 
ustawiczne burze, które każdym demokratycznym na
rodem miotają. W  tym tysiąckroć złamanym tysiąco- 
kącie mnogości wolnych jaźni, porządek jest rzeczą nie
podobną. Sąsiadem wolnego ludu jest silny despota. 
Ten korzysta z wewnętrznej jego niezgody, wkracza 
z wojskiem, i wyuzdaną wolność ujarzmia! Tak upadla 
Grccya pod Filipem," tak i nasza ojczyzna kochana! 
Widzą to inne wolne ludy i korzystają z danej im na
uki. Robią wiec mądrą konstytucyą i oddają opiekę 
nad państwem Jednemu; czy to król, czy konsul, 
czy prezydent,  mniejsza o nazwisko! Dość, że tu 
wszyscy Jednemu najdzielniejszą osobistość przyznali, 
że Jeden został 31 ością. Rząd konstytucyjny 
jest ostatnią i najgodniejszą ludzkości formą istnie
nia. — Ale cóż s całej tej walki wynika? Jaźń nie
wolnicza , która niechce, by jej życie przedźwięczało 
śród nieśmiałej, niemej skargi, która poczuła sie sobi- 
stością, może li przez walkę na śmierć lub ży
cie,  przyjść do swej od Boga sobie przeznaczonej 
a przez własną winę, przez tchórzostwo utraconej wol
ności! Jaźń ta wybija sie na wolność coraz w wię
kszej l iczbie,  jak to widzieliśmy przy powstawa
niu wielowładztwa i gminowładztwa. Lecz nie koniec 
na tern, że już każda jaźń sobistość swą poczuła i wol
ność sobie wywalczyła; potrzeba każdej uznać wszyst
kie inne za sobie równe, i zr ec się panowania 
nad niemi,  potrzeba je* por nać stosunek obywa-
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t e 1 s k i i n i e n a w i d z i e ć n i e w o 1 n i c t w a ! To znaj
duje też miejsce w państwie konstytucyjnem. gdzie lud 
przez s w y c h posłów prawa dyktuje, robi rząd praw 
tych stróżem i przyrzekaj nie tej łub owej równej 
in u jaźni,  ale p r a w u posłuszeństwo. Nasze dotych
czasowe konstytucye są jeszcze w powstawaniu, dla 
tego też dalekie od dojrzałości i niedoskonale, ale do
syć już, że ludzkość na tym wysokim stopniu stanęła. 
Dalej pójdzie ona, może i niezadługo, bo ona idzie 
ciągle i zawsze naprzód! — Jaźń, która przyszła do 
własnego uczucia i która szanuje każde obce 
własne uczucie,  czyli, która poczuła sic sobisto-  
ścią,  widzi w innej sobistości  siebie same, 
i kocha inną sobistość jako siebie sarnę, zo
wie sio osoba, lub osobistością.  Osoba i osobi- 
stość jest podmiot-przedmiotową sobistością, czyli jaźnią 
w sobie i za sobą, a jej najlatwiejs/.em pojęciem jest: 
sob istość~sobistość,  lub też: jaźń^jaźń. Stad 
wynika, że ani w kraju despotycznym, ani w kraju 
arystokratycznym, ani w kraju demokratycznym nie- 
znajdziesz osoby istotnej,  ale sobistość. Żaden 
despota, żaden arystokrat i żaden demokrat niepoznał 
obcej sobistości, ale własną wiec niejcst  osobą 
i niezna osoby. Despota,' arystokrat i demokrat, 
to tyrany niecierpią obcej sobistości, ' to samoluby! 
Osoba i osobistość pokazują się tylko w krajach kon
stytucyjnych. — Do czego jednakże w pedagogice cała 
ta rosprawa? Jaźń twego wychowańca rozwija się jak 
wszelka jaźń inna, czyli jako jaźń narodów, ludzkości, 
i jej celem jest, nietyłko poczucie samej siebie 
sobistością,  ale także i uznanie obcej sobi
stości,  czyli stanie się osobistością,  osobą- 
Wiedząc przeto, jaka droga prowadzi nas do osobi
stości, do stania się osobą, nadać zdołasz rozwikłaniu 
jaźni twego wychowańca należyty kierunek. Tak Bóg 
rozwikłuje jaźni ludzkie w wielkiej szkole życia lu
dów, tak i'tobie rozwiklywać jaźń młodą potrzeba. 
Jeżeliś mędrcem, to ro* widnieją ci tutaj nocy pełne la-
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biryntów i słońce wschodzące zobaczysz. Skoro wy- 
chowaniec twój jest tchórzem; to nie rozdmuchasz 
w nim samodzielności, wolności, bóstwa, osoby! Na
wet i pogardy śmierci uczyć młodzieńca należy! Do 
czego ta rosprawa? Czyi iż ci ona natury jaźni na
szej, tego najtrudniejszego punktu w filozofii nie roz
jaśnia? Czyli/ nierostwiera ci okna nawet do twego 
własnego serca?

Wielka jest różnica miedzy sobą, a osobą, czyli 
miedzy sobistością, a osobistścią. Sobistość jest 
poczuciem siebie samego jako bóstwa, a osobi
stość jest nietylko poczuciem siebie samego, lecz 
oraz i uznaniem jaźni innej, jako jednego i te-
g o ż s a in e g o, przynajmniej w bezwzględnej jedni, b ó- 
stwa. 1 Ale niedość natem! Bóg jest także osobisto
ścią, i do tego najwyższą, ponieważ on niejest naszym 
tyranem, lecz ojcem naszym najlepszym, punieważ 
on będąc sam wolnym, dał nam wolną wolę, stworzy! 
i uznał nas wolnemi, równie jak on, istotami, t, j. jako 
obraz i podobieństwo swoje. Osoba w*ęc prawdziwa 
uważa n i ety lko siebie, nietylko innnych ludzi, 
ale także Boga za samodzielną, wolną i niepodległą 
sobistość, czyli czyni to względem jaźni bewzględnćj i 
pobratymczej, co Bóg względem niej i innych jaźni uczy
nił! Tym sposobem podnosi się jaźń śmiertelna aż do 
jaźni przedwiecznej i dosięga bezwarunkowej unii z o- 
sobistością Boga. Jażń = Jaźń, sobistość-sobis-  
tość, ten prototyp osobistości, znaczy przeto tyle, co 
Ja uznające siebie, wszystkńh ludzi i Boga, tego ogól
nego naszego ojca, przy całej nieskończonej względnej 
różni, za bez względną jednią! Kto się tak poczuł, 
ten jest prawdziwą, boską osobą, tj, sobistością wi
dz ącą siebiesame w bezwarunkowej sobistości! 
To osoba Chrystusa! Pojecie osobistości jest zatem 
tysiąckroć wyższem pojęciem, niż pojęcie sobistości; 
w niein leży zrośnięcie się sobistości naszej jednostko
wej i cząstkowej z ogólną sobistością całej ludzkości, 
u nawet z najogólniejszą sobistością Boga. 8 pojęciem
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prawdziwej osobistości zasiada, ze tak powiem, 
jaźń pojedyncza, jednostkowa, czyli człowiecza na tro
nie Boga, gdyż ona o tein się przekonać zdołała, że 
w istotnej wolności wszystkie jaźni jednia, 
jedyna są jaźnią, że kraj w7olności istnej jest 
niebem, jest paiistwem Boga, w którem wszyst
kie jaźni wzajem sie uznaj a, i kochają, oraz 
jedne tylko in a j ą wolę! Oby to młodzież nas/a, 
tylko dla wolności żyjąca, zrozumieć mogła! Bóg, ta 
jaźń macierzyńska wszystkich jaźni, jest osobistością 
w stni, ezjli zrzódiem świętem wszelkiej osobisto
ści, zaczem osobistością najbezwzględniejszą i 
najprawdziwszą. Gdyby bogowie żyli na zie
mi, byłaby olympem, niebem; wolność panowała - 
by tu prawdziwa i niezamieniałaby sie ustawicznie 
w tyraństwo jednego lub wielu! — OuchowTieństw7o czyni 
zarzut fiilozofii, iż ta nieuznaje osobistości Boga,  
iż ją' czyni rzeczą zupełnie ogólną, dobrem powsze- 
chnern! Bracia! Pomyślcie, że tylko sobistość jest 
jaźnią egoistyczuą i niezdolną uznać sobistości obcej5 
że sobistość uznająca za sobą sobistosć, staje się oso-, 
bistością; że sobistość Boga, stwarzająca w nas same 
sobistości, jestnajbezinteresowniejszą sobistością, a więc 
naszłacbetniejszą i najwyższą osobistością, że przeto 
osobistość każda jest sobistością ze wszystkicmi so- 
bistościami w harmonią jedne zlaną, czyli zupełnie 
ogólną sobistością,  i że w7y ani osobistości,  
ani filozofii niepojmujecie! Wy żądacie gwałtem, 
żeby filozofia uznała, iż Bóg rożni się od nas łudzi, jak 
jedna osoba od drugiej osoby, czyli jak indzie różuią 
się od siebie wymawiając: Ja, ty, on! my, w7y oni!
To byłaby za niska różnica między Bogiem, a człowie
kiem! W  tedy Bóg bjłby względem innie nie Bogiem, 
ale moim śmiertelnym bratem. My różnimy się od 
samych siebie li jednostkowością naszego istnienia. 
Osobistość zaś, to istota, która nas nietylko z na
sze mi braćmi, ludźmi, ale i z naszym ojcem, Bogiem 
jednoczy. Ona niejest wyrazem różni, ale wyra-
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zern jedni. W y  chcecie tedy, by filozofia Boga za 
sobistość,  a wiec za tyrana uznała, wy sami niewie- 
cie, czego zadacie! Gdyby Bóg był jednostkowo-  
ścią, to byłby dziecięciem natury, jak każdy ślimak i 
kamień. Jednostkowośe Boga byłaby zabójstwem Boga. 
Wszakże tak, jak wy, rozumują Ateiści! Bóg jest o- 
gólnem Ty, które jest każdej pojedynczej jaźni, czyli 
każdego stworzonego Ja, rdzeniem i istota, w którem 
wszystkie Ja, stopiwszy się wzajem, staja sie bezwzglę
dna jednością i równością. Właśnie ta bezwzględna je
dność i różność między każdem Ja i powszcchnem Ty 
jest słówkiem On, jako Bóg, nasz ojciec. On tedy jest 
nawyższą osobistością, święta, najpierwszą osoba, 
podwala i wezlein wszystkiej, osobistości. Wreszcie 
Bóg jest nietylko osoba, ale nawet, jeśli chcecie, je
dnostką; jednostką, jest on, ponieważ on zawsze je
den, i nic z nim równać się niemoże: jednostką przecież, 
s której wszelkie stworzone jednostki wypły
wają, a wiec już dla tego samego ogólnością albo raczej 
powszechni ścią, t. j. całostką będącą powszechnej cało
ści świętą krynicą. — Każda jaźń ma religijnein, moral
ne in i prawem swem prawidłem: /Szanuj i kochaj
każdą osobę, oraz twego Boga, jak siebie sa
mego! —'Mówiliśmy tu tyle o osobistości. Ze pod 

.tą nazwą nierozumiemy, jak zwykle, samołubstu a, 
ale zupełnie co innego, ale, że tak sie wyrażę, wszys- 
ko-lubstwo, czyli miłość wszelkiej sobistości, 
rzeczą jest oczy w istą. *

S pojęcia osobistości we wszystkich jej konturach 
wynika, że wolność jest istotą łudzkiej jaźni, równie 
jak ciężkość istotą każdego fizycznego ciała, jak siła 
istotą każdego ducha. Wolność jest naszą sobistością, 
korzeniem naszego człowieczeństwa  ̂ wianem naszym 
z rak Boga! Kto dał sobie wolność wydrzeć, przestał 
być człowiekiem; kto innym wolność wydziera, depce 
najwyższą świętość nogami i jest zbuntowanym przeciw 
Bo£u szatanem. Niewola nieda sie żadnem na świecie 
usprawiedliwić prawem, bo r Iowiek jest systeiuatycz-
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nym zbiorem wszystkich ostatecznych celów Boga, czyli 
pączkiem na drzewie powszechnego istnienia, stereotypo- 
wem powtórzeniem boskiej jaźni, a wiec po Bogn najwyż
szą wolnością. Całe ludy, a nawet części świata 
niezdołaiy się podnieść do pojęcia wolności, osobistości, 
sobistości i jaźni. Azya i Afryka np. nieznaly wolności, 
ponieważ tam, wyjąwszy jednego despotę, każdy 
był niewolnikiem. Grecy i Rzymianie, tak zwane ludy 
wolne, przyszli, do pojęcia sobistości, ale nie do poje- 

i cia osobistości. U nich ci tylko byli wolneini, których 
urodzenie do tego stanu wyniosło, jak np. obywatel 
Aten lub Rzymu, albo też którzy odznaczyli sic przez 
pewną tegość charakteru, jak np. stoik Epiktet. Wolny 
był tg .wolnym z różnego powodu, ale nie dla tego, że 
b y ł, c z ł o w i e k i e m. * Dopiero w Chrześciaństwie stała 
sie niewola .niepodobieństwem, bo tu każdy człowiek 
bratem zbawiciela,  a wiec synem Boga, bós
twem, wolną osobą, chociażby sie i w kajda
nach urodził. Gdzie w chrześciaństwie niewola pa
nuje, np. w krajach, których przedaje każdy panek pod
danych swych na głowy, jak ydlo na sztuki, tam 
chrześciaństwo jeszcze nieprzyszło do swego pojęcia, 
niestanęło na stopniu przeznaczonego mu rozwikłania 1 — 
Arystoteles i Montesąuieu usprawiedliwiają niewolę. Ary
stoteles mówi: „Ludzie, którzy niezdolni są panować 
nad sobą, potrzebują, żeby kto inny nad niemi panował. 
Inaczej rospryśnie sie człowiecze społeczeństwo w dziki 
stan zwierzęcy. Kto jest swych namiętności poddań- 
cem, działa nierozumnie, działa jak zwierze; tego trze
ba koniecznie wziąść na łańcuch !*‘ Montcsąuieu znowu 
mówi: ,̂ Jeżeli słaby szukając obrony, uda się dobro
wolnie pod opiekę mocniejszego, jest i powinien być 
jego niewolnikim.“ Ale oba te przypadki są wzglę
dne, a zatem chwilowe. Panujesz np. nad dzikim 
nicumiejącem się rządzić tylko dopóty, dopóki nieuro- 
śnie i do rozumu nieprzyjdzie. Toż samo znaczyć sie 
powinno o nierozumnym i dla tego też pod obcem 
panowaniem jęczącym narodzie. Ugoda Montesąuiego

C zę ść  I I .  T o m u  1. * 6
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nicpociąga wcale za sobą niewoli, bo bronić bliź
niego w potrzebie jest każdego człowieka obowiąz
kiem. Jedynie szatan jest w takim razie egoistą i szu
ka własnej korzyści. — Niewola przeto nieda się uspra
wiedliwić, i robi kraj, w którym panuje, krajem barba
rzyńskim, krajem od człowieczeństwa bardzo dalekim! 
W calem Moslemizmie np. niema człowieczeństwa! — 
W chrzcściaństwie samem nieprzyszła jaźń, a z nią so- 
bistość i osobistość, zupełnie do swego prawdziwego 
pojęcia, mimo tego, iż wszędzie się sobą poczuła. Fran
cuz. Włoch, Hiszpan, Portugalczyk, a nawet Anglik 
są Empirykami, znają przeto tylko jaźń empiryczną; 
Niemiec jest Metafizykiem, zna więc tylko jaźń meta
fizyczną. Jaźń empiryczna jest żyjącem ciałem, jaźń 
metafizyczna żyjącą duszą; tamta pierwszą, ta drugą 
połowicą prawdziwej jaźni! Poznanie jaźni prawdziwej 
ma rospocząć polską filozofią i stać się jej 
główną cechą. Polska filozofia wystąpi tym sposobem 
jako prawdziwie chrześciariską. Polak czul się już od 
dawna, jak to jego historya dowodzi, panem i równym 
każdemu obcemu królowi. Jaźń więc jest zrzódłem kar- 
packiem, s którego Wisła nowćj mądrości pełnej bespośre- 
dniego uc7.ucia Boga i swobody s czasem wypłynie. — Każ
da jaźń jest w prawdzie bóstwem, ale innego rodzaju. Ró
wność między ludźmi jest przeto jedynie na polach 
bezwzględności, t. j. przed Bogiem i człowieczeństwem, 
w kościele i sądowniczym''trybunale. Kto zaś pragnie 
względnej między ludźmi równości, niewie sam, 
czego żąda. Któż zdoła ludzkie usposobienia i zdolno
ści, interesa i namiętności zrobić równemi? Podziel 
dziś np. majątek między wszystkich na równe części i 
znieś zupełnie różnicę między panem a żebrakiem! Ju
tro już będzie pilny bogatym, a próżniak hołyszem! 
Wymaganie bezwzględnej równości jest słuszne, 
wymaganie zaś w zgl ę d n ej r ó w n oś c i urodzić się mogło 
li w mózgownicy jakobińskiej w czasie Robespierów! 
— Nierostapiaj jaźni twój ani w narodzie, ani w ludz
kości, ani nawet w Bogu, jak kropli czerwonego wina 

*
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w morzu! Ccmu? J aźń=Jaźń jest nietylko bezwzglę
dna jednia, alei względna różnią. Jest to róznoje- 
dnia. Jaźii twoja jest także bóstwem udzielnem! 
Prawdziwą nędzotą jest, iść za opinią familijną, narodową, 
ducha czasu itp., czyli być narzędziem jakiego stron
nictwa. Tu niema samodzielności, tu niepoczuło sic 
jeszcze bóstwo jednostkowe! — Jaźń występująca, nie
tylko jako sobistość, ale i jako osobistość zdolna jest 
charakteru. Charakter jest jeden, i polega wstaniu 
się Dogiem na ziemi, czyli w rozwikłaniu swej 
najwyższej doskonałości. Ze tyle jest charakte
rów miedzy ludźmi, to dowodzi jedynie różnych stano
wisk na jednej i tejże samej drodze do wspól
nego celu. — Jestem jaźnią, skoro zaczynam się od
różniać od mojej zewnętrzności, czyli od mego ciała i 
mojej duszy5 skoro się jako oboje w jedni, jako ca
łość, jako bóstwo poczułem. — Ciało nasze, czyli 
jaźń empiryczna jest przysobistością, bo leży przy 
naszej sobistości; dusza nasza, czyli jaźń metafizyczna 
jest wsobistością,  bo leży w naszej sobistości; jaźń 
nasza, czyli jaźń filozoficzna, prawdziwa, jest diaso- 
bistością, ponieważ istnieje dla siebie i tworzy 
świat własny. Dlasobistością jest każda sobistość. — 
Lecz już dosyć co do ogólnego jaźni pojęcia i przed
stawienia!’

*) Każdy człowiek ma własne uczucie,  ale 
nie każdy rozgrzewa je, aż do zagotowania się bóstwem, 
aż do zakipienia samodzielnością. Lubo własne uczu
cie, samodzielność i boskość są naszą istotą , przecież 
rozbudzać je, równie jak wszystko, w wychowańcu 
należy. Dzieci małe niemają wyobrażenia o swej jaźni. 
Mówią też, zamiast: ja byłem, widziałem: Józio
był, widział i tp. W  tym stanie znajdują się dotąd 
dzikie ludy w Afryce i Ameryce. Tu pokazuje się 
dziecinność wyrażeń, które zwykle w trajedyach 
dawnej francuskiej klassyczńości panują, np. Cezar 
prawi: Znasz ty Cezara? zamiast: znasz ty mnie?
Cezar mówiący osobie: Znasz ty Cezara, byłby dziec-
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kiem, dzikim człowiekiem i niemiałby uczucia własnej 
jaźni! Ale niedziw! Ileż to ludzi wie to jedynie, źe 
J a jest zaimkiem zastępującym miejsce naszego nazwi
ska i oprócz tego nic więcej! — Skoro dziecię Ja 
mówić osobie zaczyna, poczuwa się już jaźnią i przy
chodzi do pewnego o niej wyobrażenia. Jaźń młoda 
wymaga bardzo troskliwego wychowania, bo inaczej 
poczuje się wprawdzie sobistością, ale n;e osobistością. 
Chcąc ją kształcić, rozdmuchuj w niej naprzód uczucie 
sohistości, później osobistości! Trzymać się tu powi
nieneś następnego prawa : Obchodź się s twym wy-
chowaiicem, nie jako ze zwierzem potrzebującem tre
sury, ani też ustawicznie jako z nięcztijącem się jesz
cze dziecięciem, ale jako s twym przyjacielem, t. j. 
jako z drugą równą Ci zupełnie dlasobistościa! Izba 
dziecinna lub szkoła niechaj tern bidzie dla Ciebie, 
czem kraj Liliputów dla Guliwera, t. j. światem przez 
dorosłych małych ludzi zamieszkałym. Nietylko ty je
steś nauczycielem dziecięcia 5 dziecię jest także twym 
nauczycielem, a dotego bardzo ważnym, bo nauczycie
lem antropologii, psychologii, pedagogiki, słowem po
dania człowieka i samego siebie! Ono nicumie sie 
jeszcze płaszczem fałszu i obłudy pokrywać, rostwie- 
ra Ci więc człowieczą istotę, i możesz w niej czytać, 
jakby w wyraźnie napisanej księdze. Ty i dziecię 
stoicie przeto w jednej zupełnie randze i jedynie wiek 
wasz stanowi między wami różnicę. Czem ty dziś je
steś, dziecię będzie jutro 5 a czem dziecię dziś jest, 
tem byłeś wczoraj! Wczoraj, dzisiaj i jutro, to są 
Ii względne byiu różnice, tożsamą zaś śą rzeczą w bez
względnej jedni. Człowiek przychodzi łatwo do wła
snego uczucia i do samodzielności, skoro uznajemy 
w nim człowieczeństwo i obchodzimy się z nim, jako 
s człowiekiem. On, twój młody przyjaciel,  powi
nien Cię szanować, ale twą powinnością jest na jeg° 
szacunek zasłużyć i zapłacić mu szacuhek szacunkiem* 
Między dwiema jaźniami jest tenże sam stosunek, co 
między $hviema pysznemi boginiami. Jedna jaźń prze-



lewa się w drugą i odwrotnie jako dwa tony 5 obiedwie 
żyją harmonią. Wolność jest tu kwasorodem, t. j. ży
wiołem kardynalnym. Wychowaniec powinien Ci być 
posłuszny, bo ty jesteś starszą i więcej doświadczoną 
jaźnią, jego jaźnią przewodniczką5 ale posłuszeństwo 
to ma być dobrowolne i ow ocem szacunku. Juz to nie
dobrze, skoro względem niego jako pan występować 
musisz, skoro go zniewalasz do posłuszeństwa, bo 
wtedy robisz go twym niewolnikiem i budzisz wT nim 
ku tobie nienawiść. Tak rządź nim, by wola twoja 
była jego wolą, a przecież- on niepoczuł tego nigdy, 
iż posłuszeństwo dla Ciebie jego jest obowiązkiem. 
Obchodzenie sic z wychowańcem, jako z równą zupeł
nie nam istotą, jest głównym środkiem do wychowa
nia w nim bóstwa, samodzielności, własnego uczucia, 
slow?em jaźni. W takim stosunku rozw inie się nie tyl
ko jego sobistość, ale i osobistość.

3)  Im mniej dzieci lękają sic argusowych oczu 
swrego ochmistrza, im mniej spostrzegają, iż czuwra 
nad niemi pasterz i pies jego, jako nad owiec trzod.ą, 
iż ktoś nakręca je ciągłe, jako nieżywe zegarki5 i kie
ruje niemi, jako narzędźmi; tein mniej myślą o ziem, 
i tern wcześniej rozwijają swą samodzielność, oraz 
własne uczucie. Własne uczucie jest rzeczą dobrą, 
bo jest budzącem się wr nas bóstwem. Wolność, 
stanowiąca istoto człowieka, robiącą £0 obrazem Bo- 
ga, uszlachetniająca go i.utwierdzająca w dobrem, po
rusza w nas swe krogulcze skrzydła, już wr naszego 
życia jutrznianym poranku, jarzmo, nawet najłagodniej
sze , które ją uciska, jest zwykle przyczyną jej upa
dku! Kto żyje pod obuchem, jest niewolnikiem, w któ
rym się całe piekło wszystkich występków7, a szcze
gół iiej zemsty gotuje! Jeżeli chłopca twego wycho
wanie jest despotyczne, będzie on natychmiast despo
tą, skoro przestanie się lękać twego smagańca! O do
zwól bóstwTu ludzkiej natury wolnego rozwikłania się 
własnego! Bóstwo to jest Dobrem i szukać będzie 
Dobrego! Similis sirnili gaudet! Serce dziecinne
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jest czyste zupełnie, jak śnieżna niewinności szata 
w niebiosach; nie znajdziesz w niem plamy najmniej
szej ! Zamiast więc wydawania twemu wychowańco- 
wi rozkazów tureckiego baszy i chłostania go ża zu
chwałość i nieposłuszeństwo, oddalaj od niego wszel
ka okoliczność do Złego, któraby go zepsuć mogła! 
Niechaj on niezna Złego wcale, a nie ujrzy go w cza
rującej krasie Syreny! Wszakże to żadnem niejest 
niepodobieństwem, tak kierować okolicznościami i wo
lą wychowańca, izby on wedle naszego życzenia i do 
rzeczy zawsze dobrych sie skłaniał! Nieludzka suro
wość zrobić go może na zawsze służalcem, a nie
wieścia łagodność zamieni go w okrutnego terrory
sto! Jedynie na łonie prawdziwej wolności, będącej 
wszędzie fizycznej konieczności i psychicznej pra-
wności szczęśliwym stokiem, budzą sie samodzielność, 
własne uczucie* i wszystkie jaźni ludzkiej przyrody. 
Wolność wychowywać trzeba jako wolność, bóstwo jak 
bóstwo. To wychowanie godne człowieka!

4)  Prawidło nasze, że dzieciom należy się dać 
wolność i swobodę,  nieznosi wcale nad niemi do
zoru. Jak w każdym wolnym narodzie rząd jest rze
czą konieczna, tak żadne dzieci swobodne stado bez 
dozoru obejść sie niemoże. Wolne ludy,*wielkie i ma
łe, dziczeją bardzo łatwo i upadają; im lud wolniejszy, 
tym wprawniejsza ręka powinna nim sterować! Jest to 
nieżartem, siedzieć na tronie francuzów! — Dzieci też 
same czują, iż wolność ich potrzebuje ograniczenia 
i tęsknią za dozorem. Niezdolne są bowiem, sobie 
samym zostawione, ani sie należycie zabawić, ani też 
zabawą swą rozrządzić. Chłopcom szkolnym np. naj
lepiej smakuje piłka, skoro nauczyciel gra z nimi i za
bawą ich kieruje; młode dziewczę bawi się najprzy
jemniej ze swą lalka, skoro matka łub ciotka pomaga 
mu szyć dla niej sukienki! Samotność sprawia dzie
ciom nudy, a wejście w stosunek z dziećmi innemi 
roznieca między niemi kłótnie i niezgody. Wówczas 
szukają sądu i władzy wykonawczej!  Człowiek
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jest przeznaczony do społeczeństwa, a społeczeństwo 
n dzieci i dorosłych jednakiej jest natury, t. j. niemoc
ie stać bez prawa, władzy wykonawczej, bez rządu! 
Ochmistrz niepowinien jednakie własnej uciechy robić 
dzieci uciechą, bo dzieci niezabawi. Niechaj się dzie
ci bawią po swojemu, jego obowiąskiera, tylko 
pilnować tu porządku. Jeżeli sie miesza do ich rozry
wek, niech idzie za naturą dzieci i stanie się dzieckiem, 
zamiast by wymagał od nich poruszenia się niewolni
czego wedle jego komendy! Czem jest dobry monarcha 
dla narodu, tern dobry ochmistrz dla dzieci. Wiele 
rosprawiają codziennie ludzie starzy i niestarzy o na
turze państwa i kształcenia młodzieży, czyli o wycho
waniu narodu i dzieci, a przecież na czele narodu 
i dzieci tak rzadko zjawia sie Perykles. Teorya wszę
dzie jest łatwiejsza niż j ej zastosowanie.

53 Jeżeli chcesz dzieci do samodzielności wycho • 
wywać, niedawaj im zakazów. N i t i m u r i n v e- 
titum będąc dorostemi, tein bardziej zaś jako cieka
we i niedoświadczone dzieci. Już najpierwsze dzieci 
na święcie, Adam i Ewa, zgwałciły sławny zakaz he
brajskiego boga, który, właśnie przez ten zakaz, jak 
już rzekliśmy, nie najlepszym pokazał sie pedagogiem. 
Niemożna za nadto dziwić sic nad nierostropnością ty
lu rodziców, którzy seryo mniemają, że dobre wycho
wanie jedynie w ustawicznein zakazywaniu dzieciom 
tego lub owego polega. Właśnie zakaz rostwiera oczy, 
zdziera z nich przewiązkę niewinności, budzi myśli sza
tańskie i wiedzie do Złego. Dziecinna i gminna 
natura raduje się, gwałcąc zakazy! Oprócz tego za
kazy dotyczą się prawie zawsze samych drobnostek. 
Bóg żydowski np. zakazał Adamowi i Ewie jabłek 
z jednego drzewa w raju; ten lub ów monarcha za
kazuje poddanym swoim kolorów i śpiewek narodowych, 
strzelania w czasie jakiej uroczystości od wieków zwy
czajem będącego i tp. A zakazy rodziców? Te sprze
czne są s sobą prawie co chwila i mają na celu 
najlichsze fraczki! Drobnostki jednakże robią nam przy-

1
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jacioł i nieprzyjaciół5 niemi najłatwiej miłością łub nie
nawiścią ku Tobie zapalisz serce bliźniego! Drobnostki 
zakazane są bodźcem do niezwaźania na zakaz a to 
dla tego samego, że są drobnostkami. Tu nie 
złość, ale najczęściej psota, swywoła, czasem także 
ciekawość jest przyczyną grzechu! Zakazywać, wre
szcie niegodzi się wolnej jaźni, bo to jest jej najcięż
szą obrazą, i już s tego powodu rodzi w nićj chęć 
oporu i nieposłuszeństwa! Zakazu można wprawdzie 
czasem używać, ale w innem zupełnie znaczeniu. Je
żeli np. chłopiec twój uporny i niechce jeść tej łub owej 
potrawy, zakaż mu jej na zawsze,  a wnet będzie 
mu smakowała i tu dopniesz swego celu. Przecież 
i tego rodzaju zakazów lepiej unikać, bo utwierdzają 
w dzieciach upór. Roskaz mniej jest szkodliwy od za
kazu, ponieważ niekryje niczego za kortyną, któreby 
dziecię odsłonić zapragnęło. Ojciec kazał, a chłopiec 
biegnie i niemyśłi nic Złego, to rzecz zupełnie natu
ralna.' Ależ i .roskaz rzeczą jest niedobrą, bo krepu
je wolną wolę i przyzwyczaja sohistość młodą do nie
wolniczego posłuszeństwa. Równie zakaz jak roskaz 
paraliżują własne uczucie wychowańca i czynią go do 
samodzielności niezdolnym; najlepsza przeto nigdy ich 
nie używać, a jeśli niepodobna, to przynajmniej bardzo 
rzadko. I czemżc wiec miejsce ich zastąpić? To za
wisło od natury dzieci i rostropności rodziców, lub 
ochmistrza. Tu jeden środek. Skoro który s twych 
wychowańców przekroczył; zgromadź jego rówiennikpw 
i niechaj go sądzą! Każdy pragnie być sądzony od 
sobie równego; król od królów, uczony od uczo
nych, a wiec dziecię od dzieci. Wyrok zapadły mniej 
tu winowajcę oburzy, niż gdybyś ty go sam wydał, 
i zrobi na nim nierównie większe wrażenie. Sądy te 
przysięgłe zamieniaj natychmiast w sejm, te warownią, 
wszelkiej rozumnej wolności. Niech wychowańcy sami 
sobie prawa nadają; ty mas' być tylko sejmu tego 
sekretarzem; i praw stróżem. Oni są od Boga prze
znaczeni do autonomii, ćwicz więc ich w niej od wio-
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du! Co oni postanowili, ty jako władza wykonawcza, 
czuwać będziesz, zęby s honorem istniało i w każdern 
zdarzeniu s siłą należytą wystąpić mogło. Autonomia 
jest jedynem prawodastwein godnem człowieka i zdol
nym go najsilniej zobowiązać5 podług jej roskazów 
i zakazów działamy z radością, roskoszą i pewną py
chą. Wychowsiniec, który wyszedł s takićj szkoły; 
nauczył się być prawom własnym posłusznym, bę
dzie wiec umiał panować nad sobą i rządzić się 
podług raz przyjętych zasad,  będzie usposobio
ny do stania się człowiekiem charakteru. Nie- 
obawiaj sie wcale, ażeby dzieci takich praw dla sie
bie niepostanowiły, któreby ich obyczajności lub dobre
mu wychowaniu szkodzić mogły! Dzieci są znanemi 
pod tym względem Rygorystami i postanowią prawa tak 
surowe, że ty co chwila, jako naczelnik rządu, 
będziesz mógł wystąpić s przywilejem twym uła
skawienia i pozyskać serce twego młodego narodu. 
W  reszcie masz i ty także przy ich obradach głos je
den, a do tego stanowczy, potrafisz więc nadać sej
mowi całemu taki kierunek, jaki Ci się podoba. Bierz 
tu za wzór Czartoryskich w czasie elekcyi Stanisława 
Poniatowskiego! Sankcya ustanowionego prawa za
wisła także od twojej woli. — Ale co czynić, skoro 
dzieci jeszcze za małe i do takich konstytucyjnych sej
mików niezdolne? Oddalaj wówczas od nich wszy
stko, co im szkodliwe, i czegobyś im raz zakazać mu
siał! Jeżeli zniewolony jesteś do jakiego roska' u lub 
zakazu, przyzwyczaj je przynajmniej, by za każdym 
razem zapytywały się Ciebie: dla czego? Tym spo
sobem zamieniać będziesz roskaz twój lub zakaz w przy
jacielską radę i przestrogę.  Słowem, mićj tu 
sam dla siebie następne prawo. Jaźń każda,  11 a- 
wet niemowlęca, jes t  święta,  ponieważ jest  
jednostko wem bóstwem; trzeba więc ją s za 
nować jako bóstwo!

O Rodzice i ochmistrze, woła Jean Paul, nieznaj- 
dujcie przyjemności w roskazach i zakazach waszych,

C zę ść  I I .  T o m u  i .  1 7
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ale w swobodnym działaniu dziecięcia! Ustawiczne ro
zkazywanie i zakazywanie, to rzecz wprawdzie rodzi
com bardzo wygodna i łatwa, lecz dzieciom szkodliwa; 
korzyść rodziców, lecz nie dzieci, jest tutaj na wzglę
dzie! — Zakazujcie, jeżeli juz innego niema środka, 
nie czynem, ale s ł o w ć m! Niewydzierajeie np. dziec
ku noża z reki, ale kaźcie mu samemu na stół go po
łożyć! W pierwszym razie niewolicie je być posłu- 
sznem obcej fizycznej przemocy, w drugim jego wła
snej moralnej sile. — Wasza tablica prawodawcza niech 
będzie nieprzełamana i niech imponuje wiełkiemi lite' 
rami! Zakazujcie lepiej tam całości, gdzie trudny 
dziecku wybór między pojedyóczemi czystkami, np. do
tykania całego stołu, chociaż je tylko przed niektóre- 
mi na nim leżącemi narzędziami strzeżecie! Zabroń 
mu zupełnie wina, piwa, wódki, nawet skosztowania 
tych napojów, zamiast byś mu jedynie pić nad miarę 
niedozwalał! Niechaj dziecię uczy się na sobie samem 
i doświadcza tego prawa, którego od innych wymaga. 
Źaczem wiej w nie raẑ  na zawsze i bez żadnego 
względu szacunek dla obcej własności! Bo i cóż jest 
własnością dziecięcia? Ojciec, matka i nic więcej! 
Wszystko zaś w domu należy do ojca. Ale, że każdy 
człowiek pragnie być panem całej ziemi, całego stwo
rzenia, jakoby swego otrzymanego spadku po ojcu Bo
gu, więc mierz małej istocie na mała miarę i móu: 
to, lecz niczego więcej! — Twój roskaz lub za
kaz wymawiaj głosem pewnym i lakonicznie, t. j. 
zupełnie krótko: Tak! i Nie! i na tern dosyć! To 
masz czynić bez namiętności i gniewu, ale s powagą* 
Co roskazałeś lub zakazałeś, ma być rzeczą nieodmien
ną: jeśli nie nr, na zawsze, to przynajmniej na dzi
siaj. Roskazuj i zakazuj po raz pierwszy cichym gło
sem, dla tego, byś. mógł głos twój coraz mocniej sto
pniować, jeżeli tego będzie potrzeba. Roskazuj i za
kazuj raz ty 1 ko! Nim jednak do tego dziecko przy
zwyczaisz, musisz czas pewien popracować. — Naj
doskonalszą jest polityką, jak mówią: pas trop gou-

% t



45*

v c r n e r j ta zasada ma miejsce i w pedagogice. Na
wet człowiek dorosły, za którymbyś dzień i noc z am
bon;! i konfessyonałem gonił, i któremu byś s tych dwu 
świętych stolców ustawiczne kazania prawił, niewy- 
pracowałby się do rzeczywistej działalności i niepoznałby, 
co moralna wolność; tern bardziej zaś dziecię słabe, 
którebyś za każdym jego krokiem krepował twojem: 
N i e r u s z a j ,  s t ó j ,  p r e c z ,  da j  p o k ó j !

6) Okazane zaufanie ze strony rodziców łub 
ochmistrza podnosi własne uczucie dzieci i elektryzu
je ich samodzielność. Spuszczaj się więc czasami i to 
umyślnie na ich głowę, serce łub pilność, a uczynią 
to tern chętniej, czego od nich wymagasz! Jeżeli np. 
oddalasz sie na czas krótki i zniewolom jesteś ich sa- 
mym sobie zostawić, rzeknij do nich, że im możesz 
już zaufać, że one, jako dobre dzieci, bez wątpienia 
nic Złego nie uczynią. Wtedy jedno drugie przestrze
gać będzie i uczucie honoru niedozwoli im wykroczyć. 
Jednakże to, co rzekliśmy niema usprawiedliwiać nie- 
pilnego ochmistrza, który, goniąc za wiasną uciechą, 
dzieci za często same w domu zostawia. — Im mniej 
dzieciom zaufania okazujesz, tern mniej ufać będą sa
me sobie, i tem mniej zdołają to wykonać, czego się 
od nich spodziewasz. Zaufanie rozbija zamki i łamie 
zapory do serca, jest kluczem do świątyni miłości. 
I któż niema jego cndowjiej potęgi? — Oddaliwszy 
się od dzieci i zostawiwszy je same, ni osłuchaj pode- 
drzwiami, co mówią i robią, bo skoro to spostrzegą, 
zniknie ich zaufanie i miłość. Zaufanie i miłość, to 
są dwie córki wolności. Jeżeli wychowańcy twoi się 
przekonają, że ich szpiegujesz: to wnet starać się
będą, o czemby w innym razie ani pomyślili, pokazać 
się rostropniejszemi od Ciebie, porozumieją sie s sobą, 
oszukają Cię, i śmiać się będą s twTej wszechwiedzy, 
s twrego paluszka małego, każdą rzecz Ci powiadają
cego, cicho, ale do rospuku. Wówczas dobranoc dobre 
wychowanie 1 Niebądź sam szatanem i nieprzyprawiaj 
młodej niewinnej jaźni rogów, a nie wychowasz czarta!
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Trudno rządzić ludźmi, trudno wychowywać dzieci5 tak 
mówią powszechnie. Możnaby tu odpowiedzieć: Łatwo 
rządzić ludźmi, łatwo wychowywać dzieci, skoro masz 
dobrą głowę, znasz człowieka, i oddasz człowiekowi, 
co jego człowieczeństwo wymaga! Bóg ani roskazuje 
ani zakazuje, ale daje nam wolność zupełną* dla tego 
też jest ojcem i najdoskonalszym rządcą ludz
kości !

7J  Dawaj twemu wychowańcowi, ile stosowna i po
dobna, częsty powód do zapalenia własnego uczucia 
i samodzielności! Dozwól np. by kiedy niekiedy, 
nie od Ciebie, ale od innych doznał obrazy, by do
świadczył niesprawiedliwości i musiał się oburzyć! Za
plataj go w jaką małą awanturę i odsuń od niego rę
kę twą mentorską! Nieprzyjemne położenie i brak wszel
kiej pomocy obudzą jego dzielność. Nieszczęście było 
zawsze i jest dotąd najdoskonalszą akademią człowie
ka, najwyborniejszą szkołą męskiego charakteru. Tu 
opuszczeni od ludzi i, jak przynajmniej w ciężkiej na
szej potrzebie mniemać zwykliśmy, od Doga, uczymy 
się samym sobie wystarczyć! Czem jest nie
szczęście dla męża lub młodziana, tein małe pasmo róż
nych nieprzyjemności dla chłopca. Chociażby twój wy
chów aniec, na próbę wystawiony i idący za własnein 
natchnieniem, szedł niepewnie i potykał się ustawicznie 
na swej drodze cierniowej: nic to nieszkodzi. On uczy 
się tu więcej, niż na twym ochmistrzowskim paskuj 
uczy się tu stawiać swre kroki samodzielnie! Energia, 
odwaga, przytomność umysłu, zamiar pewny i chęć je
go dokonania, oraz inne cnoty własnego uczucia i sa
modzielności, to są kwiaty, które chłopiec brykając zry
wa na ulicy śród swobodnego harcu lub wojny ze swe- 
mi rówiennikami i to zdaleka od oczu swego nauczy
ciela, jego potężnego anioła stróża! Kto będąc chłop
cem, niepokazał wdasnego uczucia, ten może i nigdy 
mieć go niehędzie! Lwa trzeba wychowywać jako lwa, 
bo inaczej lewr stanie się tylko podstępnym i pogardli
wy tji w’ łkim kotem! Przecież własne uczucie, o kto-
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rem mowa, niejest poczuciem się jako młodym pa
nem hrabia lub książęciem, ale poczuciem w so
bie cz łowieczeństwa i bóstwa! Niechaj panicz 
niewie, ze jest paniczem, tak jak piękna dziewczyna 
wiedzieć niepowinna, ze jest piękną! Uczucie swego 
paniczostwa stanie sie mu wielką przeszkodą do uczu
cia swego człowieczeństwa. Stad smutne skutki! Ma- 
my tyle wielkich panów, co wszystkiem są na świę
cie i mają niesłychane mnóstwo tytułów, wyjąwszy naj
piękniejszy tytuł człowieka! Niedziw tedy, 
ze człowiek istotny uważa ich za możne i bogate 
ma ł py !

S) Tylko własne uczucie zdoła budzić i wycho
wywać własne uczucie, tylko samodzielność jest mat
ką i piastunką samodzielności. Jak Bóg, tak i każdy 
człowiek tworzyć może jedynie na obraz wrłasnyT i na 
swe podobieństwo. Prawdziwie wielki ochmistrz do
mowy podobny jest do Boga i kształci wyehowańca 
swego do samodzielności, którą jest sam, chociażby 
młoda samodzielność innej zupełnie barwy i przeciwne
go kierunku nabierała! Mówi on: Gdyby nawet wy-
chowaniec mój wrogiem mym s czasem został; będzie 
mi wdzięczny, boin nie siebie samego w niego 
przelał,  alem w nim własne jego bóstwo wy
pielęgnował i roskołysał!  Przeciw nie zaś par
tacz, wychowujący także na obraz własny i na swe 
podobieństwo, utucza tylko gipsowe od tłoki swej  
sobistości ,  t. j. kształci partaczów naśladowców par
tacza, robiąc im we wszystkiem siebie samego pier
wowzorem! O, dobry ochmistrz jest najwyżsym 
darem, jaki rodzice od Boga otrzymać mogą! Bogo
wie olimpu zazdrościli wszakże Telemakowi Mentora! 
Z Dyogenesem wstąpił w progi kupca, który go na 
rynku jako niewolnika kupił, jeniusz dobroczyn
ny, z a m i e n i a j ą c y z i e m i ę w  n i e b o! — W  s z y st- 
ko, co dotąd rzekliśmy o wychowaniu własnego uczu
cia i samodzielności, dotyczę’się li chłopca. Własne 
uczucie dziewczyny polega: w uczuciu swej  nie-



w i n n o ś c i i czystości  anioła, w uczuciu s w e j 
niemocy i potrzeby mos ki ej opieki,  w uczu
ciu całego swego przeznaczenia i koniecz
ności stania mu się posłuszna. Jej samodziel
nością jest iść dziś za życzeniem ojca, a później mę
ża potulnie, i nie dać się  żadna siła na ś w i ę 
cie skłonić do uchwycenia innej drogi; jej 
samodzielnością jest samodzielność mężczyzny,  
którego sterowi Bóg ja powierzył! Jaźń jej niejest 
jaźnią męską, nieznać więc powinna męskiego własne
go uczucia i męskiej samodzielności. Je.̂ t to jaźń nie 
dla s iebie samej, ale dla męskiej jaźni istnie
jąca , i od Boga już do tego celu przysposobiona! 
Obrzydliwą też jest niewiasta męskiej dzielności i mę
skiego charakteru. Niebo karze ją za to dopuszczając, 
by jej was rosi i broda! Niech ona wsadzi się w re
szcie w rajtuzy i dokona swego hermafrodytostwa zu
pełnie! Na tron wstępuje kobieta rzadko i to tam je
dynie, gdzie prawa następstwa datują się z czasów 
starych, barbarzyńskich.’ Trzymając berło w ręku, rzą
dzi ona narodem najdoskonalej w tedy tylko, skoro 
ujzyni najdzielniejszego męża swym ministrem i po
słuszną il u  będzie, skoro, jak każda inna białogłowa 
patrzy na świat męskiego boju z wysokiej wieżowej 
galeryi i najwaleczniejszemu rycerzowi poklaskuje bra
wo w miękkie swe dłonie!

93 Mówiliśmy dotąd o jaźni, a wiec i o jej wycho
waniu, w ogóle. Teraz należy nam przystąpić do 
szczegółów. Jaźń ma trzy cele: naprzód poznanie, 
później przerabiali nie siebie samej wedle te
go pozania, czyli decydowanie się,  czernina 
zostać,  jaki charakter ma przybrać, jaką 
drogą puścić się w wielką i niebespieczną 
podróż życia,  wreszc i e  działanie.  Podług 
tych trzech celów jest jaźń nasza trojaka: poznają
ca, tlejąca czyli sama się przeznaczająca? 
£das sieli selbst bestimmende Jch) i działająca* 
Poznanie jest wszędzie rzeczą najpierwszą, bo jest
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SHJiicem świat nasz oświecającej®. Trawienie tego po
znania. i z a t le  n ie  ku temu lub owemu, co za Do
bre uznaliśmy, jest rzeczą drugą, a d z i a ł a n i e  rze
czą trzecią i ostatnią. Tylko działając objawiamy się 
właściwie, czem jesteśmy i tworzymy świat własny! 
Uczyniwszy przeto podział naszego dalszego przedmio
tu, udajemy sie do rzeczy samej.

A . Jaźń poznająca.
§. *5 .

U w a g a  jest poznającą jaźnią na pierwszym 
stopniu swego rozwikłania, czyli jest pierw
szą dzielnością poznającej jaźni. Jest ona 
stokiem z my s ł o wś c i  oraz jej ogniska w y
obraźni (§. 17.) z umem, ( § . 21.) maje 
też czynnikami swemi. Jej utworem są spo
s t r z e ż e n i a  będące jednością wyobrażeń i 
ideału. Uwaga jest, źe tak rzekę, wierz
chołkiem góry świętej, na którym powstaje 
dla jaźni naszej zrzódlo prawdziwego pozna
nia, i s którego się staczają plyuące mlekiem 
bogów wiedzenia strumienie; ona ściąga się 
równie na skorupę jak i na niewidzialne ją
dro istnienia, ma przeto empiryczną i metafi
zyczną barwę, jest zatem filozoficznej natury. 
Bez niej jest poznanie, zupelnem niepodobień
stwem. Budzić ją będziesz w twym wycho
wań cu, rozniecając w nim interes do każdego 
przedmiotu, który jest jego poznania celem, a 
kształcić ją będziesz, żywiąc i utrwalając 
w nim ów interes.

* * *  i
1 )  Jaźń, la sobistośr nasza, jest organiczną cało

ścią w najpełniejszym słowa tego znaczeniu, a wiec
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systemem składającym się z mnóstwa systemów. Zna
my już jej realność,  t. j. ciało, zmysł z wyobraźnią, 
pamięć i rozum, oraz jej idea In ość t. j. duszo, um, 
rossądek i umysł. Mówiliśmy także o niej w ogóle 
i wiemy, że ona jest ciałem i dusza w jedni. Czein- 
że są pozostałe realności i idealnośri jej postacie? Ni- 
czćm innein, tylko władzami poznania. Jak cia
ło i dusza w jaźni się jednoczą, tak reałne i idealne 
władze poznania muszą się jednoczyć we władzach po
znania rzeczywistych. Trzy realne i trzy idealne 
władze poznania, połączywszy się s sobą, stanowią 
trzy władze rzeczywiste.  Te trzy władze są 
systemem poznającej jaźni, o której właśnie roprawiamy. 
Jaźń poznająca jest przeto najpierwszym i najgłówniejszym 
kształtem w rzeczywistości człowieka, czyli w jaźni na 
dalszej drodze rozwikłania swego. Ona jest wszakże 
koniecznym wypływem z naszego  ̂ dotychczasowego 
rzeczy przedstawienia. Jakoż tak się ina istotnie. Po
trzeba nam bowiem pierwej poznawać, nim żądać, 
wymagać i działać zaczniemy. Na poznaniu, które 
zdobyliśmy,*1 spoczywają nasze chęci i czyny, nasze 
światy. Potąd przedstawialiśmy ciągle, t. j. po ka- 
żdem głów nem rozwikłaniu,  po rozwikłaniu cia
ła i duszy w ogóle same władze poznania i 
teraz jeszcze, po rozwikłaniu jaźni w ogóle, zatru
dniać sio nam niemi potrzeba. Ale nie dziw, ponie
waż one są nadzwyczaj wielkim krajem. Jest to Itos- 
sya ucząca się w istoty naszej Europie!

Uwaga jest pierwszą władzą rzeczywistą pozna
jącej jaźni, 'jest zatem conditio sine qua non każdego 
prawdziwego i samodzielnego poznania., Ona odpowia
da /iiiiy ł w o ś c i i w y o b r a ź u i w kraju realności 
człowieka, tudzież umówi we sferach naszej ideałno- 
ści, oraz jest zmysłowością w wyobraźni skupioną i 
u mcm w jedni, ftto bowiem uważa,  ten zwraca ca
łą swą zmysłowość ku pewnemu przedmiotowi, chwy
ta troskliwie wrażenia przerabia je w wyobraźnij 
czyli wy »brażaje sobie, i du>za jego staje się czyn-

\
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ną rospuszczając cugle swemu urnowi. Zmysłowość 
i wyobraźnia łowią tu mnogość ; um porządkuje tę mno
gość, wlewa w nią swą jedność i tym sposobem prze
istaczają w całość. Uwaga niejest potęgątylko bier- 
nią jak zmysłowość i jej stok wyobraźnia, ale ta'k- 
źe i czynną. ' Czynność ta przecież jest dopiero 
pierwszą duszy czynnością, a więc umem. Ze 
uwaga nie do samego ciała, jak jego pierwsza potę
ga, t. j. zmysłowość i wyobraźnia, ani do samej du
szy, jak jej pierwsza potęga, t. j. um, ale do obojga 
społem, czyli do jaźni należ}7, dowodzi tego ko ja
rz ącość jej natury. Wszakże zwracamy nasze uwa
gę równie na somatyczność jak na psychyczność, t. j. 
równie na zmysłowe jak na umysłowe rzeczy. Ale 
niedość! Uwaga nasza zwraca się najsilniej i najchę
tniej na rzeczy życia będącego wszędzie ciałem i du
szą w jedni, czyli jaźnią, na rzeczy myślowe.  
Uważamy np. pilnie na sejm rosprawiający i stano
wiący prawa, na uroczystość koronacyi królewskiej, na 
tumult powstający na rynku, słowem na wszystkie wy
darzenia będące czynem, życiem, wzbierające mysłem. 
Dla tejże przyczyny teatr, czytanie romansu, nowiny 
polityczne zajmują tak łatwo naszę uwagę. Ta natu
ra uwagi daje świadectwo, że władza ta jest jaźni 
własnością, albo raczej jaźnią samą napiętą, jaźnią na 
pierwszym stopniu swej dzielności. —■> Uwaga jest ja
źnią młodą rostwarzającą się ciałem i duszą dla dru
giej jaźni, dla jaźni pojedynczej i powszechnej, dla 
świata wszech rzeczy i Boga, dla każdej jedności ma- 
teryi z duchem, dla każdego zeczywistego i pełnego 
istnienia. Jeżeli jaźń nasza jest jedną, a jej wielki 
przedmiot drugą ostatecznością, t. j. jeżeli jaźń nasza 
jest jednostkową całością, czyli całostką istnienia, 
a jej przedmiot bezwzględną istnienia całością; to u- 
waga jest p i e r w s z y m węzłem spajającym te dwie 
ostateczności, czyli człowieka ze światem i Bogiem. 
Uwaga-też ma podwójne korzenie, t. j. rośnie w nas 
i czepia się przedmiotu, na który się zwróciła, jako 

Część / / . Tomu 1. 1 8
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chmiel tyki; jest łańcuchem elektrycznym między na
szą i obcą jaźnią. — Bez uwagi niemają dla nas naj
mniejszego znaczenia czarująca swą pięknością natura, 
romantyczna okolica, przewyborne malowidło, rosko- 
szna muzyka, podróż interesująca; bez niej jest naj
szczytniejsza mowa, najognistsza poezya i najdosko
nalsza filozofia, którą czytamy lub_słuchamy, jednostaj
nym wiatru pomrukiem. Bez uwagi oko niewidzi i 
ucho niesłyszy; bez niej najlepszy rozum najłatwiejszej 
rzeczy niezrozumie; bez niej dusza niemyśli, bo wła
śnie żaden przedmiot jej niezajmuje» I to wszystko 
niejest żadnym cudem, gdyż uwaga jest jaźnią samą 
na pierwszym stopniu dzielności, jest pewnego rodzaju 
p r z e ś w i a d c z e n i e m .

Jak zmysłowość daje nam wrażenia, które wy
obraźnia nasza przeistacza natychmiast w wyobrażenia, 
i jak urn daje nam ideały; tak uwaga daje nam spo
strzeżenia.  Jeżeli uwaga jest zmysłowością, czyli 
wyobraźnią i umem w jednej istocie; to spostrzeżenia 
są jednościami wyobrażeń i ideałów. Jakim 
sposobem? Postrzegam wiele rzeczy lub wiele wy
darzeń jednego rodzaju i usiłuję mnogość tę związać 
jednością, by przyjść do ogólnego*rezultatu. Jeżeli 
się usiłowanie moje udało, to znalazłem duszę postrze
ganej odemnie mnogości. Każda mnogość jest empi
rycznej natury. Znaleziona więc dusza jest duszą rze
czy empirycznych, t, j. ideą gnieżdżącą się w materyi 
i powlekającą się zmysłowości szatą, zaczem jest ide
ałem. Wyobrażenia tedy moje zamieniają się tu w i- 
deał, albo raczej otrzymują ideał odemnie jako swą 
duszę, i właśnie utwór tej czynności mej jaźni zowie 
się spostrzeżeniem. Dobry postrzegacz rzeczy* 
co równie somatyczność jak psychyczność silnie trzy- 
mać potrafi, jest filozofem, czyli istotnie poznającą ja- 
źnią, lubo na pierwszym dopiero stopniu swego rozwi
kłania.

Możnaby uwagę podzielić na zwracającą się ka 
naturze, ku duchowi i ku obojgu razem, czyli ku

V
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rzeczywistości ,  t. j. na empiryczną,  meta
fizyczną i filozoficzną. Uwaga empiryczna mia
łaby rzeczy zmysłowe, metafizyczna umysłowe, a filo
zoficzna myślowe swym przedmiotem. Jednakże podział 
ten jest wcale niepotrzebny, bo uwaga empiryczna by
łaby wówczas Zmysłowością napiętą i wyobra
źnią, a uwaga metafizyczna umem w czynności.  
Stąd wynika, że uwaga istotna jest zawsze fil o— 
z o liczną. — Do zwrócenia uwagi potrzeba nam zaj
mującego nas przedmiotu. Przedmiot ten przecież nie- 
jest uwagą samą, ale do niej powodem. Uwaga sama 
jest dzielnością naszej jaźni, samowładnym czynem jej 
wolności. Jeżeli uwaga nasza już znamienicie jest 
wykształcona, posłuszną być może naszej woli; je
żeli nie, to godzi się jćj od nas wymagać. Nauczy
ciel np. wymaga od uczniów uwagi na swe słowa, ofi
cer nakazuje ją swej rocie, wołając: baczność itp.  
A więc raz chcemy sami, drugi raz musimy być 
uważnemi! Równie tu, jak w jaźni w ogóle, wystę
puje na widok publiczny wolność i niewola. — 
Ciągle ćwiczona zatru niona uwaga może sie stać na- 
szćm przyzwyczajeniem, może stanąć na najwyższym 
stopniu swego wykształcenia. Wielu ludziom jest ona 
wszystkiem na świecie,  np. wodzowi śród bitwy, 
dyrektorowi muzyki w czasie przedstawienia opery, mar- 
kierowi posługującemu w jakiej wielkiej i gośćmi na
pełnionej kawiarni itp. Cezar i Napoleon dykto
wali kilka listów od razu, uważając pilnie w każdym 
z nich na inny związek myśli; kupiec w sklepie prze- 
daje sześciu, siedmiu lub więcej osobom najrozmaitsze 
towary, widzi i słyszy wszystko, nieda się przecież 
tym natłokiem przedmiotów rozrywających jego uwagę 
w odmęt wprowadzić. — Można otrzymywać tysiące 
zmysłowych wrażeń, można nawet jeść, pić, i niewie- 
dzieć o tern, skoro czem innem jesteśmy zajęci i nie- 
zwracamy na to, co nas otacza lub co czynimy, na
szej uwagi. W takim razie świat nas dotykający jest 
dla nas, jak gdyljy go wcale niebyło. Uwaga jest prze-
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to początkiem bardzo ważnym wszelkiego wykształce
nia. Człowiekowi niewykształconemu przesuwa się 
mnóstwo rzeczy prawie pod nosem, . a on nic nie- 
widzi, a chociaż i widzi, niewie wcale, co widzi. On 
patrzy np. na burze polityczną, ale nie uważa na jej 
obrot i skutki; dopóty niewie, co go czeka, aż pio
run w jego chatę .trzaśnie! Wykształcony człowiek 
przeciwnie widzi taui bardzo wiele, gdzie gmin nic 
niewidzi; nawet w pojedynczem zmysłów era wraże
niu spostrzega on, że tak powiem, półki różnic wiel
kich, poniew-aż uwfaga jego patizy ocz milionem, gdy 
tymczasem uwaga zwjczajna zaledwie jedno rostwo- 
rzyła oko! Wykształcony człowiek doznaje też nie- 
równie więcej radości i smutku, roskoszy i boleści, 
szczęścia i nieszczęścia od zaniedbanej jaźnią tam rzecz 
go już bodzie i cierniami swremi serce mu roskrwawia, 
gdzie prostak nic jeszcze nieczujc. — Uwaga jest 
pracą jaźni, albowiem wymaga równic jej zmysłów 
i wyobraźni, jak i jej umu, czyli całego, realnego 
i idealnego rdzenia jej rospiecia. Przedmioty wr na
turze i zdarzenia świata płyną przecież bardzo często, 
na jaźń uważającą burzliw ym nawałem 5 ona usiłuje dłu
go silnym tym falom podołać, lecz w  końcu wytrzymać 
niemoże i upada! Uwaga wirem swej przedmioło- 
wości znużona i tyle, ile potrzeba wytężać się prze
ciw niej niezdolna, zowie się rostargnieniem. Uwraga 
równa jest jednym pędem przepływającej godzinie, rostar- 

-gnienie zaś coraz to inszym minutom i sekundom! Ro- 
stargnienie jest chorobą mvagi, i ma się do niej* 
jak Złe do Dobrego. Uwaga jest przemocą jaźni nad 
swrą przedmiotów ością, a rostargnienie przemocą przed- 
miotowości nad jaźnią. Tu jaźń uległa, stała się rze
czy niewolnicą. Rostargnienie jest wadą udzi za wie
le praktycznie zajętych i daje powód do mnóstwa ko
micznych wydarzeń. Jeden ze sławnych lekarzy np. 
miał szpital wielki pod sobą,' a oprócz tego parę set 
chorych w mieście i co chwila kogo innego od
wiedzał} był on przyzwyczajony '.a ka’dą wizytę
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natychmiast otrzymywać pieniądze. Przyszedłszy tedy 
raz do pewnego pacyenta, któremu wczoraj zapisał pw 
gułki, bierze te pigułki w rostargnieniu, połyka je sam, 
daje pacyentowi pięć franków w rękę, które właśnie 
od poprzedzającego pacyenta otrzymał i oddala sie spie
sznie, jak zwykle. Wszyscy przytomni sie zdziwili, 
a on wcale o tem niewiedział, co uczynił, aż naza
jutrz od własnych pigułek zachorował, a jego pacyent 
ubogi wyzdrowiał. Rostargnienie odróżniać trzeba od 
rostrzepania. Uwaga rostargnionego jest chora, 
a uwaga rostrzepnnca zdrowa zupełnie, ale nieprzy- 
zwyczajona zatrzymywać się nad każdym przedmiotem 
tyle, ile powinna i natura rzeczy wymaga. Ludzie je- 
niałni są często rostargnieni, a pospolite młokosy, zwła
szcza wyższego stanu, są rostrzepańcami. Stąd poka
zuje sie, że trwałość jest uwagi kamieniem węgiel
nym i podwalą. — Uwaga cierpiąca na rostargnienie 
jest dla jaźni bardzo dotkliwą plagą, dla tego jaźń 
usiłuje uwolnić sie od tej choroby. To usiłowanie nie- 
jest bez niejakiego skutku i zowie sie zbieraniem 
uwagi. Zbieranie uwagi jest lekarstwem przeciw ro
stargnieniu, stąd też jest lepiej, źe go nigdy niepo- 
trzebujemy, jak i każdego innego lekarstwa! — S te
go wszystkiego pokazuje sie, ie uwaga jest rzeczą 
nadzwyczaj ważną, i że równie jej niedostatek jak 
choroba są bolesne. Bez uwagi cały świat jest pu
stynią dła jaźni. Uwagą zyskuje, że sie tak wyrażę, 
jaźń byt świata, a tern samćtn pierwsze samej siebie 
uczucie, czyli przeświadczenie. Uwaga zatem jest klu
czem czarodziejskie zamki rosfwierającym, kluczem do 
nieba i świątyni poznania! Budź i kształć ją w twym 
wychowaricu, jeżeli ci idzie o roskołysanie jego pozna
jącej jaźni! » *

Śród ludów dzikich nienapotkasz uwagi, ale 
albo zupełne na przedmiotowość odrętwienie, albo też 
niesłychane rostrzepanie. Syn ziemi ognistej w Ame
ryce np. widzi poraź pierwszy okręt, ten piękny pły- 
wający pałac morski, zaledwie raczy nań raz obo-
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jętnie spojrzyć i siedzi jak nieruchomy posag na 
swym kamieniu! Patrzy on na okręt, jak gdyby sam 
byt majtkiem i cale swe życie na nim przehasał; a sko
ro się go zapytasz, czyli zna okręt, pokaże się, 
iż niema o nim najmniejszego wyobrażenia, iż go pięć 
set razy widząc, nigdy niewidział. Eskimowie wypra
wiają czasami posłów do Stanów zjednoczonych. Ci 
przychodzą do miast, patrzą na sklepy z nąjpiękniej- 
szemi w świecie szyldami, na ulice gazem oświecone, 
na pyszne budowle i tyle innych cudów, których nigdy 
śród lasów swych niewidzieli. Odprawili to, co im 
królik polecił, i wracają do domu, ale jak? Tak zu
pełnie, jak przybyli! Wszystko widzieli, ponieważ 
im nawet osobl iwości  pokazano, a przecież nic 
niewidzieli, bo nic niezdolało' zająć dzikiej ich uwa
gi! 1 czemże też uwagę zwierza zajmiesz? Niczem, 
wyjąwszy ulubioną mu paszą, ścierwem! — Dzieci są 
s początku ludźmi dzikiemi i podobne zwierzętom; budź 
więc i utrwalaj ich uwagę, jeżeli je ucywilizować pra
gniesz! Budzić możesz ich uwagę każdym nowym i nie
znanym im przedmiotem, a utrwalać ją będziesz roznie
caniem interesu ku temu przedmiotowi. Nowa rzecz 
i dotąd im nieznana, zapala je ciekawością, a bliższe 
odsłonięcie tej rzeczy i wdanie się w szcr egóły, rodzi 
w nich interes, skoro rzecz tę stosownie do ich wie
ku i usposobienia przedstawić im potrafimy. Z e  zaś 
prawie wszystko dla d/jeci jest rzeczą nową i niezna
ną, niema więc nic łatwiejszego jak budzenie i zainte
resowanie ich uwagi. Dzikiego człowieka niezajmiesz 
niczem, bo on już stary i do bierności chwytnej nie
zdolny, a prócz tego przeciw naszej cywilizacji uprze
dzony; ale dzieci nasze żyją nic śród pustyni, młode- 
mi i niezepsutemi jeszcze są istotami, zdolność zatem 
mają do wszystkiego. Każde dziecko jest naprzód zmy- 
slowem stworzeniem, i jego uwaga zwraca się najchę
tniej ku przedmiotom widzialnego świata. Prowadź te
dy wychowanca twego w roskoszn objęcia pięknej na- ‘ 
tury i pokazuj mu jej cu a. Morze purpurowe, w któ-
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rem się zachodzące słońce rosply wa • szata nocy ubra
na zlotemi gwiazdami; błyskawice rostwierające nagle 
podwoje do nieba i za niemi idący grzmot, jako krzyk 
przerażenia szatanów całego piekła; świecący święto
jański robaczek na zielonościach czarnej dąbrowy; ka
żdy koń lub wół, każdy ptak i kwiatek, każde ro- 
skoszne żywiątko, którego dziecię nigdy niewidziało, 
zwróci i zatrzyma jego uwagę. Królestwa zwierząt, 
roślin i kruszców rostwierają Ci pod tym względem 
lndostan - niesłychanego bogactwa, s którego brać mo
żesz dyamenty, jakie Ci się podobają i bawić niemi twe 
dziecię. Ta zabawka jest dla jego uwagi szkołą. — 
Później kształć uwagę twego wychowańca na przedmio
tach ducha! Ku temu celowi znajdziesz wiele mate- 
ryałów w bajkach i powieściach wschodnich, oraz w ró
żnego rodzaju powiastkach i utworach gminnego umu, 
nieszkodliwych dla młodej duszy. Uwaga ma zmysło
wość i um swemi czynnikami; na zmysłowości i umu 
przedmiotach najłatwiej przeto ćwiczyć się daje. — 
Wreszcie idź z wychowańcem do kościoła, na rynek, 
wszędzie tam, gdzie panuje życie i czynność. Na ta
kowych miejscach dojrzeje młoda uwaga. Na samym 
ostatku zaś zajmij ją utworami sztuki i umiejętności 
i staraj się ją niemi długo zatrudnić. Tutaj roskwitnie 
ona 'najpiękniejszym swym kwiatem. — Jeżeli uwagi 
wychowańca twego niekształcisz i czas do kształcenia 
jćj przeznaczony przeminie, zostanie on, jeżeli nie wie- 
cznćm dzieckiem lub dzikim człowiekiem, to przynaj
mniej rostrzepańcem, co także wielkićm jest nieszczę
ściem!

33 Uwaga dzieci, tych dzikich małych ludzi, któ
rych trzeba cywilizować, jest bardzo krótka i przelotna; 
staraj się więc o nadanie jej trwałości! Rzecz ta by
najmniej niejest trudna. Dzieci doznają przy różnego 
rodzaju ludzkich zatrudnieniach najżywszej uciechy i mo
gą się im, całe dni długie czerwcowe, bez zmordowania 
przyglądać. Biegną'np. tak chętnie na miejsca, gdzie 
ryby łowią parobki, deski raną tracze, drzewo stróż
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rąbie, dom cieśla buduje i tp. U warsztatu szewca, 
krawca, rymarza, tokarza lub kowala, przy robocie 
polnej, np. przy koszeniu łąki, żniwie lub kopaniu 
kartofli przebywają s taką przyjemnością, że ani ich 
odpędzić. A siejba jesienna, zbieranie jabłek, gruszek 
i śliwek w rodzicielskim sadzie, młocka w stodole, 
pojenie koni, bydła i owiec; to są roskosze dla dzie
ci, którym się oddając, objadu i wieczerzy, wszystkie
go na świecie zapominają. Dozwól im przeto przy
patrywać się twym robotom godzin pięć i' dziesięć, bo 
trwałość ich uwagi tutaj się ustala! Dopniesz tym spo
sobem twego celu bez kłopotu i mozołu. Ale ochmistrz 
oświecony ma tutaj z niejednemi rodzicami wiele do 
walki. Zwykle rodzice trzymając domowego nauczycie

la  i płacąc mu biedne sto talarów rocznie, 'mniemają, 
że on został ich niewolnikiem, że kupili zato jego du
szę, całą istotę i czas wszystek! Dzieci są nieuważne 
i dla tego do żadnej nauki nieusposobione. Ochmistrz 
chce wzmacniać ich uwagę wyżej podanym sposobem, 
a rodzice sądzą, że on próżniak, że pieniądze ich stra
cone! — Również łatwo i w krainach niewidzialnego 
świata daje się długo zatrzymywać dzieci uwaga. Mło
de stworzenia przyslucbywać się będą bajce gminnej 
od zimowego zmroku, aż do północy i zapomną dnio
wego znużenia i koniecznej snu potrzeby. Dozwól im 
więc czasami tej roskoszy! Jak uważnie chłopiec twój 
słucha dziś powiastek swej mamki łub piastunki, tak 
uważnie słuchać będzie kiedyś swego nauczyciela w szko
le i na uniwersytecie. Niechaj tylko te powiastki nie- 
będą obyczajności szkodliwe i niedotyczą się nocnych 
strachów. Najlepsza tu, żeby ochmistrz lub ojciec sam 
je opowiadał. t Znajdzie on do tego celu w niemieckiej 
literaturze dla dzieci niesłychaną mnogość źrzódeł! — 
Na co dzieci z uwagą patrzały, to pragną także na
śladować; i niedziw, bo są jeszcze małpami. Ta chęć 
naśladowania wszystkiego, ma Ci być rzeczą miłą, ho 
uczy mały twój narodek pracy i znajdowania w nićj 
roskoszy! Chłopiec twój przypatrywał się np. szewcu,

i
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a wiec szyje buty 5 dziewczę twe było w sklepie mo
dy i robi dla swej lalki kapelusik. Ach, to prześliczn e f 
Jeżeli praca dziecięciu twemu się nieudafa, będzie uwa
żniejsze, przyszedłszy znowu do swego majstra. U te
go nauczy się nietylko nasilenia swej uwagi, ale tak
że cierpliwości i wytrwałości przy wykonaniu raz ros- 
poczetego dzieła. Ileż tu zyskuje dziecię w jednej 
chwili, a do tego śród najsłodszej przyjemności! Mo
żesz je kształcić głęboko przy najpłytszej rozrywce, 
jeżeli powołanie twe zrozumiałeś i masz sumienie. Ale 
wychowaucowi twemu musisz sie poświęcić, żyć w nim 
i zupełnie zapomnieć o samym sobie! S tej strony 
najsmutniejszy jest los ojca, a szczególniej ochmistrza. 
Żadna ofiara niejest tak wielką, jak ta, które pilny 
i sumienny nauczyciel domowy na ołtarzu ludzkości 
składa! Jest to ofiarą, większa od ofiary Izaaka, bo 
jest ofiarą samego siebie!  O Rodzice! Miejcie 
rozum serce, i wyrozumiałość! , »

4)  Nienapinaj uwagi twych dzieci, zwłaszcza przy 
nauce za długo, ani za często! Wszystko, co ży
je, potrzebuje wytchnienia. Jeżeli młodą uwagę za dłu
go napinać będziesz, zamienisz ją w rostargnienie; je
śli za często, w rostrzepanie. — Mnóstwo widzianych 
od razu przedmiotów nictyle sr kod iwe jest dla u- 
wagi, ile mnóstwo na raz słyszanych glQsó\ . 
Wzrokiem wędruje natura, a słuchepa d ch do naszej 
jaźni. Natura jest objawioną mnogością i oko przywy
kło ją gromadzić i obejmować; duch jest objawioną je
dnością i ucho przywykło ją chwytać. Możemy przypa-

Jtt-trywać się obrazowi kil ku tysiączne go wojska,  
processyi licznej, ciągnącćj pod naszemi oknami i t. p.; 
możemy zaś rozumieć zawsze jedne tylko do nas 
mówiącą osobę! Dla tego też nietyle dziecięcej u- 
wadze szkodzi maryonetka lub mei ażerya zwierząt, ile 
gwarliwy pełen towarzystwa na kilka stołów podzie
lonego, grającego w karty, tańcz* cego i t. p. — Nie.* 
zatrudniaj dzieci od razu fiz ycznie i moralnn ie • 
niekaż np. chłopcu twemu ryso\yać i  przeczytanej rze-

C zęśó  // . T o m u  t .  I d
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czy Ci opowiadać, ani twej dziewczynie czytać książki 
i robić pończochy, bo to droga do rostargnienia. — 
Kształć uwagę dzieci jedynie na przedmiotach wiekowi 
ich odpowiednich, oraz pokazuj im to jedynie, co im się 
podobać może i czego juz od dawna sobie życzą. Nim 
rzecz jaką pokażesz, zapal pierwej ciekawość jej pochwa
łą, rzadkością i t. p. Wszystko to zaostrzać będzie u- 
wage. — Nielrzymaj dzieci długo przy lekcjach i nie- 
mierz z niemi czasu twej nauki podług zegaru! Po co 
masz trapić te młode istoty5 wszakże wnet znajdą wie
le utrapienia! Dopóki dzieci małe, zamieniaj im naukę 
w zabawę. Podrostków jednak trzeba wezwyczajać do 
surowości Minerwy, bo inaczej brać będą rzeczy za lek
ko. — Działaj na wolę dzieci, a działać będziesz i na 
ich uwagę. Uwaga jest wolną jaźnią, lepsza więc 
dobrowolna, niż wymuszona. — Przy rostargnienia 
lub rostrzepaniu dzieci, niewiele przyda się twoja nauka 5 
dla tego też szukaj przyczyny tej choroby i staraj się 
uleczyć! C h ło p iec rostargniony ma za wiele,  a ros- 
trzepaniec za mało umu. Ujmij tedy władzy tćjjedne
mu, zatrudniając go naturą, a przydaj jćj drugiemu, 
wiodąc go do teatru, opowiadając mu bajki i t. p. — 
Niedozwół dzieciom uczyć się wiele przedmiotów w je
dnej godzinie, co zazwyczaj się zdarza, kiedy przygo- 
towywują się po raz ostatni, idąc do szkoły. Po nau
czeniu się jednej lekcyi, niechaj odpoczną chwilę i czćin 
innem się zatrudnią, nim drugiej uczyć się zaczną. Na
głe przejścia od jednćj umiejętności do drugiej sprawia
ją rostargnienie. Dowod' ą tego pilni akademicy, któ
rzy codziennie słuchają ośm lub więcćj godzin prelek
cji. Taka nauka jest dla małych dzieci jaźnią zabój
stwem ! —- Skóro na lekcyi twój wychowonieć Mewa * 
niepoknzuje uwagi, jest to bardzo rz‘adko jego, zwykle 
własną twą winą. Ty nic umiesz zająć go twym przed
miotem. O ęstokroć jest rzecz sama dla dzieci nader 
interesująca, ale wykład jćj za górny, za uczony, za 
pedantyczny, a wiec młodą uwagę usypiający. Do dzie
ci mówić trzeba własnym i łi językiem, a rozumieć nas 
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będą; skoro zaś iihs czarnieją, stają sie nważncmi. 
Nawet na uniwesytecie podoba sie słuchaczom lepiej 
partacz, mający wykład dobry, t. j. do usposobienia na
ukowego młodzieży przewybornie zastosowany, od sła
wnego jcniuszu mówiącego, nie jako do swych uczniów, 
ale jako do zupełnie równych sobie professorów, jako do 
całej umiejętnej publiczności w swej głębokiej książce. 
Wykład ustny jest życiem! Opowiadając ustnie dzie
ciom lekcyą, obudzisz i zatrzymasz, czytając zaś ją 
s książki lub twego własnego poszytu, uśpisz ich u- 
wage!

53 Bonnet zowie uwagę matką jeniuszu, i ma 
słuszność, poniewa’' na rostwiera podwoje do świętego 
przybytku prawdziwego rzeczy pozns nia! Jean Paul 
zaś zowie uwagę córką jeniuszu i również ma słu
szność, mówiąc: skądże bowiem wziąsćby się mogła, 
gdyby niebyła płodem zawartego, już przed naszern 11- 
rodzenieui, w niebie małżeństwa między przedmiotem i 
naszym do niego pociągiem! Uwaga jest córką jeniuszu, 
bo jest córką naszej jaźni, t. j. pierwszą jej działalno
ścią; jest ona również matką jeniuszu, bo rodzi roz
wagę i mysł, te wyższe ŝtopnie działalności jaźni, 
jak to wnet widzieć będziemy. — przewyborne wyra
żenie: Uwaga jest dzieckiem zawartego w niebie mał
żeństwa między przedmiotem, * a goniącą za nim naszą 
jaźnią. Pociąg nasz ku tej lub owej umiejętności, sztu
ce, i t» p. jest naturą naszego bóstw7a, którę to od ojca 
swego w niebie besposYednio otrzymało. Przychodzimy 
na świat z naszym jeniuszem, t. j. z naszern pewnern u- 
sposobieniem, i na to zwracamy najchętniej uwagę, cze
go istota nasza, jak zbawienia swego pragnie. łStąd też, 
mówi Jean Paul, prawdziwej uwagi z dziecka żadnem 
kazaniem niewywułasz, żadnym kijem niewykolatasz, 
równie jak pociągu ku temu lub owemu przedmiot wi. 
Świft w muzykalnej akademii," Mo car t na filozofi
cznej prełekcyi, Hafael w klubie oratorów, Fryderyk 
wielki w szkole Cour d’ amour, czyli zdołacie w wy
mienionych właśnie mężach, którzy są jeniuszami i ma-
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ją wole niezachwianą, oraz szacunek, a przynajmniej 
wyrozumienie dla wszystkiego nariemi, ku tak ważnym 
przedmiotom, jakimi są sztuka, uiuiejętność, pań
stwo, miłość, rozniecić uwagę i przyprawić im, że 
tak rzekę, inne zupełnie ucho? A przecież wymagacie 
tego od dzieci niemajacych ani jcniuszu ani silnej woli, 
i to do mało znaczących przedmiotów! I cóż wy żą
dacie właściwie? Chcecie, by wasza własna jedno
stkowa uwaga, która, nawet jako jenialua, choruje na 
kaprys przedmiotowości, stała się uwagą dzieci, by 
cieśń waszej jaźni stała się jaźni ich cieśnin! — Nie- 
obwieszaj drzewa przedmiotowości mającćj być celem 
Uwagi dzieci złotemi jabłkami nagrody, ani cierniowym 
głogiem kary! W  ówczas bowiem nie drzewo owo, ale 
na nim zawieszony owoc, nie szlachetna przedmioto- 
\vość, ałe własna korzyść będzie ich uwagi bodź
cem. Nie roskosz podniebienia, ani też obawa rózgi 
są przewodniczkami do świątyni Apollina! Stąd też na
uki wiodące do chleba, podobne są do ciężkich ka
mieni. Nurek wiesza je na sobie, by tern łatwiej dostał 
s:ę do dna morskiego i wydobył kilka pereł dla pana, 
w którego jest służbie; żeglarz zaś powietrzny bierze 
je dla tego jedynie na swój balon, by tern więcej zdo
był nieba, skoro je z wrysokości swej zrzuci znowu na 
ziemię! — Dziecię może mieć najwyższy interes ku przed
miotowi, o którym mu prawisz, ale nie dzisiaj przy tein 
lub'owśm oknie, lub też dla tego nie, że właśnie coś 
nowrego zobaczyło, że jaką mi!ą mu potrawę przed chwi
lą jadło, i o niej myśleć musi, że ojciec zapowiedział 
popołudniową przejażdżkę, że czeka je za godzinę koza 
lub rózga, że właśnie otrzymało karę i ze swego obu
rzenia jeszcze do siebie nieprzyszlo. Oprócz tego nie- 
znajdziesz nigdzie uwagi tak napiętej, jak stalowe re
sory pod koczem; każda wrymaga przerwy, bo niejest 
umarłą maszyną! Miej zatćm wzgląd na te przerwy ko
niecznie i niełaj biednych dzieci za to, co czynić im nie
podobieństwem ! Łatwiej wiecznie tęsknić, niż wiecz
nie kochać! Ożywanie wszelkie, nawet umiejętności.
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jest jeszcze krótszego życia od kochania, bo wiedzie 
do przesyłu! Jak niezawsze spotyka się chęć moja 
z chęcią twoją, tak niezawsze parzyć się może uwaga 
dzieci s twoją uwagą! —— Rozróżniajcie, inówi Jean 
Paul, z w y c z a j n ą lud z k ą uwagę od n i e z w y c z a j- 
n ej jeniainej uwagi! Jenialna uwaga daje się 
wprawdzie poznać, jak dyament po swej przejrzysto
ści, daje się pielęgnować i kształcić, ale nie daje się 
utworzyć! Gdzie jej niema, tam próżne są wszyst
kie usiłowania! Miejcie tedy, rodzice i ochmistrze, 
sami uwagę na w y ch o w ań có w w a szych u w age, 
byście niewymagali od jeniuszu uderzającego was kie
dy niekiedy swą błyskawicą i wszechmocą, przyszłość 
jego płatając niebacznie, przeciwnej i nienawistnej mu 
u\\'agi: byście nie upierali się, iżby Hayden nabrał ma
larskiego oka, lub Arystoteles został poetą; byście wy
tępiwszy w jaźni młodej przyrod' ony jej pociąg, mia
sto obumarłej Psychy, małpy xv nią niewsadzili, mają
cej być s czasem xv niej tworzycielką! % Takowa in
stynktowni , za przedmiotem swwin tęskniąca, ale za\vT- 
sze od niego oddalana, uwaga jenialna objaśnia nam 
zjawiska, jakiemi są np1., że głęboki Tomasz z A kxxri- 
nu zwniny był w sw ej młodości bydlakiem, że sławny ma
tematyk c li w i d t , uznany za niezdolnego ani do nauki 
ani do handlu, musiał sic 38. lat zatrudniać rękodzieł- 
nictwem! Dobre drzewca xvydają naprzód sęki, a pó
źniej smaczne owoce5 szczere srebro s kopalni dobyte 
i roskruszone, oszukuje nas swą czarnością ziemi! _ 
Przeciwnie zaś druga z w y c z a j n a ludzka uwraga - 
ma być inaczej zupełnie pielęgnowaną. Mniej ją roz
budzać, więcej dzielić i zgęszczać potrzeba! Nawet 
rostrzepane dzieci inają uwagę, ale jeszcze nieskupio- 
ną i na wszystke wiatry otworem stojącą. Dziecię 
przychodząc, na świat wstępuje w kraj zupełnie sobie 

1 nowTy, jest Polakiem w Rzymie lub Paryżu, pielgrzy
mem w Palestynie! Daremnie szukasz uxvagi na 
xv zy stko na ś w i e c i e ! Żadnej kuli wid' ieć nie- 
będziesz ze wszech stron od razu! Cierpiącą uxvagę

S
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i *przed którą świat, jako strumień, przepływa, niezdol
ny zrobić na niej głębszego wrażenia i dłużej jej za
trzymać , leczcie jednym przedmiotem, robiąc go 
dziecięciu Sfmxa zagadką, a przeto pociągającą bogi
ni wdzięków przepaską! — Pytaj się ustawi- 
cznie wychowańca przy wykładzie twej nauki: Cze
mu ? Z j a k i e g o powodu? Pytania ochmistrza ro- 
stwierają łatwiej bramy* do młodego ucha, niż jego 
uczone odpowiedzi!

u
§• 2 0 .

- *1* o z w  a g a  jest uwagą w yższej połogi, 
czyli jaźnią poznającą na drugim stopniu swe- 

i go rozwikłania, drugą dzielnością poznają- 

• cej jaźni. Jej czynnikami jiajbliźszenii są 

p a m i ę ć  (§. 1 8 .)  i r o s s ą d e k  (§. 22.}, 
a jej utworami z d j ę c i a .  T e  są p r z y 

p o m n i e n i a m i  i z d a n i a  m i w  jedni. Roz
w aga jest empirycznej i metafizycznej natu

ry, bo równie wateryalność jak spirytual- 

* liość inoże być jej przedmiotem, jest więc 

źrzódłem jednego s filozoficznych poznać i ina 

rzeczywistość swym celem. Rozw aga nie- 

dosięga przecież isłoty rzeczy, ale ich for
m ę, jest więc w  * ściwie źrzódłem pozna- 

- nia dla matematyki, loiki, grammatyki, este- 

M tyki, polityki zwolenników i innych, że ich 

tak n azw ę, formalistów! Zdjęcia jej mają 

ewidencyą czyli zmysłową i umysłową wi

doczność. Kształcić będziesz rozwagę u» 

formie rzeczy, życia i umiejętności, ora'L 
rozwikłując zmysłowość um i uw agę, pa"
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n mieć i rossądek, słowem wszystkie pier- 
1 wiastki istotę jej stanowiące.

i f \

F f

i )  Rozwaga jest najtrudniejszem pojęciem między 
wszystkiemi , które czytelnik dotąd od nas trzymał; 
jednakże niejest wciile rzeczą iepodobną *o zrozumie
nia. Będziemy sie starali przedstawić ją tutaj tak zro
zumiale, ile to w naszej jest mocy.

Naj pierwsze oznaczenie rozwagi jest następne: 
rozwaga jest uwagą wyższej potęgi. , Uważamy na 
wszystko na świecie i Upajamy sie częstokroć najróż
norodniejszych rzeczy natłokiem. Nie wszystkie te rze
czy są nam równie pożyteczne, nie wszystkie są szla
chetne, dobre i godne człowieka, trzeba'więc je wziąść 
na wagę naszego poznania, czyścić je od rdzy, bło
ta i kurzu, czyli trzeba je rozważyć. Oprócz tego 
rzeczy stojące przed nas m  uwagą, są nier z prawdzi
wym odmętem, należy je zatem uporządkować, i brak 
pewien miedzy niemi, jak mie<Jzy owcami, uczynić. 
Có'ł to sie znaczy? Musimy je rozważyć, czyli wziąść 
nr rozwagę. J[tq',waga t <jy jest uwagą śród przedmio- 
towoćci swej b akującą, pwagą, nie bierną, a przy 
najtpnjej w większej części ,od swej przedmiotowości 
zawisłą, jał̂  ta, które w powyższym paragrafie pozna
liśmy, al C'.ynpą zupełnie,  przeciw przedmioto
wości swej zwróconą i obrabiającą ją samodzielnie; jest 
uwagą, nie będącą, jak powyższa, przeświadczeniem, 
ale włąsnem przeświadczeniem, świadomością, czyli 
uwagą wyższej potęgi. Stąd wynika, że rozwaga jest 
wyższą uwagą, że ma zmysłowość wraz z wyo-v, 
braźnią i um koniecznemi swemi czynnikami, że równic 
bez zmysłowości i wyobraźni, jak i bez umil niema 
rozwagi, że’ rozwaga zatem jest stokiem zmysło
wości,  wyobraźni,  u mu i rozwagi.

Co jest właściwą przyczyną, że rozwaga jest uwa-



gą wyższej potęgi? Wyobraźnia i ura , te czynniki 
uwagi będące także jej czynnikami, równające ja więc 
z uwaga, niedają jej wszakże najmniejszej wyższości 
od uwagi! — Rozważać,  odpowiadamy, znaczy się 
nierównie więcej, niż uważać. Rozwaga pokazuje 
już etyraologicznem swein znaczeniem, iż więcej w niej 
znajduje się dzielności,* niż w uwadze, jest tedy już 
s tego względu wyższą władzą od uwagi. Rozwaga, 
jako rozważająca swą przedmiotowość uwaga, czyli 
jako uwaga, w której bóstwo samodzielne się rozbu
dziło i opór światu* zewnetrznemn czyni,* jest uwag;i 
wyższej potęgi. Uwaga zntem jest pierwszą, a rozwa
ga drugą jaźni naszej dzielnością. Ale są jeszcze do 
okazania rzeczy naszej inne środki. Rozwaga odpo
wiada pamięci w krainie realności naszej, oraz ros- 
sądko w i we sferach naszej idealności, jest też ros- 
sadkiem' i pamięcią w jedni. Jako jaźń jest 
ciałem i duszą społem*, i jako uwaga, to pierwsze 
objawienie się poznającej jaźni, jest zmysłowością, czyli 
wyobraźnią i umem, tak rozwaga jest pamięcią i ros- 
sądkiem od razu. Każda rzeczywistość jest stopieniem 
się należącej do niej realności i idealności. Przedmio
towi naszemu daje samo nawet doświadczenie świa
dectwo. ’ Rozważając bowiem rzecz jaką, potrzeba 
nam porównać ją ze wszystkiemi podobnemi do niej 
rzeczami, które naszej dawniejszej uwagi były celem, 
czyli trzeba nam wywołać na widownią naszej pozna
jącej jaźni tysiące'■przypomnień, t. j. trzeba nam pa
mięć zatrudnić; trzeba nam także sądzić,  ponieważ 
niema porównania bez sądzenia, zaczera trzeba nam 
zrobić rossądek nasz czynnym. Jeżeli np. chcemy 
rozważyć/ czyli obraz ten lub ów, przedstawiający nam 
znaną okolice albo znaną osobę, wiernem jest natury 
zwierciadłem: musimy sobie okolice te ze wszystkiemi 
jej górami, rzekami, drzewami i tp., osobę te ze wszy
stkiemi jej czoła, oczu, nosa, ust, brody, całej twa
rzy zarysami przed oczy żywcem postawić, co bez 
władzy przypomnienia, czyli pamięci byłoby niepodo-
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bieństwem. Porównanie zaś dwu tych postaci, jednej 
w naszej pamięci, a drugiej na obrazie, jest sądzeuiem, 
a więc czynnym rossądkiem. Chcąc również rozwa
żyć, co mam w tym lub owym razie uczynić, musze 
ze swego doświadczenia, a zatem s pamięci wiele po
dobnych przypadków wywołać i sądzić, który z nich 
może mi teraz do mego celu być najstosowniejszy. Bez 
pamięci tedy i bez ossadku niema rozwagi. Chłonąc 
przeto w sobie pamięć,) rossądek a nawet i sa
rnę uwagę,  staje rozwaga na wyższem od uwagi 
stopniu i jest uwagą drugiej potęgi. * \

i S powyższego tr eczy rozwikłania pokazuje się, iż 
rozwaga jest zlaniem zmysłowości ,  wyobraźni,  
u mu, uwagi,  pamięci i rossądku, a więc sześciu 
władz naszych w jedno, czyli, iż jest sześcio-gwiazdną 
konstellacyą na niebie uaszego poznania. Stąd trudność 
jej pojęcia, o której na samym początku namieniliśmy. 
Ale trudność ta jeszcze niezostała pokonaną, i rozwa
gi niepojęliśmy zupełnie. Zmysłowość, wyobraźnia i pa
mięć̂  te ingredyencye rozwagi, są empirycznej natu
ry i mają zewnętrzność istnienia swym przedmio
tem. Um ściąga się już wprawdzie na wewnętrzność, 
ale obleka ją w osłonki zewnętrzne, będące conditio 
sine qua non wszystkich jego ideałów, niezdoła prze
to sięgnąć, aż do dna wewnętrzności prawdziwej. Ros 
sądek jest wewnętrznością, ale jeszcze nie ostatnią, 
bo tą jest umysł. On także, będąc zwłaszcza jednem 
tylko rosczłoniem w organizmie rozwagi, trzymany 
więc inneini jej rosczloniami, t. j. zmysłowością, wy
obraźnią, pamięcią i umem, zawsze na powierzchni 
istnienia, niemoże dotknąć prawdziwej wewnętrzności! 
Uwaga wreszcie, ta jedność ' nysłów i wyobraźni Ku
mem, nie spuszcza się, aż do morskich głębokości 
prawdy i nie patrzy w istną wewnętrzność. Słowem 
umysł niejest organem rozwagi! Rozwaga przeto 
n‘eprzenika wewnętrzności istnienia, zwraca się wiec 
na jego zewnętrz ność. Zewnętrzność przecież, bę
dąca przedmiotem, rozwagi, niejest "materyą, bo tą \

C zę ść  I I .  T o m u  ! . 2 0
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zatrudnia się zmysłowość i wyobraźnia, ale materyą, 
które urn przerobił i »ubrał w szaty ideału, jest czy
stym kształtem materyi, 1 czyli oderwaną formą. 
Nie materya tedy,* ale forma jest rozwagi przedmio
tem. Rozwaga wazy miedzy materyą i formą, czyli 
rozważa,!, j. oddziela formę od materyi, trzyma silnie 
formę, a wpuszcza materyą. Ona przychodzi już do 
prawdy, ale tylko do* formalnej i jest władzą 
tworzącą matematykę, graminatykę, loikę, estetykę, 
politykę, jest kapłanką sztuki wszelkiego rodzaju! Ona 
upuszczając materyą, upuszcza z nią i rzeczy isto* 
t e , niejest zatem jeszcze ostatnią jaźni poznającej wła
dzą. Ze zaś rozważa i poznaje formę, zaczern braku
je przedmioty, które jej uwaga nasuwa; stawia krok 
jeden dalej i wstępuje do drugiego przysionku świąty
ni prawdy. *r . »• *'

Rozwaga ma u Niemców dwa nazwiska: An-
schauung i Combinationsvermógen, t. j. tłó- 
macząc słownie: wpatrzalność i władza kom- 
binacyl. Kto rzeczy rozważa, musi się też koniecznie 
w nie w patrzyć, t. j. uwagę swą w nich rostopić, 
i musi kombinować, t. j. przypominać sobie i ros- 
s ą d k o w a ć. Rozwaga znajduje wprawdzie w > obu 
powyższych niemieckich nazwach pewne istoty * swej 
objaśnienie, jest przecież w naszym języku nazwą rze
czy swej nierównie doskonalszą od obu niemieckich. 
Rozwaga zowie łsie także po niemiecku Ueberle- 
gung: wówczas jest rozwagą przedmiotami życia za
jętą. Tak więc ledwie trzy wyrazy niemieckie podo
łają tu jednemu naszemu. *‘t

Równie świat widzialny jak i niewid' iałny jest 
rozwagi celem, ponieważ forma jest w natur' e i w du
chu, w materyi i w myśli; rozwaga tedy jest empi
rycznej i metafizycznej, a wiec filozofie' nej natury. Ona 
przeto należy nie do samego ciała, ani do samej d«- 
szy, ale do obojga razem, t. j. do jaźni. Jej przed
miotem najwłaściwszym jest więc forma rzeczywistego 
świata, forma życia i działania, sr tuka postawieni#

.! u
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swej jaźni najodpowiedniejszego jej godności śród mnó
stwa jaźni pobratymczych, — Istota rzeczy jest, źe 
tak rzeko, za ciężka na wagę. Któż zdoła bowiem 
ważyć słoi'ca, .iemię, cale systema światów ? Dla te
go też forma jest dla rozwagi wszystkiem. Rozwaga 
rozważa śród chaosu form i wzajemnego ich stosunku 
do siebie. Nie w istoto, ale w formę można się wpa
trywać 5 podobnież tylko figury jeometryczne i liczby 
arytymetyczne, czyli formy przestrzeni i czasn, mogą 
być celem kombinacyi! W samem , nawet życiu form 
jest wielkie mnóstwo. m Formy są w kościele, w są
downiczym trybunale, w towarzystwie, wszędzie, i mie
dzy niemi trzeba nam rozważać, co stosowne, a co 
nie! Mając słuszność, mamy istotę, ale przecież trze
ba światu pokazać, że sl szność mamy; trzeba przeto 
rozważyć, jaka do tego celą najodpowiedniejsza pro
wadzi nas forma. Istoty niemożna rozważyć, Jjo ta 
jest wyższą nad wszelką ozwagę; forma zatćui jest 
rozwagi przedmioteni. Ponieważ forma jest* rzeczą 
oderwaną, pojęciem, myglą, ideą, daje sic przecież , 
w figurach i liczbach na ablicy rysować; wiec jest 
empirycznej i metafizyc/ ej nat ry; czyli mą zewnętrz
ną i wewnętrz ą widoczp ść, t. j ewidencyą. Wi
doczność ta jest też nieodstępną mat maty ki, loiki 
i wszelkiej umiejętności formalnej towarzyszką, oraz 
przyczyną ich pychy i zarozumiałości. — t oz w aga wie
dzie do oderwać formy od materyi, C'.yli do te^o, co 
zowie się zdjęciem. Tak zdejmuje miernik formę 
pola jakiego z ziemi; tak r alarz zdejmuje formę z ży
wej osoby i przenosi ją na płótno. Zdjęcie każde jest 
jednością przypomnienia ze zdaniem. Patrząc np. na 
osobę, którą alujemy, musimy notować w naszej pa
mięci jej rysy, i przenosząc je na płótno, przypominać 
je obie, wiernie, oraz sądzić, t. j. zdanie wydawać, 
czyli ta wierność jest prawdziwą lub nie. Tak roz\ya-* 
ga jest j (Jnoscią pamięci i rossądku, tak i jej utwror, 
czyli zdjęcie jest jednością przypomnienia i zdania,
t. j. sądu. Wszystkie '.djecia mają ewidencyą, czyli 

*
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zewuętrzną i wewnętrzna 'widocr ność, dla tego wła
śnie, że ssi utworami rozwagi łączącej w sobie przed- 
iu i o to w ość s podmiotowością, będącej zatem, jak jaźń 
i uwaga, miotowością; że są'sławncmi w dawniejszej 
filozofii ax i o mam i. * l *' * 1

Sztukmistrz każdy jest człowiekiem rozwagi. Je
go okiem prawem, czyli zewnętrznem, jest zmysłowość, 
wyobraźnia i pamięć, a jego okiem lewem, czyli we
wnętrznym, jest um i rossądek; pierwsze jego oko 
jest biernością, drugie czynnością, oba społem są samo
dzielnością. Temi oczami chwyta on każdą formę, prze
rabia ją w swej duszy, bierze smyczek, pióro, lub 
pędzel w rękę i pomnaża świat* swego bożostanu no
wym utworem. 1 Jeżeli mu braknie na oku zewnętrz
nem,' utwór jego niezgodzi się z naturą 5 jeżeli zaś nie
ma oka wewnętrznego, utwór jego będzie czczy i nu
dny, jak wlekąca îe codzienność; jeżeli wreszcie oba 
jego oczy zdrowe* i rostwarte, to robi się z niego 
Korneliusz,  Koch, Wachter. Rozwaga jet mi- 

* strzynią harmonii wszelkiego rodzaju, t. j. stosunku 
całości do części i części do' całości oraz odpowie- 
dności wszystkiego swemu celowi; jest rodzicielką bo
gatego łańcucha zwiąsku w każdym większym lub mniej- 
szym estetycznym utworze. Biada jej, jeżeli sama nie
pełna! Weźmy tu za przykład architekturę, a pó niej 
malarstwo. Piramidy i obeliski egipskie są utworem 
rozwagi bez zmysłowości, wyobraźni i pamięci, dlate
go też nienaturalne; szczątki zaś starych indyjskich 
budowli, późniejsze rzymskie i greckie, równie jak i 
gotyckie lub maurskie świątynie, są utworem rozwag* 
bez umu i rossądku, dla tego też bez ducha. Utwo
ry zaś kłassycznej starożytności i średnich wieków 
są tu przewyborne, i do dziś dnia za wzór służące, 
ponieważ sztukistrz pokazał się synem natury i synem 
ducha. Pełna rozwaga jest krynicą dobrego smaku, 
niepełna płodzi smak zepsuty. Wszystkie jej rosczło- 
nia muszą stać w równowadze, bo inaczej nieuchwyci 
harmonii. Jeżeli w nićj przewyższa rossądek,  to
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błyszczy ona więcej krytycznym, niż poetycznym ta
lentem, np. jak1 Michał'Angelo, Baccio Bandinelli; je
żeli w niej przewyższa u m, to występuje jako szalo
na jenialność, np. jak Claude le Lorrain, i Mikołaj 
Poussin; jeżeli w niej przewyższa pamięć, to prze- 
ladowywa części pojedyncze i szkodzi tym sposobem 
całości, jak np. Bernini; jeżeli w niej wreszcie prze
wyższa zmysłowość,  to chwyta się nadewszystko 
kolorów i to kosztem formy, kosztem lepszego smaku, 
jak np. najnowsza szkoła francuska. Upodobanie w ko
lorach spoczywa oczywiście na zmysłowości j bo znaj
dujemy je u ludów dzikich i niemajacycn wykształco
nego ducha*.' Smak flamndzki zepsuty i w obrazki 
świętych wprowadzony, zdobi ściany całego chłopstwa 
w Europie. Upodobanie zaś w formie spoczywa na 
formującym wszystko wedle swej twórczości umie. Dla 
tego ten mniej ma wyższego smaku, komu podoba się 
lepiej np. Cezar w malowanej figurze woskowej, niż 
w białem kamieniu jaspisowym. Dzieła snycerskie po
malowane oburzają smak więcej wykształcony.« Roz
waga sztukmistrzowska średniego’ wieku celuje równie 
smakiem dla koloru jak dla formy. Czasów średnich 
obrazy, ubiory, malowidła szyb w oknach, rozwikłały 
smak koloru tak wysoko, ' że dziś prawie rospaczać 
trzeba, chcąc pójść z nim w zawód. Wreszcie poka
ż ą  się tu najróżnorodniejsze kombinacye. • Kossądny 
Michał Angelo np. ma więcej upodobania w kolorze, 
niż zmysłowy Rafael, podobnież rzymska szkoła np. 
Giulio Romano, Daniel da Yoltera i t. p. i wenecka 
szkoła np. Tyeyan, Gieorgione i t. p. stoją w temże 
przeciwieństwie. — Toż samo widzimy i na parnasie 
poetów. Czern dla architekta i malarza jest forma, l i« 
nia', tem jest dla poety budowa wiersza,  a czem 
tamtemu farba, 4,era jest temu rym,1 czyli k o ii c ó w- 
ka. Poeta więcej hołdujący urnowi i rossądkowi, od
znacza się budową wiersza,' np. Gete, Szyller, Mic
kiewicz. Jean * Paul tak gonił za rozmaitością tej bu
dowy, iż pisał, co do formy zupełnie prozą, chociaż
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co do istoty zapala poezyą i porywa s sobą każdego 
ęzytejrika w krainy najśmielszego urau. Poeta zaś 
więcej hołdujący zmysłowości, bogatszy jest w rymy i pi
sze tryolety np. Tomasz Zan, Petrarka. Grecy pełni 
um i rossądkû  nieznają rymu, zmysłowi Maurowie pi
szą prawie wszystko, nawet filozofia rymem. Jako 
najwyższe rymu potęgi występują Bartrihari, Hariri i 
Calderon. — Iz muzyką ma się rzecz nieinaczej. Czem 
dla architekta lub malarza jest forma, a dla poety wier
sza budowa, tem dla kompozytora muzyki instru- 
in en tacy a; czem zaś dla architekta lub mala
rza jest kolor, a dla poety rym, tern dla muzykal
nego kompozytora ko oratura. I tutaj występują 
przeciwieństwa stosownie do przewyższających realnych 
lub idealnych żywiołów rozwagi. Stara kościelna mu
zyka niezna ani instrumentacyi ani koloratury i używa 
tylko śpiewu, a przecież zajmuje i unosi do Boga, jak 
to np. w znanych lamentacyach i ambrożyańskiw hym
nie widzieć można. Później dopiero staje się ląuzyka 
towarzyszką* śpiewu np. w Bachu. Hayden celuje in- 
strumentacyą, włoska szkoła, a szczególniej Paesicllo 
koloraturą. , .Wreszcie Mozart, Beethowen, Rossini, 
Weber potrafili połączyć instrumentacyą s koloraturą i 
zadziwiają nas wszędzie swym jeniuszem. — U kobiet 
przemaga upodobanie w kolorach, rymie i koloraturze, 
u męsczyzn zaś upodobanie w formie, budowie wiersza i in
strumentacyi. Ta uwaga odkrywa różnicę męskiego 
i kobiecego smaku, oraz męskiej i kobiecej jaźni. Jak 
tutaj, tak i wszędzie. Wszystko to, co właśnie napi
saliśmy, służy do tern lepszego poznania natury troz- 
wag'- | * *

Rozwaga dotyczę się nietyl sztuk pięknych, jak 
np. architektury, snycerstwa, malarstwa, muzyki, po- 
ezyi i innych, ale także i umiejętności, w których for
ma przemaga, a więc matematyki, loiki grammatyki, 
estetyki. Matematyk rozważa formy zewnętrzne materyi, 
ducha i życia, przychodzi tedy do swej jeometryi, aryt
metyki i mechaniki. Loik rozważa formy wewnętrzne
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pojęć5 ‘zdań i wyników, przychodzi przeto do swej na
uki myślenia. ‘ Graminntyk przychodzi do swych pra
wideł języka, a estetyk do swych prawideł sztuki ró
wnież za pomocą rozwagi dotyczącej się formy. Zycie 
jednakże śród świata przepełnionego osobistością jest 
najwyższą sztuką, dla tego też i najwyższym rozwagi 
przedmiotem. Umieć się znaleść w każdem swera po
łożeniu, nadać najlepszą formę każdemu swemu czy
nowi, każdemu zdaniu, każdemu krokowi, być na zie
mi szczęśliwym, a przecież nie splamić swego bóstwa 
i niepoświecić swego nieba, jest najpotężniejszą, że 
tak powiem, potęgą rozwagi. Rozwaga jest 3Iinerwą 
życia, boginią mądrości na ziemi! Jej przedmiotem 
wprawdzie jest wszędzie tylko forma, ale formalność 
rządzi wszystkiem, występuje jako architektura, sny
cerstwo, malarstwo, muzyka, poezya i polityka, po
kazuje się jako wszechmoc z bezforemnej massy świat 
tworząca! Ona nas czaruje i nam roskazuje! Cześć 
więc dla nićj mieć należy, chociażbyśmy nawet prze
ciw niej walczyli! 1 '

Rozwaga,  rozum i rossądek są w języku 
polskim prawie synonymicznemi wyrazami, przecież 
w filozofii wielka panuje między niemi różnica. Ro
zum jest wprawdzie także władzą kombinacyi, i, że 
tak rzekę, matematycznego kałkułu. on wydaje także 
wyroki w grammatyce, estetyce i loice; ale jego usi
łowań celem jest tylko pojęcie.  Przeciwnie zaś roz
wadze nieidzie wcale o pojęcie, ale o formę. Czło
wiek rozumu, dopóki zatrudniony jest rzeczy tej lub 
owej pojęciem, niemoże działać, albo też działa waha
jąc się i bez pewnego kroku; skoro zaś gotów jest 
ze swem pojęciem, wola jego stoi jak mur niezachwia
na i niezłomna'. Przeciwnie zaś człowiek rozwagi.

w 7
któremu stosunki przedmiotowości oraz jej forma gło
wę zajmują,' poznaje swe położenie i innych łatwo, 
działa niepytając się wcale1 o prawdziwość lub niepra
wdziwość pojęcia, i stosuje się co chwila do innych 
występujących na scenę okoliczności. Cel przecież je-
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go powinien być zawsze ś\vięly i szlachetny, ho ina
czej rozwaga jego stałaby się li ros ropnością! — Po
dobnież się rzecz ma z rossądł̂ iem i rozwaga. Ros- 
sądek oęzyszcza tylko ideały uuiu i porównywa je z rze
czywistością , a przynajmniej s prawdopodobieństwem; 
rozwaga zaś jest uinem i rossądkiem, tworzy ĵdealy i 
obrabia je wedle ros sądnych ustaw sztuki. Czło
wiek rossądku jest La Harpem, t. j. krytykiem, ręccnzfn- 
tem; człowiek zaś rozwagi jest Jean Paulem, lub Szyl- 
lerem, t. j. poetą i k̂rytykiem społem. Toż samo ro
zumie się o wszystkich innych sztukach i umiejęt o- 
ściach, oraz o sztuce i umiejętności życia. Ćwicz prye- 
to rozwagę twego wychowańca, bo ta jest zrzódłem 
najszlachetniejszych roskoszy i szczęścia na ziemi!

2)  . Rozwaga, będąca źródłem poznania dla oder
wanej formy, a więc abstrakcyą, i wiodąca do zdjęć, 
a więc do samych abstrakcyi, niednje się łatwo obu- 
dzać w dzieciach, ale tern łatwiej w podrostkach. Nie
można też pierwej na nią działać, aż wykształciwszy 
już w wychowańcu zmysłowość, wyobraźnią, urn, 11- 
wagę, pamięć i rossądek, co pewnego czasu wymaga. 
P r*ecięż w człowieku przychodzą do wybuchu wszyst
kie władze %od razu, skoro jaźń w niin płomykiem swym 
palnym zabłyska, bo on jest systemem żywym,; jest, 
że tak powiem, łańcuchem, który cały przyjmuje ele
ktryczność, skoroś naelektryzowal jedno w nim ogniwo! 
Dla tego też podobnp jest n wet. w dzieciach budzić 
rozwagę.. To jednak ma się s ać pr* ktyc pie * na 
przedmiotach życia! Sposob ośc* k. temu '-pajdzie się 
wiele. Dziecię np. .uderzyło drugie dziecię. Uderzo
ne skarży sic przed ojcem i winowajca otrzymuje ka
rę. To stało się dzisiaj. Jutro znowu dziecię ude
rzyło drugie dziecię. . Uderzone nieskarzy się przed 
ojcem, ale oddając wet za et, uderza swego napa
stnika. Stąd powstaje bitwa, wrzawa, płacz. tW tem 
ojciec przychodzi i karze obie strony, jak nato zasłu
żyły. Teraz następuje rozwaga. Wczęrąj uderzone 
i dzisiaj uderzone dziecię równćj doznało niesłuszności



4Sfl

i miało prawo do wymagania sprawiedliwości równe. 
Wczoraj doznało sprawiedliwości, bo stoso  ̂ łio te 
go celu uchwyciło drogę, dziś w skórę dostało. Na 
czem wiec polega tu różnica? Na samej formie postą
pienia. Ojcu wolno, ale mnie• niewolno napastnika 
mego uderzyć. Dobrze więc! Drngiraz wezwę ręki 
ojcowskiej na pomoc. Wszakże to wszystko jedno, 
kto napastnika mego uderzy, byle on otrzymał karę! 
— Wszystko to pomyśli i poczuje dziecię po swojemu, 
przyjdzie więc do o d e r w a n e j formy, czyli do p ew n e- 
go p ra w a na podobny przypadek i poruszy swa rozwagę! 
Jak względem kary, tak względem nagrody. Raz otrzymało 
dziecię nagrodę np. za to, że nauczyło się łekcyi, adru- 
giraz nie. Czemu ? W ówczas było grzeczne i wszys
cy z niego byli kontenci; dziś zaś obraziło np. slużą- 
cego! Taki wypadek działać będzie tem silniej na ro
zwagę, im słodszy pierniczek, ta pożądana nagroda! 
Rozwaga w życiu dotyczę się zaw6ze formy nasze
go postępowania,  za pomocą której przychodzimy 
do własnej  korzyści  lub niekorzyści .  Na 
własną korzyść lub niekorzyść czułe jest już małe dzie
cię. Wiedząc o tej tajemnicy i umiejąc korzyścią lub 
niekorzyścią własną naszych wychowańców stosownie 
do okoliczności zarządzać, zniewolimy ich do kształce
nia rozwagi. Tu pozna wychowaniec święte prawo 
ludzkości, t. j. Jażii - Jażó, pozna osobistość i uczyć 
się będzie dla niej szacunku.

Później kształcić możesz rozwagę twych wycho- 
waiiców więcej naukowym sposobem. Najpierwszym 
środkiem do tego celu są lekcye rysunków i malowa
nia. Tu uczyć się będą dzieci przenoszenia formy 
s podanego wzoru na papier. Form tych jest wiel
kie mnóstwo. Teraz np. rysują dzieci same oczy, za 
parę tygodni same uszy, nosy, usta, wreszcie całe 
twarze. Techniczne, jeometryczne, jeograficzne i ar
chitektoniczne rysunki będą także wybornym do ćwi
czenia ich rozwagi inateryałem. Przy każdej kryślo- 
nćj linii rozważać one muszą, czyli jest zupełnie taka 

C zę ść  I I .  T o m u  1. 1
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jak we wzorze, lub też przynajmniej do niej podobna* 
Skoro w przerysowywaniu nabrały pewnego ćwicze
nia , wiedź je na łono natury! Niechaj mierzą z mier
nikiem ziemię, i zdejmują jeometryczne karły z łąk pól 
i lasów, lub też niechaj na oko porywają z okolic 
pejzaże! Na samym ostatku mają z natury ludzkie 
twarze rysować. — Jak na rysunku i malowidle, tak 
i na, muzyce ćwiczyć ich rozwagę będziesz. Spoczątku 
rozważa ucho tony różnorodne i rozmaity ich do siebie 
stosunek tylko mechanicznie i staje się tak zwanem
uchem muzykalnem. Później przychodzi ucho to do swe
go przeświadczenia w jaźni i podaje jej bardzo boga
ty materyał do ćwiczenia rozwagi. Rozwaga jest wszę
dzie jedna i tażsama. Ćwicząc ją tedy na sztukach 
pięknych, ćwiczemy ją nietylko dla sztuk pięknych, ale 
także dla umiejętności i życia. — Rysunki i malowidło 
budzą rozwagę młodą przez oko, a muzyka budzi ją 
przez ucho. Ucho już jest wierzeją do duszy. Można 
zatem wziąść teraz coś z umiejętności zdolnego ćwi
czyć dzieci rozwagę. Najstósowniejszemi' do tego ce
lu są okupacye łacińskie, francuskie lub niemieckie, t. j. 
przekładania zdań z języka narodowego na jaki język 
obcy\ Tu przy każdym wyrazie musi wy Chowaniec pra
wi wszystkie prawidła grammałyczne mieć w pamięci, 
sądzić o ich stósownem użyciu i rozważać bardzo wrie- 
le. Rozum kształci się, doskonaląc swe p oj ę c i a, 
a rossądek swe zda nie,'co w ojczystej mowie naj
łatwiej przychodzi; rozwaga zaś kształci się najłatwiej 
na okupacyach obcej mowy. Wy Chowaniec musi tu 
także robić zdjęcia z natury! Mowa bowiem oj
czysta jest nam naturą, a obca sztuką.

3)  Matematyka, Joika i estetyka, te trzy umie
jętności obrabiające formę zewnętrznej, wewnętrznej
i jawiącej sie żywej prawdy, są stanowczym środkiem 
do kształcenia rozwagi. Już z młodszemi wychowaw
cami można rospocząć nauki matematyczne. Metoda 
Pestałocego, wedle której rysować będziesz na tabli
cy kwadrat wielki na sto małych zawsv e sobie rów-

\



nych kwadratów podzielony, wyjaśniający wychowań- 
com najłatwiejszym sposobeń pierwsze prawidła jeo- 
metryi i arytymetyki, pierwsze prawa przestrzeni i cza- 
sn, a to z widocznością najoczywistszą wszelkich naj
drobniejszych stosunków, — wedle której rysować 
będziesz tenże kwadrat na polu lub dziedzińcu dla 
przeniesienia nauki szkolnej w życie i dla kształcenia 
dzieci w rozmiarach miejsca na oko i zupełnie prakty
cznie — metoda ta jest przewyborną dla kształcenia 
rozwagi młodej i działa istotne cuda! Później niechaj 
wychowaniec twój rospocznie kurs matematyki całej 
zwyczajnym sposobem. Staraj sic tyłko, niemowimy 
tu przecież o talencie obiecującym przyszłego Euklida, 
by wychowaniec twój przy matematyce niepozostał i śród 
niej wszystkich innych władz swoich niezaniedbał. Roz- 
waga jest wprawdzie przesłanką mysłu, a matematyka 
jednym s przysionków świątyni filozoficznej; ale jedna 
i druga nie są jeszcze ostatecznym celem naszego 
wykształcenia. Matematyk niewiele ma za zwyczaj 
mysłu, a wiec i niewiele filozofii. Wyjąwszy jeniusz 
ogólny i we wszystkich prawie umiejętnościach równie 
celujący, t. j. sławnego Lejbnica, byli najdzielniejsi 
matematycy, jak np. Eulejr, dAlembert, nawret Newton 
sam, nędznemi filozofami. Francuzi otoczyli swe skro
nią już tylekroć matematycznym, a lcdwrie parę razy 
filozoficznym wieńcem. Wielcy rachmistrze i mechani
cy objawili sie czasami śród prostego ludu, ale nigdy 
wielcy filozofowie. Matematyk obrabia jedynie formę, 
i to jeszcze formę istnienia zewnętrznego, a filozof 
trudni się istotą. Stąd Religia i Poezya wchodzą bar
dzo głęboko w granice filozofii, ale uciekają przed ma
tematyką. Co papież Syxtus V. troszka za gminnie 
powiedział, że nauka liczenia może stać się nawet czwo
ronożnym osłom pojętną rzeczą, co francuska ency
klopedia już oddawna doniosła, że kilku głupców od 
urodzenia do niczego na świecie niezdolnych, nauczyło 
się grać w szachy, i co my sami widzieliśmy na sła
wnym pudlu Fido savant, dowodzi, jak nisko jeszcze
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stoi matematyka względem fiilozofii. To'zaś, co Pla
to na drzwiach swej szkoły napisał.: Niechaj tu nikt
nie wchodzi, komu nieznana matematyka! — jest zno
wu dowodem, w jak bliskim zwiąsku stoi matematyka 
s filozofia. — Chcąc rozwagę wychowanca twego kształ
cić, a przecież nie utopić jej w morzu form materna- 
tycznych, podaj jego jaźni także formy myślenia i ży
cia, czyli ucz go, obok matematyki, loiki i estetyk*. 
Loika już jest innem formałnem‘myśleniem, niż mate
matyka, a estetyka wreszcie zastanawiająca się nad 
sztuką pisania, tym pierwowzorem filozoficznego syste
mu, rozbierająca naturę traiczności, komiczności, hu
moru i tyle rzeczy psychologicznych, wkracza zwolna 
w kraj filozofii! W  loice i estetyce trzeba już filozo
fować̂  w obu jest mowa o prawdzie, będącej raz sche
matem, drugiraz ideałem, a wiec o Bogu!

4)  Szkoły publiczne składające się s klas kilku, 
uczniów bez liku i prófessorów mnóstwa, rostwiera- 
jące przeto dla każdego wychowaiica najróżnorodniej
sze stosunki, są małym światem i miniaturą towarzy
skiego życia, a więc jednym z najlepszych środków 
do kształcenia rozwagi. Każda klassa ma oprócz pro- 
fessora, tego szkolnego monarchy, wielu urzędników. 
Chłopiec tu musi rozważać, jak ma się stosować do 
swego radzcy, prymusa i nauczyciela, by ich łaski 
niestracił. Podobnejże rozwagi wymaga jego stosunek 
do uczniów klassy wyższej, do gospodarza, u które
go stoi, do kalafaktora i tp. — Im więcej wchodzi 
młodzian w stosunki towarzyskie, tern więcej uczy 
się rozwagi. Pisze np. list do swego dobroczyńcy* 
którego kosztem szkoły odwiedza. O ileż tu potrze
ba rozwagi, żeby się pokazał godnym jego dalszego 
wsparcia! Wszakże można jednein tylko słówkiem nie- 
bacznem obrazić i cały los swój zepsnć!. Przy' 
jeżd/.a na święta do swego dobroczyńcy. Położenie je
go zmusza go tu do tćm większej rozwagi. Piękna córka 
dobroczyńcy wpadła mu w oko. Ale ona bogata, on 
zaś ubogi. Trzeba więc nad sercem panować, bo z ra-
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ju wypędzą! Dobrze jest wychowawca swego na świę
ta szkolne do rodzin obcych wysyłać, bo tu zachodzą 
stosunki dla rozwagi jego korzystne. Biedna sierota, 
śród obcych wychowana i ciągle na cudzej łasce zosta
jąca, pokazuje zwykle więcej rozwagi od szczęśliwe
go ze wszystkich stron panicza. — Skończywszy na
wet szkoły i uniwersytet, ćwiczy się jeszcze młodzian 
w rozwadze. Odezwał sie np. gdzie przeciw re- 
ligii, i wychłostano go zato okropnie, odmówiwszy 
mu miejsca, o które się starał. Napisał coś i po
dał do druku. Recenzent niewyrozumiały zmieszał go 
z błotem. Jeżeli słusznie, to będzie lepiej przed
miot swój po raz drugi rozważał, nim wystąpi z nim 
publicznie; jeżeli zaś niesłusznie, to znowu rozważać 
mu potrzeba, czyli recenzentowi ma odpowiedzieć lub 
nie; a skoro ma odpowiedzieć, w jakim rodzaju. Jak 
mówić z mężem sławnym i z niższą od nas osobą, jak 
s kobietą, gminnym człowiekiem lub z dzieckiem, to 
wymaga rozwagi i pewnej wprawy. Tożsamo opowia
danie nasze musi przybierać inną formę stosownie do 
innej osoby, bo inaczej niezrobi wrażenia. Słuchając 
cudzego opowiadania, brać trzeba częstokroć naganę ja
kiej osoby za jej pochwalę i odwrotnie, a to stosownie 
do znanego nam charakteru opowiadacza. W  oczach 
bezbożnika jest np. każdy nabożny głupcem, w oczach 
pietysty każdy człowiek myślący antychrystem; lubież
nik gani cnotliwego młodziana, pijanica zaś zwykł 
okropnie powstawać na pijaństwo, by tćm łatwiej wa
dę swą ukrył. Słowem, całe życie ludzkie jest szko
łą dla rozwagi i nigdy jej za wiele mieć niemożna. 
Ćwicz przeto w niej wychowańca troskliwie! — Jed
nakże rozwaga stać się mu niepowinna jedynerm słoń
cem. Nietyłko matematyczna kombinacya rządzi losem 
naszym: gra tutaj wielką role szczęście lub nieszczę
ście, ta prawdziwa życia poezya! Smutna rzecz \a praw
dzie być nierozważnym, ale jeszcze smutniejsza być 
rozważnym lisem lub złoczyńcą! Rozwaga zna świat 
i ludzi, ale niezna Boga,’ i cnoty, t. j. jak już ty-
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lekroć rzekliśmy, zna formalność, ale niezna istoty. Ku 
poznaniu istoty mamy wyższą w sobie władzę, do któ
rej właśnie przystępujemy.

§. 99 .

# t y s l  jest trzecim i ostatnim stopniem po 
znającej jaźni, czyli jaźnią poznającą w naj
piękniejszym kwiecie swego rozwikłania. On 
jest uwagą trzeciej i rozwagą drugiej potęgi. 
W  nim jednoczą się wTszystkie źy w ioły rozwa
gi na nowo, a oprócz tego rozum (§. 19.) 
i umysł  ($. 23.); w nim wTiec stapiają się 
zebrane nasze empiryczne, metafizyczne i fi
lozoficzne władze i robią go pełną, organi
czną, całkowitą najwyższą poznającej jaźni 
potęgą, która śmiało występuje przeciw praw
dzie przedwiecznej, doczesnej i wiecznej, oraz 
umie ją zdobyć i s % sobą zjednoczyć. - Mysi 
jest węzłem jaźni naszej z Bogiem,* pieiwo- 
stanem, żyw ostanem i bożostanem, czyli s ca
łością rzeczywistego istnienia. Mysł będący 
stokiem zmysłu i umysłu jest trzeciem i ostat- 
niein źrzódłem poznania, któremu towrarzyszy 
c a ł k o w i t a  bespośreduia pewność .  Je
go przedmiot jest zawsze trójcą, t. j. realno
ścią, idealuością i rzeczywistością. Jest on 
naszym miotem wchodzącym w unią z m i o- 
tem powszechnym.  On jest twórcą praw
dziwej filozofii, okiem dla Boga, i wszelkiego 
świata, czyli dla istoty wszech rzeczy, jest 
wolnością i samodzielnością wT nas roskolysaną- 
Jego utworami są objęcia,  które są stopie-
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' niein w y o b ra żeń , przypomnień i po jęć, idea
łó w , sąd ów  i id e i, oraz spostrzeżeń i zd jęć, 
szczególn iej za ś  pojęć rozumu i idei umysłu. 
U w a g a  je s t  mysłeni młodym na w s z y stk o  bez 
różnicy zw rócon ym , czy li p r z e ś w i a d c z e 
n i e m ,  ro zw a g a  jest myslem podrastającym  
i na formę istnienia, na św iato w o ść  z w ró c o 
nym , czy li ś w i a d o m o ś c i ą  ś r ó d  z i e m s k o -  
ś c i ;  m ysi w re szc ie  je s t  myslem dojrzałym , 
w id zącym  w s z ę d z ie  b o sk o ść , c zy li w  ł a s u e m 
u c z u c i e m ;  w s z y stk ie  trz y  są jed n ą  i tąż 
samą poznającą jaźn ią  i stanow ią jej system . 
K s z ta łc ić  b ęd ziesz  mysi młody, ć w ic z ą c  w  niin 
mnogie do jego  istoty należące ż y w io ły , z w ra -  
c a ją c .g o  na praw dę rze c zy w is tą , a n a d e w s z y -  
stko  na B o g a , zapalając g o  religią i filo
zofią.

« *  *

1) Mysł,  ten pierwiastek zmysłu,  jako zew
nętrznego mysłu, i umysłu, jako wewnętrznego my-, 
siu, ten wyraz, który w żadnym europejskim języku 
nieda się zupełnie przełożyć, i czyni, równie jak wy
raz jaźń,  strzeó lub um, zaszczyt filozoficznosci oj
czystej mowy, mysł jest trzecim i ostatnim stopniem 
w swej całości i pełni poznającej jaźni, czyli trzecią 
i ostatnią potęgą prawdziwego, samodzielnego, istnie 
filozoficznego poznania. Mysł jest rozwagą wyższego, 
zaczem uwagą najwyższego stopnia. Rozwaga trzyma 
formę, ale gubi istotę; mysł chwyta tę istotę, zwraca 
na nią swą uwagę i staje się rozwagą wyższą, t. j. 
rozwragą zapuszczającą sie w głębie prawdy. Mysł 
przeto jest stopieniem się wszystkich żywiołów rozwa - 
gi na nowo, i pogrążeniem ich w nurtach istoty. Tam,
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gdzie rozwaga kończy, mysi zaczynaj co wlec matciria- 
tyka, loika, estyka i polityka upuszcza, to filozofia po
dnosi i czyni swym przedmiotem. I cóż jest tym przed
miotem? Bóg, wolność, samodzielność, nieśmiertelność, 
własne uczucie i cnota, zaczern rzeczy najdroższe dla 
całego rodu ludzkiego, rzeczy, których nazwisko samo 
tchnie w nas najwyższy interes! — Mysi odpowiada ro
zumowi, w obwodzie naszej realności i umysłowi 
w obrębię idealności naszej; jakoż jest jed n ości a ro
zumu i umysłu. Myrsł jest rozumem, bo uznaje ze- 
wnętrzność istnienia za połowice prawdy i czyni ja swe
go poznania przedmiotem; mysł jest także umysłem, bo 
uznaje ,wewnetrzność istnienia za drugą połowicę prawdy i 
czyni ja swego poznania przedmiotem. On mówi: zewnę- 
trzność i wewnetrzność istnienia są rzeczą tążsamą w bez
względnej jedni, odmienną we względnej różni, organicznie 
całą w różnojedni; obie są równie wieczne, są równie 
uprzewilejowanemi czynnicami wszelkiego istnienia, pierw
sza jest przedmiotem memu ciału podobnym, druga 
jest podmiotem spokrewnioną z mą duszą, obiedwie 
społem są miotem, t. j. bóstwem, wolnością, samo
dzielnością, czyli istotą, której jaźń moja iest wiernym 
obrazem. Ja jestem mostem galwanicznym, pasmem cu- 
downem, łączącem jaźń moje z jaźnią powszechną, całost- 
jie s całością.u Mysł tak mówiący jest stokiem rozumu 
i umysłu w jedno, czyli jest mysłem. Mysł ma empirya 
swą prawą, a metafizykę swą lewą ręką 5 sam zaś jest 
wylewającą się filozofią, głową i piersią poznania rze
czywistego. Człowiek mysłu jest człowiekiem rozumu i 
umysłu w harmonii, a filozof jest empirykiem i metafizy
kiem w jednej osobie. — Ponieważ rozum jest zmysło
wością, wyobraźnią i parnię ią, a umysł umein i rossąd- 
kiem: ponieważ mysł jest rozumem i umysłem, a oprócz 
tego rozwagą składającą się także ze wszystkich ży
wiołów rozumu i umysłu; poąieważ wreszcie mysł jest 
uwagą będącą również rozwagi członkiem; więc w nim, t-j* 
w myślę zlewają się, jak w morzu, wszystkie władzo 
naszego poznania, o których dotąd mówiliśmy i staj1!



się żywą całością, wielkim światem. Niedziw przeto, 
ze mysł jest najwyższą naszą poznania potęgą i całość, 
czyli rzeczywistość ma swym celem. - Kto bierze pra
wdę na mysi, ten musi napiąć swą zmysłowość, wyo
braźnią, pamięć i rozum, czyli wszystkie swe władze 
realne, dalej swój um, rossądek i umysł, czyli wszystkie 
swe władze idealne, wreszcie swą uwagę i rozwagę, 
słowem mysł swój cały, czyli wszystkie swe władze 
rzeczywiste, ten musi się ciałem i duszą, czyli jaźnią 
swą pełną, że tak rzekę, rostworzyć i przyjąć prawdę, 
jak świętą swą eucharystyą! — Mysł jest pełnością po
znającej jaźni, zdolnym włiec jest objąć pełność istnienia, 
zrobić ją swym przedmiotem i przywieśdź do unii ze 
swrą jaźnią. Jak rozum jest najwyższym szczytem po
znającej jaźni empirycznej, i jak umysł jest najwyższym 
szczytem poznającej jaźni metafizycznej ; tak mysł jest 
koroną palmową poznającej jaźni rzeczywistej. Rozum 
patrzy w świat widzialny i poznaje naturę; umysł pa
trzy w świat niewidzialny i poznaje ducha; mysł patrzy 
w  oba te światy, widzi w nich świat jeden, i poznaje 
świat całkowity, prawdziwy. Rozum i umysł są, jako 
jednostronne czynniki myslu, jednostronnosciami, mysł 
jest wszechstronnością poznania! Biorąc rzecz ściśle, 
niepodobna jest poznawać tylko zmysłowością, wyobra
źnią, pamięcią lub rozumem, tylko umem, rossądkiem 
lub umysłem, tylko uwagą lub rozwagą, ale zawsze 
inysłem; ponieważ wszystkie te władze są żywiołami 
myslu i jego organicznemi członkami, dają się zatem je
dynie myśleniem od myslu odrywrać, w istocie zaś są 
mysłem, coraz to \v inne swe przestworze wstę
pującym/ Wszystkie przeto wdadze naszego poznania 
są właściwie abstrakeyami, sam mysł jest rzeczywisto
ścią in concreto.

Zmysł jest zrzódłera poznania dla realności, > u- 
mysł dla idealności, a mysł dla obojga społem w  or- 
ganicznćj jedni, - czyli dla rzeczywistości. Podobnież 
i przez w szystkie inne prawTdy kategorye. Zmysł za
tem widzi materyą, treść, twierdzenie, przedmiotów'ość,
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rozłogę i tp., umysł widzi ducha, formę, przeczenie, 
podmiotowość , przyczynowość itp., a mysi widzi świat 
ten, tamten i boski, istotę, skojarzenie, miotowość, 
rosświat itp. Dla zmysłu stoi otworem aposterjorycz- 
ność, dla umysłu apryoryrzność, a dla liiyslu atotal- 
ność. Zmysł, a szczególniej jego mocarz najwyższy, 
rozum, jest roskładnią, umysł składnią, a mysi rodnia, 
czyli z grecka genezą. — To co rzekliśmy, służy do 
wyświecenia natury mysłu, jako zrzódła poznania os
tatniego, oraz trójcy będącej wciąż jego pr/.edmiotein. 
Mysi jest zmysłem i umysłem w jedni 5 zaczem, i jako 
zrzódlo poznania, jest zrzódłein empirycznem i ineta- 
fizycznem od razu, czyli zrzódłem filozoficznem. Tc
trzy zrzódła różnią się od siebie względniej bezwzglę
dnie zaś sa jedna i taż sama rzeczą.

Jak zmysł ma dla swego poznania bespośrednią 
pewność, mówiąc: sentio ergo res est, atque res sum, 
i jak umysł ma dla swego poznania bespośrednią pew ność, 
mówiąc: Cogito, ergo mens sum, atque mens est:
tak mysł, będąc zmysłem i umysłem w jedni, ma dla 
swego poznania bespośrednią pewfność, której czynni
kami są: bespośrednią pewrność poznania zmysłu i bes- 
pośrednia pewność poznania umysłu. - Dla tego też bez
pośrednia pewność poznania mysłu zowie się: całkiem 
bespośrednią pewnością poznania, a po nie
miecku : totnJ-unmiltelbare Erkenntnissge-
wisshei t ,  czyli pełnym, całkowitym pewni
kiem. Ze tu pod zmysłem, umysłem i rnyslem po
znającą jaźń empiryczną, metafizyczną i filozofnzną ro
zumiemy, rzecz sama przez sie oczywista. Ze tak
ie te trzy bespośrednie pewności są właściwie jedna 
rzeczywistą poznania pewnośrią w jej systematycznej 
pełni, i że się dotyczą jedynie pierwiastkowej podw ali 
wszelkiego poznania, nie zaś wystawionych na n iej bu
dowli 5 o tein czytelnikowi myślącemu ledwie wspom
nieć się godzi. Wszelkie poznanie musi spoczywać 
na jakiej bespośredniej pewności, bo nieinnjąc punktu 
do oparcia się niezachwianego, aniby nawet rospocząc
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rzeczy swej niepotraiiło; później zaś ina pośrednic
two miejsce. Tak empiryk przychodzi za pośrednic
twem drugiego empiryka do nowych doświadczeń, tak 
również metafizyk i filozof za pośrednictwem całej me
tafizyki i filozofii podnoszą sie do nowych myśli i po
znam Każde nowe poznanie, spoczywając na swych 
odwiecznych hespośredniości fundamentach, karmi sie 
innem na tychże fundamentach zbudowanein poznaniem, 
zamienia je w swe soki, rośnie niem, czyli pomnaża 
sie za jego pomocą. Tak w naturze, tak i w pozna
niu! Bespośredniość jest początkiem, pośredniość dal
szym ciągiem i życiem!

Mysi mówi: Vivo. ergo vita sum, atque vita
est, i jest tego, co mówi, równie bespośreduio pe
wien, jak zmysł swej tnateryi, a umysł swego ducha. 
Zycie też każde jest materyą i duchem w jednej istocie. 
Ze jaźń moja lub twoja żyje, na to nie potrzebuje ona 
najmniejszego dowodu, będącego zawsze pośrednictwem, 
bo wie o tein zupełnie sama przez sie, czyli bespo- 
średnio. B\tu życia dowieśdź też temu, Jkto go prze
czy, równie niepodobna, jak dowieśdź bytu materyi 
nieczujqceinu, lub bytu ducha nieniyśląccmu slupowi. 
Bespośrednia świadomość jaźni o swem życiu jest prze
to mysłem. Jak zmysł ma zmysłowość czyli materyą 
i jak umysł umysłowość, czyli ducha, tak mysi ma 
mysłowość czyli życie swym przedmiotem. Zycie wie 
o życiu wlasnem i cudzem, jednostkowym i powszc- 
clinern. Zycie zowie się światem. Jaźń więc jest je
dnostkowym, a jej przedmiot powszechnym światem; 
mysł zaś jest obu tych światów węzłem, czyli tożsamości 
ich sprawcą.

Jaźń nasza, będąca życiem i światem w jednostce, 
oraz mysłem swym przechodząca do tożsamości swTej 
z życiem powrszechnem i światem powszechnym, ma 
w swej istocie rozum, t. j. rodzica wszelkiej wzgle- 
dntj różni. Widzi przeto we wlasnem i powszechnem 
życiu, tudzież we własnym i powszechnym świecie ró- 
żnice. Wczoraj,  d z i s i a j i j u t r o, które zawsze
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są, były i będą, a wiec ani początku ani końca nie- 
mają, są tych różnic podstawą. Dawniej jaźni niebyło 
na widowni płynącego świata; teraz na niej jest aktor
ką i gra swą rolę5 w krotce jednak opuścić ją musi, 
i wie o tem dobrze, czując na sobie samej coraz więcej 
wątlejącą swą dzielność, tudzież grzebiąc innych pobra
tymczych jaźni pozostałe zwłoki. Jest więc przęd
zy c i e, życie i przyszłe życie,  czyli p r z ed ś w i a t, 
świat  i po zaś wiat,  czyli picrwostan,  żywo- 
stan i bożostan,  czyli wreszcie, Bóg i jego objawu 
trzy królestwa! Jaźń wie o tem wszystkiein bespo- 
srednio, ponieważ tego na sobie samej i na całej swej 
przedmiotowości doświadcza, mówi tedy: numen sum, 
ergo deus est: manebo, quia numen sum, ergo vita
aeterna est. Tym sposobem przychodzi jaźń do wła
snego uczucia,  t. j. wie, że jest bóstwepi. że wy
szła z wieczności, żyje w czasie i wróci do wieczności, 
że Bóg jej ojcem, który ją napodróż krótką wyprawił, i 
czeka niecierpliwie jej powrrotu, że była i będzie nieśmier
telną, bo jest słowem Boga, które stało się ciałem, bo 
słowo wiecznego Boga jest wieczne, wieczną rzeczywi
stością, wie że jej teraźniejsze życie jest tylko snem peł
nym marzeń! — Lecz s kądże to jaźń wiedzieć zdoła, 
a zwłaszcza bespośrednio? Może ze swego nędzne
go wczoraj, które przeżyła i ze swego nędznego ju
tra, którego dożyć się spod'iewra? Na to odpowiada
my: Szukaj drogi bracie, najpienvszego wczoraj i 0-
statijiego jutra, bądź to dla całego, bądź też dla poje- 
dyńczego, dla twego własnego istnienia, a z oby stron 
napotkasz wieczność, skoro w  r-ec/y samej myślisz! 
Czas jest tylko czarodziejskim łabędziem płynącym pfl 
morzu wieczności ciągle, t. j. bez początku i koń *a, od 
wschody do wszelkiego życia na zachód! Jaźń zdoby
wa własne uczucie, t. j. wiadomość, że jest bóstwe/fy 
światem, nieśmiertelnością, idąc za bespośredniością po* 
znania swego myslu.

Mysł, wcielający się, że tak powiem, w swój ro- 
z im, widzi nadzwyczaj wielką różnicę ipiędzy Bogieir
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pod którym sit* tu nie tylko Bóg. ale i cały pierwo- 
gtan rozumie, a wiec miedzy Bogiem, światem i 
pozaś wintem. On mówi: stwórcaniejest stworzeniem, 
ani czaso\yein, ani wiekuistein i to równie, jak autor 
niejest dziełem, nad którem właśnie pracuje, ani też 
dziełem, które ukończył, w}rdrukował i w kraj bożosta- 
nu wyprawił. I któryżby człowiek rozumny różnic tych 
tak oczywistych niepojinownl? Mysł tego rodzaju jest 
zrzódlem tak zwanego 8 u p e r n at u r a 1 i z in u, który dziś 
także, jak i w każdym innym czasie, głowę swa py
szna przeciw utworom więcej spekulacyjnym podnosząc, 
mieni się istota boskiej chrześ c iańskiej religii.  
— Mysi przeciwnie rosplywajaey się w umyśle, tej 
władzy znoszącej wszelka względna prawdy różniczość, 
jako rzecz niewdzierającego się w głębie idealne rozu
mu, i stanowiącej wszędzie bezwględna jednią, mówi: 
Bóg świat i po zaś wiat są rzeczą zupełnie taż sa
mą. Bóg jest w s o b i st o ś ci ą, czyli wszelkiego istnię- 
nia pierworodem, świat jest dla-sobistością,  czyli 
czasowym picrworodu jawem, a pozaś wiat jest wso-i  
dl as o bistością, czyli uwiecznionym pierworodu i je
go jawu objawem. Taki mysł jest zrzód!ein teizmu,  
ponieważ mu wszelkie istnienie zowie się Bogiem. Te
izm ten ma różne postaci i różne nazwiska. Jeżeli mu 
jest materya, czyli wszystkość istnienia bytem, zo
wie się on Pan teizmem; jeżeli zaś jest mu duch czyli 
jedność istnienia bytem, zowie się monoteizmem: je
żeli dalćj jest mu świat doczesny, czyli całość ulotna 
istnienia bytem, zowie się biotę izmem, jeżeli wresz
cie jest mu świat wiekuisty, czyli trwająca całość istnie
nia byłem , zowie się h i s t o r y o t e i z m e m. Każdy tego 
rodzaju teizm jest względem wyżej opisanego superna- 
turalizmu naturalizmem, bo wszędzie tu Bóg jest za
razem i naturą. Kzccz dziwna zaiste, że w niemieckiej 
tak wysoko wykształconej spekulacyi ten różnorodny te
izm lub naturalizm zowie się dotąd pan teizmem, 
pod którym tylko mniej oświecony teolog rozumie ka
żdą naukę nieodrpżniającą Boga od świata czyli



stwórcy od stworzenia! — Jako rozum i umysł, 
tak rnysł rozumem i inysl umysłem przeważający, są 
dwa odwieczne przeciwniki. Dla tego te z  trwa od 
wieków, i dziś nawet, walka miedzy supernaturali- 
zmem i penteizmem we zwykłem, choć nie.vłaściwein 
słowa tego znaczeniu. Supernaturalista utrzymuje: Bóg 
niejest żadna naturalna istota, stad też jest niepodobna 
rzeczą do poznania; on cliciał przecież, by go ludzie 
pojęli, i posiał na ziemie swego jedynego syna, wierz
cie więc ślepo słowom Zbawiciela, bo one są boska 
mądrością, najwyższa filozofia. Miedzy Bogiem a stwo
rzeniem niema najmniejszego kmotrostwa! Bóg jest 
Dobrem, człowiek Złem, i tp. Na to odpowiada nie
miecka spekulacya, r.yli tak od teologów zwany i wy
żej opisany panteizm, t. j. teizm, lub naturalizm: Je
żeli między Bogiem a światem niema najmniejszego, 
kmotrostwa, czyli, jeżeli Bóg i śwriat sa istotami bez
względnie  i b e z w a r u n k u różnemi: jakimże spo
sobem może być Bóg stwórca świata, jak on może 
światem rządzić i losem człowieka kierować? Wów
czas panują w istnieniu ogólnem dwie istoty: Bóg i
świat, doskonałość i niedoskonałość, Dobre i Złe, a więc 
prawdą jest parski dualizm, a więc szatan jest Boga 
rodzonym bratem! O przyjaciele miejcie rozum! Bóg 
i świat są rzeczą różną dla w iecznie w ślepą babkę gra
jącego rozumu; dla krótko widzącego zmysłowego prze
świadczenia, rzeczą zaś zupełnie jedną przed trybuna
łem umysłu, mogącego li bezwzględną jedność uznać 
za prawrdę, dla każdego myślącego człowieka! 'Tym 
sposobem rodzą się tu i ciągle mnożą dwra najzaciętsze 
stronnictwa. Każde z nich spodziewa się mieć słuszność 
i być prawdy kapłanem! — I cóż na_ to mówi filozo
fia w ogóle, powszechna filozofia, nasza filozofia? Fi
lozofia prawdziwa jest utworem rnysłu w  rozumie i u- 
myśle zarazem, czyli inyslu w myślę, lub też mysio 
w samym sobie, uznaje przeto równie względną ró
żnią jak i bezwzględną jednią, czyli różnojednio 
wszelkich istnienia przeciwieństw. Ona więc uczy: Bóg?
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świat i pozaświat są rzeczą zupełnie różna dla my- 
siu utopionego w rozumie, są rzeczą zupełnie jedną 
dla mysłu utopionego w umyśle, są rzeczą różną i je
dna od razu dla mysia będącego sobą samym i równo
ważącego swe czynniki. Bóg jest pierwiastkiem wszel-  ̂
kiego istnienia, czyli przedwieczną całością, istnie
niem w swein liieprzeczęrpanein \ świętem zrzódle; 
świat jest czynem, dziełem, czasowym jawein Boga, 
czyli zawsze doczesną i bez początku oraz bez końca 
dalej płynącą całością, istnieniem w swym wiecznie 
toczącym sic od wschodu na zachód strumieniu; poza- 
świat wreszcie, jest także dziełem Boga, które jednak 
własną swą działalnością się uwieczniło, a więc prze- 
wieczniona i w królestwo Boże zamieniona całością 
istnienia, końcem podobnym swemu początkowi, doko
nanym i dlatego wiekuistym objawem Boga. Bóg, 
świat i pozaświat są rzeczą różną a przecież jedną; 
sa Hołotei zmem, w którym na wieki wieków różni- 
ca i jedność miedzy pan - mono-bio i historyo-teizmem 
panuje. Myśl sobie Boga jako w i e c z n ą p r z y c z y- 
ne", świat zaś i pozaświat jako ustawiczny jej  
skutek,  a pojmiesz najłatwiej tu bezwzględną je
dność i względną różnicę, pojmiesz tożsamość super- 
naturalizinu s Panteizmem. Tak autor i jego wszyst
kie po sobie następujące dzieła, stają względem siebie 
w bezwzględnej jedni i względnej różni: Błogo temu,
kto myslem swym całą tę stosunkowość i besstosun- 
kowość obejmuje! Ten wolny od stronnictw staje przed 
prawdą*i patrzy w jej twarz wiecznie prześliczną!

M y s ł widzi, równie bespośrednio, świat m y s 1 o- 
vvy, jak zmysł świat zmysłowy i umysł świat umy
słowy, dla tego też jest zwierciadłem Boga i wszyst
kich Jego objawień. Jaźń, będąca sama bóstwem, wie 
z największą pewnością, że jest Bóg i niepotrzoba jej 
tego dowodzić. Bytu też Boga ternu niedowiedzies-,, 
kto mieni sie być ateuszem, bo o Bogu wiedzieć 
można tylko bespośrednio, tak zupełnie, jak wierny 
o materyi i o duchu. Kto nierozwikłał w sobie my-



siu dla Boga, oraz bespośrednićj o niin pewności, te
rnu można jeszcze dopomódz; kto zaś mówi, „niema 
Boga,ci ten nic boskiego w sobie nieczuje, a więc 
i nic boskiego nie ujrzy. Próżna wiec, chcieć mu by
tu najwyższej istoty dowodzić! Wszystkie nawet naj
dziksze narody maja religią, wiedzę o Bogu i przy
chodzą do tego wiedzenia nieczekając na wysianych do 
nich z Europy missyonarzy! — Jaźń, która mysi swój 
rostworzyła,' widzi wszędzie jaźń, wie zatem bespo- 
średnio, źe i Bóg jest jaźnią, a więc istota mającą 
przeświadczenie, świadomość i własne uczucie, istotę 
zupełnie wolna i samodzielna; wie prócz ego, że Bóg, 
jako jaźń, niejest sama myślą, ale ciałem i duszą 
w jedni ,  czyli rzeczywistością.  Mysi odróżnia 
Boga od świata, jako pierwiastek od swego objawu, 
czyli jako przyczynę od skutku. Ale on wi także, 
że jaka rzeka, takie i jej zr ,ódło! Jeżeli 
wiec całe stworzenie jest ustawicznem jwesel m matę- 
ryi z duchem; to wesele to i w Bogu panuje! Co 
prawdą jest w skutku, w objawie, to musiało już le- 
żyć^w przyczynie,  w pierwiastku! Co wydru
kowane w książce, musiało być w głowie pisarza. 
Materya świata niejest jednakże ciałem Boga, ani duch 
świata duszą Boga, bo Bóg niejest światem, ani przy
czyna niejest skutkiem. Materya i duch Boga są 
p rz e d w i e cznej, p rz e d ś w ia to wej natury, a prze
to zupełnie innego rodzaju, przecież ie są czczą 
ideą,  ale rzeczywis tośc ią ,  ponieważ są zrzód- 
łem matcryi i ducha dla każdego rzeczywistego świa
ta! — Mysł wie bespośrednio, że Bóg je t jednost
kową istotą,  ponieważ Bóg równie'’ jest jaźni ą, 
ponieważ on jest jeden tylko i ponieważ różni się 
od rosproszonego w przestrzeni bez granic i bezja- 
ź ni o w ego ogólnego świata. Jednostkowość jest po
czątkiem i końcem stworzenia, t. j. naturą Boga i na
turą człowieka. Ze zaś jednostkowość Boga zrzódłem 
jest bezgranicznej wszystkości, jedności i całość świa
ta, że rodzi, iż tak powiem, olbrzyma, jU'ry niezna



krańców i wielkim jest bez miary5 więc.ta jednostko- 
wość Boga jest bezwzględną, i różni sic od naszej 
względnej jednostkowości, będącej jej obrazem. Mysł, 
tak wielką różnice między Bogiem, a' człowiekiem wi
dzący , każe każdej jaźni ludzkiej paść na kolana, i 
oddać cześć jaźni wszystkich jaźni, t. j. Bogu,* ojcu 
świata całego i wszelkiego bóstwa. 1 •*

Jaźń wie bespośrednio, że jest nieśmiertelną isto
tą* bo jej bóstwo ma własne-uczucie,  bo jej mysł 
jest okiem w kraj istoty, czyli nieśmiertelności. Wia
ra w nieśmiertelność jest równie odwieczna i po 
całej ziemi upowszechniona, jak wiara w Boga. 
Mysł powiada jaźni, że była nieśmiertelną, nim się na 
tym świecie pokazała, jako wieczny utwór przed
wiecznego Boga,  czekający na przeznaczoną chw i- 
lę swojego jawu, że jest nieśmiertelną, chociaż sie 
dziś przybrała w śmiertelności opończę, i ie~  będzie nie
śmiertelną, lubo ten świat opuści, gdyż jest bóstwem, 
które, równic jak Bóg. ma przed wieczność,  do- 
cześność i 'wiekuistość koniecznemi stanowiska
mi swego objawu, i trzy światy te swem mieszka
niem! Mysł uczy wreszcie jaźń, że była w swym 
przedświecie i będzie w swym pozaświecie, ciałem 
i duszą w jedni,  tak zupełnie, jak dzisiaj na tym 
świecie, ponieważ była, jest i będzie jaźnią. Była 
jaźnią na łonie Boga,  jest jaźnią na łonie ży
wo stan u, będzie jaźnią na łonie bożo sta nu, 
zawsze jedną i taż samą, a przecież stosownie do na
tury śwriata, w którym żyje, inną! Nieśmiertelno
ści naszej temu niedowiedziesz, 1 kto ją przeczy, bo 
ona jest także bespośrednią wiedzą! Bozbudż mysł  
w jaźni, a ta poczuje sie natychmiast nieśmiertelną!

Mysł jest daną nam od Boga lunetą w świat wol
ności. Jaźń wrie bespośrednio, że jest wroiua, gdyż 
czuje się bóstwem, wolnością. Wolności uczucie, jest 
równie tak stare, jak wiadomość o Bogu i wie znera 
życiu. Od początku dziejów' ludzkości widzimy wol
ność ujarzmiającą wolność inną, oraz wolność wybija- 
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jącą się s pod jarzma, t. j. widziemy ustawiczną wal
kę wolności s tyranią. Wolności także nikomu niedo- 
wiedziesz, bo ona jest bespośrednią naszej jaźni pew
nością. Skoro jaźń mysi swój rostworzy, zoczy ją na
tychmiast w sobie i za sobą! .Jaźń, która sie czu
je,  nieda sobie wydrzeć, nawet i Bogu samemu, wol
ności, ponieważ wie, że wydarłoby jej wówczas bó
stwo, całą jej istotę, że przestałaby być sama sobą, 
że wpadłaby w najokropniejszy stan na świecie, t. j. 
w uczucie własnej próżni, i własnego nicestwa! Wal
ka wiec na śmierć lub życie za w o 1 noś ć jest 
powinnością jaźni każdej, która przyszła do myslu 
i sarna sobą sie poczuła! Jeżeli jaźń tu zabiją, to żyr 
ona tam będ/.ie, bo jest wiecznein bóstwem, ale żyr 
będzie n i e s p I a m i w s zy się  niewolą! Niewola 
jest większem nierównie nieszczęściem od miliona naj
nieznośniejszych śmierci, ponieważ ona wyciska na 
wieki wieków na czole jaźni naszej pieczęć sromoty 
przeznaczającą ją ku słusznej od Boga i ludzi pogar
dzie! Jaźń wolna czuje się samodzielnością, i natęża 
ws/ystke swe siły, by jako samodzielność wystąpiła, 
i by świat cały uznał, jćj samodzielność. Zwolennik 
tej lub owej nauki, tego lub owego stronnictwa, nic- 
jest samodzielnością. Im mniej w człowieku jakim sa
modzielności, tern mniej własnego uczucia, tern mniej 
mysłu dla swego bóstwa. Jaźń jest cnotą, ponieważ 
tylko cnota jest wolnością i sainodzieluośeią nasza. 
Zbrodniarz jest niewolnikiem własnego sumienia, ka- 
zicielem i mordercą własnej swej jaźni. Jaźń więc ko
cha cnotę, równie jak samodzielność, wolność i wła
sne uczucie.

W  dotychczasowych filozofiach tryumfowała zawsze 
ogólność,  czy to przez nią rozumiano inateryą, czy 
też ducha. Bóg sam zrastał się z naturą i nikł śród 
jej łona, lub też rospływał sie w duchu powszechnym* 
mającym być wszech rzeczy istotą. Jak Bóg tak i czło
wiek. Człowieka uważano, już w tćm życiu, jako 
jedno ognisko paiist\ *, które niknie w całosfi
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i wszędzie ustępować przed nią musi! Wychodził on 
z ogólnego istnienia,  żył w o g o 1 n e m istnie
niu! wracał do ogólnego istnienia, wszędzie do 
ogółu przykuty, nigdzie wolny i samodzielny,  
nigdzie n i e b ę d ą c y sobą, i nieżyjący jak b ó st w o 
dla siebie! Sain tylko monarcha był tu wyjątkiem, 
którego nawet względem Boga nieuczyniono; ogłoszo
no go bowiem świętą i ’nietykalną osobą. Ale i ten 
wyj.itek okazuje się czczą marą natychmiast, skoro się 
zapytasz dla czego? Uznano monarchę za śvvietą 
i, nietykalną osobę dla tego jedynie, że w tej 
osobie spoczywa wola całego narodu, a więc 
ogólność. Tak tedy ogólność była bogiem, wszyst- 
kiein na świecie, a szczególność niezem. O jedno
stko wości  ani nawet mowy nie było, bo ta niejest 
szczególnością,  tern bardziej zaś ogółem! I mą- 
drość ta tyle u włócząca Bogu i tak upoka
rzająca każdego człowieka panuje * dziś jeszcze 
i nosi nazwisko filozofii! Nasza filozofia polska  
występuje w obronie upośledzonej jednostkowośoi. Bóg 
je>t nam bowiem najwyższą, czyli bezwzględną jedno
stką, t. j. jednostką będącą p o w s z e c h ii o ś c i ż r z ó d- 
letu, s którego wszelka ogólność, szczególność i po- 
jedynezość wypływa! Ogólność, szczególność i poje- 
dynczość są nam, równie jak realność, idealność i rze
czywistość, koniecznemi czynnikami jednostki wszel
kiej , tak boskiej jak ludzkiej; jednostka jest nam po
czątkiem i końcem powszechności, Bogiem w niebie 
i człowiekiem na ziemi, wszędzie bóstwem, samodziel
nością, wolnością, nieśmiertelnością. Bóg jest naszym 
ojcem; my jego dziećmi5 wszyscy bracią zupełnie so
bie równą! Państwo istnieje nam dla szczęśc ia  
wszystkich j cdii os te k lu dzk ic h do niego na
leżących,  ale jednostki te nieistnieją dla państwa! 
Jednostka każda jest lu celem, państwo ogólnym 
środkiem do zaspokojenia wszystkich tych celów! 
Monarcha niejest naszym panem, ale naszym sługą ogól
nym, t. j. liajpierwszyin od nas samych wybranym
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i uznanym urzędnikiem, najgodniejszą czci mość i ą. 
]My niejestcśpiy jego poddanemi, winniśmy przecież mn 
osłuszeństwo, ponieważ się dobrowolnie i ku wła

snemu szczęściu do tego zobowiązaliśmy. Prawo 
jest nam ludu autonomią,  zabcspieczającą wolność 
każdego obywatela, strzegącą bóstwa każdej ludzkiej 
jednostki, oraz jej wysokiej dostojności. Celem pan- 
stwai niejcst wolność ogólna,  ale wolność ka
żdej jednostki pod opieką potęgi ogo 1 u i przy 
ogólnem porządku! — Odrębność każdej ludzkiej 
jednostki, jako udzielnego bóstwa, nieznosi wcale zwią- 
sku naszego z ludzkością, światem i Bogiem. Jednost
ka ludzka jest wszakże sobistością, i obowiąskiem jej 
jest uznanie sobistości każdej innej jednostki, a więc 
całej ludzkości, świata i Boga, jest stanie sie oso
bistością w i a ż a c a nas s całością istnienia.

*  ^  —  ts  "»

Jednostka, ludzka jest prócz tego, nietylko pojedyn- 
czością, ale ogólnością i szczególnością, czyli natura 
i duchem w jednej organizacyi, zaczem powszechno
ścią całą. Bogiem w obrazie, ma przeto konieczny 
i istotą swą będący związek s całością! Każdy 
człowiek jest nialem państwem, inalą ludzkością, ma
łym światem, małym Bogiem śród powszechnego pań
stwa, śród ludzkości, na łonie świata i Boga5 każdy 
jest w swoim rodzaju, jak Chrystus, synem Boga na 
ziemi, i ma dwie natury, boska i ludzka. Nie ka- 
żdy przecież jest Chrystusem, bo nie każdy zdoła sie 
wypracować, aż do najwyższego stopuia osobisto
ści. Kto jak Chrystus stopi się s całą ludzkością 
i przyjdzie do jednej woli z Bogiem, ten będzie robił 
cuda i ogłosi ś%viatu mądrość z nieba. Przez cuda nie- 
rozumieray jednakże nic 'nadprzyrodzonego, bo takich 
cudów Bóg sam czynić niezdoła, bez zawikłania sie s so
bą samym w sprzeczność. Tu panuje prawo świętej 
Semcl dixi, semper pareo! — Tyle o myślę naszym? 
mającym s czasem urodzić polską filozofią, a to w ce
lu objaśnienia jego natury! I jUóż teraz niewidzi, p»*a" 
t\ie jak na dłoni, całej ogromnej różnicy między ua-
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sza filozofia, a spekulacją Niemców i wszelka dotych
czasową mądrością? -i

Ale jeszcze kilka myśli, ponieważ do rzeczy na
leżą i pominąć ich niewolno. — Uwaga jest pewnego 
rodzaju przeświadczeniem, bo jest jaźnią więcej 
bierną i na świat zewnętrzny zwróconą ; rozwaga jest 
świadomością,  bo jest jaźnią formę z istoty '.doj
mującą, a więc czynną, świat samowolnie obrabiającą; 
mysi wreszcie jest wlasnein uczuciem, bo jest
jaźnią jednostkową przychodzącą, przy swej całej względ
nej różni, do bezwzględnej jedni z jaźnią powszechna, 
t. j. z ludzkością. światem i Bogiem. — Uwaga daje 
nam spostrzeżenia, a rozwaga zdjęcia, mysi zaś obję
cia. Objęcie zatem jest jednością spostrzeżenia ze zdję
ciem. Ze zaś spostrzeżenie jest wrażeniem, wyobra
żeniem i ideałem, a zdjęcie wrszystkiem teią, tudzież 
przypomnieniem i zdaniem: więc wszystkie żywioły
uwagi i rozwagi są żywiołami objęcia! 31ysł jest oprócz 
tego rozumem i umysłem w jedni, rozum zaś płodzi 
pojęcia, a umysł idee. Objęcie tedy jest pojęciem i  ideą 
od razu. Ze zaś pojęcie jest stokiem wrażeń, wy
obrażeń i przypomnień, idea stokięin ideałów' i zdań; 
więc rosczłonia pojęcia i idei są rosczłoniami objęcia. 
Jak mysł wszystkie władze wT sobie jednoczy, tak 
w objęciu stapiają się wszystkich tych władz utwory. 
Objęcie tedy jest całkowitej, żywej, wiecznej prawdy 
wyrazem, i zowie się z grecka A kro arna. Ono jest 
kryteryonein wszelkiej  praw dy, a jego gło
sem jest: Każda prawda jest realnością,  ide
ał noś ci ą i rzeczywistością,  czyli przedmio
tem, podmiotem i m i o t e m. Przy kładami c bjęcia 
są : Bóg, wolność,  nieśmiertelność1, jaźń, bó- 
s t w o i tp. Objęcie jest szczytem poznania i osta- 
tecMiyin celem każdej filozofii. — Wszystkie żywio
ły my siu są myśleniem. 1 tak zmysł wiedzie nas 
do zmyślania,  czyli z m y s ł o w a n i a, po niemieck u: 
z u m S i n n e n; wyobraźnia jest matką w y o b r a ż a n i a: 
pamięć rosiwarza nam przypominanie,  w snom i-

1 l ^



n a n i e , rospamiętywanic: rozum jest przyczyna
r o z u m o w a n i a. um u ni o w a n i a, rossndck r o s s a- 
d z a n i a, czyi i sadzenia, wydawania z d a ń, umysł 
jest przyczyna umyslowania, uwaga uważania,  
rozwaga r o z w a ż a ii i a, a umysł m y s ł o w a n i a. Mię
dzy teini wszystkiemi rodzajami myślenia jedynie rny- 
sł o Wiinie jest praw dziwem my śle nie m, bo, już 
etymologicznie, mysi jest ojcem myśli. Rozumowa
ne jest em pi rycznem. a umysłów anic metafizycz
ne tn myśleniem. Heglowskie idee są myślami 
czystemi,  t. j. li spekularyjnemi, nasze zaś objęcia 
sa myślami rzeczy w i s t e ni i , czyli filozoliczncmi. 
Ze mysi jest myśleniem, nierobi to bynajmniej na
szej filozofii samym i d e a 1 i z m e m, bo natury jest każde
go poznania, nawet zupełnie empirycznego, w myśli 
sie rozlewać. Dla tego też zważać trzeba na tak 
mnogie myśli rodzaje. — Po niemiecku nazwa
liśmy w dziełach naszych mysł W a h r n e h m u n g, i opi
sał iśmy go obszernie} do naszych dzieł niemieckich od
syłamy przeto czytelnika, który pragnie o myślę wię
cej sie dowiedzieć. Tu odmalowaliśmy go ze stron 
p r a w i e zupełnie  no w  y c h. — łS tego w szy- 
stkiego wynika , żc mysł, i a k o r o n a p o z n aj a c ćj 
jaźni ,  wyższą jest naszą potęgą, od każdej innej do
tąd opisanej.* Ćwicz tedy mysi' w twym wychowańcu 
najtroskliwiej, bo tylko tym sposobem napełnisz g° 
prawdą, ludzkością, Bogiem, i cnotą!

2)  Kształcić będziesz mysł twego wychowaiica roz- 
wikłując w nim wszystkie władze ,do istoty inyslii 
należące. Jaźń tnłoda ma przyjść do własnego uczu
cia, rospalić w sobie ogień w olności i poruszyć się swein 
bóstwem. Dopniesz tego celu, działając na nią wiado- 
memi Ci już s §. 24go. środkami. Skoro się zaś jaźń 
bóstwem poczuła, zwracaj jej uwagę na świat ją ota
czający i kształć jej rozw agę. Ona pochwyci for
mę, a straci istotę} czując się przecież bóstwem, 
szukać będzie bóstwa,  czyli istoty,  i mysł swoi 
ros i \  orzy. Wówczas daj jej przedmiot, za któr\m
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tęskni, t. j. Boga. Religia wiodąca nas do Boga, 
do wolności, nieśmiertelności i cnoty, oraz do poczucia 
się. bóstwem, albo raczej do sprawdzenia tego po
czucia się na boskiej przedmiotowości, niesie Ci tu 
pożądaną pomoc. Na religii ramionach piastować bę
dziesz mysi miody, a prędko podrośnie i dojrzeje ; wszak
że religia jest krajem my sio w ości,  siostra fi
lozofii starszą! — IMysł budzi się w jaźni dzie
cięcej zazwyczaj wcześniej, nim się tego spodziewa
my. On jest właściwie' j e d y n ą władzą naszego 
poznania i żyje już w zmyśle, wyobraźni, pamięci 
i rozumie, w umie, rossadku i umyśle, w uwad/.e 
i rozwadze5 on jest całością organiczną, prawdzi
wym kameleonem egipskim, i objawia się swą pełnią 
w każdym ze swych żywiołów, chociaż coraz to 
w innej barwie. Bóstwo nasze poczuwa się w rychle 
i samo przez się; a skoro sie w sobie samem poczu
ło, wnet szuka siebie i za sobą, t. j. w święcie, bo 
to jest jego przeznaczeniem. Bóg szukał siebie sa
mego w świecie, i właśnie dla tego stworzył czło
wieka. Dzieci pytają się już w rannej życia swego 
w iośnie, jakoby mówiące pierwiosnki,  czem 
jest ta siła, co chmurę pędzi, błyskawicą z niej ci
ska i grzmieć jej roskazuje: co podnosi wschodzące 
i spycha zachodzące słońce, co łąki, drzewa, całą zie
mie zielonością i kwieciem stroi? Czyli wszystko, nim 
się urodziłem, tak zupełnie było, jak teraz, łub też 
inaczej? Czyli miał świat początek? Kto jest jego 
stwórcą, ojcem i panem? Dzieci mają przeczucie  
Boga i przychodzą do myśli o nim, choćby i nikt 
niezwrarał na ten przedmiot święty ich uwagi. Pozna
nie Boga potrzebuje prawie zawsze pośrednictwa, ale 
pierwsza wiadomość o Bogu jest bespośrednia 
i rosśwituje swą błogą jutrznią sama w człowieczej isto
cie. Jaźń ludzka czuje sie i tęskni za swą pierwotna 
twórczą jaźnią, t. j. za bóstwem, jak młode dziewczę 
za lalką. Przeznaczenie swe miarkuje wnet każda 
istota, a tem bardziej ludzka. Nawet nieszczęśliwy
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Kasper Hauser odosobniony od lud/.i i świata, a to 

od samej kolebki, oraz trzymany jak zwierzę w sa- 
motmy i ciasnej ciemnicy, przyszedł do myśli o B o g u  
i modlić sic; zaczai, po swojemu, choć jeszcze mówić 
nieuminł! *** 1 **

3 )  Skoro spostrzeżesz, iż dziecię mysi swój rostwo- 
rzylo i szuka Boga} spiesz s twa pomocą i daj mu 
pierwsze wyobrażenie o tej najwyższej istocie. Kto 
ma tu uczynić początek ? Kto ma być pierwszym re
ligii nauczycielem dla dziecięcia? Względem punktu 
tego mnóstwo jest mniemań. Przytaczamy tutaj dwa 
najgłówniejsze, a w końcu wyrzeczemy nasze zdanie.

Pedagogowie tak zwanego w Niemczech filan- 
tropicznego stronnictwa uczą: Ojciec a nie kto in
ny ma dzieci swe wprowadzić w kraj religii, i stać 
się im tu przewodnikiem. W  każdej rodzinie panuje 
życie p a t ry a r c h a 1 n e , bo to jest konieczna jej 
przyrodą. Ojciec jest tutaj prawodawcą, sędzią, kró
lem, namiestnikiem Boga, widzialnym Bogiem. On po
winien z dziecięciem swem poraź pierwszy mówić o Bo
gn . bo dziecię ma dla niego samego cześć i uszano
wanie, nabierze więc najłatwiej czci i uszanowania dla 
Boga, jako dla istoty, przed którą nawet ojciec 
pada na kolana! Ochmistrz domowy ma tu za ma
ło powagi: matka ma jej mniej jeszcze, mimo wszel
kich zapewnień Pestaloccgo, który utrzymuje, że mat
ka jest od natury samej przeznaczona do dania swym 
dzieciom pierwszego wyobrażenia o Bogu i do rzuce
nia w pierś młodą pierwszej religijnej iskierki. Tylko 
żadnego księdza nie wzywajcie tu na pt noc5 bo ten 
żyje więcej dla kościoła,  niż dla rel igi i !  Jemu 
idzie, o ustawy kościelne w różnych czasach prze/«
1 u d z i zaprowadzone, o jej n i e ż y w e dogtua! On 
zmuszony jest częstokroć ukrywać w 1 a s n e s wc p rze- 
konnnic, a trzymać się tego, co jest hicrarchi* 
interesem^ wszakże on już przy swem wyświęceniu 
przysięga, żc wyznawać będzie jedynie naukę s\n e£0 

kościoła i że wyrzeka się zupełnie pod tym względem



własnego zdania, że będzie ortodoxyjnym prawo>- 
wiercą. Zamiast bezwzględnej miłości bliźnie
go, które nam Zbawiciel poleca, napoi on wów
czas dzieci wyznań innych nienawiścią.  Co oj
ciec o Bogu do swych dzieci mówi, mniejsza o to, czy 
ściś le  dogmatycznie lub ule, płynie mu s serca 
i przelewa się najłatwiej w serca tnłode. bo nauka re- 
ligii, niejesl jego codziennera rzemiosłem, ale dziś 
świętą powinnością, której on sumiennie pragnie do
pełnić. Przekonanie własne jest wielkim ołtarzem 
w świątyni,paszej istotę, czyli rzeczą kardynalną. Sko
ro tylko ojciec przekonany jest o byreie Przed
wiecznego,  o cnocie, ożyciu wiec z nem, niech ' • _naucza dzieci swej religii! Jego przekonanie stanie 
się dzieci przekonaniem ho już od dawna każdy jego 
wyraz był im ewnnielią i nie podlegał najmniejszej wąt
pliwości. I cóż jest naturalniejszego, a nawet i-pię
kniejszego. niż patryarcha domu otoczony młodą swą 
rodziną, mówiący do niej o wielkim Bogu, padający 
wreszcie z nia na kolana i kończący swa naukę mo-1* w «  «  «#

dlifwą? To prawdziwa biblijna sielanka, przejmująca 
nas poczyń świt tą. cnotą i bogobojnością.

Przeciw tej nauce występują pedagogowie teolo
gicznego stronnictwa. Czyliż więc, mówią oni ka
żdy z ojców ma tak wysokie wykształcenie, iżby zdo
łał dać dzieciom swym pierwsze,  a przeto naj- 
w a ż n i ej s z e i n a j t r w a 1 s ze wyobrażenie o Bogu ? 
To załedwie potrafi teolog wykształcony" do naj
wyższego stopnia, i mający7 pod tym względem 
wiele doświadczenia. Jeżeli dzieci otrzymały, i to 
j eszcze  od ojca, fałszywe i niechrześriańskie wy
obrażenia religijne, któż zdoła to naprawić, co \v nich 
raz na zawsze skoślawionem zostało? Miej tu np. 
ńa uwadze najliczniejszą część ludzkości, t. j. stan 
wieśniaczy! Jakież ma religijne wykształcenie ze 
wszystkich stron zaniedbany nasz kmiotek? Chociaż 
go zdobią pobożność, poczciwość, i ogólny sąsiadów 
szacunek 5 niema on jeszcze prawa do nauczania reli- 

C z ę ś ć  I I .  T o m u  1.' 2 4
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gii,' której sam niezna! Inna rzecz być.praktycznie 
dobrym religiantem, a inna religii  nauczy
cielem. Wreszcie kmiotek ma przed swoją pańszczyz
ną, przed swem koniem i wołem, przed powinnościa
mi swego stanu i zatrudnienia, ledwie tyle czasu, iż 
sam zdoła przynajmniej westchnąć do Boga, i gdyby 
nie kościół co niedziela otwarty i kazanie w nim sły
szane, zapomniałby wcale nawet najgłówniejszych zasad 
swej wiary! — Wystaw sobie teraz zupełnie wykształ
conego. człowieka np. filozofa. U/.yliż byłoby rostropnie, 
gdyby' ten, sam wystawiony za swe zdania 
na prześladowanie d uc h o w i e u st wa, jak to się 
dotąd działo i dzieje, wpajał w dzieci filozoficzne swe 
pojęcia o Bogu, i tym sposobem ściągał na ich głowę 
niewinną przyszłe burze i pioruny? Dziecię jest bier
nej natury, a więc tylko wiary zdolne. Wiara je>t 
twierdzeniem, myślenie przeczeniem. Nie loicznie za
tem byłoby dawać młodemu stworzeniu pierwej pr. c- 
czenie, niż twierdzenie, a szkodliwie zacieniać prze
czenie w twierdzenie, t. j. robić własne swe my
ślenie dziecięcia wiarą! Nie sam kościół, ale i p.Mi- 
stwo wymaga, by młodzież wychowano w religii ojców, 
w wierze, która już tysiące łat przetrwała i stała su* 
prawdziwie boską ludzkości przyjaciółką. I cóżł>y 
stąd wynikło, gdyby każdy człowiek myślący robił swe 
myślenie wiarą swych dzieci? Wówczas byłoby tyle 
religii, ile głów, zniknąłby mysi religijny ogólny; wów
czas rozwiązałoby sic p u b I i cz n e sumienie,  a z n ćm 
i państwo! To, co rzekliśmy, dotyczę się fi lozo
fów. Ale p ółfi 1 oz of o w i e, pó tuczeni i wszel
kie pó ł m ę d r k i ! Ci są zazwyczaj zarozuiniałemi li
bertynami; inająż więc dzieci swe uczyć religii? — 
Udaj się przeto w imię boże do kapłana i proś go, by 
dał dziatkom twym pierwsze zasady religijne i został 
przez cały czas twego wychowania stróżem ich wia
ry! Jeżeli kiedy syn twój nabierze innego przekona
nia, i wyszydzać pocznie dogma kościelnej jeżeli spotka 
go zato prześladowaniej to przynajmniej niebędzie mógł
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Tobie złorzeczyć, żeś ty by! sprawca jego nieszczęścia! 
Kcligia objawiona i przyjęta jest wszędzie ogólna i pa
nującą; religia zaś fi lozoficzna jest dotąd złotem 
luneni, za którein ubiegają się daremnie mądrości Fa- 
rysy. Każdy z nich mniema, że runo zdobył, ale przy
chodzi drugi i powiada mu w żywe oczy, iż to było 
czcze widmo! Twoje przekonanie jest je.lnostke- 
wem, rełigia objawiona'jest ogólnem przekonaniem. 
Daj więc dziecku twemu ogólne przekonania, 
bo to l epsze  od twego! Wolno mu będzie 
s czasem ogólne to przekonanie przerobić w sobie 
i we własne jednostkowa zamienić. — Do księdza 
tedy nauka religii należy; ty się w rzecz te uiemię- 
szaj! Ty jesteś tu lajem!

I jakież nasze tu zdanie? — Przed krótkim cza
sem winszowali akademicy poświęcający p sie teologii 
professorowd Neandrowi w' Berlinie w dniu jego uro
dzin religijnym śpiewów a la Becker. Śpiew ten, któ
rego treścią było: O r e 1 i g i o ojców', bądź zno
wu naszą! „tak zapalił Neandra, iż wyrzekł z bal
konu swre»;o mieszkania do akademików słowra nastc- 
pne: ..Pereat bezwzględnego myślenia niedorzeczność,
Bóg bes ciepła, miłości i życia, Bóg filistrów, Moloch 
starego przymierza! Pereat jednostronny spekulacyj
ny, pereat jednostronny ortodoxyjny kierunek! Pec- 
tns est, quod theologum facit!** Neander popełnił nie
dorzeczność, odzywając sie tak do teologów'. Czemże 
bowdem bronić się zdołają przeciw Wolterom, Wolne- 
jom i innym półmędrkom s talentem, jeżeli wiara ich 
niczostała spekulacyjnein myśleniem, zdolnem godnie i 
umiejętnie odepchnąć wszelkie nieprzyjacielskie półmy- 
ślenie? I cóż zrobi sie s teologią, jeżeli przestanie 
być ortodoxyjną? Pierś bez głowy jest ciepłem zwie
rzem, bydlakiem! Dla_ tego też uczniowie Marchaj- 
nekiego i przyjaciele spekulacyi zrobili tu traw'estacyą 
nie bez słuszności. Jednakże slowra Neandra su swie-. 
te dla pedagoga wychowującego dzieci w religii. Dzie
ci nie są t ologami, ale dziećmi, i nie teologii uczyć



je trzeba, ale religii. Mysł niejest głową jedynie, 
«fe i piersią,  ale i Krasickiego animuszem, czyli 
tem, co u Niemców zowie sic Gemiith. Na ten wiec 
mysi serdeczny działać szczególniej potrzeba, na
uczając dzieci religii, bo te silniej czują, niż myślą. 
— Jesteśmy, przeto zdania Pestalocego i mówimy: 
Matka, to serre całej rodziny, powinna być najpierw- 
szą nauczycielką religii dla dzieci. Jej mysi serde
czny i jej wymowa zawsze s serca płynąca, daleka 
od wszelkiej teologicznej uczoności, płytka, ale gorą
ca, rostworzą najłatwiej ucho dziecinne i znajdą drogę 
do serca. Ona jest prócz tego praktyczną zupełnie istotą i 
uczyć będzie religii więcej praktycznie, to jest własnym 
przykładem, odmawiając np. co dzień rano i wieczorem 
zc swemi dziatkami paciorek, śpiewając z niemi jaką pieśń 
nabożną lub idąc do kościoła i tp. Bogobojność i po
bożność są podwalą* religijności: ich uczą się dzieci
najłatwiej na przykładzie ukochanej matki. Ona im 
prawić będzie o Bogu, jako ich drugim, ale bez po
równania wyższym i potężniejszym ojcu, jako ojcu 
wszystkiego, co żyje w niebie i na ziemi. 1 to jest 
też liajlep̂ zem pierwszćm wyobrażeniem o Bogu, naj- 
stósowniijszein do dziecinnego iiiysłu. Ojciec może tu 
dopomagać matce i w niedzielę *np. oraz każdego in
nego święta odprawiać z nią i dziećmi jaka modlitwo. 
Tym sposobem podnosić on będzie mysł religijny w dzie
ciach i wrazi w nie szacunek dla dni uroczystych w ko
ściele. Jednakże jest tu jego obowiąskiem kierować 
matką i robić jej względem nauki niigii swe uwagi. Je
żeli np. matka jest dewotka, to wielkie nieszczęście. Ze
psuje ona dzieci! Córki jej będą dewotkami, a sy
nów wychowa na bezbożników! Wtedy ojciec czuwać 
powinien, i jeżeli inaczej niepodobna, oddalić dzieci lub 
matkę przynajmniej na czas pewien z domu. Każdy pie
tyzm jest rzeczą nader podejrzaną. Zanger,  Ileil 
i wielu innych nierokują nic dobrego o takowym czło
wieku, co wzdycha za każdym razem, skoro imię: Je- 
&us usłyszy, co pierwszy w kościele i ostatni s ko-
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śeiola. — Później postaraj się o kapłana, któryby twyin 
dzieciom lekcye religii dawał. Kapłanów jest wielkie 
mnóstwo, przecież wybrać miedzy niemi niełatwo. Tu 
szczególniej ma znaczenie słowo Chrystusa: Wielu
jest wezwanych, mało wybranych! Miody kapłan jest 
zapalonym żołdakiem swego kościoła, i nienauczył sic 
jeszcze odróżniać re 1 igi i od te o 1 ogi i, nauki Chry
stusa od nauki hierarchii.  Stary uiuie zamie
niać naukę sutego kościoła w naukę Chrystusa, usta
wy czasowe i ziemskim interesem tchnace, w prawa 
boskie! Sw iadomo jest wszystkim, że kościół chrzę
ści a ii s k i, albo raczej duchowieiist w o chr ze- 
sciańskie, mówimy tu s prawdziwa boleścią serca, wię
cej goni za władza na ziemi, niż za własnem zbawię-  ̂
niein, że mu więcej chodzi o żniwo światowe , niż o /ni-Ł 
w o niebieskie, że łatwiej przebaczał i przebacza znie
wagę zbawiciela, niż mowę przeciwna interesom hie
rarchii , słowem, że tu sawolubstw o zagnieździło sie 
od wieków! Czas średni, wr którym duchowieństwo 
panowało, a królowie byli jego ekonomami, przeszedł 
już Bogu dzięki; ale duchowieństwo czasu tego zapo
mnieć nieinoże i pracuje ŵ szystkieini silami, by znowu 
wrócił, i berło świeckie dostało sie wT teokrntvrzne dło- 
nie! Rostwórz historya, a przekonasz,się o tern, co 
mówimy, prawie na każdej karcie. Nieidzie tu wcale 
o dobro religii, ale o dobro kościoła bojującego za pa
nowaniem! Ty masz żonę i dzieci, masz prócz tego 
rozum, i chcesz być oświeconym Chrzescianinem. Nie- 
badż wiec ślepa lalka! Precz z interesami kościoła, 
bo te nic sji religia! Twoim obowiaskiein je*t, nie 
interesa kościoła, ale religia wpuić w pierś twego 
dziecięcia! Nie czyń tedy żadnego fanatyka cudami 
słynącego, żadnego pietysty, ani też żadnego jezuity 
znanego ze swej rostropności, nauczycielem religii dla 
twych dzieci! Wybierz kapłana, którego cenisz odda- 
wna, który żyje śród świata. O, Bóg piękniej nieró
wnie objawia sie śród świata pełnego życia i czynno
ści! — Bądź świadkiem każdej lekcyi religii, lub
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też żona niechaj mielce twe zastąpi, jeżeli s tobą je
dnego jest zdania! Niedozwól tu ani słowa bezbo
żnego, t  j. przemieniającego rzeczy kościel
ne w rzeczy rel»gijne, lub też zaszczepiają
cego nienawiść przeciw pobratymczym in
nym eh r z e ś c i a ń s k i m wyznaniom!* Oprócz te- 
<ro bądź najzaciętszym nieprzyjaiielem słowa bez 
ducha i przypominaj sobie zdanie sławnego Hama
na, który żył w przeszłym wieku i słynął swą reli
gijnością. tak dalece, że go północnym chrzęści
li ń s k i m Magiem nazywano. Zdanie to jest: W s z e l- 
kie trzymanie sic ślepe litery w religii ,  jest 
tybetańskim Lamy obrzędem i rzeczą bon
zów! Nienawidź tak zwanego Ortodoxy, bo ten jest 
religijnym i politycznym rakiem, idzie w tył i pociągnie 
za sobą twe dzieci; nienawidź tu także i spekulacyjnej 
filozofii zwolennika, który wiecuj inysli o Hegiu, niż 
Chrystusie! Tu słowa Neandra mają pełne swre znacze
nie. Jeżeli, co niejest wcalę niepodobieństwem, nie- 
znąjdziesz żadnego kapłana, który by był wolnym oil 
ws .elkich ziemskich interesów, od wpływu swojego ko
ścioła i czasu, który by miał boga nietylko na jeżyku, 
ale i w sercu; bierz w ówczas pismo święte, rób r nie
go stosowne wyjątki, czytaj je dzieciom i objaśniaj sca
lą twą serdecznością. Udaj się do zrzódła chrześciań- 
stwal Tak postępuje każdy ojciec Menonita, aMcnonici 
sławni są z religijności. Czyń wszystko, co możesz, 
aby twe dzieci przejęły się prawdziwym, wiecznem, 
chrześcianstwein! Dzieci nie są filozofami, i może 
nigdy niemi niehędą. Chociażby s czasem i filozofii sko
sztowały, to tern gorzej! Kartczyusz mówi słusznie: 
Kto umaczał język swój w filozofii, zostaje 
bezbożnikiem; kto wypił całą czarę filozofi
cznej mądrości aż do dna, wraca do Boga. Ale 
rzadki filozof prawdziwy na swiecie! Stąd też religi# 
jest naszeiu najwyższem dobrem na ziemj: stąd eż ma 
nasz czcigodny Edward Kaczyński ' upelną słu
szność, utrzymując: „Przeko iaijie religijne więcej jes!
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błogie od wszystkiego, co ludzie uczyć mogą. Zga
dzanie się z w o I u b o z ą i r e z y gn a c y a więcej niesz
częśliwego pocieszają od wszystkich dzieł Seneki i Bo- 
eeyusza.“ — lleligia jest początkiem i końcem filozofii. 
Religia i filozofia są dwie wieczne bliźniacze siostrzyce, 
i najpiękniejszą rzeczą jest między niemi zgoda. Reli- 
giant będący filozofem i filozof będący religiantera są je
dną osobą, zdolną służyć za wzór całej ludzkości! Bia
da teologowi bez filozofii, biada filozofowi bez teologii, 
biada wszystkim bez religii! Czern kwasoród dla płuc 
ciała, tein religia dla piuc duszy! Religia pojęta jest 
najwyższą mądrością5 ona otwiera oczy naszemu mi
siowi i pokazuje inu Boga, wieczność, cnotę! To zo
rze północne śród ciemności świata!

Twemu wychowa licowi wolno być mistykiem i wy- 
mnować sobie Boga. jak mu się podoba. Chociażby go so
bie jako stareg Saturna, męskiego Jowisza lub 
młodzieńczego A  p o 11 i n a przedstawiał, nie**zkodzi, 
skoro w nim widzi Boga i człowieka! Tylko Bog 
człowiek ma ciepło, życie i zdolny jest miiości! Zwol
na oczyszczać będzie dojrzewający rossądek niedojrzałe 
umidlo, aż wychowaniee wreszcie mysi swój zupełnie 
wykształci i ujrzy Boga w prawdziwej jego postaci. 
Gdyby cię twój chlopczyna prosił, abyś mu chociaż raz 
pokazał Boga, tego ojca łudzi i wszech rzeczy, po
wiedz mu wtedy: ,.Bądź synu, zawsze dobrym i ucz
sic pilnie, a przyjdzie czas, w którym ujrzysz Boga. 
O jest to najwyższa na ziemi szczęśliwość! Do tej 
szczęśliwości przecież trzeba sic godnie przygotować, 
t. j. trzeba posiadać świętość moralną i mądrość! Bądź 
zawsze dobrym, mówię Ci, Synu, i ucz się pilniel:: 

Niemożna chłopcu nic prawdziwszego i nic chęć po
znania, a więc i mysi jego bardziej zaostrzającego po
wiedzieć, nad te kilka wyrazów! O11 twe słowa przy
pominać sobie będzie ustawicznie i zostawszy raz filozo
fem pojmie sens zloty w nich zawarty! — Dziewczęciu 
możesz w podobnym przypadku odeprzeć: -Ujrzysz przed
wiecznego ojca na żywe oczy, będąc bogobojną i cnotliwa!.



4 )  Pielęgnuj młody mysi i kształć go w widzeniu 
Boga z największa troskliwością; jest to prawdziwy o* 
gicń święty w kościele Westy, w kościele jaźni! On 
Ci pomagać będzie przy tein wychowaniu silniej, niż 
dziesięciu najprzedniejszych ochmistrzów. Za jego po.śre* 
dnictwem przyjdzie twe dziecię do pokonania swych na
miętności. do tryumfu nad głową szatańską poruszające* 
go się wniem, że się tak wyrażę, pierworodnego grze
chu, do panowania nad sobą i do innych cnot wielkich: 
on mu poda rękę w każdem nieszczęściu i będzie inu 
puklerzem przeciw gorgoniej twarzy rosparzy! Twoja 
córka ina mieć inysł serdeczny i zostać na zawsze 
przy niewinnem dziecięcem uwielbianiu Przedwieczne
go, bo ona jest jedynie rcligii zdolna i niepodniesie ni
gdy własnego uczucia tak wysoko, by wyrzec mogła 
ze stoikiem: sufficio milii! Twoja córka powinna o Bo
gu mysłować, ale li sercem! Syn zaś twój |est zu
pełnie inną istotą. Jemu więc wolno o Bogu rozumować i u* 
mysłować, wolno, nietylko sercem mysłować, ale i gło
wą! Jego przeznaczeniem jest rozwikłanie swej samo
dzielności i poznanie Boga! Ze on o Bogu filozofować 
zacznie, niestrąci go to bynajmniej w jaszczurzą atci- 
zmu jamę, skoro Bóg w jego sercu żyje! Gdyby się 
nawet w myśleniu sweiu i obfąkał; serce wywiedzie go 
zwolna z labiryntu. Głowa oświeca serce, a serce przy
ciągając sweiti ciepłem światło, zwraca głowę ku sobie 
i nadaje jej lepszy - kierunek! Przy całej religijności 
twego wychowania, niechaj Bóg niezostanie dzieciom 
twym o piatem ich działalności i sumienia! Dzieci twe 
niechaj nie grzeszą s krwią zimną i zamiarem, rachu
jąc na miłosierdzie najlepszego z ojców, pcw nenii będąc 
naprzód jego przebaczenia, bo ojciec ten karci także 
Złe i jest sprawiedliwy. Dzieci twe niechaj nie sadz#* 
że dość na tem, skoro się pomodlą do Boga! Religi* 
niejest tylko sercem lub głową, tylko modlitwą lub roz
myślaniem, ale fakże i czy nem! Czyn religijny 
jest lepszy, od religijnego czucia i religijnego myślenia*

5)  Do utrzymania religijnego niyslu w dzieciach siu-



za łu następne uwagi. Twoim olowiąskiem jest, bez 
pobożnisiostwa i ńgoteryi wprawdzie, przecież s powa
ga, godnością i oczy wistem przekonaniem, pokazywać 
w każdej chwili, iż masz najwyższy szacunek dla Bo
ga 5 twoim obowiąskiem jest, mówić o nim s czcią i 
uwielbieniem.. Jednakże stąd nicwynika wcale, byś 
to czynił ustawicznie, co godzina i co kwadrans. Na- 
wTet najpiękniejsze cuda natury, jak np. wrschód i za
chód słoica, powszednieją, ponieważ je widzimy co
dziennie. W chwilach, w których spotyka dom twój 
wielkie szczęście lub nieszczęście, które ciebie samego 
przejmują radością lub smutkiem i do nieba unoszą; 
mów z dziećmi twcmi o Bogu! Twe szczęście lub 
nieszczęście dotyka je także i one radują się lub pła
czą s tobą. Twe uniesienie się do Boga pociągnie je 
sdnie za sobą; twe oddanie się wyrokom najwyższym, 
bedzie dla nich zbudowaniem. Również smutek i ra- 
dość samychże dzieci, co się tak często u nich i za 
lada fraszką powtarza, czyni je dla religii przystepnemi. 
Takie chwile są prawdziwie kosztownemi perłami dla 
młodego mysłu. — Wrażaj często w mysł dzieci twych 
najgłówniejsze przymioty Przedwiecznego, jak np. Bóg 
jest wszędzie, widzi i siyszy wszystko. Jego opieka 
rosciąga się nad calem stworzeniem, i niepomija naj
drobniejszego robaczka. Czyni nam zawsze dobrze, 
nawet i w ówczas, kiedy nas rózgą swą sie
cze; patrzy w serce kłamcy i czyta w zaryglo
wanych piersiach fałszywego; prowadzi za rękę cno
tę przez ciernie i głogi życia, i wieńczy ją w koń
cu tryumfalnym wawrzynem: odkryje i ukarze wy
stępek , choćby się ten i we wnętrznościach ziemi 
aż do jej środka samego zagrzebał. On kieruje na
szym loscin i wszystko, co od niego pochodzi, jest 
rzeczą dobrą. — Przykładem rodzicielskim żyje 
mysi religijny, przepływa s pokolenia na pokolenie 
i trwa długie wieki. Widzimy to na Izraelitach. 
Tu ojciec jest religii nauczycielem i więcej zwy
kle działa, niż jakikolwiek nasz kapłan. fwój

C zę ść  I I .  T o m u  1.
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mysł pobożny niechaj przecież niebędzie, jak to śród 
szlachty wyższej się zdarza, utworem polityki; niech on 
wytryska s twej piersi i występuje jako twe przeko
nanie! Jeżeli ty sam niewierzysz w Boga, milcz le
piej i niemów niczego, ani ku jego chwale, ani ku je
go naganie. Szatan jest złym adwokatem w sprawie 
nieba! — Kieruj mysł religijny twego wychowańca 
przedewszystkiem ku czynności. Niech on uwielbia 
Boga nietylko ustami, ale dopełniając swych powinno
ści rzetelnie, ucząc się pilnie', szanując rodziców i 
przełożonych, kochając wszystko, co jest dobrem i pię
knem, żyjąc dla prawdy i cnoty, spiesząc bliźniemu 
swemu s pomocą i tp. — Także modlić się jest jego 
obowiąskiem. Są trzy węzły, które nas jednoczą z Bo
giem : poznanie, modlitwa i czynienie dobre
go, ‘czyli głowa,  serce i dzielność.  Szczęśli
wy : kto związał się z Bogiem wszystkiemi trzema te mi 
węzłami! Myśl wypływająca z głowy jest wprawdzie 
przejrzysta, ale zimna; dopiero w sercu nabiera ora 
ciepła i koloru, dopiero w czynie staje się życiem i 
ciałem. Nawet mędrzec spekulacyjny wzdycha w pe
wnych chwilach mimowolnie i bez wiedzy. Westchnie
nie takie, s piersi nam się gwałtem wydzierające, da
je świadectwo, że Bóg nietylko jest dla głowy, ale i 
dla serca, że go nietylko myśleć, ale czuć i kochać 
potrzeba. Językiem najszlachetniejszej  mi
łości  Boga i mądrością serca jest modlitwa! 
Wychowaniec twój jeszcze niezdolny jest do objęcia fi* 
lozoficznego myslem swym najwyższej istoty, jeszc/c 
za mały do czynu i braknie mu do tego środków, po
nieważ niema ani władzy, ani własności; niechaj więc 
Boga wielbi modlitwą! Modlitwa jest serafinem, któ
ry na gorących swych skrzydłach i śród muzyki sfer 
unosi jaźń naszę do Boga, jest piękną puezyą wzglę
dem filozoficznego poznania; ona uszczęśliwia mędrca, 
równie jak myślenie, a zwyczajnego człowieka, kobietę 
i dziecię milion razy więcej. Wychowaniec twój ma 
modlić się cicho, krótko i ile podobna bez świadków,
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ho naszćj rozmowy z ojcem najświętszym w nie
bie , niegod' i sic zamieniać w czcza paradę przed 
światem r bo tylko krótka modlitwa może być ser
deczną i bez mechanizmu. Nasz Zbawiciel 'poleca 
nam tez krótka modlitwę; westchnienie samo lub wy
krzyknik: o Boże! jest już modlitwą. Najdłuższą mo
dlitwą dzieci ma być: Ojcze nasz. Wychowaniec twój 
niechaj się modli własnemi słowy, a nigdy modlić się 
niebedzie bez myśli i czucia. Modlitwa ma płynąć s ser
ca i być zawsze owocem wolnej woli. Niczmuszaj 
przeto dzieci do modlenia się, ale przypomniej im tę 
świętą ich powinność, skoro jej w rostargnieniu swem 
zapominają. Zmuszając do modlitwy, przejąłbyś je wzglę
dem niej wstrętem. Wyehowańcy klasztorów, którzy 
co pplnoc iść muszą z mnichami do kościoła i śpiewać 
z niemi w chórze psalmy długie, radują się opuszcza
jąc mury swego wiezienia i nienawidzą modlitwy czę- 
siokroć przez cale swe dalsze życie. — Niedozwól, 
by w przytomności twych dzieci, o jakich obrzędach 
kościelnych, a tein bardziej zaś o Bogu i religii samej, 
z lekceważeniem lub pogardą mówiono! Po co to 
dzieciom? Samo głębsze filozofowanie w twym do
mu o Bogu i religii nieprzyniesie ani żonie, ani dzie
ciom pożytku, ale szkodę. Oddalaj więc w takich ra
zach żonę i dzieci, bo filozofowanie jest li rzeczą doj
rzałych i oświeconych mężów.

6) Russo uczy: Niepraw chłopcu twemu o Bogu
i niewymawiaj przed nim tego najwyższego śród slow 
wszystkich słowa, a to tak długo, aż on stanie się 
młodzieńcem i sam się Ciebie zapyta: czem jest is-
tność najwyższa? On niepowinien ani o Bogu, ani o 
szatanie słyszeć w swćm dzieciństwie5 niepowinien ani 
modlić się, ani przeklinać. Bóg niejest dla dzieci, 
ale dla ludzi dorosłych; nie dla niero' uinu, ale dla 
rozumu. Skoro chłopiec twój zostanie młodzianem, 
rozum swój wykształci; sam wpadnie na myśl Boga i 
szukać będr ie u Ciebie rzeczy tej objaśnienia; wtedy 
mów z n:m o najwyższej istocie z najwyższą godnością,
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rostwórz mu głębokości nieba i jicz go spoglądać w to 
dno wszystkich tajemnic okiem więcej pewnem. Jego 
władze umysłowe i zdolności juz są wykształcone, u- 
chwycą wiec ten przedmiot łatwo i potrafią mu podo
łać. Przepędzi kilka nocy bessennych i rozmyślać 
będzie o Bogu, przyjdzie do jego poznania samodziel
nie, jak powinien, uchroni się różnego rodzaju prze
sądów* i katechizmowych niedorzeczności, zostanie 
w końcu człowiekiem oświeconym. Natura będzie mu 
starym, a jego serce nowym testamentem;  
w nich w y czy ta  prawdę zdolną jedynie go uszczę
śliwić. Psujesz dzieci, ucząc je religii. Ntelylko bo
wiem powtarzać będą wyraz Bóg bez myśli i czucia, 
jako każde inne słowo powszednie; nietylko, że przy
wykną do religii, której nierozumieją, że nigdy się 
niepostarają o wejrzenie bliższe w jej istotę; nietylko, 
że nabiorą względem rzeczy najświętszych obojętności; 
ale prócz tego napoją się mnóstwem zabobonówr, od któ
rych później bardzo trudno, a czasami i niepodobno, zu
pełnie sic uwolnić. -— Tę metodę zastosowano przy 
końcu zeszłego wieku nieraz do praktyki, lecz prze
konano się, że niepożyleczna, a nawet szkodliwa. 
Wielu bowiem chłopców tym sposobem wychowanych 
stało się wzgędem Boga indifferenlystami; wielu poję
ło go li jako ideę bez rzeczywistości ,  jako 
przedmiot czystego myślenia, jako utwór naszej głowy. 
Chłopcy tak prowadzeni nigdy później do tego st pnia 
dojść niezdołałi, by serce swe Bogiem rospalić. Bo 
i jakże kochać czcze mózgu widziadło? Jak od upio
rów i strachów nocnych, tak od Boga trzeba im yło 
się uwolnić, , aby zostać ludźmi wolncini od mar 
wszelkiego rodzaju. Chociażbyś wreszcie uznał Boga 
za myśl konieczną i przypisał  mu nieodzowność 
istnienia w ludzkiej głowie; to także rzecz smutna, bo 
w ówczas Bóg byłby tylko urau naszego Utopią. Kto 
nosi Boga w głowie, ale nie w sercu; kto go myśli; 
ale nie kocha; ten może być metafizykiem, ale nie- 
jest filozofem, niejest człowiekiem prawdziwym i nic-



ma religii! Religia jest metafizyka serca; czucie 
miłość i ni o tir l\v a są tej metafizyki myśleniem, są1 
żyjącym jej systemem! Czyliż wreszcie nauka Russa 
jest, biorąc rzecz w najściślejszem znaczeniu, prakty 
tznem prawdopodobieństwem? Wszakże chłopiec wi
dzieć będzie kościoły i duchowieństwo, oraz zapragnie 
dowiedzieć się, coto za budowle, co to za ludzie; 
spostrzeże processya ciągnącą sie pod oknami, pogrzeb 
z muzyką i śpiewem i t. p.; będzie obchodził pe
wne święta ńp. Bożenarodzenie, Wielkanoc, prócz te
go każdą Niedziele, i jakimże sposobem ma mu ojciec 
lub ochmistrz na jego pytania: co znaczy to wszystko? 
odpowiadać, jeżeli mu o Bogu i rcligii mówić nie wol
no. Godziż sie tu może przeciw chłopcu kłamstwa 
użyć? To byłoby gorzej od rzeczy najgorszej! Do
wie się on o Bogu, pomimo twych najsurowszych za
kazów, od pobożnej piastunki, od czeladzi domowej, 
od swych rówienników, nabierze o nim koślawego wy
obrażenia raz na zawsze i tak plany twe okropnie za
wiedzie. Nieodwlekaj tedy nauki rcligii i owszem 
spiesz z nią, ile podobna. Mysł młody, ta.władza  
kardynalna głowy,  serca, całej naszej jaź
ni, potrzebuje wczesngo rozwikłania, inaczej wszyst
kie władze do niego należące na tein cierpieć będą. 
Od Boga zaczyna sie świat i jego zwierciadło inysło- 
we, czyli filozofia; od Boga także wychodzi każde le
psze i głębsze wychowanie. Russa rada trąci zeszłe
go wieku chorobą, t. j. libertynizipem.

7) Religia niejesl bóstwem ludzkości, ani bóstwłem 
narodowem, ale bóstwćui domowem; jest świętym Pe- 
natem czuwającym nad szczęściem i sumieniem każdej 
pojedynczej rodziny. Ze zaś rodziny są, iż tak po
wiem, .atomami narodów i ludzkości całej; wiec religia 
jest także kamieniem węgielnym szczęścia narodowego 
i ludzkości, jest gołębica Syonu gruchającą językiem 
Boga wr ucho człowieczeństwa! Bez religii wychowasz 
dobrze zwierze, ale nie człowieka. Religia jest szko
lą mądrości śród ścian domowych, jest najlepszą poił-
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tyką. najwyborniejszą filozofią dla każdej rodziny. Ona 
jest naszą jedyną przyjaciółką w nieszczęściu, i naj
sumienniejszą tajną radczynią śród pomyślności. Dla 
tego też ma być ojciec w domu swym najwyższym jej 
kapłanem, a matka istną pobożnością, upersonilikowa- 
ną bogobojuością. O rodzice! Miejcie sami i szanuj
cie religia! Bez niej niepodobna dziatek dobrze wy
chować! — Czern jest religia? Daj odpowiedź na to 
pytanie dziecięcia, spojrzawszy w niebo: jest  wiarą 
w Boga! A czem jest Bóg? Jest o j c e m nieba, 
ziemi, ludzi i całego świata. Gwiazdy palą 
się na jego ołtarzu, ziemia r os kwituje wio
sną za jego spojrzeniem; on nas s tworzył  
i świat  cały! — Bez Boga jest jaźń nasza samo
tna, w sobie samej szczelnie zamknięta i niezdolna 
rosprzestrzenić się w nieskończoność. Ona niezna swe
go przedmiotu, a więc mysł jej śpi i jest nieczynny. 
Jaźń taka niepoczuje się bóstwem: czczość jest jej cho
robą, jej suchotami. Jeżeli jaźń zna Boga, to znala
zła biegun swój przeciwny, goni za nim i krzepi się 
jego polarnością: staje się światłem, ciepłem i oboj
giem w jedni , i. j. g ..i e in świętym, tym pierwast- 
kiem ognia, uczucia i.wszelkiej czynności. Jaźń tego 
rodzaju zdobywa jaźń boską, jaźń swą prababią i słod
ko jej na takich piersiach śród burz światowych ode
tchnąć! — Z nieba uderzył piorun w ołtarz ofiarny. 
Płomień pochwycił i spalił zwierze, ale został się oł
tarz i kapłan. Piorun z nieba spadający jest nieszczę
ściem, które nas dotyka, zwierzem grzech nasz, pło
mieniem religia, ołtarzem serce, kapłanem własne u- 
czucie. Jeżeli inój stary przyjaciel w niebie czego o- 
demnic wymaga, w ówczas rospala się w mej jaźni 
gwiazda poranna i jestem tak szczęśliwy, jak On sam 
śród swego wieczności bugaju: jeżeli zaś mej proźby 
niewysłtichał i życzenia me płoche, z jego mądrością 
niezgodne odrzucił, w ówczas panuje burza na morzu 
mei jaźni, ale nad tą burzą pokazuje się wnet siedmio- 
farbna tęcza nadziei, i ja poznaję słońce, które ją wy-
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wywołało, chociaż go jeszcze śród chmury ciekącej desz
czem z mych powiek niewidzę. Jak nad najwyższa 
góra na świecie, np. nad lodowata glowij, olbrzymiej 
wielkości Himalaju, jeszcze wysoko, bardzo wysoko, 
orzeł w powietrzu pływa: tak nad nieszczęściem naszem 
wysoko podlatuje szczęście, nad powinnością miłość, 
nad światem bóstwo przedwiecznie! Gdzie religia, tam 
ładzie, zwierzęta i lOŚłiny, tain wszystko doznaje na
szej miłości 5 tam jaźń indyjska rozlewa się rzekami pły- 
nacemi bengalskim ogniem serdeczności, dła całego 
świata, a osobliwie dla Boga! Wszelkie życie jest 
wszakże Afrodyta niebiańska , albo raczej ruchoma jej 
świątynia! Całe człowieczeństwo rospływa się mysłem 
swym w Bogu i grzeje się w tern słońcu słońc, w tern 
ognisku niezliczonych ognisk5 tylko jedna rzecz czło
wiecza kryje się głęboko przed tern światłem i ciepłem, 
t. j. grzech, ten ja/ni kat, odzierający ją ze skóry, 
z mięsa i kości, ten Tantal wiecznie pragnący, ten sza
tan zagnieżdżony w każdej światowej jednostce i sta
rający się wyżenić z niej niebo swem piekłem! Mówi
my tu w postaciach. Czemu? Religia jes poezyą, fi
lozofia prozą! I jakże mówiąc o religii niemowie, ile 
nam podobna językiem Serafinów ? Gdzie grzmi muzy
ka, tam drgają nogi do tańca! Religia jest całą orkie
strą aniołów' grających na cześć Boga w świętym przy
bytku naszego serca! — Jakim sposobem postaw ić dzie
cię na s!upie obłoków' rozgrzanych niebiańskim płomie
niem , lub też na wierzchołku tęczy , aby s tćj wysoko
ści spojrzało na Boga i przejęło się religia? Tylko 
na skrzydłach orlich, niczaś na nóżkach idącego krok 
za krokiem żółwia, wzbijesz się do Zenitu! Bądź pta
kiem wschodnim Skałą,  bądź Janem apostołem i por
wij s sobą dziecię pod same bramy do nieba! By tu 
Boga dowodzić lub zaprzeczać, jest to jedno; co bytu 
bytu dowodzić lub zaprzeczać! Nasza bespośre- 
dniość wiedzy o Bogu jest orłem, heglowska po- 
średniość myślenia, zjego całą leniwą kalwa- 
kata następstwa, jest żółwiem! Kto Boga nie ma



w sobie; fen go i za sobą, shichając nawet tjsiąca He-* 
głów, nieznajdzie! Jaźń nasza szuka swej macie
rzyńskiej przedświato wej jaźnią i mysł nasz tak 
się porusza, jak nasz popęd płciowy! Ale ja/ń nasza
niemogłaby szukać swej macierzyńskiej przedświato wej 
jaźni, gdyby jej juz ŵ sobie niemiała. Gzem sami nie je
steśmy, o tern ani marzyć nam niepodobna! Kto ma 
religią, ten widzi opatrzność w dziejach ludzkości, wła
snej rodziny i w calem paśmie swojego życia: widzi
słońce, w każdej kropli rosy błyszczącej śród kielicha 
kwiatów; widzi Boga w każdem oku i w każdej łz c 
bliźniego! Wszelka świętość jest pfcrwej, niż odpo
wiednia jej nieświętość; jak pierwej zdrowie, niż cho
roba. Wina jest córka niewinności! Bóg też stworzył 
aniolówr; ale aniołowie ci upadli i zamienili się w sza
tanów. Jak wszechmoc młodej natury pierwej wystrze
liła mleczne drogi i słońca, niż należące do nich plane
towe światy, tak objawia sic pierwotnym ludom, dzie
ciom, wszelkiej jaźni mającej mysł ziemską mądrością 
jeszcze niewykręcony, wieczność pierwej niż czasowość, 
boskość pienvej, niż przestępstw o i upadek. Gdyby ca
ła filozofia w dziecięciu niedrzyinała i jego wTianem z rąk 
Przedwiecznego niebyła, jakże zdołałbyś mu dać wyo
brażenie o bezwzględności, wszechmocy, przenajświęt- 
szości, o Bogu? Gzem dla umierających lub leżących 
w  letargu mu',yka anielska, której prócz nich nikt nie • 
słyszy; tein jest Bóg dla jaźni czującej się sobą! Re
ligia jest najpienvszą tego uczucia się oznaką. — Im 
młodsze jest dziecię, tein rzadziej wymawiaj mu 
nazwisko Nie wypowried zianego, który, staw- 
szy się wyrazem, Wyp o wie dzianym zostaje; ale 
tein częściej zato występuj tu symbolami! Szczytne 
rzeczy stanowią wschody do religii, jak gwiazdy są 
wschodami do nieba. Skoro więc coś wielkiego spoj
rzy w oczy dziecięciu, np. burza błyskawicą i grzmo
tem przerażająca, północne zorze śród ciemnej nocy, 
lub śmierć jednego z najbliższych; wtedy wymawiaj przed 
dzieckiem słowo pełne tajemnicy, slowm najświętsze,



w tedy naz.vij Boga! „To są cegły, a których masz 
kościół dla dzieci twych budować! — Nie słowa, ale 
czyny są pismem świętem dla młodej jaźni* Newtop 
zdejmujący czapko z głowy, skoro posłyszał imię Boga, 
byłby, niebedąc wcale wyświęconym teologiem, wybor
nym nauczycielem rełigii dla dzieci i uprawiaczem ich 
mysłu! — Modlitwy dziecięce są prawie zawsze czczę 
i zimne. Dla tego tez znieś, radzimy Ci tu szczerze, 
ni o d 1 i t w y przed stołem i po stole, bo te ustawi
cznie się powtarzając, mysł dla Boga zwolna usypiają. 
Przekonałbyś się o tem na żywe oczy, będąc chwile 
u jakiego chłopa w Czarnyinlesie niemieckim, w czasie 
ogóliuj przeszło kwadrans trwającej modlitwy przed obia
dem lub wieczerzą, słysząc ust mruk mechaniczny a widząc 
wzrok żarłocznie w kłuski lub kapustę wlepiony! . Ta
kowe modlitwy mają jeszcze jedne wielką niedogodność. 
Przyjeżdżają np. goście do Ciebie, si* dasz z nimi i dzie
ćmi tweini do stołu i nieodprawiasz zwykłej modlitwy! 
Dzieci pomiarkują natychmiast, że modlitwy te są prze
ciw etykiecie, ponieważ rodzice sami wstydzą się ich 
w obliczu obcych, zaczną wiec je lekceważyć, a z nie
mi i wszelkie inne! O nie ustawiczność, ale uro
czystość modlitwy przejmuje nas religijnością! Za
miast modlitwy przed stołem i po stole, proś z dziećmi 
twemi Boga w Poniedziałek przed śniadaniem 
o zesłanie, ducha świętego na cały tydzień i dziękuj Bo* 
gu z dziećmi twemi w Sobotę po wieczerzy za 
wszystkie dary otrzymane śród tego tygodnia i przestań 
na tern! — Modlitwa dzieci poranna i wieczorna ma 
być bardzo krótka i pod przewodnictwem matki. Ojciec 
niech pomodli się z niemi w wielkie święta I On zato 
ma natchnąć je w najstosowniejszych chwilach Bogiem i 
podrzucić jaźń ich do nieba! Czern jest pierwsza ko-v 
uuinia dla dziecięcia, tem ma być dla niego każda do
ba, w której go święcisz religii błogosławieństwem! 
Rzadko posyłaj dziecię do kościoła, ale skoro to czy
nisz, przygotuj je, jak gdyby miało wstąpić do nieba i 
stanąć przed Boga obliczem! *— Tolerancya wszystkich
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religii, pokazujących się w naszym kraju, np. mojże- 
szowćj i machometańskiej, a tem bardziej innych wy
znań chrześciańskich np. greckiego, hussytskiego, kal
wińskiego, luterskiego i tp», jest obowiązkiem każdego 
Chrześcianina polskiego, pomnącego na przykazanie Zba
wiciela swego bezwzględne: kochaj bliźniego, jako 
siebie samego; tolerancya ta jest owocem najwyższe
go wykształcenia religijnego i zbliżenia się do naszego 
wzoru, do Chrystusa! Na to. co właśnie rzekliśmy, zwra
camy szczególniej uwagę naszych ziomków, bo opuściła 
nas od dawna mądrość Zygmunta, biorącego protestancką 
Brandenburgią pod swą opiekę; bo nietołerancya religij
na pomnożyła religijne grzechy nasze, i można powie
dzieć, Polskę zgubiła! My niemieliśmy wprawdzie rze
zi ś. Bartłomieja, ani wojny trzydziestoletniej, bo byliś
my iśtotnie drugiemi Hiszpanami i niecierpieliśmy Dysy
denta na naszej ziemi! * Ten znalazł u nas dopiero 
pod wpływem Rossyjskim opiekę. Ale zato prześlado
waliśmy bez litości tak zwanych Schy z maty k ó w. 
Wojna Kozaków, która za Jana Kazimierza powstała, 
i której nietołerancya religijna z naszej strony była przy
czyną, zadała ojczyźnie, jak wiadomo, cios śmiertelny! 
Chorowała po tym ciosie tak d.’ugo nieszczęśliwa matka 
nasza, aż zupełnie osłabła i staia się obcych orłów pa
stwą! Ale ta choroba oczu naszych nierostworzyła. Za 
króla tanislawa wystąpił Żeleźniak i Gonta, mszcząc 
się na katolikach za cierpienia ruskiego ludu i wyrzy- 
nając ich bez miłosierdzia. Nienawiść rodzi nienawiść 
i Schyzmatycy nienawidzili nas słusznie! Jak 
wielka była ich nienawiść ku nam, dowodzą tego już 
następne słowa, które s kroniki owego c asu przez 
Edwarda Raczyńskiego wydanej przytaczamy: „Wy
rżnąwszy Humań rozbiegli się po całej Ukrainie s po- 
dobnem morderstwem. W Lisiance miasteczku obwie
sili razem na jednej szubienicy księdza, żyda i psa, 
mając te trzy stworzenia za jeden gatunek.66 Lecz wszyst
kie te okropności niepoprawiły nas dotąd. Dziś jeszcze 
znajduje się, niestety, partya w emigracyi naszej, która
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przejęła sie u 11 ra m o n t an iz m e id , weszła w związek 
'/, Jezuitami, prawi nam smalone duby pi ety styczne, 
tchnie w nas n i en a w i ś c i ą innych wyznań chrześci- 
nńskich i zowie się, jakby na przekorę chrześciań- 
shiej miłości,  partyą Polski prawowiernej! O Bo
że! Tylko idąc naprzód, nie zaś w tył, przyspie
szamy chwile narodowego zmartwych po wstania! Wol
no wołać: Chcemy Polski w dawnych grauicach; ale 
niegodzi się wrzeszczeć, a przynajmniej to na sobie 
samym pokazywać: Chcemy Polski z dawnemi wadami! 
Można być dobrym katolikiem, a dla tego religijnym 
toierantem i mieć rozum. Tłumaczymy tu słowa je
dnego z niemieckich pisarzy, sławnego doktora Kas
para Buef, niegdyś professora prawa kanonicznego 
przy uniwersytecie we Frejburgu bryzgowskim: „Jes
tem, mówi on, katolikiem, ale także historykiem i fi
lozofem; kocham moje religią, ale kocham przytem hi 
storyczną i filozoficzną prawdę. Odróżniam tedy ka
tolicką rel igią i kościół katolicki ,  bo to rze
czy zupełnie inne. Religia katolicka jest mi prawdzi
wą i świętą, ale kościol katolicki? Tym jest tylko 
Hierarchia, tchnąca niestety własnym interesem i 
szukająca panowania nad światem! Kościół ten pow
stał, jak każdemu wiadomo, od pierwszego biskupa 
rzymskiego, który podniósłszy przeciw dawnemu kościo
łowi rokosz, ogłosił się papieżem. On i jego następcy, 
zostawszy wreszcie świeckieini książętami, mieli pewna 
i niezachwianą dworu swrego politykę, t.j. zwoływali 
sobory i starali się na nich interesa swe utwierdzić! 
Na kilku soborach niedopięli swego celu, ni wresz
cie sobór trydentski uwieńczył ich usiłowania i świec
kie żądze! Ogłoszono więc ustawy tego soboru za 
niezmienne, i za podstawę katolickiego, świata, rostrą- 
biono na wszystkie przyszłe czasy, że z usunięciem 
jednćj najmniejszej s tych ustaw, katolicyzm przestanie 
być katolicyzmem. Tym sposobem stał sie wszelki  
sobór nowy niepotrzebny, i mądrość trydentska ze 
swym despotyzmem, zdeptała nogami wolność sumie-
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nia, i wszelkie przekonanie religijne! Papież był kró
lem królów, zaprowadził celibat, zamienił duhowień 
stwo w swoje żołdactwo, oddalił je* od intere
sów ojczystych i przykuł do swego intere
su! Było to dobrze na czas średni, bo świat rozwią
zany i pełen zaboju, znalazł jedność w swym kościele, 
znalazł u niego opiekę i oświecenie. Kościół katolicki 
jest przewy borną wieków średnich instytu- 
cya! Ale dziś zniknęły już wieki średniej dziś znie
siono inkwizycyą święta, sady boże, palenie czarownic, 
pojedynek i inne rzeczy barbarzyńskie z owego czasu; 
dziś także i kościół  katolicki  potrzebuje reformy; 
inaczej zawsze pójdzie rakiem, będzie się nieprzy
jacielem wszelkiego postępu ludzkości pokazywał, 
bedzie palił filozofów, Wiklefa i Husa, będzie 
walczył za przywróceniem wieku średniego! Ale Bóg 
rządzi światem i wie, co robi; on chrześciaustwa nie- 
przeznaczył na C h i ń c z y z n ę ! Dlatego też ja obu
rzam się przeciw katolickiemu kościołowi i niedaję u- 
cha, żadnym podszeptom duchowieństwa; ale walczę 
za rel igią katolicką,  za religią mych ojców! 
Religia ta była przed trydenckim soborem i będzie, 
chociaż jego ustawy zmienisz stosownie do oświaty i 
potrzeby czasu. Więcej mi znaczą słowa mego Zbawi
ciela, niż ustawy mnichów wieku średniego; . więcej 
prawro Boga, niż prawo trydenckieI Religia katoli
cka jest miłością bl iźniego i zgadzaniem się z w'o- 
Ją Boga rządzącego światem i wywołującego nie bez 
przyczyny inne wyznania chrześciańskie; kościół kato
licki nie ma bydź kościołem prześladującym! 
Tak się przynajmniej w  całej historyi pokazał.” — 
Oby to przekonanie Ruefa stało się, otrzymawszy pe
wną modyfikacyą potrzebną, przekonaniem każdego kato
lika, szczególniej zaś w Polsce, bo Bóg nas srogo za nasz 
religijny duch prześladowczy ukarał! Dziś nietylko ojczy
zna nasza uciśniona, ale i religti katolickiej grozi niebes- 
pieczeństwo. Tak więc sprawdzone na nas zostały święte 
słowa Zbawiciela: Jaką miarką mierzysz,  taką
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Ci będzie odmierzono! Kto Ci powie. besstronny 
czylelniku: słowa Ituefa sa niczem, bo są wymierzone 
przeciw kościoła naszego Ortodoxyi, odeprzej rau: 
„Precz mi z Ortodoxyą, która pragnie wojny reli
gijnej i krwi eh rześciai iskiej! To nie Orto- 
doxya, ale Ultrainontanizin! Ja jestem katoli
kiem: ale niechcc bvć nikczemnem narzędziem Hierar-J * f  *
cliii!*4 — Tolerancya religijna jest, jak już rzekliśmy, 
znamieniem najwyższego religijnego wykształcenia. Cze
mu? Dwa wyznania rel gijne walczące s sobą i pra
gnące wzajemnej zguby, stoją jedynie na stopniu roz
wikłania swej sobistości.  Jedna tu i druga sobi- 
stośe poczuły sie same sobą, ale się nawzajem uznać 
nicchcą. Powstaje wiec walka na śmierć lub życie, 
które na swem miejscu £§. 24.) opisaliśmy. Tu ście
rają się dwie jaźni królewskie panowania chciwe, 
i stąd wzięły początek: wojna s kozakami Polska i woj
na trzydziestoletnia niemiecka! Ale kozactwo poddało 
się Rossy i i nieustąpilo s pola niewolnikiem; a u Niem
ców zawarto pokój westwalski! Jedna sobistość reli
gijna musiała tu uznać drugą, t. j. podnieść sie na 
stopień osobistości! Które więc wyznanie na naj
wyższym stopniu stanęło, które pojęło, co to osobi
stość kościoła,  ma tolerancya dla drugiego wyzna
nia za najświętszą swą powinność! Jak człowiek dru
giego człowieka, tak religia drugą religią szanować 
powinna, bo to obowiązkiem jest oświaty, uczucia przed
miot-podmiotowej sobistości, czyli osobistości, uznania 
pobratymczego ogólnego bóstwa, czyli chrześciańskiej 
miłości bliźniego! Każde przeto obce religijne wy
znanie, niechaj będzie wychowańcowi twemu równie 
święte jak własne; niepowinien on wyszydzać cere
monii obcego kościoła, bo to jest obrazą potężnej sobi
stości! Dziecko katolickie niechaj przechodzi z ró- 
wnem uszanowaniem przez smętarz żydowski, jak gdy
by stało na mogile Wandy w Krakowie, tej sławnej 
polskiej k r ó 1 o w y poganki; niech nienazy wa greckie
go kapłana popem i niewymawia czcigodnego imienia:
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I,uterc: s pogarda! Za lo wszystko ina jo niezawodnie 
czekać i spotykać rózga. Niech przyjmuje doginain ró
żnej religii spodobnym interesem, jak uczy się różnych ob
cych języków, któremi, mimo wszelkich przeciwieństw, 
wyraża sie przecież jeden i tenże sarn inysl ludzkości! Jal\ 
każdy jeniusz jedynie w swej ojczystej mowie, tak każde 
serce jedynie w religii swych ojców wielka jest potęga! 
Tolerancyi religijnej nie mieszaj przecież z obojętno
ścią rel igijną,  czyli z Indy ff er en ty z me in. Ten 
jest gorszy jeszcze od Lihertynizmu, a nawet od Ate- 
iztnu. Libertyn i ateusz mają wielki interes dla reli— 
gii. ale jej jeszcze nierozmnieją, i dla tego niezgodną 
ze swem przekonaniem znajdują: Indyfferentystazas u- 
marl zupełnie dla religii, mysi swój względem rzeczy 
boskich przytępił i zajął sie światem. Za religią swych 
ojców walczyć potrzeba, ale tylko w jej obronie, t. j. 
tylko odpornie, nigdy zaczepnie. Kiedy godzi 
się za nią walczyć? Niepytaj tu Jezuity, bo temu, 
dopóki jeden protestant żyje, zawsze rel igia wnic-  
b e s p i e c z e ń s t w i e , ale własnego twego serca i prze
konania. — Ucz religii, wystawiaj dzieciom Boga, ja
ko ojca, jako najlepszego przyjaciela, jako jaźń wzglę
dem ludzkiej jaźni macierzyńską, nie zaś jako tyra
na! O tylko niechaj strach niebędzie stworzycielem 
Boga! Wszakże strach jest synem szatana5 tym spo
sobem robiłbyś czarta dziadem Przedwiecznego!

8) Skoro twój chłopiec skończył lat piętnaście i za
czyna być młodzianem, możesz, zwłaszcza, jeżeli pokazuje 
niepospolite zdolności, kształcie inysl jego filozoficznie. 
Z religii przechodzi człowiek górniejszy i goniący za 
najwyższem oświeceniem do filozofii, t. j. do głębszej, 
siebie same pojmującej religii. Obudź wiec wychowań- 
ca twego w czasie ciemnej nocy majowej, w której 
błyszczy niebo rzęsistemi gwiazdami i prowadź go pod 
baldakim ten cudowny, pokrywający ziemie snem zdje- 
<ą! Słowik rozlewa tu swe romantyczne pienia i pusz
czyk huka czasami. Szczytność, przyjemność i prze- 
raźliwość takiej nocy wieje w piersi twojego mlodzień-



5 9

ca wyżs'/e natchnienie i zrobi po zdolnym do podnie
sienia mysia swego ku Bogn. W ó wczas daj mu o- 
bru/j niezmiernego ogromu natury; odmaluj mu wiel
kość Syryusza, Kanopu i wszelkich słone błyszczących 
na odległem niebie; odkryj mu niesłychane przestrzenie, 
w których światełka te pływają, myryady mil, które 
je od siebie i ziemi naszej dzieła i powiedz mu w koń
cu: Wszystkie te cuda stanowiące jedne wielką ca
łość, jeden organizm, nie są Bogiem, ale tylko jego 
dziełem! Później rosprawiaj z nim o potężnym duchu, 
który się wcielił w naturę, słońcom wokoło dróg mle
cznych, a ziemiom w około słońc tańcować każe, Kar
paty i Alpy na wierzch ziemi wyrzuca i piorunami ró
wnie podziemnemi jak powietrznemi ciska, który obja
wił* się jako dusza w człowieku, myśli w niin, przy
chodzi do swego przeświadczenia i staje się zwiercia
dłem całej tej zewnętrznośei pięknej, pojęciem i sło
wem. Skończ tę metafizykę następnym wyrazem: Sy
nu , duch ten niejest Bogiem, ale tylko wewnetrznością, 
psycha natury, czyli boskim utworem! — Teraz praw 
wychowańcowi twemu o świecie, jako objawiającej się 
ustawicznie i coraz w innej postaci jedności  natu
ry z duchem, jako o wielkiej żyjącej jaźni, jako
0 żyw ostanie istnienia; praw mu o wierzchołku pal
mowym tego świata, o człowieczeństwie, o starych,
1 dzisiejszych narodach, o naszych potężnych monarchach,
0 Aleksandrze wielkim. Cezarze, Czarnieckim, Żółkiew
skim, Kościuszce i Napoleonie, o Sokratesie, Leibni- 
cu, Koperniku, — i pokaż mu w komu sin eta rz, 
ten koniec wszelkiej udzkości, potęgi i sławy! Świat 
niejest Bogiem, ani człowiek Bogiem: to są tylko bo
skie stworzenia! A czeinże jest pozaświat, życie 
wieczne, bożostan istnienia? Czein są pola elizejskie; 
czem jest ta kraina, wr której znajduje sie nasze niebo
1 nasze piekło, w której, umarłszy tutaj, jako nie
śmiertelne istoty wiecznie żyć będzieni) ? Niozem in- 
nem, tylko ubcat)(Skowanym światem; światem prze
niesionym w przeszłość bez początku, s każdym dniem



zagasłym granice swe powiększającą; światem lepszym, 
w k órym wszelkie cierpienia ustają i życie nabiera 
innego piętna, innego koloruj a wiec nie Bogiem, ale 
jego dziełem, królestwem bożein! Wreszcie zapytaj 
sie młodzieńca: Powiedz mi synu, co sadzisz o Bo-J Wf /  *•

? C/.ein być może ta najwyższa istota? On Cigu
odpowie niezawodnie: Bóg niejest. natura, ani psychą
natury, ani też tym i tamtym światem; ale stwórca, 
przyczyna tego wszystkiego. jest wiec zn y in ś w i e- 
tym pierwiastkiem całego istnienia,  i różni 
sie od całego istnienia. Teraz pytaj go dalej i słuchaj 
jego odpowiedzi, kierując nim jak Sokrates myslcra 
swych uczniów. Czyliż ten pierwiastek wieczny i świę
ty jest rzeczywistością, lub też twojej głowy utwo
rem? Jest rzeczywistością, ponieważ cale jego stwo
rzenie jest rzeczywiste, "ponieważ tam przyczyna musi 
być rzeczywista, gdzie skutki jej są rzeczywiste. Bóg 
niejest mojej głowy utworem, ale głowa moja znajdu
je go w7 rzeczywistości i uznać go musi za rzeczywistość! 
1 czyliż Bóg ten ma przeświadczenie i własne uczu- 
cie, tak jako ty, ja, łub kto inny z ludzi? Niezawo
dnie, bo inaczej'niebyło by, w calem stworzeniu prze
świadczenia i własnego, uczucia. Wskutku to jedynie 
objawić sic może, co leżało już w7 przyczynie. Jeslże 
ten Bóg jaźnią, sobistośeią, osobai? Jest, gdyż wszyst
ko to stworzył. Czyliż wiec jest i jednostka? Jest, 
bo on jeden jest Bogiem, bo inaczej nieróżniłby się 
od ogólnej natury, bo jednostki!, t. j. człowie
kiem, stworzenie swe zapieczętował, zrobił koniec 
podobny do początku, człowiek a w i e rn y m s w7 y in 
obrazem! Jakiż wiec stosunek człowieka do Boga? 
Bóg jest jednostka pierwsza,  bez w7 z g I ę d n a, czło
wiek jednostką os t a t n ią , względną,  Bóg' prze
świadczeniem całego istnienia w  wieczności ,  czło
wiek przeświadczeniem tegoż istnienia w cza siej 
Bóg jest stwórcą, człowiek podobnem mu s t w o r z e- 
niem. — Tym sposobem wprowadzisz młodzieńca do 
świąt ni f i lozofi i  zgodnej z rcł igią,  a później



puścić go możesz wolno i bez dalszej nad nim opie
ki ! Niestraci on Boga śród mnóstwa systemów, 
ponieważ go ma w swej jaźni i widzi go swym 
mysłem! Filozofia niejest religii niebespieczna, sko
ro występuje na miejscu i w swym czasie, religia 
jest .chrztem świętym, a filozofia bierzmo
waniem naszego mysiu, przychodzącego do unii 
z Bogiem! v * *■

91 Poznaliśmy tedy naturo mysłu i środki jego wy
chowania, oraz wiemy, że mysł jest naszą ostatnią 
władzą poznania, że tu koniec poznającej jaźni. 
I czemże więc trudniła się nasza dotychczasowa peda
gogiczna Nepiodyka? Zmysłowością,  wyobra
źnią, pamięcią i rozumem; umem, rossąd-  
kiem i umysłem; uwagą, rozwagą i mysłem; 
znczern samotni władzami poznania. Ciało i du
sza. tudzież jaźń, będąca obojgiem razem, występu
ją jako( korzenie, s których wyrasta wielkie drzewo 
naszego poznania i rozrasta się w liczne ko
nary. Cała rzecz nasza dotychczasowa dotyczę się 
przeto jedynie ludzkiego poznania i świat te
go poznania jest wielkim nadzwyczaj systemem. Stąd 
też niedziw, że lat trzydzieści lub więcej uczyć się 
nam potrzeba, nim ud os konał emy wszystkie  
nasze władze in y s 1 o w e , i że tylu z ludzi do 
tego celu ostatecznego nieprzyszło i nieprzychodzi,* że 
więc tak rzadko zjawia się prawdziwy filozof, u- 
iniejąry oddać każdej jednostronności sprawiedliwość i 
sam jej uniknąć szczęśliwie! -— Ale poznanie, niejest 
jeszcze życiem, ani działaniem, a zatem niejest 
wszystkiem na świecie, i ja/ń poznająca jest jedynie 
pierwszym kształtem naszej jaźni całkowitej! To nie 
świat, ale tylko szkoła! Na tej prąwdzie spoczywa 
dalszy ciąg naszej pedagogiki. Wychodzimy tu z my
słu, wypadnie nam więc skończyć rzecz nasze także 
na mysie, ale mysie w kwiecie swego rozwikłania, 
fcycia i swej działalności! 1

C zę ść  I I .  T o m u  1. 27
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B. Jaźó tlejąca.
ł « i -i

t §• * J *1 •»
„jl a ź u 11 e j ą c a jest jaźnią poznającą dru S'ćj 

potęgi, tj. jaźnią poznającą, która do czynno
ści się gotując, zwolna sama się w  sobie roz
grzew a, wiedzę swą w piersi własnej rospala, 
i długi czas tleje, nim wreszcie ogniem w y
buchnie. Poznanie jest podstawą czynności. 
Im prawdziwsze poznanie, tern szlachetniej
sza i lepsza czymiośę. Przecież tu niejest 

mowa,ani o poznaniu, ani o czynności, ale o 

chwilach przejścia s poznania do czynu, czyli, 
iż tak rzekę, o trawieniu poznania w  sercu.

U c z u c i e  jest pierwszym stopniem objawia
jącej się jaźni tlejącej. D w a są rodzaje uczu
cia, lubo nie w  rzeczy samej,* jednakże na 

pozór: u c z u c i e  ś l e p e  i u c z u c i e  my s ł e m  
u m i e j ę t n y m  o ś w i e c o n e ,  o r a z  p o d  j e 
g o  b u ł a w ą  s t oj ą ce. JViedośe jest na sa
mem poznaniu; czuć także to potrzeba, co po
znaliśmy.  ̂ Boga nietylko myśleć,  a!e i ko
chać należy; podobnież i wszelką inną prawdę. 
Uczucie jest mysiem skupionym i zamkniętym 

w  naszej piersi. Wuićm staje się glowra ser
cem, mądrość nabiera barwy,  ciepła i życia. 

Jaźń t y l k o  p o z n a j ą c a  i zaw rze daleka od 

uczucia,1 jest .śmiertelnym cjiłodem, ona nie- 
przyszla je szcze  do sw ego ostatecznego ce
lu, a może do niego i nigdy nieprzyjdzie. 
Tym  celem jest c z y n n o ś ć ,  - a najpierwszą 

drogą do czynności jest u c z u c i e .

i  ~  ,
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Ponieważ uczucie jest kardyna?ną postacią 
tlejącej jaźni, wiec jest ouo w  tej nowej przed
miotu naszego sferze, twierdzeniem. Uczucie 

jest przeto z b ud z e  nie iii s i ę  b i e r n e j  d z i e l 
n o ś c i  w n a s z e j  j a ź n i ,  a to za pośrednic
twem świata zewnętrznego i wywartego przez 

tenże świat na nas wpł ywu;  jest w  krainach 
poznania wykształconem i od przedmiotowo- 

ści dotkiiieieni nasze i bóstwem, które, wła

śnie dla t e g o ł a d u j e  s i ę  łub c i e r p i .  O c h o 
t a lub n i e c h e ć ,  z a d o w o l e n i e  lub n i e u -  

u k o n t e n t o w a n i e ,  p o k l a s k  lub w y g w i 
z d a n i e ,  en t u z y  a z iii L;b o b u r z e n i e  s i ę  

i tp.; to są siany jaźni stojącej na stopniu 

uczucia.
Celem wszelkiego poznania, a zatem i u- 

czucia, j a k o  p o z n a n i a ,  k t ó r e  w  s e r c e  
s i ę  p r z e n i o s ł o ,  jest: p r a w d a ,  p i ę k n o ś ć  

 ̂ i nota.  J isztą łć  wiec w  twym wychowańcu 
uczucie dla tych trzech bogiń, a kształcić  

będziesz jego uczucie w  ogóle, oraz usposo
bisz go d o ‘czynności i życia!

* i *  *
»

1) Czem jest jaźń tlejąca? Wiemy to juz z na
pisu nid niniejsz)ni paragrafem, a oprócz tego 
z miejsca (§. 24. w którem główny podział ja
źni uczyniliśmy; wiemy zatem, że ona jest poznają
cą jaźnią w sercu nas/eai skupioną, ogrzewającą 
sic i do czynności przysposobiającą. Zamiast więc dłu
żej nad nią się w ogóle rozwodzić, przystępujemy wprost 
do pierwszego jej objawu, tj. do uczucia.

Uczucie jest, wedle mniemania ogólnego, równie 
dawne jak poznanie; serce przynosimy wszakże sso-
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ba na świat wraz z głów ą.1 ” Mówiliśmy wprzódy o 
poznaniu, nie zaś o uczuciu, ponieważ uczucie, jak się 
to na swojem miej cu pokaże, z a w a o w a n e jest  
poznaniem, a serce.stoi, lub też tać p winno, pod 
kommendą głowy. Poznanie jest pierw ej, niż uczu
cie, biorąc rzecz względnie, tj. tutaj s filozoficznego 
istanowiska; bezwzględnie zaś oboje są zawsze społem. 
S it nawet przypadki, przynajmniej pozorne, że uczucie 
idzie przed poznaniem. * Widzieć Co np. można na su
mieniu ludzi prostych czujących, ale nie wiedzą
cych, czem jest prawda, p i ę n q ś ć i cnota, o- 
raz na różnego rodzaju przeczuciach!t Umiejętność 
niemoże mówić o wszystkiem od razu, a sama będąc 
córką głowy, ma naturalne prawo, dąć'pierwszeństwo 
poznaniu i dopiero później mówić o uczuciu. Ona ten 
prym poznania 'usprawiedli i ẑupełnie. Wolno wresz
cie poecie postąpić tu odwrotnie. *

* Ale nietyłko w istocie człowieka, w całej także 
naturze pokazuje się uczucie i to równie, jak pozna
nie. Mądrość boska kierująca systemami słonecznych 
światów, rozwijająca sic we wnętrznościach i na po
wierzchni ziemi, tworząca kamienie drogie i kruszec, 
królestwa Flory i zwierzęcości, odsłaniająca wszędzie 
pełno eleuzyjskich tajemnic, a wreszcie godną podzi- 
wienia naszego ogólną celowość wszech rzeczy,  
jest poznaniem po całej naturze rozlanem, 
w ludzkiej głowie się skupiającem i przychodzącym do 
swego przeświadczenia. Podobnież i uczucie błyska śle
pakiem jak gwiazdka w za mrużonych oczach, po całej na
turze, lubo dopiero w Judzkiem sercu znajduje własnej 
świadomości gnis o. Wielka, wszystko wiążąca, po
ciągająca, wszechmocna siła przepełnia powszechne is
tnienie i występuje w najróżnorodniejszych postaciach. 
Ona wiedzie proszek do proszku, kropelkę do kropel
ki, mnszkułek do muszk\iłka, żywiątko do żywiątka » 
spaja je s sobą, jako attrakeya, magnetyzm, krystali- 
zacya, polarność, jako pokrewieństwo, pociąg, sym- 
patya, jako cnota, nadzieja, wiara, I jakżeby zdołał
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i)j>. proszek za proszkiem gonić, gdyby go nieciągnę- 
ła siła jakaś niepojęta, przyjaźń Einpedoklesowa, 
miłość w pierwiastku? I czeinże jest potęga 
muzyki porywająca nas mimo naszej woli, wprawiają
ca nas w niebiańskie zachwycenie, poruszająca nasze 
nogi do tanów, niewoląca nawet kanarka łub innego 
ptaka w klatce, by jej gwizdem swym towarzyszył? 
Dla czego mię ta poezya, to malowidło, ta okolica en- 
tuzyazmem napełnia? Koinuż nieznana jest moc sym 
patyi wiążąca gwałtem człowieka s człowiekiem, s ca
łym światem! Każdą istotę, wszystko, co nas otacza, 
pragniemy przytulić śród radości i rosczułenia do na
szego serca; cala natura nam żyje, jest matką naszą 
i rzucamy się z roskos/ą w serdeczne jej objęcia! Nic* 
jestże to przedmiotowe uczucie z naszem, iż tak po
wiem , p o d m i o t o w e in uczuciem polaryzujące? — Wi
dzimy, ja światło słoneczne z głębokości ziemi ciepło 
wywołuje, i z niern się ożeniwszy, płodzi gień złoty, 
stający się ogólnego istnienia na naszym planecie rajską 
kąpielą i żywiołem! Każda roślina wyciąga, jako dzie
cię do ojca, do słońca swe ramiona, rośnie swobodnie 
pod jego okiem i dobroczynnym wplywe , dojrzawszy 
wreszcie i rospaliwszy się miłością , powleka lica, gdy 
spojrzy na słońce, kwiatu swego ruueńcem, wydnje 
owoc i powierza go z ufnością troskliwości swego oj
ca. Cąjy ten wpływ wiecznie młodego i nadobnego 
A poili a na Dafne, niema bynajmniej na celu, wydarcia 
jej z objęć matki bierni; i owszem, on ",yni jej 
matko te co chwila droższą, i im więcej on ją umi- 
zgiein swego spojrzenia zaszczyca, tein bardziej sma
kuje jej mleko z macierzyńskiej piersi! Ona jednakże 
podnosi swą głowę ciągłe ku słońcu, tęskni za niem, 
pije jego światło z roskoszą, a chociaż i w jego uści
skach omdleje, wie, że ją czekają zato krzepiące  
rosy krople! — Również i zwierz przykuty jest ty
siącem nader przyjemnych łańcuchów do ziemi. On 
igra na łonie swej matki, zasypia i budzi się w jej 
objęciach, a lubo ma ruch wolny, lubo przeskakuje
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yi jej rak na jej piersi, z jej kolan na jej głowę lub 
odwrotnie, przecież niewidzialny węzeł ciężkości trzy
ma go przy niej silnie! U niej szuka on swego poży
wienia i znajduje je w szczodroeie; od niej zawisły 
wszystkie warunki jego życia, uciechy, bespieczeństwa 
całego bytu! I wraz s siostrą roślinną podnosi także 
zwierz głowę swą do światła, do słońca i wyskaku
jąc niewinnie, wita wschodzącego Feba, ogrzewa się 
w oczu jego promieniach, hasa swobodnie* w jego przy
tomności i zamruża oczy znużon po ojca swego odda
leniu ! Wszystko to jest koniecznością,  ale słod
ką, dobroczynną, błogą koniecznością, istocie organi
cznej przyrodzoną i moralnie nieodzowną, tak, że rośli
na i zwierzę bes tej konieczności żyć by niemogly. 
Jest to polarna natura, pociąg serdeczny, miłość! — 
Sama nawet ziemia, do której wszystkie jej utwory 
są przywiązane, wisi na cudownej nici, promieniem 
światła zwanej, u słońca i zawisła od słońca! Nie- 
dziw: jest to przywiązanie matki do ojca licznych swych 
dziatek, do swego lubego małżonka! Obrót jej 
około słońca podobny jest do biegu zwierza, lub do 
lotu ptaka około niej samej; jest on wprawdzie więcej 
regularny, ale równie od słońca silnie trzymany, jak 
ruch zwierza lub ptaka od ziemi. Ziemia także od
biera od słońca życie swe i pożywienie, którem jest 
światło, ten oddech słońca, ten węzeł małżeński mie
dzy ziemią a słońcem, ten polarny stosunek! Jest to 
siła serdeczna, choć jeszcze nieświadoma siebie samćj, 
między temi dwiema istotami, ciągłe kochanie i wese
le, jest to roskosz, której słońce na łonie ziemi i zie
mia w objęciach słońca doznaje. — Cudowna siła po
ciągu rzeczy jednej do drugiej odsłania się w organi
cznej naturze prawie już zupełnie. Roślina, stająca 
się w swem kwiecie zwierzeni, pokazuje płeć mę
ską i żeńską, które sic wzajem szukają! IJwie te płci 
występują wreszcie jawnie w królestwie zwierzęcem, i 
są przyczyną mysłu do towarzyskości,  przywią
zania do ojczyzny, wierności,  miłości swego
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pana i tylu cnot innych, samych siebie nieświadomych, 
przychodzących śród zwierząt do objawu! Wszystko 
to jedno i "tożsamo wi e l k i e  uczuci e przenikające ca- 
Ja naturę i szukające swego przeświadczenia. Ozem jest 
mądrość b os ka  w telcologii, tern jest uczuci e  o-  
gó lne,  o którem mowa. Tak mądrość ta z ajdujc w na
szej  g ł o w i e ,  tak uczucie to w naszćm sercu swe 
ognisko w cz a sie  i wierne zwierciadło!
& Wszystko, co istoty od człowieka nizsze nie św i a- 

domie czują, czuje także cziowick, ale świadomie, 
stad też beż porównania silniej. Świadomości tej 
przyczyna jest jego duch i jaźń boska! W jego
piersi stula się i rozgrzewa cala natura, przychodzi do 
swego przeświadczenia, do własnego uczucia, a więc 
do głosu i słowa. — Jagnię skacze sielaiiskim tańcem 
po swej łące, gryzie trawę, która mu smakuje, szuka
strumienia w pragnieniu, a nasyciwszy się fizycznie, spo
czywa i zasypia. To jego roskosz cala! Ale zupełnie 
inńćm uczuciem jest owo zachwycenie, owa szczęśli
wość estetyczna, której człowiek doznaje, znalazłszy 
np. śród Wulkanów Islandyi skalistej i nieznającej pra
wie wegctacyi, pustej i zimnej, dolinę zaczarowaną, i 
widząc w niej na żywe oczy cytrynę, pomarańczę, 
wszystkie kwiaty i cuda południowego nieba, — lub też 
idąc śród niw litewskich kołyszących się falami rosną
cego morza pszenicy, lub patrząc z jakitj niebotycznej 
góry na odległe miasta, wsi i okolice! My kładziemy' 
się wcale inaczej o zwierza na serce szczytnej, pię
knej i zajmującej nas natury! Rzeczy ziemskie czysz
czą się tu w niebie bóstwa naszego i nabierają natury 
niebiańskiej; przyjemność fizyczna przemienia się w przy
jemność moralną, skok zwierzęcy w taniec, glos w ton, 
muzykę i harmonią, blask i barwa w nadobne postaci, 
wrażeń a proste w najuuinicjsze ideały ! Tym sposobem 
nietylko przegląda się świat zewnętrzny w naszej jaźni, 
ale nabicia w niej wcale innego kształtu i występuje 
wreszcie jako nasz utwór własny. To też jest przyczy
ną wyższej przyjemności, której na łonie natury doświad-
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czarny. Bóstwo raduje sic tworząc, jak jego ojciec 
w niebie! Nasza miłość i nasza serdeczność ma też 
niebiańskie piętno. My kochamy wszakże nawet oder
wane myśli; my ciśniemy nawet cienie oddawna za
pomnianych nieboszczyków do naszej piersi! Każdy 
człowiek lepszy czyni, przynajmniej w chwilach, w któ
rych duch święty sstąpił na niego’, uroczystą przy
sięgo, źe wiecznie kochać bodzie człowieczeństwo, ka- 
żdy tęskni i goni za miłością innych ludzi, każdy znaj
duje w tej miłości szczęście i roskosz niewypowie
dzianą! Pustelnik prawdziwy, t. j. taki, którego los 
po rozbiciu sie okrętu na bezludną wyspę wyrzucił i 
do tego stanu zniewolił, który lat dziesięć niewi- 
dział człowieka, ani słyszał ludzkiej mowy, woła w swej 
teskności: O Boże! Dozwól mi chociaż raz przed
śmiercią ujrzyć twarz człowieka i usłyszeć głos jego! 
Ach, niema na świecie żadnej wyższej od tego, o co 
Cie gorąco błagam, roskoszy! Twarz ludzka, to nie
bo stojące otworem, a głos ludzki, to śpiew 
aniołów! Polak >vygnaniec całuje garstkę ziemi oj- 
czystej, te jedyne po matce swej ukochanej relikwie, 
i polewając ją gorącemi Izami, woła: O przedwieczna, 
pełna miłosierdzia Opatrzności! Pragnę umrzeć, ale 
nim zamknę oczy na wieki, pragnę choć raz powietrzem 
kraju mego odetchnąć! — To są uczucia, które opisać 
się niedają. Takich uczuć żadne zwierzę niema i znać nie- 
może. Jest to korona rozlanego w naturze ogólnego u r.u- 
cia. Szczęśliwy i nieszczęśliwy, kto czuje silnie, kto ma 
ogniste serce! *

Ale niedość na tern! Jeszcze jedna wielka tę
sknota, jeszcze jedno od wszystkich pomyśleć się 
dających nierównie wyższe uczucie,  panuje 
w ludzkiem sercu! Jaźń moja i każda jaźń inna, gnie
ciona ku ziemi ciężarem powietrznej kolumny życia, 
wyciąga swe ramiona i skrzydła ku niebiańskiemu ete
rowi, i moje biedne serce w klasztornej celi mych 
piersi zaryglowane, kapturem mnichowskim płuc i do- 
gmatyzmem krwi ziemskiej tłoczone, 'wzdyma się.
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Walczy i dąsa ustawicznie przeciw błotu marnemu szu
kając lepszego dla siebie żywiołu-, bo strzeii boska 
jest moją przestrzenią istotną, a wieczność mym 
prawdziwym czasem, bo stworzenie jest jutrzenki 
gońcem za ukochanym stwórcą! Słowem, pierś 
moja szuka Boga i goni za Bogiem! Jest to prze
znaczeniem uwiezionego w niej bóstwa! Ta tęsknota 
za Bogiem, za swą pierwotną ojczyzną, za rzeczą naj
świętszą na ziemi, jest w każde serce człowiecze wla
na. Znajduje ona wprawdzie w dopełnieniu powin
ności, w cnocie, w prawie, mądrości i piękności pe
wne zaspokojenie; ale to trwa tylko chwilę i drażni 
ją więcej, niż rzeczywiście nasyca. Podnosi ona swój 
wzrok ciągłe do najwyższych wysokości, gdzie mie
szka ojciec nieba, ziemi i ludzi, do swego przedwie
cznego przyjaciela, którego czuje * w którego ra
miona rzucić sie pragnie! .Bóg rozł wa się, . że tak 
powiem, w całej naturze, nietracąc ani kropelki ze 
swej istoty, żyje szczególniej naszej piersi, tej 
naturze, w kwiatu swego najpiękniejszy keliph sku
pionej; on rozgrzewa nasze serce s vemi promieniami, 
jak słońce ziemie i serce musi się ku niemu zwracać, 
jak ziemia ku słońcu! — Lecz o czenT mówiemy? 
Ach, o tobie, roskoszna piękności serca, szlachetny 
polocie w kraj wyższy i nadziemski, czystości i po
koju duszy, tobie łagodności i słodyczy charakteru, do
broci , cnocie, pobożności i bogobojności, o tobie reli- 
gio, życiu w Bogu, w miłości bliźniego i nieśmiertel
ności, słowem, o tobie uczuciu, co jesteś naszą ja
źnią, naszą całą istotą, naszem niebem i piekłem, na
szym sfinxem, którego żaden lozof nie zgłębi i nie- 
odgadnie! — Już s. powyższego rzeczy naszej przed* 
stawienia pozna czytelnik, r’>e uczucie chce coś powie
dzieć, ale niewie, jakim sposobem, że nawet siebie 
samo odmalować, albo raczej w kraju rozumnego po
jęcia na świat wysłać niezdoła, że jest przeto sercem 
bez głowy, czyli mysłein serdecznym od mysłu 
umiejętnego odosobnionym* Takie uczucie jest

Część II. Tomu 1.



wprawdzie cała jaźnią, mającą jednak oczy zawiązane 
i język splątany, zowie się przeto słusznie ślepem
uczuciem! '* ą ‘

Uczucie w sercu się żarzące i w piersiach, tej 
pod mózgów ej wulkanicznej pieczarze zamknięte, należy 
do nocnej strony człowieczej jaźni. Mysi umie
jętny jest dniem, mysł serdeczny nocą! Jak 
ziemia za słońcem, tak uczucie za poznaniem obracać 
się powinno! Jeżeli zaś uczucie samo występuje i od
dziela się od poznania, jeżeli walczy przeciw głowic, 
temu słońcu swemu, wtedy przykute jest tylko do 
sen*n będącego w naszej istocie planetą i jego życic 
jest planetarne! Wyrazem takiego życia jest k o- 
nieczność,  będąca najwyższem prawem każdej je- 
dnostki! Jest to prawo, wedle którego rozwikłujc 
się: roślina, zwierzę, ziemia, ludzkość, jako jedna

. całość, organiczne życie narodów, prawo, które trzy
ma każdego pojedyńczego człowieka na więzi 
i piętnuje jego jednostko w ości naturę! Uczucie 
nieda się w y p o w i e d z i eć, dla tego też jest bez w z g lę- 
dną własnością jednej sobistości.  Każdy czło
wiek tak czuje, jak musi, jak roślina rośnie. Ko
nieczność ta, będąca prawetn uczucia i do jednostki 
jedynie przywiązana, ma przecież pozór najwyższej  
wolności.  Tym sposobem uczucie, służebne zc 
swej natury, mniema się być panem; jego ślepota 
wydaje się mu jedynem jasnowidzenie m! — Ze zaś 
uczucie prawu konieczności jest posłuszne, a prawo to 
w kształcie morałnej autonomii i sumienia sic 
mu przedstawia ,'foraz wolności zdaje się być u t w o- 
rem; a więc człowiek czuły pokazuje nadzwyczajną 
energią i niezłomną niengietość. Jest on skałą 
i skałą być musi! * Egoizm jaźrii jednostkowej na
biera tu barw najpiękniejszych, t. j. barw inoralrngo 
obowiązku i sumienia. Człowiek myślący przenosi się 
swym mysłera w ogólność i dla le g o  potęga jego dziel
ności słabicje; człowiek zaś czujący zlewa się swym 
mysłem w swą jednostkowość,J dla teg o  po tęg a jeg o
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dzielności wzrasta! 2ą ą d za dopełnienia tego, co moralne 
prawo przepisuje, objawia sie przeto u czującego czło
wieka nierównie gwałtowniej, niż wola mędrca. Bez 
względu i bez miłosierdzia rznie się mysi czuły swą 
droga i nic na świecie wstrzymać go niezdoła, Żadne 
pojecie, i żadne zdanie, żadne rozumowanie niebędzie 
mu dostatecznym powodem, do zmienienia swego przed • 
sie wzięcia! On nie myśli,  tylko czuje; on niepyta 
sie o innych i szuka li zaspokojenia swej pierśj 
Moralna odwaga i wielkość charakteru, depcąca noga- 
p u m  wszelkie zewnętrzne trudności, oraz pogarda fał
szywych, choćby najjeoialniejszych zasad, należą do 
przyrody czułego umysłu. Jęst to Ito ek walczący 
za wolnością i oburzający się przeciw mądrości Hegla 
uczącego: Ąlles,  was ist,  ist vernupftig! Tej 
moralnej mysłu serdecznego śmiałość' miesząc jednakże 
nicnależy ze śmiałością fizyczną. Nie jedęn jest dziel
nym moralnym bohater m, ale tchórzepi na poi bitwy. 
Demostęnes np. prawił najodważniejsze mo>vy pr ę- 
ciw Filipowi, lecz uciekał nikczemnie, spojrzawszy w o- 
czy jego falangom. — Mysi serdeczny niezdolny 
jest wyrażać swych uczuć s pewnością i dobi
tnością, nieumie być loicznym, chociaż i zna loikę, bo 
też trudna przerąbiać uczucia w myśli, ciemne ciepło 
w słoneczne światło! Dla tego też on wypowiada 
wprawdzie, co czuje, lecz niedowodzi swej rzeczy, tyl
ko zapewnia, i przysięga na wszystko, że ma pra
wdę po sobie! Charakterystycznemi są tu słowa 
Lutra: „Teraz dopomagaj mi, o Boże; ja
inaczój działać niemogę! Amen.u Człowiek te
go rodzaju zowie Boga Niewypowiedzianym i są
dzi, iż go tyin sposobem najlepiej odmalował. Piękny tu 
przykład mamy wnaszej pieśni starćj: „Boże v dobro- 
ci nigdy nieprzebrany, żadnym jezykięjn niewypo
wiedziany. “ — Przeszkody, któryci ę łowiek czu
jący w działaniu swem doznaje, wywierają na niego 
zupełnie iunc wraże ie, niż jią człowiek yślącego. 
Człowiek myślący przewiduje przeszkody naprzód i po
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trafi je afbo usunąć albo pominąć; człowiek czujący oburza 
się przeciw nim i nie umie sobie inaczćj radzić, tylko sta
nąwszy do szalonego boju i rozbijając mur głową! Jeżeli 
rzecz mu się nieudala, to serce jego, przepełnione bo
leścią,  ̂ zaczyna n i e n a w i d z i e ć ludzi. Prześw iad- 
czenie, że ma słuszność, alę że go ludzie niero- 
zumieją, lub rozumieć niec-hcą, że mu braknie wymo
wnego szatauskiego języka, że nieumial środków 
stosownych do swego celu użyć, że niema krwi zim
nej ; to są ciężary tłoczące czułego człowieka przejmu
jące go melancholią i robiące mu życie nieznośnem! 
Człowiek czujący używa zupełnie innych środków do 
swego celu, niż człowiek myślący. W jego oczach 
jest niejedna czynność myślącego człowieka niego-  
d z i w a, a temu przedstawia się czynność czującego 
człowieka prawie zawsze głupią i nierozważną! 
Człowiek myślący od tyrana jedneini drzwiami wy
pchnięty, wchodzi 'drugierai, nowe powody przynosi, 
i nareszcie celu swego dopnie; człowiek zaś czujący 
doznawszy odmowy, zapala się gniewem, klnie głośno 
i w końcu pokutuje za to w więzieniu. — Uczucie sil
ne maluje się na twarzy, jako tępość,  niecofnie-  
tość i śmiałość. Znajdziesz na twarzy takiej wszyst
kie głębokie brozdy namiętności,  ale nieznaj- 
dziesz ducha będącego twarzy myślącego człowieka 
wyrazem. Wierność,  przyjaźń i miłość są wi
doczne w rysach oblicza czułego człowieka, lubo te 
częstokroć swą szorstkością odpychają. Jego wzrok 
spokojny pociąga Cię swą życzl iwością,  widać 
w nim przecież iskierki ognia etycznego.  Jego 
słowa płoną pożarem i wrażają się w serce, zwła
szcza młode, głębiej, niż wszystkie moralności mądre 
wywody. W czasie uniesienia zdaje się inna jakaś 
wstępować w niego istota; w ówczas osiodłał go al
bo szatan oburzenia,  albo też Cherubin wy
dobywający przeciw piekłu miecz swój ognisty! Dzie
wica orleańska może tu być przykładem!

t
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Odosobnione, ale z natury silne i wykształcone 
uczucie, wielka być może potęga. Wszakże to jaźń 
cała, bóstwo samodzielne, chociaż tylko w sercu! 
Pomyślmy tu np. Listy Abeilarda, He 1 o i z e Russa, 
Wertera G e t e g o, Cz w a r t ą cześć dziadów 
Mickiewicza i tp.! Uczucie jenialne przychodzi też 
do świadomości o swej wszechmocy, i lekce waży mą
drość. Weźmy tu jako przykład z dziadów Mickie- 
kiewicza opętanego uczuciem Konrada. Ten wy
zywa Boga do walki s sobt, na uczucie i tak mówi 
w swojem szaleństwie*: „Niegardź inna5 jam niejeden, 
choć sam tu wzniesiony! Jestem na ziemi sercem 
z wielkim1 ludem zbratan; mam więc za sobą wojska 
i mocy i trony! Jeśli ja będę bluźnierca; ja wydam 
Tobie krwawszą bitwę, niśli szatan. On walczył na 
rozumy, ja wyzwę na serca! — Milczysz! milczysz! 
Wiem teraz, jam Cię teraz zbadał; zrozumiałem, coś Ty 
ijakeś Ty władał! Kłamca, kto Ciebie nazywa miłością, 
Ty jesteś tylko mądrością! — Milczysz i ufasz, 
że masz silne ramie! Wiedz, że uczucie spali, cze
go myśl niezlamie! Widzisz to moje ognisko: uczu
cie! Zbieram je, ściskam, by mocniej pałało, wbijani 
w żelazne woli mej okucie, jak nabój w burzące dzia
ło. Odezwij się, bo strzelę przeciw Twej naturze!“ 
Pisma przepełnione uczuciem np. l epsze romanse 
i trajedye odbierają poklask powszechny i zachwycają 
ludzkość. Uczucie przeto podnosiło buntownicze swe 
serce i podnosi je ciągle przeciw mądrości głowy i jej 
poznaniu! Wielu nawet sławniejszych mężów, ceni 
więcej nierównie serce od głowy i wgląda w uczucie 
ostateczną pod wal dla prawdy, granitową opo
kę dla ludzkiej wiedzy! Można rozumować, jak mó
wią zwykle, pro i contra przewybornie, ale serce 
niezna Janusowej twarzy przeciwieństwl Przed jego try
bunałem jest cnota cnotą, a występek,  nawet z 0- 
bliczcm anioła, występkiem. W sercu więc mieszka 
ostateczny sąd appellacyjny! Jlutcheson 0- 
głosił niegdyś .tak zwane moralne uczucie za je



dyny prawdziwy pierwiastek etyki, a S c h 1 e j e r m a- 
cher wyprowadza z u c z u c i a nas z ej z a w i s I o ś c i 
cała clirześciańską dogmatykę! Ależ, cztmże jest to 
uczucie odosobnione, uczucie bez poznania, ser
ce bez głowy? To tkacz ślepy robiący płótno s pło
mienia na ruchawych krwi naszej krosnach, to wulkan 
podziemny, zdolny wybuchnąć siarką gorącą i kłębami 
czarnego dymu, zdolny rospalić się czerwoną luną, ale 
niezdolny zajaśnieć światłem słońca! Uczucie jest 
ślepe i maż być nam mądrości, światła naj
wyższego p r z e w o d n i k i e m ? Uczucie jest czę«r 
stokroć prawdziwe, ale też częstokroć i fałszywe. 
Myśl tu np. o uczuciu zemsty, tej roskoszy i cno
cie Neapolitańczy ka, o u c z u c i u widma s z a 1 o n ćj 
ultrawolności,  które, jako czcze'widmo, niemo/e 
znałeść urzeczywistnienia, o uczuciu honoru, cp 
jest tak rozmaite i wiedzie do najśmieszniejszych poje
dynków, *o uczuciu Boga rospalająrein sic w pier
siach mystyka, lub krwi chciwego Inkwizytora przy 
hiszpańskim świętym Autodnfe! Uezucie.wiedzie ró- 
w nie do zbrodni, jak do cnoty! To pochodnia 
tylko w reki mędrca pożyteczna, w ręku zaś 
s* aleńca grozi najświętszej nawet świętości pożarem! 
Ilobespier był wszakże człowiekiem uczucia! 
Chociaż wszystko znajdziesz w myślę serdecznym, co 
i w myślę umiejętnym, ponieważ obadwa są jedną 
i tąż samą jaźnią; to przecież księga uczuć.jest 
ciemna i można ją rozumie**, jak się komu podoba! W  tej 
księdze czytał równie Brutus, jak Alba! — Kto s|e 
do swrojego uczucia odwołuje, ten musi je wymówić, 
bo inaczej nikt niedowie się od niego, czego właś
ciwie żądaj skoro zaś je wrymawia, stają się ucr iicia 
te pojęciami,  zdaniami, należą więc koniecznie 
pod berło lozumuirossądku!  Uczucie staje 
się więc natychmiast myśleniem i mysł serde
czny, odosobniający się od myslu umiejętnego, jest 
sam s sobą w przeciwieństwie, nie wie sam, czego wy
móg;1! Człowiek uczucia odwolywająey się na pierś
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własna.  potępiający wszelkie rozumne powo
li y i mający zawsze słuszność,  jest pruwdziw ie 
niepokonanym człowiekiem! Lecz to bardzo nie
korzystny przydomek, bo był, jak wiadomo, n Gre
ków przydomkiem osła! Takiego człowieka nikt 
przekonać niezdoła, i on nikogo przekonać nic potrafi; 
stoi on sam dla siebie*, jego uczucie jest jego so
li i sto ś ci ą w sobie samej zamknięta, w sie
bie same w c i a g n i o n a. j a ź n i a ludu chińskie-  
go! Odwoływaniem Sie ha własne uczucie rozłączają 
się ludzie od siebie i każdy chce tworzyć świat wła
sny; każdy tu ma inne przekonanie,  inny spo
sób myślenia, inne uczucie. Żaden tu niero- 
zumie drugiego, ponieważ pochwycą obce wyrazy, 
nie jako ogólne pojęcia,  ale jako jednostkowe 
własne swe uczucia, znajduje przeto w nich n i e- 
dorzeczność! Jest to pomięszanie jęzjków przy 
budowaniu babilońskiej wieży, tj. filozofii, chcącej spo
czywać na żagwiach uczucia! Słowem uczucie jest 
s o b i s t o ś c i ą w formie b e z w z g I ę d n ej 1 u d z k i ej 
jednostki,  jest zawsze rzeczą tylko moją, tylko 
twoją, chociaż się i szeroko rozlewa, chociaż świat 
cały uszczęśliwić pragnie, i jako siła spójni wystę
puje ! Uczucie, to owad ślepakiem zwany śród lasu, 
znajdujący konia przechodzącego nie okiem, ale no
sem; jakże więc robić je pierwiastkiem mądrości? To 
byłoby prawdziwą dla ludzkości hańbą!

Uczucie ślepe niemoże być tedy czynności naszej 
przewodnikiem. Poznanie samo także nie. bo to rzecz 
zimna i bez życia! Cóż więc począć? JlospnI pozna
nie twe uczuciem i oświeć uczucie twe poznaniem, 
czyli połącz głowę twą s sercem, mysi twój umieję
tny k mysłein twym serdecznym! Tym sposobem sta-* 
nie się mysi twój obosiecznym, i jaźń twoja całkowitą. 
Trzymaj się tu rudy Szyłlera. który mówi: ., Myśl twa, 
to własność wszystkich; własnością twą czucie! Chcesz 
mieć Boga? Stop myśl tę w serca twego hucie!4* 
Jak lunatyk posłuszny jest dwom siłom ciążenia, ksie-
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życowi i ziemi, tak ty dawaj w każdej chwili równe 
posłuchanie twej głowie i twemu sercu. Poznanie jest 
jaźni repulsyą, bo ją rozlewa po obszarach wielkich 
całego istnienia i pędzi swym prądem aź do samego 
Boga: uczucie zaś jest jaźni attrakcyą, be ściąga 
całą przed iniotowość poznania w jedno ognisko, wserce!  
Jak repulsyą i attrakeya w grawitacyi ,  tak pozna
nie i uczucie w jaźni pełnej stają się rzeczą jedną. 
Jaźń pełna podobna do gnia.  ma w sobie pierwiastek 
słoneczny i ziemski, dla tego tez leje s siebie świa
tło i ciepło! Odosobnione uczucie jest niepodo
bieństwem, ale znajdziesz odosobnione myślenie,

. które sie jeszcze do uczucia swej treści niewyrobilo. 
Odosobnione uczucie jest zawsze tylko p r ze w a za
jącem uczuciem. — Jeżeli rzecz rozważemy ściślej, 
to przekonamy się, że tak zwane odosobnienie lub 
ślepe uczucie jest chimerą, i że każde uczucie jest 
poznaniem z g ł o w y p r z e n i e s i o n e ra w serce. 
Czujesz! Cóż czujesz? „Szczęśc ie  ludzko
ści!" Jakie? ..Ach jeżeli  ludzkość bedzie 
t ak w o l n a ,  jak ja bym w i d z i e ć  ją p r a g n ą ł ! 
Wiesz ,  żem myśli niepopsuł,  mowy n'ieiimo- 
r zy ł ! Ja byin mój naród, j ak p ieś ń ży wą 
stworzył  i większe n i ś 1 i B ó g z r o b i I b y m d z i- 
wo; zanóciłbym pieśń szczęśl iwą!^ A więc 
to tylko czujesz, co wprzódy o szczęściu ludz
kości  marzyłeś, lub myślałeś!  ,, Um mieszka 
w głowie,’ nie w sercu; a ty'jesteś umu zapaleńcem, 
masz ideał w serca rostopionym ołowiu skąpany! Uczu
cie jest jedynie na pozór władzą udzielną! Kształci 
je wszakże już ojciec i matka w dziecięciu! Czem? 
pojęciami, a wiec głową! Nasze uczucie rodzi się 
śród wychowania, nabiera kierunku nauką, oświecc- . 
niem, przykładem i łudzimy się istotnie, mnieinaiąc, 
że to w sercu znaleźliśmy, co nam w nie śród dzie-* 
ciństwa z rozwagą i namysłem wIożono! Za po- 
minamy tu pośrednictwa,  bo byliśmy dziećmi, 
wrażenie przecież w nas zostało i teraz bajemy, że
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io rzecz bcspośrednia, wrodzona, że serce jest  ko
lebką pierwiastków i zasad moralności! 
Serce, a pierwiastki ’ zasady, to jak ogień i woda 
niezgodne- Porównaj wreszcie uczucia człowieka cy- 
wilizownego, z uczuciami dzikiego człowieka, a prze
konasz sic, co jest uczucia zrzódłem! Serce jest o- 
gnieui, alemateryałem palnym musi podsycać je 
głowa! Bez materyalu palnego niema ognia, bez po
znania niema uczucia, bez głowy, niema serca! Serce 
zwierzęce jest także gorące; ależ jakie w nićm uczu
cia? Gdyby szlachetność,  prawda i cnota nie 
w yległy się w głowie; to nie urumienilby ich lica ogień 
serdeczny! Stąd pokazuje się. że poznanie i uczu
cie, to rzecz w istocie samej zupełnie jedna, że mysł  
umiejętny stajesię mysłem serdecznym, głowa 
sercem, że uczucie jest trawieniem naszej wiedzy, 
namaszczeniem myśli do królewskiego czynu* Tu jest 
prawem filozoficznem i prawdą świętą zdanie następne: 
Nihil est  in pectore,  qupd non fuerit prius 
in ca pi te! — Ze więc przedmiotami uczucia są przed
mioty poznania, t. j. pj-awda, piękność i cnota, 
to rozumie się samo przez się, i że tu.o wyższćin 
uczuciu mówiliśmy, nie zaś o uczuciu w palcach, lub 
innych członkach naszego ciała, rzecz także oczywista. 
— Przystępujemy teraz do wychowania naszego uczucia.

2) Uczucie dla prawdy jest najpierwszem uczu
ciem, które w wychowańcu rozwijać należy. * Uczucie 
to jest, jak każde inne, mysłem serdecznym, a mysł 
serdeczny opiera się na inyśle umiejętnym. Chcąc pra
wdę kochać, trzeba ją znać; chcąc uczucie dla prawdy 
w piersi młodej rospalić, trzeba wiedzieć samemu, czćm 
jest prawda. * Cóż więc jest prawdą? Pytanie to, ze 
wszystkich najodcrwańsze, rozwięzuje loika. Są trzy, 
biorąc rzecz z najogólniejszego loicznego stanowiska, 
wielkie staja powszechnego istnienia: prawda, wie
dza i poznanie, Prawda i wiedza należą do boga, 
jednoczą się przecież w poznaniu i wymawiają się przez 
człowieka. Prawda i wiedza, to rzeczy wieczne; po-

Część //. Tomu 1. ^
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znanie jest ich objawem w czasie. Prawda przeto jest 
podstawą wiedzy i poznania. Prawda jest, y.a- 
puszczając się teraz w szczegóły, realnością, ideal- 
nością, i obojgiem razem, czyli rzeczywistością,  
ta sławną trójcą przenikającą równie powszechność jak 
jednostkowość istnienia. Realność odpowiada praw* 
dzie same), idealność wiedzy,  a rzeczywistość po
znaniu. Realnością jest natura, idealnością duch, 
rzeczywistością istnienie, i wszystko to także w po
wszechności, oraz w każdej jednostce. Prawdą jest pier- 
wostan, żywostan i bożostan, czyli ojciec, syn i 
duch święty', ta trójca pokazująca sie śród objawu po
wszechnej i jednostkowej rzeczywistości, czyli śród ca
łego istnienia. Pierwej namieniona trójca jest trójcą 
istoty; ta zaś trójca, o której teraz mowa, jest trójcą 
objawu: tamta jest kategoryczną, ta modalną. 
Prawdąjest wreszcie względna różnią i bezwzglę
dna jednia, czyli filozoficzna różnojednia wszel
kich przeciwieństw i rosczloń w istnieniu. Znając sam 
rzeczy te z loiki, mozesz'je wpajać praktycznie i bar
dzo łatwo w twego wychowaiica. Każdy przedmiot 
wszakże, który przed twym wychowańcem leży. jest pe
wną prawdą i wiedzą, które się natychmiast stają 
poznaniem, skoro w nas do swego przeświadczenia, 
pojęcia i słowa przychodzą. Każdego przedmiotu ze- 
wnętrzność i zawarta w tejże ze wnętrzności siła, czy
li we wnętrzność, oraz oboje razem, czyli całkowi
tość odsłonią wychowańcowi twemu trójcę kategoryczną 
t. j. realność, idealność i rzeczywistość. Każdego przed
miotu przedświatowość, światowość i poza- 
światowość odsłonią mu znowu trojce modalną, t. j. 
pierwostan, żywostan i bożostan. Na żołędzi np. po
każesz rau pierwostan, na dębie żywostan, a na pota
żu dębowym bożostan. Na żołędzi, dębie i potażu 
dębowym pokażesz mu także względną rpżnią, bezwzglę
dną jednią i filozoficzną różnojednią. Tym sposobem 
przygotowywać go będziesz do prawdy filozoficznej, do 
bpga, jego jawu i objawu. Co w jednostkowej ca-
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łostce, to i w powszechnej całości. Tylko rzeczywistość 
jest prawdą, a ta rzeczywistość jest tak piękna, tak nas 
pociągająca i niewoląca prawie do kochania. To żywa 
bogini miłości! . Łatwo wiec obudzisz mysi dla tej bo
gini, a z nim i uczucie dla prawdy. Staraj się,-by wszy
stko, co w głowę twego wy chowańca weszło, rospaliło 
się w jego sercu; by on zawsze to umiłował, co poznał! 
llozwikłując troskliwie jego mysł umiejętny i serdeczny, 
jego głowę i serce, budzić i kształcić w nim będziesz 
uczucie dla prawdy!

Uczucie dla prawdy objawia się w gorącćj dążności 
za wiedzą i poznaniem, czyli w chęci do nauki. Budź 
wiec te chęć w twym wychowańcu! Jeografia, historya, 
fizyka, słowem każda umiejętność jest zdolna ciekawość 
młodą i dla tego łatwo poruszliwą, wzniecić i zaostrzyć. 
Możesz s początku wybierać s każdej nauki tylko miej
sca najinteresowniejsze, bo tu idzie li o obudzenie chęci 
do poznania. Kto poznał cząstki piękne, zapragnie 
poznać i całość. Jeden mały gabinet historyi natural
nej /dola rospulić do najwyższego stopnia chęć do nauki 
w twym wychowańcu, jeźeliś go do tego rodzaju odwie
dzin godnie przysposobił i jeżeli umiesz, pokazując ma 
przedmioty, opowiadać o nich rzeczy zachwycające. 
Kształcenie uczucia dla prawdy jest, jak już rzekliśmy, 
rzeczą łatwą. Kochaj sam prawdę, a miłość twoja prze
leje sic wnet w pierś wy chowańca! Dzieci nabierają 
bez trudności np. uczucia swej krwi książęcej lub 
hrabiowskiej, swego wysokiego rodu, staro-  
dawności swej familii, bogactwa rodziciel
skiego i tyle innych uczuć śmiesznych, i cze- 
mużby nabrać niemogly uczucia dla prawdy wyglądają
cej ku nim s całego istnienia i s każdej nauki, oraz po
kazującej im co chwila swą twarz słoneczną? Dzieci 
szlachty wyższej, bankierów, kupców, słowem takich ro
dzin, w których blask, tytuł łub pieniądz jest bóstwem 
domoweui, nie wiele pokazują ochoty do nauki; dzieci 
zas uczonych, rosprawiających codziennie ze swemi przy
jaciółmi o umiejętności, pałają najwyższą, uczenia się
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żądzą. .To jest dowodem, że mysi dla prawdy może le
żeć w stagnacyi, i może stać się czynnym, stosownie do 
okoliczności. Dzieci są małpami rodziców 5 kochają, nie
nawidzą i czynią to zwykle, co rodzice. Rodzice są im 
we wszystkiem wzorem. Kochajcie więc, o Rodzice, 

, sami naukę, a napełnicie dzieci swe prawdy uczuciem!
Usiłuj, by wychowaniec twój samodzielnie gonił za 

prawdą i wszędzie ją sam chwytał,'co przy sokratycz
nej metodzie nauczania rzeczą jest nietrudną • a on uczu- 
je przy każdćm nowern odkryciu boską radość Kolumba 
zbliżającego się do Ameryki, której długo i z mozołem 
szukał! Bóstwo jego piersi roskołysze się tym sposobem 
wcześnie, i pocznie brzmieć hymnem swej hozyatiny! 
Radość tego rodzaju jest mamką uczucia dla prawdy, 
karmiącą nas świętem mlekiem bogów, tym żywiołem 
najprzewyborniejszym istotnego poznania! — Interes, 
którym nas nauka zapala, jest wielką p otęgą 5 on rzuca 
w pierś naszę iskierkę i przepełnia ją płomieniem. Strze
laj więc takiemi iskierkami w serce wychowańca, a zaj
mie się za każdym razem w nim stos prochu i wybuch
nie explozyą! Tylko precz z nauką mu nieprzyje
mną! Kwintyliana słowa są tu starą i godną uwagi 
przestrogą: Id imprimis caveri oportet, ne studia, qui 
arnure nondiim potest, oderit puer, et amaritudinem semel 
perceptam etiam extra rudes annos reformidet. Korzy
staj więc z ochoty chłopca,,ale sczędź jego nieochoty! 
Kto nauczył się czego z musu, zapomina tego łatwo, po
nieważ mozolił się bez miłości swego przedmiotu. Przy
mus do nauki rodzi nienawiść nauki! — JNieobcią/aj wy- 
chowańca twego nauką za nadto, t. j. tak dalece, iżby 
on przy całej swćj miłości przedmiotu, cieszył się wre
szcie, iż łsię go pozbył. Przesycenie jest wszed',ie przy
czyną choroby. ■ U dzieci trwa wszystko chwilę, nawet 
niebiański uśmiech ich radości, nawet ogień bengalski 
zachwycenia i święty połysk entuzyazmu! Twój chło
piec niech lepiej mniema, że vita longa et ars brevis, 
niż odwrotnie, i nauka niech go nie dlngo, ale często 
zatrudnia! On jest jeszcze nadzieją,  która chętnie
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uważa sie za rzeczywistość! Niebudź go wiec z jego 
snu świątecznego i nieodkrywaj mu tu nagości złudze
nia! Gdyby sic* bowiem przedwcześnie dowiedział, 
iż każdej umiejętności potrzeba życie całe poświęcić, a 
przecież niepodobna wypić kanarowego jej morza aż do 
dna 5 straciłby ochotę do nauki! — Przenoś czasami wy
chowawca tw'ego w takie położenia, któreby mu dozwo
liły uczuć przewagę i wyższość śwrej JHinerwy, a wzra
stać wr nim będzie miłość do nauki i mysł do praw dy f 
Światło otrzymuje śród walki s ciemnością barwy swe 
tęczowe i swe ciepło. Człowiek jest słońcem mającem 
własne przeświadczenie w wielkim systemie istnienia i 
ppezpwa się już będąc dzieckiem, słońcem. Dozwól wiec 
słońcu temu zabłysnąć, u wnet będzie lało światłem i 
ciepłem! — Podniecaj w twTym wychowrańcu chęć do na
uki stosownie do jego skłonności i upodobania; niechaj 
zawsze * tego tylko się dowiaduje, czego dowiedzieć 
się pragnie. Czyń to nawet s poświęceniem chwiłowćm 
tŵ ego planu do wychowania. Nasze życzenia są nam 
półr/.eczy w istością. Pojmie chłopiec nawet najtrudniejsze 
rzeczy, skoro te gorącem są jego życzeniem. Życze
niami jego podobna wszakże jest, wedle naszego planu 
kierować! O niech ochmistrz i każdy nauczyciel mło
dzieży strzeż się * pedanteryi! Najlepsza tu nau
ka, co jest toczącym się, podług pewTnego, ale ledwie że 
widzialnego planu, (juodlibet, co jest ustawicznie zajmu
jąc} m i do okoliczności zastosowanym pamfletem!— Od
dalaj wszystko troskliwie, co przechodzi siłę pojęcia 
twego w7ychowrańca, co wyższe nad jego rozum, bo do
stanie on ochwatu i zrazi się od nauki; oddalaj to 
także, czego wiedzieć nie powinien, ho nicchcąc mu 
rzeczy jakiej objaśnić, zwróciłbyś jego ciekawość ku ta
jemniczości i nadałbyś jego chęci do nauki zły kierunek! 
— Nauka twa ma równie do serca mówić, jak do gło
wy; unikaj przeto wszelkich oderwanych pojęć! Myśl 
czysta wyziębia uczucie; a na żagwiach uczuciu staje 
się najzimniejsza myśl płomieniem! Czyń godziny twej 
nauki, ile ci podobna,.przyjemnemi. Niechaj ich wychu-
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waniec twój z niecierpliwością oczekuje, niechaj ich ni- 
jrdy nie nienawidził Nawet professór uniwersytetu jest 
lepszym nauczycielem, skoro niejedna niewieścia mądro- 
clui, skoro każda dama lepszego wychowania w jego 
prelekcyach smakuje, niż gdy o nim świat powiada: on 
jest wprawdzie nader uczony, głęboki, ale przy tein tak 
suchy w swym wykładzie, ze między wszystkiemi jego 
uczniami ledwie jednego znajdziesz, któregoby ydo-* 
lal przedmiotem swym zapalić. Inna rzecz książka 
a inna ęzłowiek nauczający! Ochmistrz domowy 
ma wreszcie nierównie więcej tu sw o b o d y  od publicz
nego akademickiego professora, ponieważ temu niewoluo 
zamieniać swej umiejętności w słodkie marcepany! 
Uniwersytet niejest cukiernią! Nauczyciel, co umarł 
sam dla wszelkiego życia i tylko kościotrupy wyprowa-* 
dzn na widownią młodzieńczego świata, niechaj zacho
wa sic ze swą mądrością aż do trumny. Tu będzie 
zupełnie na miejscu! — Prawdą prawd wszystkich, 
czyli prawdą najwyższą jest Bóg, ta stuość ogólna, 
istność tworząca. Miłość Boga jest miłością prawdy! 
Pielęgnuj przeto w wychowańcu tę miłość świętą, a pie
lęgnować w nim będziesz uczucie dla prawdy! Jak 
z Bogiem, tą prawdą pierwotną, tak i s wszelką inną 
prawdą pochodnią. Niechaj tedy wychowaniec twój uczy 
się kochać każdą prawdę, które poznaje; niech zamienia 
ją w krew własną, w najdroższy klejnot swej piersi* 
niech łowi mądrość głową i sercem, czyli całą jaźnią’, 
pełnym myslem!

3)  Uczucie dła piękności jest drugierauczuciem 
które w wychowańcu rozwijać należy. Jeżeli chcesz 
uczucie dla prawdy kształcić, potrzeba ci, jak już rze
kliśmy, znać prawdę, i być dobrym Ioikiem; podobnież, 
jeżeli ci idzie o wykształcenie uczucia dla piękności, 
znaj sam piękność i bądź dobrym estetykiem! Czem 
jest piękność? To pytanie, którego odpowiedzią zatru
dnia się jedna wielka umiejętność, t.j. estetyka, niemoże 
nas tu długo zatrzymywać; rozwięzujemyje przeto w.kil
ku wyrazach. Piękność, ta czarnoksięska potęga, przed
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która mocarze świata i filozofowie zginają swe kolana, 
ta najgodniejsza miłości córa nieba, na której ołtarzu 
nietylko ludzie, ale i sami bogowie pala kadzidła, ta ro- 
skosz niewypowiedzana przejmująca nas jednern swein 
spojrzeniem błogą słońca elektrycznością; piękność jest 
prawdą w drugiej swej postaci* czyli w swym 
innobycie* jest prawdą^ niejako drzewem, niejako 
siedmiofarbnym drzewa tego kwiatem tęczo
wym, jest prawdą w swym objawie, prawdą dla 
zmysłu naszego o d s I o n i on a. Prawda jest boginią, 
której twarz welun pokrywa, piękność jest tożsamą bo
ginią s twarzą od weluna wolną. Prawda jest piękno
ścią loiczną, a piękność jest prawdą estetyczną. Jak 
Bóg do żywostanu, tak prawda do piękności. Ten sto
sunek prawdy do piękności pojęli dobrze Grecy, zowiąc 
świat Kosmos, co znaczy ozdobę prawdy powszech
nej, czyli piękność ogólną, pojęli l Rzymianie zowiąc 
świat mundus, t. j. czystością, jakoby czystą dzie
wicą, pięknością, pojęli także Polacy, bo nasz świat 
jest niczem innem, tjlko prawdy światłem, t. j. pra
wdy ozdobą, czystością, pięknością! Jak pierwoslan 
w żywostanie nabiera barwy i życia, tak prawda ros- 
świeca się w piękności! Róg jest najpierwszą prawdą, 
świat najpierwszą pięknością; bóg jest ojcem świata, 
prawda jest rodzicielką piękności! Prawda zachwyca 
nas swą systematycznością, swym boskim organiz
mem wiecznym; piękność zachwyca nas swą harmo
nią, swym boskim organizmem czasowym! Prawda 
jest harmonią, dla naszej istoty, czyli dla naszego bó
stwa, piękność jest systemem czarującym nasze oko lub 
ucho, nasze zmysły, naszej jaźni objaw czasowy i ze
wnętrzny. Jaźń kochająca prawdę jest już pięknością; 
prawda przemieniona w uczucie jest także pięknością. 
Głowa odpowiada prawdzie, serce piękności. Jak gło
wa i serce są jednym “taysłem, tak prawda i piękność 
jedną rzeczą. Wszakże piękność psychiczna staje się 
pięknością somatyczną, i wyraża się w rysach naszego 
oblicza. Fizyognomia jest widzialną psyclią!



, Cała ogromna wszechnica stworzenia, ten kościół 
boga największy i najprawdziwszy, w którym każde 
słońce i każda ziemia jest o tarze ni; oraz wszelka 
rzecz zmysłowa do naszej jaźni się vdzier* jąca, i przy
chodzącą tu do swego pr eświadczenia; zaczem świat 
zewnętrzny jest przedmiotem, budżjci lęm, i, że tak po
wiem, lewarem uczucia pięk lości; uczucie to samo jest 
przecież jaźnią samodzielną, mysłeui rospływającein się 
w objawie przed\riecznej prawdy! Sławne zdanie 
starożytnego świata, że uczucie piękności wyprowadziło 
człowieka ze stanu zwierzęcego i zamieniło go w bó
stwo ziemskie, że Orfeusz, ten wieszcz piękności, prze
rabiał. tygrysy w ludzi, jest nietylko prawdziwe, ale 
prawdą świętą i słowem boga! Człowiek, co nieroz- 
winął w sobie jeszcze uczucia piękności, jest dzikim 
człowiekiem i nie wiele się różni od zwierza! Sam 
nawet filozof, żyjący li dla prawdy i nicmający najmniej
szego mysłu dla piękności, nierobi tu wyjątku! Czem 
jest np. ów mędrzec bez czucia, ten nieprzyjaciel wszel
kiej stylistycznej piękności, wszelkiego gorącego wy
razu? Pedantem, a pedant podobny.jest do barana, 
który cierpi zawrót głowy i dla tego zawsze na je- 
dnem miejscu stojąc i w kolko sie obracając, gryzie 
trawę, a kiedy tej niestaje, piasek! Niejedna wielka 
niemiecka idea jest tein kołkiem! Za nią leży świat 
rozległy i pasza dla filozofa obfita, ale baran z głową 
zawróconą jej nie widzi! Słowem, nawet filozof bez 
czucia jest półczłowiekiem, zwierzem filozofem, czyli 
przedpotopowym człowiekiem, słoniem. Człowiek, co 
niezna jeszcze piękności, i niema- dla niej uczucia, jest, 
jak juz rzekliśmy, prawie zwierzem; on pożera swą stra
wę i poi się w żłobie wody jak bydlę; ani plugawstwo, 
ani najobrzydliwsza szkarada, skoro tylko jego zwierzę- 
cości nieprzynosi fizycznego bólu, nierobi na niego wra
żenia; słońce przynosi inu światło i ciepło; użycie 
jest mu jedynie zasppkojeniem głodu, pragnienia lub chu
ci! Z uczuciem piękności nabiera to wszystko innego 
zupełnie w oczach naszych znaczenia. Zwierzęce łoży-



sko i zwierzęca leniwość staja sie nam miejscem spo
czynku po pracy i roskoszną chwilę wytchnienia; zwie
rzęca pasza staje się nam biesiadą urozmaiconą winem i 
dowcipem. Ubieramy sie w strój stosowny do wzro
stu i twar.y, czyścimy sami siebie, nasze mieszkanie i 
nasze owarzystwo, staramy sie to, co nain jest potrze
bne i co nas otacza, przyozdobić, wygodniejszetn i od- 
powiedniejszcm swemu celowi uczynić!1 Natura, będąca 
dla zwierza li cycem maciory, wywiera na nas wcale 
inne wrażenie! Nas zachwyca więcej kwiat wiosny, niż 
owoc jesieni, więcej wieniec na głowie młodej pasterki, 
niż kosz pełen najsłodszych winogron lub brzoskwiń. 
Doznajemy roskoszy, przysłuchując się szmerowi stru
mienia, chociaż nas nie dręczy pragnienie! Kolor ju
trzenki lub zorzy lepiej nam sie podoba, od koloru ru
mianych jabłek na drzewie, a głos zwierzęcy staje sie 
nam tonem, który obok innych tonów stawiając, prowa
dzimy do mowy, — opery bogów, i do muzyki, — har
monii sfer sstepującej z nieba na ziemię! Samo nawet 
smakowanie uszlachetnia się w naszej istocie. Język 
psa lub małpy zamienia sie u nas, że się tak wyrażę, 
w język jakiego olimpijskiego boga! Smak języka na
szego idzie za estetycznym smakiem. Tak więc uczu
cie piękności prawdziwą jest wszechmocą i robi w na
turze cuda! Ivto niewiele ma myslu dla prawdy, ten 
nie jest jeszcze dla nieba i cnoty zupełnie stracony, sko
ro rozwinął mysł swój dla piękności, bo piękność jest 
prawdą w innej postaci, i tchnie w nas nierównie sil
niejszą miłość cnoty, niż goła, zimna, ze wszelkich oz
dób obnażona prawda! Szyller wiedzie łatwiej do cno
ty, niż Hegel, chociaż obadwa są jedynie idealistami! 
Hegel jest, obdartym z orderów i gwiazd ksią
żęcych Szyllerem! Gdzie filozof napotyka zamknięte 
Uszy, tam jeszcze poeta znajduje posłuchanie. Poeta jest 
filozofem dla ludu i kapłanem piękności, filozofjest poe
tą dla mało wybranych i kapłanem mądrości. GdzicMi- 
nerwa, twarz zasłoniwszy, ustępuje s pola, tam VTenera 
jeszcze tryumfuje. Świat jest aż do dziś dnia Parysem 1
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Ucz ecie dla piękności otrzymać powinno dziecię juz 
w domu rodzicielskim, ponieważ uczucie to wymaga bar
dzo wczesnego kształcenia, a skoro je w młodości wy- 
ehowańca " aniedbasz, nigdy się nie rozwinie w swej sło
necznej pełni! Należy się s cała troskliwością pielę
gnować je, bo niebo nadało mu nader wiele znaczenia! 
Jest to jaźń nasza cała, goniąca za estetycznym 
Bogiem! Piękność jest nam nierównie większym bodź
cem do czynności, niż starsza jej siostrzyca prawda- 
Piękna Helena zapaliła całą Helladę wojny pożarem5 a 
Sokrates \v}rpił truciznę i żadna rewolucya tej zbro
dni na nim spełnionej nie pomściła się! Samobój
stwo Wirginii, nie samobójstwo stoika Katona zro 
bilo Rzym wolnym! Szczęśliwy więc, kogo los już 
rizicikicm na łonie bogatszej, więcej wykształconej i 
smak mającej familii umieścił, kto już w poranku swego 
życia to widzi i słyszy, co harmonią swą, swym okrę
giem nadobnym, swą postacią i barwą pociąga, co po
dobać sie może! Wczesne jego przyzwyczajenie się do 
piękności jest przyczyną, że dobry smak zdaje się być 
rzeczą mu przyrodzoną i łaskawem jego wianem z nie
ba! Od wszelkiej pedanteryi w łonie swego życia, po
stępowania, mówienia i pisania zostaje on raz na zawsze 
wolny, hołduje wdzięcznym Gracy om, choć sam niewie o 
tem, bo wszystko to stało sie jego drugą naturą! Grze
czność, lepszy i szlachetniejszy obyczaj, uprzejmość, 
przystepność, pewien blask niebiański i tyle innych po
ciągających serce ludzkie przymiotów, które później zdo
być rzeczą jest nadzwyczaj trudną, są jego przyrodą, 
nimbem włożonym mu na skronie od lubych domu Pena- 
tów! Jest to rzeczywiście boskie wychowanie w pię
knym i godnym zazdrości Olimpie! Rostropna więc 
jest już ze względu na wychowanie dzieci, starać 
się o majątek! D o b re wychowanie udać się do dziś 
dnia, niestety, jedynie śród rodzin zamożniejszych może: 
nawet i najlepszy pedagog niezdoła zrobić ze swych lu
bych dziatek tego, czego pragnie, skoro mu braknie 
dostatecznych dochodów! Bez środków niedopnieszża-
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dnego celu, a pieniądz, ten żyd w królestwie piękność* 
i cuoty, jest środkiem do każdego celu na świecie mniej 
więcej potrzebnym! — Z rzadkiej urody kobietą obcho
dzimy się zupełnie inaczej, niż z meduzą j; ką. Piękność 
przejmuje nas czcią i u*\ ieibieniem, brzydota zaś oburza 
nas i robi niecierpliwymi. W  świetnie umeblowanym sa
lonie lub też w jakiej wielkiemi zwierciadłami, maho- . 
niem i zlotem bogato przybranej kawiarni, okazujemy sami 
niewiedząc o tern, bez porównania więcej tonu pańskiego, 
niż królewicz sam w brudnej knajpie studenckiej w Niem
czech! Piękności ducha, który zrobił miejsce to lub 
owo swym przybytkiem, który przez meble do nas prze
mawia, lękamy się obrazić! I czemużby na dziecię, bę
dące woskiem bierności, otaczająca je do kola piękność 
niezdolna była wywrzeć głębokiego wrażenia i smakowi 
jego nadać pożądanego kierunku?

Malarstwo, przedstawiające nam błogosławiony
bożostan całej natury, czyli ukanonizowaną i ubeatyfiko- 
waną zewnetrzność pięknego istnienia; muzyka przej
mująca nas duchem niewidzialnym, który .światy ogro
mne prowadzi, grzmi w chmurze okropniej a mruczy 
roskosznie w strumieniu: śpiew i poezya, te dwie 
syreny rzeczywistości, co nas czarują i na lotach swych 
cudownych do Boga unoszą, słowem wszystkie s z t ti- 
ki piękne kszlalcą w nas dobry smak, uszlachetniają 
i słodzą nam życie, wywierają nawet na nasze obyczaj
ność wpływ potężny i rostwierają mysi nasz dla pię
kności! Już nadobna Izys, w szaty kwiecistego 
maju wystrojona, orzeźwia i rozwesela całą naszę isto
tę, robi nas zdolnemi do prac umysłowych lub innych 
uciech ducha; już urodna i obyczajna dziewica, ta dwu
nożna i ruchawa natura, wystąpiwszy jak bóstwo przed 
młodzianem i owiewając go swemi chórami aniołów 
swą niewinnością,  czystością i krasą, lepiej 
wznosi upadającą jego moralność, niż to najgenialniej
sza etyka uczynićby potrafiła! Tern silniej działają na 
nas utwory pięknej sztuki, jako apoteozy pięknej 
rzeczywistości!  Sztuka zapala nas nierównie wie-.
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rej oii natura! Czemu? W  naturze widzimy dzieło 
l io^a, między którym a nami nadzwyczaj wielka jest 
różnica; w sztuce zaś widzimy dzieło człowieka,  
a więc naszego brata, a więc nasze! Piękność 
natury wiedzie nas do uczucia boskiej,  a piękność 
sztuki do uczucia naszej twórczości  i potęgi!  

• Mieszkaniec wsi np. widząc cuda natury, pada na ko
lana i uwielbia Boga5 mieszkaniec zaś miasta, widząc 
przepyszne ulice, spaniałe pałace, wszystkie płody 
Azyi, Afryki i Ameryki zgromadzone po sklepach, wi
dząc tyle cudów sztuki, wola: Człowiek jest zaiste bo
giem na ziemi! Uczucie naszej jaźni więcej 
próżności naszej pochlebia, niż uczucie boskiej ja
źni nad nami panującej; milsza rzecz czuć 
się panem, niż sługą. To jest przyczyną, że sztuka le
piej nam się podoba od natury! Prócz tego natura jest 
nam za ogromną i nie tak łatwo uścisnąć się dozwzhi; 
sztuka zaś jest małą naturką, a okrąg jej pięknej 
całości chwytamy już jednem spojrzeniem! Wiedź 
przeto wychowańca twego do galeryi obrazów, nakon- 
certa. do teatru, tej świątyni Apollina i jego wszystkich 
muz siedmiu, do miast większych; uczyń dom własny, 
iłe Ci podobna, sztuk pięknych mieszkaniem, zawieś 
w nim przynajmniej parę przedniejszycji obrazów, po
staw kilka rzeźb i posagów, chociażby tylko z gipsu, 
spraw pantalion i wywołuj kiedy niekiedy przy towa
rzystwie śpiewu z niego harmonie, czytaj wreszcie twej 
rodzinie utwory poetyczne, — a działać będzićsz na 
uczucie piękności!

Mysł dla piękności wychowywać możesz, wpro
wadzając młodzież w towarzyskie koła, gdzie ani zbi
tek, ani nędza, ale błoga zamożność i smak wykształ
cony spostrzegać sie dają, licząc ją rysunkóŵ  muzyki, 
śpiewu i tańca, słowem wzniecając w niej ciągle mi
łość dla sztuki! Dobra rzecz mieć czasami młodego 
malarza, muzykanta, poetę łub innego sztuki zapaleńca 
w domu swym gościem! Ten rosprawiać będzie z naj
większym entuzyazmem o bogini, w której służbę się
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udał, i natchnie swym duchem twego podsłuchującego 
pilnie młodziana. Dzieci są iskierką, która częstokroć 
jedynie pomyślnego wiatru oczekuje, by wielkim pło
mieniem rospałić się mogła. Staraj się przeto o wiatr 
pomyślny! — Nie złoto i klejnoty, nie bogactwo i ćmią
cy oko przepych, ale harmonia miedzy przedmio
tami, o d p o w i e d n i o ś ć wszystkiego  swemu 
celowi,  smak dobry, słowem sztuka tylko jest 
piękna, a każda sztuka jest natura od nas stworzoną 
i ma boską naturę swym pierwowzorem! Dla tego też 
natrafisz nieraz w domu zamożnego i wykształconego 
obywatela więcej piękności, niż w pałacach królewskich, 
gdzie zbytku oceany pochłonęły smak dobry! — 
Inna rzecz ubrać się kosztownie, a inna pięknie. Nie
jedna wieśniaczka pędząca trzodę, piękniej jest ubra
na, niż wrielka daina na balu, obładowana, jak wielbłąd 
powracający z Indyi, złotem i drogiemi kamieńini! Toż 
samo rozumie się i o mieszkaniu, tym, że tak powTiem, 
ostatnim naszym olbrzymim płaszczu! — W Niem
czech objawia się wewnętrzne, a we Francyi ze
wnętrzne estetyczne uczucie. Któryż np. s poetów1 
francuskich może się mierzyć z ognistym Szyłlercin, 
głęboko czującym Jean-Paulem, lub Gotem? Któryż 
znowu s pisarzy niemieckich ma tyle zewnętrznej ogła
dy, ile jej nawet najwierniejszy pisarz francuski poka
zuje? Niemiec ma tę ps ze oko, a francuz tepsze  
ucho. Dla /tego też Niemiec trzyn a się francuskiej 
mody i francuskiego zewnętrznego poloru, ale Francuz 
nieznajdzic w swym kraju muzyki tak upowszechnio
nej, jak w Niemczech, gdzie w każdej wiosce, w każ- 
dem miasteczku słyszysz wieczorem serenady godne 
posłuchania, rozlegające się po ulicach! Francuz wypę
dził mnóstwo gminnych wyrazów ze swych książek, 
ale używa ich chętnie, zwłaszcza w nieprzytomności 
kobiet} on takich wyrazów niechce czytać, ale je sły
szeć może. Niemiec przeciwnie czyta w najlepszych 
swych pisarzach gminne wyrazy chętnie, skoro te na
turę rzeczy najlepiej przedstawiają, ale mysł jego obu-



&&&

rzn się, posłyszawszy w towarzystwie coś lubieżnego 
i tdmącego francusku zwierzęcością! Polak może sic 
zwać szczęśliwym, jeżeli mu los pozwolił kilka lat 
w Niemczech i kilka lat we Francy i zabawić, bo tym 
sposobem nabierze pełnego smaku. Niejest to 
wcale hańbił uczyć się czegoś u obcych! Jak człowiek 
od drugiego człowieka, tak naród od drugiego narodu 
uczyć sie powinien. Każdy naród ma sobie coś właści
wego, czern nad wszystkie inne narody celuje. Szka- 
rada jest zaiste, skoro li rzeczy obce kochamy i chwa
limy, ale więcej niż szkaradą, chińska bydlęcościa jest, 
skoro wszystko odpychamy i ziem znajdujemŷ  dla tego 
jedynie, że cudzoziemskie! Towarzystwo narodów wpły
wa nierównie więcej na ogólna cywilizacya człowie
czeństwa, niż towarzystwo rodzin i pojedynczych ludzi. 
Tylko w połączeniu się s całą ludzkością, oraz 
w staniu się wszystkic^h jej cnot i przymiotów 
dobrych ogniskiem, polega tryumf każdego narodu i 
każdego człowieka!

Uczucia dla piękności nie godzi się przekształcić 
bo stanie sie śmiesznością. To zdarza się wówczas np. 
skoro piękność cenimy więcej od prawdy i cnoty; skoro 
nic wielkiego nie widzimy w tym lub owym człowieku, 
li dla tego, iż on niczego z ozdoba i gracya wykonać 
niezdolny; skoro wszelką książkę unikającą pięknego 
stylu i salonowego tonu, rzucamy od siebie, jako niego
dną czytania; skoro żadnego gościa niewprowadzamy do 
naszego bawialnego pokoju, chyba że jest w pięknej i mo
dnej sukni i t. p.! Krawiec wprawdzie, jak mówi nie
mieckie przysłowie, robi nas porządnemi ludźmi; ale przy
słowie to przypominać sobie wolno tylko śród podróży, 
śród obcych; ho tutaj nas nieznają, i tak nas piszą, jak 
nas widzą! Przy więzy wać wartość do ubioru w tern mieście 
gdzie mieszkamy, i gdzie każde dziecię wie o naszych 
stosunkach doskonale, bylobyto kobiecą słabością. Głu
piec w pięknym fraku pokazuje sie jeszcze głupszym; a 
mędrzec będzie i w samodziale chłopskim, tern, czem jest 
rzeczywiście. Sta szyć nosił się niedbale, a przecież,
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gdzie su; tylko pokazał, oddawano mu cześć i uwielbie
nie. Wreszcie, co się tycze ubioru, ma tu miejsce na
stępne prawidło: Niebądź ani najpierwszym, ani ostatnim 
w modzie, ba zrobisz się szyderstwa cełcm. Kto nieu- 
mie tu trafić szczęśliwego środka, ten niech mówi 
s Kantem: „Lepiej być nowomodnym, niż staroświeckim 
błaznem!i4 Co powiedzieliśmy o ubiorze, rozuie e się 
także o umeblowaniu mieszkania, o grzeczności i całej 
koteryi towarzyskiej. Patrzmy wszędzie na istotę! For
ma jest wprawdzie rzeczą nader ważna, jednakże bez 
istoty jest czczeni inamidicm. rosołowa pozłota dla głupców!

Gdyby wasz chłopiec, mówi Jean Paul, zamiast bier
nego uczucia dla piękności i pasienia na niej swych 
oczu, już w izbie szkolnej, był jej twórca i obrabiał ja 
•swym dłótem lub piórem, wtedy psulibyście go równie, jak 
gdybyście go wprzódy ojcem niż kochankiem zrobić 
chcieli, jak gdybyście córkę własna na miłosne polowa
nie za oblubieńcami wysyłali I Cienienia niebespiccz- 
niejszego dla sztuki i serca, nad przedwczesne malowa 
nie swych uczuć! Niejeden już jeniusz poetycki przezię
bił się śmiertelnie, wypiwszy czarę wody z roskosznego 
zrzódia Flypokreny. śród młodzieńczości swej afrykań
skiego upału! — W kraje sztuk na mysie zewnętrz
nym, czyli na zmyśle spoczywających, jak np. malar
stwo, architektura, rzeźba, muzyka, wprowadzaj twego 
wychownńca pierwej, niż w kraje sztuk mysi u we
wnętrznego i czynnego, jak np. poczyi! Przede- 
wszystkiem kształć polskie ucho, które tak bardzo za 
polskietn okiem w tyle się zostało! Dla świetnych, 
promienistych piękności natury rostwarzaj dziecku wię
cej oko, niż serce; serce to rostworzy się w swoim cza
sie szerzej, rozległej i dla więcej nierównie piękności, 
niż ty mu je dziś przedstawić zdołasz! Najcelniejszą 
piękność odsłaniaj oku najpierwej, a więc nawet Ko* 
żakowi pokaż grecką Wenere. Jak kobiety ciężarne, 
tak przyszłą swą dzielnością ciężarną jaźń młodą odda
laj, od potworo.v i wszelkiego natury rosstro- 
jenia! — Jednakże w sztukach pięknych mysłu



wewnętrznego ma się rzecz inaczej. Ta zaczynaj 
od tego. co najłatwiejsze! Wychodzić wolno od Rafaela 
Inb Mozarta, ale nie od Sofoklcsa, Szekspira lub Lorda 
Byrona. Buduj ołtarz w twym domu nasainprzód dla 
bogów ojczystych, i przechodź a Diis minoruin ad deos 
inajorum gentium, od Karpińskiego do Brodzińskiego, od 
Trebeckiego do Naruszewicza i Mickiewicza. Jakaźto mi= 
lość ojczyzny urodziłaby s’e i rosła w miodem polskiem 
sercu, gdyby to przyjmowało swe najmilsze uczucia 
w polskiej mowie, gdyby sie uczyło np. kochania ojczy
zny na Niemcewiczu, zamiast na Salustyuszu lub Cyce
ronie! Jak korzystną byłaby dla naszej młodzieży np* 
Marya Malczewskiego, gdyby ją filolog polski w takie 
przypisy i poszukiwania językowe opatrzył, jakie każda 
s pieśni Homerowskich otrzymała! Polka piękniejsza 
w oczach Polaka od Niemki i Francuzki! Na rzeczach 
ojczystych najlepiej jest kształcić uczucie dla piękności!

W krainach piękności mieszka Przyjemność. Znaj* 
dzie sie niejedna rzecz piękna, której przecież przyjemna 
nazwać niemożna 5 znajdzie sie także i niejedna rzecz 
przyjemnâ  która niejest piękną. Piękność jest, że tak 
rzekę, śpiącą boginią, elizejską ciszą, niebiań
skim spoczynkiem, Kleopatrą lub Zenobią na 
łonie obumarłej przeszłości; na nieruchomym 
o b r a z i e 5 Przyjemność zaś jest c z u w a j ą cą 1 igr aj ą- 
cą boginią, ży wo-srebrny m ruchem. Piękność 
jest Wcnerą, przyjemność Gracyą. Już niejedna przyje
mność otrzymała pierwszeństwo nad pięknością, bo żywa 
istota więcej nas zachwyca od figury woskowej. Jak pra
wda do piękności, tak piękność masię do przyjemności. Je
dno i toż samo bóstwo sstępuje tu z nieba dó nas coraz 
niżej! W  osobie, w której YFenera wraz z orszakiem 
wszystkich swych gracyi się objawiła, oglądamy ideał 
urzeczywistniony. Ten ideał w kobiecie jest Ma
donną, w dziecięciu Amorem. Godzi się kochać przy
jemność, skoro kochamy prawdę, piękność i cnotę! Od
osobniona miłość przyjemności spotyka'się wnet ze 
zwierzęcą chucią, nawet jeszcze niżej upa , jak to np.



w ż a r I o c t w i o i pijaństwie widzieć można! Uczil- 
cie dla przyjemności zowie sic w zwykłej mowie uczu
ciem zmysłowem.

Wcale niejest grzechem posiadać zmysłowe n- 
czucia, skoro niezapoininamy przytem godności naszego 
bóstwa, które żyje nie w niebie, ale na
ziemi! Biorąc rzecz ze Stoikiem bezwzględnie,
jest nam równie roskosz, jak boleść obojętną; ale 
biorąc rzecz względnie, t. j. uważając człowieka, nie 
jako bóstwo, ale także jako ziemską istotę, lepszą jest 
roskosz od boleści! I dla czegóż by niewinna przy
jemność miała być występkiem? Może róży 
lub gwoździka woń roskoszna, śpiew słowiczy ucho na
sze zachwycający, piękna dziewczyna, na które s przyje
mnością patrzymy, smaczna zwierzyna i dobre wino są 
bezbożnym płodem szatana? Duch przeklęty niezdoła 
niczego stworzyć; jego cała moc polega w zepsuciu! Sa
mo Złe, którego on przyczyną, jest dobrem ujemnem! 
A wiec nawet roskosz, o której Szyller mówi, że jest 
robaka działem, winna bogu swe istnienie, oraz daje 
świadectwo przedwiecznej mądrości i dobroci! I cze- 
mużby nain się niegodziło życia używać, czemu nieroz- 
weselić się czasem darami. Boga dla nas przeznaczone- 
mi i niepolać ran naszych pokrzepiającym je balsamem? 
Mamyż więc tylko kielich napełniony żółcią i piołunem 
do ust naszych przykładać i kazać się dla miłości Boga 
i cnoty, jak anachorety czasu średniego, biczo
wać? O biczuje nas już los sam, praca za codziennym 
chlebem, każde nasze nieszczęście i każdy nieprzyja
ciel! Kto umiera na krzyżu, ponieważ tego Bóg od nie
go wymaga, lub też na karę te zasłużył, temu niech bę
dzie krzyż słodki, ale szukać krzyża bez potrzeby, jest 
pólwaryactwein! Kto siedzi w więzieniu, ten powinien 
kochać samotność, bo mędrzec zawsze jest z Bogiem i 
losem swym w zgodzie, ale kto wolny, a przecież unika 
towarzystwa i wszelkich jego roskoszy, ten jest dziwa
kiem lub nędznym mizantropem! O niesięgajmy za wy
soko! Ivto chce być bogiem," jest szatanem, albo U-
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x a tein! Zmysłowe uczucie jest także jednym z waż
nych żywiołów naszej ziemskiej szczęśliwości i naszego 
bytu. Świat rozdziera nam serce, świat daje nam tez 
maść przeciw tego rodzaju boleści, t. j. przyjemność! 
Zmysłowe uczucie niepowinno jednakże przebrać miary, 
i nieotrzyraać złego kierunku! Jeżeli gdziekolwiek, to 
tutaj szczególniej ma znaczenie stare prawidło: Ne quid 
ni mis! — Błogo temu, kto umie życia używać bez o- 
brazy Boga i uwłoczenia własnej swej dostojności bez 
nadwerężenia zdrowia, bez stania sie zwierzem! Zycie 
jestnaszem przeznaczeniem, a wżyciu mieści się głębsza 
filozofia, niż we wszystkich dziełach mędrców: jest 
to filozofia Boga, w której wszelkie sprzeczności zle
wają się w jedne wielką harmonią, w której wszelkie je
dnostronności kojarzą się s sobą. i stanowią jedne żywa 
prawdę wszechstronną! Towarzystwo ludzkie jest dziś 
tak urządzone, że w niem same niewinne i przystojne 
przyjemności znajdujemy. Przechadzka, odwiedziny przy- 

-jaciól, kulik śród zimy, teatr, bal i tysiące innych rze
czy, nietylko że niehańbią człowieka, ale odróżniając S° 
od zwierza, który nic podobnego niezna. przynoszą mu 
zaszczyt. Godziwe przyjemności są dobre, niegodziwe 
zle, niegodziwych też używa człowiek zepsuty w kącie 
i z daleka od ludzi! Bawmy się więc s sobą jak Anio
łowie, kochajmy się wzajem, hołdujmy cnocie i uwielbiaj
my Boga, a przyjemność przemieni nam ziemię w niebo! 
Przyjemność jest siostrą piękności, a więc siostrą pra
wdy, a więc boginią!

Zdarzają się przypadki, gdzie nietylko pożyteczną, 
ale nawet nitodzowną jest rzeczą budzenie szlachetniej
szego zmysłowego uczucia. Wówczas np. kiedy mło
dzian wąsów i brody dostaje, wpada zwykle w pe
wnego rodzaju dzikość. Czem chwila rui dla zwierza 
co wiosna, tei wiosna młodzieńcza po dojrzeniu plcio- 
wćm. Um jednak gra tu przeważną rolę. Jest to pier
wsze poczucie sie mężem, pierwsza radość ze swego 
dojrzenia, stąd też barw szorstkość. Tur dorósłszy, czu
jąc swą sile, uderza, jeżeli niema in ego przedmiotu, o
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drzewo lub węgiel skały rogami 5 to nie złość, ale zwie
rz ec ość. Młodzian dorósłszy, czując swą męską siłę, ' 
staje się dzikim człowiekiem. Wychowanie jego 
było troskliwe, i dla tego był ciągle na wodzy. Wo
dzę tę uważa on teraz za jarzmo, cywilizacyą i polor 
zewnętrzny za rzeczy izcze i li dla głupoty mające 
wiele znaczenia. Niebyl on nigdy dzikim człowiekiem, 
zostaje więc nim teraz, szuka w tym stanie swobody i 
znajduje w nim przyjemność. Tak człowiek musi choć 
imz pokłonić się żyjącemu w sobie zwierzu i oddać hołd 
naturze! Przejście s pod rózgi w kraj wolności, jest 
także temu zawrotowi młodej głowy przychylne. Świe
żo urodzona wolność szaleje wszędzie. Takowy stan 
młodzieży objawia się szczególniej w Niemczech wr tak 
zwanem życiu studenckiem. Bursz prawdziwy siedzi 
w brudnej knajpie, doi piwo butlami, pali ciągłe fajczy- 
sko i pojedynkuje się 74 drugim sobie podobnym. Sur
dut jego pięćset razy dziurawy, umyślnie sosem od pie
czeni polany i mający plam tyle, że nie poznasz w nim 
koloru. Jego obyczaj najgminniejszy 5 brutalstwro jest 
jego drugą naturą; burda i zawadyak największy jest 
jego wzorem i najwięcej doznaje od niego honoru! Sło
wem wTszystko on czyni na opak przyjętym obyczajom, 
jedynie dla tego, by się tym sposobem od tak zwanego 
filistra odróżnił. Jest to prawdziwie ein dum mer 
Jungę, stąd też wyraz ten jest najokropniejszą dla nie
go obrazą. U nas w  Polsce inny zupełnie ton akade
micki, ale to może dla tego, ż * młodzież nasza trzymana 
dotąd była ciągle pod batogiem. Przecież uważajmy na
szych młokosów między siedemnastym a dwudziestym 
rokiem! Spostrzeżemy w nich też samą dzikość. Nawet 
najcichszy młodzieniec pragnie się odznaczyć jakąśkol- 
w.ek jaskrawością! Jest to choroba, które męska mło
dzież raz odbyć musi. — Skoro wyćhowaniec twój do
stał tej ospy krowiej ducha, działaj na jego zmy
słowe uczucie, starając się je 11 delikatnie i nadać mu 
lepszy kierunek. Towarzystwo wykształcone 
a przedcwszystkićm miłostka s piękną dziewczy
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na lepszego tonu, dobrćm jest tu lekarstwem. Le
karstwo to przecież niezawsze skutkuje. Dziewczyna 
zowie sie w jeżyku bursza miotła! Jednakże miotła 
ta już niejednego bursza s knajpy wymiotła i zniewoliła 
go do szlachetniejszego rodzaju życia! Zrobiono oddawna 
w Niemczech tę uwagę, że Akademik, który sie w cza
sie swych uniwersyteckich bohaterskich lat roskochał, wol
nym został od knajpowego obyczaju! Przeciw tej cho
robie działać trzeba, bo chociaż się młokos raz i wy- 
szaleje, pozostaną w nim ślady studenckiego ży
cia! — W chłopcach młodszych nienależy sie wcale 
rozwijać zmysłowego uczucia, bo do tego dość czasu. 
Oni niepowinni sie o to wiele pytać, co jedzą lub pija, 
czy sukno odzieży ich grube lub cienkie, czy piękna po
goda łub burza na dworze, czyli posianie ich miękkie 
lub twarde i t. p. Uczucia ich zmysłowego niewolno 
zawsze zaspokajać̂  ponieważ wnet wzbierze! Walcz 
przeciw pokazującemu sie ich pociągowi ku wygodzie! 
Chłopiec w szlafroku i w pantoflach zapragnie fajki, by 
mógł stać się zupełną małpą dorosłego! Niedawaj dzie
ciom łakoci, bo te żywią i podsycają uczucie zmysłowe. 
Skoro dzieci ich nieznają, myśleć o nich niebędą. Wiele 
niewinnych nawet uciech, zwłaszcza takich, które są dla 
młodzieży doroślejszej przeznaczone, np. balu i* t. p. 
trzeba im odmawiać, już dla tego, by ich życie później
sze niestracilo na wdzięku i przynieść im nowe przyje
mności mogło. Kto dzieckiem będąc doświadczył wszy
stkich uciech świata, tego całe życie dal«ze wlec się bę
dzie bez interesu i radości! Gdybyś chłopiec twój oka
zywał za wiele uczucia zmysłowego, zatrudniaj go cie
lesną robotą, polowaniem, dłuższemi przechadzkami, sło
wem działaj na jego muszkuły i hartuj je wszystkiemi 
środki! Niechaj on czas pewien gra np. rolę Herkulesa 
a nauczy się gardzić przyjemnością. W zimie ma on 
marzyć, iż jest 8kaldem lub też którym z bohaterów 
Ossyana, w lccie zaś niech będzie Farysem walczącym 
z upałem Arabii skalistej! — W dziewczynie niebudź 
nigdy zmysłowego uczucia, bo to bardzo nicbespiecznie!
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Ona jest cala zmysłowem uczuciem, uczucie to przeto 
w niej się samo przez się obudzi. Jeżeli się zaś 
już obudziło lub budzić zaczyna, oprawiaj je troskliwie 
w złote ramy reltgii, obyczajności, przystojnosci i wsty
du. Im dłużej spi w dziewczynie zmysłowe uczucie, 
tern lepiej! Dla tego też niech ona niez la stroju, ni jego 
powabów, niech niezna ani cukrowych ani moralnych 
karmelków, żadnej słodyczy! Mysi do życia i uczu
cia jest tu, więcej niż gdziekolwiek, groźnym moralno
ści wrogiem!

Wielkość i s z c z y t n o ś ć są I akże Wojewódz- 
t w ani i kraju piękności. Wielkość jest pięknością w ol
brzymiej postaci, jest że tak powiem, góra Lu pa
ta sięgającą wierzchołkiem do nieba. Piękną jest 
róża, wielką jest palma. Szczytność jest piękno
ścią w straszliwej postaci, jest Polifemein ciskają
cym na okręty Ulissesa wyrwaneini s korzeniem sosnami. 
Piękny jest litewski kurchanek, szczytny jest We- 
zuwiusz przy Neapolu ogniem buchający'. Pię
kną naturę pokazuje nam wschód i zachód słońca w ja
kim Annidy zaczarowanym ogrodzie5 wielką naturę 
pokazuje nam niebo szczodrze pokryte gwiazdami5 
szczytną naturę pokazuje nam morze śród burzy. Pię
knym jest Sonet opiewający nadobną Laurę; wielką jest 
Legenda opiewająca cuda którego ze Świętych; szczy
tną jest ballada opiewająca potępieńca i jego harce pół
nocne. Toż samo i na polu moralnem. Pięknym np. 
jest Józef będący ministrem Faraona i całujący starego 
swego ojca przychodnia w czoło; wielkim jest Chrystus 
widzący w ogrojcu kielich swego przyszłego cierpienia 
i mówiący: Ojcze! Niechaj się spełni święta twa wola! 
•— szczytnym jest Szatan w Miltonie odzywający się: 
Lepiej być pierwszym w piekle, niż drugim śród nieba! 
Mało ludzi znajdziesz, którzy posiadają wielkości i szczy- 
tności uczucie, bo to być może jaźni potężniejszych wła
snością. Dusza dziecięca uczuć tych niezna i znać nie 
powinna! Jeżełi wychówaócowi twemu zawcześnie po
kazywać będziesz wielkość i szczytność; skoślawisz
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w niin smak dobry i umorzysz, uczucie piękności. Za
miast uczucia wielkości i szczytności nabierze on mysłu 
do nadzwyczajności,  i goniąc za nią pisać np. bę
dzie stylem napuszałym, lub też postępować, jako 
osobliwy dziwak! Niechaj twój wychowaniec działa 
wprzódy pięknie, nim zapragnie działać jak człowiek 
wielki lub szczytny. Dopiero po dwudziestym życia na
szego roku nabieramy mysłu dla wielkości i szczytności 
Mysi ten kształcić możein na wielkiej i szczytnej natu
rze tudzież czytając biografie ludzi wielkich i szczytnych 
oraz pisma, w których te dwie boskie Tytanidy panują, 
np. Lukana, Miltona, Jean Paula i t. p. Wielkość i 
szczytność kształcą nas równie, jak spekulacyjna 
głębokość, lecz w kierunku odwrotnym. Kobiety nie 
mają ani mysłu dla wielkości i szczytności, ani też dla 
głębokości. Niedziałaj tedy na nie s tej strony, bo ze
psułbyś je tylko! Dość im na uczuciu piękności!

Uczucie dla  ̂ cnoty jest trzeciem glównem 
uczuciem, które w wychowa licu rozwijać należy. Chcąc 
uczucie to w piersi młodej rospalić, musisz sam wiedzieć, 
czern jest cnota, a więc musisz być dobrym Etykiem. 
Jak dla rozwikłania mysłu dla prawdy cała loika, i jak 
dla rozwikłania mysłu dla piękności cała estetyka, tak 
dla rozwikłania mysłu dla cnoty cala etyka jest nam ko
niecznie potrzebna! Tu pokazuje się, jak wielkie wy
kształcenie filozoficzne mieć powinien oj<*iee, ochmistrz, 
każdy człowiek trudniący sie dzieci wychowaniem! 
Czem jest cnota? Jest prawdą objawioną w czy
nie,  a więc pieknośią działającą! Prawda, pię
kność i cnota są jedną i tożsamą boginią, jedną i taż 
samą myślą Boga, ale coraz to w innej postaci. Pra
wda jest jabłonią, piękność jabłoni tej kwiatem, a cno
ta jabłkiem. Prawda jest treścią, piękność kształ
tem, cnota obojgiem razem, czyli istotą. Prawda 
jest istotą in potentia, piękność istotą in efficien-  
tia, a cnota istotą in actu. Prawda jest matką, pię
kność jej córką, a cnota jej wnuka. Prawda jest przed
miotem głowy, czyli mysłu umiejętnego, piękność jest
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przedmiotem serca, czyli mysju serdecznego, a cnota 
jest przedmiotem jaźni całej, czyli roysłu pełnego, pra
gnącego świat swój stwoizyć i w tym świecie się urze- 
czywiścić. Słowem. prawda jest, że tak powiem, Bo
giem, piękność światem, cnota człowiekiem! — Jcżełi 
już prawda i piękność przejmują nas1 cntuzyazmem ido 
czynności nas skłaniają. to tern bardziej zapala i poru
sza nas cnota! Zdołamy np. żyć s takim człowie
kiem w bliższych stosunkach, a nawet i w przyjaźni, 
który hołduje zupełnie przeciwnym zasadom, innej trzy
ma się filozi-fii. inną wyznaje religią i inny ma sposób 
myślenia, równie i s takim, eo srnakdnny posiada łub 
też niema wcale sinaku, i to, będąc uznaniem ob
cej sobistości,  czyli tolcraneyą, przynosi nasze
mu wykształceniu zaszczyt prawdziwy* pogardzamy zaś 
słusznie takim człowiekiem, co niema moralności i cno
tę uważa za lalkę dla gminu! Inna rzecz mysi, lub 
uczucie, a inna czyn! Cnota jest ruchem i życiem 
bóstwa będącego nasza istotą̂  jest więc naszą jaźnią, 
naszą sobistośeią. Występek tak sie ma do cnoty, jak 
Złe do Dobrego, jak cień do światła, j* k zimno do 
ciepła. Cnota jest istotą, występek zaś istoty tej 
u j e m n i ą, e horo bą. Jeżeli więc cnota jest naszą ja
źnią. sobistośeią i istota, to poczuwa sie w dziecięciu 
sama przez się i budzi się w niem tak, jak jeszcze i 
w największym złoczyńcy, t. j. bespośrednio! Rumie
nie, ten święty Argus z oczu tysiącem, niezdolny nigdy 
zasnąć zupełnie, daje świadectwo, że cnota jest  n a- 
szem jądrem. Skoro nawet w zbrodniarzu budzi 
się jeszcze cnota, to tein bardziej w niewinnein dzie
cięciu! Wczesne oburzanie się dzieci, skoro sie do
wiadują o jakim niegodziwym czynie, a radosne ich kła-, 
skanie w dłonie, skoro nareszcie człowiek poczciwy 
soznał sprawiedliwości, są dowodem, iż cnota obudziła 
sie już w ich piersi. Cnota dziecinna niezostała je- 
dzcze niczem zrażona, nic niewie o rostropności i nie 
fcna życia balowej maski, występuje zatem jawnie, 
śmiało i s całą otwartością. Roskoszą jest prawdziwą



słuchać dzieci mówiące o cnocie. Sady ich są tu za
zwyczaj tak czyste, źe ojciec częstokroć zarumienić się 
musi! Jest to dyament nieznający jeszcze żadnej 
światowej oprawy, jest to głos niewinnego anio
ła! Dzieci niewiedza i niewierza, iż sit* /.li ludzie na 
ziemi znajdują; dla tego też pragną cały świat do swe
go czystego i miłującego łona przycisnąć. Nawet mło
dzieńcy goreją jeszcze nadzwyczajna miłością ku ludz
kości, ojczyźnie, lub dobru pospolitemu, i pragną Złe, 
które, poraź pierwszy otworzywszy swe oczy na 
świat, spostrzegają, s poświeceniem własnego życia 
wykorzenić łub przynajmniej przytłumić. Ich hasłem 
jest: „Hej ramie do ramienia! Bracia! Stańmy się Che
rubinami, a udusimy panującego na ziemi czarta! 
Ĥarsz, marsz do boju! Zblednie wróg, skoro sit* ru

szymy, bo go dręczy sumienie i drzeć mu każe przed 
groźną mu od dawna ostatnią swą godziną !u Biedni, 
szlachetni młodzieńcy! Oni są młodzi i pragnęliby całą 
ludzkość widzieć tylko z dwudziestoletnich młodzień
ców złożoną! Ale to być niemoże! I Bogu dzięki, 
bo wówczas świat byłby jeszcze większym waryatem, 
niż dzisiaj! Czas. który młodzież coraz bliżej s świa
tem zapoznaje, ogień jej niebiański zimną ziemską wo
dą polewa i niejedne ciężką daje przestrogę, uczy ją 
wreszcie inaczej myśleć, czuć i działać! I ona sama, 
skoro jej włos siwizną zabieleje, staje się nielepszą 
od owych starców, których kiedyś jako istnych szatanów 
nienawidziła! Szatan oparza nos aniołowi gorącą 
smołą piekielną, aż ten przejdzie na jego stronę, lub 
też, jeżel i  więcej dzielny,  stanie się człowie
kiem rzeczywistym! Anioł z nosem oparzonym 
mu§i koniecznie nabrać innego węchu! Tak było za
wsze, tak jest i tak będzie! Jakkolwiek wszystko to 
prawda; to prawda także, iż im młodsi jesteśmy, tern 
więcej szlachetność żyje w naszych piersiach. Słu
sznie przeto malują anioła w postaci  dziecięcia i 
młodzieńca. Powstawanie Złego i jego wzrost dal
szy jest ciągiem odejmowaniem, do którego ludzie



S S 9

mocą zewnętrznych okoliczności zniewoleni zostają. Je
żeli cnota jest liczbą 1, to wjrstepki są ułomkami 
Vioo5 Vio, *6? Vłj */3 a wreszcie V2. Występek naj
większy jest jeszcze pół-cnotą! Szczęśliwy, koniu się 
udało, nieodejmować wcale i zostać przy jedności peł
nej cttoty! Pierwszy krok jest zatrważający, ale póź
niej brnie, się coraz głębiej aż do samego dna Orku! 
Im większa pierwsza od cnoty odjemnia, tern bliżej 
stojeray szubienicy! Cnota jest jedna, występków n i e- 
słychane mnóstwo. Tak jest jeden Bóg, ale sza
tanów liczne są legiony! — Cnota dziecka jest pełna, 
ale tylko in potentia; całą sztuką wychowania jest tedy 
starać się o przeistoczenie tej cnoty w całej jej pełni 
w cnotę in actu i o zabespieczenie jej od przyszłych u j c- 
mni! Uczucie dla cnoty mają dzieci także, a całą sztu
ką wychowania jest, uczucie to krzepić, stalić i niezach- 
wianem czynić. Jakim sposobem? Tu niektóre rady.

Sądź często w przytomności dzieci o sposobie 
myślenia i o postępowaniu ludzi! Poda do tego 
sposobność, każdy złoczyńca mający być stracony, każdy 
ze znajomych, czy zbltska >lub zdała, który dostaje się 
do kr}Mninałii, każdy człowiek odznaczający się swą 
cnotą, o którym'czytasz w gazecie. Człowiek ma naj
więcej interesu dla człowieka 5 stąd też dzieci słuchają 
pilnie wszystkiego, co sie dotyczę antropologii, psycho
logii, etyki i t. p., jeżeli tylko rozumieć zdołają* 
Szczególniej dziewczyna staje się tu chwytnem uchem! 
Czyli osoby, o których sposobie myślenia i czynnościach 
sądzisz, są historyczne mi, lub też jakiego romansu 
zmyślonymi bohaterami, rzecz to obojętna. Idzie 
hi nie o prawdę historyczną, ale o kształcenie 
uczucia dla cnoty. Jednakże niesądź nigdy o oso
bach na jednemże miejscu s tobą mieszkających, bo to 
sprawi dziś tobie, a później i wychowańcowi mnóstwo 
nieprzyjemności. Miłość własna jest wielka i ma na
turę Eonów. Jeżeliś ją raz zadrasnął; s tej blizny 
sączyć sie bodzie krew na wieki! Ale niedość! Ta 
ręka, która sercu naszemu cios zadała, niezdola nam na

C zęść  I I .  T o m u  1. 3 3  -
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ranę te przyłożyć maści, bo ją a oburzeniem odpychamy. 
Gdyby tak nie było, nieznałibyśmy zemsty na ziemi! 
Raczej rozdraźń węza grzecliotnika, niżeli miłość wła
sną, bo ta gadzina najjadowitsza i rzygnie ci w oczy 
wszystko zabijający i tak zwanym błękitnym k wą
sikiem (Blausaure). Jeżełi wychowanicc sam sądzić 
zaczyna o sąsiedzie rodziców, lub innej znajomej oso
bie 5 zlaj go, dając za przyczynę: O ludziach żyją
cych sądzić niewolnol Znamy ich czyn dzi
siejszy,  ale nieznamy jutrzejszego; widzimy 
skutek, ale nie widzimy przyczyny: spostrze
gliśmy ich kroki, ale niewierny o ich celu! Tym 
sposobem będzie twa odpowiedź częścią rostropna, a 
częścią i prawdziwa. — Wydając sądy o ludziach, miej 
więcej uczucie dzieci, niż rozumne twe powody 
na względzie; mów więcej do serca, niż do głowy! 
Uczucie da się bardzo łatwo udzięjać i staje się spói- 
uczuciem; twierdzenie zaś twoje wiedzie koniecz-. 
nie do przeczenia, a przynajmniej do wątpliwość i, 
bo to jest naturą myśli! — Miej największy udział 
w każdej czynności dobrej, ,w każdej sprawie rzetelnego 
człowieka, a o azuj niewzruszoną niczem na świccie nie
nawiść przeciw złemu! Staraj się ku dobremu sympa
ty ą, a ku złemu antypatyą dzieci obudzić! Jak syin- 
patya lub antypatya względem łudzi jest szkodliwa, tak 
jedna i druga jest tu pożyteczna. Uczucie cnoty prze
nika pierś młodą równie łatwo, jak uczucie radości5 a 
oburzenie się przeciw zbrodni, biegnie spiesznie z ucka 
do serca, jak boleść po nerwach do mózgu! Jest to elek
tryczność etyczna, niebiańska, której wszelkie bó
stwo jest dobrym przewodnikiem! Jednakże dzieci 
twe niechaj tylko szatan a, nie zaś człowieka nicnaw i- 
dzą w zbrodniarzu! Zbrodniarz jest jeszcze bóstwem, ale 
ciężko chorem, bo obłąkane m, godzien przeto w i ę c ej 
litości, niż pogardy. Entuzyazm twój,'s htórym rz 
dobrą pod obłoki wynosisz, a niegodziwość chłoszczesz. 
jest właściwy; wezwyczaj dzieci do tego przeko
nania pełnego pociechy,-że znajdują się ciągle lu
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dzie, którzy cnotę kochają a występek nienawidzą. Prze
konanie to będzie ich późniejszego życia aniołem stró
żem, ho któżby nie chciał być kochanym i chwalonym? 
Iłiorąc wszystkie cnoty na ścisłą wagę i spoglądając 
w ich metrykę, przekonalibyśmy się, iż częściej chwa
lebna próżność, niż stoicka miłość dobrego 
by!a ich matką] — Oceniaj wartość osób jedynie na rao- 
r a I n o ś c i w a d ze. a szanuj głęboko cnotliwego 
człowieka, chociażby byl żebrakiem i odziewał się 
płaszczem nędzy! Iluż np. z naszych ziomków najszla
chetniejszych* w Emigracyi znajduje się w takowym sta
nie! IIłask jest rzeczą światową i niknie częstokroć 
prędzej od kobiecej krasy. Nie bogactwo, nie wy
sokie urodzenie, nie szumny tytuł, nie dostojność, nie 
piękność zewnętrzna, ma ci być świętą i godną uwielbie
nia; ale cnota, cnota, jeszcze raz cnota i nic więcej! 
Człowiek jest cnotą, cnota jest człowiekiem! Chło
piec będzie pod tym względem natychmiast s tobą je
dnego zdania, ale nie dziewczyna. Płeć piękna mą 
w swej istocie coś z natury sroki i kocha równie 
bł)skotkijak plotki! Zwracaj więc szczególniej 
dziewczyny uwagę na istotną wartość człowieka. 
Na co jej, jako małżonce, przyda się blask męża. skoro 
ten doznaje publicznej pogardy, lub też z własnych 
jej łez dzień i noc świeżą kąpiel przygotowywać bę
dzie! Nawet sądy o zwierzęcych charakterach 
w bajce mają na miłości cnoty i na odrazie przeciw 
niecnocie być oparte. Wolno dzieciom np. śmiać się 
z głupoty kruka upuszcr,ającego mięso ze swego 
dziobu na dębie dla marnego pochlebstwa, skoro przytem 
pogardzają lisem oszustem. Bajki nienadaremnie za
prowadzono do szkół i uczyniono je ćwiczeniem pamięci 
dziecinnej. Na bajkach wiele nauczyć się można. Nie 
tylko moralność, ale i miłość ojczyzny jest tu celem, 
(idzie prawdy podać niewolno w gołej rzeczywisto
ści, tam trzeba użyć apologu i na tej drodze celu swe
go dopiąć! Przypominamy sobie później równie allego- 
rye bajki, jak allegorye pisma świętego! — Przyzwy
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czają] dzieci do łatwego wyrzekania się własnej 
uciechy, skoro tym spo obem cierpieniu bliźniego ulgę 
przynieść zdołają. Dla tego tez zaprowadź miedzy nie
mi ubieganie się za wsparciem nędzy oszczędzonym gro
szem! Dziecię każde nu mieć własną kasę i nauczyć 
się używać jej ku dobru ludzkości. Dobroczynność 
będzie mu więcej nierównie sprawiała radości, niż wszy
stkie cacka kupione, koro dasz mu uczuć tę roskosz 
niebiańską.' Tu szczególniej jest twym obowiąskiein 
dawać dobry przykład. Ubogiemu ma ofiarować dziecię 
z-wsze pieniądz własny. Jeżełi samo niema pienię
dzy i prosi cię o grosz dla żebraka, daj mu go, ale ja
ko pożyczkę;’później wymagaj go napowrót, bo inaczej 
nauczysz tdziecię być dobroczynuem wprawdzie, ale s cu
dzej kieszeni. Wielu znajduje się dobroczyńców tego 
rodzaju, którzy pod tym względem przychodzą nawet do 
pewnej sławy. My nieszczęśliwi z ojczyzny nas* ej wy
gnańcy mieliśmy sposobność ich bliżej poznać i wdzię
czni im jesteśmy. Przecież jeden lichy grosz wdowi ma 
więcej w 'niebie znaczenia, niż porządne wsparcie cu
dzym kosztem. Nierób dziecka podawaczem twojej 
jałmużny! Co dajesz, dawaj sami własną ręką; dzie
cię niech podobnież czyni! Ty dawaj swoje, a dziecię 
swoje w stosunku do kasy. Zwracaj uwagę wychowańca 
twego mniej na publicznych żebraków, ale tern 
więcej na cicho i w ukryciu cierpiącą nędzę! Ma 
on wyszukać nieszczęśliwych i dać im wsparcie bez u- 
pokorzenia własnego ich uczucia! Bóg wyszukuje 
także każde żywiątko i spuszcza mu paszę ze swej do
broczynnej dłoni. Pomoc jest już za późna i za gorzka, 
skoro nas nieszczęśliwy o nią prosić musi. O miej serce 
i patrzaj w serce! — Jeżeli kilkoro dziatek wychowy- 
wasz, obchodź z niemi tak zwane święta tryumfu 
lepszej ludzkości ,  jak np. święto Sokratesa,  
Jordana Brunona, Gallileusza, Hussa i innych, 
męczenników za prawdę, piękność lub cnotę! Jeden 
s twych chłopców, pokazujący najwięcej uczucia, ma 
mieć w przytomności dzieci innych, rodziców i domowni-
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ków pochwalną starego bohatera tego rodzaju mowę* 
Zdoła on uczucia swe dla cnoty w rowienników swoich 
zwłaszcza przy niezwykłej uroczystości, łatwiej przelać- 
niż ty byś tego przy całej twej Chryzostoma wymowie 
dokazał! Słowa jednego z naszych rowienników robią 
na nas‘większe bez porównania wrażenie, niż słowa na
szych nauczycieli, bo wzbudzają współzawodnictwo- 
Ja przypominam sobie dziś jeszcze roskład i treść mo
wy pogrzebowej jednego z mych dawniejszych szkol* 
nyeh kolegów przy grobie pewmego ucznia zmarłegô  a 
zapomniałem dwu lub trzech mów bez wątpienia nieró
wnie lepszych, które księża przy tej okoliczności pra
wili. Anioł ma sie odzywać czasami dn aniołów, cho- 
ciażby jego słowa nam sie jako czcze, łub niedość silne 
wydawały! — Ty sam niepowinieneś sie dopuścić ani 
najmniejszej niemoralności, ani nawet jej pozoru! Dzieci 
są czystą niewinnością i cnotą, są więc bezwzgle- 
duerni Itygor ŝtami. Bądź sam miedzy niemi Rygorystą! 
Dzieci są aniołami, i moralność ich jest niebiańską 
t. j. kategoryczną i nieznającą żadnego wyją
tku. Bądź tedy aniołem i wyznawaj moralność dzieci! 
Ludzka etyka przyjmuje wprawdzie w niektórych punk
tach kazuistyke; ale dzieci nieczynią tu wcale wy
jątków i czynić ich niepowinny, bo każdy wyjątek od 
cnoty suro w ej, jest już jej u j emni ą, zacźem niecnotą, 
bo dzieci jeszcze nieznają życia i niewiedzą, gdzie wy
jątek nieszkodliwy! O gdyby one zaczęły tu robić wy
jątki, to więcej byłoby wyjątków niż̂  prawideł, i moral
ność ich byłaby zupełnie stracona! Żadna wrięc chmurka 
niechaj niepływa po moralnośri twej widnokręgu! Po
kazuj twą moralność w całej czystości, w każdej sto
sownej do tego ‘porzeP Twoje słowo niechaj się staje 
ciałem! Jeżeli kupowałeś np. co w sklepie, a kupiec, 
jak to niekiedy bywa, pomylił się w rachubie i dał ci 
złotówkę więcej, nieciesz sie, mówiąc: Dobrze mu 
tak! Niech lepiej uczy się arytmetyki. On już niejedne
go odrwił więcej niż o złotówkę! i t. p. — ale odnieś 
mu ją napowrót, odzywając się do dzieci: Rzetelność



jest najlepszą w świccie polityką; pełniemy cnotę nie dla 
oka ludzi, ale s potrzeby własnego sumienia: Bóg wie 
o każdej niesprawiedliwości, chociaż ludzie o niej nie , 
wiedzą; cnota jest w drobnostce i w w i e I k i e i rze
czy jedną i tążsamą cnotą. Taki przykład utkwi w pa
mięci dzieci i przypominać go sobie będą przez całe ży
cie przy podobnej okoliczności. Skoro umrzesz, to przy
kład ten nabierze w ich oczach świętości i tein większe
go znaczenia! — Odróżniaj wreszcie w twych dzieciach 
uczucie cnoty moralne od uczucia cnoty patologicz
nego. Uczucie pierwsze jest cnotą rzeczywistą, poka
zuje sie w chłopcach i stara sio natychmiast stać czy
nem; uczucie drugie jest c z cz ą r z c w I i w o ś c i ą, p I a- 
c z l i w o ś c i a, czy li tak z wa ną s e n t y ni e n t a 1 n o ś c i a, 
pokazuje sie w dziewczynach, i polega w samem spół- 
uczuciu nieszczęścia,  nie zaś w przyniesieniu mu 
ulgi Dzieci mogą płakać, przeciw niecnocie sic obu
rzać, same przez sie lub też'dla tego, że inni tłik 
czynią, przecież niemają jeszcze moralnego uczucia, 
skoro ich serce ogniem litości pałało \ oko ich łzy 
roniło, a ich sakiewka zamknięta! Niestety, nawet mię
dzy dorosłemi znajduje cnota więcej patologicznych, niż 
moralnych zwolenników!

Jean Paul wymawia o uczuciu dla cnoty następne 
słowa; Dajecie dzieciom godziny moralne! Ja są
dzę, iż lepiejby było dawać im lata moralne i ni
gdy s taką nauką nieustawać! Lekcy a sama na nic 
się nieprzyda, bo jest bajeczką przypadku; życie 
wasze niech ludzie Jekcya! Zycie szybko sie toczące 
ma tu być ciągle stojącym kaznodzieją, dom rodziciel
ski amboną: nie poranny lub wieczorny pacierz, nieca
łego dnia i całego życia godzinki niech będą moralno
ści nabożeństwem! Umiejętności możecie nauczać, ale 
jeniusz możecie tylko budzić; dla umiejętności więc 
przeznaczcie pewne godziny, jeniuszowi zaś gotujcie do 
poczucia się sposobność. Czyliż zdoła serce s piersi 
wydarte i uszkit lecone krwią płynąć? Serce jest je- 
niuszem cnoty, nauka moralna serca estetyką! — La-



water mówi: Każdy człowiek ma swe chwile sza
tańskie. Niemylcie się przeto na dziecięciu będąc ern 
w swych szatańskich tercyach, bo po nich nastąpią a- 
nielskie minuty! 0 więcej godzi się rospaczać wzglę
dem ludzi dorosłych, niż względem dzieci, bo te mącą 
nam niewinnem rozwijaniem wszystkich swych uczuć 
złych i dobrych, wszystkich swych życzeń, oraz echo- 
wością najróżnorodniejsze tony j;iźni ich odbijającą tak 
dalece głowę, że tracimy akkord fundamentalny! Prze
ciwnie zaś u dorosłych każdy ton rostrojenia świadczy 
nam o rostrojenin całego muzycznego narzędzia! W ię- 
cej jeszcze! Jeżeli już człowiek dorosły jest dorosłe
mu człowiekowi niepodobny do zupełnego odgadnienia, 
to tein bardziej nierówna mu istota, dziecię, które nie 
obwija owocu liściem, ale liść sam zamyka w pączku, 
a kwiat w listku! Nieoskarzajcie się wiec sami przy 
koniecznych dziecięcia rozwikłaniach, nawet w niecnotę 
sie wyradzających, żeście krok jaki błędny na drodze 
wychowania uczynili, że jesteście złego przyczyną! 
Tak np. dlngo cichy inieczuly popęd płciowy choćbyście 
przeciw jego objawowi działali, jak się wam podoba, wy
buchnie nagle i stanic przed wami, jak dorosła i uzbro
jona Minę rwa, wyskakująca z mózgu Jowisza i wyzy
wająca was do walki!

, Pod .trzy główne uczucia, t. j. pod uczucie dla 
p ra w dy. piękności i cnoty, dają się wszystkie in
ne uczucia podciągnąć. Mysi np. do rełigii, filozofii, 
matematyki, astronomii łub innej jakiejkolwiek umieję
tności należy do uczucia dla prawdy; mysi dla 
wdzięków' natury, dziewicy, poezyi, malarstwa, muzyki, 
lub innej jakiej estetycznej sztuki, należy do uczucia 
piękności: mysł wreszcie dowolności, ojczyzny, ludz
kości , dobroczynności, żołnierki, gospodarstw a * t. p. 
należy do uczucia cnoty. Pedagog więc powtarza 
następne wierszyki: Trzy bóstwa, prawda, piękność 
i cnota, wyciągają nas z motłocłiu błota, niosą nam 
sławę droższą od złota! Każdej tedy s tych niebia- 
nck, wijmy z uczuć naszych wianek!

59$
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S k ł o n n o ś ć  jest drugim stopniem tlejącej 

jaźni. —  Niedosyć na tern, źe praw dy pię
kność i cnotę p o z n a j e m y ,  i że to ,‘ co po
znaliśmy głęboko c z u j e m y ;  trzeba nam je 
szcze mieć s k ł o n n o ś ć  k u  u r z e c z y w i 

s t n i e n i u  p r z e d m i o t ó w  n a s z e g o  po
z n a n i a  i u c z u c i a !  Bóstwo naszej istoty 

niepowinno tylko w  głowie lub piersiach bły

szczeć i palić się cichym fosforem, jego  

obowiązkiem jest w ylew ać się światłem i 
ciepłem, czyli objawiać się w  czynie. —  

Skfonność jest uczucia polarną przeciwnicą; 

uczucie jest jedynie b i e r n e ,  skłouność już jes t 
' pewną c z y n n o ś c i ą .  Skłonność przeto jest 

z b u d z e n i e m  s i ę  c z y n n e j  d z i e l n o ś c i  

w  n a s z e j  j a ź n i ,  a to silą apodyktyczne
go zawartego w  niej ducha; jest bóstwem 

wychodzącein ze stanu samego uczucia i ż y -  

czącem sobie przy tej lub owej rzeczy mieć 
udział czynny. Uczucie jest o g n i e m  pa 

l ą c y m  s i ę  s p o ' k o j n i e ;  skłonność jest za
pędem do czego, a w ięc o g n i e m  m a j ą c y m  

p e w i e n  k i e r u i e k .  Skłonność jest uczu

ciem w yższej potęgi, duszą uczucia, jego sa
mo wolnością. Uczucie gorące dla prawdy, 
piękności i cnoty przemienia się łatwo w  sk!«»iir 

ność do tychże przedmiotów. Jeżeliś więc 

wykształcił troskliwie uczucia twego w y -  
cliowańca, możesz pewnością rachować na 

jego dobre skłonności. Ile uczuć, tyle skłon-
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nośni.J Skłonnościami potrzeba umieć kiern* 

wać, i to jest wychowania powinnością. N a
w et najsilniejsze skłonności niegrożą niebes- 

pieczeństwem, bo można im nadać należyty 

kierunek. Niewykorzeniaj ich, łec kieruj 

niemi! Wzmacniając dobre skłonności, bo
dziesz złe osłabiał. Niedaj złym pożywie
nia*, a umrzeć muszą. Uważaj pilnie na 

skłonności dzieci i rozmawiaj pod tym w zglę
dem często z  ich rodzicami) rodzeństwem, a 

nawet służbą! / i i '  »

*  *  *  1
«

i) Po uczuci u następuje skł onność  równie bes- 
pośrednio, jak po p r z y c z y n i e  skut ek.  Uczucie jest 
ojcem, skłonność córką. Kto ma gorące uczucie tila pra
wdy, piękności i cnoty, wnet nabiera do nich i skłonno
ści. Stąd też powiedzieć można, skłonność jest uczu
ciem drugi  ej potęgi .  —  Przy tej bezwzględnej je
dni uc z uc i a  i s k ł o n n o ś c i ,  wielka przecież miedzy 
niemi , uchodzi względna różnica. Uczuciejest bi erno
ścią, a skłonność c z ynnoś c i ą.  Co czuję, to przyjmuję 
do^mojej, że tak powiem, wo s k o we j  i dlatego l ep
kiej  jaźni bez opora, bez wiedzy nawet. D r z w i  s i ę  
o t wo r z y ł y  do moi ch pi er s i , - ws z edł  gość, i pi erś  
go p r z y j ą ć  musi. Do czego sie zaś skłaniam, do te
go skłaniam sie zawsze własnym mym wyborem, a więc 
jaźni mej czynnością. Skłonność niejest z w y k ł e m ,  ale 
już ku tej lub owej rzeczy skł ani aj  a cem się,  zaczem 
czynnein uczuciem. Ze dla skłonności niejest przed
miot, jak dla uczucia, r z e c z ą  daną,  ale r z e c z ą  od 
ducha na s z e g o  wy b r a ną ;  więc jaźń nasza  ̂ która 
była w uczuciu prześ wi adc z eni em,  staje się w skłon
ności w ł as nem p r z e ś w i a d c z e n i e m łub ś wi o d o -  
mością.  Polarna przeciwność jest zatem tu oczywista. 
Z jednej strony stoi bowiem uczucie  ̂ jako h e g l o ws k a

C zę ść  I I .  T u m u  I*



wso b i sto ść, z; drugiej zaś skłonność jako heglowska 
dlasohistość. Uczucie jest jaźnią w sobie zamknięta 
a skłonność jaźnią dla siebi e się zamykającą! — Ale tu 
nie koniec różnicy. Uczucie jest jaźnią od ogólności 
opanowaną, t. j. piersią prawdę, piękność i cnotę w sie
bie przyjmującą i dla niej gorejącą5 skłonność zaś ros- 
strzyga się, albo na stronę prawdy, albo. na stronę 
piękności, albo też na stronę cnoty, jest przeto jaźnią 
uwalniającą sie od wp ly w u o gól noś ci, odpycha- 
jącą od siebie to lub owo. i tulącą do swego 
łona szczególność,  a nawet pojed y ńczość, jak 
to np. w skłonności do'filozofii, estetyki, do malarstwa, 
do żołnierki i t. p, widzieć można. Uczucie dla prawdy, 
piękności i cnoty jest raniej więcej wszystkim ludziom 
właściwe. Ludzie różnią się tu jedynie' mniejszym lub 
większym stopniem, posiadają jednak uczucie. l*od wzglę
dem uczucia są więc jeszcze ludzie, — mimo tego, że 
już uczucie jest, jak na swera miejscu rzekliśmy, jedno
stko w i en i era powszechnego człowieka, — jedną i tąż 
samą ogólnością, czyli jednym, jedynym ogólnym 
człowiekiem. Skłonność zaś, która goni albo tylko 
za prawdą, albo tylko za pięknością, aibo też tylko za 
przyjemnością, cnotą, polowaniem, pijatyką, rospustą i t. 
d. bez końca, odróżnia ludzi od siebie,  piętnuje 
ich pewnym kierunkiem, oznacza ich właści
wym sobie charakterem. Tu rospada się jeden jedyny 
człowiek ogólny na niesłychane mnóstwo różnią
cych sie od siebie jednostek} tu człowiek za
mienia się w ludzi! Skłonność przeto jest stanem ja
źni wielkiego znaczenia? Ona oswabadza jaźń 
z więzów ogółu, czyni ją jaźnią j e d n o s t k o w ą, ś w i a- 
tem własny m, bóstwem udzielnem, jest więc pier
wiastkiem jednostkow ości in actu, czyli rze
czywistej  samodzielności. Stąd wynika, że uczu
cie jest skłonno śc i ą bez kierunkową i ogólną, a 
skłonność jest uczuciem skier linkiem i pewnym 
celem, poje d y ń cz ćin uczuciem, odróżni ając e 111 
s i ę  od uczuć innych, a więc czynnó 111, jednostko-
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w e m u c z u c i c in. — Lei z jeszcze nic dość! Uczucie 
jest sercem i mieszka w sercu, występuje zatem jako 
nieprzyjaciel myślenia i głowy. Mysi umiejętny staje 
się w uczuciu myslem serdecznym, zapomina, czem był 
i przeciw sobie samemu się obraca. W  uczuciu tedy 
zawikłuje się mysł sam s sobą w sprzeczność. W  skłon
ności uwalnia się on od tej sprzeczności s sobą. Kto 
bowiem skłania się ku temu lub owemu przedmiotowi, 
len równie myśli jak czuje; równie posłu
szny głowie jak sercu! Skłonność przeto jest 
pierwszym objawem umiejętnego i serdecznego mysłu 
w zgodzie, czyli pierwszą postacią całkowite
go mysłu. Tu mysł przestaje byc dwójeą, a staje 
się trójcą! Od tego też czasu będzie on pokazywał 
się na naszej widowni zawsze w swej całości. — Stąd 
wynika, iż istota skłonności jest oczywistym do
wodem, że serce zawisło od głowy, a uczucie od po
znania. Gdyby mysł serdeczny niewychodził z umieję
tnego mysłu i niesadowil się jako jego przeczenie; nie 
mógłby w skłonności  do niego wracać i z nim jako
ze s w e m twierdzeniem zlewać sic w f i I o z o f i-■* •
czną spójnią. — Jest to tiajpierwsza filozofi
czna spójnia, robiąca mysł nasz, zaczem i jaźń na
sze, organiczna i udzielna całostka. S tego względu 
jest skłonność nadzwyczaj ważną w Antropologii i 
Psychologii a tern samem i w pedagogice, rzęczą.

Dopóki inysl nasz wrzepia się w swą przedmioto- 
wość, i bądź na rozległych niwach poznania, bądź przy 
rospalonera ognisku uczucia koczuje, jest on, żc tak po
wiem, sługą ogólnej p r z e d m i o t o w o ś ci; jest do 

x niej jakoby niewoli  łańcuchem przykuty. Mysł 
zaś wybierający sobie wedle własnego upodobania 
przedmiot pewien, a reszto przedmiotów od siebie od
pychający, czyli mysł występujący w kształcie skłon 
ności, jest mysłeui od swego dotychczasowego 
jarzma u w o 1 n i o n y m. On obrabia przediniotowość, 
ale jedynie taką, w której sarn znajduje upodo
banie. Skłonność tedy jest pierwszem poruszę-
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niem sie nas z ej w o 1 n o r e ?, Ona jest nietylko my
śleniem i uczuciem przedmiotu, ale wolnein myśleniem 
i wolnem uczuciem, czyli wolnym inysłeml Jej nie 

~ idzie o bierne użycie, ale o obrabianie upodoba
nego sobie przedmiotu. Uczucie było zwiąskiem mysia 
s przedmiotem j jednakże jeszcze chwilowym i usta
wicznie się zmieniającym; skłonność jest już cią
głym. nieustannym, niezachwianym związkiem. 
Wolność ta przecież jest młoda, dla tego też niedosko
nała, a przynajmniej nie tak łatwo, jak wkrótce sie po
każe, do doskonałości swej przychodząca. — Skłonność 
.pociągniętą zostaje, zwłaszcza s początku, od jakiego 
przedmiotu i jest wówczas pociągiem. Pociąg ku te
mu lub owemu przedmtotowi jest młoda, bierna skłonno
ścią, jest skłonnością na najniższym stopniu. Pociąg na 
przedmiocie swym zaspokojony, ale przecież od niego 

jiieuwolniouy, a to tak dalece, że skoro przedmiot staje 
przed nim, natychmiast on się budzi, zowie się pocho- 
pem. Pociąg idzie przed jaźnią,  i ciągnie ją za 

obą, pochóp zaś idzie za jaźnią i popychają przed 
sobą. Wid „ąc np. po raz pierwszy butelkę szampań
skiego wina na stole, mamy pociąg do skosztowania 
tego nieznanego nam napoju; później przypominamy so
bie dor nana przyjemność, pragniemy ja powtórzyć, i ku
pujemy druga butelkę szampana; — tu jest pierwsza bu
telka pochopem do drugiej. Pociąg i pochop mieszka 
w rzeczy,  i strzela do naszej jaźni ze swej fortecy 
bombami rospryskujarego się cukru,! Jaźń będąca 
pociągiem lub pochopem, jest jeszcze niewolnicą 
rzeczy; ho tu rzecz jest przyczyną, a dążność jaźni 
skutkiem. Pociąg i pochop są nadzwyczaj silne. Zdaje 
się nam nieraz, iź sie od nich uwolniliśmy, a one prze
cież żyją i poruszają się natychmiast gwałtownie przy 
zdarzonej okoliczności! To sa wazale w ustawicznym 
przeciw nam rokoszu} Pociąg i pochop sa jeszcze  
uczuciem, jednakże już uczuciem w skłonność 
przechodzącym. Pociąg i pochop wypływają z rzc- 
ęzy, i zowia sie, uważając je ze stanowiska ich Cyta-
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delli; w jednym wyrazie podnietą. Rzecz ta łubowa 
jest nam do tego podnietą, iż jej użyć, z nią sie zjedno
czyć pragniemy. — Jaźń zaś, co niezawisła od po
dniety, co przeto, panując nad pociągiem i pochopem — 
a wiec samodzielnie i s siebie samej wychodząc, bierze 
przedmiot pewien i obrabia go s całą swobodą, jest wła
ściwą skłonnością. — Pociąg i pochop są zatem ju- 
trznianemi gońcami skłonności. Sślonność odróżniać na
leży od nałogu. Nałóg jest ustawicznie sie powta
rzającym i dla tego silnym pociągiem lub* pochopem, 
skłonność zaś wolnym jaźni naszej objawem; 
nałóg jest naszym tyranem, skłonność naszej jaźni 
swobodnym kierunkiem. Góte mówi: ..Wiele 
mieć potrzeba te gość i ducha, by sie od na
łogu uwolnić. Opiera sie on wszelkim nie-
przyjaźnym zastępom. Nie ukontentowanie, oburzenie 
i gniew* walczą z nim daremnie. On nawet prze
trwa pogardę i nienawiść ! ‘ Wl aśnie taka jedynie tę- 
gość zdoła nas wolnymi zupełnie uczynić, zdoła nałóg 
nasz w skłonność przeistoczyć. Nałóg jest z I ą. skłon
ność dobrą rzeczą; on jest synem ujarzmionego 
ona córką wolnego uczucia!

Skłonności wielkie jest mnóstwo, przecież wszyst
kie, biorąc rzecz ściśle, wysączają się powoli z uczu
cia prawdy, piękności i cnoty. Skłonność do tej lub 
owej umiejętności np. gnieździ się w uczuciu dla 
prawdy: do tej lub owej sztuki w uczuciu dla pię
kności, do tego lub owego stanu i zatrudnienia w u- 
czuciu dla cnoty. Złe skłonności są uje mniam i 
dobrych. Skłonność więc do pijaństwa np. ina swym 
ojęem skoślawione uczucie przyjemności, a więc niższe
go rzędu piękności; skłonność do chłopskiej bijatyki po 
karczmach rodzi się z uczucia źle pojętego honoru, a 
więc z uczucia dla cnoty. Zaczem, jakie uczucia, ta
fcie skłonności! Jeżeliś tedy w Westy kościele twego 
wychowańca pielęgnował troskliwie uczuć ogień święty, 
to ujrzysz w nim dobre skłonności! Jednakże .ty nie 
jesteś bogiem i niezdolasz czytać w sercu s pewnością.



Twoja praca tez nie zawsze- sie udaje. Stad oboWią- 
skiem jest twoim na skłonności wyehowańca mieć pilne 
baczenie. Gdyby ci niepowiodło sie nawet'dobre jego 
uczuć wychowanie, możesz, go jeszcze, działając na 
skłonności ,  od upadku wyratować. Kierowanie 
temi skłonnościami, jest glownem teraz za<rudnienieui, 
a po niein w alka przeciw ich oporowi! Potrzeba ci 
tutaj jak i wszędzie, Dobremu podawać rękę, a Złe od
pychać wszystkieini siłami!

2)  Dzieci niemają, jak to sie z dotychczasowego 
rzeczy naszej rozwikłania samo przez się rozumie, wła
ściwych skłonności ,  ale dopiero pociągi i po- 
chopy. Są to młode ludzkie istoty, przeto i skłon
ności ich młode! Skłonności te pokazują się s po
czątku jako słabe i kołyszące sie miedzy złem 
a dobrem. Jestto ważna oscyllacya w dziecię
cej jaźni, na które należy pilnie uważać! Okoliczności 
czyli mówiąc właściwie, podniet)', nadają tu sklunno- 
ścioin stanowczy kierunek i przeważają ich szalę albo 
na jedinę, albo na drugą 6tronę. Po tern rostrzy- 
gnięcu występują skłonności dziecięce częstokroć 
w bard/.o groźnej i niebezpiecznej j ostaci. Czemu? 
Do niesą istotnemi skłonnościami,  ale, jak już 
rzekliśmy, pociągami i p oc h o p a m i T które rozwię- 
zują się w nałóg, w tego okropnego nieprzyja
ciela, przechodzącego swą wytrwałością i uporem czę
stokroć wszystkie prawie siły'przeciw niemu walczące! 
Zważaj tedy na pociągi i pochopy dzieci pilnie, nada
waj im dobry kierunek i staraj się wszelkiemi środki, 
aby 6ię w nałóg niezamieniły! Jeżeli, mimo twych naj
większych usiłowań nałóg wystąpił na scenę i podnosi 
przeciw tobie groźne rogi, wypędź na góry i lasy 
podnietę, będącą jego żywiołem! On młody, a więc 
jeszcze nie silny. Nawet Herkules, jako dziecię, był 
słabą istotą! Zle skłonności dzieci, chociażby się i bar
dzo uporczywemi pokazywały, dają się zatem ku Do
bremu nakierować, gdyż ich korzenie jeszcze nieutkwiły 
w jaźni za głęboko i nie ścisnęły jej pierścieńuii
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węża dusiciela. Jeżeli ochmistrz jest znawcą istoty 
dziecinnej, zgłębił psychologią i ma doświadczenie; mo
że skłonność nawet niebespieezną i troszka zastarzałą 
ku Dobremu zwrócić. Niejest też żadnern wcale nie
podobieństwem. przemienić np. młodą skłonność do
sknerstwa w s k I o n n o ś ć d o o sz cz e d n o ś c i. rało- ̂ #
dą p y c h e w moralne poczucie sic własne, k a- 
prys w humor, gniewl iwość w energią i t. p. 
bo tego rodzaju skłonności niosą charakterem, czyli 
drugą jaźni sobistością, lubo mogą się s cza
sem w nie zamienić! i

33 Pod względem skłonności dzieci wystawia pe
dagogika oddawna. i to przez wszystkie swe empiry
czne, spekulacyjne i filozoficzne organy, co tylko pra
wdy może być dowodem, trzy prawidła. Nie wy
korzenia) skłonności  dziecinnych? ale sta
raj się nadać im inny kierunek! Wykorzenić 
ich niezdołasz. ponieważ ich żywiołem jest najza
ciętsza przeciw swemu wrogowi walka. Pragnąc 
je wykorzenić, i walcząc przeciw nim s całą potę
gą, możesz je wreszcie przy najświetniejszym try
umfie zniewolić d o z a w i e s z e n i a broni, ale prócz 
tego, do niczego więcej. Będą spokojne czas pc>- 
wien, lecz przy pierwszej lepszej sposobności  
wybuchną, tern gwałtowniej. Skłonność szuka swego 
przedmiotu, jak chmiel tyki,  i znajdzie go c ho ć 
ra'„, a wtedy okręci się koło niego,  zrośnie  
się z n i in prawie! Kto skłonność stara się wyko
rzenić, popełnia wielki błąd pedagogiczny! — Przeci
wnie zupełnie dzieje się przy nadaniu skłonno
ściom innego kierunku. Skłonność tu żyje i rznie 
się co raz dalej, ale lepszą drogą! Szła w le
wo, zawiązałeś jej oczy, obróciłeś ją w prawo, i 
idzie dalej, ni emiarkując twego podstępu!  
Skłonność chce się toczyć, jak kula na powierzch
ni billardu; całą tu mądrością, dać jej stosowne 
uderzenie! Wtedy tam sie obróci, dokąd żądamy! — 
Dobre i złe skłonności dziecinne stoją do siebie w tymże
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samym stosunku , Jak wszędzie za granica tak zwane 
sensybilność i irrytabiłność u Browna. Skoro 
bowiem dobre skłonności nabierają mocy, złe słabną i 
odwrotnie. A więc! 1P o k r z e p i a j dobre skłon
ności dziecku, a będziesz tym sposobem 
przeciw jego złym skłonnościom najskute
czniej działał! To prawidło ma ochmistrz szcze
gólniej do dzieci od własnych rodziców zanied
banych lub z e p s'u tych stosować! — Im mniej 
pokarmu znajdują złe skłonności, tern łatwiej chudną, 
s ł a b i e j ą, nikczemnieją i wreszcie o b ii m i e r aj ą. 
Zaczem: y) O d d a I aj wszelki  przedmiot złe 
skłonności  dziecinne tuczący, czyli wszelką 
podnietę do złego! Stare nasze przysłowie mówi 
Co z oczu, to i s serca! Wzrok pędraka, popie gar
dło, co zobaczy, toby żarło! Doświadczenie pokazało, 
iż niejeden np. młodzieniec rossyjski, który miał nie
powściągliwą skłonność do araku łub wódki, przeniósł
szy się w kraje południowej Europy, gdzie napojów 
tych nie wszędzie i niezawsze mógł dostać, odwykł od 
nich, zapomniał ich smaku i wróciwszy do kraju nie
wiele ich pijał. — Trzy powyższe prawidła są nader 
ważne, mimo tego, że w wychowaniu rzadko na nie 
zważają. Jest tu i owdzie np. w niejednej rodzinie 
zwyczajem, drażnić dziecko skłonne do gnie
wu, a to w dobrodusznem mniemaniu, iż je tym sposo
bem od złośliwości mu wrodzonej najłatwiej uwolnić 
można. Lecz jakież stąd skutki? Złośliwość prze
mienia sie albo w  konwułsye wściekłości ,  albo 
też uczy sie po s z a t a ii s k u ukrywać i łasić,  by 
później tein jadów i ci ej ukąsić! — Jeżeli skłon
ności dziecięce są fizycznej natury, to jeszcze jeden 
przeciw nim znajduje się środek, t. j. przesyceniu 
i jego skutki nieznośne. Nieprzyjemność, będą
ca tu koniecznym wypadkiem przyjemności, zabija przy
jemność! Tu szatan zapuszcza ŵe własnem ścierwie 
swe pazury! Jeżeli wiec np. dziecko twe pokazuje 
skłonność do łakoci lub picia, daj mu przedmiot uprą-
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gniony ale wiej do niego krople na w om i ty lub la- 
xans! Odraza od przedmiotu zabije tu skłonności 
Ze przy takich środkach zdrowie dziecięcia niepo- 
winno być z oczu spuszczone; o tern nikomu, a tern bar
dziej rodzicom, przypominać nietrzeba! . {

4)  Na skłonności wychowaiica nadzwyczaj pilne mieć 
powinniśmy oko. Zdradzają jego uczucia, odsłaniają nam 
jego serce, są one pierwszem światłem jego sobisto- 
ści, wieszczym jego przyszłego charakteru znakiem. Za 
ich pomocą przychodzimy do bliższego poznania młodej 
istoty. Skłonność łatwa jest, a przynajmniej nie nader 
trudna, do spostrzeżenia} czytanie zaś uczuć w zaryglo
wanych piersiach jest, jak wiadomo, bardzo niepewne. 
Jednakże nie są tu własne twe oczy i własne twre spo
strzeżenia wystarczające. Dziecię ukrywa swre skłonności 
przed ojcem lub ochmistrzem, ale w przytomności matki 
i służących pozw ala sobie zazwyczaj wieeej. Daw aj więc 
pod tym względem matce, domownikom, a szczególniej 
starszym braciom lub siostrom twego wTychowaii- 
ca, posłuchanie! Człowiek jest, nawet jako dziecię, nnj- 
inozolniejszym poznania naszego przedmiotem. Tu oko 
nawet ostrowidza wszystkiego dostrzedz nie zdoła!

5J To już wszystko, co czytelnikow i naszemu o skłon
nościach powiedzieć zamierzyliśmy. Czemuż, więc o tym 
przedmiocie, o tyin pierwiastku pełnej i jednost- 
kowej jaźni naszej, tak krótko; gdy tymczasem o 
innych rzeczach mniej wrażnych obszerne daliśmy ros- 
prawy? (Skłonności są córkami uc/uć, a o tych napisa
liśmy obszernie. Znając przeto rodziców debrze, możemy 
sądzić i o dzieciach , zwykle echem ich będą
cych. Skłonności prócz tego gonią za prawdą, piękno
ścią i cnotą, o których także dość mówiliśmy. Przed
miot niniejszy został zatem już wyczerpany; nimesmy 
do niego przystąpił*. Toż samo zupełnie' rozumie się 
także o przedmiocie będącym następnego paragrafu tre
ścią. — Ale jeszcze jedna mvaga! Skłonność jest nąj= 
piękniejszą formą jaźni zabierającej się do pra
ktycznego życia, oraz prawdziwym punktem
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środkowym m y  s i u .  Jeżeli ja uważamy właści- 
wem znaczeniu, t. j. nie jako pociąg lub- pochop, 
które więcej od podniety, niz od siebie samych, 
zawisły, niejako skłonność, czyli jako bóstwo samodzielne 
przedmiot swój z zupełną wolnością obierającej, spostrze
gamy natychmiast, że jaźń nasza równie tu jest nie
podległa,, jak i jej przedmiot. Ta wzajemna stron 
obu niepodległość, mimo tego, że jak najściślejszy za
chodzi 'między niemi przyjazny stosunek, jest właśnie 
młodą, anielską pięknością mysłu! Wzmianko
wany stosunek atoli wnet znika. Jaźń chce zostać 
panią swego przedmiotu, bo to jest jej bóstwa naturą. 
Skłonność zatem przechodzi w chęć, do której właśnie 
przystępujemy. Kończymy wiec ten paragraf heglowską 
metodą, ale bardziej s humoru niż ś potrzeby. Nic 
bowiem niema łatwiejszego, jak pokazać czytelnikowi 
przejście tego rodzaju! A przecież znajdują się tak 
niewiele myślące duchy, iź właśnie w tyin heglow
skim pedantyzmie znajdują usprawiedliwioną 
konieczność i prawdziwość metody.

§ 30.

C K  ć jest trzecim i ostatnim stopniem tleją
cej jaźni. —  Na co się przyda \ wycho- 
wańcowi uczucie dla prawdy, piękności i 
cnoty, oraz skłonność do wszystkich trzech, 
lub też do jednego s tych ludzkości boży
szczem, skoro niema c h ę c i  do ich zdo
bycia i opanowania, do zrośnięcia się z niemi! 
—  Chęć jest uczuciem trzeciej, a skłonno
ścią drugiej potęgi, jest jednością uczucia i 
skłonności, w ięc z b u o e u i e iii s ię  s a m o- 
d z i e l n e j  d z i e 1 u o ś c i n a s z e j jaźni;  
jest bóstwTem w  nas, pragnąceni zaspokoić 
swe uczucia i skłonuości na ich przedmio-* i
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cie. Prawda, piękność i cnota są chęci 

przedmiotem. Chęć siara się przedmiotu sw e
go użyć, posiadać go i słynąć nim stąd też 

trzy jej rodzaje: c h ę ć  u ż y c i a ,  p o s i a d a 
ni a i c h w a ł y .  T rzy te rodzaje chęci są 

właściwie jedną i tążsamą c h ę c i ą  u t r z y 
ma n i a  w ł a s n e g o  j e s t e s t w a .  —  W e — 

z  w y c z a j a n i e iii do dobrego dobre chęci 

wychowańca ustalać, a o d z w y c z a j a n i e m  

od złego jego złe chęci umarzać będziesz. 
P r z y k ł a d  t w ó j  gra tu wielką role. —  

Uczucie, skłonność i chęć niesą jeszcze czy
nem, ale już jego zwiastunami, stanowią prze- 

. to słusznie istotę i system do czynu gotują

cej się czyli t l e j ą c e j  jaźni.

* •  *

i )  Czern jest chęć? Jaźnią naszą całkowitą i pełną. 
— 0 tern nikt niewątpi; ależ w jakim rodzaju tą ja
źnią? Skłonność .stoi ze swym przedmiotem, t.j. s pra
wdą, pięknością i cnotą, w przyjaznym stosunku. Ona 
jest tu jedną, a jej przedmiot drugą udzielną istotą. 
Węzeł niewidzialny jednoczy je wprawdzie, przecież nie 
nadweręża bynajmniej wzajemnej ich niezawisłości od 
siebie. Chęć znosi ten stosunek i rospoczyna s przed
miotem swym wojnę. Walczy ona s przedmiotem, nie 
z nienawiści, ale z miłości ku niemu, miłość ta jednakże 
jest egoistyczna. Chęć pragnie bowiem być panią i zro
bić pjzedmiot swym poddaucem; jednakże dokonać 
tego niezdoła, ponieważ niejest jeszcze czynem, ale go
rejąc żądzą zdobycia i ujarzmienia przedmiotu, staje się 
czynem brzemienną. Wszakże czyn, jeżełi niejest sy
nem,' to przynajmniej prawnukiem chęciI Chęć tedy jest 
skłonnością wyższej potęgi, skłonnością dążącą do pa-
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nowania nad przedmiotem. Ze zaś skłonność jest uczu
ciem wyższego stopnia, przeto chęć jest uczuciem naj
znamienitszemu uczuciem na granicy czynu. Uczucie jest 
że tak powiem, lawą we wnętrznościach naszej Etny, 
skłonność jest dymem z ławy tej sie kurzącym, a chęć 
błyskawicą s pod ziemi wylatującą i przepowiadającą 
nam wybuch bliski! — Jeżeli już w skłonności znika 
sprzeczność głowy z sercem; to tćm bardziej w chęci, 
jako skłonności drugiego stopnia. Chęć siedzi równie 
w glo\yie, jak w sercu; jest jaźnią cala. W niej mysi 
umiejętny i serdeczny godzą sie poraź wtóry i przycho
dzą do swej jedności. Chęć jest pełnym rnysłem. Po
znanie staje się wszakże uczuciem, nczncie skłonnością, 
a skłonność chęcią. Mysł mniej Jub więcej przytomny 
był wszędzie, zacząwszy"od zmysłu aż dotąd; on jest 
także i w chęci, bo on jest naszą najwszechstronniejszą 
jaźnią. Uczucie Jest dzielnością rayslu bierną, skłon
ność czynną, chęć samodzielną; wszystkie trzy są 
nim samym w chwilach przygotowywania sie do czynu, 
w stanie tlejącej jaźni. Samodzielność jest wszę
dzie końcem, bo sam Bóg na niej tworzyć przestał uj
rzawszy ostatnie swe dzieło, człowieka. Chęć podno
sząca bierne uczucie do samodzielności,  jest 
także jaźni tlejącej końcem, czyli ostatnią jej postacią* 
Uczucie jest jaźni tej przeświadczeniem, skłonność jej 
świadomością, a chęć wlasnem jej uczuciem. Uczucie 
jest przedmiotu swego sługą, skłonność uwalnia się z jego 
służby, a chęć dąży za otrzymaniem nad nim panowania. 
Kto chce. ten stoi wyżej od tego. który dopiero skła
nia sie, lub też tylko czuje,  tylko myśli. Słowem 
chęć jest wschodzącym słońcem czynności na jaźni na
sze] niebie.

Jaźń nasza "tryumfująca nad hi er nem uczu
ciem, i przychodzącą w czynnej swej skłonności 
do niezawisłości od przedmiotu, zaczyna się od przed
miotu odróżniać, sobą samą sie uczuwać, i w tern wla
snem uczuciu znajdować swą szczęśliwość. Ifyijpierwszą 
tedy chęcią, jak to samo przez się, widoczna, jest
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choć utrzymania swej niepndlegl ści przeciw pociągają- ' 
cej ją zewsząd przedmiotowośei ogólnej, czyli chęć u- 
trzymania swego jestestwa. Ta chęćje t̂ plonem 
poczucia swej wyższości nad naturą, jest matka' wszel
kich innych chęci. Utrzymać swe jestestwo jest wiec 
chęcią każdemu człowiekowi wrodzoną i w każdym bes- 
pośrednio powstającą. Chęć ta główna ma trzy objawy: 
chęć użycia,  posiadania i chwały. Przedmioty 
zewnętrznego świata, zwłaszcza niezdolne do dania nam 
silnego odporu, pokonywa jaźń nasza zwolna, cząstkowo 
jeden po drugim; przyswaja je sobie i przemienia je 
w siebie, jedząc np. lub pijąc; ugląda siebie same za so
bą, ponieważ nawet jedząc lub pijąc, spostrzega już mie
dzy sobą, a rzeczą pewnego rodzaju tożsamość; uznaje 
się bóstwem, bo władzę ma d rzeczowością. Od niej 
zawisł byt przedmiotu bo ona zniszczyć go mo*e, jeżeli 
chce, lub jeżeli tego wymaga pokazanie swej bo
skiej przewagi * nieboskością. W  tej wąjce szuka 
ona, n* turalnie, uciechy, a unika boleści. Oiada 
przedmiotowi, który jej uciechę obiecuje, lub też 
boleścią gro', i, ho w obu razach czeka go zniszcze
nie! Jaźń szuka tego, co z jej naturą się zgadza, czem 
np. głód lub pragnienie zaspokoić zdoła, bo tożsamość 
s przedmiotowością jest jej krynicą uciechy; a chroni się 
przed wszystkiem, czego w siebie zamienić niemoże, bo 
nietożsamość i obcość jest jej bólu przyczyną. Jest to, 
jak się s powyższego pokazuje, chęć użycia. Chęć ta, 
nawet na najniższym objawienia stopniu, ma swym celem 
użycie prawdy, piękności i cnoty, ho każdy przed
miot jest pewną istniejącą prawdą i pięknością, 
bo cnotą jest bóstwa, pokazać się wyższem od natury, 
panować nad nią i na jej łonie starać się o utrzymanie wła
sne! Wreszcie można mieć chęć do użycia prawdy, pię
kności i cnoty w szlachetniejszym znaczeniu, czytając np. 
filozofią, będąc w teatrze, dając jałmużnę i t. p. Pier
wszy ten sposób urzeczywistnienia chęci utrzy
mania swego jestestwa jest najniedoskonalsr,y i naj
nędzniejszy, bo użycie jest zawsze jedną chwilą.
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p r z c in ij a j a c e m zaspokojeniem. Użycie znikłej jak 
ranne snu marzenie, i rodzi sie w nas znowu chęć do 
użycia. Jaźń przeto stara sic o ciągle użycie,  albo 
raczej o zabespieczenie sobie zdroju swego u* 
życia raz na zawsze. Jest to drugi stopień rozwi- 
klującego cię jej samolubstwa, czyli chęć własności, chęć 
posiadania! W  posiadłości staje sie jaźń przedmiotu 
swego ciągłą panią. Używa go, jednakże to użycie 
niejest jego zużyciem, jego zniszczeniem, bo jaźń stara 
się. by on, jeżeli podobna, ustawicznie się pomnażał, a 
przynajmniej ustawicznie przynosił jej zaspokojenie, jak 
to np. czyni kłucz wiosek zapewniający nam roczne do
chody, kapitał oddany na procenta i t. p. Posiadanie 
przeto niejest chwilowem, ale ciągiem użyciem, źródłem 
ciągłego użycia. Chęć posiadania jest nierównie wyż
sza od chęci użycia 5 różni bowiem człowieka od zwie
rza. Jak chęć użycia jest środkiem dla chęci utrzyma
nia jestestwa, tak chęć posiadania jest środkiem 
dla obu tych chęci, który, jeżeli przestaje być samym 
środkiem i w cel sie przeistacza jak to np. przytrafia się 
w sknerstwie, jest złą rzeczą, występkiem lub wadą. 
Chęć posiadania zrobić swym celem, jest gorszą rze
czą, niż gdybyś chęć użycia swym celem uczynił, bo 
użycia życzyć sobie należy,4 ale posiadanie ma tyle 
jedynie wartości, ile go użyć umiemy. Użycie jest tu ce
lem, posiadanie do tego celu środkiem. Z innej zaś 
strony chęć posiadania ma więcej znaczenia, niż chęć 
użycia, bo gwarantuje nam ciągłe użycie. Chęć posia
dania ma również prawdę, piękność i cnotę swym przed
miotem. Niedość jest czytać np. filozofią, czyli jej uży
wać, trzeba ją jeszcze i posiadać, t. j. stać się samemu 
filozofem. Toż samo rozumie sie i pod względem pię
kności. Kto przygląda się z uwielbieniem urodziwej 
dziewicy, zapragnie wnet uczynić ją swą małżonką, po
dobnież dzieje się s posągiem lub obrazem pięknym, 
który kupujemy. Posiadać cnotę jest pod względem mo
ralnym zupełnie toż samo, co posiadać kamienicę, wioskę 
majątek. Cnota jest m o r a 1 n ć m bogactwem, lepszem
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nierównie od z w yczajnego! — Ale posiadanie potrze
buje prawnego uznania, a uznanie to częstokroć wiele 
kosztuje. Kto chce np. posiadać wioskę, musi ja kupić" 
kto chce pojąć za zonę urodziwa panienkę, musi walczyć 
ze swemi wspólzalotnikami i miłość jej pozyskać} kto 
chce posiadać tę lub owe umiejętność, sztukę Jub cnotę, 
musi długo nad nią pracować. Posiadanie jest wszędzie 
nagrodą pracy, pilności, mozołu. Dła tego też przynosi 
nam honor, imię i chwalę. Kto posiada, ten i innym 
dać może. Za swą szczodrobliwość otrzymuje chwale 
w nagrodzie. Kto zna umiejętność jaką, pragnie jej i 
innym udzielić, a więc naucza jej słowem i pismami swe- 
mi} to też przynosi inu chwałę. Chwała jest pięknym 
celem i rzeczą godną zazdrości. Chęć chwały jest te
dy trzecim i najwyższym objawem chęci utrzymania swe
go jestestwa. Tu jesteśmy nietyłko panami naszego 
przedmiotu, ale jego mistrzami i samodzielnymi  
obrabia czarni. Prawda, piękność i cnota, te trzy potę
żne boginie, stają się tu posluszneini lalkami w naszym ręku! 
Montescpiieu czuł głęboko znaczenie chęci chwały, oraz 
jej pokrewieństwo s chęcią utrzymania własnego jeste
stwa, mówi ho wiem: „Bozszerzamy granice naszego był u, 
zapisując się w pamięci łudzi. Jest to nowe życie, 
które zdobywamy, i które równie jest drogie, jak życie 
rzeczywiste.a W chęci chwały nabiera samolub-
stwo za użyciem i posiadaniem goniącej jaźni  
szlachetniejszego piętna} stąd też do tej chęci tylko lepsi 
między nami i dzielniejsi przychodzą. Są ludzie, co 
chęci tej niewaja, nawet jej pojąć nicmogą. Tak np. 
FaIs ta ff w Szekspirze, wyszydzając waleczność, mówi: 
Czem jest chwała? Czyliż chwała może nain straconą 
nogę inną nogą zastąpić? Chwała niezdola tego bynaj
mniej, nie zna chirurgii i t. p.K Tak Tukaj woła 
w Mickiewiczu: Wielka sława, wielkie imię, wielka mara 
czczy dymie! Im nędzniejszy człowiek, tein mniej mu 
znaczy chwała. Ależ bo i czemże potrafiłoby się wsła
wić zwierze! Jeżeli nas chęć posiadania różni od 
bydlęcia, znającego jedynie chęć użycia} to chęć chwa-
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ły, różni nas od pospolitego człowieka, i wynosi nas na 
stopień bóstwa na ziemi. Chwała pokuzuje się wprawdzie 
jako rzecz nikczemna, bo od ludzi zawisła, zazdrość a 
z nią i prześladowanie nam przynosząca. Sława wy
chodzi prawie ' niesławy5 każdy bowiem, kto zaczyna 

* być sławnym, znajdzie zazdrosnych nieprzyjaciół, a ei 
go, nim za nadto im podrośnie, ciężko spotwarzą! Je
dnakże chwała upewniona i historyczna jest rze
czą inną. Nie opinia u ludzi, ale chwała prawdziwa, 
ale wieczność w chwale leżąca jest naszym celem. 
Dla takiej chwały godzi sie umierać, nie zaś dla marnej 
opinii, która, niestety, tak często przyczyną bywa poje
dynku! Chwała jest miłości niezmiennej dla prawdy, 
piękności i cnoty nagroda, jest owocem miłości Dobrego, 
jest szacunkiem od ludzi mądrych i dobrych! Jaźń go
niąca za chwałą, musi zostać czynną. W  chęci 
chwały przechodzi zatem chęć w ogóle,  a z nią i 
jaźń nasza tlejąca, w kraj czynu!

Gdzie skłonność się objawia, tam wnet i chęć się 
- objawi. Jak błyskawica leci pr ed gr miotem, tak skłon

ność idzie przed chęcią. S chęcią niedobra wychowaiiea 
walka jest jeszcze bardziej zacięta, niż z jego skłonno
ścią. Stad też działać trzeba troskliwie na u czucie i - . ,
skłonność, te gwiazdy poranne chęci, '’eby zła chce 
nicwyciągnęla przeciw nam do boju! Jeżeli już chęć zła 
rzuciła ci swą rękawicę do walki, pr yjuiij wyzwanie 

 ̂to w imię Boże, ale niestaraj się jej mocą lub powa
gą s pola bitwy spędzić, a tern bardziej zniszczyć! 0- 
p, nuj ją lepiej tak dalece, iż poddać ci się będ' ie mu
siała: a jeżeli nie, to rozbrój ją przynajmniej! D.aj jej 
wreszcie, skoro nicmasz innego środka, truciznę 
cza o w ni cy 31 ed ei, przeistaczającą wilka w barana! 
Jeżeli np. ma wychowaniec twój chęć do próżniactwa, 
to staraj się o częste chwile tej jego swobody; jeżeli ma 
chęć do picia, dozwalaj mu czas pewien i do niejakiego 
stopnia uciechy z Bachusem! Tym sposobem będzie-*5# 
przyzwyczajał zwolna chęć jego do twej kom mendy, 
aż ją wreszcie zupełnie opanujesz i nadasz j€J
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pożądany kierunek! Złemu brytanowi ciskamy ka
wał chleba, w którego środku ukryty jest pak* 
Pies chleb pozera a smoła pysk mu zalepi. Ciśnij 
•wiec i w paszczę zlej chęci jaką lepką smołę! Każde 
użycie podobne jest do pszczoły; ma miód, ale także 
żądło. Ostrz przeto żądło to troskliwie i zwracaj 
je ustawicznie przeciw niedobrej chęci! Tak 
zniewolisz ją do znienawidzenia przedmiotu, a więc i do 
ustania, lub też do zwrócenia się w inną stronę! Lecz 
dosyć już; teraz czas jest przejść do głównej tu rzeczy!

2) Do wzbudzenia, wychowania i ustalenia dobrych 
chęci w twein dziecku, jest przyzwyczajenie prze- 
wybornyin i od wszystkich pedagogów zachwalonym 
środkiem. Chociaż dziecię i niema chęci do nauki np. 
niechaj się uczy zwolna i bez przymusu. Dzień po dniu 
upływać będzie, a dziecię ciągle się czegoś nauczy. 
Uczenie stało się jego zwykłem zatrudnieniem i weszło 
w końcu w przyzwyczajenie. Po pewnym czasie przer
wy, zatęskni ono samo za książką! Wreszcie, s co raz 
większym postępem w nauce, większego nabierze w niej 
upodobania, bo to budzi w niern coraz większy in
teres. Dziecie nabędzie chęci do nauki, samo o tern nie 
wiedząc. Jego niechęć w chęć się zamieni, a przyczyną 
tego ' przeobrażenia będzie wezwyczajenie! Jak nie
chęć do nauki, tak niechęć do innych rzeczy daje się 
wolna w chęć przeistoczyć, a to za pośrednictwem we- 
Avyczajenia. Wszakże nawet nie pijanica, nawet cr ło- 
wiek z natury nienawidzący wszelkich gorących napo- 
.‘ów, nabiera do picia wina, piwa lub wódki chęci, skoro 
do tego przywykł zwolna przy jakiej nieszczęsnej oko- 
iczności, której niebył i być niemógł panem. I czemuż- 
by odwrotnie stać sie niemiało? I dla czegożby przy
zwyczajenie niezdolało dobrej jakiej wypielęgnować 
chęci? Czyje ucho od młodu przyzwyczajone zostało do 
hrnzyki. w tym się też obudziła i cłięć do inuz3rki. Uczu
cie jest bierne i przyjmuje to, co mu dają; ale uczucie to 
rodzi skłonność, której chęć jest córką. Przyzwyczaje
nie działa nasamprzód na uczucie, później na skłonności

C zęść  I I .  T o m u  t .  ^
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i chęci. Nic niewywiera tak silnego wpływu na dzie
cięce, a nawet w ogóle., na ludzkie chęci, jak moc wcze
snego i długiego przyzwyczajenia. Cnota jest, wedle 
dobrodusznego Płutarcha, niczem więcej, tylko dłu
giem do Dobrego przyzwyczajeniem! Dziecko 
więc twoje niechaj to od samego początku swego życia 
widzi, słyszy i wykonywa, do czego ma nabrać chęci* 
Niemówimy tu o tej lub owej umiejętności, albo sztuce, 
ale o Dobrem w ogóle, o prawdzie, piękności i cnocie* 
Do umiejętności, albo sztuki jakiej, ma dziecię własnym 
swym jeniuszem chęć w sobie obudzić, ale chęć do 
Dobrego powinna od kolebki samej stać się mu przy- 

' zwyczajeniem. Przeciwnie zaś niech ono do tego wcale 
nienawyka, co kiedyśkolwiek musiałoby porzucić, co przy
nosiłoby mu kiedyś nieszczęście lub niesławę. Zle jestj 
przynajmniej dla młodej i niemyślącej jeszcze istoty, 
słodsze od Dobrego; niech zatem dziecię Złego nigdy 
nieskosztuje! Kto skosztował tego szatańskiego kanaru, 
zechce wnet zrobić go swym celem, nabierze chęci do 
jego używania. Złe jest ujemnia czyli złu pieniem Do
brego. Jaźń młoda niejest jeszcze osobistością, ale so- 
bist ością, dlatego też wnet zasmakuje w tego rodzaju 
łupieży. I któremuż s chłopców niepodoba się np. Ry- 
naldo-Rynaldyni? Któryż z nich niechcialby być sła
wnym rabusiem? Tym rabusiem powabnym jest Zle 
w ogóle! — Nietylko ciągłe hartowanie ciała, łatwe 
znoszenie zimna, upału, głodu i pragnienia, nietylko czy
stość, miłość porządku, oszczędność, pracowitość: ale na- 
wet wyższe cnoty np. skromność, wytrwałość przy ros- 
poczętem dziele, cierpliwość, towarzyska śmiałość i t. p. 
mogą być szczęśliwym przyzwyczajenia skutkiem. Przy
zwyczajenie jest zaiste bóstwem li dla jaźni niższego 
rzędu, potęgą wielką dla słabości, królową ludzi niewiele 
różniących się od zwierza. Wszakże pies swe przywią
zanie do pana; a niedźwiedź swój taniec winien także 
przyzwyczajeniu, a Szyller ma słuszność mówiąc: przy- 
zwyczajenie jest mamki mlekiem dla podłego 
gminu. Bóstwo w człowieku wyższym obudzone i przy
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chodzące do własnego uczucia,'rzuca równie przyzwy
czajenie dawne, jak własną fizyczną naturę 
nawetpod swe stopy. CoiiMietudo est altera natura, mó
wią starzy. Ale bóstw o jest królem natury i jej małpy, 
którą jest przyzwyczajenie! Odnosimy zwycięstwo nad 
naszą naturą i czeraużbyśmy przyzwyczajenia naszego 
pokonać niemogliY — Wszystko to świętą jest prawdą, 
jednakże prowadź chęci twego w y chowańca go
ścińcem przyzwyczajenia,  bo on jest tu jedyną 
bitą drogą, którą wszyscy ludzie idą! Ty' niewiesz i 
wiedzieć niemożesz, czyli wychowaniec twój jeniuszem, 
któremu ni etyl ko natura i przyzwyczajenie,  ale 
nawet sam duch jest potulną sługą. Jeniusze są rzad
kie, kieruj przeto nim, jak człowiekiem zwyczajnym! 
Wreszcie i najwyższy jeniusz, skoro dobrym ma być je
niuszem, uwielbiać powinien prawdę, piękność i cnotę, 
czyli wszystko, co jest Dobrem. Przyzwyczaiwszy go 
zatem od młodości do Dobrego, uwolnisz go od niebes- 
piecznej i ciężkiej ze Złem wrałki, albo też przynajmniej 
zwycięstwo łatwiejszein mu uczynisz! Jakkolwiek póź- 
uiej będzie twoim obowiązkiem starać się, by wy Chowa
niec twój tylko wTedle swrej autonomii się rządził i w-e- 
dle pewmych niewzruszonych zasad działał, by jego prze
konanie  ̂ nie zaś zwierzęce wezwyczajenie, ta ślepa i 
narzucona gwałtem jaźni naszej fata In ość, było mu na 
burzliwym oceanie życia gw iazdą polarną, przecież pra
cuj tera' , bys przez wezwyczajenie go do Dobrego dał 
mu grunt granitowy, na który on, dalej, łatwiej i prę
dzej świątynie swe budować będzie! Nasza automia, 
nasze przekonanie i nasz sposób myślenia stają sic tern 
bardziej niewzruszone, im grunt silniejszy, na którym* 
stoją. Piramida, mająca stawić silne swe czoło wszel
kim wpływom czasu, wymaga, żeby ją na skale wy
budowano! Adeo in teneris consuescere, multum est, 
mówi słusznie Seneka. — Przyzwyczajaj tedy dzieci twe 
do Dobrego, ale znaj sam przy tern, co jest Dobrem isto
tnie! Inaczej możesz je przyzwyczaić, zamiast do re- 
ligii, do pie ty  mu, zamiast do cnoty, do czczego na-
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gielskiej filantropii i t. p. — Czem jest nałóg 
w kraju skłonności, temjest przyzwyczajenie w sfe
rze chęci, Nałóg może być zły i dobry, przyzwyczaje
nie podobnież. Nałóg jest więcej fizyczny, przyzwycza
jenie więcej moralne. Jak chęć jest wyższa skłonności po
tęgą, tak przyz\ yczajenic jest szlachetniejszym na
łogiem. Można mieć skłonności nałogowe, jednakże 
chęci niższe i od obcego wpływu zawisłe, niewy pły
wają z nałogu, lecz s przyzwyczajenia. Wreszcie 
są to drobne psychologiczne różnice! — Czem jest przy
zwyczajenie Względem obudzenia, wychowania i usta
lenia chęci do Dobrego, temjest odzwyczajenie wzglę
dem chęci do złego. Przyzwyczajenie i odzwycza
jenie postępują wprawdzie zawsze wolnym krokiem, ale 
to rzecz najstosowniejsza, ponieważ cnota mieszka na 
wysokiej górze. Chcąc się dostać na góry tej wierzcho 
łek, trzeba mieć swern prawidłem: Festiua lente! 
Kto tu powoli jodzie, ten dalej zajedzie!

.3)  Przyzwyczajenie dziecka do dobrych, a odzwy
czajenie go od złych chęci, zawisło wiele od twego 
przykładu. Jeżeli np. chłopiec twój pokazuje złe 
chęci, będące skutkiem nałogu, albo też jeżeli go 
pragniesz od tej lub owej rzeczy miłej odzwyczaić, 
daj mu przykład na sobie samym! Wie np., że 
ty nadzwyczaj lubisz jaką potrawę, że przyzwy
czajony jesteś do czarnej k:nvy i lulki po obiedzie i t.
p. Powiedz więc mu. Mamy w sobie wyższe potęgi od 
chęci, przed któremi chęć, jak pudel przed naszemi no
gami, korzyp się musi. Temi potęgami są wola i przed
sięwzięcie.  Otóż tej ulubionej potrawy, która właśnie 
na stole stoi i apetyt mój zaostrza, jeść niebęde, albo 
też: od czarnej kawy i lulki, dwa tygodnie się wstrzy
mam! Mąż powinien być silnym i umieć roskazywać 
swym chęciom! — Co postanowiłeś, dotrzymaj święcie! 
Chłopiec zapragnie także być silnym i podobnym 
do Ciebie, walczyć bodzie ze swa chęcią odnic- 
sie zwycięstwo i od Złego odwyknie! — Chęć
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<1 o utrzymania swego jestestwa kształcie będziesz 
w wy chowa lirn przykładem twej pilności i twego stara
nia się o chleb powszedni dla Ciebie, dla niego i dla 
całej rodziny. Ochmistrz da uin tu na sumiennym wy
pełnianiu swego obowiąsku przykład. Chęć do uży
cia i posiadania pokazują dzieci od'kolebki, niepo- 
trzeba ich wiec w nich obudzać. Ale te dwie chęci na-■* s •<
bierają bardzo łatwo złego kierunku; zamieniają sie bo
wiem w chce do lasowania, deboszowania, .skner
stwa, a nawet kradzieży. Pokazuj tedy dzieciom własnym 
przykładem granice tychchęci! Chęć chwały po
trzebuje obudzenia i pielęgnowania. Ona także może na
brać złego kierunku, gdyż wiedzie tego do sławy, owe
go zaś do niesławy. Już niejeden Herostrat zapalił 
cud świata, bogów świątynią, dla tego jedynie, by o nim 
mówiono! Myśl tu np. o Zbikowskim s czasów kon- 
federacyi barskiej! Chęć chwały obudzisz i wychowasz 
na twym przykładzie, starając sie, jeżeli się o wyższe 
rzeczy wcale niekusisz, przynajmniej o dobre imię. Do
bre imię jest też częstokroć lepsze od głośnej sławy!.— 
Dawaj chłopcu nadcwszystko przykład pracowito
ści, ho próżniaczka bardzo się podoba, wiedzie do 
hulanki i innych złych rzeczy, bo ona należy, a przy
najmniej należała do naszych wad narodowych! 
Ciało jest jaźni naszej wołem. Jeżeli próżnuje, to szko
da obroku! Praca cielesna jest tylko s początku przy
kra. Przywykłszy do niej, staje się kolaską ros- 
koszy dla naszego ducha! Tu zwierze ma dźwigać na 
swym grzbiecie nasze bóstwo i być mu posłusznej 
Wiele jeniuszów istotnych zmarniało, bo irh nieprzyzwy
czajono do pracy. Praca jest najwyższą r o skoszą,  
której na ziemi doznać można, najdroższym darem, 
który otrzymaliśmy z nieba! — Im więcej Dobrego, a im 
mniej Złego dzieci w domu rodzicielskim widzą, tern ła
twiej nawykają do cnoty, i tern pewniej można na dobre 
ich chęci rachować. Przykład wywiera na dzieci te, jak 
już nieraz rzekliśmy, małpy Dorosłych, tak silne wraże
nie, że działają, idąc zanim częstokroć przeciw własnym
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skłonności! m i chęciom. ZJy przykład jest szatanem, 
który się wkradł do dziecinnego raju. Co ojcu wolno, 
to i mnie wolno być powinno! Tak rozumuje chłopiec, 
a dziewczyna odzywa się podobnież względem matki. 
Zakazawszy'im tego, co rodzice ustawicznie uzy.vaja 
lub* czynią, popełniasz niesprawiedliwość, i dzieci puczn
ia. ze im się krzywda dzieje! Pragną więc tern goręcej 
jść za przykładem rodziców! Dom rodź i cielsk i mu
si być świątynią cnoty i dobrego przykładu, 
jeżeli dzieci wychowanie ma się udać. — Skoro wycho
wałeś dobrze dzieci twe starsze, to będą dla młodszych 
wzorem i przykładem; tak więc ułatwią ci nadzwyczaj 
pracę. D z i e c i w y ch o w y w uj ą dzieci n aj ł a t w i ej. 
Towarzystwo z dobrze wychowanemi dziećmi,przyniesie 
w jednej godzinie więcej dla twego wychowatica korzy
ści niż tw oje półroczne usiłowania. Dzieci mają, jak na
turalnie, dla dzieci interes najwyższy, i chętnie żyją 
w świecie dziecinnym. !Va nich robi, nawet pod religij
nym względem, większe wrażeuie Chrystus jako 
dziecię, od Chrystusa na krzyżu! Spostrzegłszy 
dziecię lepiej wychowane, uczynią je swym idea
łem i wzorem: nawet jego manier nabiorą! Nietylko 
dziecię ale i młodzian lub panienka wszedłszy po raz 
pierwszy do nieznanego im domu, np. do swych kre
wnych, już po kilku dniach przejmują się panującym 
\y tej rodzinie tonem. I nic dziwnego, ponieważ wi
dzą go wszędzie około siebie! Seneka mówi: Homines 
amplius oculis, quam auribus credunt. Longurn iter est 
per praccepta, breve ac efficax per exempła. ,

o  Uczucie, skłonność i chęć nie są jeszcze j a ź- 
Dią działającą, ale dopiero jaźnią do działania się wy
bierającą, czyli jaźnią tlejącą, niesą działaniem, ale 
konieczną drogą do działania. Jaźń tlejąca uie- 
jest jeszcze, że tak rzekę, słońcem południa rossiewają- 
cem upały swymi śmierć łub życie, ale słońcem poran
iłem, które zwolna podnosi się w górę i do swego celu 
dąży5 niejest armatą, która ogniem i kartaczami rzyga, 
ale armatą nabitą, luntu oczekującą! — Jaźń poznająca
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jest w istocie jaźni całkowitej twierdzeniem, a jaźń 
tlejącą wychodzącym s tego twierdzenia przeczeniem. 
Jak w ogóle tak i w szczegółach. Zaczerń uwaga, 
rozwaga i mysi, wraz ze swemi realneini i idealnemi 
czynnikami, są to twierdzenia, s których wypływają u- 
czucie, skłonność i chęć, jako ich przeczenia. Itak 
tez jest w rzeczy samej. Inne częstokroć jest nasze 
poznanie, a inne sa nasze uczucia, sk!onnos'ci i chęci. 
Tym sposobem występuje tu jaźń nasza jako w dwie 
swe połowice rozdarta, czyli jako dwojpa.—A wiec te 
dwie połowice zlać sic w jedno musza, co właśnie na
stąpi w jaźni działającej. Dwój ca ma zostać tu, 
jak i wszędzie, trójcą. Biorąc rzecz w ogóle, jest 
jaźń poznająca przeświadczeniem, a jaźń tłejąca 
świadomością. Braknie tu przeto własnego uczu* 
ci a, i to tez dopiero w trzecim i ostatnim jaźni naszej 
staju wyjdzie na widownią! — Uczucie, skłonność 
i chęć dotyczą się równie przedmiotów zewnętrznego,
jak i przedmiotów wewnętrznego świata, zarzem przed
miotów rzeczywistych,  prawdy, piękności i 
cnoty żywej. To jest dowodem, źe nie do naszej re
alności jedynie, ani tylko do naszej idealności, ale do, 
naszej rzeczywistości ,  czyli, nie do naszego ciała, 
ani do naszej duszy, ale do obojgu w jedni, t. j. do na
szej jaźni należą. — O konieczności przeistoczenia 
głowy w serce, czyli poznania w uczucie, mówili
śmy na swćm miejscu. Teraz wiemy, że uczucie staje 
się skłonnością, a skłonność chęcią. Uczucie więc, skłon
ność i‘ cheć są drogą, którą*nasze poznanie do czynu 
wędruje. Bo i nacóżby nam się poznanie przydać mogło, 
gdyby niestarało się objawić w czynie, i gdyby 
nie ylo podstawą naszej do czynu prz,ygotowy- 
w ująć ej się jaźni? — Ile uczuć, tyle skłonno
ści, a ile skłonności tyle chęci! — Jeżeli już u- 
czneie i skłonność są ujednostkowianiem sie na
szej jaźni,  czyli odróżnianiem się naszem od innych 
ludzi; to jest tein chęć jeszcze hardziej. Znając wycho
wa lica chęci, znasz go bliżej, niż znając jego skłonno-
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ści lub uczucia. Skłonność jest pierwsza, a chęć druga 
uczuć dziecięcych  ̂zdrajczynią. — Chęć jest kwiatem 
uczucia i kwiatem skłonuości. Zła tcheć godna oplucia

S Wl CCI  i przeklęci, są, czćm są 
przez chęci! Bez skłonności i chęci, marą jest kraj pa
mięci, marą Bóg i świeci! Bez nich bóstwo chmur 
rykiem, lub — metafizykiem! — Chęć w ogóle a 
zwłaszcza chęć chwały przeprowadza* nas, jak juz 
wiadomo, w kraje działającej jaźni. Stojemy za
tem nad granicą tych krajów, i radujemy się serdecznie, 
że po długiej podróży zbliżamy sie wreszcie do ostate
cznego naszego -celu!

G. Jaźii działająca.,
i

§. 31 .
3  a 7, ń d z i a ł a j ą c a  jest systematyczną je 

dnością jaźni poznającej i tlejącej, a wiec  

jaźnią na swym najwyższym i ostatnim sto
pniu wykształcenia, jaźnią w  swej bezwa
runkowej pełni i boskości, jaźnią świat w ła

sny tworzącą i objawiającą sie, ja k  Bóg 

w  swem dziele. Czein jest jaźń działająca 

w  ogóle, tern i w  szczegółach; zaczem ja 
źnią poznającą i tlejącą p r z e z  w  s z y  s t k i e 

t r z y  do tychże należące rosczłonia. Stąd  

też ma jaźń działająca trzy postaci: w o l e ,  

p r z e d s i ę w z i ę c i e  i w y k o n a n i e .  W o 
la jest o w a g i  i u c z u c i a ,  przedsięwzięcie 

r o z w a g i  i s k ł o n n o ś c i ,  a wykonanie m y -  

s łu  i c h ę c i  organiczną jednością. W yk o 
nanie jest oprócz tego wołą i przedsięwzię

ciem w  jednyinże objawie, który nosi c z y -  

nu nazwisko.

Dotychczasowe wychowanie dziecięcia, któ-
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* I
re starało się jedynie Z łe  z  oczu usuwać i 
samodzielność młodej istoty ro wikływać* 

było więcej ni i n i s t e r y  a l n e ;  teraz zamie

nia się w  b o h a t e r s k i e ;  było d y p ł o n i ą 
c y  ą,‘ teraz jest w o j n ą .  Chęć bowiem dzie
cięcia, która dążyia za panowaniem nad przed

miotem, zamienia się Wnet, zamiast w  wolę, 

w  s a m o w o l a  o ś ć ;  stąd też przedsięwzię
cia i wykonania dziecięcej jaźni są samo

wolne. Jak dziecię obchodzić się przywy
kło s przedmiotami, tak chce obchodzić się 

z  ojcem, matką i ochmistrzem, t. j. po t y 

ra l i s k u ,  uważając ludzi uie więcej niż lal

kę, łub żołnierstwo sw e ołowiane. S a i u o -  

w o l n o ś ć  tak się ma do wro !i, ja k  sobi-*  

s l o ś ć  do o s o b i s t o ś c i .  Twoim tedy jest  

obowiązkiem, przeciw saniowolności wycho
wa lica s całą twą potęgą wystąpić! J e s t  

to znana ci już w a l k a  j a ź n i  t w e j  z  j a

ź n i ą  j e g o  na ś m i e r ć  l u b  ż y c i e !  Jego  

samowolność musi się przed twą żelazną 

Wolą, przed twem przedsięwzięciem i lwem 

wykonaniem ukorzyć, musi uznać ich w y ż
szo ść  nad sobą/ i stać się im posłuszną! 

' ag jednak nie n i e w o l n i k a ,  ale s w o 
b o d n e g o  c z ł o w i e k a  masz z  niego zrobić 

i że ci tylko idzie o p r z e m i a n  ę j e g o  s a 

ni o w o l n o ś c i  w  w  o 1 n ą w  o 1 ę, posłuszeń
stwo jego masz mu zatem osłodzić tw ą lu
dzkością. T rzy więc tu rzeczy występują  

na scenę: s u r o w f o ś ć ,  ł a g o d n o ś ć  i obie- 

dwie społem, czyli m i ł o ś ć ,  jako głów ne

Część / / .  fornu { .  '
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środki do wychowania młodej działającej ja
źni. Nagroda  i kara, równie jak po
chwala,  nagana i a w s t y d  zenie  są ta*■
dalszenii srodk* ijii. f j lt / ,

" ♦ * *  * *#
*  i  * |  f  h  » i

1) Jak ciało i dusza w jaźni w ogóle stają się 
organiczną całością, tak wszystkie nasze empiry
czne i metafizyczne władze poznania, t.j.zmysł 
wyobraźnia, pamięć i rozum, oraz urn, rossądek i umysł 
zlewają się w trzy kształty jaźni poznającej: w uwagę, 
rozwagę i mysi.* Uwaga, rozwaga i mysł są ostatnicmi 
i najtreściwsze mi wykładnikami jaźni poznającej. Jaźń 
poznająca jest przecież, mimo całego ogromu zawartego 
w niej władz naszych świata, tyłko n aj pierwszą po
stacią pełnej jaźni. Czemu? Potrzeba nam przedmiot 
pierwej poznać, nim go ukochać 1 ub z a p r a g n ą ć 
zdołamy; potrzeba nam przedewszystkiem wiedzieć,  
czego chcemy! Mysł umiejętny, w którym sio wresz
cie jaźń poznająca w całej swej systematycznej okrągło- 
ci objawia, jest podwaliną wszelkich dalszych jaźni na

szej objawień, bo on, kierowany równie empirycznością 
jak metafizycznością, czyli filozoficznością. lub też pra
wdą samą, prawdę uchwycą i w istocie naszej rozbudza. 
On niejest cackiem samowolności, ponieważ filary trzech 
światów, zewnętrznego, wewnętrznego i całko
witego są czynności jego zasadą! — Uczucie, skłon
ność i chęć są znowu wykładnikami tlejącej, czyli do 
działania gotującej się jaźni. Jaźń ta niejest jeszcze ja
źnią całkowitą, czyli pełną, ale jedynie drugą jej poło
wicą. Jaźń poznająca jest twierdzeniem, a jaźń tle
jąca przeczeniem w całkowitej jaźni. Można , w i e- 
d'Jeć, co Dobre, a co Złe i jak działać powinniśmy, 
a przecież dać samowolności naszej posłuchanie i ros- 
strzygnąć się na stronę Złego! Nasze uczucia, skłon
ności ‘ chęci stoją tak często w sprz czności z naszą 
wiedzą i zawsze znajdą się pewne drobnostki, co nawet
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największego mędrca silnie pociągają, i którym on nie 
daje należytego odporu. Niejest więc żadnym dziwem, 
iż jaźń tlejąca staje w oppozycyi przeciw jaźni pozna- 
jarej. Poznanie jest teza, gotowanie się do działania 
antytezą. A n t a g o n i z ra taki, w który się jaźń 
nasza zawikłałn. wymaga swego usunięcia. Wszelka 
teza i a n t y t e z a jednoczą się w sy n t e z i e. Syn
teza tego rodzaju musi się w jaźni naszej znajdować, 
l>o ta w razie przeciwnym niestanowiłaby naszej rze
czywistość i. Jaźń poznająca i jaźń tlejąca stają się 
w jaźni działającej jedną i tążsamą, pełną, całko
witą i żywą istotą, ponieważ poznanie i gotowanie się 
do d/iatania są drogami do czynu! — Jaźń działająca 
ma trzy kształty: wolę, przedsięwzięcie i wy
konanie. Te trzy jej kształty tak są s sobą zrosłe, 
że tylko psycholog rosprawiae o nieb z osobna potrafi, 
pedagog zaś *musi o nich mówić za jednym razem. 
Środki bowiem do wychowania dobrego woli. są także 
środkami do wychowania przedsięwzięcia i wykonania. 
Czyn też niejeden jest, jako błyskawica, która pierwej 
zabija, a dopiero później rozlega się grzmotem! Wola, 
przedsięwzięcie i wykonanie są u dzieci równie pik i 
u osób żywego temperamentu, jednej chwili objawem. 
Stąd też nieroskladamy tu rzeczy naszej na trzy od
dzielne paragrafy, ale mówimy o niej w jednym.

Wola jest pierwszym stopniem dzinłajucej jaźni. 
Czemu? Ponieważ ona jest już pewnego rodzaju czy
nem. Królow i np. dość jest na oświadczeniu swej wrofi, 
a spada głowa s karku winowajcy, lub też miasto ja
kie zamienia się w perzynę! Dla dzieci takie dobrze wy
chowanych dość jest na słowie ojca lub ochmistrza hę- 
dneem woli jego posłańcem i drogmanem! Tu staje 
się słowo ciałem, wola czynem! Przedsięwzięcie  
jest wolą wyższej potęgi, a zatem drugim stopniem 
działającej jaźni. Gdzie wola sama niedostateczna i 
gdzie wyrzeczone słowro jest niczem, tam trzeba przed• 
Hęwziecia, chcąc celu swego dopiąć. Wołaj, jak 
ci się podoba na mocarstwo, które kraj tw ój zdobyło a



Oddaj nam ojczyznę, bo tego wola całego narodu wy
maga! — nic to tiiepomoże. Wola całego narodu jest 
tu niczem! Wola jest, ze tak powiem, przedsię
wzięciem u z n a n e m, lub też p r z e d s i ę w z i e c i e m 
w pokoju, a przedsięwzięcie jest wola ni eu z na na 
i dla tego idącą do walki  /a swe uznanie! 
Wole ma ochmistrz, ale wychowaniep jego, pragnący 
przyjść do własnej woli i zrzucie obce jarzmo ze swe
go grzbietu, roznieca w sobie przedsięwzięcie. Przed
sięwzięcie jest s p r z y s i ę ż e n i e w s ię  woli ,  która 
s i ę  p o c z u ł a ,  p r z e c i w  o b c e j  s i l n i e j s z e j  wo l i !  
I dla tego przedsięwzięcie jest juz czynem! Wszakże 
s p r z y s i ę ż e n i e się  przeciw Rządowi otrzyrnuje 
wszędzie karę, chociaż niewy ûchlo i celu swego nie 
dopięło, ale tylko zdradzonem zostało! Prawnicy unie
winniają zabójcę b e z z a m i a r u, czyli bez p r z e d s i ę- 
wzięcia. Przedsięwzięcie więc jest tutaj rzeczą wię
kszej wagi, od samego zbrodni wykonania! — Ale na 
co się przyda przedsięwzięcie, choćby i najmocniejsze, 
skoro zostaje li przedsięwzięciem! Wykonanie 
przeto jest skutkiem przedsięwzięcia,  przed
s ięwzięciem spelpionćm,  a więc jaźnią dzia
łającą na trzecim i o' łatnim stopniu! Woła 
jest czynem pierwszej, przedsięwzięcie czynem drugiej, 
a wykonanie czynem trzeciej potęgi! Wykonanie, to 
czyn sam. jaźni naszej korona i ostateczne przezna
czenie! Woja wiedzie nas przeciw przedmiotowi na
szej chęci na pole bitwy, przedsięwzięcie nabija armaty, 
a wykonMfiie jest wystrzałem!

Wola jest jednością uwagi i uczucia, przed
sięwzięcie jednością rozwagi  i skłonności ,  a 
wykonanie jednością rnysłu i chęci,  oraz jedno
ścią woli  i przeds ięwzięci  a. Czemu ? Ponie
waż jaźń działająca jest przez wszystkie swe rosczło- 
nia jednością jaźni  poznającej i tlejącej,  a 
każde trzecie rosczłonie jednością dwu piec w- 
szych będących jego czynnikami. Stąd wyni
kają, — gdyż dalsze rzeczy tej rozwikłanie proundzi-

i
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loby ras w psychologią za daleko, i dlatego też je po
mijamy, następne ważne dla pedagoga psychologiczne 
prawa: Na co zwracamy uwagę do tego nabierzemy 
uczucia i to będzie wnet naszej woli przedmiotem. Co 
zaś rozważamy, do tego powstaje w nas skłonność i to 
zamieni się kiedyś w cel naszego przedsięwzięcia. Co 
wreszcie obrabiamy naszym rnysłem, do tego urodzi się 
w nas chęć i to będzie nas wiodło do czynu. Gdzie 
wola i przedsięwzięcie, tara niewiele braknie do wyko
nania; tam zebrała się juz czarna chmura i grozi ry
chła nam burza!*

Jaźń nasza staje się w czynie,  jako na swym 
najwyższym rozwikłania szczycie, zupełneiu podobień
stwem Koga, i zdoła działać jak bóstwo, jeżeli to 
będzie jej wolą i przedsięwzięciem; tu ona ob
jawia się jak Bóg w swem dziele! Świat naszych 
czynów jest naszym najwłaściwszym objawem, pone- 
waż jest ostatecznym wypadkiem naszej po- 
z n a j ą c c j. tlejącej i działającej jaźń i. Każdy 
czyn jest naszym najdoskonalszym obrazem! W je
dnym dobrym czynie odsłoniliśmy się więcej, niż tego 
w najdłuższej mowie dokonać byśmy potrafili; w je
dnym czynie dobrym leży więcej mądrości, niż we wszy
stkich estetycznych pismach! Czyn zły jest rustwartą 
bramą do piekła i maluje nam wyborniej szatana, niż 
by to pędzel Ruhcnsa przedstawić nam zdołał. Stąd 
też nadzwyczajną jest potęga przykładu ;— wszę
dzie, a szczególniej na obszarach wychowania! Czyn 
jest światem, który stwarzamy i w którym 
r a z n a z a w s z e zostaje in y. On przenosi nas na 
poła Elizu! W nim zamienia się nasza stność w na
sze istność! S/.yller mówi wprawdzie: „Gmin jedy- 
uie sądzi o człowieku wedle jego uczynków; duch szla
chetny sądzi ducha innego, sobie podobnego, wedle je
go sposobu myśleniaj*' Ależ ile znajduje się lu
dzi, którzy nas czarują mowami swemi i szlachetnym spo
sobem myślenia, u przecież źle czynią! Czyliż npv. 
owego ministra w kraju sądzić potrzeba, wedle jego słów



6 0 6

przed izbą poselską lub tez z jego wyprawy do sto
licy i zostania się na nieprzyjacielskiej stronie? Ileż 
ludzi znajdziesz noszących rostropność na języku, a 
dzafających przecież nierostropnie ? Szylłer niepojmo- 
wal równie czynu, jak i rzeczywistości ,  którą 
wszędzie prześladuje. Niedziw też, bo był Niemcem, 
a do tego czystym Idealistą! Wiele można pomy- 
śleć,  a nawet powiedzieć; inna rzecz przecież u- 
czynić! Sama wola i przedsięwzięcie rozbijają się 
nieraz, skoro przyjdzie do czynu; nawet początek czy
nu niejest jeszcze jego końcem. Kuźma np. zdolny 
był porwać króla i wywieśdź z Warszawy, nieprzy- 
prowadził go przecież do Puławskiego! — Czyn jest, 
jak już rzekliśmy, naszym najdoskonalszym objawem, 
przez niego poznajemy się sami p r a wr d z i w i e i 
dajemy s ię  innym poznać. Napoleon up. poznał 
dopiero po kilku sławnych bitwach, że jest nadzw yczaj
nym wojownikiem, i świat go też za bóstwo włojny 
ogłosił.- Mickiewicz napisawszy dziady, Wallenroda i 
t. d. mógł dopiero sam się poczuć, i czem jest, poka
zać całemu narodowi polskiemu! Niejeden jest jeniu- 
szem, ale niewie o tern dopóty, póki sic w dziełach 
własnych nicujrzy; niejeden czuje się jeniuszew i świat 
o tein zapewnia, ale nikt temu niewierzy, aż on się 
wsławi dziełami swremi, aż tego czynem dowiedzie! 
Czyn usuwa przed przybytkiem jaźni naszej kortynę, i 
pokazuje nńvnie nam jak innym, czem właściwie je
steśmy. Czyn przeistacza nasz żywostan w nasz bo
żo stan,  zostaje bowiem na wieki wieków naszem 
zwierciadłem! Jak natura do sztuki, tak my do czy- 
n u! Sztuka jest ubóstwieniem natury , czyn jest lia- 
szem wniebowstąpieniem, jeżeli dobry; podróżą do pie
kła, jeżeli zły! Jaki świat, taki jego stwórca; jaki 
obraz, taki jego malarz; jakie dzieło, taki człowiek! 
Nie ten żył długo, kto wie le  myśl ił lub wiele  
czul, kto liczy lat sto i doznał wszelkich uciech świa- 
t »; ale k to wiele Dobrego uczynił!

Dobre jest celem naszej czynności. r e zaś Do
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bre może być tylko prawda, pięknością i cnotą, 
więc pr „edmiot jaźni niezinienia się tu wcale. Jaźń 
działająca goni za tymże samym przedmiotem, za którym 
ubiega się jaźń ppznająca i którym rospala się jaźń tle
jąca! Kto dobrze działa, wykonywa prawdę, piękność i 
cnotę$ kto złe działa, służy nieprawdzie niepiekności \ 

niecnocie! Ponieważ Dobre nasze jest zawarowaue.  
i ma swein przeznaczeniem, stać się Dobrem bez wa
runkowe w, więc działać nain potrzeba, nie jak nasza 
ludzka, ale jak nasza boska natura nam roskaznje, 
czyli nie tak, jak sobie życzymy, ale jak powinni
śmy, nie tak, jak jest ale jak być powinno! Tu jaźi' 
nasza wstępuje na ostateczny wierzchołek swego roz
wikłania, t. j. z żywostanu w bożostan! 8tarając się o 
to, co być powinno, przeistacza ona przyszłość w te
raźniejszość, a teraźniejszość w przeszłość! Tak Bóg 
objawia się, tak i ona objawiać się musi! Zycie praw
dziwe jest czynem, wieczność nasza jest czy nem, jaźń 
nasza najistotniejsza jest czynem! Czyn jest nami sa- 
memi, naszym światem, naszem niebem lub piekłem! 
Gonienie za tćm, co być powinno, jest naszym anio
łem, podnoszącym nas na swym lekkim pucha niebiań
skim do Boga!

Czein jest właściwie wola? Jest chęcią na osta
tnim szczeblu swego wydoskonalenia. Nie tak 
łatwo jest, postawić się na tym sz zebłu! VTiemy już 
bowiem, że chęć dąży za opanowaniem swego  
przedmiotu. Chęć taka, zamieniająca się w czyn, 
niejest jeszcze wolą, ale samo wolnością! Dziecię 
np. ma chęć rozbić o ziemię swe porcelanowe cacko, a 
rozbijając je, idzie, nie za swą wolą, ale za swą sa
mo wolnością. Na rzeczach do sainowolności przywy
kłe, postępuje i względem ludzi samowolnie. Ludzie je
dnakże czynią mu opór, zamieniają więc jego samowol- 
ność w samowolne przedsięwzięcie i samowolne przed
sięwzięcia tego w>konanie, t. j. zniewalają je do walki 
s "sobą* na śmierć lub życie, którą na swem miejscu, t. j. 
mówiąc o jaźni w ogóle opisąiiśmy. Ludzie jednak ka-
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rzą dziecię, kruszą potęgę jego samo wolności i przymu
szają je do posłuszeństwa! Przeciw młodej samowolno- 
ści wyciąga tu starsza i si lniejsza samowolnoś ć 
w pole i odnosi, jak naturalnie, nad nią zwycięstwo. 
Samowolność upokorzona niezdola zapomnieć, czera jest, 
bo niepodobna jej wyrzec się własnej swej natury, wcho
dzi przeto s samo wolnością zwycięską w ugodę, której 
skutkiem jest uznanie się nawzajem. Sainowolność 

- drugą samowolność uznająca, i dla tego szacunek dla 
niej mająca, staje się wolą. Sainowolność jest niewol
nicą chęci, wola jest od chęci oswo bodzoną jaźnią 
Stąd nie.sainowolność, ale wola jest wolna! Sainowol- 
ność jest poczuciem się naszej sobistości,  a woła po
czuciem się naszej osobistości .  Jak sobistośćdo oso
bistości, tak sainowolność do woli. Wola jest samowol- 
nością, której skrzydła opalono, a więc sauiowolnością 
w ramy praw towarzyskich, ludzkich i boskich 
oprawioną. Wola prawdziwa zgadza się z wolą 
łudzi i Boga, samo wolność walc z y przeciw woli 
1 u d z k i ej i b o s k i ej! Wola jest sauiowolnością w czy
ścił skąpaną, i tym sposobem od zwierzęcości, od pier
worodnego grzechu uwolnioną, tak więc do ludzi i Boga 
zbliżoną. Gdzie samowolność, tam przedsięwzięcie i wy
konanie samowolne5-gdzie wola, tam przedsięwzięcie i 
wykonanie wolne! W o 1 a i w o I n o ś ć to rzecz jedna; 
obiedwie sa tryumfem nad sam o wolności a. ude- 
rżeniem czoła przed prawem! — Ze zaś dziecię 
jest jeszcze zwierzem, i że samowolność jest natural
ne m przejściem s chęci do woli, więc dziecię ka
żde jest samowolnym tyranem. Obowiązkiem twym 
przeto jest starać się o przemiany jego samowolności 
w wole! Skoro tego celu dopiąłeś, będzie jego przed
sięwzięcie i wykonanie dobre! Jakim sp osp betu masztu 
działać na dziecię? To treścią jest dalszego ciągu ni
niejszej rosprawy.

Seneka mówi o dzieciach: Omniuui honestarum 
rerum seuiina gerunt, quae admonitionc excitantur, non 
aliter, quam scinlilla fiatu lev? adjuta igncin suuin expli-
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ca . Dołm| jest ludzka, a tćm bardziej niewinna dzie
cięca natura, bo świętym jej rdzeniem jest bóstwo. W  dzie
ciach leżą nasiona wszego Dobrego, a cala sztuką wy
chowania jest, usiłować, by nasiona te wzeszły, i wyda
ły obfite żniwo. Temi nasionami są wyobraźnia, pamięć 
rozum, um, rossądek, umysł, uwaga, rozwaga, mysi, u- 
cziicie. skłonność i chęć, słowem wszystko, co dotąd roz
wikłaliśmy. To same rzeczy dobre. Pedagog stara się 
potęgi te w wychowańcu swym rozwijać, pielęgpować t 
na najwyższy stopień doskonałości pQdnęsić, stara się 
chronić je od skrzywienia lub r epsucia. On tu wy
stępuje] przeciw pokazującej się ujemni czyli przeciw 
Złemu, nie zaczepnie,  ale odpornie. Jego celem 
jest li oddalenie Złego! Skoro zaś dziecię staje sie 
ja/.nią działającą i ciągnie pr ęęiw pedagogowi ze swą 
samowolnością do boju: zmieni# sie tu stosunek i wycho
wanie nabiera innego tonu. Dzi ię jest, ze tak powiem, 
klawikortem, a ochmistrz grającą na nim osobą* Jeżeli 
klawikort ten wydaje prawdziwe tony, jesteśmy z niego 
kontenci, jeżeli nie, trzeba go inaczej nastroić. Do na
strojenia zaś klawikortu przychodzimy z młotkiem i szru- 
bą, jako narzędziami poprawy. _Tylko przez uderze
nie i gwałt  następuje poprawa. Wychowanie tedy 
zamienia się tu w zaczepne wychowanie, w otwar
tą walkę przeciw Złemu! Jak wola dobrze po
jęta jest matką wszystkich dobrych, tak sainowolność 
jest rodzica wszystkich złych uczynków. Człowiek ma 
wolę, zwierzę ma sainowolność. Wolą różnimy się 
od zwierza, samowolnością stajemy sie zwierzem. Za 
wolą i samowolnością idzie podobne do nich przedsię
wzięcie* i wykonanie. Kot np. czatujący na mysz ma 
samowolne p r z e d s i e w z ie c i e , a łapiący mysz s a- 
mowolne wykonanie. Podobnież lew czatujący na 
beduina, towarzyszący mu ciągle w pewnej odległości 
przez cały dzień na pustyni i chwytający go wreszcie, 
skoro słońce zaszło Zwierzu przebaczamy sainowolność, 
ponieważ to niezn*i ani osobistości, ani woli, tych zasad 
wszelkiej prawości. Zwierzu wolno być mordercą,

Czę£6 Jl. Tomu 1.
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łupieżcą kazirodcą, złodziejem, świętokradcą, bo zwie
rzę niewi , co czyni. Ałe tyran obchodzący się z ludź
mi samowolnie, będący nie człowiekiem, łęcz tygrysem, 
to stworzenie okropne! Samowolność jest wolą bestyi, 
a zatem ujemnią woli istotnej, złą wolą, Złem. 
Złe, będące wszędzie ujemnią, uniża nas do zwierza, tej 
ogólnej ujemni człowieka. Zwierzęca natura jest 
rzeczą dobrą w zwierzu,1 rzeczą złą wT człowieku. Zwie
rzę w człowieku staje się moralnym szatanem! — Dzieci 
są jeszcze zwierzętami, dlatego też okazują samo wolność: 
ich przeznaczeniem przecież stać się ludźmi, stąd teź 
walcz przeciw ich samo wolności I Tylko zwyciężywszy 
jch samowolność, '.robisz \e ludźmi! Przeciw zwierzu 
trzeba kija lub bicza! Bez kary, ani psa ani konia nie 
ntresujesz, bez debca niedźwiedź tańcować nie będzie. 
Hoskazuj dziecku samowolnemu, a jeśli nieposłuszne, bierz 
się do rózgi! Jaźń działająca na polu snmowolności wy
maga skarania. Surowość jest jedynym do dobrego 
wychowania jej środkiem!

Głównym celem surowości jest zniewolenie jaźni mło
dej do posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest pierwszein 
i kardynalnem rosczłoniem wolności, jest twierdze
niem w wrolności istocie i pojęciu, bo bez posłuszeń
stwa niezdołamy przeistoczyć naszej samowolności w wroł- 
ną wolę, czyli wolność. Nawet c dowiek dorosły, na
wet najpotężniejszy władzca na ziemi, musi być posłu
szny, a to konieczności natury, potędze okoliczności, 
zwyczajom swej ojczyzny, zasadom swej moralnoścî  
słowem prawom przyrodzonym boskim i ludzkim. Dzie
cię ma tera bardziej obowiąskicm swrym posłuszeństwo, 
bo jest słabą istotą i potrzebuje zewsząd opieki. Wy
magaj od niego posłuszeństwa, byś zwierzęcą jego sa
mowolność uśmierzył, byś jc do ludzkiego społeczeństwa 
usposobił, byś je przemienił s pawiana drapieżnego 
w człowieka. Dziecię niezdolne jest jeszcze do autono
mii 5 dyktuj więc mu prawa! Nikt niejest przyjacielem 
niewolniczego posłuszeństwa; tem silniej zaś nienawidź1 
go dziecię, którego samowolność jeszcze skrzydeł swrych

U ^



nicopałila, a posłuszeństwo przecież jest drzewa wolno
ści korzeniem! Stad też przyzwyczajaj dziecię wszel- 
kieini środki do posłuszeństwa, skoro ci idzie o jego 
szczęście! / * ,

Tu następują niektóre surowości prawidła, a) Dzie
cię ma nabyć przekonania, że wola ojca, lub 
ocli ni i str z a, jest od jego woli rozumu i ej sza, że 
ojcowskie przedsięwzięcie jest niewzrus' one, 
i że s potęga, leżącą w ojco^skiem wykonaniu 
mierzyć sie mu niepodobna. Seneka mówi: Pue- 
rum rege, qui. nisi paret, imperat! Mały tyran swej pia
stunki stanie sie wnet tyranem matki, a później ojca, 
ochmistrza i całego domu, bo samowołność jego nigdy 
uicuśmierzana, krzepić sie będzie co chwila, aż przemie
ni sie wreszcie w groźną nam opokę. Samowołność ta, 
naturalna chęci córa, szuka panowania nad tobą i o- 
trzyma jc wkrótce, jeżeli niezabierzesz się przeciw niej 
do walki. Słabość dzieci i luclzi chorych, wzbu
dzająca w nas litość i skłaniająca nas do niesienia jej 
pomocy, jak llóg przykazał i ludzkość wymaga, wyra
dza się wnet w najokropniejszy despotyzm. Tożsamo 
rozumie się także o słabości kobiecej, która poparta 
urodą tein jest niebespieczniejszą I Dziecię koinenderu-  ̂
jące ludźmi doroslcini, czyni tymże ludziom ohydę i jest 
mimo ich woli, a nawet wiedzy, tiómaczem charaktery
stycznej ich niemocy! Ale tak się działo i dzieje za
zwyczaj! 1’erykles rządzi Ateńczykami, nim żona, żoną 
dziecko! — Syn, który będąc chłopcem, nienauczył się 
posłuszeństwa dla ojca, a nawet nim samowolnie kiero
wał, uzbroi później przeciw niemu rękę swą świętokra- 
dzką kijem i stanie się złym człowiekiem! Matka nie- 
posiada ani taktu ani konsekweacyi i ma za wiele ka
prysów, by dzieci swe surowo trzymać zdołała, dla tego 
też psuje je pospol cie, zwłaszcza jeżeli ojciec umarł, lub 
też nietrudni się wcale wychowaniem. Jej synkowie po
kazują sie wnet, jeżeli nie czern gors' ew, to przynaj
mniej nygusaini, siedzą za granicą, deboszują, wycią
gają z niej grosz ostatni, a wróciwszy do domu pra-
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w d z i w y ra i łotrami: msczą się na biednej matce za to, 
że niema więcej pieniędzy; jej córeczki nienawidzą się 
nawzajem tak, że jedna drugą, jak to mówią, w łyżce 
wody by utopiła; jej synkowie i córeczki wychowane 

ostały bez posłuszeństwa, które tylko ojciec 
wzniecić i utrzymać zdoła, i dlatego stają sie dziś ‘łupem 
zwierzęcej swej samowołności! Kobieta, dając swą rękę 
jakiemu głośnemu hultajowi, mówić zwykła! Rozumna 
żona potrafi męża poprawić i wedle życzenia 
swego wychować! Co za śmieszneuroszczenie! Ża
dna niewiasta niezdofała beż męskiej pomocy dziecka 
swego dobrze wychować; żadna, jak to już gdzieindziej 
rzekliśmy, nieutresowala należycie swego pudła łub szpica 
a każda mniema, że męża swego przerobi! Bez silnej 
ęki ojcowskiej jest surowość, a bez surowości dobre 

wychowanie jawnem niepodobieństwem! Biada dzie
ciom, którym zawcześnie zmarł ojciec, lub których ojciec 
jest człowiekiem z m a sła !* Obowiązkiem ojca jest 
hietylko dzieci, ale nawet i matkę, trzymać pod pewnej 
surowości obuchem, bo inaczej nieuda sie mu dobre scze- 
pu swego wychowanie! Niedaremnie przysięga młoda I 
małżonka przy ślubnym ołtarzu mężowi swemu posłu
szeństwo:, ona jest, jak to mówić mamy zwyczaj, wiecz
nym dzieckiem! — Posłuszeństwo dzieci może być skut
kiem wysokiego szacunku, który powzięły dla ojca, a 
ojciec może je wzbudzić i utrzymać swym stosownym 
taktem. Takie posłuszeństwo jest najlepsze. Skoro 
dzieci ojca swego szanują jak Boga, dość im na jednem 
©jcowskiera słowie, na jednem ojcowskićm skinieniu. Oj
ciec rzucił okiem, a zakierował już ich wolą, przedsię
wzięciem, wykonaniem. Człowiek jest bóstwem, niego- 
dzi sie wiec, biorąc rzecz bezwzględnie, bata przeciw 
niemu używać. Bat jest jedynie tam potrzebny, gdzie 
'wierze, w c'łowieczej naturze siedzi i krnąbrnością 
swą nas oburza, gdzie już żadnego innego niema środka. 
Bat jest hańbą ludzkości, ale bez niego zwierza z niej 
niewypędzisz! Przecież zwierzę d' iecięce jest jes'.cze 
łagodne i da się uśmierzyć bez kozackiego kańczuka.
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Mad wjnika drugie prawidło. /?) Gwałtem przymu
szać d z i e ci d o p o s łu s z e ń s t w a ty I k o w t e d y w o 1 n o, 
skoro za dna inna droga nieda się zdobyć po
słuszeństwo ich dpbro yolne! 7— Roskazu twego 
nigdy nieodwoływaj, jak to matki jest zwyczajem, bo 
tego wymaga takt i konsekweneya męża. łloskazy bo
skie stały sic wiecznem prawem w konieczności na
tury, w apody ktyczności ducha i w> wolności ludz
kiego społeczeństwa. Ty masz być bogiem twego dom 
a szczególniej w oczach twych dzieci! Roskaz odwo
łany dowodzi słabości charakteru, braku rozwagi, nie- 
baczności, lub namiętności roskaziijącego, przedstawia 
wiec go zawsze z jakiej strony słabej i ujmuje mu sza
cunku. Ani pochlebstwa, ani prożby, ani Izy dziecięcia 
jub jego matki, niechaj cię niewzrusza i nieskłonni do co
fnięcia danego roskazu. Ale roskaz twój ma być podo
bny do roskazu Roga ze stron wszystkich, a wiec za
wsze sprawiedliwy i mądry. Stad wypływa trzecie su
rowości prawidło. y) Roskazuj bardzo rząd ko} 
roskaz twój niech będzie nietylko dla dziecka 
jęcz i dla ciebie samego święta Ewanielia. Tru
dno będzie s początku dziecku zaprzyjaźnić się s tą nie
znośną mu fatalnością, ale skoro raz do niej przywyknie, 
ułatwisz mu tym sposobem jego powinność po
słuszeństwa! «— Surowość wychowania stoi, jeżeli pe
dagog ma głowę i zna ludzką naturę, do wieku wycho- 
wańća w stosunku odwrotnym,.t. j. staje się tern słab
szą, im wiek jego silniejszy. Dlatego też niech surow ość 
twoja z Jatami wychowańca coraz bardziej wolnieje. 
Roskazuj chłopcu, przepisuj prawa wyrostkowi, 
dawaj rady młodzieńcowi! Stopniowanie to jest już 
s tego pow odu nieodzow ną rzeczą, żeby młodzian nie za 
nagle przeszedł kiedyś spod rózgi na wolność, coby go 
do dawnej samowTolności zwrócić i wszelkie twe 
usiłowania od razu zniweczyć mogło! Skoro wreszcie 
chłopiec twój przywykł do ścisłego wykonywania twych 
roskazów, będzie on jako wyrostek prawom od Ciebie 
otrzymanym i jako młodzieniec radom twym chętnie po-



©14

słuszny. Jcżelibyś zaś dozna} tu oporu, obchód'' sio na
wet z młodzianem, jak gdyby był dopiero wyrostkiem, a 
s tym, jak gdyby był chłopcem! O, nieznpoininaj nigdy 
iż dopóki tylko żyjesz i dzieci masz uł s i e b i e, 
czy młode, czyli też już dorosłe, jesteś rodziny t\vej“pa- 
tryarchą,̂  i że obowiaskiem twym dostojność tę śród 
czci ogólnej piastować!

Stary testament, — ktorego niemajac w polskim 
przekładzie pod ręka, zaczem wyciąg z niego następny 
wolno tłumacząc — poleca rodzicom surowość względem 
dzieci w następnych wyrazach: „Kto kocha swe dziecię 
trzyma je ciągle pod rózga, by później radości z niego 
doczekał. Kto dziecię swesurowotrzyma, bedzie miał z nie- 
pociechę, i niepowstydzi się za nie przed znajomymi. Je
żeli bowiem który z was dziecię swe karci, trapi tern 
swego nieprzyjaciela, a przyjaciołom sprawia radość 
Skoro bowiem ojciec taki umiera, jest, jak gdyby nie 
umarł, bo zostawił po sobie równego sobie syna. Żyjąc 
widział on swą pociechę i miał w nim radość, a nmiera- 
rając, porzucił świat bez kłopotu. Zostawił bowiem po 
sobie puklerz przeciw swym nieprzyjaciołom, który zno
wu jego pizyjaciołom służyć może. Kto zas jest wzglę
dem swego dziecka za miękki, ten skarży się na zna
ki rzemieóca na jego skórze, i truchleje, ilekroć to 
zapłacze. Rospicszczone dziecko jest swywolne, jako 
koń dziki. Pieść się s twćm dzieckiem, a wnet przed 
niem zadrzysz; igraj z niem, a ono cie później ciężko 
zasmuci! Nieźartuj z niem, bo w swoim czasie tego po
żałujesz, i w końcu zębami zgrzytać będziesz! Niedo- 
zwól mu wolnej woli w jego młodości i nieuniewinniaj 
jego niedorzecznych uczynków! Naginaj mu karku, do
póki młody i giętki; pokrywaj mu plecy sińcami, dopóki 
jeszcze małe, inaczej '.ostanie krnąbrne i roskazom twym 
nieposłuszne! Karć twe dziecko i niedozwól mu próżno
wać, bo pokryje cie zasłużoną sromotą!" Tak Jezus Sy- 
rach (XXX. 1—i 3 .}. Lecz więcej jeszcze znajduje się 
miejsc podobnych w starym testamencie; jak np. „Kto 
oszczędza rózgi, nienawidzi swego syna; kto zaś syna
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swego ko cl ki, wnet go chłostać będzie. (Przysłowia 12. 
24-.). Nieustawaj chłopca twego karcić, ponieważ, gdzie 
go rózga siekłeś,*tam ńieotrzyma on śmiertelnej rany. 
Sieczesz go rózga, ale wybawiasz za to jego dusze 
s piekła! (Przysł. c. 23 . 13. 14 .). Rózga i kara dają 
mądrość5 lecz chłopiec sobie samemu zostawiony shańbi 
wnet własna matkę. Karć twego syna, a będzie Cię 
on s czasem zachwycał i przyniesie duszj twej pokój! 
(Przysłowia c. 29 . 15. 17.). — Podobną/, naukę daje 
Chrześciaństwu nowy testament, np. ..Dziatki, bądźcie 
posłuszne rodzicom waszym w Panuj boć to jest spra
wiedliwa. Czcij ojca twego i matkę twoje, aby Ci się 
dobrze działo, i abyś był długiego czasu na ziemi. A 
wy ojcowie niepobudzajcie ku gniewowi dziatek waszych, 
ale je wyehowywajcic w karności i w groźbie Pańskiej. 
(Effez. c. (i. i —5 .) Synu mój, niewaź lekce karania 
Pańskiego, ani tez trać otuchy, gdy Cie Pan ochlostal. 
Albowiem kogo Pan miłuje, tego karci; on biczuje każ
dego syna, którego swym robi. W  karności trwajcie: 
oliarujeć się wam Róg jako synom. Jakiż bowiem jest 
syn, któregoby ojciec niekarni? A jeśli jesteście bez 
karania, którego stali się wszyscy uczestnikami, tedyście 
bękarty, a nie dzieci! Wszakże mieliśmy cielesnych oj
ców naszych karciciclmi i drżeliśmy przed nimi, i cze
muż niebyć posłusznym ojcu duchów, abyśmy żyli? 
(Hebrajczyków' c. 12. 5—10.) Wrszelkic karanie, lubo 
dziś nie/daje się być rzeczą przyjemną. lecz bolesną, 
przyniesie później tyin słodki oŵ oc sprawiedliwości, co 
przez nie są wyćwiczeni. (Tamże II.) — Bardzo słu
sznie polecają obiedwie biblie surowość wychowania, po
nieważ ta jest podstawą do rozwinięcia należytego dzia
łającej , - aczem ostatniej i najważniejszej jaźni, oraz je
dynym środkiem przeciw jej zwierzęcej samowolności.

3)  Surowość zdoła niezawodnie samowolność nasze
go wyckowańca ujarzmić i nauczyć ją wedle pewnego 
taktu, t. j. wedle praw boskich i ludzkich, tańcować, ale 
niejest w  stanie przemienić ją w wolną wolę. Czło
wiek jest,bawet jako dziecię, objawioną w jednostce
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swej wolnością Boga, ma więc w o 1 n ą wolę i pra
gnie ja wykonywać.'  On jest małym bogiem 
w czasie i nienawidzi słusznie wszelkich pęt 
tyrana. Surowość, ciągła surowość ze strony ojca, ale 
prócz tego nic więcej zabija, wraz s samowolnościa dzie
cka, i wolna jego wolę, a więc żyjącą w niein pra
wdę, piękność i_cnote, wolność i boskość jego 
piersi, przeistacza je przeto \v podstępnego, fałszywe
go i ścicha kąsającego szatana! Ojciec lub ochmistrz 
\ t tyl la wychowa tylko najnędzniejszego niewolnika. 

Niewolnik zaś staje się natychmiast najokropniejsza be- 
stya i najstraszliwszym potworem, skoro się wiszącego 
nad swą głową miecza lub knuta lękać przestanie. Ze 
wszystkich rewolucyi jest najkrwawszą i najzaciętszą 
rewolucya Murzynów po europej>kich osadach w innych 
częściach świata, lub w ogóle wszelka rewolucya 
n ie w o I n i k ó w. Biada każdemu Samodziercy, skoro je
go bydlęca trzoda dwunożna rogi swe przeciw 
niemu obróci! Ale on nic wart 1 i toś ci! S kim sic 
wciąż okrutnie obchodzono, ten staje się, przyszedłszy do 
władzy, okrutuikiem; i niedziw, ho zna jedynie okru
cieństwo, a zemsta była jego codziennych modłów celem. 
Z niewolnika'ciemięży ciel, to przejście zupełnie natural
ne dla każdego z biotem zdeptanego i do żywca oburzo
nego bóstwa! Surowość w samotnej ostoi spłodzi za
ciętość i żądzę zemsty,  te dwa charakterystyczne 
piętna dawnych Hebrajczyków. O kto czytał Józefa 
Fla w i usza kronikę, opisującą nam zdobycie Jerozolimy 
przez Tytusa, oraz wszystkie okrucieństwa w oblężonćm 
mieście od ż}dów popełnione, ten zadrzy. temu włosy 
powstaną na głowie; bo fraszką tu są okropności rewo
lucyi francuzkiej! I to było skutkiem wychowania mło
dzieży polegaj ąeego li na surowości i biczów a n i u! 
Nowy testament, poleciwszy za prawonajpierwsze ogól
na mil ś ć bliźniego,  nadał także dawnemu żvdo\v * 
skiemu wychowaniu inny kierunek. Jak pożyteczna jest 
surowość, tak szkodliwą’ się staje, skoro się odoso
bnią i w dusze wychowania zamienia. Nasza
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wolność składa îę z dwu pr - ciwnych czynnie: s ko
niec-noś ci i aj)odyk ycznosęi ,  czyli s posłu
szeństwa naturze, światu zewnętrznemu, rządowi, ojcu
luk .ochmistrzowi, tud ież s samowolnej chęci w nas *żyjącej i hoską swą naturę czującej. Przy całej nicod- 
zowności dziecinnego posłuszeństwa, potrzeba wiec tak
że dziecinna samowolna chęć mieć na \vz«:Iedzie« 
ho tą jest pierwiastkiem wolnej włoli, a tem sa
mem wolnego przedsięwzięcia i działania, zaczem całej 
wolności ludzkiej. Godzi się walczyć przeciw samowol- 
nosci, ale niegodzi się wolności deptać nogami, bo ta 
niejest gadziną. Surowość wychowania jest o tyle tylko 
rzeczą świętą, ile przeciw samowolności występuje, je
żeli zaś rozwikłaniu wolnej woli szkodliwa, precz z nią 
do piekła, lub też do jakiej ziemskiej Satrapii! Samo- 
wolność jest dziką matką woli i samodzielności naszej. 
Obowiaskiem jest ją oswajać i cywilizować, lecz zbro
dnia jej morderstwo! Jak wiec posłuszeństwo dzieckiem 
jest surowości, tak ratowanie wolności ludzkiej śród po- 
słuszeiistw* dzieckiem jest łagodności.  Surowość 
tedy jest od łagodności , a łagodność od surowości nie- 
odrębna. Surowość jest empiryą, a łagodność meta
fizyką wychowania. Łagodność musi być duszą suro
wości, duszą karcącej duszy rodzicielskiej. Ona jest pia
stunką duszy dziecięcia, i opiekunką jego sobistości! 
Jako przeczenie surowością tego twierdzenia,  
w wychowaniu, stąje łagodność na drugim, zac' em na 
wyższym pedagogicznym sczeblu. Łagodność jest szla
chetniejsza, lepsza, więcej niebiańska od siostry swej su
rowości. Surowość dobra względem zwierał, łagodność 
dobra względem anioła. Łagodność działa też czasami 
więcej i silniej od surowości. Ona częstokroć kruszy 
zelazą, których żadna moc ziemska złamać niemogła; 
ona jest matki wszechmocą, i robi tam cuda, gdzie 
sinaganiec ojcow ski nieczyni oczekiwanego wrażenia. Przy
pomnij tu sobie Koryolana Rzym oblegającego, a 'zwyciężo
nego wreszcie prośbą matki! Prze wy bornie przeto Róg rzecz 
urządził, dawszy ojcu surowość, a matce łagodność! Tu
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jedno dmpemu w pomoc przychodzi! O hic są tu równie po
trzebne! Okazywać bodziesz względem dziatek twych łagod
ność przebaczając iin drobne wykroczenia i przystępując na
der rzadko, jedynie w razach koniecznych do użycia 
przeciw nim surowości. Grzechy wychowanca twego 
wypływają tez nie z jego bosk i ej natury, ale z jego 
młodości, nieświadomości rzeczy, niedoświad-j m J
czcnia,  lub lekkomyślności zupełnie mu natu
ralnej. Nauczaj wiec go*twym przykładem i słowem, 
nadawaj jego jaźni coraz więcej krzepkości i charakteru, 
a stanie sie zwolna lepszym! Fatrznj na niego, jak tu 
mówią, często przez szpary, t. j. widz i słysz wszystko 
ale udaj, że niewidziałeś i niesłyszałeś, dla tego, byś nic 
został zniewolony do karania. Szczególniej przebaczaj 
■ inu bagatele, skoro te żadnych ważnych z’ych skutków 
za sobą pociągnąć niemogą i niewywierają stanowczego 
wpływu na jego charakter. Nietyłko serce dzieci, ale 
nawet serce łudzi dorosłych, zdobywamy najłatwiej bom
bami z drobnostek, bo te są nadzwyczaj miłe. Oburza

jmy też bliźniego najłatwiej drobnostką. Wydrzej np. 
.ludowi jakiemu konstytucyą, a raniej się oburzy, niż 
.skoro go karcić zaczniesz za noszenie ubiorów lub śpie
wanie pieśni narodowych! Fryderyk wielki znal łudzi 
przewy bornie: w jego pismach znałeść też można wicie 
rzeczy pedagogowi naŵ et bardzo przydatnych. I dla 
czegóż chłostać lub karcić dzieci za ladajaką fraszkę? 
My sami popełniamy codziennie mnóstwo niepodobnych 
do przebaczenia błędów'5 mamyż więc prawo wymagać 
od dzieci, żeby były bez błędu? Doskonałość nasza jest 

'zawsze, niestety, tylko in potentia, rzadko in netu, nigdy 
infine! .Tem niżej stoi doskonałość dzieci, będąca 11 nich 
jeszcze bardzo odległym celem! Działaj rn własne u- 
czucie dzieci, rozniecaj w nieb mysł dla praw'dy, pię
kności i cnoty, nadaw-aj ich skłonnościom dobry kiero- 
nek, i uwalniaj ich chęci od wrodzonej samówolności 
wszystkiemi środki, korzystaj z ich ochoty do czynów 
dobrych, utwierdzaj w nich tę ochotę i '.głębiaj młoda 
.niewinną ich naturę: • przekonasz się, '*.e po łobną jest
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rzeczą wychowanie żywego obrazu i podobień
stwa Hoga bez kija! W  krajach niemieckich, zwła
szcza konstytucyjnych, wypędzono wszakże kij nawet 
s kryjninałów! Tu posunięta ludzkość troszka za dale o, 
przecie'' jej dobre chęci godne są uwielbienia. „Czyli* 
to nieodzowna, byś stał sie katem młodych, czystych i 
niewinnych aniołów? Jeżeli żyjesz li dla dzieci, znasz 
je na \yjrlot, masz pedagogiczne doświadczenie, i wjt- 
rzekas/ się przy twein zatrudnieniu samego siebie? 
zostań i es' bez tyraństwa mistrzem działającej jaźni dzie
cięcej, czyli woli jej oraz przedsięwzięcia i czynności. 
Kto rzadko dziećmi się zatrudnia i dozwala im wzrastać 
jako dzikom, ten będzie musiał je za każdym razem 
skoro zwróci na nie swą baczność,* karcić! Ale w ów 
czas godzien on sam większej kary za niedopełnienie 
swej powinności? niż jego dzieci za wszystkie swe grze
chy. Łatwo dzieci spłodzić, ale nie lat wo je wy
chować! Ojciec to'prawdziwy, kto nas dobrze wy 
chował; kto nas spłodził, ale wychowywać nas zanie
dbał, to zwierze im żadną wdzięczność z naszej stro
ny niczaslugujące!

Jak surow ość, tak i łagodność, ud’JeIn!e. t. j. 
jedna bez drugiej występująca, jest rzeczą jednostronna 
i żadnego pożytku nieprzynoszącą. Człowiek jest raz na 
zawsze szatanem i aniołem w jedni, potrzebuje więc ró
wnie szatańskiej łaźni, jak i anielskiej kąpieli! Ojciec 
będący jedynie słodyczy kanarem.'bez energii i siły, da
jący się na wszystkie strony jak miód lipcowy rossma- 
rnwywać i całujący trzewik swej małżeńskiej połowicy, 
pod którym jęczy s cicha, jak dusza wyższą mocą za
klęta, niech odda dzieci swe na pierwszy lepszy pen
sjonat. bo on jest dla nich złym i pogardliwym wzorem! 
Ochmistrza takiego, co niepokazuje najmniejszego śladu 
własnej c|ziclnośei, niema własnego zdania, ani własnej 
woli, co be. w łasnego przekonania i bez pewnego cha
rakteru we wszystkiem się s tobą zgądza, co jest pra
wdziwym infantium ręx bene; ochmistrza takiego uie 
cierp w eui doinuł Lepiej, że on s tobą walczy i na
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'twe'błędy, dzieciom twym niebespieczne, uwagę twą 
zwraca/niż zę skinieniu twemu posłuszny! On ma żyć 
dla dobra dzieci, i s tego powodu wolno mu czynić u- 
wagi rodzicom ! Jeżeli on m o r a I n y m j e s t t w e g o s e- 
raju rzezańcem, cóż sie z dziećmi twemi stanie? Nę
dza. którą ty teraz i później drogo opłacisz! Pamiętaj 
o tem, że ochmistrz jest tein dla twego przyszłego po
kolenia, czem pierwszy minister we Francyi! 
Biada, jeżeli się w jego wyborze omyliłeś! — Odoso
bniona łagodność macierzyńskiego wychowania, oraz 
smutne jej skutki, są światu znajome, bo widzieć je mo
żna codziennie; niemówimy wiec tu o*nich wcale! Dia
beł jest ślepy, ciemności chmurą, a anioł jest ślepy 
światła błyskawicą; ,‘obadwa są póiludżmi, a przeto 
ziemi pedagogami!

4 )  Miłość pedagogiczna, którą ma ojciec łub och
mistrz u dzieci pozyskać, która na niebie wychowania 
ma stać sie gwiazdą ‘poranną i wieczorną, a s którą 
on ustawicznie względem istot młodych jego pieczy po- 
ruczonych występować powinien, jest zlaniem się su
rowości i łagodności w jedno. Z miłości dzieci 
dobrze zrozumianej potrzeba nam, stosownie do ich po
stępowania, raz karcić je, drugi raz głaskać; a ze sta
rania się o utrzymanie zdobytej już ich miłości, musimy 
się z niemi obchodzić równie surowo, jak łagodnie. 
Kto dzieci nie karci wcale,  lub też tylko karci, 
ten ich niekocha; również niekocha ich ten, co wzglę
dem nich jest łagodnością samą; lub te'* niezna 
wcale łagodności!  Zjednoczona surowość, i 
łagodność w pedagogicznej miłości dajesię gło
wie nie tak łatwo pojmować, *ak mierzyć na barome
trze ojcowskiego serca. Ojciec kochający swe 
dzieci i zajęty szczerze przyszłą ich szczęśliwością, 
przychodzi do tej miłości nieinyśląc wiele nad jej filozo- 
ficznem znaczeniem i wykonywa ją bez trudu. W  jego 
sercu żyje przywiązanie do dziecięcia, jak zupełnie na
turalna ; on widzi w niern krew własną i pragnie je 
ozdobą rodziny ąwej uczynić; on je miłuje prawdziwie;
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ale pragnie także dobrze je wychować; 'wiedziony wiec 
instynktem szczęśl iwym, umie stosownego czasu 
rózga i pocałunkiem ~swyra rozrządzać. Jedynie 
śród takiego wychowania pielęgnować można, idąc za 
Boga przykładem, młoda wolę, wolność, osobistość i sa
modzielność! Tu samowolność zwierzęca ustaje, przei
staczając sie wr wolną ludzką wrole.

Prawdziwein błogosławieństwem nieba i najistotniej
szą naszą szczęśliwością na ziemi jest miłość. Zazdro
ścić trzeba takiemu ojcu familii,' co umie w swym domu 
ustawicznie miłość nowym żywiołem podsycać, co potrafi 
wszystkie serca swych ulubionych wiązać w jeden łań
cuch magiczny, będący jego uczuć dobrym elektrycznym 
przewodnikiem, co jest mistrzem harmonii na klawikor- 
cie z żywych swych amorów! Jego życie jest łożem 
z róż i stokroci uwitem* ciągłym czasem wiosny i 
wonnego tchnienia. Niema większej miłości na świecie 
nad miłość rodziców ku dzieciom; ale natura, ta 
matka nasza szczodrobliwa, dala także dzieciom, %wła
sz cza małym, miłość rodziców. Wszystkie dzieci ko
chają ojca i matkę, nawet i wówczas, kiedy oni, biorąc 
rzecz ściśle, na miłość ich niezaslugują. Panuje tu wę
zeł n i e w i d ział n y, jak między ziemią a słońcem, w e- 
zeł bardzo si lny,  bo naturalny! Dzieciom dobrze 
wychowanym dość jest na pozwoleniu rodziców, by to 
lub owo stało sie woli ich/pr edwiotem; dość na rodzi- 
ciełskiein niepozwolcniu, by wolę swą w inną stronę 
skierować. Ich byczeniem staje się rodzicielskie życze
nie; ich gorącem pragnieniem, działać tak tylko, ja.' się 
rodzicom podobał Zadowo cjiie rodziców jest im najmil
szą nagrodą, a gniew, choćby i najmniejszy, jest im cię
żką karał Czoło rodzicielskie jest szczęścia ich pogo
dnym' lub zachmurzonym widnokręgiem, a łagodne lub 
groźne rodzicielskie oko jest ich radości lub smutk ■ via- 
stunein. Kto zjednał sobie miłość dzieci, ten ma ich 
wolę, a z nią ich przedsięwzięcia i czynności \ swej 
dłoni. ->

31 ilość dziecięca ma być na szacun dla rodzi
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ców lub ochmistrza oparta. Miłość bez szacunku dla ja
kiej osoby ledwie pomyśleć się daje. Jest to ciepła, 
krótka noc letnia w Grenlandyi, która znika, ledwie ze 
oczy zmrużyłeś. Czy podobna najpiękniejsza nawet pod 
słońcem niewiastę kochać istotnie, skoro nam jej rozwią-, 
złość dobrze świadoma, skoro o niej każdy, kto ja zna. 
powie, jest to najsprośniejsza wszetecznica w postaci 
niewinnego anioła, skoro obowiązkiem naszym moral
nym mieć dla niej pogardę? Można dla niej mieć miłość, 
ale krótka i zwierzęca. Lecz to chuć, nie miłość! Jak 
zdoła wychowaniec kochać ojca swego lub ochmistrza, 
skoro ten odsłania jego oczom codzień inne słabości, te 
harpie, co pożerając szacunek, plują przeciw miłości 
obrzydliwą śliną ; skoro ten obchodzi się z nim niespra
wiedliwie, bez taktu pewnego, bez konsekwencyi, skoro 
podobny do blaszanej chorągiewki wieżowej wiatrami 
najsprzeczniejszych s sobą kaprysów miotanej? Dz tri 
r.ieznają loiki i nienawidzą wszelkich oderwa
nych pojęć, przecież łatwiej spostrzegają niekonse- 
kweneye rodziców lub nauczycieli, niż to najloiczniejszy 
człowiek potrafi; niedziw wiec, że nieraz rodzice mają 
jeszcze dla ochmistrza .zacunek, a dzieci już spoglądają 
naij z lekceważeniem! Jeżeli oko kobiety jest bystre, 
to oko dziecinne jest tu okiem o s t r o w i d z a. Bądź 
więc doskonałym, ile Ci tylko podobna; bądź sam obra
zem Boga, którym chcesz wy chowańca twego uczynić; 
pomnażaj jego szacunek ku tobie s każdym dniem i s ka-» 
żdą godziną, a staniesz sie wreszcie jego miłości celem 
i ołtarzem! Miej twym wzorem ze wszech stron dosko
nałego, mądrego i kochającego wszystkich łudzi Sokra
tesa, a powie o tobie ̂ s czasem tw*ój Alcybiades: 
„Jeden jest człowiek na ziemi, który mię wsty
dem przejmuje, i który mie za każdym razem lep
szym robi, skoro o nim pomyślę!*4 Bobry ojciec lub och
mistrz błyszczy, nawet po śmierci, ciągle na niebie swe
go wy chowańca, i wpływa na niego tak dobroczynnie, 
j.ik duchy nieboszczyków spływające s chmurami na 
■żyjących b haterów w Ossy nic!
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„Staraj się, mówi Hcinroth, serce dzieci pozyskać 
i wole ich posiadać, przecież bez wydarcia im tego 
kosztownego klejnotu, którego czarodziejska mocą 
ma się życie ich zamienić w czyn własny! Zdobyć 
serce dzieci rzeczą jest łatwą. -Miłość obudzą miłość, 
jak zaufanie tchnie w nas zaufaniem. Miłość i zaufanie 
rodzą sie społem, chodzą razem, żyją s sobą i przez sie
bie. Dziecię ma wrodzoną sobie potrzebę miłości: chce> *od kolebki samej kochać i być kęchanem. Skoro rodzice 
dość wcześnie potrzebie tej jego dogadzają, — a miłość
powinna, jako opiekuńczy i łaskawy' jeniusz, 
człowieka od samego przyjścia na św’iat na łono swe 
przyjmować i stać inu ciągłe przy boku, — wnet obwi
ja sie mysł dziecięcy,  idąc za sŵ ym wewnętrznym 
popędem, około \ odziciełskiego serca! Wszakże dziecię 
czuje w rychle swą niemoc, nieudolność i pomocy 
obcej potrzebę! I jakiinże sposobem niemiałoby się 
Calem sercem i cala duszą rzucić w ramiona tym, od 
których wszystko otrzymało i wszystkiego sie spodziew a, 
czego potrzebuje, i którzy starają się tak troskliwie o 
zaspokojenie najdrobniejszych nawet jego życzeń i chęci? 
Dziecię przywięzuje sie zatem równie -do rodziców , a 
szczególniej do matki, jak młode winogrono do wńnnej 
macicy', s której ssie swre pożywne soki. Ałe i ojciec 
także otrzymuje swą porządną cześć dziecięcego przy
wiązania, co jest zwykle skutkiem-uczuci a szacunku, 
które on w dzieciach obudzą i utrzymać potrafi. Rodzice 
dzielą się więc prawie w równej mierze zaufaniem dzie
cięcia, skoro jego serce raz się ku nim s całą otwar
tością zwróciło. Nieszczęśliwe dziatki, do których — 
jak to się tak często na niższych społeczeństwa stop
niach przytrafia, gdzie nędza i bieda się zagnieździły, 
gdzie uczucie rodzicielskie niedostatkiem i smutnym lo*« 
sem przytępione zostało lub zupełnie zgasło, gdzie dzieci 
są najnieznośniejszymi ciężarem, — nieszczęśliwe dziatki 
do**których żadne przyjazne spojrzenie z oka rodziciel
skiego się nieuhniechnie, żadne słówko m łości z ust ro
dzicielskich stę niezwróci, których działem jest tylko od-
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pychającc zimno lub serce rozdzierająca nienawiść, któ
rym nieczuloś'* i twardość ojca, dziwaczność i niecier
pliwość matki, ji z pierwsze dni i lata gorzkim piołunem 
zatruwa! O, waszem smutnein przeznaczeniem jest, pu
ścić sio na czarne morze największego nieszczęścia, 
do tego na cale wasze życie; bo niema okropniejszego 
nieszczęścia, nad dźwiganie serca, które musi się 
w siebie samo ściągać, raz na zawsze zamknąć i żyć 
własna istotą, jak pelikan rozdartą swą piersią! Samo
tne, zupełnie opuszczone i do niczego na ziemi nieprzy- 
kute serce, ustaje zwolna bić dla miłości bliźniego, twar
dnieje, staje się wreszcie głazem i jest przyczyną zja
wiska ludzi takowych, o których mówimy: Niema ją 
oni ani mysłu ani serca, lub też. co jeszcze gorsza: 
Nie mają oni serca nawet dla samych siebie,  a 
tern mniej dla innych! Lecz cóż dziwnego! 
Gniew, zawiść i oburzenie były od kolebki samej 
ich potrawą, sposób przeto ich myślenia jest nieludzki 
i prawdziwie obr zy dl i wy.u Tak ważną w  peda
gogice rzeczą jest tedy miłość, za pomocą której mamy 
wychować wolę, przedsięwzięcie i działanie 
dzieci, i którą Zbawiciel nienadaremnie n aj pi er wszem 
prawem Chrześcian uczynił. Lc z nietylko matkę, 
ojca lub ochmistrza ma kochać dziecię, niech kocha 
wszystkich ludzi be'j wyjątku! Mądra natura .zrobiła 
dziecię amorein i wszyscy ludzie dobrzy kochają każ
de, nawet obce,  dziecię. Śród tej powszec mej 
miłości ku sobie wzrasta dziecię i uczy się wzaje
mności ,  t. j. miłości całego rodu ludzkiego!  
Miłość jest matką dobrego serca i dobrej woli, ona 
dziecię skłoni do posłuszeństwa rodzicom i do działania 
v dłe ich^życzenia! . . , q ,

Posłuszeństwo, łagodność i miłość są dia 
pedagoga rzeczami nadzwyczaj wielkiego znaczenia, po
rt’ nvaż są jedynemi środkami cło wychowania jaźni dzia
łającej, czyli ostatniej najważniejszej!  Miał slir 
szuość przeto niejaki Dr. Ilottcls,  zrobiwszy posła* 
szeństwo łagodność i miłość wyłączną treścią swe g ̂
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pedagogiki systemu, ałe miał słuszność takie i jego 
recenzent, który oświadczył, ze dła powiedzenia publi
czności tej jednej prawd}, iż posłuszeństwo, łagodność i 
miłość są filarami wychowania, niepotrzeba było pisać 
wielkiej i heglowskim jeżykiem na strzępio
nej księgi, ale przestać,na paroarkuszowej rosprawie! 
Przytaczamy tu z innych stron więcej niż nędzna prace 
Rotelsa s tego powodu jedynie, by naszemu czyteh i. o- 
wi dac poznać, że tak powiem, na einpirycznem zdarze
niu, na historyćżnein faktom, całą wartość niezinie- 
rzoną posłuszeństwa, łagodności i miłości, o których 
mówiliśmy. e » u * m* i * \  ‘ 1

5)  Ochmistrz i izba dzieci pełna lub też nau
czyciel i szkoła,  podobni są do państwa, są nawet 
małem państwem. Uczona zwierzchność jakiego 
pedagogium i jego lud drobny, dziki; swywol-  
ny, stoją do siebie w tymże samym stosunku, w którym 
stoi rząd do narodu. Dobrą wiec jest dla pedagoga 
rzeczą, rzucić czasami wzrokiem na państwo, i nau
czyć sio czegoś od rtfegoj t Dzieci, ludzie ci inali, 
dają się rządzić tymże samym Sposobem, co i ludzie do
rośli. Państwo ma tedy dwa nieomylne środki do 
kierowania wolą, przedsięwzięciem i czjnnoscią obywa
teli; temi środkami są: nagroda Dobrego i kara 
XłegO; Nagroda i kara dają sie także i w pedago
gicznej Utopii s pożytkiem użyć, oraz pokazują sie 
również tu, jak i w państwie, jako środki nieomylne^ 
Niesprawiedliwość jednak, s pomyki lub z innej jakiej
kolwiek przyczyny wynikająca, jest w izbie dziecinnej 
więks' ym i niebespier.niejszyin błędem, niż w wielkiej 
narodowej sali, t. j. w państwie! — Tu przedmiot na
szej niniejszej rozprawy niezmierna sie wcale, ale się 
rozjaśnia i dopełnia. Kara bowiem jest prawą ręką su- 
rowości, a nagroda łagodności;'obiedwie mają mi* 
łość swa głowa, jeżeli sa słuszne! ł

Russo jest najzaciętszym nieprzyjacielem wszelkiego 
Ogradzania i karania młodzieży, i ma zaiste wiele 
prawdy za sobą. Szczęśliwy, kto otrzymał dobre wy- 
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chowanie, n i e p o z n a w s z y, jak nędzny Ilelota łub krwią 
ciepła ożywione narzędzie nasze, zwierzem zwane, ze
wnętrznemu tylko popchnięciu poshisznein być zdolnê  
ani nagrody, ani kary! Ale, jeżeli dziecko jest głu
pim i dla tego bez granic uporczywym bydlakiem; je
żeli już je na wszystkie inne próby wystawiłeś i nicze
go na świccie nieZaniedbałeś, coby je poprawie mogłô  
a przecież daremnie i bez skutku; jeżel* masz w na
grodzie i karze jedyną już i ostatnią nadzieje; cóż 
tedy czynić? Czyliż jeszcze i w takim razie środka 
tego zaniedbać? Zaniedbać, woła Russo, ale Rnsso 
lubi wszędzie same ostateczności, i dla tego też Emil 
jego staćby sie musiał jemu samemu podobnym dziwa
kiem! Ludzkiej natury jest wprawdzie bóstwo rdze
niem, ale około tego rdzenia obwija się anioł, szatan 
i zwierze. Czyliż więc niewolno szatana siec efcor- 
cyzmami i kropić wodą świeconą, a przeciw zwierzu 
wystąpić x biczem? Bijąc złe dziecię nie bijesz 
w niem bóstwa, ale szatana lub zwierza; bóstwo je
go doznaje tu radości, bo otrzymuje tym sposobem świe
że powietrze z nieba. Depcąc w dziecku zwierza, 
nieupadlasz wcale, jego natury i godności człowieczej! 
Ale czasy dzisiejsze stały sie niestety prawdziwie dzie
wiczo - sen ty me ntalne. Markiz Beccaria był 
pierwszy, który pisał przeciw karze śmierci, ale go czas 
dawniejszy i więcej męski wyszydził; dziś zaś dały się 
słyszeć prawie po wszystkich izbach sejmowych niemie
ckich podobneż głosy. Bogu dzięki, jeszcze ich niepo- 
słuchano. Ale karę cielesną już zniesiono ł Za te sen- 
tyraentalność swą otrzymał niejeden poseł izby sejmowej 
od chłopstwa niemieckiego tęgo po grzbiecie!  Nic 
bij zwierza, a weźmie cię na rogi, lub rozbije ei głowę 
kopytem! Zęby cały lud przyjść inógl kiedykolw ek do 
filozoficznego wykształcenia i pr',ez uczucie 
własnej boskości działał  dobrze, to sangwisty- 
czne marzenia! Co o ludzie, to i o dziecku! My sa
dzimy, że w wychowaniu wszystko, nawet nagroda1 
kara s pożytkiem istotnym użyte być może, skoro pc-



dagog zna swe^o chłopca doskonale, i umie jak nąf- 
stosowniej względem niego postępować. Kara niejest 
w święcie dzieci rzeczą nienaturalną, bo to świat je
szcze pólzwierzecy. Wszakże dzieci karzą sie same 
śród ich igraszek i niekiedy z największą surowością, 
chociaż ojciec ich nigdy nieużywał względem nich kary, 
jako środka do lepszego skierowania ich woli!« — 
Słuchaj sentymentalnego Russa i niekurz nigdy twoje
go chłopca, a on cię za to swojego czasu ukarze! 
Nagroda jest stokroć niebespieczuiejsza od kary, bo 
tchnie w dzieci samolubstwem i pychą. Kara uwalnia 
je od tych wad obu..

W  nagrodzie i karze potrzeba być nadzwyczaj oszczę
dnym używać ich po dłuższej rozwadze, tam jedynie, 
gdzie konieczność tego wymaga, bo inaczej popsuć 
dzieci znpełnie można. Skoro bowiem dzieci otrzymu
ją za wszelki czyn dobry nagrodę̂  a za wszelki czyn 
zły karę, przychodzą do fałszywego wyobrażenia, iż 
niema Dpbrego bez nagrody, a Złego bez kary, iż tyl
ko dla nagrody działać dobrze, a z obawy kary 
unikać złego sje należy. Nawet o niebie i piekle będą 
miały zupełnie gminne pojęcia, t. j. że to są li insty
tutu nagrody i kary, które Ijóg dla nieboszczyków 
postanowił! , Niechajdzieci czynią dobrze z najczyst
szej miłości cnoty, a unikają złego z nie n n- 
wiści niecnoty. Kto działa dobrze dla otrzymanią 
nagrody lub dla uniknienia kary, ten jest jeszcze nie
wolnikiem, bo czynność jegt> jest skutkiem obcego 
zewnętrznego popchnięcia. . Róst\yo wychodzi 
samo s siebie. I dla czegóż Bóg niebo, ziemię, czło
wieka i wszystko stworzył? Może także dla otrzy
mania nagrody, lub uniknienia kary? O przestańmy 
być raz najemnymi robotnikami i zacznijmy 
pracować z własnego popędu! Ijzialajiny do
brze s, tychże samych powodów, s. których Bóg do
b r e  dz'a a, a staniemy się obrazem i podobieństwem 
Boga! Bod tyn& względem ma Russo słuszność, po-r 
wstając przeciw grod.zi i karze,, ale niema słuszno*
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sci. chcąc j e ■ z w y c h o w n n * a wypędzić  zupeł
n i e .  . Gdzie bóstwo śpi, a z\ 'erze czuwa, tam nagroda 
i kara'miejsce mieć mo/c i musi!

Używając nagrody i kary zważaj na następne pe
dagogiczne przestrogi. — Dopóki znajduje się jeszcze 
jakikolwiek środek inny do skierowania dziecięcej woli 
ku dobremu, nicudawaj się ani do nagrody, ani do kary! 
Wszakże ty nie kryminalistów, nie najemników pracu
jących jedynie dla zapłaty, ale ludzi wolnych, dla za
spokojenia swego wewnętrznego bóstwa i 
popędu własnego działających, masz wychować! 
Któżby był np. poetą, malarzem, muzyr.nym kompozy
torem, b i ed ny ni »p rz es 1 a d o w a ny m ciągle filo
zofem, gdyby nagroda, i nic więcej, była usiłowań 
naszych sprężyną? — Działaj tak na dzieci, żeby naj
gorętszego' uczucia nabrały dla prawdy', piękności i 
cnoty, żeby ich skłonności i chęci ku tym trzem nie
bian i ziemian b o ż y s z c z o m . stanowczo się zwró- 
ciły .* wtedy okaże się nagroda i kara rzeczą w całe 
niepotrzebną! Jaki zasiew, takie żniwo! O ilekroć 
• asluguje ojciec na baty, za wychowanie zaniedbane 
swego syna, którega dziś kijem okłada! Jak często 
godzien jest monarcha, lud swój mściwie karcący, sam 
kary. za swe błędy popełnione! Tu nietrzeba nam da
leko szukać przykładów! Czy liż ordery, gwiazdy, ty
tuły i inne honoru publicznego oznaki otrzymuje za
wsze prawdziwa zasługa! Tu trzeba zawołać: gdzie 
jesteś, o Boże! Czy liż wreszcie świecidła te uszla
chetniają lub też upadlają mysł ludu? — Nienagradzaj 
młodych jeniuszów i niekarz nieuków, bo tamci na nagro
dę, a ci na kary niezasiugują. /Słowik równie temu nie 
\Vinien, że pięknie śpiewa, jak wrona, że tylko kraczę! 
Tu potrz‘baby Boga sameg'0 nagrodzić lub ukarać, ale 

'ten niejest szkolnym żakiem i niestoi pod nas.ą kom- 
mendą. Talent i nieudolność jest szrzcśliwem lub nie- 
szczęśliwem usposobieniem, s którein na świat-przycho
dzimy. Jedynie w o l a, p r z e d s i ę w z i ę c i e i wyko
nanie zasługują na nagrodę lub arę! Żywość, po-
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pędliwość. nierozważność lub lekkomyślność dzieci umiej 
odróżniać od ich woli i przedsięwzięcia! Sędzia nad 
dziećmi ma być podobnj do Boga i nigdy się niemylić, 
bo inaczej wszystko popsuje. Już s tego względu na
gradzaj i karz bardzo rzadko, jedynie wtedy, skoro 
omylić się zupę lnem jest niepodobieństwem! Dzieci 
oburzają się przeciw doznanej niesłuszności nierównie 
silniej niż ludzie dorośli, bo niewspominając tu nozn- 
cia potężnego własnej sobistości ,  niesłuszność 
jest d*a nich jeszcze rzeczą nową, i dlatego też kol
cami sweini do żywego je bodzie! Później dopiero 
dzieci oswoją się z nią przekonawszy sie, że diabeł 
jest  panem na ziemi i z a w i e z u j e gwałtem 
oczy świętej  Nemezie! 1 któż z nas nieprzypo 
mina sobie żywro tej i owej niesłuszności, której doznał 
od matki, ojca ochmistrza, lub szkolnego nauczyciela? 
O tej niesłuszności myślemy dziś i myśleć bidzicm nie 
raz jeszcze w naszem życiu, a przy tein za każdym ra
zem są dć o charakterze osoby, która nas skrzywdziła, 
bo pie *w\sz wrażenia są niepodobne do zatarcia, bo 
pierwsze rany bolą wiecznie, bo łatwiej doznane Do
bre niż ' łe, wylatuje nam s pamięci! Zdarza się, iż 
czasami słyszeć można starca z najwickszem oburzę- 
niem opowiadającego nam o prześladowaniu su ern przez 
nesprawiedj wego szkolnego tyrana, chociaż ten już od 
dawna w proch się r ssypal. Kto sądzi, że nasza nie 
śmiertelność polega jedynie na zapisaniu się 
w ludzkiej pamięci, en będzie ż\łpo śmierci swej 
długo* zostawszy raz ocfi nistrzem lub szkół publicznych 
nauczycielem! Znajomoś; cr. o\' ieka niejest nigdzie pe
dagogowi tyle potrzebna jak tutaj ! ■— P w aż aj pilnie 
na skutki twej nagród} Jub kary,-i stosuj się do tego 
później. Nagroda ra<' i ) tnią ambicyą, kara u- 
porcz) wość$ obiedwie ps »ją jaźń lepszego ror 
d z aj u! Jeżeli więc do' ' eżesz jakąkolwiek wypły
wającą z nich niekorzyść, eużywaj ich więcej, albo 
też nądąj im inny kształt i. ip ie znaczenie! Niejedne
mu despotycznemu ochmistrzowi, rów»’ ja nieje nemu

4
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książęcemu Dejowi, zdaje sie, że lepicjby było, gdyby 
nagroda i kara więcej, niż zwykle, na dzieci i ludzi 
wywierała wpływu. Lecz to są d w ó nożne zwie
rzęta i pragnęliby wszystko przerobić na swoje ko
pyto. Precz od nich! — Kurząc dzieci niepoknż ani 
namiętności, ani zemsty, ale też także nieotaczaj się 
sybtrskim duszy chłodem, bo niejesteś szatanem, 
ale człowiekiem i wychowy wasz człowieka! Miej li
tość szczera nad dziecięciem, które ukarać musisz, 
i odsłoń mu twe dobre, g o r a-c a- m iłościa napę I- 
nione serce! Niech dziecko poiniarkuje, że ty smu
tna powinność batożnika wypełniasz z największa nie
chęcią, i że nigdybyś do tego kroku nieprzystapil. gdy
byś na jego przyszłą szczęśliwość obojętnem mógł po
zierać okiem; niech pozna, ile cię to kosztuje, uzbrajać 
rękę rózgą przeciw twemu serdecznemu młode
mu przyjacielow i! Niekarz jnk minister obrażony, 
jak kat bez serca, ale jako ojciec w niebie i na ziemi!
— Nagradzając okaż radość najżywszą! Twoje zado
wolenie będzie większem dla dziecka szczęściem, niż 
otrzymana z rąk twych nagroda. Serce żyje serdecz
nością i rosplywra się chętnie w równie czującem sercu. 
Dzieci są jeszcze amorumi, t. j. ludźmi,, których głowa, 
chęć, ŵ ola, których cała istota jest sercem! Amor, 
to uosobistnione serce! Niema wrięc dla dzieci 
większego szczęścia na ziemi nad serce nauczycie-* 
ta, równie z ich sercem bijące! Miej serce dzie
cinne, a rządzić będziesz sercem dzieci! Czyń wre
szcie wrszelką nagrodę, ile ci podobna, publiczną, bo 
ta podsyca ambicyą, która, choć niezaŵ sze dóbr? , jest 
do dobrych czynów podnietą! Oprócz tego wzbudzać 
będziesz tym sposobem w dzieciach chęć do wTspólza** 
w’odnictwa w& małym ukoronowanym Febcm! — KarA 
więcej- zmianą t*vego dotychczasowego postępowania, niż 
rózgą! Dwa lub trzy kwadranse, — tyłka nie dłużej
— twej obojętności, zdołają nieraz więcej wywrzeć m* 
dziecko wpływu, niż krwawa chłosta,  którą już 
kilkakroć bez widocznego skutku otrzymało!: Wszakże
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jesteś Bogiem ójcefu w raju twych dziatek, a spojrzenie 
twe jest iin płomienista tarcZa słońca, łub wskroś prze
nikająca i straszliwa błyskawicę! , Zaczew dzieci lubiące 
czystość prowadź w towarzystwo; pług* we i brudne zo
staw przy mamce łub piastunce w izbie dziecinnej, to 
może działać ua nie, i być ich kara! Jeżeli zaś tego 
pieczują, rób z nich drwinki! Powiedz np. niechlujowi: 
zostaniesz sie wdomu, będziesz myszy pilnował 
będziesz kotów strażnikiem i t. p. Inne dzieci 
powtórzą twe słowa, złainia je w-swym stokrotnym od
głosie i karcić będą winowajco, aż sie poprawi. Lekko
myślnego pleciucha Oddalaj za każdym razem s towa
rzystwa, skoro zacznie się mowa O rzeczach, których 
nie należy się rostrąbiać na ulicy; umiejącemu trzymać 
jeżyk swój na wodzy, pokazuj twe zaufanie! Przecież 
niejest tu mowa o ważnych tajemnicach, bo o tych naród 
lilipuci nic wiedzieć niepowinien, ale o fraszkach, któ
re czasami sa mniej więcej ważne. Opowiadaj dziecku 
długiego języka powiastki wyszydzające plotkarstwo 
juk np.: Podług podania Rabinów spadło raz z nieba na 
ziemię, między żydów znajdujących się pod wodzą Moj
żesza na pustyni arabskiej, 24- wielkich koszów napeł
nionych plotkami. Żydowskie niewiasty rozerwały na* 
tychmiast dwad' ieścia tych koszów między siebie, dla 
mężczyzn żydó\r ostały sie wiec jeszcze cztery kosze. 
Czyliż i ty byłeś na pustyni arabskiej z żydami? — 
Kłamcy niecliciej wierzyć pr ez czas pewien, a to sto
sownie do skutku, który wywierasz nań tym sposobem, 
ani słowa; podstępnemu lisowi długo neufaj i przestrze
gaj inne dzieci, by sie miały przed nim na hacr pości. 
Kto drugiemu sprawił boleść, ten ma także doświadczyć 
boleści już dla tego, by ją poznał, i nieczynil bliźnim, 
nic niemiłego. Dzieci są ludźmi dzikiemi, zaczem prawo 
odwetu, czyli odpłacenia rownego równem, ta moralna 
bomeopatya, może tu s pożytkiem hyc zastosowana. O, 
często miedzy dziećmi dobra jest tli ręcz czy z na! — 
Olmdzaj w dzieciach uczucie dla honoru, a chronisz 
sie od nagrody i kary! Jedąa że sam pin- ej nąleżyte



mieć musisz honoru pojęcie. ’Tvłko miłość prawiły, 
piękności i cnoty, tylko pozyskana praca dziel* 
ność i zasługa rzeczywista honor nam przynosi* 
Honoru nikt nain wydrzeć niezdola, jeżeli go mamy islo- 
tnie, bo honor jest nasza sobistością* Ale rod'• co 
twego wychowańca maja tu osobliwe i najsprzeczniejsze 
s sobą mniemania, Zowie sic np. w tej lub owej rod i- 
nie ten, co w karty przegrał i długu swego na tychmiaM 
nieplaci, człowiekiem bez honoru; ten zaś który rzemie
ślnika lub służącego domagającego się za krwawą swą 
prace zapłaty, bez czucia ża drzwi wypycha, człowie
kiem s honorem 5 ten co niewyzwał swego'najlepszego 

* przyjaciela na pojedynek za jakie niebaczue publicznie 
wymówione słówko, człowiekiem bez honoruj tcu zaś. 
co wyciął lokajowi swemu za słówko broniące uczucia 
swej sobistości policzek i wybił mu zęby-, co pastwi sie 
nad poddanymi swymi, nawet nad własną zona, człowie
kiem s “honorem ! O przebrzydły świecie, kiedyż prze
staniesz być lalką szatana! Ochmistrz domowy ma 
więc w takim razie tern bardziej usiłować, by dzieci na
brały lepszego wyobrażenia o honorze od ich rodziców! 
— Niebądź wcale hojny w rozlewaniu zawstydzenia 
bo to przytępia wreszcie własne uczucie i robi dzjecię 
istotą bezczelną. Szyłlera „Zbrodniarz z utraty 
honoru” jest całemu światu czytającemu pisma niemiec
kie znajomy. Własne uczucie,* które krzywdy doznało, 
zapala się nienawiścią i odpłaci nam za swe cierpienie 
dziś lub jutro pogardą! Gminnych wyrażeń i wymyśłaó 
nieużywaj nigdy, bo te oburzają, i są dobremu smakowi 
szkodliwe. Niedozwól, a ein bardziej niesprawuj tego, 
by jedno dziecko drugie zawstydzało, bo zapali się mię
dzy niemi nienawiść i oboje stracą na charakterze! Nie 
porównywaj dzieci do innych d' ieci; niechwal jednego 
z nich na kosr.t innych; mewystawiaj żadnego z nich za 
wzór dla drugich: bo obudzisz zazdrość, a z nią obmowo 
i zawiść! Częsta pochwała w oczy jest .truci'ną dla 
młodej jaźni, i przepełnia ją próżnością. Miejsca hono
rowe w szkole są wprawdzie powodem do wspólzawo-



dnictwa w pilności i pracy,' jednakże poił względem 
wpływu na charakter częstokroć bardzo szkodliwe. Kto 
był, jak to już raz powiedzieliśmy, Prymusem przez 
wszystkie klassy, a w ostatniej uwieńczony został korona 
książecia całej młodzieży, ten stracił towarzyskie  
przymioty i otrzymał wychowanie na despote! 
— Rózga będzie ci „wprawdzie nieraz bardzo przydatna; 
wycłiowaniec twój przecież niech lepiej myśli, jak Spar- 
tańczyk, i więcej się lęka zarzutu miękkości, niz roz
dzierającego ciało za każdem uderzeniem rossyjskiego 
knuta! — Karząc dzieci cieleśnie, oszczędzaj ich głowy, 
uszu i dłoni, a szczególniej palców. Niebądź barba
rzyńcom i uiebij, jak turek, w piety ! lTnikaj wszelkich 
uderzeń obrażających honor j oburzających ludzkość! Ka
ra cielesna niechaj niebędzie nigdy publiczna, bo zatwar- 
dza serce młodzieży. Dziś jeszcze wzdrygamy sio my
śląc o tak zwanej jezuickiej sobotniej cenzurze, 
gdzie wszystkie klasy do jednej sali zgromadzano, dzien
niki czytano i młodą skórę bez litości garbowano! Oby 
przepadł raz na zawsze ten duch katowski! — Kara ma 
być rzadka, ale skoro ją raz uznałeś za nieodzownie po
trzebną, powinieneś ją wykonać. Prawo u ł a s k a w i e- 
nia, ten przywilej królów, przypomina nietylko ludziom 
dorosłym, ale także i dzieciom, ich zawisłość od 
woli, a tylckroć od samowolności i kaprysu je
dnego człowieka, i oburza ich naturę; niepotrzeba 
więc go używać! Tylko osobistą urazę wolno ci dzie
ciom przebaczyć, tylko zbrodniarzów przeciw twemu ob
rażonemu majestatowi możesz ułaskawiać; z resztą nie 
twoja osoba, ale prawda, piękność i cnota niech będzie 
święta! — Spostrzegaj a c przewinienia dzieci, niezwa-  
*aj na nie po raz pierwszy, bo te mogą być niewin
nym płodem niewinnej ich płocbości; poraź drugi prze
baczaj także, bo ci niewiadomo, czyli to lekkomyślno
ścią, lub też złą chęcią: po raz trzeci chwytaj na go
rącym uczynku i występuj z groźbą ukarania, 
a po raz czwarty przystąp do praw surowości i 
ukarz! Pięknie prawa te powtarzają same dla siebie

U . T o m u  1. , ^
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dzieci polskie grając w pliszki i wołając: „Pierwsza ka
pustna, druga przepustna, trzecia łapana, czwarta karana!** 

Kara, mówi Jean Paul, niech spada tylko na wi
nowajcze przeświadczenie, — a to jest s początku 
u dzieci, jak i u zwierząt zawsze niewinne. Dzieci ró
wnie jak gwiazdy na wysokiej górze, drzeć niepowinny. 
Ziemia niechaj ich oczom jako słońce jasne się przedsta
wia, nie zaś jako czarny planeta! — Wielkie nagrody, 
mówi Montesąuieu, oznaczają budowle państwa zaczyna
jącą grozić rozwaleniem5 są to podpory starego, pochy
lającego się ku swemu upadkowi gmachu! Toż samo 
rozumie się o wielkich karach, równie w pnństwie jak 
w szkole lub izbie dziecinnej. Nie wielkie, ale nie
zawodnie nas spotykające kary są silne, wszech
mocne. Stąd też prawdziwem lichwiarstwem są po wię
kszej części równie kary policyjne chloszczące kieszeń 
obywatelską tam talarami, gdzieby polska złotówka lub 
srebrnik wystarczyły, jak i wszelkie kodexu karnego nie
ludzkie okrucieństwa, bo niezadrzy ten przed wplecie
niem w koło, kto sobie z miecza i szubienicy nic nierobi! 
— Jeżeli starzy Gotowie, Grenlandczykowie, kwakrowie 
i większa część ludów dzikich wychowują bez kija spo
kojne i silne, jako leśne drzewa, jaźni dziecięce, okoin 
których mogłyby sic jaźni nasze obwij.ić, jako ułaska
wione węże, to przekonać się na tym przykładzie powin
niśmy, jak źle używamy szkolnej rózgi, skoro ta później 
zgrubieć i w kij zamienić się musi. Rózga ma swem 
przeznaczeniem zrobić raz kij niepotrzebny. Sama róz
ga ma tylko parę razy, jako paradygina i tema przysz
łości wystąpić na scenę, pó/.niej niech miejsce jej zastę
puje lekka groźba, niech słowo pokaże się rzeczą dosta
teczną I — Dziecię poczynające uderzać, niech bę
dzie napowrót uderzone, a to najlepiej od samejże ude
rzonej osoby, skoro ta dorosłaj więc i od pokojowe#! 
Nierób tu wyjątku .ani nawet na książęcym s^nku! Jak 
młody ba ran lubi trykać, tak młody chłopiec lubi 
uderzać. Gzem baranowi wyrastające rogi, tem chłopcu 
pięść siłę swą poczuwająca. To objawiająca się dusz#
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natury. Ale jak baran od silniejszego barona uderzony, 
trykać przestaje, tak chłopiec poprawia sic kara odwetu. 
Jeżeli dziewczyna uderzona została, niech ojciec za nią 
uderzy, jako curator sexus, jeżeli zaś chłopiec uderzony 
został i skarży się przed tobą. niegodzien jest przyszłej 
polskiej karabeli, ponieważ broni sie jak baba Izami za
miast pięścią i szuka jak dyplomatyczny niewolnik u 
obcej potęgi wsparcia! -r- Nigdy niech nie przychodzi 
do zaciętego znpaśnictwa między rodzicielskim a dzie
cinnym uporem, bo walka tego rodzaju karmi się i po
krzepia miody szatan! Zaciętość rodzicielska jest dla 
zaciętości dziecięcia przykładem i wzorem. Po pewnym 
odbytym przeciw jego uporowi natarczywym szturmie, 
zostaw mu zwycięstwo I Bądź pew ien, że boleć je będą 
otrzymane rany, że więc nie tak łatwo uda się po drugi 
raz do podobnej ura!ki, że twe ustąpienie s pola, mimo 
tego, że mógłbyś zwyciężyć, gdybyś chciał, będzie jego 
uporu lekarstwem! Dziecię jest także kombinująca istotą! 
— Zaledwie jest jaka więcej znamienita kara dziecięcia 
tyle ważna, ile pierwszy kwadrans po wykonanej 
karze i przejście do przebaczenia, do pojedna-* 
ni a. Po okropnej godzinie burzy znajduje nasienne sio-* 
wo grunt ciepłym deszczem, jak wodą święconą, oblany, 
dla tego też miękki i płodny. Obawa kary zacię
tość, upór i niechęć,* które się pierwej przeciw twej mo
wie buntowały i odbijały ją swym barsko-konfederackim 
puklerzem, j u ż p r z e m i n ę ł y; łagodna wiec nauka wdzie
ra się teraz łatwo do serca bolejącego i staje się 
jego balsamem. Tak miód goi ukąszenie pszczoły, a 
oliwa otrzymaną ranę! W  tej ŵ ażnej chwili wiele masz 
mówić, skoro sam opłonąleś z gniewu i głostwrój złago
dniał. Pokazując dziecku własną twą boleść, najłatwiej 
boleść jego uśmierzysz! Ale nrsztnikicm jest tu 
babskie lato następujące po meskiem lecie, t. j, g n i e w 
twój po gorącości ukarania chwili! O tylko się na dzie
cię niegniewaj dłużej, skoro je już ukarałeś! Kara ma 
dziecię poprawić, i gniew twój złagodzić! Gniew twój 
po kurze jest nową burzą po burzy następująca i na,



6 3 6

pełni,! dzieci*; nowa trwoga jest przykładem dla niego 
n i e u t.u ł o u e j n i e n a w i ś c i, nauka mściwości. Po czar
nej chmurze niech przeto rosswieca się niebo twTe pogo
dnym błękitem! Kobiety popełniają zwykle błąd ten, o 
którym mowa. dla tego tez lepiej zęby dzieci nigdy nie 
Jvąrały.~ Jak z mężami, tak i z dziećmi obchodzą sie one 
w tym punkcie‘nięrostropnie. Ale to ich natura, która 
żyje żucieęi i odkuciem, bądź boleści, bądź gniewu! Ten 
gniew po wywartym juz gniewie, ten pozór, mający być 
dalszym ciągiem kary, źe teraz tyle jak dawniej 
kochać niemożemy,'albo jest dla dziecka, — które 
.wierzu podobne, żyje zawsze w płynącej minucie i na

wet po chwilach najmiększej trwogi lub wściekłości po
żywa swą potrawę zupełnie spokojnie, jak gdyby nir ego 
nieucierpiało, — rzeczą niezrozumiałą i <lla tego bez ża
dnego skutku, albo też, w łaśnie dla owego inysłu utapia- 
jącego sie li w teraźniejszości, oswaja dziecię s twą obo
jętnością i uczy je obejść się ber. miłości twojej, ałbo 
wreszcie prowadzi dziecię, cierpiące za grzech już uka- 
ran}' i pogrzebany, do* oburzenia się przeciw' twemu ty- 
raustwu i wlewa w serce jego nienaw iść ku tobie!—Je
żeli już państwo jedynie czyny na infamią wskazuje, 
nie zaś ludzi, — wyjąwszy wtedy, kiedy im nietylko 
honor, ale i życie wydziera, — to tern większem jest 
s twej strony przestępstwem, skoro w dzieciach wytę
piasz własne uczucie i karcisz je znakami niesławy 
lub hańby. Dzieci niesn zbrodniarzami, chociaż uczy -  
nify ten lub ówr krok nierozważny; barbarzyństwem więc 
jest cześć im wydzierać. Możesz im w nagrodzie dawać 
patenla szkolnego szlachectwa, orderowe wstęgi łub 
złote łańcuszki, książęce gwiazdy, doktorskie kapelusze 
i k p. możesz ira znowu, skoro na karę zasłużyły, od
bierać, czerń je dawrniej, gdy tego były godne, mvień- 
cr.yłeś; wszystko to ujdzie; niech tylko kara niepostepuje 
dalej, niechaj nie nabiera, — bo jak Złe jest Dobrego, 
tak kara nagrody u j e in n i ą, — w i e c ej t wr i e r d z ą c ej 
niż odmawiającej latury, co miałoby miejsce, gdybyś 
dzieciom wkładał np. ośle u .y na głowę, lub też ka-
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pclusik błazna z dzwonkami, lub małpią cza
peczko i t. p. Hańba jest zimnym orkiem dla we
wnętrznego człowieka, jest dla jaźni piekłem bez 
n a d z i e i w y b a w i e n i a, gdzie potępieniec niczem już 
stać się niemoże, wyjąwszy jednym diabłem więcej. 
Nietylko dziecka alę i ojczyzny twej śród kar tego ro
dzaju hańbić niepowinieneś. Posyłaj tedj lepiej, — bo 
to tylko naturalnym odwetem, — winowajcę pod 
czarnego, niż pod białego orla! Jak w państwie tak i 
w szkole ma zwrać się oszczerstwem ogólne prze
zwisko! Niech niewolno będzie pod berłem twojem ni
komu powiedzieć: ty jesteś łgarzein, złodziejem,  
ale: ty skłamałeś, skradłeś! Czemu? Kto raz skła
mał lub ukradł, może się jeszcze i powinien poprawić! 
Przezwisko więc haniebne jest w każdym razie 
honoru skrzywdzeniem! — Niewymagaj od dzieci, 
aby ci rękę całowały po otrzymanej karze, bo czło
wiek niejest pudlem! Niechaj cię pocałują w rękę z wła
snej woli, i po otrzymanem innego rodzaju dobro
dź i ej st wie! Trudno w tej chwili kochać, gdzie zgrzy
tać zębami potrzeba! Do Boga nawet modlimy się po 
otrzymanej od niego karze wtedy dopiero, skoro z na
szej trwogi lub z naszego oburzenia ochłonęliśmy, skoro 
pomiarkowaliśmy się sami, poznaliśmy naszą winę i nie
bieskiego ojca sprawiedliwość! — Nigdy niepolewaj bo
leści twego wychowańca ironią lub szyderstwem 
bo to olej wrzący dla jego rany! Przyjmuj jego boleść 
z ludzką spokojnością, z litością a czasami 
z żalemI Skoro młody wychowaniec królewski, Lu
dwik 14 . jak wiadomo, zapomniał się przeciw Fen clo
no wl i z gniewem przeciw niemu wybuchnął, sławny 
ten ochmistrzów książę, niedrwil z gniewu chłopięcego, 
ale roskazał paziom z największem sery o posługi
wać królewiczowi i przypominał im to ustawicznie, mó
wiąc z lekka i łagodnie: cicho! cicho! Tym sposo
bem zarumieniła się burza, skończyła na samej błyska
wicy, odwróciła swe pioruny i rozjaśniając się pogodą, 
błagała swego jowiszowego władcę o przebaczenie!
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Dziąłając na wole, przedsięwzięcie i wyko
nanie młodej jaźni, chwytaj ciągle za przedmiot naj
bliższy i wiedź ją drogą najkrótszą do celu! Dla odlc-r 
głoś ci i przyszłości  mają dzieci, do jednego miejsca 
tyłko, w któreni się znajdują i do płynącej chwili przy
wiązane,, niewiele myslu. Jeżeli tedy wychowaniec twój 
dopuścił się np. kradzieży, nie tyle wpłyną na niego twe 
przedstawienia, że kiedyś spotka go za to kryminał lub 
szubienica, że go za to wielka hańba oczekuje, że matka 
umrze zi rospaczy, ojciec rozgniewa sic okropnie, skoro 
się o tern dowiedzą i t. p., . ife krótkie wyrazy twe2 
Ukradłeś i sam się shańbiłeś,  precz więc z 
mych oczu! ^Straciłeś mą miłość i inoj szacli
nek f — Wówczas chłopiec poczuje żywo swą ohydę, 
zapłacze gorzko w kącie, i poprzysięże. iż nigdy się 
więcej pod tym względem niezapomni. Łajanie two
je ma być zawsze krótkie, ale pełne mocy i go
dności. Niepraw mu długich kazań, bo te, nawet i 
w kościele, podobne są do opium i najłatwiej usypiają!

Tu kończy się nasze jaźni działającej t. j. woli 
przedsięwzięcia i wykonania rozwikłanie,jednak
że tylko w ogóle. Dobre jest celem ludzkiego dzia
łania, ma przecież trzy postaci (§. 2.) i występuje ja
ko pożytek, szlachetność lub oboje w jedni. Jaźń 
działająca a młoda, zwraca się więc ku każdej s tych 
postaci i,wszędzie wymaga naszego kierunku, naszej 0- 
pieki i naszego niewidzialnego opatrzności palca. Udać 
się przeto i w tę podróż za nią nam potrzeba! To jest 
dalszego ciągu rzeczy naszej przyczyną. Nastę
pne paragrafy wynikają więc z niniejszego,  i są 
szczególoweui jego przedstawieniem. Jaźń 
działająca na różnych stajach Dobrego jest ich 
treścią!,

*• 8 3 .
JJaźnią działającą przeistacza się sobistość 

człowiecza ze swego pierwiastkow ego in po-
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tentia w  swe in actu, a nawet w swe insem- 

piterno. £lobistość człowiecza jest bóstwem, 
a to jest Dobrem. Jaźnią działającą urzeczy

wistnia się tedy bóstwo nasze, a celem tego 

urzeczywistnienia^ jest rozwikłanie leżącego 

vv nas, i dla tego też nam od nieba przezna
czonego ii a j  w y  ż s z e g  o D o b r e g  o ! —  

Dziecięca jaźń działająca niejest jeszcze wol
na, ale samowolna, t. j. p r z e d m i o t u  nie

w o l n i c a ,  i d la t e g o  p r a g n ą c a  n a d  p r z e d 
ni i o t e m p a n o  w a n i a. Jaźń ta znajduje się 

dopiero na pierwszym stopniu swego rozwi
kłania, jest przeto twierdzącej natury. Zaczem  

nie D o b r e  i s t o t n e  i p e ł n e ,  ale D o b r e  
t w i e r d z ą c e  t. j. p o ż y t e k ,  jest celem jej 

dążności. 1 tak też jest w  rzeczy samej. Już 

malutkie dziecię niesie wszystko do gęby i 
pragnie t y l k o  p o ż y w a ć !  Twierdząca na
tura jaźni dziecięcej, która codziennie olbrzy

miej się rozwikluje, oraz samolubstwo i sa-  

inow olność, będące jej naturalnym przymiotem, 

ubijają dziecku gościniec do wszelkich ludz

kich wykroczeń, i Z l e ,  gnieżdżące się tu 
w  odosobnionym pożytku, przychodzi w  niein 

do wybuchu. Dziecię okazuje też bardzo 

wcześnie wszystkie zle namiętności, zapalczy-  
wość, gniew, wściekłość, upór, zazdrość, za
wiść, osczerstwo, kłamstwo i t. p.; staje się 

wnet karłem, gotującym smolę dla piekła i za
czyna swe rodzeństwo starsze szpiegować  

przed ojcem ohydzać, na wszystkie sposoby, 

obrażać i trapić, raduje się s cudzej szkody * 
kłóci się, kopie dołki pod innemi, tchnie py-
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c b ą , zarozum iałością i rożnego rodzaju o rosz
eniem, zapala się  żą d zą  p ien ięd zy, kradnie, 

znajduje upodobanie w  dręczeniu małych z w ie 
rząt np. psa, kota, żab Itib ch rab ąszczy . T ym  
sposobem rznie się  d ziecko  prostą drogą do 
p rzek lętego  H adesu, i staje się, je ż e li żadnych 
przeszkód  nieuatrafia, etycznym  szatanem , re
alnym człow iekiem . W ych o w an ie  starać się 
powinno w a lc z y ć  przeciw  tym w szystkim  g w a ł
tem w dzierającym  się na scen ę w adom , prze
mieniać j e  w  cnoty, lub też przynajmniej przy

tłumiać.
Czem u Z ł e  je s t  rz e c z ą  najpierw szą, do któ

rej skłania się natura d z ie c ię c a ?  D la cze g o  
pragnie bóstw o młode zam ienić się w  szatana 
kon ieczn ie? O d pow iedź na to następująca-* 
D zie c ię  goni nie z a  Ziem  b ezw zgłęd n em , które 

je s t  rzeczyw istym  diabłem , ale z a  pożytkiem , 
a  w ię c  z a  tw ierdzącein  D obrem , które jest 
Z łe m , w łaśnie d la * te g o , że  je s t  li P ó ł  d o 
b r e m . P o ż y te k  jest tw ierdzeniem  w  istocie 
D obrego, a c z ło w ie k  realny, którym je s t  d zie 
c ię , je s t  tw ierdzeniem  w  istocie c z ło w ie k a ; 
tw ierdzen ie  za ś  jed n o czy  się  najłatw iej s tw ier
dzeniem, będąc je d n e jż e Nz  iiiem natury , 1 i musi 
s ię  w  całej sw e j pełności ob jaw ić, nim zbliży  
s ię  do s w e g o  ostateczn ego kresu  i przejdzie 

w  przeczenie. O p rócz tego  san o w o ln o ść, ta 
w o la  z w ie rz ę c a  i szatań ska, id zie  przed wolą 
p r a w d z iw ą . i je s t  je j  rodzica. P ie rw szą  rze 
c z ą  jest niew ola, drugą w olność, bo ta je s t  li 
naszej pracy i n aszego  w y k szta łcen ia  owocem
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—  O koliczności te są  ciągłym  powodem do 
optyczn ego myśli złudzenia, przedstawiającego
nam ludzką istotę ja k o  z łą  w  sw ym  pier
w iastku ! /

C a ły  ten paragraf zatrudnia się t w i e r d z ą 
c ą  s t r o n ą  cz ło w ie k a , D obrego i działania, 
w sk azu je  drogi, na których dziecię  o b w iew a 
sam ielow y w iatr zepsucia, i podaje środki, któ- 
remi w k racza jącego  w  kraj istoty młodej czarta 
odpędzać należy.

1)  Powyższe ogólne zarysowanie naszego niniej
szego przedmiotu jest na stopnu umiejętności naszej, 
na którym właśnie sic znajdujemy, rzeczą już zupełnie 
zrozumiałą; zamiast więc czytelnika objaśnieniem niepo- 
trzebnem zatrudniać i dłużej na jednem miejscu zatrzy
mywać, przechodzimy do szczegółów. Jaźń działająca 
naszych dziatek ma tedy naturę etycznego szatanâ  
s którym już od dawna (§. 2.) zabraliśmy znajomość, 
i goni samolubnie za pożytkiem! Zobaczmy teraz 
jak rodzice sami częstokroć wychowują w dzieciach 
swych czarta, i jak tego bezbożnika z młodych istot wy
ganiać potrzeba! Dziś modą jest prawdziwą prawić o 
opętańcach i o różnego rodzaju exorcyzuiach; wszakże 
dzienniki s Preworstą i Magikon są ulubioną niejednemu 
lekturą! I dlaczegóżhy tedy nam o rzeczy ftj mówić 

niegodziło, zwłaszcza iż nas przedmiot sam do tego 
zniewala?

Namiętność, ta zwana tak ciągle wrząca i wie
cznie kipiąca sinoła piekielna, w której Spinoza znajdu
je przyczynę naszej poddańczej zawisłości  i 
niewoli, i w której smażą się nieraz biedne nasze du
sze, niejest, biorąc rzecz głębiej, Złem, lecz Dobrem. 
Ona pędzi człowieka do czynu, do własnego objawu, do 
stworzenia swego świata, swego nieba, — lub pieklą*

C zę ść  I I .  T o m u  t . 41
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Bez niej życic podobne jest do dyni, ma woduislość swa 
naturą i vnet gnić pocznie; bez niej poeta niejest poetą, 
mówca niejest mówcą, bohater niejest bohaterem, nawet 
filozof niejest filozofem; bez niej nic wielkiego na ziemi 
się niestało i stać się niemoże; bez niej byłby świat zi 
innym, głuchym, umarłym smętarzem! Jest to ogień świę
ty, który niegdyś Prometeusz wykradł z nieba, który na
wet leniwca pali jak drewno, w gorący dym zamienia, i 
na żagwiach swych w* górę unosząc, ku niebu ciska jak 
s procy! Dobre kochać z namiętnością, a Zle nienaui- 
dzieć z namiętnością nam potrzeba, jeżeli pragniemy zo
stać obrazem i podobieństwem Boga. Namiętność jest.
jak rzekliśmy, rzeczą dobrą! Czy liż więc niema wenie 
złej namiętności? O, więcej jest złej, niż dobrej! Cóż 
więc jest złej namiętności pr/.yczyną? Dobra namiętność 
jest miłością, które nam Zbawiciel poleca i która sta
nowi istotę naszego szczęścia; zła namiętność jest nie
nawiścią, tą miłością szatańską! Ale i miłość nieza- 
wsze jest dobra. Wolno np. kochać namiętnie jaką nie- 
należącą do naszego rodzinnego szczepu panienkę, ale 
niewolno szaleć z miłości ku własnej matce lub sio- 
strze, ku żonie naszego przyjaciela i t. p.! Na
miętność polegająca na samo wolności jest złą, pole
gająca zaś na woli, t. j. lia samowolności oswojonej, 
prawa boskie i ludzkie czyli samowolność inną szanują
cej, jest dobrą. A że wola istotna zgodzić się musi z wo
lą wszystkich ludzi i z wolą Boga, ponieważ zawsze 
zwraca się ku rzeczy godziwej,  i że samowolność 
różni się tem jedynie od woli, że goni za rzeczą nie

godz iwą ,  więc też rozumie się i o namiętnościach. Do
bra namiętność przywięzuje się do godziwych rzeczy i 
występuje np. jako niesłychana miłość ludzkości, sztuki, 
umiejętności i t. p.; zła namiętność przywięzuje się do 
niegodziwych rzeczy np. do pijaństwa, pieniactwa, ros- 
pusty, szulerstwa i t. p. Namiętność jest rzeczą dobrą 
staje się zaś złą, jeżeli na złej podwali spoczywa, 
lub też zwraca się ku Złemu. Tak ogień jest na
szym dobroczynnym żywiołem, ale zaruzem przycr«yną
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pożarur — Potrzeba odróżniać namiętność od zapal- 
czy w oś ci. Zapaiczywość jest iskierką, która wnet 
powstaje i znika, namiętność jest ciągłym Wezuwiusza 
ogniem podziemnym: zapaiczywość rzeczą chwilową, mi
nuta, źywostanem, namiętność rzeczą nieustającą, wie
kiem, bożostanem; zapaiczywość objawia sie w tak zwa
nych alTektach, namiętność w wielkich cnotach lub zbro
dniach. Człowiek gorączka jest zapalczywy, człowiek 
flegma jest zwykle namiętny. Zapalczywy wpada w wście- 
k ość, tłucze w moździerzu własny złoty zegarek, traci 
władzę nad sobą i niewie, co czyni; namiętny pracuje ci
cho, z zimną krwią i rozwagą, uiezna zmordowania, idzie 
cale życie swe wolnym krokiem do celu, jest zawsze 
własnym panem i wie, co czyn.. Zapalczywy staje się 
zbrodniarzem be' zamiaru, a namiętny zawsze z zamia
rem. Zapalczywy ochłonąwszy i przyszedłszy do siebie, 
żałuje swego uczynku, płacze i żebrze przebaczenia; na
miętny dokonawszy swego czynu, spogląda np. na zwło
ki swego własną ręką zabitego wroga spokojnie, na
wet z radością i uśmiecha się szatańskim uśmiechem* 
Zapalczywy zapala sie łatwo, ale wnet zapal jego usta
je , dla tego też miłość jego i nienawiść jest krótka; on 
do żadnych dzieł wielkich i wytrwałości wymagających 
niezdolny; on ciągle miernością! Namiętność robi nas 
szatanem łub Bogiem!

Namiętność występująca tu właśnie na widownią, 
niejest wcale w pedagogice naszej dotychczasowej rze
czą nową. Wszakże ona jest samo wolnością lub wo
la, uraz idacem za nia przedsięwzięciem i wyko- 
naniem, które już dobrze znamy, jest jaźnią działającą! 
Nic się tu niczmieniło, wyjąwszy stopień! Namiętność 
bowiem jest jaźnią działającą z wr i ecznym^ ogniem i 
z niesłychaną wytrw łością! U dzieci zwraca się 
namiętność ku twierdzącemu Dobremu i wtrąca je tym 
sposobem w otchłań napełnioną licznem szataństwem. 
Wszystkie dzieci są gwałtów ue, zapalczywe i na
miętne, ponieważ bóstwo ich, zaczynające sic poczu
wać, zna dopiero samo siebie, a niezna b r a t n ie g o
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bóstwa za sobą, pragnie więc samowolnie wszystkim 
rządzić i kierować, jako swem cackiem, a doznawszy o- 
porn, do którego jeszcze nieprzywykło, zzy ma się i sza
leje! Każde bóstwo czuje swą nieskończoność, dla tego 
też boli je i oburza czynności jego granica! Dzieci pła
czą, wrzeszczą, pienią się od złości: Wola ich samo
wolna jest niedojrzałą wszechmocą, ich przedsięwzięcie 
despotycznej natury, a ich czyn tchnie niewdzięcznością 
i okrucieństwem. To są dzicy ludzie! Jeżeli tedy nie 
chcesz łub nieumiesz powściągać tej młodej, giętkiej choć 
gwałtownej namiętności, urośnie pod twojem okiem sza
tan i zagro/i ci wnet największem niebespieczeństwem! 
Szatan wyglądający s twych dziatek przemieni się. w a- 
nioła, skoro go kąpać będziesz w świeconej wodzie 
karności i zniewolisz w końcu do przywdziania 
niewinności białej sukienki. lTkorz szatana, zde
ptawszy go twą stopą, postaw go głową na ziemi, czyli 
przewróć go do góry nogami, t. j. na drugą stronę, a 
stanie się aniołem. Od twierdzenia do przeczenia idzie 
się zupełnie naturalnie. Namiętności (iskramiaj i kieruj, 
ale niewygaszaj, bo dusza zamarznie polarną zimą. Ci, 
co namiętność w dzieciach dławią, podobni są do dzikich 
Peruwian, którzy umierającym zatykają silnie nos i gębę, 
zęby dusza pi zez nie nieuciekła.

Płacz i wrzeszczenie dzieci niejestprzez długie dwa 
pierwsze lata ich życia, wedle zapewnień lekarzy i 
pedagogów, skutkiem ich złości, ale fizycznego cierpie
nia, np, choroby jakiej nieczystości w pieluchach, uciska
jącego je powijaka i t. p. W  tym czasie umierają dzie
ci najczęściej i walczą z nieslychanem chorób mnóstwem 
Naturalna, że płaczą, ponieważ ból cierpią. Sławny le
karz Soemering mówi: „Niepowściągliwe krzyczenie 
niemowląt niejest wcale, wedle mych dwudziestoletnich 
dotyczących się tego przedmiotu spostrzeżeń, winą inło-* 
dej istoty, ale rodziców, albo też jest skutkiem choroby. 
Niewiele prawd znam tak niezawodnych, jak tę, któro 
właśnie wyrzekłem*** fttfebij więc wrzeszr ącego niemo
wlęcia będącego niebiańskim jeszcze i dla tego ni cci er-
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pliwym względem ziemi aniołem,' wie raczej odgaduj, <*o 
je boli, i nieś mu twij pomoc! Rózga zapali tu ciemne 
w niem uczucie niesłuszności, której doznaje, pomnoży 
jego cierpienie, rzuci w nie nasiona gniewu, wściekłości 
i wszelkich namiętności, obudzi w niein szatana! Nieje
dna matka uderza płaczące niemowie, dowodzi pożyte
czności swego środka, mówiąc, patrznj, iż płakać prze
staje! Przestaje płakać na chwile, ałe dla tego, iż no
wej nieprzyjemności doznało, iż się przelękło! 
Matki! IS iebijcie waszych niemowląt; ho każde wasze ude
rzenie wgania w niejednego czarta więcej, buza te niecier
pliwość możecie s czasem włosy sobie z głowy wydzie
rać. Lepiej, że niemowie plącze, niż że się raz stanie 
płaczu wam przyczyną! — Jeżeli dziecię ma już prze
szło dwa lata, stało sie rozumniejsze, zaczyna nas 
pojmować i samo mówić, zmienia się wówczas pod tym 
względem pedagogiczna scena. I teraz plącze dziecię 
dość często, ale z innych powodów: raz że istotnie cier
pi, inny raz dla przepędzenia czasu, wreszcie ze złościł 
Pytaj tedy płaczące dziecię, co mu braknie, lub te ż  

czeg o  żąda. Skoro ci odpowie, staraj sie boleść mu zła
godzić, pierwszym lepszym sposobem je rostargnąć, 
zwrócić jego uwagę na co innego, słowem usiłuj, ażeby 
się, jak to mówią, zapomniało! Zwierzę niedoznaje tyle 
boleści po otrzymanej ranie, ile człowiek. Czemu? Zwie
rze żyje w płynącej minucie i zapomina natychmiast holu 
skoro np. żer sie jego oczom lub też inna rzecz miła 
przedstawia. Stoicy uczą: nie myśl o bólu, zapomnij 
go zupełnie, a czuć go niebędziesz! Dziecię jest 
zwierzem; zaczem rostargnąć je i przynieść mu tym spo» 
sobem ulgę niejest trudno! Ale dziecię pizypomina so**
l)ie wnet boleść i zaczyna znowu płakać, znowu więo 
staraj się je rozerwać i to tak długo, aż zaśnie lub też 
się całkowicie utuli. Matka niepowinna tu stracić sła
wnej swej anielskiej cierpliwości,  a ojciec nie
chaj nie fuka na biedne dziecię chore! Cóż temu 
winno nieszczęśliwe, że cierpi, że może wkrótce umrzeć 
niu będ' ie trzeba! Rudzice, niemający względem dzieci
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cierpliwości, niepowinni ich spładzać; a jeżeli je spło
dzili, niech wiedza, że cierpliwość jest ich świętym obo- 
wiąskiem! Wszakże i oni byli dziećmi, a rodzice ich 
musieli mieć dla nich cierpliwość! Tu niestaje sie nic 
innego, tylko spłacenie długu! Dług ten, jak i 
wszelki inny, odpłacają chętnie ludzie rzetelni i sumien
ny Cierpliwość tu jest wreszcie rzeczą słodką, skoro 
dzieci nasze istotnie kochamy. — Jeżeli dziecię płacze 
ze złości i niedaje ci na twe pytanie, dla czego plącze, 
żadnej odpowiedzi: roskaż mu milczeć! Jeśli nie
posłuszne, powtórz mu rozkaz ten raz drugi i trzeci, 
coraz to głosem silniejszym! Skoro to wszystko 
niepomoże, bierz się do rózgi! Dziecię niema ani ro
zumu, auiiozwagi, ani uczucia honoru, jest jeszcze zwie
rzem; karność tedy jest dla niego dobrem tu lekarstwem. 
Cdyby dziecię z niesłychanej złości wpadło w konwuł- 
sye i omdlało, siecz je rózgą doży we go, a przyj
dzie do siebie! Tyin sposobem sławny lekarz praktycz
ny we Frejburgu Schmieterer budził dzieci z ich nic- 
bespiecznych spazmów i zamiast recepty kładł w ręce 
rodziców rózgę! Dobra to nauka nawet dla niejednego 
małżonka względem swego ciągłego dziecka! Itózga 
jest tu kropidlęm napełoionem wodą święconą wygania- 
jącem czarta z opętanego ciała! To najlepsze hax, pax 
max przeciw szatanowi. — Jednakże musisz się pierwej 
dobrze przekonać, czy dziecię płacze istotnie ze zło
ści, nim uchwycisz za .rózgę. Płacz zastępuje dzieciom 
— równie jak pojedynek języezny, kłótnia s kucharką 
lub pokojówką, słowem wojna domowa kobietom, które 
już s tego powodu brać s sobą na spacer lub też zatru
dniać trzeba robotą fizyczną, — miejsce agifacyi, oddzie
la im żółć z łatwością, pr wyczynia się do lepszego tra
wienia i do -utrzymania zdrowia! Doświadczenie poka
zało , że dzieci, które trzymasz ustawicznie w łóżku i 
którym na ruchu zbywa, są krzykliwe; dzieci zaś, co 
z rąk do rąk przechodzą, ciągle bywają huśtane, n pó
źniej swobodnie i na świeżóm powietrzu hasają, prawie 
nic.nają — płaczu. Zamiast więc płaczące dziecię bić
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rózg**. wyślij je na przechadzkę, wsadź je na kurvka. 
połaiicuj z niein i t. p»! — Wrzaskliwe dzieci pokazuj ! 
zwykle więcej siły, ducha i własnego uczucia, więcej 
życia i zdolności. Niejedno dziecko jest dla tego jedy
nie spokojnie, że do płaczu za leniwe! Rodzice tedy 
nieraz mają więcej powodu do radowania się z wrzasku 
swego dziecięcia, niż do karcenia go za to. Jak silnie 
dziś dziecię płacze, tak potężnie będzie później dysputo- 
wało. lub też szablą rąbało, przeciw Złemu walczyło! 
Plącz jest pierwszym objawem namiętności, a ta jest nie 
zawsze zła! Niespiesz się więc z rózgą, wyjąwszy 
wtedy, skoro złośliwość dziecka jest oczywista! Wszy
stko. co tu przeciw' rózdze rzekliśmy, nieusprawiedliwia. 
wcale owej niemocy maślanej, która dziecięciu cią
gle potakuje, i lęka się względem niego, zgoła w razie 
najgwałtowniejszej potrzeby, s surowością wystąpić! Cią
giem przebaczaniem zepsujesz dziecię jeszcze bardziej! 
Lepiej tu być troszka za surowym, niż za łago
dnym! Dobre wychowanie polega wiele na szczęśl i 
wym wzroku w duszę dziecięcą i na pewnym 
boskim takcie. Rządź dziećmi, jak Napoleon żołnier- 
stwem, a Fryderyk wielki ludźmi! Ojciec lub ochmistrz 
chcący dzieci dobrze wychować, potrzebuje nietylko scze- 
rej ku temu chęci, ale i pew nego talentu. Niedziw więc 
że tak często, nawet przy najsumienniejszych usiłowa
niach, wychowanie dzieci się nicudajc! Czytaj Hespe- 
ra z Jean Faula, i zwróć w tym romansie szczególniej 
uwagę na charakter Emanuela, jeżeli ci idzie o w y- 
obrażenie o ochmistrzu wyższego rodzaju. Emanuel ten 
jest mądrością, sprawiedliwością i miłością objawiona, 
półbogiem w indyjskim rodzaju. Chociaż oczy
ścisz go ze wschodniej poefyczności, wicie w nim jesz
cze wzorem ci zostanie. t

Jeżeli Rubens, mówi tenże Jean Paul w swej Le- 
wanie, jednym lekkiem dotknięciem pędzla śmiejące sie 
dzieci e w płaczące przemienił; to czyni dotknięcie po— 
‘łobne i natura, nie na obrazie, ale na żywym oryginale. 
Nigdy łatwiej nieciągnie oko dziecięce, równie jak i
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słońce, wody do siebie, jak śród upala uciechy, np. po
wróciwszy z igrającego rewienników klub , JRadość, 
stanąwszy na swyin najwyższym szczycie, rozwiązuje 
sie w Izy, t. j. przechodzi w drugą przeciwną sobie o* 
stateczność! — O pamiętaj o tein, że dzieci mają, ró
wnie jak rodzice, swe hypokondryczne męczeńskie dni 
i godziny deszczu, że cztery wielkie koła u rydwanu 
pór roku, oraz cztery księżycowe kwadry zapuszczają 
także i w młode nerwy swe smoczki pijawek, i że dzie
cięce żywe srebro stosownie do okoliczności podobnież 
podnosi się łub opada, jak merkuryusz w termo- i baro
metrze! Pamiętaj o tdin, przecież nie dla tego, byś dzie
cku tein częściej przebaczał, lub też je przed wszelkim 
wpływem natury zasłaniał, ale — byś sobie ,s tego nic 
wcale nierobił, ani kłopotu rodzicom, ani kazania ich a- 
niołowil — Ponieważ kobiety nadzwyczaj chętnie uczu* 
cia swoje w słowa wcielają i wielomówstwem 
swem więcej nierównie, niż my mężczyźni, różnią się 
od papug, — śród których samice, jak wiadomo, bardzo 
mało ga ają, — więc Uważaj, malej dziewczyny przed- 
słowie jako przyszłą jej oratorską sztukę, t. j. 
uważaj jej pła "Z i krzyki i wość jako naturalne we
zbranie przyszłego wymowy jej potoku! Chłopiec nie
chaj mutek swój sucho strawi; dziewczynie wolno 
spuścić nań kilka kropelNoczu swych rosy! — 
Skoro dziecię potknęło się i padło na ziemię, skoro na
wet nosa nad biło i krew mu ciecze, niechaj niewykrzy- 
kuje matka iękkim swym, a przecież serce rozdziera* 

jącyin g ło se m  zakonniczych wyrazów trwogi: Jezus, 
Mary a! — bo słowa te dziecko tern hardziej przestra
szą, jego boleść powiększą i będą mu do tern rzewniej
szego płaczu powodem. Lepiej w takim razie odezwać 
się do dziecka zimno., spokojnie i zwyczajnym głosem. 
To nic nie szkodzi! — a jeszcze lepiej śmiejąc się 
zawołać wesoło, jak w teatrze po pięknej aryi: Da cap o 
Fora, jeszczeraz, albo też po krakowsku: Jlopsasa! 
Kto tu powie, to stare, zwyczajne rady, temu odpowie
my: Przecież dotąd nigdy o nieb uiechciano pamiętać!
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Pedagogowi wszystko jest ważne, nawet najdrobniejsza 
drobnostka! —-Jeżeli dziecko gwałtem od ciebie czego 
wymaga i wrzaskiem swym lub tez łez deszczem, temi 
szturmami kobiet i wszelkiej słabości, chce cie 
/niewolić do posłuszeństwa, odpowiedz mu zimno: Nie! 
Jesteś niegrzeczny, więc niedostaniesz. Prze
stań płakać i proś pięknie, a zobaczysz,  ze 
woli twej dogodzę. — Przewyborną jest rzeczą słó
wko łagodnie, głośniej i potężnie, stosownie do potrzeby 
grzmiącego Jowisza, wymówione słówko: Cicho. Prze
cież słówko to jest równie jak rózga, niezawsze stoso
wne. Słówkiem tern jaźń młodą zabić możesz] lub też 
sprawisz jej wieczną żółtaczkę, jeżeli go nie na miejscu 
i nierostropnie użyłeś. Przebaczaj dziecku wady, które 
s cr asem'r nikną, a do tych wad płacz także należy• 

karć zaś wady, które grożą niebespieczeństwem. Łzy 
dziecięce przemijają pierwej jeszcze, nim czas przyjdziê  
w którym młodzież wzdychać poczyna. — Znajdziesz tu 
i owdzie rodziców mającychłwychowania zasadą: Czyń 
zawsze przeciw woli dziecięcia. Jeżeli  dzie~ 
cko wołu w lewo, idż w prawo i odwrotnie. Za
sadę te wynalazła niezawodnie jaka niewiasta. Ale czy- 
liż zasada ta zgadza się z rozumem,./, rodzicielskiem 
sercem i s chrześciańską miłością? Psujemy tym sposo
bem najłatwiej dziecię, bo to pozna wnet naszę zasadę, 
będzie żądało zawsze przeciwnej rzeczy, nigdy tej, któ
rej właściwie żąda, i dopnie zwycięską swą rostropno- 
ścią celu. Tak wychowywać będziesz, sam o tem nie- 
wiedząc, skrytego, fałszywego, zimno rozważającego, i 
w podejściu najlepszych swych przyjaciół radość znaj
dującego szatana. — Wybuchy uporu karać będziesz 
najlepiej, skoro im uiepoświecisz najmniejsr.ej uwagi, 
skoro udasz, że niewidzisz, aiesłyszysz, nierozumiesz 
wcale, co dziecka jest buntów niczem żądaniem. Skoro 
»aś dziecko uda sic na przyzwoitą drogę i prosić cie 
zacznie: już rosstalo się ze swym uporem! Wtedy po
każ mu, iż masz czułe dla jego prośby ucho. Była tu 
mowa o upartości jego żądania. Jeżeli zaś dziecko-
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jest uparte względem twego r o skaz u; karz je, usu
nąwszy je zupełnie od siebie, [niedając mu ani odpowie
dzi, ani jeść ani pić, słowem postępując z nim tak, jak 
gdyby go wcale na świecie niebyło, i to tak długo, aż 
szatan jego ukorzony zostanie, podda sie i prosić cię za
cznie o przebaczenieI Jest to środek lepszy od chłosty. 
Ale jeszcze lepszy tu środek znamy* Jaki? Ustąpie
nie uporowi, zwłaszcza, jeżeli za nim inowi jenialność. 
Luter tak był w młodości swej oporny, że go za to pię- 
tnaście razy w jednem przedpołudniu srodze o- 
bito, a przecież bez dopięcia celu! Właśnie chłosty ta
kie są dla żelaznego uporu stalującym go ogniem, Ba
ran ci posłuszny, skoro go trzymasz tylko za wełnę, ale 
borsuk wpadłszy w zastawione żelaza, ugryzą sobie nogę, 
zostawia ją w łapce, znosi ból najokropniejszy, jedynie 
dla tego, by niezostal twym niewolnikiem! O znaj czło
wieka w ogóle, znaj dziecię przedewszystkiem, a bę
dziesz umiał z niern postępować! Biada ojcu lub ochmi
strzowi, którego losem jest tu gra w ślepą babkę!

2)  Kłamstwo, ta, ze tak powiem, choroba mizerya 
zwana, w żołądku naszego ducha siedząca, wyrzucająca 
najsprośniejszy wymiot gard!cin, i zarażająca słowo na
sze nieznośnem swem tchnieniem, jest z i m n ą, s k r y ta 
i kombinującą namiętnością. — Cała jaźń działa
jąca wychodzi, jak świadomo, s chęci,  i trzy jej ros- 
członia: samowolność lub wola, przedsięwzięcie i wyko
nanie są czynną chęcią', czyli chęcią in actn. Ró
wnież i wady działającej jaźni są postaciami chęci* 
Namiętność jest wszechmocną chęcią utrzymania wła
snego jestestwa, chęcią użycia, posiadania łub chwały' 
Kłamstwo jest tąż samą chęcią, ale w innym rodzaju 
Namiętność idzie otwartą drogą i z otwartą twa 
rzą$ kłamstwo zaś trzyma się krętych ścieszek i 
pokazuje się w masce! Kłamstwo jest namiętności)! 
w szatańskiej fałszu i zdrady larwie. Namiętność jest 
zła i dobra, kłamstwo zawsze jest złą rzeczą. Dzieci 
uczą sie kłamać najczęściej od samychże rodziców. Ró' 
siwo ich natury, będące niewinnością, lubi prawdziwość,
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nienawidzi fałszu! Dzieci dają dość dowodów swej nai
wności i otwartości, wydaja, bez wiedzy tego co czynią 
nawet własnego ojca i własna matkę, skoro coś Złego 
uczynili. Juz niejeden zbój i złodzićj zdradzony został 
od swych niewinnych dziatek i wpadł w ręce sprawie
dliwości. Te naturę dzieci poświadczaj*! odwieczne przy
słowia. Liberi dicunt yeritatem; Kinder und 
Narren reden die Wahrheit; Chcesz wiedziećy
jakie ci słońce u rodziców świeci, patrz na icli 
dzieci.' Dzieci odsłaniają jaźń rodzicielską, jak każdy 
kwiat naturę swej macierzyńskiej rośliny! Są to małpy* 
czynią wszystko, co widzą5 paplą, co słyszą, a 
najchętniej o rzeczach im zakazanych! ,5Kogo matka 
kocha, mówi Pestalocy, tego kocha i dziecię; kto matce 
rzuca się na ramiona, w tego ramiona dziecię także się 
rzuca, kto od matki pocałunki otrzymuje, tego i dziecię 
chętnie miłuje!4, Tym sposobem uchyla ojcu niewinne 
dziecię zasłonę przed przybytkiem tajemnym, macierzyń
skiego serca, ale nie każdy ojciec to rozumie! Otwrartość 
szczerość i naiwność są żywiołami dziecięcej natury. 
Obłuda, ukrywanie prawdy, obwijanie w słówka wielo
znaczne żądanej odpowiedzi, w chęci zatrzymania rzeczy 
głównej pry sobie, a wreszcie kłamstwo, nic urodziły 
się w  jaźni młodej, ale przybyły do niej skąd inąd, i za
łożyły w niej swe osady! Rodzice są tu najczęściej,jak 
już rzekliśmy, Złego przyczyną. Oni przyjmują np- 
w przytomności dziatek gościa swrego, kt i-ego nienawi
dzą i którego im się nieudało s przedpokoju odprawić, 
wymawiając się niebytnością w domu łub chorobą, przyj
mują s całą szatańską uprzejmością i słodyczą;, 
oni chwalą 11 swrego gościa, z nadzwyczajnej grzeczno
ści i wynoszą pod obłoki to, co przed półgodziną u dzieci 
swych ganili i nogami deptali! Co chwila dają oni 
swym paryskim tonem salonowym lekcyą obłudy, 
fałszu i kłamstwa!! Sami są aktorami teatralnymi- 
niedziw więc, żc młode ich małpięta przewybornie ich na
śladują, i tak obchodzą się z nimi, jak oni ze swemi 
gośćmiI I któż jest tutaj winowajcą: rodzice czy



dzieci? A więc Bóg zrobił Złe dziecięcą naturą, albo 
raczej dozwolił by zarażoną została grzechem pierworo
dnym! Lecz riiedość. Rodzice są częstokroć fałszywc- 
mi istotami, pokładają w Machiawelizinie całą swą mą
drość i.niestrzegą się ze swcmi zdaniami przed niewin- 
nemi .dziećmi! 31 a tka np. chwali tylko rostropność 
bez względu czy ęnota lub niecnota jest jej celem, ojciec 
zaś odzywa się: po czci >v ość i głupota,' to rzecz je
dna; podobnie'* otwartość i ni er o z um cnota i pro
stota! .Jeżeli więc dzieci równie myślą, jak i«*h rodzice, 
jeżeli wreszcie rodziców swych podstę nie zażywają: 
odrwią i okłamią; któż temu winien? Niekar.cie wa
szych dziat k w takowy h razie, o rodzice; wszakże to 
więrny w* sz brar̂  w sze is ne podobieństwo; wsr,ak- 
źe tu występujecie s popiołów waszych w łodyw Fe- 
nixie! * * . . . ♦. » »

Częste zawstyd' enie, ustawiczne odkrywanie fals/u, 
publicznie, lub też przed osobą mającą u dzieci 
największy szacunek, a to bez* względu na r.y 1 
proźby winowajcy, w reszcie pogarda, jest dla upor
czywego kłamcy młodego lekarstwem! Za każde po
pełnione kłamstwo oddalaj winowajcę od stołu, jako nie
godnego oddychać jednern powietrzem z ludźmi rzetel- 
nemi, a tern bardziej jeść z nimi z jednej wazy lub z je
dnego półmiska; później daj mu najniższe miejsce przy 
stole, lub też każ mu nakryć na oddzielnym stoliku; upo
śledzaj go przy każdej okoliczności, oburzaj jego własne 
uczucie, dlatego, by się poruszyło, bósturem poznało, by 
wadę swą znienawidziło! Namów poczciwego służącego 
by dziecko kłamiące bezczelnie ołgal przed innemi np. 
dziećmi, lub też przed stojącemi s tobą w zmowie 10- 
dzicami, by sprawki dziecku tym sposobem wiele nie
przyjemności i zmusił je do pogardy kłamcy, którym się 
on sztucznie zrobił. Kłamca gardzący drugim 
kłamcą, g d'«i w nim i sobą samym, zniewolo
ny tem .ostaje do poprawy! Skoro zaś ani zawsty
dzenie^ ani pogarda, ani żaden inny środek nie 
poprawia kłamcy, trzeba się udać do kary cielesnej!
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Jeżeli inaczej niepodobna, bij bez litości, a kłamstwa 
nieci *rp._ O. względem kłamstwa, niema tyraństwa!

3} i Wychowasz miłego wielkiemu światu szatana, ro 
biac młodego denuneyanta i szpiega innych dzieci 
twyn lubieńceui! Kochasz go więc za to, za co go 
później szubienica czeka! — Ochmistrz w izbie dziecin
nej lub'nauczyciel w szkole, otaczający się szpiegami i 
zowiacy je małym swym wszystko mu do ucha sr,epcą- 
rym paluszkiem, to plugawy gad w niewinności ogródku 
i godzien, żeby go natychmiast od posady oddalono, żeby 
go s hańba odpędzono! — Tylko tyran bezbożny potrze
buje szpiegóv, ho on lęka się każdego lepszego 
od siebie człowieka, każdego człowieka, który nieno- 
si na szyi jego psiej smyczy, honorowyu łań
cuchem zwanej! Szpieg, to najsromotniejsze azwisko 
w całej ludzkiej mowie; nazwisko bestyi i diabla, 
świętokradcy i kazirodcy, jest jeszcze szlachetniej
sze od tego ^nazwiska! Jako ojczyzna jest naj
świętszym, po Bogu, wyrazem, tak s pieg jest 
wyra/em najostateczniejszego potępienia! I 
ty śmiesz uniewinniać szpiegujące dzie ię, mówiąc, że 
donosi ci wszystko li z najgłębszego uczucia dla prawdy 
piękności i cnoty, li.z otwartości, sumienności nadzwy
czajnej i gorącej miłości Dobrego! O cnoto, ty wieczna 
święta panno w niebie i na ziem?, jakże znieść możesz 
takie n- ^użycie twego czystego imienia? Zostajesz tu 
nazwiskiem , szata na, co mówię, podlejszej jeszcze 
istoty nazwiskiem szpiega! Ale f laka jest kolrj 
wszystkiego Dobrego na ziemi. Szatan, ten bez
czelny oszust,  potrafi piołun zamieniać w karmelki 
i podawać go swym cr cicielom jako ambrozyą z o- 
liinpu! Dziecię wszystko ci, co widziało lub słyszało 
donoszące, jest już zepsute, i szuka twej łaski kosz
tem swych rówienników! Jego mniemana su ien- 
ność i otwartość są albo złośl iwą długojezy-  
cznością,  ty n przymio em źle wychowanych k biet 
albo też już wyrafiuo vanem szelmost w e wy któ- 
rem nasainprzód ciebie oszu uje! -7  Złapanego szpiega
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dorosłego wieszają bez litości na pierwszem lepszein 
drzewie, lub tez rozdzierają pazurami na sztuki; szpieg 
młody zasługuje także na okropną karę! Jeżeli wiec 
dziecię zbliża się po jezuicku do ciebie z nowinami, a 
zwłaszcza będącemi rówienników swych r.dradą, zbe
sztaj je bez miłosierdzia i z depc je z b 1 o - 
tern, by nigdy w życiu niepodobnego uczynić nieśmia
ło! Skoro to niepomogło, zdradź je przed jego  
r o w i e n n i k am i , jak ono je przed tobą zdradziło, 
przestrzeż wszystkie  dzieci ,  by miały się 
przed niem na baczeniu! Jednakże masz to u- 
czynić, nie za oczami, ale w przytomności wino
wajcy! Dzieci wychloszczą je za to okropnie swą 
pogardą i swem prześladowaniem, ale dobrze mu tak, 
bo zdrajca dzieci będzie s czasem zdrajcą ojczyzny i 
zdrajcą swego Boga! Judasz* każdy, czy stary czy 
miody, należy pod prengierz! My Polacy, powinniśmy 
szczególniej niecierpieć w dzieciach naszych szpiego
stwa, bo poznaliśmy czasy, w których nawet rodzonym 
braciom ufać niemożna! Nawet mury mają uszy i język!

Dzieciom wolno się skarżyć,  skoro krzywdy do
znały; ale niewolno innych, bez doświadczenia od nich 
najmniejszej nieprzyjemności, oskarżać,  bo to jest 
denuncyanctwem. Samo skarżenie się,  będące za
wsze zarazem innych oskarżeniem,  już jest rze
czą dla ich charakteru niebespieczną. Dla tego też nie 
dozwól im, by się za lada jaką fraszkę przed tobą ska
rżyły. Jeżeli np. chłopiec twój biegnie do> ciebie i 
-skarży się na swą siostrę, wołając płaczliwie: Ojcze! 
Marysia przezwała mię osłem! — odpowiedz mu: 
Osłem jesteś, nie dlatego, że ona cię tak nazwała, ale 
\e się skarżysz na nią za tak głupią jej mowę! Ku- 
szaj do niej, i powiedz jej o tćm, com ci powiedział!— 
Dzieci przywyknąć mają do znoszenia małych niespra
wiedliwości, bo podwoje od świątyni Temidy, niestety, 
nawet dla uciśnionej cnoty niezawsze stoją otworem, 
tembardziej zaś dla takiego rodzaju bredni! Kto jua 
w demu rodzicielskim przywykł do ustawicznej skargi
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ten oblegać będzie później drzwi trybunalskie, i stanic 
się obrzydliwym pieniaczem! — Niewysylaf dzieci na 
rynek po zbieranie nowin brukowych, a tein bardziej 
do domu twych sąsiadów, dla zobaczenia tego lub owe
go, dla pochwycenia jakiego słówka i t. p., bo to 
kształci je na szpiegów! Nie wyprawiaj ich do izby 
czeladniej, dla doniesienia ci, co domownicy twoi robią: 
niedozwól im podsłuchiwać podedrzwiami! Obij dzie
cię podsłuchujące podedrzwiami, bez względu czyjemi, 
lub tez ukarz je inaczej, przecież zawsze jako szpiega! 
Niechaj matka niewysyła syna swego za ojcem, chcąc 
wyszpiegować, gdzie poszedł; ani też ojciec niechaj nic 
bada u córeczki swej podejrzliwym sposobem, kto był 
u matki, co z nią mówił lub robił! Nawet o nowiny 
szkolne dzieci niewypytuj, zwłaszcza w chęci dowie
dzenia się o sposobie myślenia, lub wadach professo- 
rów! Wszystko to uczy denuncyanctwa i kazi charakter!

4)  Niedozwól twym dzieciom z innych ludzi, zwła
szcza ze starszych, drwinkować, żartować lub szydzić, 
robić im psoty, drażnić ich, zmyślać i opowiadać o nich 
anekdotki! Rodzice uważają tego rodzaju .wykroczenia 
za swobodnie igrający dowcip, rosśmieją się nieraz i 
pogłaskają młodego satyryka! Niejest to, najmilejsi 
bracia, dowcip, bo ten nie zawraca s ie nigdy prze
ciw osobom i nikogo nieobraża,  ale złośl i-  
w o ś ć, wynikająca albo ze skrytej nienawiści albo z za
zdrości; jest to zaws',e godzien skarcenia brak u sza
li o\ ania dla s tarszych! '  Mały szyderca jest już 
szatanem, bo i w najmniejszein szyderstwie dysze coś 
piekielnego!  W dziecku wyszydzającym leży tak 
nieznośny kontrast między anielską niewinnością 
jego wieku a szatańską złością jego natury, że czło
wiek, mający moralne lub estetyczne uczucie, oburzać 
sic musi! Niedozwól, jak już rzekliśmy, dzieciom szy
derstwa z innych, już dla własnego ich szczę
ścia; później bowiem spotka ich za to pojedynek, nie
nawiść, prześladowanie i pogarda! Kto innym żółcią 
w oczy pluje, tego wnet inni w żółci usmażą! —
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Dzieci uczą się szyderstwa z innych od rodziców. Znaj
dziesz prawie w każdym możniejszym domu tak zwa
nego rezydenta lob rezydentkę, t. j. podupadłych kre
wnych, czepiając)ch się bogatszej swej rodziny; znaj
dziesz służącego na łaskawym chłebic. Pan domu daje 
im wprawdzie jeść i pić, ale żartuje za to z nich so
bie dowoli, i oni muszą być kontenci, bo i cóż innją 
robić! Częstokroć jest w domu dziadek Jub babka. 
Ith s)nek dorosły, dzierżący dziś majątek w reku i bę
dący panem, ''artuje sobie z dziwacznych swych rodzi
ców ! Mogii drwinki te być zupełnie niewinne i bez
złości, li s humoru; przecież są niegodziwe,  bo 
zwracają sic przeciw starszym osobom, a co gorsza, 
przeciw rodzicom! Chłopiec mały 'artować będzie ze 
swego dziadula, skoro ty z niego żartujesz: • przejdzie 
tu wnet twoje granice i stanie się względem starego 
prawdziwym b a r b a rz y ii c e in! Szanuj sam wiek po
deszły, całuj w ręce twego ojea ze srebrnym włosem, 
powstawaj przed każdym starcem i sadzaj go na naj- 
pierwszem miejscu, a dzieci twe czynić podobnież będą! 
— Dzieci nienawidzą żydów, ciskają na nich bło
tem lub kamieniem, czynią im najzlośliwsze obelgi,sło
wem obchodzą się nimi'gorzej niż s psami! Ileż to 
razy .cała szkoła bez dozoru napotkawszy gdzie, 
w kącie żyda, biła go kijmi i dręczyła aż na śmierć! 
Kilka takich przypadków zdarzyło się za czasów pol
skiej  rospusty,  złota wolnością zwanej, w samej 
nawet Warszawie! Lecz i dziś natrafisz na podobne 
kawałki. Pewien urwis młody np. kupił u rzeźnika 
kiszki wołowe wieczorem, jeden ich koniec obwiązał 
około rury pompowej, ciągle wodą tryskającej, a drugi 
wpuścił do mieszkania sąsiedzkiego, w którym żyd ze 
swą rodziną i swym handlem się usadowił, i że była 
ciepła noc letnia, okno rostworzył. Śród nocy budzi 
sio żyd, do którego pościeli doszła woda, zrywa sie 
z łoża, brodzi śród potopu, niewie, co to znaczy, ratuje 
swe bachory i krzyczy gwałtu, a chłopiec, sprawca tri 
psoty, który stał za ścianą i na tę chwile czatowa
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odrywa flaki od pompy, śmieje sic do rospuku i ucieka 
pluszr.eiii nocy pokryty! Zyd miał wiele straty w rze
czach swych i towarach, oraz ze strachu zachorował! I 
do czegóż taka bezbożna swy wola? Jeżcliś chrze- 
ścianin, nieczyń tego bliźniemu, czego niechcesz, żeby 
tobie czyniono! Takich pustot ojciec cierpić nie bodzie, 
skoro sam ma oświecenie i kocha ludzkość! Zyd jest 
równie jak każdy z nas człowiekiem 5 nawet nasz Zba
wiciel urodził sie z żydówki i był żydem! Szanuj sam 
żyda , jako człowieka, nie dawaj dzieciom złego przy
kładû  a dzieci twe znać niebeda. nienawiści żydów! Je
żeli ' aś nienawiść ta już sic w sęrce ich zakradła, czy
taj z niemi dzieje dawnych Hebrajczyków:« o Józefie 
w Egipcie, o Dawidzie, Salomonie i t. p. 5 pokazuj im 
cnoty tego starego, od Boga wybranego 1 idu! Mojżesz 
jest to największy z ludzi starożytnego świata;» Wszak
że i my sami pokrzepiamy sie na*sr ą starą historyą! — 
I za cóż żydów nienawidzieć? Za to oże że są sza- 
chraje. że nas odrą, gdzie podobna, że są brudni i plu
gawi, że nieznają szlachetniejszych u żuć? To pasza 
wina! Człowiek bowiem od wszystkich pogardzony i 
prześladowany, nieużywąjący praw równych z inneni 
kraju mieszkańcami, uważany prawie za psa lub też, o 
bracia, pomnijcie na to, jak to. niestety, w niejednym eu
ropejskim kraju dziś sie zdarza, za polsk ego emigrantâ  
czy może nasw kochać, czy może mieć w7glę<J m nas szla
chetne k uczucia? TvIko wolność i uzna naszej 
lud',ki ej godności robi nas dobrymi i wjewą w na
sze istotę uczucie honoru! D|ajmy naszym żydom 
era a n c y p a c y ą, i obchodźmy sic z nimi, j; k Bog przy
kazał t. j. po chrześciańskn, a staną sie tęni, czem są 
dziś np. w Anglii! Gdzie żyd nie emancypowany, t̂am 
jeszcze nierosk\ itło prawdziwe chrzęści a ństwo, 
tam miłość blizn'ego tylko rzezem słoyem! Ależ, 
0 wielki Bo/e, obur a sie niejeden szlachcic polski, sko- 
ro jest mowa o oswobodzeniu naszego czcigodnego kmie
cia od pańszczyzny i o nada iii mu własności! Duchu 
święty, przybądź tu s tweoi ś\ iatłem! W Niemczech
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jvsi chłop wprawdzie gorszy od żyda, alt- iu kij znie
siono ! 3!oźna za zwierzęce przestępstwa zwie
rzęcą naznaczyć karę! Wszystko zawisło od pra
wa ! Lecz co miłość ludzkości nakazuje: to powinnością 
jest każdego lepszego człowieka! *

Dzieci okazują niewdzięczność, twardość, o- 
krucicnstwo, niesprawiedliwość, chęć do in
trygi,  do kłótni, do prześladowania, radość z 
cudzej szkody lub boleści, słowem wszystkie 
niecnoty ludzi dorosłych. Przyczyna wad tych jest 
częścią ich'iiczacie swej sobistości,  nie zaś oso
bistości,  oraz ich samowolność w wolę jeszcze  
nieprzerobio a, częścią zaś nieszczęśliwy przykład 
rodziców. Pomnijmy tu tylko o ustawicz nej w ojn ie 
ojca z matką, w jakiem nicszczęśliwein małżeńskiein 
stadle, o tein wszystkiew, co oni czy ilu sobie na prze
korę, o ciągłej wrzawie ojca 7 lokajai i, ekonomami i 
karbowymi, o harmidrże matki /. szafarką. kucharką, po
kojówką, o wszystkich burzach domowych, błyskających 
najróźnorodniejszemi namiętnościami i grzmiących nad 
głową dzieci złym przykładem, a wiedzieć będziem, co 
jest źródłem tak licznych wad pomr/onego nam wycho
wa lica! Ile to i jak rozmaicie ua dzieci wpływa, dowo
dzi następne zdarzenie. Do pewnego ojca, który bijał 
swą lubą połowice codziennie, a to spać idąc, ponieważ* 
w tych chwilach bywał zwykle podchmielony, rzekł raz 
synek w obecności gości do domu przybyłych i zabiera
jących się do łóżka: 'Papo! spać idziesz, a jeszcze je
dnej rzeczy głównej zapomniałeś? Cóż takiego? od
rzekł ojciec. Matce skóry niewybiłeś! Ja lepszą mam 
pamięć, bom siostrze mejRózi tęgo grzbiet wygarbował! 
Riedny chłopiec sądził że ojca obowiązkiem jest bić ma
tkę, a więc jego obowiązkiem bić siostrę młodszą, że to 
jak jeść i pić, należy do codziennego rzeczy biegu! On 
poprawił swą niewinną naiwnością zawstydzonego okro
pnie ojca. ale czyliż sam ,dołal zatrzeć te pierwszo 
wrażenia na opoce swego młodego niysłii wyryte, i 
czyli był zabcspicczony od podobnychże scen z własną
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swa przy złą małżonkaV O rodzice, ileżkroć wy sami 
jesteście moralnymi zabójcami waszych dziatek, które 
wreszcie s prawdziwa miłością kochacie! Psujecie 
J* niemy śląc nawet o tern, a to waszą zwadą, wa
szym złym przykładem! Sądzicie, / e dziecię jesz
cze małe, ze rzeczy takich nierozmnie, a .tymczasem z!e 
zapuszcza silne w jego jaźni korzenie! Odsaincj chwili 
w której dziecię r.a świat przyszłe, niechaj się więc dom 
wasz zamieni, jak to już nieraz rzekliśmy, w świąty
nią cnoty i dobrego przykładu! Nigdy już wię
cej niepozwólcie najmniejszej nawet nieprzystojnej wol
ności, a tembardziej uścisków lubieżnych, wyrazów wsze- 
tocznych, czynów zwierzęcych, bo to jest obrazą wa
szego niewinności anioła! Bądźcie sami podobni do 
ziemskich bogów i zróbcie wasze mieszkanie domem 
sławnego mędrca T aleś a, a wychowacie obraz i podo
bieństwo Boga należycie! — Skore ochmistrz spostrzega 
że stosunki domowe są dobremu wychowaniu dzieci nie
przyjazne, niech prosi, by mu dozwolono z dziećmi np. 
na drugiej rodzicielskiej wiosce młodą Polskę założyć, 
lub też by go / niewinna, swą zgrają do jakiego iunego 
uńejsca wyprawiono! Jeżeli to niepodobna, niechaj stara 
się na ojca i matkę wpłynąć, skłonić je do zgody, de 
przyzwoitego s sobą pożycia, do lepszego dla dzieci 
przykładu! Oli ma lu prawo wmieszać się w sto
sunki rodzicielskie, bo idzie mu o dzieci. których 
wychowanie stało mu się powinnością świętą! Będąc 
człowiekiem wykształconym, znając ludzi, umiejąc z ni
mi postępować i mając u rodziców szacunek, stanie się 
dla całego domu opiekuńczym jeniuszem i po
prawi dwa jego główne Penaty, z niemi zaś całe świę
te Lararium! Horacy mówi: Xemo esttam ferus, qui 
non mitescerc possit: niestracena więc jest nadzieja! — 
$koro zaś rodzice z dumą zacnego ochmistrza odepchną 
» zakażą mu wtykać nosa do nienależących do niego rze
czy 5 niechaj on wówczas dom ich opuści i zostawi nie
szczęśliwe dziatki Boskiej opiece!

Własne uczucie dzieci, mcznąjącyeh osobistości.



ale dopiero sobistość, pokazuje sic* koniec/nie w ego-1 
istycznyrh zarysach i barwach saiuolu bstwa. Zwie
rze i sza ta u, które się najpierwej w jażui dziecinnej roz
budzają, są samoluby! Samolubstwo dzieci* objawia 
sie w rozmaitych postaciach, np. jako zarozumiałość, py
cha, duma, krytykowanie wszystkiego, umniejszanie in
nym ich wartości, uciemiężanie słabszego, uroszczenie, 
chełpliwość, nadetuść, próżność, chęć strojenia się i bły
szczenia, miłość dworskości i pańskiego tonu. To są 
główne kolory Kameleona pogardliwego, o którym mó
wi my: to samolubstwa podrzędne chrzestne imiona! — 

• 'aj się twego wychowańca chorego na samołnlstwo 
poprawić, bo on codzień stawać sie będzie Bogu, lu
dziom i sobie samemu nieznośniejszy! Odsłaniaj 
ku temu celowi przed jego okiem wysoka wartość i wiel
kie zasługi łudzi słi wnyełi dziś żyjących; pokazuj mu 
bohaterów wszelkiego rodzaju, zwracaj-jego uwagę na 
półbogów górnego ołirnpu umiejętności, sztuki i czynu; 
daj mu poznać, jak trudno zabłysnąć złocisty gwiazda 
na ludzkości niebie i jak wielka międ'.y nim a terni 
wszystkiemi mężami jest ró/uica! Chłopcze! rzeknij do 
niego, i któż mówi o tobie i dzieła twe wysławiać Czy- 
liż czytałeś imię twe na jakiej karcie w dziejach ludz
kości, lub też przynajmniej w jakiej gazecie? Możeś 
wygrał jaka bitwę ważna: możeś jakie mądre dzieło na
pisał i na świat wyprawił! Cóż wielkiego zrobiłeś? Nic! 
Czem dziś jesteś? Niczem, a przecież masz tyle dumy 
i śm esznej próżności! Mówisz, że s czasem wszystkićni 
tein zostaniesz i nad innych wygórujesz! Dobrze, alt1 
dziś uwielbiaj wielkich ludzi, jeżeli pragniesz, by ciebie 
także kiedyś uwielbiano; ale dziś miej przed uznana cnoty 
pokorę, bo inaczej żaden dzieiuch, tobie podobny, bę
dzie1 sobie kiedyś t* kż * ekce ważył twoje imię! — 
Działaj na religijność pysznego i ' arozumiałego chłopca, 
wystawiając mu pokorę, jako najwyższą cnotę, skro
ni n o ś ć, jako młodości najpiękniejszą ozdobę, pokorne
go i skromnego Zbawiciela,  jako wzór prawdzi*ie 
niebiański! — Polecaj mu skromność już dla samej



i_ego sztuki życia i polityki, a wiec dla własne
go j e g o szezęś c i a ! Tylko skromny młodzieniec znaj- 
dąje bowiem u przełożonych talentów swych pochwałę i 
zamiarów swych poparcie! —■ Przekonaj go, że zarozu
miałość będzie tama niepodobna do zwyciężenia 
dla jego dalszego w nauce i cnocie postępu, że zamieni 
go, nim się spostrzeże, w Chińczyka ciągle stoją
cego na jedli} niże stopniu, że zacełują wkrótce nad 
niin ci, których on dziś lekce waży; dowiedź mu* 
że mniemane zdolności'i t-denta nasze dopóty są za
wsze* czczą samolubną nadzieją i marzeniem? 
|)óki ich nieurzeczywistujemy, i póki ich cały świat me 
podpisze! Wszelka sława zawisła od powszechnego 
uznania! — Przypuszczaj twego zarozumiałego chło
pca do rozmowy z jakim starym i niecierpliwym 
pedantem. Ten go wnet zbeszta, głupotę jego przed
stawi jak nu tider u, zawstydzi go, ochloszcze jego uro- 
szc/cnie i beze elność! Dobre to będzie dla młokosa le
karstwo! — Ton jego pański ćwicz biczem szyderstwa 
i pokazuj mu go w całej czczości; chełpliwość karz iro- 
nicznem słowem lub gaskouskim uśmiechem, a nadętość 
pogardą. Dowcip i epigram ma mogą tu także skutko
wać. — Wreszcie wad tych wszystkich nabywa dziecię 
także w rodzicielskim domu i na przykładzie ludzi doro
słych. Oddalaj przyczynę tej choroby, a uiebędziesz po
trzebował występować swojego czasu prze* iw niej z le
karstwem l 7 ot .

Sainolubstwo jest puszczyków gniazdem, s którego 
jeszcze obrzydliwsze od właśnie wymienionych, wady 
wylatują. Wadami temi są: zazdrość, zawiść i zgry-  
zoctwo. Jeżeli pilnemu i pracowitemu dziecku dobrze 
się powodzi., jeżeli mu płyną ze wszech stron pochwały 
i szkolne wawrzyny, mały samolub zaczyna mu zazdro
ścić i nabiera ku niemu zawiści. Zgryzota człowiek 
jest zazdrośnikiem osobliwego rodzaju. Spostrzegłszy on 
up. u znajomego swego lepsze sukno w surducie, lub 
inną jaką drobnostkę, której nie posiada, tak *ię tern 
gryść będzie, że kilka noc> sen uu jego oczach nie po-
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stanie! Zazdrość, zawiść i 'geyzoctwo przeistaczają się 
wnet w szatańskie oszczerstwu! Wady te leczyć 
będziesz, starając się, zagnawszy chłopca do pra
cy, przemienić je w szlachetne spólzawoduictwo.
Niejeden np. recenzent, ten wiejski bakalarz, ten Sixtus 
Zebedeus Fixlein Jean Faula na błaniu JMinerwy, zrzu
ciłby r e  swej piersi zmorę za'drości ,  zawiści i 
zgryfcoctwa, gdyby zamiast pisania przeciw sławnemu 
jakiemu autorowi zjadliwych paszkwilów i czernienia je
go osobistości, wziął się z nim po literacku za bary, 
t. j. gdyby wszedł z nim w godne współzawodnictwo j 
rzucił się do pracy nad jakiem ważniejszem dziełem! 
llecenzye jednak przynoszą^więcej dochodu! Zgoda* 
Bądź wiec kontent s twego losu i niezajrzyj bliźniemu. 
Kto żyje dla pieniędzy,  ten umiera dla sławy! 
— Samolubstwo, ten panspermion piekła całego, płodzi 
jeszcze następne brzydkie krewniactwo: łakomstwo, 
skąpstwo, sknerstwo, oszukaństwo, szachraj- 
stwo, szulerstwo i łichwiarstwo. Wszystkie te 
wady powstają także najczęściej z winy rodzicielskiej. 
Chcąc zawczasu przeciw nim działać, zważaj na nastę
pne przestrogi. Nierozdzielaj między dzieci twe potraw 
tak troskliwie, żeby żadne z nich ani kroplą, ani okru
szyną mniej lub więcej od drugiego niedostalo! Czemu? 
Taka skrupulatność budzi łakomstwo, a wiec icaluga- 
wiedz za niem się sejmem staropolskim walącą! Jeżeli 
dziecko które skarży się, iż mniej np. kaszki ' mlekiem 
od brata lub siostry dostało, odbierz mu jego porcyą i 
rozdziel ją miedzy inne dzieci, skoro ' aś już ją zjadło, 
niedaj mu za karę jego łakomstwa drugiej potrawy wcale 
albo też zmniejsz mu porcyą o połowę! Przyzwycza

jaj dziecię, aby kosztem w ł asnej ros koszy pod- 
nie bierni ej bratu łub siostrze radość starało się spra
wić, aby się z nimi potrawą tą chętnie dzieliło, która im 
nadewszystko smakuje, aby biednym dzieciom sąsiedzki® 
najleps' e przysmaczki ze stołu rodzicielskiego, które sa
mo zjeść miało, odkładało na stronę, chcąc iin ty ni 
sobem sprawić uciechę! Jest to w dziecięciu nasze®
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rzecz piękna,’ skoro zatrzymuje dla córeczki ekonoma 
lub karbowego sucharki i inne ciastka: bo pokazuje, iż 
pr-esłało być zwierzem, żyjącem li dla żołądka, i już 
zaczynu mieć uczucie 11 a przyjaźni,  iż odniosło 
zwycięstwo nad swćm samolubstwem! Niedawaj 
żadnemu z dziatek łakoci pokryjomu i niedozwól, aby 
je jadło w kacie, schowawszy sic przed innemi, a tem 
bardziej niezachecaj ich ku temu, mówiąc: Masz, ale 
skryj się teraz, żeby inne dzieci niczoba czyły 
bo także tego zapragną! Tyin sposobem psują ma
tki synków swych faworytów! Dziecko niech będzie 
podobne do starego żołnierza w czasie wojny, i niechaj 
dzieli sie ze swemi rówiennikami każdą okruszyną scze- 
r/.e i po bratersku! Czemu prawimy tu o samem jadle? 
Dzieci są zwierzętami, a ich chęć użycia, będąca ma
tką wad, o których mowa, siedzi jeszcze li w podniet 
bieniu! — Jeżeli dzieci podrosły i ty dajesz im od cza
su do czasu tak zwany pieniądz kieszonkowy, miej 
pilne oko na jego użycie! Skoro dziecko, które zbiera 
kapitalik ; wnet zaczyna od innych pieniądze wyłudzać, 
uczyć sie sknerstwa, szachrajstwa i lichwy! Postrzegł
szy to, zawołaj je do siebie, zabierz jego uciułany ka
pitał i k w przytomności dzieci innych i wyrzuć go 
przez okno na ul i cę%mówiąc: Pieni ądz jest okrą
gły, powinien się więc toczyć, nie zaś leżeć 
w worku; pieniądz nie jest naszym celem, ale 
do naszego~ce 1 u środkiem i t. p.! Uczyniwszy to, 
niedaj skąpcowi młodemu czas pewien ani grosza, ponie
waż on nicuinie go użyć, ponieważ ten mu wcale 
niepotrzebny! Karz także chłopca obracającego swe 
pieniądze li na ciastka lub cukierki, bo my nieżyjemy 
dla o-ardla; lepiej iż za to kupi sobie piłkę, żołnierstwo 
ołowiane i t. p.! Ponieważ dzieci znajdują u rodziców 
wszystkich swych potrzeb zaspokojenie, powinny więc 
swe k i e s z o n k o w e  szczególniej na cel dobroczyn
ny przeznaczać! Nadasz im ten sposobu myślenia kie
runek, raczac najdobroczynnicjsze z dzieci naj
większa ifościa pieniędzy! Jednakże niemówimy
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tu wcale o rozrzutności, która nawet książęcej rodziny 
może być zagładą* Nigdy niepraw o zlocie, jako o bo
żyszczu na ziemi i największym Dobrem dla każdego 
z ludzi! Pod tym względem trzeba szczególniej kupców 
f* Jjrykantów, bankierów i innych kapłanów Płutusa ze 
Średniego stanu'przestrzegać! O  jak często wymy
kają się z ich, zawsze za złotem rozdziawionych, ust 
zdania: „Bóg widzi, rozumny to człowiek, przybył 
bowiem do naszego miasta przed dziesięciu laty, żebra
kiem, a dziś jest jaz onifionowym panem i prowadzi dom 
w i eI k i !u I czegóż się pY) dzieciach spodziewać, które 
słyszą codziennie od ojca takie i tym podobne mowy? 
Staną się z nich kramarze, pogardliwsze od żydów. — 
Wychowywać będziesz sainolubstwo ze wszyslkiemi jego 
odcieniami i barwami, skoro jednemu z dzieci co dajesz, 
w cełu dokuczenia innym tym sposobem; skoro jedno ro
bisz t>vynj wybranym ulubieńcem, przenosisz je nad inne 
i udziel* sz mu najwięcej przywilejów; skoro chwaliszje- 
dno przed innemi, robiąc je wzorem i obniżając przez 
to ich miłość własną! Ż jednej strony powstaje tu 
pycha, za •ozuiniałość, iekce ważenie innych i t. d. z dru
giej zaś zawiść, zazdrość, zgryzoctwo i oszczerslwo. 
Przeciw pokazującemu sie samolubstwii i temu wszyst
kiemu, co do niego należy, działać będziesz, wzbudza
jąc w dzieciach miłość ojczyzny, ludzkości i bli
źniego,  miłość, umiejętności, sztuki i wielkich 
c z y n ó w, słowem .zwracając miłość od siebie same
go d przedmiotów godnych kochania, wywracając ją? 
że tak powiem, pa wierzch, wiodąc ją w świat pię
kny nas otaczający! f j

5 ) Godnem p 'dagoga uwagi jest zjawiskiem, że pra
wie każdy człowiek .a swej młodości, bądź rodzicom, 
bądź innym łudzioip, coś ukradł,! Nietyłko w stanach 
niższych ale i w . możniejszych, książęcych, a nawet 
prawdziwi-e o'wieconycrodzinach,  gdzie dobre 
\vychovyanie panuje i cpota tron swój założyła, trafiają 
się,kradzieże prze'. <j niecił To zjawisko ma swft 
przyczyną, s początku c ę ' \»życia, później zaś chęć
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posiadania, które jeszcze stoją mniej więcej na zwie- 
rzecości stopniu i niemają ludzkiej podwali, t. j. sza
cunku dla cudzej własności! Dzieci małe są zwie
rzętami i kradną łakocie s tego samego powodu, s któ
rego kuna kury, kot kiełbasy, a kruk lub sroka błysko
tki ! Za taką kradzież niezasługują dzieci na karę, gdyż 
wszystko naturalną jest zwierza własnością, co trzyma 
w swej paszczy, a przynajmniej, co już wpakował do 
swego żołądka! Dzieci cokolwiek starsze przestają 
wprawdzie być zwierzętami, ale są za to ludźmi dzi
kimi. Dziki człowiek znajduje się w stanie przejścia 
bcstyi do człowieka. Ma już wprawdzie pewne 
wyobrażenie obcej własności, ale niewydarł sie zu
pełnie z objęć zwierzęcej natury5 dla tego też wyobra
żenie to jego jest ciemne i mętne, jak woda w blo- 
tnistein bagnie. Piękny mamy dowód tego stanu duszy 
na jednym przykładzie, który sami przeżyliśmy. Pewna 
Pani jechała z Warszawy do Rcincrz ze s-wn dziewię
cioletnią Marynią. W drodze spotyka jedne ze 
swych sąsiadek, która także do Reinerz się udaje. Od
prawiają wiec podróż społem, zajeżdżają zawsze do je
dnej gospody, obiadują w niej, wieczerzają i nocują cią
gle razem. Marynia ujrzała śród tej wędrującej przyja
źni i pewnego rodzaju rodzinności, piękny nowomodny 
a do tego za granicą kupiony parasolik u obcej damy, 
który ponieważ byl jasnej farby, jedwabny i złote 
miał kutasiki, wielce jej się podobał! Jak więc 
kot na mysz, tak oua na parasolik ten czatuje, 
zdobywa go wreszcie i kryje troskliwie w powozie swej 
matki. W tem przychodzi czas do odjazdu, i wszędzie 
szukają parasolika! Marynia długi czas walczy s sobą5 
— strwożona wreszcie tem, że podejrzenie padło na inną 
osobę, udaje się do powozu, oduosi swój łup napowrót, i 
kładzie go na pewnein miejscu, tak że go wnet znale
ziono! Nikt tych dwu uczynków jej niewidział. Po 
kilku miesiącach wróciwszy z wod do domu otr ymała 
Marynia od ochmistrza swego zadanie, by napisała w ję
zyku polskim obraz swej podróży. Maluje zatćm ąry-

C z ę ś ć ' J f ,  ' T o m u  i .  ^
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ilia wiernie i obszernie, co o niej właśnie czytaliśmy! 
Lecz cóż ztąd wynika? Dziecię miało tu wyobra
żenie o obcej własności,  bo na parasol ik czatowało 
i pilnie starało sic go ukryć, i nieiniało tego wyo
brażenia, bo skradło; miało świadomość o hań
bie złodzieja, skoro uczynek swój pokryło nocą taje
mnicy i milczenia w czasie podróży i nieiniało świa
domości tej, bo opisało kradzież swą s całą naiwno
ścią! W takich razach niekarz jeszcze młodego ̂ zło
dzieja, ale staraj sie dać ‘mu lepsze wyobrażenie o ob
cej własności! — Nawet i do złodziejstwa dzieci rodzi
ce sami są najczęściej powodem. Dla czegóż bowiem 
przyzwyczajacie je do chlebka z masłem, do karmelków 
i innych łakoci? Dzieci za łakociami goniące, wkradają 
sic chętnie do spiżarni, plądrują w donicy miodu lub po
wideł, łowią rodzenki, migdały, lub suszone śliwki! 
Chęć łakoci  staje się tu przyczyną pierwszej 
kradzieży! Złodziej rodzenków i migdałów kraść bę
dzie wnet i pieniądze, zwłaszcza jeżeli poznał już moc 
ich czarodziejską, lub też ma jakiego ogrodniczka lub 
innego młodego hultaja swym przyjacielem! Ten zechce 
sprawić sobie fuzyjkę, ale niemając pieniędzy, przyja
ciela swego o nie poprosi! A rodzice sami dadzą tu 
do kradzieży sposobność! Bo dla czegóż stoi ich biór 
ko lub komoda pełna pieniędzy ciągle otworem? Dla 
czego wic dziecię, gdzie pieniądze leżą? Złein położe
niem najlepszego nawet zepsujesz; gdyż pieniądz i 
piękna dziewczyna ciągną jaźń ludzko-zwierzęca 
gwałtem do siebie! Już niejeden stary sługa prze- 
niewierzył sie tym sposobem i stracił chleb łaskawy, na 
który istotnie zasłużył! Pewien cyrułiczek niechciał iść 
do bogatego bankiera dla golenia go jak zwyczajnie. 
Na pytania swego pana wyznał wreszcie, że widzi u 
bankiera ra ka’dym razem wielkie stósy złota do 
koła, że go myśl nieszczęśliwa dręczy, zarznąć tego 
bogacza i uciec s pieniędzmi, że walczył już długo s tę 
myślą piekielną, lecz daremnie i że dalej za siebie ręc/yt 
niemoże! Tak 'uratowała tu życic bogatego bankier*
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tylko religia i moralność cyruliczka, inaczej straciłby swe 
gardło! — O rodzice, sami robicie dzieci własne złodzie
jami! Czemu dajecie im przysmaczki i bierzecie je s so
bą do waszej domowej cukierni lub spiżarni? Co oczy 
widzą, tego pragnie wnet i serce! Czemu dajecie dzie
ciom zawcześnie pieniądze, i pozwalacie je wydać na 
same łakocie? Dla czegóż zowie sic wam ten jedynie 
złodziejem, kto skradł pieniądze? Czyliż ten, kto ro- 
dzenki, migdały lub śliwki wasze kradnie, niejest zło
dziejem? Ale nawet w złodziejstwie odróżnia świat 
szlachtę od gminu! Wolno kraść potężnemu‘monar
sze wielkie kraje, i świat go sławi za to$ niewołno 
cyganowi skraść ani gruszki na drzewie! Kradzież 
też lubi przybierać, jak każdy książę śród podróży, 
inne nazwiska. Tak np. cygan mówi zamiast skradł, 
odziedziczył,  llusin zaś mówi w takim razie, n a- 
szedł lub z w aro wał, a student niemiecki ustrzelił! 
Tych i tympodobnych nazwisk niech dzieci nigdy nie- 
slyszą, bo przedstawi sie im kradzież ze szlache
ckiej strony, i wnet zapragną, odziedziczać, nacho
dzić. zwarować lub ustrzelić!

Kradzież dzieci mających już należyte wyobrażenie 
obcej własności i całej hańby swego uczynku, karz ró
zgą! Przygotowanie jednak do tej kary ma być nad
zwyczajne. Każ np. rózgę na cala noc włożyć w ceber 
napełniony wodą, by dobrze namiekla i wybornie siekła. 
To przerazi winowajco i sprawi mu noc bezsenną! Bo- . 
leść sama niejest nigdy tak nieznośną, jak długa mają
cej nastąpić boleści obawa! Jest to wprawdzie moral
na tortura, ale nic nieszkodzi, bo tu i występek wiel
ki, a winowajca niechciał sio innym sposobem poprawić! 
Gdy wreszcie dwadzieścia i cztery długie go
dziny upłynęły, i chwila kary sio zbliża, zwołaj całą 
twą rodzino, nawet twą czeladź i lepszych przyjaciół 
s sąsiedztwa, odzywając sie do nich publicznie i w przy
tomności winowajcy, że bierzesz ich na świadki, jako 
niechcesz mieć syna twego złodziejem i dla tego ka
żesz go surowo! Bijąc go, praw lpu za każdćm ude-
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rżeniem przynajmniej dziesięć minut kazanie! Dłu
gie kazanie jest tu zupełnie na miejscu, bo to tortura! 
Przy takich korowodach dość na pięciu rózgach: 
te więcej skutkować będą, niż pięć tysięcy kijów na ru
skim rekrucie! Wszystko to wywrze na małego wino
wajcę okropne wrażenie i przedstawi mu, co właśnie jest 
głównym celem, uczynek jego w najsromotniejszej i naj- 
sprośniejszej barwie. Jeżeli dziecko skradło pieniądze 
u sąsiada, niechaj je przed, karą osobiście odniesie! Za
wstydzenie takie może już na mysł szlachetniejszy do
statecznie skutkować. Środek ukarania powyższy, t. j. 
rózga ze wszystkicmi cercgelami, jest ostateczny, dla 
tego też użyj go li w ostatecznym razie i przeciw 
niepodobnemu do poprawienia innym sposobem winowaj
cy! Karz pierwej zawstydzeniem, pogardą, gło
dem, więzieni  em, o bur z a n i em własnego lepsze
go uczucia,  budzeniem młodego w winowajcy 
bóstwa i jego niebiańskiej elektryczności SU' 
mienia!

6) Jeszcze jedna znajduje się gminna, tygrysia i pra
wdziwie czarcia uciecha, której się dzieci chętnie dopu
szczają; jest to uciecha w dręczeniu zwi rząjt! I- 
stotnie po turecku, po baszkiersku, po hottento- 
cku obchodzą się dzieci s psami i kotami, z jagniętami, 
s ptastwem, robactwem, s chrząszczami i innego rodzaju 
żywiatkami! Tu głos utrapionego r wierzą wola o pom
stę do nieba, i wysłuchany bywa, ponieważ okrutnik inaly 
względem zwierząt, staje się w net okrutnikiem względem 
ludzi i otrzymuje wreszcie prędzej lub później, karę, któ
rej godzien! . — Rzeczą naturalną jest u dzieci, 
przebić chrabąszcza na wylot igłą, przewlec go nitka, 
kazać mu tak długo w kolko latać i brzęczce, aż nare
szcie nieszczęśliwa dzikiej ich zabawki ofiara skonaj 
rzeczą naturalną jest tu rosskubać motyla jak kwńatek, 
lub rosćwiertować polnego konika na nienat i alne r ś̂ci. 
Prawda, że motyle ojcami są milionów liszek, które drze
wa nas .e z liścia i owocu tak [haniebnie objadają, ż® 
pr eto zasługują na nasze prześladowanie, jednakże ros-
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każ lepiej twym parobkom, niż twym dzieciom, pastwić 
sit* nad motylami! Dzieci ctizymują tym sposobem je
dynie krwi chciwe tatarskie serce! Przed niejakim cza
sem czytaliśmy nieraz w gazetach niemieckich, iz ta lub 
owa wiejska szkółka, mając swego bakalarza, a nawet 
księdza plebana na czele, w przeciągu jednej wiosny 
2 0 -3 0  tysięcy motylów wygubiła! Jakkolwiek obławy 
tego rodzaju mogą byc dla ogrodownictwa pożyteczne, 
są przecież sercu niewinnemu zagrażające, i pod wzglę
dem pedagogicznym nierobią wcale wodzom takich mo
tylowych rzezi świętego Bartłomieja zaszczytu! Dzieci 
na motylach do morderstwa przywykłe, rzucają się na 
żaby, obrzynają im nogi bez miłosierdzia, sadzają im 
piórko w otw’ór tylny, nadymają jak pęcherz powietrzem, 
puszczają na wodę i biją do nich jako do celu kamień- 
mi! Co za złośliwość i jak tyrańska męczarnia! Lecz 
niedość dzieci zbierają szlimaki lub muszle na dnie rze
czki domowej, i udając młynarzy mielą je miedzy dwie
ma cegłami, lub też tłuką, jakoby wstępie! Skoro sła
wnego Likurga zapytano, na jaką karę zasłużył chłopiec 
co z dzikiej ochoty wydarł żywej kuropatwie oczy; pra
wodawca ten odpowiedział krótko: na śmierć! I miał 
słuszność, bo i cóż od takiego chłopca można oczekiwać 
na przyszłość, który już teraz ma serce'.tak kamienne i 
z ludzkości wyzute? Jak wielkie jest okrucieństwo 
dzieci pod tym względem, tak oburzać się na nie musi 
każdy czlowriek lepszy i więcej wykształcony! I cóżby 
Leibnic np. na takie barbarzyństwo powiedział, który 
brał robaczka, obejrzał go przez mikroskop i sadzał na- 
powrót na jego kwiatek lub listek, dziękując mu szcze
rze za otrzymaną od niego naukę? Lepiej, iż dzieci 
płaczą i uciekają, widząc kucharza zarzynającego gęś 
kurę lub gołębic, niż że się spokojnie morderstwa temu 
przyglądają, lub też same za nóż biorą i pomoc swą o- 
fiarują! — Ale i okrucieństwa dzieci rodzice, lub inni 
ludzie dorośli, są przyczyną. Nieraz pęka serce z żalu, 
patrząc na pijanego chłopa obch dzącego «óę jak najsro- 
motniej ze swym koniem lub wolem! Dzieci widząc to
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naśladują chłopa na biednym psie domowym, który 
niebroni się, ale im za tyraństwo ręce liże! Rodzice 
sarni rozdeptują z dziką radością każdego niewinnego 
robaczka, którego na ziemi postrzegą zabijają każ
dego węża, każdą jaszczurkę napotkaną; i jakże 
dzieci niemają czynić tegoż samego? Byłem raz sam 
świadkiem, jak ojciec pewien wysmarowawszy ku za
bawce swych chłopców psu grzbiet miodem, śród lata i 
much nieznośnej napaści, śmiał sie do rospuku z biednego 
zwierza szalejącego prawie z niecierpliwości przeciw 
much sztucznie zwabionych bezczelnemu natręctwo! Była 
to bardzo wyborna dla dziatek nauka! O szanujcie sa
mi życie zwierzęce i ochraniajcie, ile podobna, najlichsze 
nawet stworzenie, a dzieci wasze niebeda zwierząt sie- 
paczami! Litość dla zwierząt zaszczyca ludzkość nasze 
i prawdziwym jest to dla Anglii honorem, iż wrzięla, jak 
wiadomo, nawet zwierzęta pod opiekę swego prawodaw
stwa !

Okrucieństwo względem zwierząt grasuje, jakoby 
nieszczęsna morowo dziewicâ  szczególniej po wsiach i 
śród naszego ze wszystkich stron zaniedbanego, litości 
godnego chłopstwo. Ksiądz Pleban ma się tu stać le
karzem! Zamiast ciskania piorunów przeciw kacerzom 
i przepełniania ludu nienawiścią innych wyznań 'chrze- 
ściańskich, lepiej iżby niewiadomych wieśniaków oświe
cił, że Bóg żadnego żywiątka niestworzył bez potrzeby 
i celu, i wie najlepiej, co uczynił, że np. wożę, będące 
w Europie całej, a szczególniej w naszym kraju, bez nie- 
bespiecznego jadu, przynoszą nam pożytek, chwytając 
owady /składające jaja w kłosach lub strąkach, i uwal
niając pola od szkodliwych wilgoci, że więc nawot wo
żę więcej na opiekę naszę niż na prześladowanie zasłu
gują: że wszelkie życie rzeczą jest świętą, że jest grze
chem zabijać jakiekolwiek bądź boskie stworzenie ze 
swywoli, że tego nawet dzikie zwierzęta i dzikie ptaki 
nieczynią i t. p.!

Do oddalenia i leczenia choroby, o której mowa, na- 
nastepna recepta. Niedozwól dzieciom twym polowania
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na motyle, chrabąszcze lub inne robactwo! Agitacya nie 
usprawiedliwia tu wcale barbarzyńskiej uciechy, gdyż 
dzieci mogą grać w piłko, w obrączki, w wolanta, pra
cować w ogródku, i tyłu innymi sposobami używać ru
chu, oraz świeżego powietrza! Zabroń ochmistrzowi, by 
dzieci twe zoologii, a przynajmniej jej rozdziału o owa
dach naucza], bo będą pakowały stworzenia te na szpil
ki i więcej okrucieństwa niż znajomości historyi natu
ralnej nabiera! Nauka ta powinna być.przedmiotem wię
cej już wykształconej młodzieży, ale nie dzikich dzieci! 
Z resztą niech uczą sie zoologii jak Leibnic, nie zaś 
przebijając każdego robaczka, jak żyd Chrystusa swą 
włócznia! JYiecierp tego, by dzieci twe, w krzakach 
porzeczkowych, agrestowych lub bzowych twego ogrodu 
gniazd makolągwich wyszukiwały, i wydzierały pisklęta 
biednej ptasiej matce! Pisklęta te w reku dziecinnych 
najnędzniej kończą, a szkoda ich, ponieważ wszelkie pta- 
stwo śpiewające karmi sie liszkami, temi żarloczneini 
wilkami^względem naszych drzew owocowych. Nieprzy- 
stań na to, by dzieci twe chowały ptaszki, np. gołębie, 
synogarlice, szczygły i t. p., a tern bardziej, by łapały 
je w sieci! Nietylko, że dzieci dręczą bjedne te istoty, 
ale tracą wiele czasu, który nauce poświęcić powinny. 
Mając drobne dziatki, nietrzymaj ani psa ani kota w twcm 
mieszkaniu! Tym sposobem niedasz im powodu do mor
dowania zwierząt i wczesnego przywykania do okru
cieństwa. Niewyprawiaj synka s fuzyjką! On strzelać 
będzie za godnemi ludzkiej opieki skowronkami, lub też 
urwie kulą bocianowi skrzydło i zostawi go żywcem na 
polu, łupem zimy polskiej lub rospaczy! Tylko pchły i 
inne zwierzątka żywiące sic naszem ciałem wolno dzie
ciom ' obijać, lecz nie paznokciem od ręki i nie na stole, 
ale nogą na ziemi! Jednakże i tego wyjątku uniknąć 
można, starając sie wszystkiemi siłami o oddalanie owa- 
du od dzieci, robiąc czystość niezmordowaną świętym 
domu penatew! Okrutne względem zwierząt dziecko karz 
rózgą, jak to mówiliśmy przy złodziejstwie, t. j. zwolna 
i z moralną torturą! Masz tu boleść dać poznać dziecku
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wetu! Nim jednak do tego kroku przystąpisz, rób pier
wej chłopca panteuszem, t. j. dawaj mu poznać życie 
ogólne i pokrewieńswo jego s każdein zwierzątkiem!

Dziecię twe, mówi Jean Paul, niechaj uważa życie 
zwierzęce, jako objawiające się ogólne i z nami pokre- 
wnione bóstwo, slowein, niech ma serce Indyanina, 
zamiast serca zwolenników Kartezyusza! Jest 
tu mowa o czem więcej, niż o samej litości dla zwierząt 
lubo i o tej także!' Czemu oddawna już zrobiono tę u- 
wage, że dziecięce okrucieństwo względem zwierząt zwia
stuje zawsze przyszłe okrucieństwo względem ludzi, ja
ko ofiary zwierząt starego testamentu znaczyły tylko 
nowo-testamentową ofiarę człowieka? Odpowiedź 
na to pytanie łatwa. Ludzie starzy równie jak my, do
świadczali i umieli myśleć! Zycie ma być dziecka rze
czą świętą, i to wszelkie życie, nawet istot nierozumnych 
— bo i czyłiż zna niemyślące dziecię życie innego ro
dzaju? — Onego czasu, kiedy cr łowiek żył jeszcze mło- 
dćm i świeżem życiem, i to na łonie świata, w którym 
zdrój wypływał ze zdroju i wpływał do zdroju, w któ
rym tylko obfitość i pełnia niebiańska panowała, znane 
nam dobrze było życie bóstwa ogólne,  to, że tak 
powiem, wielkie święte drzewo, którego korzenie zapu
szczają się w kształcie robactwa, ryb, płazów łub gadu 
w morza i ziemi wnętrzności, którego pień jest krzep- 
kiem i ogromnem królestwem zwierząt, którego konary? 
gałęzie i liście są rozlatującem się po krainach powietrz
nych większem i mniejszem ptastwem, którego kwieciem 
nareszcie jest ludzkie społeczeństwo! Odpychająca nas 
dziś lub przerażająca ta lub owa postać zwierzęca Wy
dawała się naszym szczęśliwszym przodkom zupełnie 
inaczój, t. j. jako cudowny zawój Izydy,  lub też 
zasłona Mojżesza przed obliczem żywego Bo
ga! Stąd też nikczemne i poziome,*a przecież pełne 
cudu zwierzę doznawało pierwej czci boskiej od 
człowieka, i stanęło pi e r w e j n a o łft a r z u, niż bóstwo 
w ludzkiej postaci; stąd także głowa zwierzęca korono-
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wala ciała ludzkie w egipskich malowidłach i posągach! 
Im młodsze, niewinniejsze i bogobojniejsze ludy, teuj 
więcej czci i miłości dla zwierząt! W  Suracie mają 
zwierzęta chore swój szpital i doznają w nim więcej 
ludzkości, niź w wielu szpitalach naszych ludzie! Je
den ze starych bohaterów kazawszy zburzyć i ogniem 
zniszczyć Niniwę, wstrzymał swój wyrok, skoro się do
wiedział, iź w mieście tern niesłychane mnóstwo zwie
rząt się znajduje, mówiąc: zwierzęta za złość ludzi cier
pieć niepowinny! . Indyjskie uwielbiąnie zwierząt prze
niosło się do Grecyi i występowało tam w postaci Ore« 
ad. Plejad, Hamadryad, JVymf, bóstw leśnych, wodnych
i powietrznych różnego rodzaju, a na północ w postaci 
prawa kaicącego tych, co drzewa kaleczyli! Pytagoras 
zakazał jeść zwierzęcego mięsa, jako z ludzkiem ciałem 
zbracouego, a Roraryusz bierze w opiekę zwierzęta, 
dowodząc, źe od nich bidzie uczyli się i uczą sztuki le
karskiej! — Lecz na co się przyda nasza zwierząt pro- 
tekcya? Jaźń ludzka w sobie samej roskochnna i żyją
ca, upomina chętnie wszystkich ludzkich jaźni, a to 
równie w przyszłości i przeszłości, jak i w teraźniej
szości, i stawia się na ich czele, jako jedyna liczba pa
radująca przed zer milionami 5 niedziw więc, że jej ani 
na myśl nieprzychodzi jaźń zwierzęca, będąca muchę 
Yolante przed okiem anioła! Tak zwany instynkt 
zwierr ecy, ten wolny od u mu i dla tego czysty ro
zum ludzki, ta oślica widząca pierwej anioła, niż pro
rok na niej siedzący, powinien być od człowieka za naj
większy cud w stworzeniu uważany, za klucz 
święty do nieba wszystkich cudów pod słońcem, zâ  
węzeł łączący go s całą od niego niższą naturą, za wę
zeł równie oczywisty, jak ten, który go jednoczy z Bo-̂  
giem! Dla tego też staraj sie wszelkim sposobem dać 
poznać wychowańcowi twemu jego kuzynostwo ze zwie- 
r̂ ecym światem, np* przedstawiając mu wszędzie ana
gram człowieka i odzywając się np. niekiedy: biedny 
pies jest starym i dla Lgo włosem obrosłym człowie
kiem, którego usta poczerniały i wzdłuż się wyciągnęły,

C z ę ś ć  I I .  T o m u  1. 4 5
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dszy zaś opadły, a pałce zdziczały pazurem i t.p. Jf«\v 
do małego dziecka: O jakżebyś kochał i pielęgnował mo
tyla. gil} by ten był tak wielki jak jędor, łub polnego 
kęnika, gdybyś go ujrzał w ogromie konia! — Szkoła 
stoicka oczy: Które z dzieci zabija koguta li ze swa
woli. zabije później. własnego ojca, a dawny kapłan e- 
gipski prawił ładowi, iż grzechem śmiertelnym Jest za
bójstwo zwierza, wyjąwszy na ofiarę dla bogów! Tu 
wyrzeczone zostały wszystkie przykazania Boże wzglę
dem zwierząt! —-Niekaż krowy, cielęcia. owcv lub in- 
nego domowego zwierza, które troskliwie i z miłością 
pielęgnowałeś, w oczach dzieci twych zarzynać! Strze
lec twój nie powinien w bliskości domu wyżła lub 
ogara brać pod prawidła myśliwskiego okrucień
stwa, i obrażać dzieci twych uszy niewinne jego skom
leniem, zwłaszcza iż to tak łatwo przedziera się do du
szy i morduje czułe serce! Personifikuj wszystko, wle
waj we wszystko życie i dusze! Lilia np. którą dziecię 
bez potrzeby zerwało, przedstawiaj mu, jako piękną u- 
kochaną córeczkę wysmukłej matki, która stojąc na 
ogrodowym smugu, wychowywała białe to swe dziecię i 
karmiła je sokiem swym i rosą, teraz zaś płacze wido
czną łzawą kroplą po jego utracie! Nieidzie tu wcale 
jak namienilismy, o ćwiczenie dziecka w czczej litości 
nad istotami bez czucia, ale o ćwiczenie religijne 
w sakramencie ogólnego życia, które jest wszędzie świę
tem Przedwiecznego tchnieniem! I

7)  Święty Augustyn powiedział, jak to już dawniej 
rzekliśmy, że próżniactwo jest poduszką szata
na! Niezapominaj nigdy tych wyrazów, bo są prawdzi
we! Próżniak, widzący, iż bratu jego pilnemu i pra
cowitemu lepiej sic dzieje, nabiera przeciw niemu za
zdrości, zawiści i zgryzoctwa, a pragnąc zemścić się 
na nim za swe cierpienie, staje sie jego szpiegiem i 
oszczercą5 jest kłamcą i oszustem, bo chce ukryć, ile 
podobna, swe próżniactwo} jest z rodu szlacheckiego 
pyszny, i budując na to, występuje ze swTćm urosżczo- 
niein, ze swrą chełpliwością, ze sŵ yra pańskim tonem,w

. , >
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ponieważ on samolub i pragnie z jakiejkolwiek budź 
strony znaczyć coś na święcie; goni za łakociami, za 
rospustą, za szulerstwem, pastwi się nad zwierzętami, 
gdyż niema nic lepszego do robotyj pokaże sie wnet 
złodziejem, bo chciałby używać, a nienawidzi pracy! 
Tak wiec próżniactwo jest źródłem wad tych wszystkich, 
k óre nas w niniejszym paragrafie zatrudniały. Niemu 
obrzydliwszego i godniejszego pogardy człowieka, jak 
próżniak! On jest rzeczywistym Endymionem, tym 
sławnym Luny oblubieńcem, który trojakiej żądał uiê  
śmiertelności, t. j. wiecznie" żyć, wiecznie być 
młodym i wiecznie spać! Niecierp tedy przeue- 
wszystkiem w dzieciach twych próżniactwa1 Młodego 
próżniaka zniewalaj wszystkiemi srodk'\do pracy, aż 
w niej nareszcie zasmakuje i roskosz znajdzie! Dawaj 
mu, s początku zwłaszcza  ̂takie pracy przedmioty, któ
re zdołają interes w nim rospalić! — Dłużej o rzeczy 
tej niemówimy, ponieważ już na różnych miejscach by
ła ona naszej uwagi przedmiotem!

tri

$>. 33.
* ) * i

° przechodzimy wszędzie najłatwiej i najna
turalniej z jednej ostateczności w  drugą, ho 

to jest biegiem zw ykłym ' naszego rozwikła

nia. W yganiając s chłopca sumowoluość i 
samolubstwo,1 rospalisz go wnet miłością po
wszechnej wolności i wszystkich łudzi. Chło
piec zapomni s i e b i e  s a m e g o  i rostopi się 

w b 1 i ż u i ni » w y  m, w  n a r o d z i  e, w  I u d z-  
k o ś c i ; *  wyjdzie s s i e b i e ,  jak W isła z wła
snego koryta, i rozleje się z a  s o b ą ;  żyć  

przestanie w  egoisłycznem centrum swej so- 

bistości, a żyć w  e x c e n  ( r y c z  noś  ci  za
cznie! Chłopiec e g o i s t a  staje się tu f i 

la  u t r o p i e  z u y u i  młodzianem, pożytek szhv*
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chetnością, szatan aniołem, moralne twier
dzenie moralnem przeczeniem! Jaźń działa

jąca stoi teraz na swym drugim rozwikłania 

stopniu! *

• Młodzian nienawidzi samolubnego poźyłku, 
ściąga ostatnią1 koszulę s siebie i daje ją 

potrzebującemu. 1 Jego serce goreje łi dla 

szlachetności. On żyje w swej czystej idei, 
pragnie wedle niej całą ludzkość uszczęśli
w ić i gotów jest równie za nią jak i za 

ludzkość stać się męczennikiem! Słowem, 
jest to c z ł o w i e k  i d e a l n y ;  jest to nie

biański anioł! ‘

Tym  sposobem jednak uchwycił nasz wry -  

chowTąniec, nie D o b r e  i s t o t n e ,  ale drugą 

jego połow icę, s z l a c h e t n o ś ć !  S  z l a -  

c b e t n o ś ć  s a m a  jest półdobrą, a wiec, 
równie, jak p o ż y t e k  s a m,  zlą rzeczą; 

jest Dobrem od c* lości oddartein, a wrięc 

Złem ! Starać się-tedy powinieneś uwolnić 

wychowańca i od tego nowego Z łe g o ! N ie- 

jest to już Z ł e  c z a r n e ,  które nas w  po

w yższym  paragrafie zatrudniało, ale, że tak 
powiem, Z ł e  b i a ł e ;  walka przecież z niem 

jest rówrnie uporczywa. Potrz ba Ci z niem 

w a lczyć, bo masz zrobić w ychow ańca, nie 

aniołem, ale B o g i e m - c z ł o w i e k i e m !  Jak 

z  niem w alczyć ? Ś c i ą g a j ą c  e x c ę n t r y c z -  

n o ś ć  j a ź n i  mł o d e j  na p o w r ó t  do j e j  

c e n t r u m ,  opalajac skrzydła aniołowi, z a -  

płątując młodziana wr bój s szatanem! Anioł 

jest lekarzem szatana, a szatan anioła; tu



© 9 1

także jedna ręka drugą myje! M y s i  s z la 
c h e t n y  z w r ó c o n y  ku p o ż y t k o w i ,  sta
nie się dopiero D o b r e m  i s t o t  nem, i dzia
łać będzie ja k  b ó s t w o !

V * £ # J *

13 Cala szatańskość rozwikłująca się w dzieciach, 
jest córką odosobni aj ącego się pożytku w mio
dem i zaczynającem się dopiero poczuwać bóstwie. Na
wet samowolność i samolubstwo, te rodzice wszystkich 
wad, które w powyższym paragrafie poznaliśmy, są 
objawem tegóż odosobnionego w istocie dziecięcej po
żytku. Łakomstwo, sknerstwo, szulerstwo, szachraj- 
stwo, złodziejstwo, zawiść, zazdrość, zgryzoctwo, 
pycha, duma, lekceważenie innych) zarozumiałość, 
okrucieństwo i t. d. i t. d. — wszystko to jest co
raz to inną odosobnionego pożytku postacią. Po
żytek odosobniony jest szatanem, jest nasieniem Złe
go na smugach jaźni niewinnej, s którego s czasem 
urodzić się może obfite żniwo dla starego ludzkości 
kmotra Belzebuba! Odwjeczną przeciwnicą i nieprzy- 
jaciółką pożytku jest odosobniona szlachetność.  
Świat zwykły, Jyb tylko echem metafizyki niemieckiej 
będący, uważa już szlachetność za Dobre istotne.  
Czemu? Ponieważ ona jest przeciwnicą i nieprzyjacioł- 
ką pożytku, ponieważ pądzono, że Złe i Dobre są, 
nie stosunkiem ujemności, ale przeciwień
stwem, ponieważ więc, uznawszy pożytek za 
Złe, szlachetność pokazała się Dobrem! Był to na
turalny skok z jednćj ostateczności w drugą, ale nie
było jeszcze prawdą! Szlachetność jest, równie jak 
pożytek, rzec.ą dobrą, gdyż oboje są równie ko
nieczne mi, wiecznemi i u przywilej  o w-ane- 
mi czynnikami Dobrego; odosobniona szlachetność 
jednak jest, jako i pożytek odosobniony, rzeczą złą, 
bo jest Dobrem j e d n o s t r o n n e m ,  D o b r e m ,  iż
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tak rzekę, bez ciała; Pożytek jest Dobrem twier- 
dzucern, a szlachetność Dobrem przeczącem,  
zaczem ani on ani ona Dobrem rzeczy wistem, a więc 
Ziem! Moralne twierdzenie, będące pożytkiem, jest 
Ziem czarnem, czyli szatanem, a moralne prze-* 
rżenie Złem bialem, czyli aniołem. Jedno i dru
gie Złe to, jest równie Złe, jako Złe! Zle białe, 
czyli anioł zowie się idealnym człowiekiem.  
Gmin baje,"że każdy z ludzi ma z jednej strony sza
tana, a zdrugiej anioła. W baśni tej leży coś pra-» 
wdziwego. Szatan i anioł oblegają bowiem i zdoby
wają jaźń dziecięcą. Jeżeliś z niej szatana wypędził, 
to wstępuje w nią natychmiast anioł! Młoda ja/ń mu
si być fciągle opętana, i celem wychowania jest, 
uwolnienie jej od tego stanu, czyli zrobienie  
jej samodzielną! Ledwie tedy, iż chłopiec prze
stał gonić za samowolnością, samolubstwem i pożytkiem, 
zaczyna już rozlewać swą sobistość w woli ogólnej, 
w miłości innych, w szlachetności. Zapomina on siebie 
teraz zupełnie i żyje życiem obcem dla tego też błą
dzi 5 gubi własne centrum rospływająe się w leżącą y4a 
sobą excentryczność, i dla tego błądzi! Zły jest czyn, 
nawet najszlachetniejszy, skoro ani bliźniemu ani 
nam niepożytcczny! Grzeszy ten, kto poświę-* 
ca się za swój naród lub za ludzkość wcale bez po
trzeby, t. j. bez osiągnicuia jakiegokolwiek - bądź po
żytku, bo czyn jego jest wówczas szaleństwem; grze
szy ten, kto chce naród swój z obcego jarzma uwol
nić, skoro naród w jarzmie zasmakował, i ani myśli 
o swej niepodległości; grzeszy ten, kto chce ludzkość 

"wedle swego najszlachetniejszego ideału reformować, 
gdyż ludzkość niejest jego narzędziem, ale bóstweiu 
wielkiem, mającein własną wolę i rozwijającem się sa
modzielniej grzeszy ten, kto rozrzucił swój majątek 
między ubogich i żyje dziś sam ze swą rodziną w naj 
okropniejszej nędzy, bo utrzymanie własnego 
j es t e s twa  jest naszym najpierwszym, a utrzy iua- 
nie rodzi ny' naszym, zaraz po nim następującym.

»
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hwralnym obowiązkiem: słowem, grzeszy.ten, kto dą
żąc za najczystszą szlachetnością, zapomina innych 
lub siebie,  t. j.’ zapomina pożytku! Kto tak 
działa, otrzymuje od ludzi szyderstwo lub politowanie 
w nagrodzie, albo też wsadztyiy będzie w okowy, ja
ko człowiek niebespieczny! Anioł etyczny zowie sie 
na ziemi szaleńcem, obłąkańcem, waryatem,  
głupcem, i jest, jeżeli nie zaws/e względem innych, 
to przynajmniej względem siebie samego zbrodnia
rzem, jest moralnym samobójcą! On goreje 
szczęściem ludzkości, i, odurzony ideału swego narko
tycznym szampanem, chciałby ziemię na niebo przero
bić; ale to samo wolność godna skarcenia,  
obraza majestatu ludzkości,  a oprócz tego, ja
wne niepodobieństwo! Stąd też staje się on 
urągowiskiem szydzącego zeń gminu, i zapomina, że 
vox populi, vox Dei! On] wojuje za szlachetność, 
ale niepom.yślił naprzód, że jego si ły za słabe, i 
nieobejrzal sie za dostateczną .pomocą; goni 
za wysokim celem i wzbija się gwałtem do nieba, ale 
niebaczy, że mu braknie skrzydeł, pada wiec okro
pnie! Ludzie podziwiają s początku jego śmiałość lub 
zuchwałość, biją mu brawo i zachęcają do boju; pó
źniej mają litość nad jego upadkiem, ale nic wię
cej: wreszcie zapominają go na rożnie szatana! To
d/ieje każdego odosobnionej szlachetności rycerza. Jó
zef Wybicki, opisując swoje cierpienia za ojczyznę, 
mówi: ,, W ielu chwaliło patryotyzm, ale
patryoty los był im obcy!,( -— Anioł jest tylko 
w niebie wszechmocny; na ziemi zaś czeka go walka 
s piekielnym Molochem, który rostropniejszy jest od 
niego, i dla tego wygrywa. On wpada zawsze w sie
ci swego wroga i dostaje się *do pieczar podziemnych, 
s których go Bóg jedynie oswoi pdzić zdoła* Anioł 
wzdycha i płacze na ziemskim padole, a szatan śmie
je sie tu i odprawia swe ucieszne tany. Anioł jest, 
przy całej niebiańskiej szczęśliwości, najnieszczę- 
śliwszem stworzeniem, ho przekonywa się coraz ży-
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wiej, ze ideału swego urzeczywiścić mu niepodobna, 
że stargał swe siły daremnie, że jest tern istotnie, za 
co go świat ogłosił, t. j. godnym chłosty szaleńcem.—. 
Zniewolony w konni zostanie powiedzieć o sobie: 
Dobrze Ci tak, głupcze! Wyrzekłszy to, stać 
sie może prawdziwym człowiekiem! *»f a i i o

2)  i Człowiek zaczyna sie zwykle wtedy wylewać 
odosobnionej szlachetności oceanem, skoro obudziła się 
w nim idealność i przejęła go swern niebem, skoro 
przeniósł sie w sylficzny i zaczarowany świat własne
go marzenia, skoro stał sic duchem czystym, poeta. 
To zdarza sie we wiosennej, cieplej i roskwitującej 
młodzieńczości naszej porze. Młodzian jest, nie tylko 
w biblii i sztuce malarskiej, ale i w r oczywistym 
świecie aniołem, oraz być nim powinien, bo to jest 
jego natura. On żyje w świecie niebiańskiej swej idei. 
W  jej obronie chwyta za miecz płomienisty i staje 
sie walczącym Cherubinem. Znając tedy naturę mło
dzieńca w ogóle,, walcz przeciw samolubnej złośliwo
ści twego chłopca, lecz nigdy nierospac* aj, bo za lat 
parę stanie sie on sam przez się tern, czcili dziś zo
stać jeszcze mu niepodobna! Nierospaczaj wcale nad 
złością podrostka, bo on musi być złośliwym, musi być 
takim, jakim jest właśnie! Stan przejścia s chłopca 
w młodziana zowie sie podrostkiem i godzien jest 
pedagoga uwagi. W podrostku zbiera szatan osta
teczne swe siły i walczy przeciw nam najuporczywiej; 
dla tego też najzłoś l iwsze są podrostki Żyją 
oni tylko psotą, tylko oporem, tylko przeciwieństwem. 
Lecz to nic nieszkodzi. Wnet zos anic podrostek mło
dzieńcem, a szatan jego ustąpi miejsca aniołowi. Naj
zaciętszym jest szatan opuszczając ciało lub przeista
czając się w anioła; najsilniej przeto bier e na kieł 
podrostek. Powszechnie uznanera i windomein jest sta
re to doświadczenie, że podrostki, im bardziej, '.błi- 
żają się do przejścia w stan młodzieńczości gorącej, 
tern mniej okazują miłości bliźniego, a tern więcej chę
ci do pustoty i łolrostwa, do szyderstwa i innych, do



szkodzenia drugiemu, do okrucieństwa i wszystkich' 
niecnot szatańskich. Jch serce jest prawie bez litości 
i zimne, jak bryła lodu. Biedna dziewczyna, która 
w ich towarzystwie żyje, bo czeka ja najdziksze żbi
ków prześladowanie! Oni nienawidzą kobiet i przy- 

że nigdy żenić sie niebedą. Tak przed wscho
dem słońca podwaja sie chłód nocny I Ale słońce wnet 
wzejdzie, rospedzi zimno i świat ogrzeje. Drzewo 
mrozem jeszcze przepełnione, wkrótce po zimie rospala 
się kwiatem j a nieznośny podrostek występuje jako 
godny kochania i wszystkich kochający młodzieniec! — 
Dozwól młodzieńcowi twemu być czas pewien aniołem 
i tulić całą naturę, całą łudzkość, cały świat, do swe
go płomieniem roskołysanego łona! Dozwól mu rosta- 
piać się miłością i żyć dla ludzkości, dla szlachetno
ści! Jest to konieczna gorączka, która po zimnej 
febrze następuje. Jak wyrostek swą złośliwością, 
tak młodzian swą miłością szumieć i wyszumieć po
winien. Anioł chce tu balsamem nieba rany zagoić, 
które szatan nam zadał. Prowadź przecież odosobuio- 
ną te szlachetność, ile podobna, spiesznie do osta
tecznego jej kresu i przesilenia! Niechaj ona wysza- 
łeje, dopóki jeszcze wychowaniec pod twą opieką, do
póki mu ludzie mogą przebaczyć drożdże młodości! 
Anioł ten niechaj sie stanic w domu twym Cherubi
nem, porwie za miecz płomienisty i walczy przeciw 
Złemu; niechaj przeżyje tu losy wszystkie; niech bę
dzie zapalonym patryotą, rewolucyonistą, pobitym bo
haterem , wygnańcem, propagandy członkiem, więźniem. 
Cala ta komedya wyleje sie tylko w gorących uczu
ciach i słowach, a wylawszy się zupełnie, zabespie- 
czy młodzieńca raz na zawsze od nierostropnego uczyn
ku. Kto się, jak mówią, wyj ęzy czyi ,  i tym spo
sobem zmordował, będzie musiał odpocząć, « tymcza
sem zbliży się ku niemu Minerwa i uleczy go swern 
spol>ojnem spojrzeniem. Im wcześniej odbyliśmy te nie
biańskie spazmy, tern więcej szczęścia życzyć sobie mo
żemy. Biada temu, kto zestarzał się wciąż młodzieńcem!

Część II  Tomu 1. 4 6



3)  Trudno jest leczyć młodzieńca, którego opanowała 
anielska, ze tak powiem, wścieklizna, ponieważ on mn 
najpiękniejsza cześć ludzkości, t. j. poetyczny świat kwia
tu naszego, za sobą, mniema, że idzie za cnotą i mo
ralną powinnością, oraz znajduje sic w latach, gdzie kar
ność ustaje, a swoboda się zaczyna. Dobrą radę ojco
wską uważa zwykle za obojętność ku ojczyźnie, za 
rostropność, stary wiek niezdolnym do wielkich przedsię
wzięć robiącą, za płód zimnej krwi tylko gad ożywiają
cej, lub też wkrótce mającej obumrzeć. Śmiałość, mówi 
on, ma szczęście za sobą, i łamie to, czego mądrość zła
mać niezdoła! Życie niejest ros trop noś ci tkanką, 
ale poezyą! Bez poezyi niema życia; niema wielkich 
ludzi, ani wielkich czynów! — Ojciec lub ochmistrz do
świadczony nieczcka przeto, aż wychowauiec jego mło
dzieńcem zostanie, lecz stara się, by ten odbył niebiań
ski swój taniec świętego Wita, nim czas upału, a więc 
i niebezpieczeństwa nastąpi, i już w dziesiątym.)e-  
denastym roku przeistacza go w wojującego anioła. 
Chłopiec sam daje mu do tego sposobność. Wcześnie 
bowiem, jeżeli wychowanie jego ciągle było troskliwe, 
rospala sie w nim silne szlachetności uczucie. Daje on 
np. zegarek, który w dniu swych urodzin od ukochane
go ojca otrzymał, nieszczęśliwemu potrzebującemu wspar
cia, ściąga buty. ofiaruje je pielgrzymowi małemu, pro
szącemu go o nie, i wraca do domu boso, ale s calem 
niebem w swych piersiach! W takich chwilach zwróć 
jego uwagę na zwyczajny bieg rzeczy na świecie i czy
taj z nim gazety! Wnet spostrzeże on niesprawiedliwość, 
uciśnioną cnotę, tryumfujące bezeceństwo; będzie sięobu- 
rzał, szalał i pragnął oczy wyd-zeć np. baszy egipskie
mu lub szachowi perskiemu, ale dobrze, iż ci są od nie
go za daleko. Tak tedy wy sapie sie i skończy na o- 
gnistej deklamacyi za niewinnością! Ciągle czytającga- 
zety i patrząc na świat, będzie widział, że cnota praw
dziwa zwycięża przecież na końcu, że doznana niespra
wiedliwość jest nam dowodem i nauką, że Bóg kieruje wy
darzeniami równie wielkieini jak małemi i że On wieża-
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wsze, co robi, że my potępiamy niejedne czynność dli 
tego jedynie, iż nieznaniy właściwego jej powodu iub 
celu. Do takich uwag przychodzie bodzie sam i za 
twoją pomocą, przywyknie wreszcie do odwiecznego 
biegu rzeczy i pogodzi się ze światem, nim słońce mło
dzieńczości wzejdzie na jego widnokręgu. Pogodze
nie sie ze światem, t. j. s polityką, rełigią i o- 
byczajem jest dojrzałości mysłu znakiem. Do
świadczenie pokazuje, iż synkowie mali sławnych exceu- 
trycznych patryotów szaleją z ojcami, ale podrósłszy i 
wyhulawszy sie już na politycznem polu, zwracają swą 
namiętność zupełnie ku jakiej nauce łub sztuce, zapomi
nają parlamentarstwa i stają się ludźmi pożyteczniejsze- 
mi krajowi od zagorzałych swych ojców. Najpierwszą 
tedy radą jest przeciw przeczącemu Złemu, rozniecić 
je w wychowańcu przed zwykłym jego wybu
chem. t. j. w czasie, gdzie jaźń młoda jeszcze więcej 
bierna i lepka, a więc łatwiej panować nam nad sobą 
dozwalająca; w rannym czasie, aby miała dość swobody 
do wyszutuicnia, nim zbliży sie działania jej południowa 
doba! W tym numerze nic nowego niepowiedzieliśmy, 
lecz przedstawiliśmy koniec przeszłego numeru obszer
niej. Czemu? Każda rzecz ważniejsza wymaga, żeby 
jej więcej uwagi poświęcono* — Czyliż każdy wychu- 
waniec odbyć musi anielską tę febrę, jak np. ospę łub 
odrc? Prawie każdy, jednakże ten szczególniej, któ
remu przy urodzeniu szczodrzejsza była natura i wyższe 
dała zdolności. Im namiętniejszy młodzian, tern niebes- 
p.eczuiejszy jego ten paroxyzm. — O, tylko niedopuść 
tu żadnego ważniejszego czynu, np. pierwszej napisanej 
lub wydanej książki} bo później konsekweneya i duma 
męża zniewolona będzie iść drogą, którą puścił się mło
dzian niebaczny! Już to niejednemn się zdarzyło i za- 
wikłało go w najokropniejsze życia burze.

4) Przeciw przeczącemu Złemu skuteczne być mogą 
następne środki. Staraj się, żeby twój szlachetny mło
dzieniec został nieraz zdradzony, sromotnie oszukany i 
wyśmiany, co niejest tak trudno, gdvż chętnie wdziera,



sie czart do raju, gdzie go tylko zobaczy! Możesz sam 
nawet hultajów do niego z żebranką wysyłać. Ten da 
im surdut. Indy i koszule. Oni zaś natychmiast rzeczy 
te do żyda zaniosą, przedadzą, pieniądze przepiją i kam
ratów swych z nową źebranką do niego wyprawią. Po
rozumiej sie s Policyą. Niechaj ta. schwytawszy jedne
go s tych hultajów, surdut żydom przedającego i mając 
go w podejrzeniu, każe sie młodzieńca twego orze do
wnie zapytać, czyli to jest istotną prawdą, że on temu 
człowiekowi surdut darował. Bcdzie to dla niego bole- 
sną i dła tego dobrą nauką, oraz zabezpieczy go na 
później przed oszustwem. Ty niewyszydząj wówczas 
jego łatwowierności i głupoty, bobyś mu zranił dobre 
serce: on ją sam sobie przypisze i stanie się, na drugi 
raz roztropniejszy. — Jak względem oszustów i żebra
ków, tak względem polityki. Jeżeli młokos przeciw 
Rządowi wymyślał: pójdź do twego p r z yj ariel a, na- 
rzelnika policyi, powiedz mu wszystko s proźbą. żeby 
go do s*ebie przywołać kazał, i udając, źe szpirgowie 
mu rzecz całą donieśli, strachu mu napędził. To zrobi 
go ostrożniejszym. Jeżeli syn twój patryota znajduje sie 
gdzie w szkołach lub na uniwersytecie, porozumiej sie 
z Rektorem. Niechaj ten go do siebie poprosi, po przy
jacielsku napomni i da mu na przyszłość jaką inaląprze. 
stroge, niewytępiając w nim pntryotyzinu, ale radząc mu mieć 
się na baczności. Zubelewicz w Warszawie, który oprócz 
knratorstwa uniwersyteckiego pedagogikę wykładał, ura
tował tym sposobem niejednego akademika od bliskiej 
zguby. Podobnych środków znajdzie się mnóstwo, sto
sownie do miejsca i okoliczności. — Wystawiaj chłopca 
umyślnie na głód i zimno, oraz zniewalaj go do żebra
ni a n skąpego ojca lub stryja, skoro 'dal wszystko, co 
miał, Ubogiemu, by nauczył się, ile, bez zabicia siebie 
samego, składać mu na ołtarzu ludzkości wolno. Przed 
Bogiem ma grosz wdowi więcej znaczenia od wsparcia 
bogacza chcącego dobrodziejstwem słynąć. Nie wielkość, 
ale serdeczność datku, jest tu zasługą. Skoro chło
piec'to uznał, przedstawiaj mu toż samo na polity-



G§5

cznćrn polu, Czyń dla ojczyzny, ile ci podobna, ale nie 
poświęcaj sic bez potrzeby i skutku. Zabij, jeśli mo
żesz, ale nierozdrażniaj niebespierznegogadu. Zabij go, 
mając siłę, lecz jeśli jej nietnasz, siedź cicho, bo on 
cie zabije! Będąc bezbronnem jagnięciem, niewdawaj się 
z wilkiem w zapasy! Bądź patryotą, jak niemiecki Bo
tek, w kraju siedzący i na sejmie działający s pewnem 
umiarkowaniem; nie zaś jak Boerne, co wnet s kraju 
uciekać musiał, i siedząc w bespiecznym kącie, szczekał 
głośno na wroga! Lepiej zrobić dla ojczyzny niewiele, 
niż straciwszy środki wszystkie, nic wcale. — Skoro 
wychowaniec twój w ideałach już żyje i wichrem szla
chetności swej zamki szturmuje; ntedawaj mu w ręce 
Szyllera, który ogień młodzieńczy prawdziwie czarno
księskim miechem podsyca, ale Goetego, ho ten malu
je rzeczywistość i świat taki, jaki jest, był i będzie. 
Szyller kształci zapaleńca, Goete rossądnego człowieka; 
tamten jest bożyszczem młodzieży, t* n mężów znających 
ludzi i ludźmi rządzących. Niedawnj mu także Mickie
wicza, bo ten samą odą swą do młodości głowę mu za
wróci; daj mu lepiej nasze Chowaniu*! — Działaj na ros- 
sądek twego zapaleńca: pokazuj mu ustawicznie, że ka
żda rzecz ma dwie strony i zniewalaj go okolicz
ności potęgą do chwalenia togo dzisiaj, co przed nieja
kim czasem potępiał, lub odwrotnie. Tym sposobem naû  
czysz go loicznrj ostrożności w wydawaniu wyroków i 
ogień jego przytłumisz. Bzecz to niejest trudna, gdyż 
młokos niezna ludzi i myli sie co chwila. Upokorzy
wszy tak jego dumę, powiedz mu: „Nieumialeś osądzić 
polityki naszego bliskiego sąsiada, a chcesz rosstrzygać 
o polityce Rządu i sądzić jego postępki. Braciszku, to 
jeszcze zawcześnie!  ̂ Jeżeli podobna, daj mu sam, jeśli 
nie, to przynajmniej s książek, wyobrażenie o polityce i 
dyplomacyi! Skoro pozna choć z daleka trudność rzą
dzenia ludem i utrzymania przyzwoitego stosunku z ob- 
cemi mocarstwami; będzie skromniejszy. Ludzie, niema- 
jący o rzeczach tych najmniejszego pojęcia, zwykle nnj- 
zajadliwiej politykują; a jeżeli zwrócisz ich uwagę na
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ich niedostatek, wołają: My nicputrzcbujein doktryn c- 
ryi! Szczęśliwi! Ty przecież uchowaj twego wycho
wa ńca od tego rodzaju tureczczyzii) I — Wykładaj 
nrodzieńcowi historya i pokazuj mu wszędzie, że nie sza
leniec ten lub ów, ale Bóg nadaje ludzkości kierunek; 
/e ludzkość jest samodzielna, idzie wolnym, ale pewnym 
krokiem; że rozbija na krzyżu każdego śmiałka, który 
poważy się bieg j j wstrzymywać, lub też ja smmowoł- 
nie naprzód popychać, że żadna rewolueya, pragnąca 
nagle ludzkość wedle wymarzonej idei do gó
ry nogami przewrócić, skutku korzystnego nie wy
dala, ale taka tylko była pożyteczna, co jeden krek 
dalej ludzkość wiod'a, że we wszystkich czasach 
żyli jemu podobni zagorzalcy i, nic nie zrobiwszy, 
kończyli nędzna śmiercią Zanda; że każdy golowas mio
dy ma mózg wybujały i właśnie dła tego niezdatny jest 
do rządzenia inneini: że on niezna ludzi ani ich natury; 
że gdyby każdy młokos reformował świat wedle swych 
marzeń, zamieniłaby się ziemia w istna hecę, i głupstwa 
pokazałoby się na niej nierównie więcej niż dzisiaj, że 
łatwiej jest filozoficznie Boga poznać, niż odgadnąć Je
go mądrość rządzenia świate i. Zwracaj szczególniej 
uwagę twego wychowańca na dzieje ojczyste. I cóż 
Dobrego zrobili Puławski, Zaręba, Morawski i inni kon
federaci barscy? Niewiedząc o tern, byli narzędźmi za
granicznej poi tyki i przyspieszyli upadek Polski! PieJ- 
grzymstwo nasze wysyłało gwałtem Emissaryuszów do 
kraju. Poco? Samo tego uiewie! Chciało nienawiść swą 
przeciw wrogowi wywrzeć, niemając do tego stosownych 
środków. Gdyby mieli rossądek i cierpliwość, b pszeby 
jej niezawodnie przynieść mogli przysługi. Wychowaj 
naród jak Mojżesz lud Izraelski na pustyni, zwolna i cier
pliwie, by dawnej rospusty egipskiej zapomniał i świa
tło oblicza Boskiego ujrzał, by zraędrzał, sunął się 
kilka wieków naprzód i stanął ' inneini ludami Euro- 
pejskiemi w równi; rzuć dobre ziarno nasienne, a wię
cej zrobisz, niż odsłoniwszy swą pierś heroiczną prze
ciw sromotnej kuli! — Wielka zrobiłby ten dla młodzie
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7.x i pedagogiki przysługo, ktoby p ragmatycznie, t. 
j. dla przestrogi innych, biografie kilkunastu młodych po
litycznych szaleńców przedstawił i ogłosił drukiem. — 
IJaj Cherubinowi twemu pióro do reki i dozwól mu pisać 
siarczyste Ody do cnoty, wolności, ludzkości, młodości 
i ojczyzny! Krytykując je. jako każde inne stylistyczne 
ćwiczenie, otworzy ci się najpiękniejsza sposobność do 
zajrzenia bliższego w jego jaźń buntowniczą i do lecze
nia jej najstosowniejszym sposobem. Tu poznasz bliżej 
jego główno umidlo, i będziesz wiedział, jak masz prze
ciw niemu wystąpić. Choćby szalćnicc twój podał jaką 
Odę do druku, to albo jej redaktor nieprzyjmie, albo co 
tysiąckroć nieznośniejsza, z najszczytniejszych myśli wy- 
tizchi, albo cenzura ją wj kreśli, ałbo też pójdzie za nią 
na parę tygodni do aresztu. Wszystko to skutkować 
będzie. Wreszcie autorowie, równie jak kobiety, nie- 
zrnbili jeszcze rewolucyi. przynajmniej nigdy bespośre- 
dnio. Kobieta skończy na krzyku i płaczu, a autor na 
płomienistej mowie lub elegii. Ję/yk wytrąca pióro, a 
pióro wytrąca miecz z ręki! Pielgrzymstwo nasze, które 
czyniło s początku nierostropne wyprawy do kraju wła
snego. do Szwajearyi i Sabaudyi, pisze od lat kilku hur
mem. macza pióro w żółci grzechotnika, wylewa na pa
pier i drukuje, co się mu podobaj lecz właśnie dla tego 
ustaje być niebespiecznem! — Daj poznać wychowańco- 
wi. że etyka niemiecka, polegająca na kategorycznej 
a n i e I s k o ści . Polski nas/ej niezbawi, ale wystawi ją 
na śmiech i na nową chłostę, że my nieinożem mieć, jak 
Niemcy, innej moralności w szkole, a innej w życiu, dla 
tego też szkoła ich naszą być nieinoże; daj mu poznać, 
że niedość jest mieć cel, ale trzeba mieć stosowne i nie
zawodne do tego eclu środki, bo nie milionami słów, ale 
milionami bagnetów rozbić się daja zastępy; daj mu po
znać, że cel i środek nasz ma być godziwy, że godzi- 
wością jest Dobre rzeczywiste, a Dobrem tern szlache
tność i pożytek w jedni, że mam) działać, nie jak aniól 
zapaleniec, ale jak Bóg-człowiek,  t. j. z mądrością 
prawdziwą i to jedynie, co Bogu się podoba, czyli, co
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j> o z g 1 c b i c n i u aż do dna wszelkich okoliczno
ści, widzisz jawnie i niezawodnie, iż udać się musi* 
Kto sięga tu za daleko, ten głupiec! Minuta płynie po 
minucie, dzień po dniu, a wiek po wieku. Co za łat 
dwieście, sto, pięćdziesiąt, dziesięć, dopiero może hyc 
rzeczywistością, dziś jest niepodobieństwem, oczy wistem. 
Trzeba wiec nain wprzódy mieć mądrość wielka, nim 
świat o jeden krok ślimaczy dalej posunąć zapragniem! 
— Przedstawiaj wTartogIowowi. lub, jeżeli chcesz, war- 
toglowu twemu, jak wielka jest z jego strony niesłusz
nością, robić się wyrocznią Apołłina dla ludzkości całej 
i chcieć ją przeciw jej woli reformować! Ludzkość jest 
potężną sobistością, przeciw której sobistośćjednostkowa 
nic wcale nie znaczy, skoro się niestaje jej chęci or
ganem! Chcąc ludzkość mieć za sobą, nie trzeba 
jej praw samowolnych, urojonych, w  pustej mózgownicy 
ubrdanych narzucać, ale stać się jej najbliższych życzeń 
ogniskiem i obrońcą, stać się jej najdoskonalszym repre
zentantem! Żyjesz dla ludzkości? Dobrze. Słuchaj 
wice jej głosu, ale nieżądąj zostać jej tyranem! Zdanie 
twroje niejest zdaniem ludzkości! Jak gorąco pra
gniesz ludzkość uszczęśliwić, tak zrobiłbyś ją nieszczę
śliwą. gdybyś zdołał idee twe urzeczy w iścić. Nie wszy
scy myślą, jak ty, ale każdy inaczej. Powszechność 
rządzi tu, nie jednostko wośe. Jest to besczelnem u ro
szczeniem, chcieć ludzkości imponować. Czy znasz ty, 
co to osobistość i wolność istna? Siedź przeto 
spokojnie, aż do tego czasu, gdy cię ludzkość wezwie i 
wole twą jako wole własną uzna! Dziś staraj się wszy- 
stkiemi silami o zasłużenie na zaszczyt tak wielki! Zo
stań sławnym pierwej, rostworzywszy tajnie twycłrpier- 
si! Inaczej będziesz przy najserdeczniejszych dla ludz
kości chęciach względem niej zbrodniarzem. Dotąd 
wrszakże każdy prawnik, nawet zawołany patryota, mu
siał uznać polityczne więzienie za rzecz na łonie ludz
kości nieodzowną! — Powtarzaj wychowańcowi twemu, 
że jedynie względem siebie samego ma on pra
wo myśleć, czein jest  i czem być powinien, nie zaś
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-względem ludzkości. Ta wie dobrze, czeui jest i czerń 
być powinna, bo idzie swą od wieków utorowaną droga 
i nieradzi się żadnego młokosa. Nie ona od ciebie ale 
ty od niej uczyć się masz mądrości! Jeżeli zaś wycho- 
waniec twój upierać się będzie, że ludzkość błądzi usta
wicznie, że li wielcy mężowie nadają jej kierunek, że 
jeninsze wiedzą najlepiej, czerń ona być powinna; daj 
mu poznać, co to być wielkim mężem i jeiiiuszem! Nie 
są to samowolni ludzkości tyrani, ale jej kwiaty, t. j. jej 
mądrości, uczucia i woli tłumacze! Jakież wreszcie dat 
on światu dowody, że jest wielkim mężem i jeniuszein? 
— Skoro wychowaniec twój mniema,'że podobna jest 
ziemie przerobić i w niebo zamienić, dozwól mu tego 
spróbować na pierwszym lepszym sąsiedzic. Wnet on 
nos oparzy. Po kilku takich doświadczeniach rzeknij 
mu s chłodem rossądku: Stary myt skandynawski prawi 
od lat kilku tysięcy, co następuje: „Ziemia jest owocem, 
który b e d ą c n i e d o j r z a ł y in spadł ż niebieskiego gwiazd 
słonecznika. Dla tego też wszystko na niej jest i być 
musi niedojrzałe, wyjąwszy czasem kilku pojedynczych 
ludzi jasno i prawdziwie rzeczy widzących. Śmierć 
przecież rozwiewa swem tchnieniem te płomyki świetne, 
a stara noc otula znowu płaszczem swym czarnym Hcr- 
te!;{ lłerta znaczy tu tyle. co Erde. t.j. ziemia. Chcesz 
więc braciszku, z Bogiem wziąść się za bary, uczynn: 
świat lepszym i stworzyć go inaczej? Zastanów sie, 
czego żądasz istotnie. Tu wszystko, biorąc r.ecz ści
ślej, doskonale; żądanie twe jest przeto niedorzeczno
ścią! — Mógłby się tu kto, szczególniej, jeżeli nas nie 
pojmuje, zapytać: Czyliż więc niewolno robić rewolucyi 
przeciw tłoczącemu nas autokracie? Na to odpowiada
my: Obowiązkiem jest każdego człowieka powstać prze
ciw"? wszelkiej Heteronomii, bo Autonomia jest jedynem 
jego prawem. Przecież dotyczę sie to li naszej ja
źni j e d n o s t k o w c j. Przeciw despocie twego narodu 
wolno ci wtedy jedynie powstać, skoro cały naród i jego 
wole masz za sobą. My nienmiczainy tu niewolnictwa, 
alegwymagamy, byś uznał świętość woli ogólnej
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osobistość ludu i jego boskie pnwn,  Ijy ś ftic- 
dziolał bez środków stosownych, byś zawsze 
występował,  jako Bóg:, któremu wszystko s(ię 
u ci aj e . nie z a ś i a k o głupi szalony zapaleń i p c ; 
byś zbawił ojczyznę istotnie, i 'e0 '.as po
pchnął ja jeszcze głębiej w przepaść ni es czę
ści a. Otlrzeczesz mi: Trudną rzeczą jest mądrość taka! 
Niezawodnie.! Wielkiej mądrości potrzeba, by rzecz od
zyskać, które głupota straciła! Dla tego też si *dź cicho 
i ucz sie pierwej myśleć, nim działać poczniesz! Oj, 
światła, światła dła Polski, bo ją, nawet politycznie przy
jazne nam karykatury przedstawiają w grubym cie 
ni u! Ach,'nam uczyć sie szczerze i wiele potrzeba! 
Wszakże nasi dziadowie byli bohaterami, ale niestety, 
zwłaszcza przy ojczyzny skonie, przedewszystkim — 
w pijatyce! O Boże miłosierdzia! Serce boji i pęka, 
czytając dzieje Sasów i Stanisława Augusta! j 

o} Aniól jest duchem przeczenia, t. j. zapaśni
kiem występującym śmiało i prawie zawsze bezczelnie 
przeciw wszelkiemu istniejącemu twierdzeniu. 
Dla tego też młodzian, szlachetnością przejęty i li dla 
szczęścialiidzkości żyć chcący, retor iować pragnie wsz}*- 
stko.' nietylko stosunki polityczne sjkvej ojczyzny, ale i 
religią. On widzi tyle czczych i pogańskich o bizę* 
dów w Chrześciaństwie. tyle żydowszczyzny w barwie 
poprawionej wiary, tyle niedorzeczności średniowiecz
nych: nie zna jeszcze filozoficznie istoty Chrze-
ścialistwa i nieumie odróżniać religii od kościoła, 
ustaw Boga od ustaw duch o wiefstwa, rzeczy wie
cznych od rzeczy przemijających; powstaje więc 
przeciw religii i zamienia sic w tak zwanego ateuszn. 
Tak tedy anioł staje się tu bezbożnikiem. Ale nic 
dziwnego. Jest Opponentem, równie w państwie jakfc 
w kościele. Ma wszędzie wiele słuszności i zawsze wi
dzi dalej; świat przecież idzie na żółwich nogaeft swej 
powolnej processyi, a sokolego lotu jenialnej twej jedno
stki mu nienadasz! Nawet jego ogólny entuzyazin jest 
chwilowym wichrem, po którym następuje wnet codzienna



cisza! Myli sit* przeto młodzian zarówno, występując 
przeciw religii, jak i przeciw konstytucyi narodowej. Do
zwól urn przecież i pod tym względem wyszuuńeć, bo 
inaczej wyrwie sic śmiało, lecz nierozważnie, jak dziś 
np. Straus w Niemczech, zapłacze się w tysiące nie
przyjemności i żałować kroku swego hędzie! — Jeżeli 
liięjesteś filozofem, którego świętą jest powinnością słu
żyć światłu i prawdzie bezwzględnej, nienależy 
ci się drażnić duchowieństwa. Cóż robić, rzekł raz Ha? 
łowiecki,  tłumacz prawdy ruskiej, do jednego z u- 
czuiów szkolnych, co był od duchowieństwa prześlado
wanym aniołem, cóż robić, kiedy świat tern tylko, czern 
Jest, chce być koniecznie i dość jest niebyt* ani oszustem 
ani oszustwa lalką. Myśl tu o smutnym końcu Lysz- 
c' yńskiego. Spalono go na stosie, choć' niebyt ani 
llussem ani Jordanem Bruno. Za co? Za
parę słówTek niereligijnych! Hańba ojcow naszych into- 
lerancyi! Szanuj więc, co lud szanuje, bo trudna walka 
z ludem! — Ależ i w takim razie ratuj w chłopcu reli- 
gią chrześciańską, bo ta jest prawdą! Zacznij ku temu 
celowi s twym bezbożnikiem robić wyciec'*ki w kraj fi
lozoficznej teologii. Tu nauczy się odróżniać wieczne 
Chrzęści a ńst wto od czasowego; tu pozna głębokie pra 
dy, które Zbawiciel wyrzekł, i przekona się, iż jedynie 
dla tego powstał przeciw religii, że jej nięrozumiął, że 
o niej tak sądził, jak o lekryach księdza Prefekta
>v szkole! I •• * **

t akże n j e w i e ś c i e a n i o 1 y są tylko, w świę
cie romansów godne uwielbienia. Skoro książkę ero
tyczną rzucisz, i spojrzysz na ziemię, skoro przej
dziesz s krain rospalonego umu do rzeczywistości, 
przekonasz się, że niewieście anioły nieodpowiadają 
wcale* swemu przeznaczeniu, pokazują się śmies' nemv 
istotami, uszczęśliwić nas niemogą! I jakże ma się przy- - 
łożyć do naszego szczęścia kobieta fantastyczna; ze 
skowronkami ciągle do nieba ulatująca; ze strumieniem % 
słówka jakieś, szeptająca; z brzozą płacząca; z zefi
rem się pieszcząca; nienawidząca ziemskich zatrudnień



a tein bardziej pracy, prawiąca nam o platonicznćj mi
łości, o świętym zakonniczym chłodzie, o tinalarst\vie 
muzyce i poezyi; trwożliwa jak gołębica, i wymagają
ca od nas. byś iny najważniejsze rzeczy na św jecie 
porziuili i przy jej stopacli gruchali? To stworzenie 
zgoła niepożyteczne. Kobieta ego rodzaju upada 
bardzo łatwo, ponieważ prawiąc oan dacii * noc, 
że do czegoś wyższego stworzona,  niż do 
igły lub domowego gospodarstwa, i nieznajdując z na
szej strony bredni takich uznania, oraz czytając tylko 
romanse, i robiąc sic dziś Russa Heloizą, jutro Lotką 
Wertera, nudzić się bedzię w domu i zapragnie wnet 
puścić się do wód jakich za granicę by przynajmniej 
choć chwilkę odetchnąć rzeczywistością »romantyczną i 
doznać kilku miłosnych awantur! A ozem są wody 
zagraniczne? 'Jesteśmy w bliskości najsławniejszych 
w Europie już od lat dziesięciu. To są,. f , lecz
dajmy pokój! Nawet niewieście anioły, strzegące  
święcie  m a ł ż e ń s k i e j wiary,  są nam z innej stro
ny nie przydatne! Marzą bowiem więcej na jawie, niż 
we śnie, i nie są sławną psczolą &y mon id es a; 
dają się więc rządzić i oszukiwa ’■ kucharce, niewiedzą 
wcale, co się w domu dzieje, zaniedbują, dla naj 
śmieszniejszych swych niebieskich rąig.lałów, własne  
kochane dziatki!  Kobieta musi ląn-ć n a j w i e cej 
my siu i pociągu do realności,  bo. to jest jej na
turą i względem niej i\o!a Boga, bo ona jest więcej 
ciałem$ jest lilią ziemi: zmysłowości różą i śmiejącą
się empiryczności malwą! Wszystki * kobiety są uro
dź o n e m i ministrami domu i spekulacya filozo
ficzna zawsze jest przyczyną ich *epsu ia. Wybujałe 
idee oddalają je od wfeściwego przeznaczenia i wio
dą do klasztoru, lub — przybytku publicznej ucie
chy. ' Nie wjrchowy\vaj wiec córki na niewieściego 
anioła i nierospinaj żaglami urnu jej duszy! — Je
dnakże i niewypędzaj z niej anioła s laką usiłno- 
śęią, jak s twego chłopca, bo on w kobiecie nader 
rzadki,  a jeżeli go dobrze wychowasz, zachwyca*

«
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j c y! ;Co to za roskosz. widzieć np. dziewice żyją
cą także dla ojczyzny, podającą kochankowi oręż do 
reki i wyprawiającą go do walki z wrogiem, lub też 
tchórzowi przeselającą kądziel i skórkę zajęczą!

7)  Biorąc rzecz ściśle pokazuje sie w końcu, ze 
szatan i anioł etyczny są jedną istotą i tylko mają in
ny kierunek, że anioł jeszcze jest szatanem, który, 
nieniogąc dłużej iść na lewo, obróci! sie nagle na pra
wo! Anioł niejest bowiem osobistością, ale, ró
wnie jak szatan, s o h i s t o ś c i ą, ponieważ pragnie, 
mimo rozlania się w swej excenłryczności, wszystkich 
ludzi wedle swego ideału reformować, czuje przeto li 
własne,  nie zaś obce bóstwo! On niejest wolą, 
ale s a m o w o 1 n o ś c i a, równie jak szatan, bo rości 
sobie prawo do przewrócenia całego świata do góry 
nogami! Jest samolubem, ponieważ mniema, że 
wszyscy ludzie byli od wieków głupcami, czekając na 
niego i jego mądrość wysoką! Ma złe namięt
ności .  i każde z nich, bez wyjątku; gdyż obraca sie 
przeciw religii. państwu, obyczajom i wszystkiemu, co 
dziś istnieje. Jest kłamcą, bo wkrótce idzie inu 
wiecćj o własne znaczenie,  niż o istotne do
bro ludzkości ,  za które powiada, że walczy5 jest 
kłamcą, chociaż o tern jeszcze sam niewie. Jestx 
denuneyantem i szpiegiem stronnictwa przeciwne
go , jego o s zez e r ca w gazetach lub gdzieindziej 5 do
puszcza sie drwinków i szyderstwa z ludzi star
szych i rostropniejszych od siebie, lecz inaczej myślą
cych : jest niewdzięczny,  twardy, okrutny, 
niesprawiedl iwy; uciemięża słabszych,  po
kazuje u roszczenie ,  chełpliwość,  zarozumia
łość,  zazdrość,  zawiść,  zgryzoctwo,  jak to 
na pierwszym lepszym krzykaczu naszym w einigracyi 
lub w kraju widz‘eć możemy! Słowem ma on wszy
stkie wady szatana, które przecież zamiast koloru sa- 
dxy*^w kolor śniegu się umalowały.* Szatan miody 
jest buntownikiem przeciw tobie, a anioł przeciw ca- 
Ićj ludzkości! — Anioł jest równie niebespieczny jak
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szatani Przypomnijmy (u szatana Albo w Nidcrlambtrh i 
anioła Robę spiera we Francyi! Na tożsamości  
anioła s szatanem, przy calem ich przeciwieństwie, 
pokazuje sia z najłatwiejszej strony nasza Różnojt* d-> 
n i a, będąca fibpręoi p o w s z e c h u ej filozofii.

f §• 3 1 ,
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C zło w iek  rzeczywisty, jest etycznym szata-  

nem i etycznym aniołem w jednej harmonii i 
osobie; kocha równie' pożytek jak i szla

chetność, a więc D o b r e  i s t o t n e ,  ma równie 

rozum jak i umysł, zacr em mysi: widzi prze
to p r a w d ę  nietylko w .krainach poznania, alę 

i na smugach czynności. Będąc człowiekiem 

realnym i idealnym odrazu, umie ou wszędzie  

jednoczyć ziemię z  niebem, i tyui sposobem 

zapewniać innym oraz sobie ‘prawdziwą szcz ę 
śliwość, umie zastosować się do wszelkich 

.okoliczności, wnet otrzymać nad niemi berło 

paiiuwania i nadać iin należyty kierunek. Je
go wola zgadza się zawsze z wolą Boga i 
ludzi, dla tego też tow ar yszy  jej wszech-  

niecność. Ledwie rzekł słowo, już przeko- 

? nal, serca i myśli zdobył, cały lud nia za so
bą, bo przez jego ustą wymówiło się to j e 
dynie, co ciemną i niewyraźną chęcią wszyst
kich było. C ze ść  ogólna otacza g< do. kola 

i jest jego gwardyą przyboczną;-władza nad 

światem ciśnie się gwałtem w jego ręce, cho
ciaż jej  nie szuka; lecz nic dziwruego, —  za  

mądrością prawdziwą idzie cześć i władza l 
J e s M o  Per} kies na większą łub mniejszą ska-
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ł ę ! Zrób przeto jaźń działającą twego w y -  

chowąńca rzeczywistym człowiekiem, i nadaj 
jej mysi do siniejącej i istniejącej rzeczy w i- 

* stości, czyli do linga i ludzi, a stanie się ona 

obrazem i podobieństwem Przedwiecznego czyli 

B o g i e m - c z I o w i e  k i em w  swoim rodzaju! 

Dopniesz tego ce!ufsposobiąc wychowawca do 
towarzystwa, przyjaźni, uszczęśliwienia ko
biety a później własnych dziatek, do usług 
krajowych, do życia korzystnego dla ludzko

ści, a wreszcie do pomnożenia sobą państwa 

bożego na ziemi, gdzie i jak Ojciec nasz nie
bieski przykazał; rozwikłując jego samodziel
ność jednostkową i wiodąc ją  do urzeczy

wistnienia samej siebie; starając się o jego 
iii ora Iny c h a r a k t e r !  T u słońce nepiody- 

ozne staje na najwyższym punkcie swego wi
dnokręgu i przychodzi do letniego przesilenia!

1) Człowiek rzeczywisty niejest ani etycznym sza
tanem. ani etycznym aniołem odosobnionym, ale obudwo-t 
ina w harmonijnej jedni. Ma on rozum i umysł, dla 
tęgo też jest równie rostropny jak dla idei poświeco
ny} ma mysi prawdziwy, dla tego też mądrość nie
sie przed nim swą światłą pochodnią. Szlachetność 
jest mu celem, pożytek środkiem ale i jego cel ma 
być pożyteczny, a jego środek szlachetny; stąd też 
dobrym środkiem dopina dobrego celu* Jego przy
słowiem jest: Nihil utile, nisi cpiod honestum; nihil
miserum, quod non culpa contractum* Mając cel, szu
ka środka, i bez pewnego środka nigdy niedzia- 
la. Wprzódy staje się panem środka, nim światu 
cel swój objawi. Przy każdem swern przedsięwzięciu



rozważa zimno, czyli jego cel jest prawdopodobień
stwem, t. j. czyli sie zgadza z wola Boga i ludzi, 
czyli już godzina jego objawu zabrzekła i dla tego 
łatwym go do urzeczywistnienia uczyniła, czyli ludz
kość przez to co zyska lub straci, naprzód̂  sie po
sunie lub też wtył cofnie; później rozważa, cz)li 
rzecz ta sił jego nieprzechodzi i czyli istotnie do 
tego od nieba samego powołanym zastał. Przekona
wszy sie wreszcie, że pomyślny skutek nastąpi nie
zawodnie , ponieważ nastąpić musi,  pracuje nad 
opanowaniem stosownych środków, a mając już je w rę
ku, występuje w imię Boga, a Bóg jest z nim, i rzecz 
się przewyborhie udaje! On niedziala jak szlachetny 
i dla tego ślepy anioł, ani też jak za własnym po
żytkiem goniący i dla tego ślepy szatan; chce on dzia
łać jak Bóg sam, i działa zawsze jak Bóg. skoro rze
czywiście odgadł wolę Boga i uczynił ją swą własną. 
Człowiek rzeczywisty kocha Boga nadewszystko, po
nieważ wie, iż Bóg jest zdrojem i żywiołem jego je
dnostkowego bóstwa, czyli jego istoty, i że tylko je
dnocząc się z Bogiem, może przyjść do prawdziwej woli 
i wiedzieć, czego ma żądać, co czynić. Kocha 
ludzkość, czyli bliźniego, jako siebie samego. Jego 
miłość własna i jego miłość ludzkości stoją w równo
wadze, stanowią matematyczną tożsamość, podobne są 
do A « A  ; dla tegot eż centrum i excentryczność ludz
kiej miłości stanowią w nim całość, kulę doskonałości 
i są obrazem najwierniejsznyin miłości Boga. Jest on 
czarną potęgą, bo nmie wystąpić z gniewem i zniszcze
nia pochodnią, gdzie tego sprawiedliwość wymaga, i 
białą potęgą, bo spaniałość i przebaczenie należą do 
jego natury; jest nocą i dniem w jedui, a więc 
jutrzenką, t. j. bramą, którą słońce przyszłości  
wschodzi. Duma szatańska i pokóra ani Iska stają sio 
w jego osobie własnem uczuciem. Wszystkie anielskie 
i szatańskie wady przeistacr.ają się w nim \v„ Boskie 
cnoty. Naturę anielską ogranicza w nim natura sza
tańska, a naturę szatańską natura anielska, tak jak
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repulsya a 11 r a k c y ą a attrakcya repulsyą, i tyin 
sposobem rozwija się w nim natura istotnie człowiecza, 
t. j. bóst\*o jednoczące sie z Bogiem, grawitacja  
miedzy całostką a całością bezwzględną! Pasuje on 
równie do ludzi jak i do Boga,* równie na ziemie jak 
i w królestwo Boże, on jest Bogiem ̂ człowiekiem. 
Jest .ro/umnem i umysłowem, czyli mysłowem Dobrem, 
potrafi wiec wszędzie poznać i popierać Dobre prawdzi
we, przychodzi do czci, władzy, wysokiej godności i 
nieśmiertelnej chwały, panuje nietylko nad szatanem 
i aniołem, ale i nad ludźmi. Przeznaczony na bo
żyszcze ziemi, gdyż uin-e sie niem zrobić. Miej za- 
tćin rzeczywistego człowieka w twym wychowaucu za 
cel ostatni twych usiłowań! Uczynisz wychowańca rze
czywistym człowiekiem, ograniczając wszędzie w nim 
szatana i anioła. Wreszcie ku temu celowi słu/y Ci 
treść następującego paragrafu. ' #

Człowiek jest przeznaczony eałem swem jeste
stwem do społeczeństwa i obejść się bez ludzi niemo- 
że. Bóstwo jednostkowe łączy sie chętnie z innem je- 
dnostkowem bóstwem, by spólnemi siłami rozszerzyć 
sie tem łatwiej mogło, aż do ogólnego bóstwa ludzko
ści, i sprostać, ile podobna, samemu Bogu! Zjjeray 
na łonie ludzkości i używamy owroców7 coraz to wyż
szego jej rozwikłania. Jest to prawdziwie Boski róg 
obfitości  na ziemi,  s którego nain \vszystko czło
wiecze płynie, w którym ustawicznie czerpamy i czer
pać powinniśmy. Tu panuje cywilizacya wydzierająca 
nas staremu królestw u zwierząt i przerabiająca w  ziem
skie bóstwa; tu znajdujesz prawdę, piękność i cno
tę w7 najrozliczniejszych objawach; tu natura jest uszla
chetniona i uczczone sztuki panowanie; tu światów mi
liony sadowią sie w jednym ogólnym święcie; tu nie- 
lekasz się roshukanych żywiołów i zasypiasz spokojnie 
pod tarczą stowarzyszeń przeciw ogniu, wodzie i gra
dowi, oraz pod opieką innych assekuracyi. Dziki czło
wiek śród swej pustyni jest zwierzem i karmi sie ludz- 
kiern mięsem zabitego w roga, równie jak mięsem * a- 
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bitego jelenia: sam tez staie się łatwo brała swego 
pierzenia lub wilka potrawą! Stary stoik powtarza
jąc zdanie: sapiens sufficit  sibi ,  był istotnym 
obłąkańcem. Pójdź na afrykańskie pustynie i miej do- 
czynienia s szakalami, tygrysami i lwami, a przeko
nasz się, czyli podobna jest, samemu sobie wystarczyć! 
Ludzkiej potrzebujesz juz pomocy, skoro chcesz opa
trzyć sie przeciw dzikim besfyom karabinem lub inno 
bronią. Gdyby cię nawet wałka ze zwierzętami nie* 
oczekiwała* zatęsknisz,* zgoła w raju samotnym, za 
ludźmi, i zechcesz widzieć twarz twego brata, jako 
Iwe zbawienie, jeżeli jesteś człowiekiem! Wspomnia
na Stoików szczęścia naszego zasada ma miejsce tyl
ko śród walki s przeciwnym losem na łonie 
społeczeństwa! Wychowywuj wiec twego syna 
dla ludzi do ludzkiego towarzystwa! Żyjąc z ludźmi, 
trzeba ich kochać, jako naszych braci, jako samych 
siebie, trzeba wiedzieć, jak się z nimi obchodzić, trze
ba tedy posiadać cnoty towarzyskie. Temi cnotami są 
przystępność,  uprzejmość i grzeczność.

Względem wszystkich ludzi ma być wychowaniec 
twój przystępny, uprzejmy i grzeczny, bo jedynie tym 
sposobem dowiedzie, iż przyszedł do uznania obcej 
sobistości .  że umie szanować bóstwo sobie podobne, 
i źe prawdziwa miłość bliźniego zapaliła sie już w je
go chrześciańskiem sercu. Względem wszystkich lu
dzi , mówiemy, ma on być przystępny, uprzejmy i grze
czny, szczególniej za.̂  względem osób od siebiê  niż
szych , bo to jest im częstokroć jedyną utrapionego ich 
życia osłodą! Kobiety są względem na*, wprawrdzie 
istotami do nas podobnemi, a nawjet nam równemi, prze
cież niższego rzędu, grzeczność więc dla nich jest na
szym szczególnym obowiąz iem. Niech tedy wycho
waniec twrój obchodzi się ze swym sługą, jak z da
mą, .t. j. nietylko po ludzku, ale s całą delikatnością! 
Względem osób wyższych ma być uniżonym, jednakże 
niezapominając nigdy własnego uczucia i swej godno
ści U og a-człowiek a ! . Między równemi ma być

f



grzeczny, ale nieograni czając niczem swej swobody. 
Tu ma mieć wolność zupełna, i rozwijać swe przymioty 
duszy ę serca bez żeny; wolność ta przecież ma nosić 
na sobie piętna cywilizacyi i wyższego wy
kształcenia. Nigdzie cnoty jego towarzyskie niepo- 
winny wyrodzić się w czcza i śmieszna ceremo- 
nialność salonowego świata,  bo przestałaby być 
natura! Tu nul< żą wszelkie miłe przystojności wzglę
dy: Dobrze wychowany człowiek nie pali np. lulki ani 
w dyliżansie, ani na ulicy, ani w kawiarni, bo nieckce 
tym sposobem stać sie przykrym komu, niepali jej w przy
tomności kobiet, bo wie, iż te nieznajduja w tej fizycznej 
naszej uciesze upodobania* niespluwa przez okno z dru
giego lub trzeciego pietra na ulice, bo nie<-hce sprawić 
nieprzyjemności osobom na niższym piętrzę oknem wy
glądającym, lub też ulica przechodzącym; niegra i 
uieśpiewa w swein mieszkaniu, skoro dowie sie, że jaki 
chory znajduje sie w sąsiedztwie, lub też, iż ktoś umarł 
i lubych swych w smutku pogrążył5 wchodzi, zwła
szcza śród nocy, do swego pokoju z największą cicho
ścią, niechcąc nikomu przeszkodzić, ani poczciwego wła
ściciela domu śpiącego wraz ze swą rodziną przebudzić; 
niedokuczy ani starej dziwacznej babie, ani dziecku; 
słowem, żyje tak, że go wszyscy za jego grzeczność 
s początku chwalić, a później kochać będą! Grzeczność 
jest jaźni naszej pięknością i wdziękiem: ona równie ser
ca zdobywa, jak amor lub jego urodziwa matka!-

Śród salonu można się wprawdzie uczyć cnot to
warzyskich, o których mówieiny, jednakże jest środkiem 
podobnym do lekarstwa, zawierającego w sobie arszea- 
uik lub inną truciznę, dla tego też wymaga, aby go 
używać z ostrożnością. Prowadź twego chłopca od czasu 
do czasu na salon, aby sie zbył niedorzecznej nie
śmiałości i przestał być nieociosanym kołem! 
Drzewo szczepimy i okulizujemy, kiedy młode, bo wkrót
ce bedzie do tego zapóźno. Toż samo rozumie się i o 
człowieku. Kto w młodości swej nigdy na salonie niebyt, 
niebedzie miał o nim ani wyobrażenia, a dostawszy się
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raz do niego, zacznie się w nim obracać j» (i niedźwiedź, 
poczuje swa niezgrabność, straci przyto nośę i stanie 
się nędznej gawiedzi dworskiej szyderstwem. W salo
nie jednak niepowinien chłopiec twój z* często i zadiu- 
go przebywać, bo straci istotę i gonić będzie za manio
na. Oddalaj sie z nim natychmiast, skoro tap ęc sie ro. 
spoczyna i stoliki do gry w karty wydają,  Im tu spo
strzegłby niejednę namiętność, której jesz ze ani na
wet z nleka znać niepowinien. Jakaż też dla niego nauka 
zawiera się w koperczakach kawalerskich względem dzie
wcząt, lub też pólmilczącej, rafinującej i ciągle tajemni
czej rozmowie graczów'? To niejest już szkołą i wzo
rem grzeczności samej! Dzieci mai nienależą do sa
lonu, ale do izby dziecinnej. Majpy te wychodząc s sa
lonu zamienićby uTnet chc.ały i'«be swą dziecinną w7 sa
lon i nabrałyby najdziw,aczniejs,.ych śmieszności. Nie 
zawsze to dla dzieci rzeczą przystojną, co dorosłym 
przystoi; a śmieszność dorosłych s aje się śród dzieci 
obrzydliwą! Dzieci ciągle'w s łonie przebywające, przy- 
wiążą się do pozłoconego szychu i ętrąca z oczu złoto 
rzeczywistej pozór będzie im w*rt więcej od istoty! —• 
Synowie professorów uniwersy *chi'h, ludzi uczonych i 
pastorów protestanckich są zazwyczaj grzeczniejsi od 
paniczów wielkich, więcej zewnętrznie, niż wewnętrznie 
wykształconych, więcej do salonu nż do życia rozlegicj- 
szego utresowanych! Grzeczn ść potrafi oczarować ka
żdego na świecie człowieka, ' \vłaszcz*i jeżeli oświata, 
dowcip i duch wyższego rodzaju stoją jej przy boku; 
jest to Cyrc e jednem slo\vć i, spojrzeniem inną nam na
dająca postać! Jeżeli wychowaniec twój skłania się do 
stanu uczonego, prowadź go tern częściej na §alon i sta
raj sie, by dof niego przylgła francąska ot ya, bo pó
źniej niebędzie on w.całe pasiaka! rnyslp do takich dro
bnostek i stanie się jenialnym, wielkim, ale przyten 
nieokrzesanym słoniem! Ozem'pro i ienie dla słońca, tem 
towarzyska grzeczność dła ka/ ego z uczonych. Wszak
że Apollo miał koronę pro ienistą na głowie i otaczaj 
się Muz orszakiem! Gburowatość i grubiąństwo zrobią
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nawet bożyszcza ziemi na powrót zwierzem! Bądź pod 
tyin względem lepiej Wolterem niż Russem, lepiej Kra
sickim niż Lelewelem! Grzeczność każda, a szczegól
niej względem starszych lub młodszych, wyższych lub 
niższych od nas osób, ma nabrać pewnego taktu. Tu 
ani umiej, ani więcej, niż tego potrzeba! Można być 
na pcwpern miejscu lub w pewnym czasie względem e’ 
i owej osęby więcej poufałym? przy i nych kojirmościa h 
zaś należy trzymać ją blaskiem swego jpąjestaJtji \y pe
wnej jjdafi Unikaj galanteryi i fanfaronady, bo te są 
zwykłe nimbem głupoty. S prostakami, z ludźmi nie- 
wykształconemi i z gminem niewdawaj się nigdy za bli
sko, ale też nie odpychaj ich swą dumą! Staraj się o 
ich życzliwość, nie zaś o ich poufałość! Ta jest zwy
kle slodziną! — Znajdziesz czasami ludzi powstających 
bez miłosierdzia przeciw przyjętemu dziś towarzyskiemu 
ugrzeczuicniu, co utrzymują, że francuski ton i moda fran
cuska, zacierają wszelką samodzielną w nas jednostko- 
wość, żc nierospoznasz nawet jeniusza największego od 
największego głupca, gdyż obadwa mają teżsame suknie 
i maniery, że więc ta ogólność szkodzi rozwikłaniu na
szej właściwości, oryginalności i tp. Takich rozumo
wań uiesluchaj! Nie suknią bowiem i tonem, ale 
jaźnią 'róźuiem się między sobą i różnić się powinni
śmy. J ednako we piętna zewnętrzne są prze wy bor
nym węzłem jednoczącym narody i cala ludzkość, do
wodzą rosprzestrzenionej ciwilizacyi!

3) Przystępność, uprzejmość i grzeczność, piękne to 
towarzyskie cnoty5 jednakże jeszcze są monetą tylko 
zdawkową! W nich niema ciepła, niema upału 
serdeczności ,  ponieważ to dług, który odpłacamy 
innym. Ula grzecznych ludzi musimy być grzecznemu 
Jaźni naszej zaspokoić to uiemoże, bo ta ma miłość 
swa istotą, a przynajmniej ważną nader jej czę
ścią. Ona pragnie kochać i kocha wszystkich 
ludzi. W  miłości tej ogólnej rosprasza i wreszcie gu
bi swe uczucia, pragnie zatem nu jednej osobie zuo- 
wu e zgromadzić. Osobą ta nieinożc już bjć ona sa-
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ma, albowiem rostała sic s sainolubstwem. Śród mnó
stwa ludzi wybieramy tedy sobie jednego,  najmil
szego nam człowieka i robimy go naszym przy
jacielem. - >l

Przyjaźń jest jednem z najwyższych i najrn* 
skoszniejszych dóbr człowieka, jest słodyczą, której 
lióg sam będący zawsze jednym i jedynym, oraz 
niemajacy w całym swym stworzenia zakresie sobie  
równego,  zazdrościć nam może. Przyjaciel, rzuca
jcie sie na piersi przyjaciela, rospływa się w podobnej 
sobie i gorąco ukochanej sob.słości, doznaje uczuć, któ
rych opisać niepodobna i woła w swej miłości nekta- 
rowein wezbraniu wraz z Szyi  terem: Szczęśliwy ni.
wiecznie, jak Cherubin w niebie! Śród milionów znam 
i kocham Ciebie; śród milionów tyś prawdzi*ricinoiin! 
Chaos cały świat ogarnie i w atomy skruszy marnie! 
A my? — My przy sobie stoiin!" Przyjaźń jest mę
ską miłością dwu inczczyzn, i dla tego najczystszą pod 
słońcem! Ona ma dwa ołtarze, t, j. dwie silne, jak 
opoki, i rozegrzane afrykańskim upałem męskie pier
si. Jak więc jej podwal, tak i ona niełatwo wstrzą
snąć sie daje! Jest to miłości piramida, stojąca na dwu 
olbrzymich skałach! Przyjaźń niepolega na jednako- 
wern usposobieniu ducha, na jednakich zdolnościach, 
na tychże samych dążnościach i celach, bo w takim ra
zie i złodzieje i rozbójnicy byliby jej zdolni, co nam 
zaprzecza znajomość ludzi, historya i własne doświad
czenie. Ani równy temperament, ani podobny sposób 
myślenia, ani wiek tenże sam niesą jej nierozerwanym 
węzłem niebiańskim, lubo, najczęściej węzeł ten za
wiązują. Tylko równa miłość gorąca > r u w d y 
piękności i cnoty, tylko równa chęć do Do
brego,  a więc tylko moralność jest tym węzłem. 
Przyjaźni matką bywa zwykle sympatya, karmiciel- 
ką jej wzajemna serdeczności  potrzeba, a 
opiekunką potęga przyzwyczajenia się coraz 
większego do siebie.  Przebaczanie sobie nawza
jem, unikanie, niezważanie i zapominanie uraz, wy-



wieranic na siebie dobroczynnego wpływu, równość 
bierności i czynności w obcowaniu, słowem różnoje- 
dnia dwu samodzielnych miotowości Boskich,  
są przyjaźni nieodzowncmi warunkami. Jej żywiołem 
jest‘zawsze jednaka kochającego serca temperatura i 
ciągłe delikatna poufałość. Przyjaciel woli stracić "ży
cie, niż obrazić, choćby i żartem swego przyjaciela! 
Stąd też niema w przyjaźni drwinków; ani innego 
dotknięcia osobistości! Przyjaciel zgaduje najtajemniej- 
szc życzenia swego przyjaciela i stara sie o ich zaspoko
jenie 5 oddała od niego nad głową jego zbierające się 
chmury i przeciw piorunowi głowę własna wystawja: 
wyrzeka sie dla niego nawet kochanki! Idem vel- 
le et idem nolle, jest, jak mówi Salustyusz, icł) obco
wania s sobą zwyezajnym taktem. Przyjaźń, jest cią
gle t r w a j ą c e m świętem weselem d w serc 
męskich, namiętnością bez najmniejszego interesu, 
wzajemnym, dobrowolnym i pełnym roskoszy, §' acun- 
kiem, jest szczęś l iwością  dwu Bogów zabłą
kanych z Olimpu na z iemię’ Otwprzyć swe stra
pione serce przyjacielowi i oddychać pociechy słodkiem 
powietrzem w jego objęciach, jest to zaiste tyle, co 
zjednoczyć się z naszym objawionym Bo
giem! Przyjaciel jest namiestnikiem naszego Boga na 
ziemi: jego pierś jest Boga naszego ołt* rzera. Co tyl
ko Bogn poruczyć wolno, to od nas słyszy! Kto żył
z ludźmi, i został od nich stokroć codziennie zdradzo- *
ny, ten przywykł odsłaniać się jedynie przed istotą, 
co jest nieprzebraną dobrocią i niewypowiedzianą mi
łością. co balsam spuszcza nam z nieba, chcąc rany 
s krwi i oczy nasze z łez osuszyć; ale przed slabem 
i ziniennem sercem człowieka ma on słuszną obawę! 
Szczęśliwy przeto, kto znalazł prawdziwego przyjacie
la! Serce przyjaciela staje się mu wielkiem, nieskoń
czenie otwartem, pełnern uczucia i wolnem od wszel
kiej obłudy, bliskiem i w ludzkie serce zamienionem 
sercem Boga! Przyjaźń jest błogosławioną krynicą 
otvartości. rzetelności, wiary, szlachetnego poświęcę-
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nia sie zn innych, czynności,1 wytrwałości, zaufania 
w słowie bliźniego i podobnych cnot mnóstwa! Ona, po
konywa piekielnego smoka samolubstwem zwanego, s ca
lem jego licznem rodzeństwem, i może stać sie nad
zwyczaj wraźną w wychowaniu rzeczą! Słodsze’i ro* 
śkoszniejsze chłopcu naS'.emu jest słowo jego ‘młodego 

• przyjaciela od słowna ochmistrza4 a nawet rodziców, i 
posłuszny temu słowu ciałem i duszą, bo jego uległość 
jest tu aktem' własnej wolności i szacunku dla zupełnie 
równej sobie istoty. Przyjaciel więcej na nas wymoże 
od samego Boga. Dla tego też słusznie nadaje religia 
Bogu postać człowieka i robi go ogólnym naszym przy
jacielem prawdziwym, nigdy niezmiennym! h

Ani ojciec ani nauczyciel domowy niezdola wycho- 
wańca swego natchnąć ku temu lub owemu z jego le
pszych rówiennikówr przyjaźnią, bo sympatya lub anty- 
patya niecierpią nad sobą obcego panowania i nieprzyj- 
mują najmniejszej nawrct rady! .Tu spuścić się potrzeba 
na pociąg ślepy naszego chłopca i być tylko świadkiem 
jego wyboru! Znajdzie wnet odpowiedniego sobie przy
jaciela, bo w jego sercu sympatya i antypatya pa7 
nują, jako dwie niczem jeszcze niepowściągniete potęgi, 
bo jego serce chce na sercu zupełnie sobie podobnćut 
odetchnąć! Zawsze i wszędzie inlo dzieńczySzyl- 
ler woła: Gdybym byf sam, li sam, śród martwego
świata; w głaz wdałbym mą duszę, i widział w nim bra
ta, i do gorącego pizytulil go łona! Wiatry bym uko
chał, że ze mną gadały! Ze głos odbijały, całowałbym 
skały! O zuain cię, sympatyo święta, uwielbiona!'*. 
Sympatya budzi sie w sercu naszego wychowańca sama 
przez sie; przeczuwa swre szczęście i niechce filozofować 
z nami o małej osobie, na które padł jego wybór. Wszy
stko, ’ co tu uczynić zdołamy, polega na tem jedynie, 
byśmy niedozwolili chłopcu z żadną istotą taką iiczest* 
nirtwTa, która, w razie zawartej z nią przyjaźni, staćLy 
sie mogła mu zepsuciem. Zły wybór, który nasz w7y- 
chowaniec uczynił, trapić nas niepow inien. Przyjaźń bo
wiem między dziećmi, podobna do świetnej bańki my-
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dłanej; powstaje i znika nagłe!' Jeżeli ją zniweczyć pr - 
gniesz, niewystępuj przeciw niej bespośrednio i otwarcie, 
bobyś ja tylko zmacniał i utrzymywał Wy Chowaniec twój 
kocha swego przyjaciela i bed' 'e uważał sobie za obo
wiązek pokazać się mu tem wier iejs/ym, im większa 
przeciw niemu zbiea się burza. Należy to do właści
wości przyjaźni, iż wszy k , s czćm przeciw naszego 
serca ulubieńcowi występujesz, uważać zwykliśmy za 
nikczemne oszczer two. y Przyjaźń jest ślepa, jako mi
łość każda. Najlepsza jest tu wiec radą, byś nie miał 
rtic zgoła przeciw przyjacielowi twego wychowańca 
i nigdy go nieganił, zwolna jednak przed v jego wa
dom i niecnotom, — przecież tak ”̂ żeby wychowaniec 
twój ani myśleć niemógl, że jego przyjaciela masz na oku 
—- w ogóle rosprawiał i przedstawił je w całej ich 
obrzydliwości. Wychowaniec twój oczy wreszcie ros- 
tworzy, ujrzy, iż jego przyjaciel ma też same wady i 
niecnoty, zrobi mu wyrzuty, i wymagać będzie od niego 
poprawy. Skłócą się i poróżnieni rozejdą! To jest zwy
czajny koniec przyjaźni miedzy chłopcami. # W tym pun
kcie ma być ochmistrz podobny do kutego na obie nogi 
dworaka* i umieć z największa delikatnością stracać u- 
lubieńców pana sobie i jemu samemu niebespiecznych. 
W pierwszych chwilach zawartej przyjaźni wolno och
mistrzowi lub ojcu oświadczyć swe względem nieszczę
śliwego wyboru nieukontentowanie, oraz przepowiedzieć 
smutny i prędki zwiąsku takiego koniec; ale ̂  n czy ni wszy 
to, ma chłopcu dać pokój i zostawić mu serce zupełnie 
wolne. Stanie się tak, jak przepowiedziałeś, i chłopiec 
przypomni sobie, żeś go przestrzegł, nabierze przeto dla 
ciebie szacunku i postanowi drugi raz więcej zważać 
na' twe rade. Nawet nieszczęśliwa przyjaźń przynie
sie chłopcu pewne korzyści* W  niej poznaje ludzi i 
staje się w doświadczenie bogatszy!

Dziewczęta są przyjaźni zdolne, ale tylko, mniej 
Więcej, do czternastego życia ich roku, t. j. do czasu, 
w którym ich popęd płciowy dojrzewa, a z jego dojrza
łością ich próżność i zazdrość się budzi. Później nic-
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nawidzą się nawzajem piękne te anioły gorzej od sza
tanów, i nienawiść ich poznać możesz, mimo całej towa
rzyskiej koteryi i uprzejmości, które względem siebie 
w przytomności twej okazuj}}* Mickiewicz mówi: „Płeć 
piękna dla nas ma litości tyle, lecz dla płci własnej ma 
serce motyle* Piękność nad każdem nieszczęściem, łzy 
leje; nad sióstr upadkiem tylko się zaśmieje!'” Nienawiść 
wzajemna miedzy kobietami wybucha ćo chwila nanowo 
przy najniewinniejszej podanej do tego sposobności i 
wzrasta za każdym*nieprzyjaciólki tryumfem. Pochwa
lisz z nich np. jednę, a obrazisz tym sposobem wszyst
kie inne! Zalotnik jest tćm dla dwu najserdeczniejszych 
przyjaciółek, czem kość miedzy Wilczyce rzucona, t. j. 
jabłkiem niezgody i przyczyną nieprzyjaźni! Z nim 
wchodzi do ich przyjaźni kościoła jędza piekielna! Nie- 
rozrywaj przeto zwiąsków przyjaznych miedzy dziew
czętami! Niechaj szczęśliwości tej, którę wnet na wieki 
utracą, skosztują przynajmniej w swem dzieciństwie! 
Dzieje ludzkości dają nam przykłady sławnych przyja
ciół, np. liastora i PolIuxa, Damoklesa i Pytiasza, Achil
lesa i Patrokla, Leszka białego i Goworka, ale milczą 
o sławnych przyjaciółkach i nieprzytaczają tu ani jednej 
nazwisk pary! Znając*tedy naturę tę niewiast, staraj 
się wszystkiemi sposobami, np. rełigią, uczuciem dla fami
lijnych obowiązków i t. p. jeżeli nie miłość, to przy
najmniej zgodność między córkami twemi raz na za
wsze zabespieczyć! '

43 Czem jest przyjaźń nasza względem płci tejże 
samej; tern jest miłość względem płci drugiej. Mając 
przyjaciela uczymy sie kochać przyjaciółkę, u przyja
ciółka uczy się na przyjaciółce kochać nierównie go
dniejszego miłości przyjaciela. Miłość płci d r 11 g i ej 
jest także cnotą towarzyską i tylko ludziom właści
wą. Zwierzęta bowiem jej nieznają; lecz gonią za za
spokojeniem fizycznej chuci. Szatan nie zna także 
miłości, bo jego istotą jest bezwzględna nienawiść; a 
anioł żyje w niebie, gdzie wszelkie różnice, zaczem i 
różnica płci, między duchami znikają! Ta miłość, będą-
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ca częścią popędem płciowym, a częścią przyjaźnią czy
sta miedzy o. b‘ mi dwiema pici różnej czyli platoniczna 
miłością, wymaga także troskliwego wychowania, l>o i- 
n.iczej zdziczeję! Budzi się czasami bardzo wcześnie. 
Nieraz dziwie sic nam trzeba nad ślepa ta natury wła
dzą, którc hjawia się nieświadomie i w barwie całej 
naiwności dz'eciecej. fljiejeden np mały chłopczyk ści
ska dziewę ę równie małe s całą gorącością swych piersi 
i jest ni * vy powiedz innie szczęśliwy, a dziewczę pozwała 
się uścisnąć, błyska okiem ' baw eiią, nabiera niezwy
kłej wesołości i staje się is ną Ą  oretą! Oboje są nie
winni, oboje znajdują się w takich chwila h y niebie, i 
oboje niewiedzą dla czego! Przeczuwają tu jakąś nie
widzialną zbliżającą ieh ku sobie potęgę, nieświadomie 
odgadują wielką tajemnicę caleg stworzenia i umają 
s Szyllcrem, lubo we swym dziecięcym języku i swoim 
sposobem: „O kiedy wzrok twój błyśnie w moim wzro- 
ku, z eterowTego piję miód potoku! W  óer twych' wi r- 
ciedle skoro sie przeglądam, widzę się \ niebie, nic 
więcej riieżądain! I w jakiemże zachwyceni i znajdują 
się oboje, lubo niewiedz:, jeszcze dla czego! — Lecz to 
są-wyjątki. Zwykle chłopiec jest dziki i bije dziew
czynkę, która mu sie najbardziej podoba. Dziewczynka 
także prześladuje chłopca, który ją najwięcej zainteres- 
sowrał. Zawiść ich idzie częstokroć tak daleko, że roz
łączyć je trzeba, przemienia sie przecież s czasem w naj 
szaleńszą miłość. Patrzaj na dzieci, a przekonasz sie, 
żę przyszła ich płciowa miłość objawia sie najczę
ściej dziś w z a wiś cii Kocha jedno drugie, ale o tern 
mewie, i dla tego mu wszystkich przymiotów lepszych 
* : zdrości 1

Dziew częta dojrzewają wcześniej i są nierównie ro- 
stropniejszo od chłopców, przychodzą wiec pierwej do 
wy o j rażenia jo różnicy płciowej. Już sześcioletnie dziew
czę obrąb** tajemnie w duszy swej myśli pewne, które 
samo ' a męprzystojne i zabronione uważa, a które prze
cież gwałtem się mu narzucają. Czatuje np. zwykłe na 
szczęśliwą spq oba ść, w którejby różnicę płciową bądź
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u ojca bądź u starszego brata, bądź tez u innego ja- 
kiego mężczyzny ujrzeć mogło! Oko niewieś ie traci 

-chętnie, i to juź w najniewinniejszych Latach, swe 
dziewictwo, i staje się nieeżystem ,‘zwłaszcza je
żeli to bez naszego spostrzeżenia uczynić zdołał Pod 
tym względem niemożna się mieć dość na baczeniu przed 
młoda krwią Ewy! Wówczas • już kiedy jej rówiennik 
łub nawet starszy chłopiec, od wszelkiej myśli wsze- 
tecznej oddalony, igra wesół i szczęśliwy, jak młody 
bóg grecki, na podwórzu s psiakiem, albo też jeździ na 
kiju; pyta się dziewczyna, milczkiem przed rodzicami, 
guwernantki swej dawnej piastunki, kucharki, pokojówki 
łub innej jakiej poufalszej kobiety, skąd się dzieci  
biorą! Wnet dowie się gołej prawdy i szydzić bę
dzie s cicha ze swego niewinnego ciągle braciszka, rh 

on od niej starszy, a przecież tak głupi! Nie bez przy
czyny tedy malują anioła w postaci chłopca łub mło
dzieńca, nie zaś małej łub dorosłej białogłowy! Sam 
już wyraz anioł jest pod. względem grammatycznyin we 
wszystkich językach rodzaju męskiego? Wszystkie 
łudy mówią o aniołach', żaden o anielicach! Ku
pi do jest symbolem nierównie piękniejszej miłości, niż 
jego matka Wenera! ■ Mówimy zwyklekobieta jest  
przyczyną Złego na ziemi, łub też: gr ,csznica 
idzie zawsze naprzód{ I stary testament daje tu 
swe sędziwe i poważne świadectwo, prawiąc nam o 
jabłku wiadomości w ziemskim raju!- »

N a  pytanie dziewcząt, ponieważ chłopcy ni
gdy prawie same przez się do takich myśli nieprzy- 
chodzą, — skąd się dzieci  biorą, odpowiada się 
zwykle, że bocian je przyniósł ,  że akuszer
ką j e w s t a w i e u ł o w i ł a, ż e j e s t w 1 e s i e są
siedzkim studnia tajemna, gdzie dzieci  z wo
dą wyczerpnąć można i t. p. Dobroduszne te 
odpowiedzi okazują wprawdzie chęć zaspokojenia cie
kawości młodej zwracaniem jej ku innym nie
winnym przedmiotom, co jest chwalebna; są 
przecie’ tak oczy wistem kłamstwem, że nawet naj-
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głupsze dziecko temu niewierzy; zostaw je przeto 
gminowi, który na coś lepszego zdobyć się menrnie! 
Dobre wychowanie stara sic oddalać wszystko to znaj- 
większą troskliwością, czego dzieci nietylko widzieć 
i słyszeć, ale i myśleć niepowinny. Skoro jednakże 
dzieci do rzeczy zakazanych same przez się przycho
dzą i w swej niewinności czynią nam pod tym wzglę
dem pytanie, lepsza tu odkryć im prawdę, niż je oł- 
gać, bo poznają, iż je zbyto, i usiłować będą dowie
dzieć się, czego pragną, na innej drodze. Kłamstwo 
nasze jest nawet tutaj rzeczą nikczemną. Odsłaniając 
im prawdę tego rodzaju, czyń to tak, byś moral
ności nienadwerężył, i niebył przyczyną zepsucia. Na py
tanie więc, skąd się dzieci biorą, daj prawdziwą odpo
wiedź, przecież nie malując małżonków lożowej ucie
chy, ale wynosząc boleść i niebespieczeństwo matki 
przy porodzeniu. Russo radzi tu następną odpowiedź; 
„Matka biedna musi wyszezać .każde swe  
dziecię śród niesłychanych boleści, wielkiej  
krwi utraty i niebespieczeństwa własnego  
zycia.w Odpowiedź ta niezasluguje na przyjęcie, gdyż 
uczy dzieci starsze gardzić mtodszemi wyszczanka-i  
mi i spoglądać na nich z obrzydliwością, oraz zwra
ca uwagę na części  rodzajne, czego dobre wychów 
wanie unikać powinno. — Jean Paul radzi tu odpo
wiedzieć , jak następuje: ,.J a k o robaczek w o rz e-- 
chu lub strąku,  tak ludzki robaczek, czyl i  
dziecię rośnie źwoIna^w matki żywocie,  kar
miąc się jej krwią i ciałem; stąd też jej cię-* 
żka choroba.“ Jeżeli się zaś dzieci pytają: akim
sposobem dostał się ludzki ten robaczek we wnętrzno
ści matki? radzi nato wspomniany pisarz odeprzeć; 
Dostał  się on tam zwol iBożej ,  skoro ludzie  
dorośli  się zaślubil i  i sypiają s sobą.“ Od
powiedź ta jest nader dowcipna i pr/ewyborna wzglę
dem chłopców, bo zwróci ich uwagę ku hi tory i na
turalnej, ale dziewczyna rozmyślać nad nią będzie, 
\ nić gubiąc się w żadnej nauce, lecz myśląc, jak
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zwykle tylko o samej sobie i o robaczku ludzkim 
w żywocie jej kiedyś zawiązać się mającym, odkryje, co 
jej właśnie zataić chciano. — Wedle naszego mniema
nia lepsza tu odpowied'* następna. Męzczyzna umie 
kobietę tak całować i ściskać,  aż cala na-- 
puchnie, jakoby wrzodem wzbierze iw koń
cu pękać musi śród najokropniejszych bo** 
ieści ,  wydając na świat owoc owych uści- 
sków, dziecię.  Dlatego też s trzeżcie  s ię  
lube dziewczęta,  całusów męzczyzn, a tern 
bardziej ich uścisków! Tym sposobem za
spokoisz pytającą dziewczynkę zupełnie i wpłyniesz 
na jej obyczajność bardzo pomyślnie. Będzie ją prze
rażała ciągle myśl ta, dla jednego lichego uścisku 
męskiego wystawiać się na niebespieczeństwo życia, a 
do tego otrzymać od świata obrzydliwe nazwisko -- 
wszetecznicy, lub jeszcze gorsze! Postanowi więc 
uczynić tak wielką ofiarę s siebie tylko dla przyszłego 
ukochanego małżonka, jeżeli ten tęsknić będzie za dzie
cięciem, i tylko dla pomnożenia rodzaju ludzkiego. I czy- 
liż ojechwalebny taki sposób myślenia w młodej dzie
wczynie? Chociaż się i później bliżej o rzeczy tej do
wie , nie powie, iż niegodziwa ciotka srodze ją tu okła
mała. — Przecież chłopcu niedawaj tej odpowiedzi, bo 
już s chęci psoty goniłby za młodemi dziewczętami, 
pragnąc je tak ściskać i całować, aż spuchną i dzieci
dostaną! b . I dr l*

W  chłopcu twym kształcić będziesz miłość uczci
wą dla płci drugiej, dając mu o niej prawdziwe wy
obrażenie. Niechaj-nigdy ani od ciebie, ani od kogo 
innego nieposlyszy, że kobiety są li meblami ruchome- 
mi śród naszych pokojów i zdobią je rzeczywiście, je
żeli ładne; że są żywemi machinami naszemi przezna- 
czonemi do kuchni, do igły, słowem do starania się 
o naszę wygodę. Niedawaj mu w ręce starego testa
mentu, gdzie .o kobiecie jest zwykle mowa z Ickcewa 
żenieni, a nawet s pogardą, jak np! że ona jest mę 
skim ilrynalcm i t. p. Takie zdania podobają się chło-
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pcu. lecz są mu szkodliwe, raz dla togo, ze niema 
w nirłi prawdy, drugi raz. iż lekceważąc płeć druga 
unikać będzie jej towarzystwa i stanie się dzikim, 
nieokrzesanym na całe życie pniakiem. Ko- 
biety łagodzą nasze obyczaje, i słodka ich orfejowa 
lutnia przerabia nas z dzikich zwierząt w cywilizowa
nych ludzi. Prawda ta już od wieków i śr' wszy
stkich oświeceńszych narodów otrzymała swe uznanie. . 
Im sroższy lud, i im więcej w nim barbarzyństwa, tem 
mniej znaczenia mają u niego kobiety. W  ciemnej i 
okrutnej Lewancie jest kobieta męzczyzny niewolnicą 5 
niema ona duszy wedle zapewnień wschodnich filozo
fów , i trzymaną bywa, jako f a ł s z y w a hiena, • a 
żelazną kratą haremów! Dziki Amerykanin idzie ze 
swą bronią jako człowiek wolny naprzód, a jego żo
na, obładowana, jak oślica, dziećmi i tłomokami, por 
stępuje zwolna za nim! Tak przenoszą się oni z je-' 
dnćj okolicy w drugą! Mężczyzny obowiązkiem jest 
szanować kobietę i szukać jej towarzystwa, już dla 
własnej zewnętrznej ogłady, już dla stania się wię
cej niż dotąd rzeczywistym człowiekiem! — Każda 
kobieta może u p a ść, jeżeli się roskochała w niego
dziwym raęsczyznie, bo jest słabą istotą,  widzi 
w swym kochanku ludzkości Boga, wierzy mu chęt
nie i posłuszna jest każdej, nawet i złej jego woli. 
Znajdziesz męzczyzn, co zrobiwszy kilka tego rodzaju 
doświadczeń, stracili zupełnie wiarę w ć n o t e nie
wieścią,  i utrzymują śmiało, iż każdą dziewicę zła- 
twością uwiodą, skoro tylko chcą i przystęp do niej 
otrzymają. Ach, to więcej, niż zle z męskiej strony! 
Korzystasz bowiem ze słabości naturalnej i jeszcze ją 
za to niesławisz! W swej istoty rdzeniu jest kobie 
ta najczystszą niewinnością i najświętszej  
cnoty kościołem! Męzczyzna przeznaczony jest 
na opiekuna tej niewinności, ale nie na jej gwałci
ciela, na strażnika tego cnoty kościoła, ale nie na je
go świętokradcę! Biada mu przed Bogiem i ludźmi, 
skoro działa względem samego siebie ni go nie! My
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stajemy się tem, czćm sami chcemy; kobiety zaś są 
wszędzie tern tylko, co z nich zrobiliśmy!

Ńie przedstawiaj jednakże wychowańcowi twemu 
kobiety, dla tego może, iż'Ew a później od Ada
ma stworzona została, jako'ostatniego, a wiec 
najdoskonalszego dzieła Boskiego, jako wyborniejszej 
istoty od męzczyzny, jako niebiańskiej bogini, oraz cnot 
wszystkich ideału! Romanse są pod tym względem nie- 
tylko chłopcu, ale nawet młodzieńcowi niebespieczne. 
Kto o płci pieknej marzy, jakby o lampie cudownej 
w tysiąc nocy, lub o zaczarowanym świecie niebia- 
nek. albo też o haremie w mahometańskim raju, kto o 
niej myśli, jak mystyk o Bogu, — ten zapragnie znaleść 
w swej przyszłej małżonce rzeczy wistego Sera li na. Uro
da i blask dziewicy lepszego tonu, jej pozorna niewin
ność, dowcip, talent, a nadewszystko dobre jej wycho
wanie, zdołają raz młodzieńca romantycznie o płci dru
giej myślącego tak dalece oczarować, iż mniemać bę
dzie, że znalazł wreszcie ideał swój wszelkich dosko
nałości, i, że oto stoi przed żywym Serafinem, któ
rego dotąd szukał li śród krain swojego umu! Będzie 
wiec kochał niebiankę te niewypowiedzianie, będzie ją 
uwielbiał i ubóstwiał jak trubadur średnich czasów, bę
dzie wzdychał i jęczał przy jej stopach jak gołąbek, aż 
wreszcie jej wzajemność i zezwolenie otrzyma* Jakiż 
ocean szczęścia nieśmiertelnych bogów napełnia teraz 
jego piersi! Prowadzi nakoróc madonnę swą do ołta
rza i w parę miesięcy potĆm — budzi się ze swych 
pięknych zielonoświątkowych marzeń, nieznajduje tego, 
za czem myślą swą gonił, mniema więc, iż się omylił 
okropnie i czuje się najnędzniejszym z ludzi! Lecz nie- 
dziw! Polo yał za niebem; rostworzył oczy i spostrzegł, 
jak naturalnie, tylko ziemie! Kobieta, której składał 
cześć Boską zapalony ku niej miłością eteryczną oblu
bieniec, dostaje później prawie niezawodnie rzemieńccm 
po łabędzim swym grzbiecie od wytrzeźwiąłego i prze
niesionego na zwykły padół płaczu małżonka, a przy
najmniej nieznajduje uznania, którego godna jest istot-

i
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nie! Dla tego lepszy jest kochanek zimniejszy ś widzą
cy w kobiecie ziemiankę! On będzie umiał znosić te 
wady, które poznał przed ślubem, i szanować będzie 
rzeczywiste połowicy swej cnoty! — Niech tedy wycko- 
waniec twój ani mniej ani wiec ej kobiet nie ceni, 
jak tyle, ile zasługują na to prawdziwie; niechaj je uważa 
jako dobre, czułe, słabe, rostropne, podstępne 
stworzenia, co Śmieja się i płaczą, kochają i niena
widzą, twierdzą i przeczą w jednej chwili; niechaj w nich 
widzi dorosłe dzieci,  raz na pocałunek drugi raz 
na rózgę zasługujące, lub jako godnych kochania, ale 
wiecznie płochych i lekkomyślnych Francuzów w spó
dnicy; niechaj niewymaga od nich doskonałości naj- 
>vyższój, bo tej jemu samemu braknie! Powinien je sza
nować, kochać i brać pod silne opieki swej skrzydła, 
jeżeli na to zasługują, a zasługują na to zawsze swą 
bezwarunkową ufnością, którą w nas pokładają. 
Mezczyzna powinien ujmować się za słabością, juz dla 

! tego, ze jest mocą; powinien bronić kobiety, już dla te
go, że ta niema innej obrony. Jeżeli kobieta w nas wi
dzi swego Boga, to naszym obowiąskiem jest widzieć 
w niej poświeconego nam anioła, i podpierać go życzli- 
wem naszćm ramieniem! «

Najdłużej utrzymasz dzieci przy niewinności, t. j, 
przjf obojętności na pewne stosunki s płcią drugą, wpro
wadzając je w obyczajne familie, mające mnóstwo 
drobnego dorodku, a przy tein wszystkie względy 
dla niego, gdzie chłopcy i dziewczęta razem sie 
uczą, bawią i igrają. Tu przyzwyczajają się dzieci pici 
obódwu do siebie, są ciągle s sobą, podrastają jako nie
winne baranki, i nic złego niemyślą. llóżnica płci znika 
tu*zupełnie, i dzieci obchodzą się s sobą, jako bezpłcio
we Eony, lub też inne istoty rodzaju nijakiego. Suknia 
także dla chłopców i dziewcząt małych zupeł
nie jednaka, która od pewnego czasu zaczyna być 
modą, utrzymuje dzieci p»*zy niewinności i zasługuje, 
żeby ją powszechnie zaprowadzono. Wszakże s począ
tku nieznają dzieci inn«j między mężczyzną a kobietą

C zę ść  I I .  T o m u  t .  ^
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różnicy, tylko w ubiorze. Jeżeli dzieci ustawicznie we
dle ich pici rozłączasz; myślą wówczas chłopcy o dzie
wczętach a dziewczyny o chłopcach, zazdroszczę sobie 
wzajem pewnych przywilejów, i poczuwają głębiej mię̂ - 
dzy sobą płciowa różnice, co rzeczą jest szkodliwa. Stó* 
sonek s sobą nawzajem zabroniony stanie się im 
pożądanym, i okażą to widocznie za każdym razem, 
skoro sio zbliża do siebie! Już samo oddalenie je-4 a •
dnej płci od drugiej jest powodem do wzajemnego icb o 
sobie myślenia, do wzdychania za utopiczną i pełną ta
jemnicy przyszłością, w której ich żadne ściany więcej 
oddzielać od siebie niebedą. Wszystkie rzeczy zaka
zane stają sie właśnie pochopein, źe za nimi się rnilcz- 
kiem uganiamy! Tylko w obcowaniu s sobą pici 
obojga rozwija się człowieczeństwo prawdziwe, lepszy 
obyczaj, ucżucie szlachetniejsze, smak, a nawet cnota. 
Nie ten jest dobrym, kto ucieka ciągle przed niebespie- 
cznem piekłem i jego Syren chorem ponętnym , lecz ten 
co śród hadesowych płomieni wytrwać umie, nie
winności swej nie straci i żadnych śladów oparzelizny 
niepokaże!

5) Mężczyzna, będący słońcem w naszym rodzaj", 
niejest całkowitym, ale twierdzącym człowiekiem, zaczćin 
że tak powiem, półczłowiekiem: kobieta, ta ziemia 
w najpiękniejszym swym kwiecie, co około słońca swo
jego tańcuje i bez niego obejść się niemoże, niejest tak
że całkowitym, ale przeczącym człowiekiem, zaczem 
także półczłowiekiem* Słusznie więc zowie się małżo
nek pierwszą, a żona drugą naszą połowicą. Ale nie- 
tyłko małżonek i żona, również w ogóle, mężczyzna 
i kobieta są li połowicami całkowitego człowieka. Je
dna i druga połowica są fu. jak to samo przez sie ja
wna i jak wszystkie filozoficzne sprzeczności, zawsze 
całkowitością, są rzeczą taż samą, czyli całkowi
tym człowiekiem w bezwzględnej jedni, a rzeczą 
inną, czyli twierdzącym i przeczącym półczło
wiekiem we względnej różni. Jest to znowu piękny 
przykład filozofi znej różnojedni w rzeczywisto-
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ści. Lecz niedość! Nawet mężczyzna i kobieta razem 
wzięte i obok siebie postawione, jak to np. możesz wi
dzieć w każdej roskochanej parze idącej na przechadzkę, 
niesą jeszcze całkowitym, ale, źe tak się wyrażę, roz
dartym, rozdwojonym, w orle rossyjskim tezy i antytezy 
swej znajdującym sic człowiekiem, t. j. człowiekiem 
w s w ej polarnej dwójce, w swym z or o astr ow
akim antagonizmie. Dopiero wtedy staja się całko
witym człowiekiem, skoro się ożenili i w dziecięciu 
swem stopili w jedność. Dziecię także, ta tożsamość 
słońca i planety w naszym rodzaju, a więc ten ludzki 
kometa, lubo w niem ojciec i matka zlali sic w jedno, 
niejest, samo, t. j. w odłączeniu od rodziców uważane, 
całkowitym człowiekiem, ale człowiekiem skojarze
nia. Jeżeli ojciec jest w igle naszej magnesowej bie
gunem południowym, a matka biegunem północnym, to 
dziecko jest punktem środkowym, punktem różni i je
dni biegunów, czyli kołyszącą się ró'żnojednią. 
Jeilynie o j c i e c, matka i dziecię, razem wzięte i sy
stem świata śród naszego rodzaju przedstawiające, sta
nowią całą nasze igłę magnesową z obu jej końcami i 
środkiem, czyli całkowitego człowieka. Ten człowiek 
całkowity będący trójcą i pełnym obrazem Boga, zowie 
sie rodM*iią, Uodzina przeto jest przeznaczeniem każ
dego człowiekâ  jest jego początkiem4, końcem i 
punktem środkowym, jest systemem jego cał
kowitości, a więc największą szczęśliw ością. 
Tu pokazuje się cały los okropny ludzi bezżennych. Są 
to pólludzie, czują głęboko swą polowość, czują, cho
ciaż lego nie wyznają i szukają w różnego rodzaju so- 
fizinach pociechy, że uiedopieli przeznaczenia, które im 
Bóg przepisał i wiecznym prawem całej natury uczynił, 
że zmarnowali swre życie! Może tu kto powie: Nie
zmarnowali życia, bo uwiecznili się w dziełach swych 
dobrych i na innej drodze pożyteczni byli ludzkości! Ko
szula ma, odpieramy, nierównie więcej istotnej wartości 
od fraka, bo bliższa jest naszego ciała# Na cóż 
przyda się nam strój najbogatszy i królewska wysta-
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wność zewnętrzna, skoro nis| pokrywamy naszę istotna 
nędzę, nasze bcs ko szu litość? Najwięcej przyda się 
do oszukania innych! Im mniejszy znaczenia swego 
zakres ma to lub owo pojęcie, tem więcej leży w niem 
treść i 5 wszakże to starem jest logicznem prawem, a 
s tego prawa wynika następne prawo etyczne: Im 
mniejszy zakres ma to lub owo pojecie, tćm więcej 
nas o b o w i ę z u j e! Tak np. więcej nas obowiezuje m i- 
lość ojczyzny 'naszej, niż miłość ludzkości ca
łej! Rodzina jest podstawą państwa, zwiąsk unarodów, 
człowieczeństwa, i całego królestwra Bożego na ziemi. 
Stań sie więc wrprzody ojcem familii, nim żyć zaczniesz 
dla oj zyzny, ludzkości, sławy i wielkiego imieniu, je
żeli chcesz być praw7dziwrym człowiekiem i dopełnić 
wszystkich twych a zwłaszcza najgłówniejszych obowią- 
skówl Bez fundamentu budować możesz tylko powietrzne 
zamki! Niech człowiek bczżenny utłumia w sobie uczu
cia robiące go nieszczęśliwym i kryje je przed światem 
jak się mu podoba; niechaj się pociesza najpiękniej- 
szemi frazami, na których nawet największemu złoczyń
cy ku swremu usprawiedliwieniu niezbywra, i sławi los 
swój przed gawiedzią niemyslącą, jako chce; nic to nic- 
pomoże! Wyrzuty robić sobie będzie, że życie stracił, 
bo zmora na jego piersiach usiadła i dławi go, skoro 
pragnie zasypiać! Trapiące te uczucia budzić się 
w nim będą rówmie ustawicznie, jak uczucie dla prawdy, 
piękności i cnoty w nas żyjące, jak sumienie zawsze 
czujne, i niezoslanie wreszcie biedakowi n:c innego, ty*— 
ko rzucić się z rospaczy w objęcia starego ojca Bachusa 
lub też w krogulize szpony szulerstwa, sknerstwa, 
lichwiarstwra, v w z te zeństw7a i szuka' tu r os tar
gnięci a! — Zupełni inny obraz przedstawia nan 
człowiek żonaty. On stoi na czele swych Ukochanych, 
i stara się dać im ze siebi dobry przykład. Je
żeli więc miał dawniej tę i owę vadę, rosstaje ię dziś 
z nią chętnie i dla tego łatwo. Iluż mężczyzu zepsu
tych poprawiło małżeństwo, skoro jeszcze choć jedna 
iskierka cnoty i własnego uczucia w nich żyła; iłuż ros-



9 1 ?

pustników, pijaków, graczów wywiódł z biota tlymenej 
swa czarodziejska laską? Skoro ojcem zostaniesz i uj
rzysz w okło siebie lube twe dziatki, skoro pomyślisz, 
źt teraz jesteś młodego pokolenia twego Abrahamem, ze 
dać mu wzór ze siebie we wszystkiem winieneś, że sie
jesz co chwila ziarno, s którego później rozwinie się ku 
twej chwale lub hańbie bujne żniwo5 o wtedy, wtedy 
st* ć sie musisz lepszym, niż byłeś, wtedy zapragniesz 
przeistoczyć się w obraz i podobieństwo Doga, zapra-* 
gniesz zajaśnieć światłem Doga człowieka! S przyj
ściem na świat pierwszego dziecięcia, tej niebiańskiej 
pieczęci naszego aktu małżeńskiego, i lego pobłogosła
wienia nowego naszego stanu ręką przedwiecznego Ojca, 
poczyna się w nas nadzwyczaj wielka i ostatnia moral
na reforma. Od tego czasu obowiąskiem naszym jest 
mieć takt i charakter, rełigią i moralność, ęłowem wszy
stkie cnoty. — Człowiek bezżenny pracuje z niechęcią, 
bo wie dobrze, że krewni z niecierpliwością jego śmierci 
oczekują, i że jego majątek, jak kruki ścierwo, z rado
ścią rozdrapią. On już jest dziś, jak to mówią, brateń- 
ców i siostrzeńców swych mułem! Człowiek zaś żonaty 
pracuje chętnie i jest pilny, bo mu niewiadomo, jak da
leka ostatnia jego godzina, a niechcialby małżonki swej 
drogiej i lubych dziatek zrobić nędzy ofiarą, bo jest prze
konany , że śmierć jego będzie wielkiem dla domu nie
szczęściem i że rodzina cala łzy serdeczne nad jego 
zwłokami wylewać będzie! Ogrzewać miłość wzajemną 
we wszystkich członkach rodzeństwa dobroczynnem 
słońcem własnego przykładu, być opiekunem, pocieszj'- 
ciełem i aniołem stróżem swej familii, stać na jej czele, 
zwać się jej głową, starać sie o przyzwoite jej utrzyma
nie, kształcić ją, rządzić nią, wiązać ją zamożności bło
gim łańcuchem, przynosić jej radość, smutek jej rospe- 
dzać, goić jej rany, a wreszcie dopełnić swego najniż
szego wprawdzie, przecież najważniejszego ojcowskiego 
przeznaczenia, jako człowiek rzetelny; jest to zwiercia
dłem szczęśliwości boskiej, której nam wszystkie duchy 
piekielne i niebieskie zajrzą, s która nic na ziemi poro-
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• wnać się niedaj Ani pojąć niepodobna, zęby ten, co ma' 
głębokie uczucie dla tej szczęśliwości, był lub mógł być 
niedobrym człowiekiem!' Mysł dla rodziny na rodziny 
łonie uszlachetnia nas s każdą godziną więcej, dozwala 
nam oglądać owoce naszej pilności, pracy i cnoty z ra
dością, odsłania nam moralną wartość naszej istoty! 
It os koszą juz jest być użytecznym ludziom względem 
nas obcym i stać się im niezbędnym; niebem jest nic- 
odzowność nasza dla naszych Ukochanych, dla własnej 
rozdrobionej i uprzedmiotowionej jaźni! Jak Bóg czuje 
nieodzowność swą dła powszechnego świata, tej wielkiej 
swej istot rodziny, tak ojciec czuje nieodzowność swą 
dla swego jednostkowego świata, a uczucie to jest uczu
ciem zbawienia! Święte, święte jest imię ojca! linię 
to jest równie święte, jak imię Bóg, i stało sie też naj- 
pierwszym Boga przydomkiem. Matka i dzieci podzie
lają szczęśliwość ojca, i wszyscy, chociażby im czasem 
i głód dokuczał, znajdują sie przecież z nim w* n aj roz
koszniejszym Edenie. Nie zwierzęce obco w a n ie 
s płcią drugą, które lubieżnik wielu innemi drogami 
zapewnić sobie umie, ale stanie się ojcem, stanie 
się moralnym, szczęśl iwym, całkowitym czło-* 
wiekiem jest celem małżeństwa! — Budź tedy mysi dla 
rodziny, czyli uczucie familijne, w twych dzieciach, n 
szczególniej w chłopcach, bo dziewczęta go mają już 
z natury, jeżeli niezepsute! I będzie ci to rzeczą nie
trudną', skoro sam mysł ten posiadasz, dlattwej familii 
żyjesz, i starasz się o jej szczęście, skoro jesteś patry- 
archą i bogiem między Twymi! llodzina jest mułem 
państwem, mała ludzkością i małą świątynią prawdy pię
kności i cnoty, czyli inałem królestwem bożein; w niej 
więc znajdują prawa, nietylko ojcowskie, ale krajowe, 
ludzkie i boskie należyty szacunek! Na Marach ro
dziny stoi państwo, ludzkość i królestwo boże; w rodzi
nie przeto przychodzimy do naszej doskonałości i pełni; 
w niej stajemy sie obrazem Boga i Bogiem człowie
kiem; w niej uczymy sie być pożyłeczneini Bogu, ojczy
źnie i wszystkim ludziom; w niej zamieni* się ziemia-
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w niebo! Kto niebyt w niebie tein za życia swego ni 
razu, ten i po śmierci nieznajdzie drogi do nieba!

(5) Chcłtc zostać głową ważnej, bo fundamen
tem państwa i całego człowieczeństwa będącej rodziny, 
niedość jest pojąć żonę i tuzin dzieci z nieba na zie
mie sprowadzić; lecz* swym lubym i sobie samemu 
szczęście rzeczywiste zapewnić, to rzecz główna! Szczę
śliwość nasza leży powiekszej części w naszym ręku. 
jak szczęśliwość Boga w ręku Boga, bo jesteśmy, 
także i pod tym względem, wiernym obrazem naszego 
przedwiecznego Ojca, i równie jak on samodzielnemi 
oraz wolneini istotami. Zdobyć i otrzymać te szczę
śliwość niejest tak łatwo. Potrzeba nam stać się 
podobneini Bogu, a nawet bogami pod pewnym wzglę
dem; potrzeba nam, ile to, ziemskiemu i czasowemu 
tejonowi podobna, osięgnąć najwyższą doskonałość, je
żeli za ową szczęśliwością dążemy. Doskonałość na
sza, będąca zdrojem naszej szczęśliwości, polega na 
rozwikłaniu naszego charakteru! Charakter jest 
jeden, jak jeden Bóg; objawia sie jednak w najrozli- 
czniejszych kształtach, równie jak Bóg w rozmaitości 
swoich utworów. On jest bóstwem bedncem istota na- 
sr ą na najwyższym szczycie swej dzielności, naszą 
prawdą, pięknością i cnotą w walce swej i w swym 
tryumfie; jest jłogiem człowiekiem w nas objawionym, 
dopełniającym swego powołania i wstępującym wreszcie 
do nieba! Nie ten ma charakter, co w piękniejszych 
życia swego godzinach działa dobrze, lecz ten, co jak 
Bóg, zawsze sobie samemu równy i jednaki, ciągle ro- 
sprzestrzenia i utwierdza na ziemi krółestwo Boże! 
Szatan jest bez charakteru, chociaż modłi się na 
różańcu, nosi szkapłerze i uchodzi śród niewiele my
ślącego gminu za świętoszka, bo goni wszystkiemi, 
nawet najsprzeczniejszemi drogami za własnym po
żytkiem, i anioł niema charakteru, chociaż za
sługuje nieraz na podziwienie świata, bo goni również 
sprzecznemi s sobą drogami za szlachetnem swem umi- 
dlem. Anioł jest niewolnikiem apodyktyczności swego
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dmha, a szatan niewolnikiem konieczności swej natu
ry ; charakter zaś jest własnością w 61 n ej samodziel
ności; tamten jest za idealny, a ten za realny do 
posiadania charakteru! Jedynie w człowieku rzeczy
wistym objawić się zdoła charakter. Bóg ma charakter, 
a człowiek, jako obraz i podobieństwo Boga, zdolny * 
jest charakteru i mieć go może, jeśli się oto stara i 
nad tern usilnie pracuje. Gdzie charakter na ziemi, tam 
i Bóg-człowiek w tym lub owym rodzaju!

Charakter męzczyzny polega na zupełnem 
rozwikłaniu lezącego w nim twierdzącego bóstwa, 
czyli na roskwitnieciu dzielnością cala prawdziwej je
go męskości.  Mezczyzna s charakterem walczy za 
prawdę, piękność i cnotę, czyli za Dobre w ogóle, ro
bi je najwyższym życia swego celem, i stosuje do te
go celu swe skłonności i chęci, swą wolę, swe przed
sięwzięcia i czyny. Ale szuka także do tego celu i 
dobrych środków. Działa, nie tylko rostropnie jak 
szatan, ani też tylko szlachetnie jak anioł, ale do
brze i mądrze, jak Bóg sam. Słowem, jest to 
człowiek rzeczywisty,  którego już znamy! Ni
czego nieprzedsiebierze lekkomyślnie, jak dziecko, ani 
też z namiętnością jak niewiasta. Co przedsięwziął, te
go niezawodnie dokona, bo wytrwałość  jest jego 
naturą; co przedsięwziął, to nieprzechodzi sił jego, 
bo się sam s sobą bez miłości własnej porachował, a 
oprócz tego z Bogiem porozumiał, za to też staje do 
najzaciętszego boju, dla tego żyje jedynie i chętnie 
umrze, skoro się pokaże potrzebą! Niech ziemia, mó
wiąc tu greckim i rzymskim tonem, rossypie się w gru
zy, niechaj stanie się, co chce; nieodstąpi od swego 
przedsięwzięcia! Wola żelazna jest jego głównem zna
mieniem* Nienamyśla się dłngo,  bo wie od da
wna, co godziwe i niegodziwe, i co do jego przezna
czenia należy lub nienależy. Na uczynione mu propo- 
zycye odpowiada więc: dobrze, lub nie. Przecież 
tajemnicy mu, nawet od wroga, powierzonej nie zdra
dzi! Jest śmiały, bo przekonał się, że walczy za
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rzeczą dobra, która koniecznie dziś lub jutro nastąpić 
musi, i ze Bóg s całą swą wszechmocą stoi mu przy 
boku. Nienależy do żadnego stronnictwa, 
tubo t>yć może jego naczelnikiem, bo samodzielność Bo
ska, paska obcego niepotrzebująca, jest istoty jego 
rdzeniem. Sam jeden jest stronnikiem i pokona wszy
stkie inue stronnictwa! Jest duchem czasu obja- 
wionym, a kto bieidzie z nim,' tego porwie gwał
tem lub jak nędznego robaka zadepce nogą. Człowiek 
s charakterem jest sprawiedliwy jak Bóg, niezaś jako 
Temida z '.awiązanemi oczami, bo sprawiedliwość  
ziemska jest we wszystkich jeżykach rodzaju żeń
skiego. Chociaż go wsadzisz w dyby i wtrącisz 
do więzienia; choć go prowadzić każesz na rusztowa
nie i pod miecz katowski; choć mu ofiarujesz wszy
stkie złota kopalnie na r*iemi; choć piękność kobie- 
ca błaga go na kolanach, oblewa mu nogi łez per
łami i wiedzie go na pokuszenie; nieporzuci prawej 
drogi i niezmieni nawet danego prayrzeczenia lub sło 
wa! Nie uważa wcale na obmowę, powtarzając z lirir- 
gilim: Dum recte vivo, non euro verba malorum. Jest 
względem siebie samego rygorystą bez miłosier
dzia i surowym stoikiem, dla innych zaś ludzi 
i ich słabości ma wiele  pobłażania,  bo to jest 
każdej Boskiej natury spaniałym przymiotem; jest 
wszech-stronnym i dla tego ma dla każdej je
dnostronności, dla każdego sposobu myślenia wyrozu
miałość. Tolerancya wszystkiego na świeciejest 
mu święta, boi zna osobistość,  wolność i pra
wa każdego bóstwa! Szanuje i k o c h a b l i -  
ż n i e g o bez wyjątku, i nie osoba, ale Złe w niej 
zakorzenione, jest celem jego nienawiści* Złego nie- 
cierpi w swym synu, równie, jak .w samym sobie, za- 
czćw bardziej, niż w innych ludziach. Dla tego też 
ogłosi przez gazety, iż np. za długi swego syna wię
cej nieręczy, skoro go już innym sposobem poprawić 
niemożna* Względem niewiast  jes t  grzeczny,  
przecież ani tym ogrodu ludzkiego kwiatem, dla któ*

C zę ść  //. T ov\u  1. Ol



rych każde słówko słodkie pożywną jest rosa poran
ku, nierobi wiele komplimentów, bo znieść niemoże n i- 
wet najmniejszego pochlebstwa. Gard z i wszystkie-  
ini ścieżkami kretem i i prostym ciągle, choćby 
i niebespiecznym idzie gościńcem, bo liczy na swe si
ły i niechcc splamić swego bóstwa. Jego ubiór jest  
z w y c r. aj n y i nigdy w oczy niebijący, więcej z si
li i ed ban y niż troskl iwy,  bo wie, że jądro, któ- 
rem jest jaźń nasza, więcej nas zdobi, niż skorupa 
pozłocona, że fanfaron jest zwykle d z iurawyin o r z c- 
chein, którym,1 jeśli się nam podoba, głośno świstać 
można. O nowiny brukowe nigdy się niepyta i chroni 
się wszelkiego rodzaju plotek. Nieobrazi nikogo, 
ani psa, ani robaka, ale biada temu, kto zranił jrgo 
własne uczucie! Przecież przebacza łatwo, bo spania- 
lomyślność jest jedną s cnot jego najgłówniejszych. 
Stara się przez dzieła swe'uwiecznić i zasługuje, — 
ponieważ chwała zmarłych jest dwojaka: historycz
na, jak np. Woltera, Boernego i wiecznie żyjąca, 
jak np. Sz 'llera, Hegla, przynajmniej na historyczną 
nieśmiertelność. Jako przykłady charakteru służyć mo
gą Epaminondas, Sokrates, Kościuszko, S tn s',y c. T \ł- 
ko sławni mężowie, i.nadający spółrzesnemu lub '/go
ła i potomnemu światu pod jakimkolwiek względem 
kieruuek, są charakterami. Odróżniaj tu przecież rze
czywistą sławę od sławnej niesławy! i & t t

Charakter kobiety zawisł od rozwikłania 
przeczącego bóstwa będącego jej istotą w naj- 
wyższym, ile podobna, doskonałości stopniu, czyli od 
roskwitnięcin najpiękniejszego jej kobiecości. Przeczą- 
cem bóstwem jest, równie w Bogu, jak i wszędzie, 
duch święty 5 doskonała przeto niewiasta jest wid* ial- 
ną, piękną i  godną miłpści psycha. Duch święty ukry
wa się chętnie, bo jest światem niewidzialnym i naj
istotniejszą wszystkiego, co istnieje, we>vnętrznością; 
kobiec ś' a też sarnę właściwość. Stąd też wsty-  
dl i w ość jest uajkardynalniejszą cnotą rewieścią. Praw
dziwa i dobrze wychowana d' iewica rumieni *<ię sama

-l U V
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przed sobą, skoro jej na myśl przyjdzie jaka fraza pod 
względem moralnym niekoszerna, lub tez jaki wyraz 
nieczysty. Rozmawia tak ze swemi przyjaciółkami, 
jak gdyby mezczyzna jaki był w ich towarzystwie, i 
słyszał dobrze każde jej słówko, a z młodzieńcem tak, 
j .k gdyby otoczona była chmarą' zazdrosnych swych 
towarzyszek. Podobna do świątyni Westy, lecz* 
precz s pogaństwem 5 ona je>t żywym kościołem Boga, 
albo raczćj obrazem niewinnej i świętej Boga rodzicy. 
Jej myśli, słowa i czyny są przejrzyste, jak oko, i kto 
tylko żyje może z roskoszą być ich świadkiem. Ciało 
własne uważa ona jako cześć najgłó vniejszą swej 
istoty, jako swą sukienkę świąteczną ręka niewinności 
aniołów w niebie udzianą. jako ciało Boże, i zaledwie 
sana waży się go dotknąć. Ani obce oko, ani męska 
ręka lubieżna na niew niespoeznie, bo to byłoby świę
tokradztwem, na które sama zezwoliła, a wiec całego 
nieba obrazą! Milczy niezawsze śród towarzystwa, 
męskiego a odzywa się rzadko śród gadatliwych nie
wiast  ̂ chwali i ganę męzczyzn tylko czasami ? nigdy 
z zapałem, a o kobietach niemówi ani źle ani dobrze, 
bo niezna zazdrości i niejest kojarzycieiką miłostek. 
Kocha rzeczywiście, co do najrzadszych osobliwości 
należy, własne siostry, i stoi z niemi w przykładnej 
zgodzie! — Jako małżonka żyje tylko w mężu i dla 
męża, myśli dzień i noc, jak mu los jego uprzy
jemnić, jego trudy osłodzić, jak go uszczęśliwić. On 
ziemskim jej bogiem, a jego zadowolenie zupełnie jej 
ziemskiem niebem. Wierną jest mu bez warunku, i 
nigdy nietrapi ją zazdrość. Nawet wówczas, skoro mę
ża na oczywistym małżeńskiej niewiary uczynku schwyci, 
nierobi mu ciężkich wyrzutów, lecz potrafi się z nim 
t- k po bosku obejść, iż ten, ajokropniejszyin wsty
dem dręczony, błaga ją o przebaczenie i poprzysię
gli w swej duszy, że nigdy już nie janki tym spo-  ̂
sobe 1 niezasmuci. Ona jest, jak dziecię dobre, posłu
szna , i życzenie męża dla niej ruska' em. Sama nie- 

stępuje nigdy względem niego z roskazawi, nawet
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życzenia swoje dobrze pierwej rozważy , nim je obja- 
\vi. Jeżeli mąż jej w gniewie, znosi ona cierpkie i 
niesłuszne słowo z anielską cierpliwością, bo wie, że 
wkrótce opłonie, i łagodność jej tem gorętszą miłością 
nagrodzi. Kłótni domowej niezna ona ani z mę
żem, ani s czeladzią i stara się wszelkiemi sposobami 
ją oddalić. Zrobić dom rajem dla męża, uważa za swe 
przeznaczenie i za najświętszy obowiązek. Woli od
prawić służącą, niż wyciąć jej policzek lub też ją in- 

• nym "akini gminnym obrazić sposobem. W  domu swym 
przyjmuje jedynie te osoby, które mąż sam wprowa 
dził, i które mu są miłe* Gdy je<J»Hik i między teini 
spostrzegła jakiego piekielnego i na jej cnotę sidła za-. 
stawiająCego węża, odmówi mu*swego towarzystwa, a 
gdy to nieskutkuje. uwiadomi mężą. l'nika ona wszel
kich młodych i starych dewotek, bo. mąż jej powiedział, 
iż tę są żniwiarkami piekła, i taui jeszcze pokój do
mowy zaburzą, gdzie uczynić tego szatan sam niepo- 
trafił. Jeżeli mąż zburczał ją niesłusznie, skarży się 
przed zbawicielem, nie zaś przed matką, siostrą, 
lub iuną jaką ziemską istotą. Jest z natury nieśmiała 
i bojażłiwa; ale tam, gdzie idzie o męża lub syna, 
przeistacza się włnet w bohaterkę, nabiera serca lwi
cy,1 staje przed tronem, i znosi wszelkie siepactwło, 
słowne i czynne, naw*et najobrzydliwszego Ątylli! 
jjiy familijne stara się zaćmić blaskiem wiasnego słoń
ca, cnotą swą wymyć, aż do dna, a jeśli już zasta
rzały, przynajmniej oblać je różanym olejkiem cnoty po
zom i osłonić Minerwry obłokiem! Milczy o nich, jak* 
kamień, co już nadzwyczaj wielkiem jest dobrodziej
stwem. Wie dobrze, iż niesława męża lub syna, jest 
także i jej niesławą. Co mąż jej objawił, stało się 
wieczną jej tajemnicą i wpadło jak do bezdennej stu
dni, s której niczego nie wyczerpujesz $ co zaś inni lu
dzie o mężu mówili, donosi mu wiernie, chociażby się 
i do najgłębszego milczenia zobowiązała, bo poprzy
sięgła mu bezwarunkową wierność, która rzeczą jest 
niepodobną bez bezwarunkowej otwartości! Niema
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przed 'mężem najmniejszej tajemnicy; niewymaga prze
cież od niego pod tym względem wzajemności, i dość 
jej natem, skoro mąż rzeknie, tego ci powiedzieć nie- 
mogę. Zna howiein. iż maż jej stoi w najróżnorodniej
szych stosunkach, że nieraz milczenie jest jego oho- 
wiąskiem, i że splamiłby swój charakter, gdyby jej to, 
co mu nie wolno, odkrył. Wreszcie są to zwykle rze-. 
c/y, które do niej nienależą; lepiej wiec, iż o nich 
wcale niesłyszy. Kto wie więcej niż powinien, tego 
wnet głowa zaboli! Kobieta prawdziwa niedba o imię 
dowcipnej,  sp ir i tu aln ej, lub sentymentalnej  
papugi,  ani o imię uczonej krowy, ozem są zwy
kle niewiasty goniące za muz sławą: ale imię dobrej 
żony,  matki i gospodyni jest jej ważną nadzwy
czaj rzeczą. Na to imię pragnie wszystkiemi silami 
zasłużyć! Nienawidzi bogatego i zupełnie nowotuo-? 
dnego stroju, bo jej świadome, iżby świat próżność 
i lekkomyślność jej przypisał, a tak zwane przyjaciół-* 
ki znalazłyby dość powodu, do zamienienia swej do-, 
tychczasowej zażyłości w zazdrość, s której rodzi się 
nienawiść. W  świeżej odzieży nie występuje nigdy pa 
raz pierwszy na publicznych miejscach, bo uczucie to, 
iż ma nową piękną suknią, i że na flią s tego powo
du wszystkie oczy niewiast wrzepione, sprawia amba
ras, który co do joty wygląda, jak śmieszna pawiowa 
pycha. Woli, że mąż jej złoży pieniądze na ołtarzu 
ojczyzny, niż żeby jej zato najmodniejszy strój spro
wadził s Paryża, bo jest dobrą patryotką. Czystość 
nadzwyczajna zastępuje u niej miejsce stroju. 4e«t 
pracowita', piłna, skrzętna, o wszystko troskliwa, glę** 
boko czująca,’cicha, oszczędna, słowem, istna bogini, 
co otacza nasze znużone skronią wieńcem róż swoich 
istotę naszę odświeżającym, ęo ziemię nam w niebo prze
mienia! Z męża swego, zwłaszcza jeśli dobry, jest 
pyszna i uważa go za największą swą ozdobę i chwa
łę. Idąc przy jego boku i opierając się na jego ra
mieniu, jest szc zęśliwsza, niż najmodniej ubrana kobieta 
śród jakiego paryskiego salonu.



Podaliśmy tu niektóre 'rysy charakteru mężczyzny 
kobiety, chcąc wpłynąć pod tym względem na rodz ę' v. 

Lubo cala pedagogika ma rodziców bespośr dnio. a dzie
ci tylko za ich pośrednictwem na celu, i jest książką 
nie dla dzieci, ale dla koryfejów ich wychowania 
przeznaczona, przecież tu, gdzie mowa jest, jakim 
być powinien doskonały^, mężczyzna i jaką być 
powinna doskonała kobieta, musieliśmy szczegól
niej mieć na oczach małżeńska parę. Dzieci bowiem ni - 
zdolne są jeszcze do charakteru, który w mężczyźnie 
dopiero kolo trzydziestego trzeciego, a w kobie
cie koło dwódziestego trzeciego roku życia za
czyna się widoczniej objawiać j jednakże uczą się go od, 
naj w cześiiiejszej młodości n a przykładzie r o d z i c i e ł- 
skirn. Chcąc dzieci zwolna do charakteru przy
sposabiać i wrzucić w nie ziarno tej najwyższej uoskoT 
n.dosci człowieczej, potrzeba je wychowywać śród łu zi 
posiadających charakter. Szczęśliwy chłopiec, którego 
ojciec jest człowiekiem charakteru, i daje mu sposobność 
codzienną zapatrywać się na prawdziwą męskość! 
Chłopiec będzie go naśladował s początku jak • Ipa, 
później pocli yei od niego niektóre zasady, i tak zwolir 
stanie się jego obrazem. Szczęśliwe dziewczę, którcg 
matka jest kobietą s charakterem i odsłania przed jego 
chwytnem okiem najpiękniejszą swą kobiecość! Cór • 
stanie się zwolna tein, czem jest matka< • Szczęśliwe 
dzieci widzące ustawicznie doskonałość męska i żeńska 
w parze i mogące sie kształcić na tym rodziców swy h 
wzorze! Jesteśmy w młodości naszej biernością, a więc 
od obrazów Boga wychowani i wstępując wszędzie w ięł 
ślady, stajemy się sami najłatwiej, a nawet bez ,wiad - 
mości obrazami-Boga. tfietylko ta lub owa/ale i naj
wyższa doskonałość daje się innym udzielić. Wszakż 
można np. sonety krymskie Mickiewicza czytać, i » na- 
leść w nich największe upodobanie, chociaż nain sa nym 
niepodobna bjrć Mickiewiczem! Jak pisarz wielki do 
swego czytelnika, zwłaszcza zwyczajnego, pod wzglę
dem jeinuszu; tak rodzice do małych sw ĉh dzi* ckpod
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względem charakteru. Dzieci czuć tu i kochać beda do- 
skonałość, mimo tego iż ta jeszcze wiek ich przechodzi. 
Później starać się zaczną rodziców własnych przewyż
szyć, a przynajmniej stać się do nich podobnemi! — 
Op rócz własnego przykładu, działać będziesz na przy
szły? charakter twego .wychowańca, iprawiajac w nim 
wcześnie role, na której ta bogów pszen'ca urodzić się 
może. Ku temu celowi rozwijaj "wszystkie wychowań ca 
twego zdolności i przyrodzone usposobienia, a szczegól
niej jaźń jego poznającą, tlejącą i działającą; przytłumiaj 
w nim szatana i anioła, a podawaj wszędzie jego bo
gu - człowiekowi zaczynającemu się objawiać rę
kę; pielęgnuj vv %nim samodzielność, wolność, jedno- 
stkowość i jiatury. osobliwość, jako filary charakteru! 
Szczególne usposobienia, które otrzymujemy od Boga i 
któremi się od-wszystkich innych ludzi różniemy, t. j. 
nasze, do osoby naszej jedynie przywiązane właściwości 
nierobią nas wcale, równie jak np. żywy lub powolny 
temp ram nt, słabsza łub mocniejsza komplcxya i t. p., 
niezdolnym* do charakteru, chocia, jest jeden tylko, 
jako je«h a natura każdego boga człowieka. Jak każde 
drzewo ma liście zielone, ale w innym zupełnie odcie
niu niż drugie; tak każdy człowiek może mieć charakter 
lubo z własną inodyfikacyą. Jedność prawdziwego cha
rakteru niezamieni nas bynajmniej w  Chińczyków lub 
wilków, gdzie każda rodzaju sztuka zupełnie taka, jak 
wszelka inna! 4 * i'

‘ Rodzina jest jedynem połem dla kobiety, gdzie cha
rakterem swym zajaśnieć może; mężczyzna zaś ma
rozłeglejsze granice, t. j„ nietyłko rodzinę, lecz państwo 
i ludzkość. Przecież nienależy to już do pedagogiki 
ale do polityki, prawnictwa, nauki lekarskiej i t. p. po
kazywać wychowańcowi, jakim sposobem najlepiej słu
żyć ma krajowi i ludzkości. Ojciec tu jednak, będąc 
sam patryota i filantropem, oraz dopełniając święcie po
wołania swrego obowiązków, może przykładem swym na
wet ‘ pod tym względem wpływać korzystnie na ma- 
logo -syna! * 0 • *  * • ' 1 ' *'

I
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Jlaźń działająca dzievvcZąl wymaga bardzo 
łroskliwegó wychowania, ponieważ kobifety są 
kamieniem węgielnym szczęścia familijuego i 
równie doinbwej jak publicznej obyczajności, 
na której ludzkość stoi; a wreszcie leży w ich 
ręku nadzwyczaj wiele, bo trudnią się dzie
cięciem, zwłaszcza s początku, wyłącznie, i 
wywierają nań najpierwsze, zaczem najtrwal
sze wrażenia. Dobrze wychowasz uiłodą nie
wiastę, jeżeli ją w ieśdź będziesz do jej prze
znaczenia, a jej przeznaczeniem jest, stać się 
nie realną, ani idealną, ale obojgiem w jedni, 
czyli r z e c z y w i s t ą  kobietą.  Czem jest 
rzeczywista kobieta? Dobrą gospodynią 
dobrą żoną i dobrą matką. Dobrą go
spodynią powinna być uasamprzód białogłowa, 
bo ona ' ma domem rządzić, ,bądź to po 
śmierci matki u ojca, ądź też u brata księ
dza, bądź wresz -ie w obcym rodzie. Nawet 
niezaślubioua kobieta potrzebuje tej cnoty, 
zaślubiona więc] tein bardziej. Dobra go
spodyni jest więcej warta niż rossławio- 
na piękność s posagiem miliouowyin; robi 
ona męża prawdziwie bogatym. Zła gospodyni 
zrujnuje nawet najdęstatęczniejszy stan do- 
mowry. To niegodziwy iiuansó w naszego pań
stwa minister! Przez gospodynią nierozumiemy 
tu li szafarki lub kucharki, ale p s z c z o ł ę  
Symonidesa w najobszeruiejszeni słowa

I  * ¥   ̂ ł  * f* | t

tego zuaćzeniu. Nie tylko zwyczaj na malżon-
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1 ka ale i księżniczka musi domem swym ste- 
1 Vować powinna tedy w  swoim rodzaju dobra 

być, gospodynią. -—1 Dobrą żoną ma być ko
bieca, bo uszczęśliwienie małżonka jest jej od 

* Boga, natury, ludzi i własnego serca przezna
czonym obowiąskiem. Rówj ież obrą i* 
być musi, bo wychowywać będzie wszystkie 
swe dzieci, szczególniej zaś córk'̂  a od wy
chowania młodzieży, lego przyszłego człowie- 

 ̂ czeństwa, niesłychanie wiełe zawisło. Dobrą 
być tuaiką jest jej ostateczną i ila tego naj- 

i ważniejszą powinnością. — Jeżeli chcesz dzie
wczynę twą zrobić dobrą gospodynią, żoną i 
matką, czyli rzeczywistą kobietą, staraj się, 

t f aby uczyła się tego na matki własnej świąto- 
,, bliwym przykładzie. Uztrój ją wreszcie naj

gorętszą religijnością, wez 'ycząjaj pracy 
i bezwarunkowego posłuszeństwa ojcu, rozwi- 

f kłuj w niej charakter niewieści czyli tak zwaną 
czystą i godną miłości kobiecość! 1

1 , »*  ̂ i) « i

1 % ** ‘ • . 1 i,ł " 1 
’ ' * ' d j » | ,

I) To, co właśnie o wychowanku dziewcząt w ogóle 
rzekliśmy, jest rzeczą tak jawną i jasną, że niepotrze- 
buje ani dowodów, ani dalszego rozwikłania. Nienudzi- 
tny zatem czytelnika obszerniejszym rzeczy tej rozbio
rem, ałe przystępujemy do czego innego, przecież nieod- 
dalającego nas od zamierzonego celu. Mamy , mówić 
teraz szcr ególniej i wyłącznie o wychowaniu kobiety. 
Niespuszczałiśmy jej wprawdzie nigdzie z oka i wiele 
już o niej powiedzieliśmy5 chlopiee jednakże grał ciągle 
główną unasrołe. Dla zrównoważenia przecież żywio
łów naszej Cho wanny, po świt; ramy jeszc' e para
graf ten kobiecie. — Jak ma być kobieta wycho-*

C zę ść  //. T o m u  \ .  5 2
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wann? Wiemy to już w ogóle, i  to tak, ze nam się 
w szczegóły wdawać niepotrzeba. Cóż tedy uaiu t« 
pozostaje? Dać czytelnikowi niektóre poboczne ąwagi, 
niektóre ważne drobnostki, niektóre interesujące rady. — 
O wychowaniu kobiet pisał Miedzy inuemi sławnemi pe
dagogami Jean Paul obszernie, a do tego z duchem. 
Ponieważ my pod tym względem już na różnych miej* 
scach pedagogiki naszej, a nawet w poprzedzającym pa
ragrafie mówiliśmy, i teraz także w ‘ogóle oświadczyli
śmy, co myślimy; robimy przeto tu prace namienionego 
pisarza naszym ta atery ałem. Mówimy umy
ślnie i s przyciskiem, naszym materyalem, bo niezga- 
dzamy się w ogólnej myśli z Jean Paulem. On bowiem 
chce wychować kobietę na anioła, na eteryczną istotę, 
lia bohaterkę roinansowrą, słowem na idealne stworzenie: 
my zaś wTymagamy od niej rzeczywistości,  i dopię
cia swego istotnego przeznaczenia. Praca Jean 
Paula otrzymuje więc u nas obrót inny, a z nim często
kroć zupełne przerobienie, jest Oprócz tego wielu na- 
szemi pomysłami zbogacona.

2 ) Wychowanie dziewcząt jest dla małżonki pobło
gosławionej płodem, rzeczą najgłówniejszą; bo od niej 
liczyć się mają, co to jest być d brą gospodynią, żoną i 
matką; bo ona ciągle z niemi, c  asami jedynym ich wzo
rem i opiekuńczym aniołem; bo ojciec niezdoła rozwinąć 
w nich prawdziwej kobiecości, już s tego powodu, że 
jćj sam nieposiada, lubo że trzymając ją męskością swą 
w należytych karbach, wiele się do tego przyczynia; bo 
z ręki matki przetaczają sic córeczki zwykle jak piłki 
wprost w r ę c e  ślubnym pierścieniem oznaczone. Chłop
ców wychowywa, nie sam ojciec lub ochmistrz, ale także 
szkoła, uniwersytet, podroż za granica, biblioteka, ta i 
owa umiejętność, słowem cala orkiestra różnodzwieczne
go świata; dziewczynę zaś wychowywa tylko macie
rzyńska Melissa łub Debora, t. j. tylko wzorowa jaźń 
rodzicielki. Jeżeli chłopiec s tćj lub owój strony zanie
dbany został, to jeszcze nie,wszystko stracone. Jego 
własny jeniusz prowadzić go dalej może, i wypełni pie-
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knie to, co było w nim czcz ością. Odłóg jaźni swój zo
rze i pszenicą zasieje; zawstydzi ojca, ochmistrza, szko
łę, a nawet ludzkość swojego wieku! Wszakże znana 
jest biografia Szekspira i tylu innych wielkich ludzi. 
7j dziewczyną ma sie rzecz zupełnie inaczej* Zostaje 
tern raz na zawsze, czern w domu rodziców była, a wiec 
nieodmiennym bialoglowim Egipcyaninem, Indyaninem, 
Chińczykiem, Kirgizem albo Kamczadalem. Jej przyszły 
małżonek może ją wprawdzie jeszcze wychowywać, ale 
to niezawsze się udaje, raz dla tego, że jego pierwsza 
miłość ślepa wszystko pod tyin względem zepsuje, drugi 
raz, że jedynie piętnastoletnie dziecię, niewieście czyni 
jeszcze niejaką poprawy nadzieję. tych przyczyn ma 
być dziewczyna już w domu rodzicielskim jak najtro
skliwiej wychowana! Nic dla niej są akadeinie, biblio
teki, umiejętności, świat wielki * fota i błota pełen! Oj
ciec ma wprawdzie jćj wychowaniem, jak Bóg światem 
niewidzialnie kierować, przecież matka jest tu bespośre- 
dnia królował Ta jest tern dla córki, czem ojciec dla 
syna, t. j. pierwowzorem boskiej doskonałości! ■— Męska 
natura jest więcej epopeją lub filozofią, niewieścia wię
cej sielanką i modlitwą. Mężęzyzna jest cala jaźnią, 
t. j. jaźnią własną, jaźnią kobiety, ojczyzny, ludzkości, 
całego świata, a nawet pod pewnym względem, t. j. 
w krainach czasowości i-na ziemi, jaźnią samego Boga; 
niewiasta zaś jest półjaźnią, i dla tego potrzebuje ja-> 
,rni obcej, by się nią wypełniła, na niej wsparła i w niej 
sama siebie ujrzała! Mężczyzna rozmawia sam s sobą: 
kobieta tego niezdolna. S tego niedostatku władzy, 
że tak powiem, podwojenia samego siebie, rozmawiania 

i s sobą, uczynienia siebie własnym poznania przedmio
tem i rozszerzenia się aż do ogromu Wszechni świata, 
aż do nieskończoności Boga, wypływają dobro i złe 
przymioty niewieściej natury. Niedostatek ten np. jest 
przyczyną, że kobiety szukają tak chętnie zwierciadła, 
że pokazują więcej nierównie smaku, ubierając na bal je
dne ze swych towarzyszek, niż strojąc same siebieł 
& ich ciulem rzecz tak się ma zupełnie, jak z  ich set".



eem: w obcem sercu czytają bowiem łatwiej ni/, we wła- 
snein. Kobiety wydaja się nam nieraz jako Slii xe ie- 
podobne do odgadnienia, ale to dla tego jedy iie, *,eża
dna potęga w nieb nieprzemaga njesterczy i o "„y wista 
się niestaje, że są obrazami ciągle płynącego, raz wió
rek, razlpiórko,* raz listek, inny raz r ec', i ni przed 
oczy nam niosącego strumienia, że są zwierciadłem usta
wicznie zm-ennćj obecności! Wicher mexy kański i cisza 
grobowa, zapalczywość i krew zimna, drażliwość i tę
pość niesłychana, płacz i -śmiech, nienawiść i miłość, po- 
tułneść i najokropniejsza zemsta, nagle przejścia z we- 
wnętrzności w zewnętrzność i odwrotnie, od'Boga do 
wstążeczki, od czepka do systemu słońca;'to są jaźni 
ich właściwości. Podobne są do klawikortu i możnahy 
je nazwać pianissimo-fortissimue; tak doskonale oddają 
wszystkie tony ostateczności przypadkowych! 'Męża 
wiedzie namiętność, żonę wiodą namiętności; mąż 
płynie okrętem parowym, żona rozwinąwszy  
wiatrom sw e żagle; mąż robi tę lub'owy własną 
silę swą manarchinin i przysięga jej wieczne posłu
szeństwo, żona jest demokratką; łasi się, pochlebia, 
uzbraja się co raz to w inne obce siły, i idąc ciągle wę
żykiem. szuka panowania i własnej przcwhgi. Jak mąż 
i żona, tak mężczyzna i kobieta w ogóle. Mężczyzna 
jest częstokroć zajnyśłony i posępny, kobieta y,aś 
albo smutna albo wesoła bez miary, albo jest 
w niebie albo na dnie samego piekła. Miłość lub nie
nawiść są życiod* czym duchem niew eściego ducha, a 
psychiczny spirytus, przelewający się co chwila inaczej 
w nerwowym systemie, jest niewieściego prawodawstwa 
duchem. Jak gwa townie kobieta kocha bez najmniej 
szego powodu do miłości i bez wzajemności najmniej
szej, możni się*o ten na piekielnym sepie jej nienawi 
ści przekonać, który również silnie i bez przy czyny kar
mi się .obcą watro! ą. Niewiasty dają się porównać 
z mieszkańcami Otahajty, będącymi slodkierai i aniel- 

tierni prawdzVie istotami, pożerającymi przecież nie
przyjaciół swych ’ywcem i bez miłosierdzia; przynaj
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mniej względem swych nieprzyjaciołek maja te czułe 
dusze apetyt podobny! Kobiety kochaj a, i to nie
skończenie, bez miary i bez granic, t. j. tak zupełnie, 
jak nienawidzi}!' Najogiiistszyini mystykami były ko
biety i dotąd zad *n mniĉ i. ale już niejedna nniszka zgo- , 
rżała ogniem siarczystej i ilości dla Jezusa! Jednakże 
n ilość ti zapi a sio tylko ku mężczyźnie! Gdyby Bóg 
był kobietą; wszystkie kobiety, zgoła najżarliwsze de
wotki, stałyby się bezbożnicami! Męska miłość zwrac; 
się więcej ku rzeczy,  np. ku umiejętności, sławie, oj
czyźnie, pojowaniu, wojence; kobieca zaś więcej ku oso
bie. Już jako dziecko kocha kobieta karykaturę osoby 
ludzkiej, t-j. lalkę i żyje dla niej: chłopiec zaś wi
dzi w kiju swego konia, trzyma ku swej rozrywce przy
boczna gwardya ołowiana i każe im służyć sobie. 
Dziewczyny pozdrawiają chętnie przechodzących, chło
pcy niemyślą o tern; one mają na oku ludzi, ci rumaka 
lub wyżła; one gonią za zjawiskiem każdem, ci za za
sadą: one pieszczą się z dziećmi inalemi, ci ze zw ierzę
tami. Znając tedy naturę te niewieścią, staraj się ją 
w córce twej uszlachetniać, wady jej usuwrać, cnoty pod
nosić i tak ją kształcić, żeby się stała dobrej gospodyni 
żony i matki zaszczytem!

33 Natura przezuuczyłą kobietę na matkę wprost, 
czyli besp oś red n i o, na żonę zaś tylko pośrednio; 
mężczyzna przeciwnie jęst bardziej na małżonka, niż na 
ojca usposobiony. Tak tedy dziecię opiera sie na matce, 
a matka na ojcu, ojciec zaś stoi samodzielnie, jako do
mu swrego opoka! I dziwną też byłoby rzeczą, gdyby 
się*stosunek ten odwrócił, gdyby pleć mocna opierała 
się na płci słabej, kielich kwiatowy na kwiatowychpłcion- 
kiich, drzewo na bluszczu! Żona jest więcej dla dzieci 
niż dla męża, J>o dzieci pomocy jej więcej potrzebują; 
dla tego przebywą ustawicznie z dziećmi, z mężem zaś 
tylko czasami, tylko w jego wolnych chwilach; dla tego 
także większą jest dla niej chwałą dobrą b t matką niż 
małżonką. Lepiej też, że zaniedba męża, niż biedne 
dzieci! Mąż żyje więcej dla żony, niż dla dziatek, bo
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wie, iż ta wiecuj jego pomocy potrzebuje, iż dziatki maja 
matkę, ona zaś ma tylko jego ramie: Tym sposobem 
żyje maź więcej dla zony, niź zona dla męża, bez któ- 
rego pr.ecież obejść się niemoźe. Tak Bóg żyje wię
cej dla świata, niż świat dla Boga. Jestto jedna i taż 
sama święta potęga przywiezująca gwałtem moc do- 
słabości. Jak Bóg bez świata, ale nie świat bez Boga, 
tak mężczyzna bez kobiety, nie zaś kobieta bez męż
czyzny obejść się może. Wszakże ineżczyzni są nawet 
lepszymi kucharzami i krawcami od kobiet i wszystkie 
roboty niewieście wychodzą z ich ręku w wyższej do
skonałości. 31y dzieci jedynie rodzix: nieniożemy; ale ro
dzimy za to wielkie nieśmiertelne dzieła, całe nowe 
państwa i światy! Obóz wojska i hidnośćokrętowa po
kazują jawnie obelność kobiet; przeciwnie zaś niewie
ście konfederacye, jak np. klasztory zakonnic, dowodzą 
męskiej niezbędności i mają zawsze mężczyznę przy ra
die i sterze, jako konieczne primum mobile. Zona py
szna. jest wprawdzie z jenialności, talentu, sławy, części 
publicznej i dostojności swego męża, jednakże więcej dla 
tego, iż dla dzieci, nie zaś dla samej siebie wymaga 
potężnego opiekuna. Byłaby z nim śród wsi arkadyj
skiej i w sielańskim kijosku szczęśliwa; ale dzieci jej —: 
te lpiiszą iść na świat wielki, potrzebują wiec prowa
dzenia i protekcyi, co przewybornie, jeżeli ojciec im to za-? 
pewnie zdoła! Szacunek wielki dla mężczyzny wlała 
natura w serce niewieście. Szacunek ten zamienia sie 
wprawdzie w miłość mężczyzny, ale miłość ta przecho
dzi wnet w miłość dzieci, jako potomstwa i rozrodzo
nego obrazu wielkiego człowieka, jako jego przyszłych 
reprezentantów i obrońców! W  bezdzietnein małżeń
stwie ma zwyczaj- żona widzieć w swym mężu jedynego, 
i pierworodnego syna swego, mającego wielkie tnlenta, 
przynoszącego jej zaszczyt prawdziwy, i pracującego na 
jej utrzymanie wszystkiemi siłami; kocha młodego — 
chociażby był i dziesięć lat od niej starszy •*- tego 
człowieka niewypowiedzianie! Jeżeli tedy mąż nie
ma dzieci, jest szczęśliwszy, bo go żona kocha więcej,
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U }. nie jako męża, ale jako syna; żona bezdzietna do
póty jest nieszczęśliwa, pęki miłość jćj macierzyńska nie 
zwróci się na męża zupełnie. — >koro w pączku nie
wieściego szacunku dla mężczyzny ukrywa się kwiat 
różany miłości ku niemu; to dziewica nie uczyni więcej 
dla swego kochanka, tylko wszystko na świecie, t. j. 
tylko tyle, ile matką dla swego ulubionego synka! 
Dziewica zapomina samej siebie chętnie przy kochanku, 
bo jedynie przy nim przypomina sobie o własnym bycie. 
Niebo jej roskoszy i szczęścia jest w jej oczach warun
kiem i przcdniebiem do jego nieba, i za tę cenę zrobi
łaby nawet piekło swem niebem! Jej serce jest fortecą; 
wszystko zaś, co do kola fortecy tej leży, bezbronnem 
miastem, przedmieściem, prowincyą! S sercem sweiu 
poddaje cały kraj zwycięscy ukochanemu, utrącą wszy
stko, wszystko zgoła, świętą niepokalaną panieńskość, 
urodę bogini, nawet‘jaźń własną! Mickiewicz mówi: 
Gdy na dziewczynę zawołają: żono! Już ją żywcem 
pogrzebiono. Wyrzeka się przyjaciół, ojca, matki, brata, 

. nawet.. . słowem całego Wyrzeka się świata! u Za
prawdę, urodna i dobrze wychowana dziewica jest tak 
poetycznym kwiatem niebiańskim śród prozą swą om
dlałego świata, źe każdemu z ludzi, mającemu czucie, 
serce rozdziera widok tej syońskiej róży za łat kilka 
po weselu z jej listkami wpółzwiędłemi i skurczonenii, 
z jej zblakłą barwą i utraconą wonią, — a to tak da
lece, iż niejeden z nas wolałby kraśną postać niewie
ścią uwieńczyć białych lilii koroną i widzieć na całunem 
pokrytych śmierci marach, niż wysyłać na afrykańskie 
puszcze małżeńskiego życia, w których ją wiatr Samum 
niezawodnie owieje! Ale dla Boga, stój poeto, i nie- 
czyń nic podobnego! Wszakże zaślubiona dziewica sta
nic się matką, i urodzi ci, po utracie świeżości własnej 
młodości pączek jeszcze piękniejszy i Eden nowy! 
W córce swej odżyje ci na powrót i rozwinie się zno
wu niebiańskim kwiatem, tym nektarem dla oczu twych 
mających się wkrótce zamknąć! Wreszcie wnet prze
mija wiosna, a po niej nastąpi lato, jesień i zima ko
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zasiewu zaniedbałeś! Bądź przeto kontent z rzeczy tej 
jak jest! Rzeczywistość jest poezyą Boga i ma więcej 
mądrości w sobie niż twoje marzenie! — S tego wszy
stkiego wynika, źe być matką jest istoty kobiecej przy
rodzoną potrzebą. Staraj się przeto, by córka twa do
brą była matką, skoro pragniesz dobrze*ją wycho
wać! Jeżeli jest zdolna dobrą być matką, będzie także 
dobra żoim i dobra gospodynią.

Kobieta czuje same siebie, ale niewidzi samej 
siebie. Je t̂ cała uczuciem, cała sercem, a jćj uszy są 
tak zwanemi w anatomii uszkami serca. Stąd też, 
matko ukochana, spodziewając się kiedyś wielkiego upa
łu w twej córce, szcr edź dziś, ile podobna, jej uczu
cia! Nierozgrzewaj w niej tkliwości, opowiadając jej 
płaczliwe żywoty świętych, lub dając w ręce sz: tle
jącego z miłości Abejlarda, Heloizę, Russa i tym podo
bne utwrory marokańskiego tchnienia! Niedozwól jćj ros- 
piywać się w gorących łez strumieniach, nie kąp się 
w ciepłym oceanie jej uczuć, nie wichrzyj serca jćj po
łudniowca atmosferą! Jeżeli to czynisz, albo uczucie spali 
jej istotę i wtrąci ją do grobu, albo też wygra jej istota 
i uczucie w obie wyziębi! Tu zetnie, albo ją, albo jej 
uczucie, mróz śmiertelny! Uczucia, zwłaszcza niewie
ście, podobne są do kwiatów i motylów, tych łatają
cych kwiatów75 —. żyją tćm dłużej, im później się ro
dzą. Niepopełniaj śmiertelnego grzechu na twej córce, 
przedstawiając jej rzeczy mające wartość istotną i bę
dące nam celem, np. sztukę, naukę, umiejętność, a tem 
bardziej dw*a ludzkiego serca najświętsze żywioły, re
ligijność i obyczajność, choćby tylko zdała, jako 
rybacką węd kę na mężczyzn, jako łowcze sieci na 
kochanka i męża! Klękaj przed świątynią, a nie
rób jej córki twrej pokojówką, nierób jej inarchan- 
de de modę pracującą dla ustrojenia obłudnej kobiety, 
jeśli ci miłe własne zbawienie! Kto tak czyni, ten strze
la dyamentami nędzne wróble, ten rzuca berłem „złoci- 
stem Bolesława'Chrobrego za ulęgałkami wiszącerni na
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wysokiej polnej gruszy! —< Niedawaj córce nigdy te 
oretycznych ogólników, ale praktyczne szczególniki; mo* 
ralne zasady przemieniaj w iskierki jej uczucia; nawet 
Bóg jej łina być tylko Chrystusem! Nie myśleć, ale 
czuć, nie poznawać ,ł ale Widzieć powinna 1 Wszak
że to zmysłowa wiecznie istota; najświętsza Panna w re
alności niebie! — Poprzysięgnij* nienawiść i karę wsr cl- 
kim jej kaprysom, wojnę przeciw jej marcowemu Jiurno- 
rowi, zagładę najniewinniejszej nawet jej dziwaczności, 
bo ona nie1 piekło, ale cały raj Mahometa przynieść ma 
ssobą przyszłemu małżonkowi! Wszelka jej samOw.ol- 
ność, choćby się najlichszej drobnostki dotyczyła, nie
chaj nie ujdzie surowego skarcenia; bo jej mieć wzglę
dem mężiij nietylko samowolnoścr, 1 ale i własnej 
w o Ii Nniewolno, 1 bo ona mu \ obliczu przedwieczne 
go Boga i kapłana ma przyrzec raz na zawsze świę
te posłuszeństwo! * Ale do takiego wychowania po
trzebny jest koniecznie męzczyzna, '.dolny, jak Jowisz, 
spojrzeniem rospędzać chmury na' czule młodej Juno- 
nyl* Dziewczyna, wychowana bez ojca jest niebespie- 
czna, i nieradzimy jej wybierać za kochankę,' bo sa 
mowo Ino ść ’rozesłała sie \vielkim gniazdem bocianim 
w jej jaźni! 1 Młodzieńcowi lekkomyślnemu podobają się 
kaprysy niebianki.1 'ł - Mniema ,u że będą urozmaice- 
nieniTwidnokregu malżenskiego, burzą -kiedy niekiedy 
sie ôbjawiającą, poNktórej tern słodsza pogoda! Myl' 
się bardzo i później inaczej o tern myśleć będzie, aleju'' 
klamka1 zapadła! — Staraj się dziewczynę tak wycho-* 
wać, by nieznala nagłego przestrachu i. innej śmie
sznej obawy! Trwoga wydziera nam rozum i robi nas 
podobnymi do głupiego strusia/ który ujrzawszy strzel-r 
ca w bliskości siebie, zamiast uciekać, chowa gło
wę pod skrzydła i staje się wroga, zdobyczą. Takim 
strusiem jest niejedna niewiasta, kryjąca się przed bły-
kawicą i grzmotem pod pierzynę właśnie piorun ścią

gająca! Królik ujrzawszy węża grzechotniko, staje się 
nieruchomym ze istrachu i * tak, bezbronną jego past
wą. Niejedna dziewica „pokar ala się „królikiem'w chwi-»

C z ę ś ć  //. T o m u  1< i>3
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lach napaści na swą cnotę, np. ujrzawszy umorzonego 
lub rzeczywistego zbójcę nagle przed sobą, albo też nie
przyjacielskiego żołnierza szturmem dobytem w mieście. 
Nie trwoga, ale przytomność umysłu ratować nas 
zdoła! Już w pierwiosnkowej młodości twej córki mo
żesz osłonić niejednę niewieścią Gorgonę cudownym eli
zejskiego uuiu welunem i tak przyzwyczaić do nićj sari
nie jćj oko.. Nazywaj np. mysz małą ładną kotka, 
s którą dziewczęta chętnie igrają, a pająka tkaczem 
zachęcającym niewiasty do przędzenia! Grzmot pierws .y 
majowy przedstawiaj jako ł £kot toczącego się rydwanu, 
na którym wiosna siedr i i kwiaty po ziemi rossiewa; 
później zaś na tym rydwanie jechać ma piękna pogoda! 
O niech tylko matka nie truchleje przed myszą, pają
kiem lub grzmotem! Krzyk przerażonej. matki zostaje 
się na całe życie w usł cłv córeczki i odbije się w niej 
za każdym podobnym razem siłniejsz in od siebie echem! 
Gdzie drży stara gruszyca, tam padają na ziemię tru
pem malgorzatki! Zaczći wolno ci, luba matko, robić 
w życiu twem przecink', /redniki i. kropki, ale strzeż 
się wykrzykników! t f ^

o ) Moralno ’ć dziewcząt, niejest ełycznem prawero? 
ani autonomią, ani zasadą, ale obj -zajem. Chłop ów 
można na złym przykładzie pijanycĥ  Helotów lub umie
rającej w szpitalu lubież ści poprawić; dzi wczynę 
polepszysz tylko dobrym przykładem! Ĉhlo- 
pcy zwiedzą przy okoliczności Augiaszo\  ą stajnią 
zepsucia i wyjdą z niej szczęśliwie. Nic do ni h n*e- 
przylgnie, prócz roszka gnoju na butach! dziewczy
ny zaś są delikatnym białem kwieciem raj
skiej jabłoni, * pokojową różą miesięczną 
w doniczce,  i niepodobna je ręką s pleśni oczy
szczać bez szkody! Subtelnym i lekkim puszkiem 
sobolim trzeba to uczynić! Należy się je więc, 
jak kapłanki starożytności, j edynie  na roi e j- 
SCach bogom poświęconych trzymać i wycho
wywać! Rzeczy nieobyczajnych ani posłyszeć, a tein 
mniej widnieć mąją! Cenimy i to słusznie, naj-

f t >
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\vyżć| dziewice, równie jak perły, lub pawie, które 
są jak śnieg czyste i białe! Zepsuty młodzian, prze
czytawszy jakie dzieło napełniające go najwyższa czcią 
dla cnoty, zaczern najnieznośniejszą pogardą dla same
go siebie, upuszcza książkę z ręki, przechodzi po po 
koju żywo f niespokojnie, zalewa się rzewnerai Iza
mi jak dziecię, poprzysięga poprawę, jako mąż dzieł* 
ny, dotrzymuje swego nocnego postanowienia! Dzie
wczyna zaś jest słaba i uczynić tego niezdolna. Nie
stworzona do wielkich i nagłych rewolucyi, jest oprócz 
tego więcej ciałem niż duchem! * Moralne zasady nie- 
robią na nićj głębokiego wrażenia, książka zatem jej 
niezreformuje! Jej przysięgi i przyrzeczenia poprawy 
trwają najdłużej dni kilka, bo żyje teraźniejszością i 
jej ppnetą, bo ii nićj wszystkiew jest dawniejsze przy
zwyczajenie ! Wreszcie jej upadek jest za ciężki,  
za okropny, i niedaje się częstokroć nigdy już wię
cej naprawić! Co straciła np. niewinność,  dzie
wiczość,  tego już znaleść niepodobna! Nie kobieca, 
ale męska cnota, jest Fenixem zdolnym zinartwych- 
powstać ze swego popiołu! Niechaj więc wychowa się 
twa córka w prawdziwej świątyni rełigii  i 
obyczajności,  niechaj nigdy złego oczy jćj nie- 
z o b a c z a!

Im czystsze złoto, tćm giętsze, tem silniej pocią
ga ku sobie złodzieja. Im piękniejsza dziewczyna, tein 
lekkomyślniejsza, tem więcej znajduje pochlebstwa i tem 
łatwiej upada. Im niewinniejsza i odludniej wychowa
na panienka, tćm snadniej się posliźnie. Chłopka mło
da swywoli s parobkami i zostaje przy niewieściej cno
cie; ale podobnego rodzaju swywola krasawicy lepsze
go tonu byłaby niezawodną jej zgubą! Wychowanki 
klasztorów muszą się też więcej mieć na baczeniu, niż 
wychowanki świata! W ogóle pleć słaba łatwiej grze
szy od płci naszej,4 bo jest właśnie owern czystszein i 
gięsts/.em od nas, tudzież mającem więcej dla rabusia 
pociągu zlotem! Dla tego nie wystawiaj nigdy 
córki twej na próbę i n i e s p u s z c z a j  jej z oka!
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Wedle starego zwyczaju po tysiacli niemieckich idy/e 
ojciec do kościoła, a synowie;za nim, t. j. idzie na
przód. jak jenerał na czele wojska. Matka zaś wy
syła ws'.ystkie córki sprzed ,sobą, , sama zaś idzie 
za niemi i ma je ciągle na oku! Tu godzi się chło
pstwo niemieckie pochwalić i naśladować! •*—."Natura 
sama postawiła przed cnotą dziewic moralną wrartę, 
dając im wrodzony wstręt  od słuchania i mó
wienia zdań rozwiązłością tchnacyoh. * Przed 
tą wdartą trzymaj sam znowu wTartę,» i idź tu za rę- 
ką drogoskazu natury, bo to prawdziwy gościniec 
do świątyni niewieściej cnoty! * JS tego powodut są dla 
dziewicy ojciec, matka, mężczyźni, a nawet młodzi
cy najlepszem towarzystwem, ho wszystko to nie obrazi 
jej uszu i nie zniewoli do myśli lub słów nieprzystoj
nych. Przeciwnie zaś dziewcząt grono, 'zwłaszcza mniej 
wjęcej równego z nią wieku, jest najgorszem dla niej 
towarzystwem! Tuj usłyszy, t ź e jest piękna, ź e 
t 1 ub ;ów chłopiec patrzy na nią i wzdy-  
c i ł, i z miłości usycha: tu ujrzy jarmark, na któ
rym, niecnoty, ale wady wszystkich jej rówienniczek 
vystawione na przedaź zostają 5 tu nauczy się próżno

ści, ga latJiw;ości, kokieteryi i wszystkiego zjego; tu 
straci duszy swej 'niewinność! Już siostry jf równe
go wieku twywierają n s‘ebie .w plywT szkodliwy, -ro
zmawiając o 'm \obodme, o czeni żacjna z nich ży
jąc bez innych.,an*hy pę.nvślę* jn:eś iąa; { ’ 1 h*rd/ićj
zaś zarażają ię \zaju ułodc rów ego w' »J%u ow r 
rzyszki!. Córka woja ąoż* iieć j 1 uę pr-yj; *i Ikę. 
którę ty sam za niewinną uznałeś5 < nigdy \'ęcej! 
O ile 1 zepsucia już śród orszaku d z i e j ę c i o 1 e t- 
nich dziewcząt! JeżeJi /nas-, bliżej pensyonaty żeń- 
kie, 1 wątpić o tera niebędziesz. Uofc przeszedł przy- 

stojn młodzian, a do tego akademik Juh hu łan, przed 
oknami pensjonatu opntrzonemi kratą! Wszystkie dzie
wczęta spuściły oczy, udały, że szyja, pończochę ro
bią, p*lni w swe krosienka patrzą, czytają, piszą, że 
go niewidzłj. ę z ledwie, że przeszedł, słuchaj, jak



s’ę p* wy/ijera s powodu tego nicują, i co za scena się 
rtwiera! Skoro córlv twoja raz tego była świadkiem, 
j ujh s t r a c ' ł a cj s r/ y  s \v e j niewinność. Klaszto - 
ry i pe„nsyonaty są dl , i iodej duszy dziewczęcej istne 
upnnary! — W  <Join it rędzicielsl/m młodzian niegro- 

zi jej wielkići tn*e ŝpieczeństwein, bo często przycho
dzi, bp rozmawia ' nją pąbliczi\ie, bo niema tu żadnej 
'-jej rywaek, bo o ten ani pomyśli, c za owein 
ok cm z kr itowanem łyszała! lęz zyźąi są stwo
rzeni do owarzystwa/.kobiety do samo ności matką l
Pensj onat dla chłopców męże bjrć dobęymj ale pensy- 
on; t dla d̂ziewcząt, jest ząwsze złym instytutem! Zeń- 
§k" pensyonat podobny jest do okrętu napełnionego nie
wiastami saineini. . Niepodobną rzeczą tu, chociaż jaki 
ksiądz kapelan, ten wi k, do owi ẑek bożych* nie- 
ra zawitać raczy, zgodność,  punktualność,  

z jT b k o ś ć działania, posłuszeństwo.  Dla majt- 
kó v jpeskich niegrozi wca|e niebespięczeństwem poka- 
' u'ąca ,się śród burzy morskiej Syrena5 ale majtkowie 
mewie 'ci stracą głowę, ujrzawszy urodziwego bożka oce-. 
anu i c; ly okręt zatonę ! I cóż znaleść może dzie
wczyna oddana na pensya? Najwięcej drugą mat-, 
kę! Oj c* prz ci ż tu ni znajdzie, kfórjr jedjrnie przedr 
stawić może przyszłego jej Boga, t. j. małżoiw 
kis, i kury jedyni z olnŷ jest wezwyczaić ją do tak 
koniecznie potrzebnego jej posłuszeństwa i sza
cunku d l \  |»t ci irjęsk'ćj. Dorn rodzicielski sto
sowniejszy zat' 1 dla twój fig ki od najsławniejszego 
pensjonatu! Lepiej, że ona, będzie, n i e w i nu a, niż 
pół uczona kjrowa lub koki eta! 1 \

Dla moralności twej córki są stare panny, bądź 
krewne, bądź tyż w służbie twej zostające, szkodli
we*. Czemu? Od nich dowie ŝię wszystkich tajemnic 
czystej i nieczystej miłości $ one jej prawić będą o ko
chankach, dadzą jej niebespieczne romanse do czyta
nia, ułatwią sposobność do pokątnych porozumień z ja
kim zepsutym oficerkiem, słowem, one starać sic będą, 
by i ta różyczką uwiędla bez owocu, by odt nich
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wiec ej szczęścia niedoznała! Stare panny są p ó ł~ 
szatanami,  a jeśli przy tein bezbożno-pobożne  
dewotki ,  przechodzą całych szatanów! Wresz
cie istoty te wymyślają z roskoszą przeciw wszystkim 
mężczyznom 5 co już niejest wcale dla młodej dziewczy
ny korzystną rzeczą! Nic bowiem niespłuknjc tak łatwo 
del ikatnego g w o ż d z i k o w e g o pyłku w kwie
cie niewinności  dziewiczej ,  jak ów staro-pa- 
nteński deszcz* ulewny, błyskawicą* i grzmotem brze
mienny, przeciw płci męskiej zwrócony, jak lisie po
deszłej wiekiem mądrochy szczekanie na cały nasz ro
dzaj , w którym ona p r z y n a j m n i ej dwie osoby 
szanować musi, własnego ojca i jakiego s kochanków 
dawnych łub teraźniejszych! — Chociaż stare panny 
niemają powyższych błędów, to mają za to inne. Te- 
mi błędami sa: ustawiczne zrzędzenie ,  ustawiczna«• * 7
nagana, ustawiczne napominanie i przestrze
ganie. Jak mułom w Szwajcaryi, tak dziewczętom 
na całym świecie, groźne są pewncgn rodzaju 
przepaści. Ledwie je zobaczą, już w nie wpadną! 
Wiele jest dobrodusznych przestróg,  które ro- 
stwierają oczy i stają się złego przyczyną, ale o tem 
stara panna niewie, a przynajmniej na to niezważa! Je
żel i  rodzice jaśnieją słońcem dobrego przy
kładu, to niepotrzeba w s t y d 1 i w o ś c i , ' tej opończy 
duszy dziewiczej, robić duszą, i nową uzbrajać ją 
opończą! Gderaniem wydrzesz dziewczynie *s począt
ku naturalny niedostatek wstydu, a później i wstyd ten, 
który miał się w nićj rozwinąć{ ł

Ratuj niebiańską i anielską niewinność twrej córki, 
uzbrajając ją religią i moralnością; lecz ani tym 
dwom wielkim potęgom nieufaj zupełnie, bo mło
da krew Ewy goni jeszcze potężniej za jabłkiem za- 
kazanem! Dla tego też oddalaj wszelką spo
sobność do złego! Sposobność jest dla dziewczy
ny rostwartą bramą do piekła, bo ta żyje płynącą mi
nutąY Niemcy mówrią słusznie: Gelegenheit macht
LicheGelegenheit macht Diebe! Złem położeniem
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nawet najlepszego zepsujesz; złe położenie jest kobie
cej niewinności grobem! Niewpuszczaj przeto do two
jego domu żadnych podejrzanych osób, a to 
równie płci męskićj jak żeńskiej!  Płeć Żeń
ska jeszcze tu szkodliwsza, bo zastępuje c ętnie miej
sce samego szatana! — Jak najlepszemu przyjacielowi 
twemu masz niedowierzać względem młodej żony, tak 
niedowierzaj najniewinniejszemu nawet młodzieuco\ i 
względem córki! Miłość jest  ślepa i gwałto
wna. Nim się spostrzeżesz ,  stopią się o- 
bie jej elektryczności! Niedozwół więc nigdy, 
by córka twa z kochankiem bez świad
ków pieścić się mogła! Oboje niewinni i oboje 
nic złego nie myślą. Praw da 5 lecz moc zwierzęcej na
tury jest wielka, -— ulegną jej w płomienistej chwili, 
— wszakże sami aniołowie czyści upadli! Pomnij na 
dawne wierszyki: „Nieszczęśliwe te pokoje, gdzie nas 
było tylko dwoje! Niedopiero to na świecie: gdzie 
jest dwoje, tam i trzecieH Tem gorzej, kiedy mło
dzieniec rozbestwiony, i zmyślając miłość, na zgubę 
twego dziecięcia czyha! Taki odważy się na wszystko, 
na sarnę śmierć zgoła, byłe celu swego dopiął! Podług 
Wepfera żadna śmierć niejest tak słodka i lekka, jak 
na szubienicy. O! stać się może córka twa tą dła ja
kiego złoczyńcy szubienicą! — Pomiarkowawszy, że 
dziewczyna twa kocha ślepo niegodziwca jakiego, zwróć 
sam na nią i na wszystkie jej kroki argusowe oczy; 
tu niepodobna, wyjąwszy matkę, wierzyć domowej tłu
szczy, a szczególniej niewiastom. Roeslein mówi 
w dziele swem o poprawach płci żeńskiej, że w Szwaj
carskim kraju de Vaud pełen dowód sądowniczy wy
maga dwu męskich lub czterech żeńskich świadków, o t
Jeżeli zatem inęzczyzna jest połdowodem, to ko
bieta ćwiercią dowodu. Kobieta znaczy tu prócz 
tego tyle, co pół męzczyzny. Nigdzie prawo tonie 
znajdzie lepszego zastosowania, 3 jak śród dramatu za
bronionej miłości. Tu lokaj przekupiony od kochanka 
i błagany złotą proźbą twej córki, da jej fałsz y w e
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świadcct wo ze nikogo nienapotkala.r*zea tam lub 
owdzie była, a tymczasem odprawiła tajemne i dłu
gie  Rendez-vous! 1 Jeżeli je* towarzyszyło dwu 
domowników,* znajdzie się‘j ed en łro i edz‘y nimi 
rzetelny! Pokojówka, to bezbożna'córki twej powier
nica!* Z nią naMprzechadzkę dziecięcia twego,’które 
masz w podejrzeniu’, niewysyłaj! Tu dla bespieczeń- 
stwa młodej niewinności p r zy n a j m n i ej czterech 
niewiast  potrzeba! Toż samo rozumie się wzglę
dem l istów miłosnych otrzymanych lub prze
słanych, wżgłędem pokątnych łub nocnych od
wiedzin^ na które córka zezwolić miała! Słowem, 
nikomu nieufaj tu zupełnie, wyjąwszy, jak już rzekli* 
śray, matce i* to jeśli cnotliwa! Czyliż wiec i siostrom 
dziewczyny zaufać pod tym względem niemożna? Nie, 
odpowiadamy. Siostry zdradzają się tylko z zazdro
ści; skoro zaś każda z nich 'ma ukradkowe zwia- ' * »ski z kochankiem, Wtedy'Stoją s sobą w piekielnym 
sojuszu,' wtedy już dla własnego interesu jedna dru
giej niewyda. Jeże l i  z braku d,obrego do
zoru córka upadła, to t w o j a ’ w i n a. Leż wów
czas ‘w popiele Dawida,1 odzićj się w pokutną włosien- 
nicę, rwij* włosy i rozdzieraj własne piersi! ‘Jeżeli 
zaś mimo twój całej baczności zdarzyło sic to nieszczę
ście 5 o wtedy, wtedy strzelił piorun do twojego domu 
i trafił twe bezbożne dziecię! • Bogdajby je był le
piej zabił zupełnie, niż tak' okropnie zcszkaradził! 
W takim razie oddał natychmiast z gniewem grzeszni
cę, skoroś się tylko o wszystkiem dowiedział, choćby 
i b wv pierwszych m i e s i ą c a c h* jej macierzyństwa, 
wyprawiwszy ją w j a ki *wro n i kru,u zakątek!1 Oka
żesz jćj tym sposobem twe oburzenie', skarzesz ją dłu
giem'wiezieniem i wygnaniem,' ukryjesz przed świa
tem i zasłonisz przed publiczną pogardą! Cóż robi'*; 
trzeba rzecz utaić, bo tu idzie o całego domu imię 
dobre! Po odbytym połogu J odeszlij ją do jakiego bia- 
łogłowiego klasztoru na rekollekcye,  i niechaj czas 
pewien upłynie," nim się uda zakonnfcy n aj star-
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szej o wszyslkiem wiedzącej zagniewanego ojca prze
błagać1. Pokutnice możesz przyjąć napowrót na rodzin
ne łono5 ale jej przypłódek niech nigdy nieposta- 
nie w twych progach, nie z zemsty, lecz, że to z mo
ralnej strony dla całej twej familii, zwłaszcza żeńskiej 
i młodszej, rzeczą jest niebespieczną,— lubo, jako 
człowiek,  zajmiesz sie jego losem! Pierwszy upa
dek córki wolno przebaczyć, zwłaszcza jeśli gorąca 
miłość była jego przyczyną. Gdyby zaś drugiraz dzie
wczyna tak ciężko zgrzeszyła, to już wielka jej lek
komyślność! Wtedy usuniesz ją n a z a w s z e 
s twego domu, jednakże nieopuścisz jeszcze jej zu
pełnie. Przesyłaj jej, choćbyś był i milionowym panem, 
in a I e wsparcie, tak, iżby przy pracy p e w n ćj utrzy
mać sie przyzwoicie mogła! Daj jej zapewnienie, że, 
lubo jej nigdy więcej przed* ofczy swe nieprzypuścisz, 
przecież los jej polepszysz, skoro sie poprawi! Gdy
by wreszcie żyła rozwiąźle, powinieneś sie wyrzec 
jej publicznie i niemieć dalej najmniejszego nad nią 
miłosierdzia! To nie twoja krew, nie twoje jużdziecie!

6) Żelaza dziewczęcej woli niegodzi sie, jak to 
nieraz dawniej zdarzało się w rycerskich książęcych 
rodzinach, w stal przerabiać, i owszem zmiękczaj je 
twym wulkanowym ogniem, mieszaj je z giętkim matki 
ołowiem! Jak plastyczne bogiń posągi starożytnego 
świata, tak i twoje żywe rzeźby niewieście mają 
wszelkie, nawet najnieprzyjemniejsze wrażenie, spo
kojnie i łagodnie przyjmować, mają spokojnie i łago
dnie objawiać swe cbęći i uczucia! Wszelkie wewnętrz
ne i zezwrętrzne duszy wrezbranie jest tak piękności 
szkodliwie, jak wschodząca ze swych brzegów Wisła 
błoniom ukochanej naszej ojczyzny. Gniew jest urody 
mordercą. Zabija także dziecię w matki żywocie. Sam 
męzczyzna robi uprzejmość pierwszym, lubo nie za
wsze drugim, woli swej wyrazem. Żaden rycerz pra
wdziwy niewystąpi przeciw niewieściej uprzejmości do 
boju. Nie mleczne księżyca spojrzenie, ale gwałtowny 
skwar słońca jest przyczyną burzy. Jeżeli od wieków

C zę ść  I I .  T o m u  1.
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odzywa sic wedle ogólnego spostrzeżenia, najdzielniej
szy z mężczyzn zwykle najłagodniejszym głosem, to 
tern bardziej łagodność potrzebna jest dzielnej kobiecie. 
Niewiasty lube, bądźcie tedy podobne do piramid, któ
re są wysokie, sczytne i okazałe, w których jednakże 
słodkie mieszka Echo! Matka nawałnicą namiętności 
swych grzmiąca, jest nieprzyjacielskim armat hukiem, 
przeciw dobremu wychowaniu śmiercionośne kule ciska
jącym. Jej burza równa burzy podrównikowej, co ro- 
spłomieniając widnokród, zabija zdrowe powietrze! Z oj
cem ma się rzecz inaczej. Jego gniew jest polską chmu
rą czarną, która wylawszy się, pokrzepiła zbożem ko
łyszące sie łany! Dziecięciu, stojącemu jeszcze na \vy- 

' sokości anioła i śród pogodnego ciągle niebios błę
kitu, wydaje sie może gwałtowność matki tak słaba, 
jak na górze olbrzymiej wystrzał 8 pistoletu; ale śród 
nizin dalszego życia wystrzał ten żary czy piorunem, i 
dzisiejsza gwałtowność macierzyńska odbije się później 
w zaślubionej córeczce siedemkroć potężniejszym odgło
sem! Ledwie dotykamy tu niebespicczeństwa stąd wy
nikającego dla małżeńskiej miłości, w której pod wez
branym niewieścim ciężkim huraganem pęka tak łatwo 
delikatna oś u pięknego Afrodyty wozu, lub też pierz
chają spłoszone gołębie, miejsce koni zastępujące! Bądź 
więc, matko, sama łagodna, jeżeli wymagasz od córki 
twej łagodności; bądź tern dzisiaj, czern ona ma być 
s czasem! Pytasz się, jakim sposobem karcić gwał
towność dziewcząt? S początku staraj się oddalać wszel
kie do niej powody; przytłnmiaj ją w pierwszej iskier
ce; dawai przykład miłości, cierpliwości i pobłażania 
na samej sobie! Później zaś niechaj niewieści piętna
stoletni Boreasz otrzyma publicznie, dzielnie i aż do 
żywego po nadętej swej i rostworzonej paszczy meta
foryczny z ręki twej policzek! — Matko, budź i pie- 
lęgnuj w twych córkach szczególniej łagodność sio
strzaną! Niechaj jedna drugą szanuje; niech, będzie 
jej siostrą, nie tylko przez krew rodzinną, ale i wia- 
snem sercem! Także dla innych kobiet mają one być
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uprzejme. O ileż zyskałyby w męskich oczach niewia
sty, gdyty posiadały dla własnej płci szacunek! Czy- 
liż jaźń kobieca ma być zawsze samolubna sobi- 
stością i nigdy się podnieść niezdoła do uznania dru
giej sobie równej sobistości, i nigdy nioprzyjdzie do 
pojęcia osobistości? Ale, sama najczęściej je
steś temu winna! Ty kochasz jedne córkę więcćj niż 
drogą, a każdego s synków więcej od wszystkich có
rek ! Juz na twym przykładzie uczą się dziewczęta 
nienawidzieć się na wzajem i cenić płeć męską więcej 
od własnej! Ojciec ma tu poprawić, co'matka zwy
kle psuje. Niechaj równie syna jak i córkę szanuje, 
boć on i ona jest jego dzieckiem; niechaj wezwyczaja 
swe córeczki cenić w pokojówce, kucharce, dziewce, 
słowem w każdej kobiecie, nietyłko człowieczeństwo, 
ale i płeć ż e ń s k ą!

7 )  Ustawiczne zatrudnienie i ciągła gymnastyka 
w pracy są jednem z najważniejszych praw żeńskiego 
wychowania. Dziewczyny zatrudniać trzeba robotą, bo 
inaczej myśleć będą o jabłku rajskiem! Ale prawie wszy
stkie, zwłaszcza więcej uprzywilejowane kobiece roboty 
zatrudniają, tylko palce; mają więc, mimo tego, 
że trzymają żywe śrebiO dziewczęce w zewnętrznych 
szrankach, te niekorzyść, iż ducha niezajinują, który al
bo leży odłogiem i mchem, jak ciężki kamień, porasta, 
albo też rozbrykuje się falami wybujałego, a co gorsza, 
li ku miłości zwróconego umu. Pończocha łub krosienka 
np. jątrzą rany nieprzyjaznego Kupidyna nierównie nie- 
bespieczniej i dłużej, niż nawet czytanie romansów i Ka
żde poruszenie druta i igły jest tu nowćiu cierniem, któ- 
rem zwolna więdnąca różyczka młoda sama się prze
bija I Niechaj tedy zatrudni się dziewica, równie jak 
młodzieniec, robotą wymagającą co chwila nowej myśli! 
Nowe te myśli wyżeną starą myśl piekielną naprzód 
z jej głowy, a później i s serca! Mówimy s serca, 
bo kobiety mysłą, biorąc rzecz ściśle, umiej głową, wię
cej sercem. Ku temu celowi dobre są zatrudnienia 
domowe, np. porządkowanie pokojów, pomoc w kuchni,



pranie bielizny, pieczenie chicha, marynowanie ryb, n- 
prawianie ogródka, pielęgnowanie kurnika lub gołębnika 
i t. p., a oprócz tego czytanie, pisanie, rysunek, granie 
na klawikorcie lub gitarze, śpiew, towarzystwo męskie. 
Pończocha i igiełka mogą być wypełnieniem chwil 
zupełnie wolnych i odpoczynkiem po innej 
pracy. To rzeczy wcale niedobre, chociaż tak zwy
czajny robią bowiem dziewczynę tylko istotą realną, jo  
śli duch jej przywyka do nieczynności, lub leż tylko 
idealną, jeżeli mysi jej zatrudnia się milośnem jakiem 
umidłetn! W  ogóle, zmiana i rozmaitość zatru
dnienia więcej odpowiada jaźni kobiecej; mężczyzna 
zaś pracuje chętnie nad jedną rzeczą, póki jej nie-* 
skończy. Wolno więc chłopcu skarżyć się, iż mu przy 
pracy przeszkodzono; ale dziewczyna tego czynić nie 
powinna! — Płeć piękna ma tak niesłychane upodoba
nie w trzymaniu okrętu życia swojego ciągle na kotwi
cy, że i dziś, jak niegdyś w Grecy i. przystałaby na to 
chętnie, aby niewolnicy miękkie krzesło za nią na prze
chadzkę nieśli i podawali je co kilka kroków, skoro na 
myśl jej przyjdzie odpocząć! N eraz jest rzeczą prawie 
niepodobną do wytrzymania, znajdować się s kobietą 
śród jakiej jednogodzinnej pieszej podróży. Podpierasz 
ją twern ramieniem, zabawiasz wesołą rozmową, byle 
tylko zapomniała, że idzie, jednakże nic to niepoinoże! 
Piękny ten leniwiec, równie jak leniwiec leśny, wola 
Aj ! za każdym krokiem i porusza się jak żółw lub śli
mak! Kobiety więc mają s siedzącemi rzemieślnikami, 
8 szewcami i krawcami, wspólne choroby, np. melan
cholią, fan ta styczność. Dobroczynna przecież na
tura daje tam zawsze drugą ręka. gdzie jedną odej
muje. Jak człowiek wpół struty arszenikiem nabiera 
niepowściągliwej chęci pić mleko} tak wiecznie w łóżku 
lub na kanapie obozująca niewiasta, ina, wraz s każdym 
ludem dzikim chorującym również na ociężałość, przy
rodzony wielki pociąg do tańca. Bal jest pokrze
piającym lekarstwem dla niewieścich czołgających s ę 
jedwabników i siedzących ciągle na dnie morskiein o



stryg, a tańcząca herbata jest prze wybornym środkiem 
przeciw herbacie wypitej! Tu kobiety maja nogi i le
dwie niemi dotykają ziemi! Panna w galopadzie szyb
sza jest od kuropatwy lub strusia. Jeżeli chcesz, by 
damy prędzej od poczt i laufrów biegły, wysadź drogę 
Cała np. z Warszawy do Łowicza, s Poznania do To
runia, s Krakowa do Lwowa i t. p. podwójnym szpale
rem hucznej kapeli, i poproś je s sobą do mazura, a je
śli s;t matrouami, do poloneza! Stad też potrzeba dz'ew- 
czynę uczyć tańcować5 inaczej zapomniałaby wnet cho
dzić! Taniec nietylko dobrem jest lekarstwem przeciw 
jej nicruchawości, ale kształci jej członki i cała kibić, 
jej urodzie dodaje gracy i. Jest to najdoskonalsza dla 
pici pięknej gimnastyka5 są to jej olimpijskie igrzyska! 
Dziewczę raczę do tańca, skore jest także do roboty! 
Taniec korzystny jest dla zdrowia, jeśli rozumny, i krasi 
lica dziewicze roskosznym jutrzni rumieńcem. fcśród tań
ca najsnadniej podoba się mężczyźnie kobieta, bo tu jej 
piękność nabywając ruchu, otrzymuje od bogini miłości 
wdzięków przepaskę! licz twe córki tańcować 1 to 
wcześnie! Dawaj dzieciom twym babki, ale zawsze 
w twym domu! Niespraszaj na nie wielkiej dzieci ob-i 
cych czeredy: dość tu że córeczki i synkowie twego są
siada przejada i mazur lub krakowiak może przyjść do 
skutku! Publiczne i wielkie bale dziecinne, które po 
miastach niemieckich wchodzę w modę, gdzie kilka set 
dzieci tańczy, a potem biesiaduje — wraz s podchmie- 
lonenii winem rodzicami, — su pod różnym pedagogicz
nym względem szkodliwe. — Przed d w u d z i e s t y m r 0- 
kiem nieprowadź córki twej na żadne Kasyno, ho przed 
czasem weszła by w miłosne stosunki, niezdolna została 
do nauki i dalszego wykształcenia, myślilaby za wiele o 
męskiej młodzieży! Nawet bale prywatne widzieć 
jej przed nainienionyin życia rokiem niepowinny. Tym 
sposobem wejdzie wówczas dopiero w modę, kiedy młod
sza jej towarzyszka dawno już z mody wyszła. Męska 
młodzież lubi na tańczącym salonie nowość, ciśnie się 
zwykle do panienki poraź pierwszy na większy świat
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występującej i stawi pod niebiosa same jej urodę. Je
żeli tedy córka twa już w piętnastym swym roku na 
balach sie pokazywała; to po jat trzech spowszednie
je, nazwisko star ej panny otrzyma i zaledwie, w braku 
nowych bóstw salonu, liczyć zdoła na dawniejsze względyI 

Kobiety są urodzonymi ludźmi świata i praktyczne
go życia, powołane będąc do tego szczęśliwym równo- 
stanem wszystkich swych władz i ducha potęg, oraz 
empiryczna swa uwagą. Wymagamy od nich tyle cią
gle rostwartego i najmniejszą drobnostkę spostrzegają
cego oka, ile nienawidzimy w nich usta ciągle otwarte 
i dźwięczące. Jeżeli przeto dziewczyna twa ma 
wszystko widzieć bystro i dobrze, co ją otacza, jeżeli 
ma mieć sto ócz dla każdej dobrej gospodyni po
trzebnych, i jeżeli chcesz, żeby mnóstwo oczu jej argu
sowe niezadrzymalo s czasem i nieprzeistocżyło sie w u- 
rnarle oczu morze na pawim ogonie, lub twej skarpetce; 
to ćwicz ją szczególniej w zatrudnieniach domowych! 
Tu nabierze oko jej wszechstronności widzenia. 
I to jest rzeczą dla niej niezbędną, bo oko dobrej go
spodyni, żony i matki ma być okiem Opatrzności, 
a przynajmniej wiernym jego obrazem. Rodzice 
rossądni niebędą zatem zważać na to, że córka ich jest 
bogata, i bez pracy, jedynie dla dziewek prostych prze
znaczonej, obejść sie może; lecz każą jej zajmować sie 
domowem gospodarstwem, bo to nietylko pożyteczna 
rzecz sama przez się, ale kształci dziewczynę nawet 
pod względem wyższych stron jej niewieściej duszy; nie 
będą zważać na to, że kochanek oświadczy, iż od swej 
eterycznej oblubienicy nic podobnego niewymaga, że — 
jak Plato zarzucił Eudoxovvi, iż zastosowawszy czystą 
matematykę do mechaniki, sprofanował umiejętność, —1 
że im powie, iż jego niebianka zbrudziłaby sie tą ziem- 
skością; mówię, niebędą zważać na to, lecz każą córce 
swej ćwiczyć się w domowych i zwyczajnych kobiecych 
zatrudnieniach, — bo dziś lub jutro nastąpi wesele, ko
chanek stanie się małżonkiem i całować będzie wnet rę
kę matki za to, co nad swe spodziewanie ręka jej córki
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potrafi i robi! Przesąd wreszcie, ze lepszego stanu i 
tonu dziewica niema znać co kuchnia, pralnia i t. p. żc 
pragniemy od niej serdecznej przyjaciółki, czułej ko
chanki i żony, nie zaś kucharki lub praczki, przesąd 
ten znikł już w Niemczech zupełnie, zaczyna znikać tak
że i w Polsce, bo wiadomo nam, iż niejeden Pan 
Hrabia nasz emigrant został dziś ślusarzem lub in
troligatorem, a jego madonna wierna i po‘czciwa 
dełikatneini swemi rączkami jeść mu gotuje i podłogę* - 
myje, dziękując Bogu, że przynajmniiy jako tako im je
szcze się wiedzie! Wyszydzono dawniej w Niemczech 
Kanta, iż rzekł w swej pedagogice: młode dziewczęta, 
nawet w zamożnych domach, mają brać równie lekcye 
sztuki kucharskiej, prania i prasowania, jak lekcye mu
zyki i tańca, mają grać równie w kuchni i pralni rolę 
ukoronowanej i przewodniczącej królowy, jak w Salonie. 
Dziś przecież weszła ta rada królewieckiego mędrca 
w życie rodzin germańskich i życzyćby należało, aby 
rodziny polskie poszły także za dobrym tym przykładem, 
bo u nas częstsze polityczne burze, a więc i czę
stsza potrzeba!

b) Jak od wieków, tak dziś jeszcze', skarżyć sie 
zwykliśmy, i to słuszuie, że kobiety nigdy pierwej nie 
są gotowe, aż w najostateczniejszej chwili, i że mimo 
tego zawsze czegoś zapomniały! Lecz łatwo dać tu 
swej małżonce lub córce lekcyą polepszenia, przynaj
mniej raz co tydzień! Ojciec ma powiedzieć: Kochana 
Zosiu lub Małgosiu, Mnlwino lub Paulino, Kasiu lub Ba
siu, jeżeli zechcesz za godzinę, ale punkt, skoro ze
gar wybije, zupełnie być gotowa, będziesz dziś tań- 

1 czyla, albo też: pojedziesz ze mną do Państwa Podcza
szych, albo wreszcie: pójdziesz ze mną do saskiego o- 
grodu, do teatru i t. p. Jeżeli niewiasta stosownie do 

i umówionej godziny nieubrana zupełnie, zostaw ją w do
mu bez miłosierdzia, choćby tylko o pięć minut jeszcze 
błagała! Po kilku,takich naukach przywyknie być go
tową nawet przed oznaczonym czasem! — Przeciw tak 
zwanej kobiecćj próżności miej tylko tyle, ile
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przeciw męskiej dumie, t. j. bardzo mało, lub tez nic 
wcale. Talentu powierzchowne, które, jak kwiaty, nie 
głęboko w ziemie zapuszczają swe korzenie, a przecież 
blaskiem swym różnobarwnym w oczy bija, robią nas 
łatwo próżnymi, jak to widzieć można na ludziach dow
cipnych, teatralnych bohaterach, żołnierzach — i kobie
tach* Tu ruchawosć lekkiej myśli, piękna postać i strój 
jest wszystkiem! Przeciwnie zaś talenta wewnętrzne, 
co kryją się, jak złoto, w głębokościach jaźni, co obja
wiają się rzadko i zwolna, ale za to tern dzielniej, jak 
np. twórczość ducha, tęga wola, moc przedsięwzięcia i 
t. p. kosztują nadzwyczaj wiele pracy, robią nas skro
mnymi i wlewają w pierś nasze pewną dumę. Trudno 
jest, przecież nie niepodobna mężczyźnie, przenieść się 
swera uczuciem i zupełnie żywcem w dusze pięknej ko
biety, co sw ój mistrzowskim dłutem samego Boga prze
ślicznie utoczony nosek, swą brylantowa oczu parę, sw e 
lica wiosną całą kwitnące, swą kibić roskoszną, swą 
szyję biała, swą rączkę pulchną, swrą nóżkę małą, a prócz 
tego strój bogaty i nowomodny, obnosząc z wy
szukanym wdziękiem po ulicach miasta, jako błysczą-  
c e k a in i e n i e d r o g i e, zwracając wszystkie oczy na sie
bie, słysząc do koła niezasłużonych talentów swych ci
che uwielbienie i czarując niemi nawet starców", 
s próżnością sercu jej tak błogą szasta się przed nami! 
O jakże śród tego tryumfalnego marszu szczę
śliwa! JMy o tern jej szczęściu zaledwie mamy wy
obrażenie! Zupełnie zaś inaczej dzieje się w duszy 
idącego za tą ćmiącą słońce boginią, zamyślonego,  
uczonego p r o fe s s o r a! Ten zaryglował wszy
stkie skarby w głowie, perły ducha swojego w dwie 
grube muszłowe skorupy i postępuje wolnym krokiem, 
od nikogo niewidziany, nikogo niewidzący! Nikt na 
świecie nie wie tyle, ile on; nikt go doskonale nie- 
pojmuje;. musi sam przeto patrz*, ć w swe niebo i ro
bić je własnego uwielbienia przedmiotem! — Chęć nie
wiasty podobania się swą zewnętrzną i całemu światu 
mającemu oczy oczywistą wartością, jest przynajmnic'j
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tak słuszna i niewinna, że chęć przeciwna, t. j. chęć 
zakepania piękności swej lepićj w grobie, iub jakim 
podziemnym sklepie, niż odsłonienie jej ku pieszczocie 
ludzkiemu wzrokowi, byłaby śmieszną i naganną! Je
żeli wolno malarzowi starać się o zachwycenie nasze
go oka, i formy sztuki swój estetyczne w kolory ubie
rać ; czemuż niema kobieta, ten żywy obraz, czy
nić tego na samej sobie? Dozwól zatem dziewczynie 
próżności do pewnego stopnia! Niech usiłuje po
dobać się urodą, strojem, wszystkiem zgoła, wy
jąwszy świątobl iwości  paradą! Tak zwa
na piękna wielbicielka Boga, co wiedząc dobrze, ile 
podczas gorąećj modlitwy na wdziękach zyskuje,* dla 
tego padając śród napełnionego męską młodzieżą ko
ścioła na kolana przy ołtarzu Zbawiciela, podnosi 
wielkie swe oczy do nieba, niewielbiłaby nikogo, prócz 
samej siebie, szatana i swych wielbicieli! — Zewnę
trzna, niewinna i wszystkim niewiastom wrodzona pró
żność jest przyczyną, że płeć piękna, nietylko naga-  
ny, ale nawet i niecałkowitej pochwa ły znieść 
niemoże. — Próżność, o której mówimy, jest wpraw
dzie niewinna, lecz niewinność,  ten fiolek śród na
pełnionego boginiami nieba, jak to samo się rozumie, 
jest od niej niewinniejsza, a więc i piękniejsza, za- 
czem lepsza! Jeżeli tedy podobna, staraj się wycho
wać tak córkę, żeby niewiedziała o tćm wcale, iż jest 
pięknością i podobać się może; iż suknie urodę jej po
dnoszą i nowego światła obłokiem ją owiewają! O nie
winność jej duszy bądź szczególniej między piętnastym 
a dwudziestym życia jej rokiem troskliwy, bo pochleb
stwa męskie są w tym czasie dla nićj trucizną, a 
zazdrość r ó wienni czek zupelnem zepsuciem. Mie
szkaj więc s taką dziewczyną na wsi i samotnie,  
niebierz jej s sobą do Warszawy lub innego jakiego 
większego miasta, nie prowadź jej na salony pełne 
młodzieży, ani na bale, ani nawet do teatru! Będziesz 
szczęśliwy, jeżeli się dopiero od męża dowie, że jest 
kraśną boginią i wszystkich urokiem swym 'hwy- 
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en. Węwczas zostanie wnet matką i niebętlzie miała 
cz su myśleć o próżności! Biorąc rzecz ściśle, albo 
raczćj tak, jak jest  w życiu,  bo nawet i w naj
większej niewinności, nawet ŵ drugiej Najświętszej Pan
nie znajdzie się, a co więcej, niezbędna jest pewna 
próżność! Ciało kobiety więcej bowiem jest zrosłe z jej 
przeznaczeniem , niż to u nas ma miejsce. Ciało to 
jest czcigodną relikwią niewidzialnej świętej istoty, i 
niepodobna jest szanować, lub osłaniać je firankami ol- 
tarzowemi za wiele; jest to sanctisimum bóstwa natu
ry, i skoro je dotkniesz, doświadczysz cudu! S tego 
powodu powinny nawet nieznające światowej mamony 
i skromne zupełnie panienki uważać suknie i strój 
jako przyozdobienie świętego swego posągu, jako fir- 
nis świętego obrazu, jako futerał służący do lepszego 
zabespieczenia kosztownych klejnotów, jako tarczą prze
ciw męskiemu niepoświęconemu oku! Mezczyzna też 
nie ośmieli się za wiele względem lepiej ubranej pa
nienki; inaczej zaś postępuje z dziewką wpółobnażoną 
w kuchni! Pewnego rodzaju nieodzowną potrzebą dla 
kobiety jest przeto stroić się, a tein samem chcieć się 
podobać, zaczem być próżną! — Przeciw zbytnićj pró
żności niewieściej znajdują się środki. Wlewaj ducha 
w serce dziewicy, a otrzyma pragnienie eteru i ros- 
stanie się z Molocha stroju uciechą! Żaden z ludzi 
nieposiada mniej próżności od oblubienicy. Wprowadź 
córkę na dłuższy gościniec do jakiego ważniejszego i 
więcej zajmującego zatrudnienia, a r/.adzićj oglądać się 
w tył i strzelać okiem po stronach będzie! Książka 
pełna interesu porywa naprzód autora, później czytel
nika, i obadwa zapominają tu osobie. — Dawaj córce 
piękne suknie,  ale niedawaj jej złotych łańcuchów, 
kosztownych pereł, szmaragdów, rubinów i innych rzad
kich kamieni! Bogate suknie więcej rodzą próżności niż 
piękne! Ile dukatów droższy szal turecki, o tyle są
żni próżność kobiety zawieszającej go na sobie staje 
się większa! — Jeżeli córka twa niebard'<o piękna, 
niechaj Cię to niezasmuca! Nawet w najbrrydszej

i
I
i
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kobiecie jeszcze się coś męzczyznie podoba! Ileż 
mezczyzn np. poślubiło tę łub owę panienkę jedynie 
dla ładnćj n.ogi,vlub potężnego warkocza, lub 
pięknych paznokci itp* W  Grecyi starożytnej 
czczono Afrodytę noszącą przydomek K a 11 i p i go s , t. j. 
s pięknym tyłkiem! Dziś należy jeszcze cześć ta nie
wieściego ciała niezawodnie do piękności, inaczej bo
wiem nieznanoby tak zwanych cul de Paris! Wresz
cie dawne to doświadczenie sprawdza się codziennie, 
że im pośledniejszej urody jest dziewczyna, tem wie-*- 
cej za to ma cnót niepospolitych, tćm lepsza z niej go
spodyni, żona i matka! Znajdzie też zwykle zą mę
ża takiego mężczyznę, co szuka w towarzyszce życia swe
go przyszłej jedynie osoby, nie zaś urody lub ma
jątku; jest przeto tysiąckroć szczęśliwsza od niejednej 
głośno uwielbionej piękności! Nie tylko pyszna róża, 
ale i skromna stokroć ma swe powaby!.

$. 3 6 .

<3aki zasiew , takie żniwo; jaki szczep , taki 

kw iat i owoc. E tyczn y szatan nosi w pier
siach swych piekło i zewnętrznem jego zna
mieniem jest p o n u r o ś ć ;  etyczny zaś anioł 
buja po wyniosłym niebios stropie,' staje na 

gw iazdach, a przynajmniej na czarodziejskim 
tęczy łuku, żyje li w  swoich widziadłach a 
zewnętrzu m jego znamieniem jest w e s o ł o ś ć ;  

człow iek prawdziwy wreszcie znajduje się na 
kwiecistych ostrowiach rzeczywistości, kocha 

ludzkość, szanuje wolą B oga, działa mądrze, 
cieszy się słodkim usiłowań sw ych owocem  

a zewuętrznem jego znamieniem jest moralna, 
religijna lub filozoficzna s p o k o j u  oś ć.  Spo- 

knjuość ta jest zlaniem się ponurości i weso
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1 lości w  jedno, jest myslu błogością, mysfem 

Boskim, najwyższą szczęśliw ością, niebem na 

ziemi! Sta w szy się obrazem Boga, lub Bo
giem człowiekiem, otrzymasz spokojuość, o któ

r e j  mowa. C złow iek w  powyższem wyrazu 

tego znaczeniu s p o k o j n y ,  niejest otręt wiały 

na Dobre lub f objawiące się śród ludzkie
go społeczeństwa, ani też szukający w nie- 

czynności swego szczęścia; w alczy za Dobrem, 
ale, czy  zw ycięsca czy zwyciężony, pozostaje 

r ó w n y  s o b i e !  Spokojuość myslu n ejest ani 
tybetańską przez Filozofa F oe poleconą pró- 

żniaczą ciszą, tym wiecznym odpoczynkiem 

umarłych zrobionym za cel dla żyjących, ani 
też arystyppową lekkomyślnością, ani stoicką 

apatyą, czyli obojętnością na rzeczy ziemskie; 

ale jest ona jaźni działami swemi uszczęśli
wionej, zgadzającej się z wolą Przedwieczne
go i mającej czyste sumienie godnym zazdro
ści i uwielbienia stanem. Jest to spokojuość 

clirześciańska, jest to korona najwyższej cno
ty. —  W ychow y wuj dzieci twe do tej Bożo- 

* człow ieczej spokojności mędrca, a zapewnisz 

im szczęście! Jak ponurość lub wesołość, tak 

i spokojuość myslu są pewnego rodzaju ele

ktrycznością, której udzielić inuyin możesz, 
skoro sam ją posiadasz.

i)  Ponurość jest fizyonomią szatana, tego od
wiecznego grzesznika i ludzi kusiciela, albo raczej twa
rzy jego cieinnćip, chłodnem i odpychającem światłem,



światłem ezarnćj nocy, wydzierającym sie z jaźni jego na 
wierzch gwałtem. Kto świadomy jest jakiego złego uczyn
ku, na czyich piersiach usiadła ciężka występku zmora, 
komu wdarł sio do serca polip zgryzoty i sep piekiel
ny wątrobę rozdziera, kto lęka się, by jego zbrodni nie- 
odkryto i dla tego przejęcza długie, okropne nocy bez
senne: ten musi być ponurym!* Ponurość jest znakiem 
bóstwa cierpiącego grzechu torturę, rospaczającego nad 
swym bezdennym upadkiem, jest naturalnym skutkiem 
nieczystego sumienia. Wypędzaj tedy z dzieci twych 
szatana, a ponurość na czole ich nieosiedzie! Uzbra
jaj je religią, moralnością i głębokim .uczuciem cno
ty, a zabezpieczysz je. od szatana i jego ponurego 
odblasku!

Dzieci przecież, które żadnej zbrodni niepopełniły 
ani popełnić nie mogły, ale czystemi jeszcze są anio
łami, pokazują czasami ponurość, a nawet mają wła
sność tę szatańską ciągłym oblicza swego wyrazem.' 
Przyczyną tego są rodzice. Młode stworzenia, co nie- 
zasłużonem nieszczęściem posiadają niecierpliwych, nie
sprawiedliwych, złośliwych rodziców, co niesłyszą od 
nich żadnego uprzejmego słówka, ale łajanie i wymy
ślanie, co widzą ciągle twarz zagniewanego Jowisza 
i czoło nieubłaganej Junooy; smucą się ustawicznie i 
nabierają wreszcie ciemnych i szatańskich barw twa
rzy. Opryskliwość, fukliwość i okrucieństwo rodziców, 
trwogą przejmujący codzienny widok gorgoniej głowy 
nieludzkiego ochmistrza i bata w jego tyrańskiej dłoni, 
dręczenie nauką bez starania się o obudzenie ku niej 
interesu i chęci; to są przyczyny ponurości dziatek. Po
nurość taka jest zupełnie naturalna, równie jak i ta, 
co jest skutkiem choroby, lub innego jakiego fizyczne
go cierpienia; jest jednakże rzeczą niebespieczną. Dzie
ci prześladowane bowiem żyją w nieustannem oburze
niu, łakną zemsty, przepełniają swe piersi najdziksze- 
mi uczuciami, i są już szatanami, chociaż jeszcze bez 
winy! Wnet szatan ten objawi się w czynie, bo już 
zagnieździł się w sercu i wygląda jego zwierciadłem,



f.-j. twarzą i cr<ołem. Szatany wychowywnją jak rzecz 
jasna, tylko młodego szatana, i dziwią się potem, ze 
szatan ten bierze ich także na rogi! Tu pokazuje się 
mysi ponury jako zwiastun przyjść mającego szatana, 
jako jego goniec, i, że tak powiem, Anti-Johannes 
chrzciciel!

. Ponurość zawita śród dziatek niekiedy jak się zda-* 
je i bez winy rodziców. Winni są, biorąc rzecz ści
śle, temu rodzice zawsze, lubo nie zawsze wprost i 
bezpośrednio. Zdarza się to śród rodzin, gdzie zago
ściła się polska bieda s polską nędzą. Ojciec pracu
je tu cały dzień długi, nawet śród nocy czerwcowej, 
lecz zarabia ledwie tyle, ile sam do nędznego utrzyma
nia własnego jestestwa niezbędnie potrzebuje', żeby zaś 
s tego żonę i dzieci utrzymał, o, tein ani myśleć. Ale 
co gorsza! Otrzymał w niedzielę lichą zapłatę; lecz 
znużony całotygodniową pracą, szukając odetchnienia, 
zostawił nad swój obowiązek i spodziewanie wszystkie 
pieniądze w karczmie u żyda. Tak niestety dzieje się 
zwykle w borach i chróstach zwierzecości naszego gmi-. 
nu! Wraca do domu i zastaje w nim płaczącą żonę 
półnagą, oraz zgłodniałe i dla tego wrzeszczące dzie
ci. Pociesza je, jak może, ale słowo, choć częstokroć 
lepsze od chleba, głodu tu nienasyca. Zona łaje, dzieci 
płaczą. Staje się niecierpliwy i fuka, ale fukanienie- 
jest chlebem. pije wreszcie ukochane rodziny swój 
członki, ale i kijem głodu ich niezaspokoi. Przy takich 
okolicznościach, które ciągle, a przynajmniej dość czę
sto się powtarzają, nieujrzą dziatki nigdy pogodnego 
słońca na czole rodziców, nieusłyszą nigdy słowa mi
łości , niezaznajn wcale pieszczoty. Tu panuje tylko pie
kło! Biedni rodzice! Wy częstokroć w gruncie nie
winni jesteście, a szatan harcuje w waszym domu,. 
Biedne dzieci! Wyście także bez winy, a stajecie się 
w końcu szatanami. Ponnrość idzie przed tern dzieci 
przeobrażeniem, jnk czarny kłęb dymu przed wybuchem 
Erebu z Etny. Niedziw przeto, że śród klas niższych 
tak rzadko ujrzysz śmiech na ustach, albo raczej we



959

sołość na czole, że tu płacz, zgrzytanie zębów i prze- 
klęsiwo! Bo i jakże się radować, skoro soliter gło
du ściska nam żołądek?

Jeszcze jedno zrzodło ma ponurość. Zrzódłem tein 
jest ociężałość dzieci. Ociężałe dziecko płacze rzadko, 
prawie nigdy, i rodzice jego cieszą się s tego powodu, 
oraz chwalą je jako dobrą istotę. Dziecko to nicpłacze 
dla tego jedynie, że nawet i do tego za leniwe; radość 
rodzicielska jest więc tu nierostropna. Dziecko takie 
otrzymuje wnet pociąg do najgrubszej zmysłowości, kryje 
się po kątach i pali ofiary zabijającej je martwicy, staje 
się pasibrzuchem, epikurejczykiem, i samolubem, unika 
towarzystwa już dla tego, że nienawidzi żenowania się 
będącego mu tylko niewygodą! Dorosło w końcu. Syn 
ten otrzymuje majątek rodzicielski, a że się uczyć nic 
chciał, i dziś do żadnego zatrudnienia i zarobku niema 
ocholy, osiada przeto w dobrach swych lub też gdzie 
zagranicą, używa życia jak każde zwierzę, i trawi pie
niądz, który pilność i pot przodków zarobiły. Jest to 
obrzydły próżniak, tantum fruges consumere natus! Wnet 
rzuca się on na łono najsprośniejszej rospusty. Pie
niądze niewystarczają; życzy zatem śmierci swojemu 
stryjowi lub wujowi staremu i przyłoży się do niej chę
tnie, bo tylko spadek jest jego zarobkiem! W  jego 
jaźni nieznajdziesz lepszego przeświadczenia! On 
nic dobrego nieuczynił. Ponufość wiec obwiewa go jak 
i każdego, to rzucił się w czarta krogulcze' szpony.

Przeciw lenistwu dzieci, a zatem i przeciw z niego 
wynikającej ich ponurości, następne sposoby. Dawaj 
wychowańcoWi ile podobna, częsty powód do ruchu do
browolnego; prowadź go w towarzystwo żywych i we
sołych jego spólrówienników';' staraj się, by zasmakował 
w grze jakiej wymagającej rączego biegania, np. w śle
pej babce, w wolancie, w piłce i t. p.; budź go zrana i 
rób z nim botaniczną wycieczkę na kwiaty, grzyby, ja
gody; spraw mu kucyka i zachęć go do konnej jazdy; 
słowrem działaj z zewnętrznej i wewnętrznej strony na 
rospalenie w nim chęci do jakiejkolwiek czynności! Choć
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by ta czynność była s początkn igraszką, nic nies/ko- 
dzi; później zwrócisz go łatwo ku innemu jakiemu lep
szemu zatrudnieniu. Znając dzieci w ogóle i naturę twe
go wychowańca, zdołasz różneroi sztukami rozniecać o- 
chote do pracy w leniwcu. Swiadomo powszechnie np. 
że dzieci piszą chętniej i troskliwiej na nowym sekster- 
nie lub piękniejszym papierze. Rób więc dla leniucha 
małe, ledwie dwuarkuszowe zeszyty, i dawaj mu papier 
jeśli nie coraz piękniejszy, to przynajmniej coraz to inny 
biały, żółty, lóżowy, zielony, błękitny i znowu biały, 
składaj papier raz in quarto, drugi raz in octavo, rób 
wypukłe marginesa szpagatem, obwódź je do ko!a jakim 
lekkim rysunkiem i t. p. On się chętniej uczyć będzie 
s pięknie oprawionej książki łub. s kajetu mającego 
okładki z marmurkowatego papirru; korzystaj tedy s tej 
drobnostki. Jeżeli rysował kreta czarną, daj mu czer~ 
woną w rękę, lub ołówek, pióro. Wreszcie oddaj go do 
szkoły i spróbuj, czyli współzawodnictwo z innymi go 
niepoprawi. Leniuch jest samolubem, a samolub ma zwy
kłe wiele pychy. — Jak s chłopcem tak i z dziewczyną 
leniwą. Ta będzie robiła pończochę z ochotą, skoro jej 
koszyczek na trzymanie w nim kłębka, lub sztuczny 
futeralik na druty sprawisz; będzie szyła chętniej przy 
nowej atlasowćj poduszeczce; będzie dzierzgala łub bra
mowała pilniej, skoro jej dasz piękny tamborek, albo też 
inną nić, a zwłaszcza kolorową jaką, bądź jedwabną 
bądź wełnianą. Leniwe dziewczę każ uczyć tańcować. 
Przyjdzie francuz ze skrzypkami swemi, ten ją rozru
chu; wreszcie wstydzić się przed nim swej ociężałości 
będzie i wszystkie swe siły natęży! — Tu i owdzie 
znajdziesz zwyczaj skłaniania dzieci do roboty, za po
mocą pieniężnej malej zapłaty. Mówiliśmy już o nagro
dzie, wiemy zatem, że to środek ostateczny i prawie 
rospaczający. Skoro jednak innego już niema, potrzeba 
go użyć. Lepiej że zostanie „wychowaniec chciwym 
złota i dla tego skrzętnym kramarzem, niż Bogu, lu
dziom i sobie samemu nieznośnym próżniakiem! — Po
nurość, córkę lenistwa ̂  leczyć tedy będziesz pra-
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fcą; innego rodzaju ponurość łudź łćra obchodzeniem sie 
z wychowań em i okazywaniem,, wej miłości ku niemu! 
Jeżeli ponurość̂  skutkiem jest fizycznego cierpienia, we
zwij pomocy lekarskićj! Częstokroć glisty wypędzić 
trzeba z wnętrzności, a dziecię przestanie być sową!

2) Wesołość jest polarną przeciwni zką ponurości 
i przymiotem anioła. Wszystkie dzieci są z natury swej 
wesołe, a to z następnych powodów. Lubo Złe, jak już 
wiemy, pierwej sie w nich budzi od Dobrego, przecież 
niewiedzą jeszcze, co Dobre a co Złe i grzeszą bez wi
ny 5 nietracą tedy wesołości, bo nieznają wyrzutów su
mienia. Niewiadomość, jak lud mówi słusznie, niegrze- 
szy. Szatan niewinny, i bez świadomości Złe płatający, 
jest aniołem. To stan wszystkich dzieci. Temperament 
dzieci znajduje sie jeszcze w swej nijak oś ci, jeszcze 
sie na żadną stronę przeważającą, np. ku zapalczywości 
lub melancholii, nierostrzygnął. Ta nijakość temperamentu 
jest temperamentem sangwistycznym. Ten przeto jest 
wszystkich dzieci temperamentem. Ze zaś sangwisty- 
czność rodzi żywość, a żywość rodzi wesołość, zaczem 
wszystkie dzieci są wesołe, i przyczyna wesołości tej 
w krwi ich leży. Dzieci będąc wreszcie prawdziwie a- 
nielską niewinnością, żyjąc w raju, znajdując bez pracy 
zastawione na rodzicielskim stole pożywienie, nieznając 
żadnej troskia ludzi dorosłych, gubiąc się w marzeniach 
i niewiedząc, co Złe 5 sądzą, że wszystkie otaczające je 
osoby, że cale człowieczeństwo do nich podobne, że zie
mia niebem, są przeto niewypowiedzianie szczęśliwe, a 
wiec i wesołe. Na twarzy ich ujrzysz za zwyczaj 
sycylijską błękitu pogodę, której najmniejsza niemąci 
chmurka! -7- Usiłuj przyrodzoną tę wesołość dzieci, ile 
zdołasz, długo utrzymać, bo dopóki ją mają, są niewinne 
jak anioły w niebie, bo, lubo anioł niejest jeszcze bo
gi m-czlowiekiem, ani szlachetność sama Dobrem isto- 
tnem, ni marzenie prawdą; przecież zabespieczają mło
dej istocie Eden, s którego wypędzać ĵej niewolno! Po
żytek znają dzieci, równie jak szlachetność, bo tyle są 
suiinow Ine, ile niewinne. Pielęgnuj tedy w nich raj, a
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bodziesz miał pod twą buławą wielką potęgo przeciw 
budzącej sio w nich gwałtownie ziemi: szanuj w nich 
anioła, a szatan góry nad nim nieotrzyma. Później przyj
dzie anioł s ‘szatanem do walki i do sojuszowej zgody, 
a wychowaniec stanie sio bogiem człowiekiem! — Utrzy
mywać bodziesz wesołość twych dziatek łagodnością i 
serdecznością, której od ciebie ciągłe doznawać mają. 
ogólną życzliwością względom nich ze strony całćj ro
dziny i wszystkich otaczających je osób; przynoszeniem 
im niejednej niewinnej uciechy5 grą, zabawką, ochoczą 
po pracy rozrywką: przyjcmnemi powieściami, anekdo- 
tami i dowcipem. Im weselsze twe dziatki, tera więcej 
Dobrego w nich rozwiniesz, tern więcej Złego od nich 
oddalisz! IVesołość otwiera jaźń i czyni ją dla wszy
stkich wrażeń cnoty przystępną: wesołość chętnie kładzie 
na swą szyje obrożę posłuszeństwa, chętnie uczy się pa
nowania nad sobą. Prześliczna jest wiosna śród po
gody; prześliczna młodość śród wesołości! Tu atmosfera 
tchnie wonią najroskoszniejszy ch kwiatów!  
Uważaj na zdrowie dzieci, jako na naturalną wesołości 
podstawę! Chorowite dzieci częściej i więcej grzeszą 
od zdrowych; wesołemi być nicmogą, bo ponurość tu ko
nieczna. Kochaj dzieci, jeśli dbasz o ich wesołość! ‘O 
kochaj dzieci! Wszakże to są teżsame anioły, których 
tobie, uszczęśliwionemu ojcu, podała przed pewnym 
czasem po raz pierwszy akuszerka w poduszce, i na 
których patrzyłeś radością, jak Bóg na świeżo stwo
rzoną naturę! Przypomnij sobie pierwszy tu pocałunek!

Wesołość dzieci wyradza się wnet w swywole, 
wrzawę i hałas. Lecz nie dziw! Dusza dziecię
ca jest glębokiem eterycznem jeziorem, a każde zna
mienitsze jezioro lubi wzbierać i bije o brzeg falami! 
Pierś dziecięca, to święta radości dzwonnica5 a Ja 
dzwonnica bez dzwonów! Wrzawę twych dziatek cier
pieć masz dość długo, a nawet znajdować w niej pewne 
upodobanie. Jest to prześliczny widok raju w rzeczy
wistości oku twemu odslonionej! Tu raduje się młode 
ludzkie*stworzenie pierwszą radością swego istnienia;

.t
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tu Herkules próbuje swej pierwszej siły: tu bóstwo na
sze występuje s porankowein światła i ciepła swego u- 
czuciem! »S\viat jest ustawiczna scena kuglarsku. Tu 
kuglarstwro najniewinniejsze! — Dzieci hałasują równi 
naturalnie, jak młode jaskółki świergoczą w rodzicieł- 
skiem, swem gnieździć; biegają i skaczą równie natu- ► 
minie, jak źrebię lub jagnię poczuwająee pierwszą mło
dości swej swobodę na roskosznej majowej grudzi! Po
dług zdania wTsz\stkich dotychczasowych pedagogów" są 
krzykliwe w igraszce swrej dzieci zupełnie jeszcze nie
winne, są przeto lepsze od ciemnych, niemych, i nieru
chawych młodych puszczyków! Cisza wr izbie dziecin
nej jest Jak niepodobna, jak cisza w klatce, gdzie masz 
dwu, trzech, czterech, pięciu szczygłów lub kanarków'! 
Bronimy tu krzykliwej i niewinnej natury dziecinnej.
►S wy woli jednak, zwłaszcza jeżeli zdradza złośliwe 
serce, chwalić niemożein; ty także przeciw" niej obu
rzysz się î  karcić ją będziesz!

Lekkomyślność jest drugą postacią wyradzającej się 
wesołości. Prawda, że w recepcie na ludzkie szczę
ście dobra lekkomyślności poreya koniecznie potrzebna, 
przecież łatwro tu przebrać miarę. Zbytnia lekkomyśl- 
iość prowadzi do nierozważnych kroków, jest przyczy

ną moralnego upadku, szkody innych, rozlicznego nie
szczęścia, a nieraz i zbrodni. Przcdewszystkiem biada 
lekkomyślnej dziewczynie 1 Niewytepiaj przeto lekko
myślności w dzieciach, lecz czuwaj, aby za nadto głowy 
nicpodniosła i wszystkiem niezostala. Jak się masz ob
chodzić z lekkomyślneini dziećmi? JViekarz ich za te 
wadę nigdy cieleśnie, bp lekkomyślność niejest złym, 
ale lekkim mysłern, k 'ry potrzeba zwolna zrobić wa
żniejszym, czyli ustatkować! Nieupominaj dzieci 
lekkomyślne naprzód, bo tym sposobem myśląc zanie, 
utrzymywać będziesz w nich lekkomyślność! Jeżeli 
dziecko na przeć ladzce s tobą będące czego zapomniało 
lub co zgubili, niechaj sic wróci po rzecz zapomnianą 
a zgubionej szuka! Lokaj lub pudel twój czynić tego 
za nie niepowioien. robiona droga napowrót, zwiasz-



cza jeśli juz dziecko troszka zmordowane i szukanie 
rzeczy, będzie tu wyborną karą, oraz nauką na przysz
łość. Jeżeli d' iecko co zarzuciło, niechaj szuka, póki 
nieznajdzie. Niecierpliwość stąd wynikająca bedzie 
mu chłostą dostateczną, zniewoli je do porządku i my
ślenia o wszystkiem! Za lekkomyślne poplamienie lub 
zniszczenie sukni karcić je bodziesz, niesprawiając mu 
długo ionej i wiodąc je miedzy dzieci wystrojone w 
świata lub innej jakiej okoliczności. Uczucie, ze jest 
z własnej winy brudną ścierką lub łachmanem odziane, 
tudzież wstyd przed rówiennikow swych światem, może 
je poprawić. Gdyby to niepomagało, zostawiaj je w do
mu, biorąc inne dzieci na ślizgawkę lub spacer ! Skoro 
dziecko przez brak ostrożności lub wrodzoną mu dzi
kość co stłukło, op. talerz, filiżankę, niedawaj mu podo
bnego naczynia napo w rot, ale pośledniejsze,  talerz 
cynowy za porcelanowy, a za filiżankę kubek drewnia
ny, mówiąc, że nic lepszego niewarte, ponieważ 
rzeczy szanować nie qh c e } Dziecko będzie płakało 
przyrzecze ci, że już nigdy więcej naczynia tego nie- 
stłucze. Dasz mu więc za 'parę dni znowu porcelanę! 
Dzieci większe i mające kieszonkowe pieniądze 
powinny ci za każdą uczynioną szkodę zapłacić lub też 
same nowy przedmiot kupić z własnej sakiewki! Tu 
lepiej bądź względem twych dzieci, niż względem słu
żących n ie ub 1 a g a nym! Lokaj, kucharka stłucze rzecz 
niejedne bez winy. Niekupiłeś szklanek, talerzy* i in
nych skorup na wieki wiekó\v$ inaczej trwalsze by by*'y 
od ciebie! — Wreszcie patrz przez szpaiy na wielê dro- 
bnych lekkomyślności dziecinnych wykroczeń! Z wyko
rzenieniem lekkomyślności wykorzenić bowiem możesz 
wesołość, zrobisr więc d' ieci ponuremi lub przemądrza
łemu Lekkomyślności, okazującej niewinność twych dzia
tek, nigdy niekarz! Jeżelibyś np' karał je r<a to, że 

naiwności swćj i przyrodzonej otwartości  
wyplotły cos niemiłego ci przed gośćmi, robiłbyś je fa!- 
I' ywerni kanaliami! Karząc je ra dzieciune, lek
komyślne maniery, zamieniłbyś je wnet w śmieszne ma
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ryonetki ludzi dorosłych. Dziecko ma być dzieckiem, 
dopóki jest dzieckiem! Przyjdzie czas w krotce, w któ
rym je posłać musisz do młyna politury sa!ono.wej, gdzie 
kola, jak koń w deptaku, francuz od ciebie najęty obracaj 

33 Spokojność, moralna, religijna lub filozoficzna, 
jest szcztśliwem skojarzeniem się ponurości z wesoło
ścią. — Człowiek prawdziwy jest uczestnikiem piekła, 
ftieba i ziemi, jest szatanem, aniołem i bogiem w jednym 
błogim zlewie. Chmura tedy piekielna na czole jego sie 
zbierająca rostapia w sobie światło niebiańskie i rozja
śnia sie blaskiem rzeczywistości t. j. piękna siedmio- 
f arb na tęcza. Człowiek taki wie, że mądrość przed
wieczna wszystkiein rządzi, że on porusza sie jedynie 
w pewnem czarnoksięskim żywota kole, którego mu 
przestąpić niewolno, że jego liberum veto, nawet naj- 
krzykhwsze, zniknie bez skutku śród szumienia liścia 
ludzkości 5 umie przeto kierować swern życzeniem i jest 
spokojny. Spokojność rnyslu jest własnością Boga 
w świętym stni przedświecie i własnością Boga-czło
wieka1 na ziemi, jest pewnym niezmiennym charakteru 
wyrazem, w którym przecież czasami ponurość przema-
ga, czasami zaś wesołość silniej rosswita, a to stosownie 
do chwilowego smutku lub chwilowej radości. Jak Bóg 
w niebie tak i Bóg-człowiek na ziemi, smuci sie bowiem 
lub raduje patrząc na piękne lub szkaradne czyny ludz
kości. Mąż spokojnego myslu zachmurzy, jak naturalnie 
swe czoło, ujrzawszy człowiec'eństwo wieku swojego 
w przesądach i ciemnocie, ojczyznę utrapioną, tryumfu
jącego szatana i cnotę zdeptaną, njrzawszy nieprzeliczo
ne masy ludu za pożytkiem jedynie goniące i jako zwie
rzę, o któreiu bez grzechu powiedzieć można glebae 
ndscriptum, przykute li do pracy dla brzucha, ujrza
wszy samego siebie wreszcie ofiarą niezasłużonego nie
szczęścia. Wnet przecież rozjaśni znowu swe czoło, 
skoro mu na myśl przyjdzie, że ziemia niejesf niebem5 
Że na nićj czart się zagościł i jest potężnym kniażeni, 
Że przecież pan ten wielki niezdoła wywieść światła ki
bitkami sweini na Sybir, że cnota w końcu zawsze zwy-
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cięia', źe pożyte jest cząstką rzeczywistego Dobrego \ 

praca na cłileb k- żdego człowieka obo wińskiem, że nie
podobnâ  aby szło m yszystko wedle jego mysJi, bo 
myśl Boża* nim i :\ ’ tem rządzącą jest mędrsza i do
skonalszą. Widzi jawjgie, źe człowiek śpiewający Teo- 
dycec jesŁt człowiekiem, bez Mogą, a że człowiek bez 
Boga, to mi szła bez dna morskiego, źe O jc ie c  niebieski 
losem jego kieruje, że w nieszczęściu leży szczęścia 
ziarno nasienne, że smutek każdy rozwięzuje się w ra
dość, że n szym świecie inaczej dziać się niemożc, tylko 
tak jak w powszc łinym, t. j. i p  po bu zy nastąpić musi 
pog da! Każda noc ludzkości jest mu przeto przyszłego 
piękn go świto i dnia jasnego zwiastunką. Podobnież 
myśli i o nocy, która go mimowolnie okrąża, o nocy 
własnego losu. Zycie jes mu mostem w kraj 'wieczno
ści! Żadna więc potęga na świecie, żaden piorun z o- 
wrogi niezdola go upodlić lub przywieśdź do rospaczy 
bo głęboko przekonany’, że go Bóg w smutku pocieszy’, ż 
Bóstwo jego piersi nieśmiertelne wszystkie nawałnice 
pokona i pod najwścieklejszym piekła orkanem trupem 
nielegnie, że nieszczęście jest próbą jaźni jego barome
tru, jego akademią mądrości i cnoty! Jak Bóg niezwa- 
ża wcale na za pachy ludzi przeciw soł)ie wymi rzonê  
tak wytrzyma spot v a rżenie, obelgę niesłuszną j inne 
ciosy, które inu dłoń nieprzyjacielska zadaje! Cnota jego 
wyświeci się raz tein jaśniej i zawstydzi wroga. Nie
ma więc nic pod słońcem, coby go prawdziwie zatrwo
żyć, coby mu spokojność iny słu wydrzeć zdołało! W  chwi
lach pomyślności jest skromny, niczapomina, że jest n. 
ziemi, ż jest człowiekiem, i że na kugłarskiein życi* 
polu szystko niepewne, czyni przeto innym do
brze. M a  litość nad nędzą' bliźniego i spieszy z 
swern wsparciem stosownie do możności i niekrzywdząc 
ani swej rod’ *ny ani siebie. Jeżeli zaś niejest w stanie 
tyle uczynić, ilcby chciał i potrzeba wymaga, to pocie
sza się myślą błogą, że Bóg nikogo jeszcze nieopiiścił, 
że ka’*jły z nas znajduje się przy* macierzyńskiej piersi 
chlebodajnej ziemi; zostawia zatem nieszczęśliwego, bez
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wyrzutu sumienia, własnemu jego losowi. Spokojnością 
myślenia i przykładem na sobie podnosi ufność w niebo 
śród całej swej rodziny, leje balsam pociech)' gdzie mo
że, pokrzepia każde towarzystwo. Jest to wiosenny Fa- 
woniusz rospedzający mgły i chmury zimowe, topiący 
śniegi smutku, lody rospaczy,’ mrozy przestrachu, wieją
cy błogości tchnieniem, wywabiający kwiat lepszego 
człowieczeństwa nawet z najzimniejszej opoki! Płacze
s placzącerai, dla tego, by polał rany ich tern łatwiej 
balsamem; śmieje] się ze śmiejąccmi, dla tego, by 
utrzymał ich w granicach przyzwoitości i cnoty. Ciągłein 
jego usiłowaniem jest stawać się coraz to żywszym 
obrazem Boga; .i świat szanuje w nim te dążność, da
rząc go swą czcią i miłością, oraz swem zaufaniem. 
Jest cnotą samą, idzie naprzód rachując na siebie i na 
pomoc nieba; tudzież woła z naszym Edmundem Wasi
lewskim: „Łódko moja, łódko, posuwaj sie śmiało! Kto 
ina serce czyste, ten się minie s skałą; ten sie minie 
s skałą, dopl) nie do brzegu, i po burzy dozna słodkiego 
noclegu!  ̂ Człowiekf inysłu spokojnego ma czyste su
mienie i jest uosobjstnionem sumieniem, gardzi zatem 
szatantm i nieuderzy przed nim czołem, odzywając sie 
z Marcinem Lutrem: Contemptus frangit diabolum, ob- 
servatio inflat. Od przedsięwzięcia dobrego i siły jego 
nieprzechodzącego — patrzy bowiem ciągle w kompas 
prawdopodobieństwa, t. j. w pierś własną bóstwem na
pełnioną i dla Boga rostwartą, w bóstwo własne obra
zem Boga będące i w unii z Bogiem stojące — od przed
sięwzięcia dobrego i siły jego nieprzechodzącego nieda 
się ani groźbą ani prześadowaniem odstraszyć, powta 
rzając spokojnie z Leopoldem Schefer: „Kto ż\l dla pra
wdy, kochał mądrość, Boga, w tym świat potępiał bu
rzyciela, wroga; ten był płomieni godzien, tortur, ścięcia, 
był godzien krzyża, wnet zaś — wniebowzięcia!-

Spokojność myslii rozwikłasz i utwierdzisz w twych 
dziatkach będąc względem nich tern, czem jest Bóg 
względem ciebie t. j. ojcem sprawiedliwym,1 a przecież 
pełuym niewypowiedzianej dobroci, czuwającym n id
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swym światem s całą opatrznością i dającym mii 
co chwila dowody, że z dziecięcą bezwarunkową ufno
ścią, spuścić się na niego inoże. Chcąc być takim oj
cem, trzeba stać się saraenju obrazem i p dobicustwera 
Boga, dać dzieciom we wszystkiem wzór na sobie i u- 
mieć obchodzić sie’z niemi surowością, łagodno
ścią, oraz obojgiem w jedni, czyli miłością* Dziecię 
potrzebuje pomocy, niesiesz mu ją Więc z pjcowską mi* 
łością$ dziecię wymaga rzeczy niesłusznej, odmawiasz 
mu jej przeto s tożsamą miłością ojcowską. To, co do 
jego szczęścia przyczynić się może, otrzymuje od ciebie 
nawet i bez prośbyj to zaś, coby mu było rzęczą szko
dliwą, oddalasz od niegt), choćby i jego chęci było przed
miotem, dziś dąjesz mu pocałunek, jutro chłoszczesz je 
rózgą, a wszystko to z jednaką ojcowską miłością! Dzie
cię uzna w końcu, że ty masz zawsze słuszność i ży
czysz mu tylko dobrze, uważać cie~więc będzie za swe
go Boga, powierzy się twej pieczy zupełnie, przyjmie 
każde twe słówko s posłuszeństwem jako przykazanie 
święte i przywyknie do błogiej spokojności myslu! Jest 
to obraz życia każdego z łudzi bogobojnych i cnotli
wych. Szczęśliwe dziecko, które już w domu rodziciel
skim życiem tern żyło! Stara uwaga, że dzieci kocha
jące ojca i mające względem niego sz*cunek, po jego 
śmierci kochać i szanować będą tern goręcej Boga, jako 
ich drugiego ojca, 'c nigdy niestaną się bezbo/meini, 
jest piękna i prawdziwa! — Tu jeszcze niektórp nysli 
względem uprawiania spokojnosci myslu w dzie iach 1 
Poufała rozmowa rodziców z dziećmi przy stole, — b° 
trawiąc potrawę i wylewając żolć z wątroby w żołądek, 
ma człowiek zazwyczaj humor najlepszy, — uznanie 
wszelkiej zasługi dzieci, a przynajmniej dobrej ich chę
ci ze strony rodziei Iskiej zgoda i miłość przykładna 
miedzy ojcem i matką, az chwalebna i nigdy niezmien
na harmonia miedzy wszys kiemi rodziny cz okami, 
słowem pokój domowy ł.e swemi słodkiemi owocami, po
rządek wszędzie, punktualność i pewna r.nmo/nosć: bu
dzą i utrz imiją w dzieciach mysł, o którym mówimy.
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ku temu celowi dobre jest takie ustawiczne zatru
dnienie dziatek, bo po robocie doznawać będą pe
wnego zadowolenia,, radości własnej i rodzicielskiej, 
tudzież słodyczy wytchnienia. Praca przeplatana 
odpoczynkiem utrzymuje nas w złotym humorze i 
tchnie w nas błogą mysłu spokojnością* Jednakże 
praca dziatek na być stosowna do ich wieku i nigdy 
nietrwać za długo, ma być dobrowolna i zajmująca, bo 
nawet zabawka bez tych własności byłaby im niezno
śnym ciężarem. Tym sposobom przeżyją dzieci dni i 
lata w słodkim jestestwa swego pokoju i przywykną 
pierwej do spokojności mysłu, nim o uićj wyobrażenia 
nabiorą! — Przyzwyczajaj szczególniej chłopców do 
przestawania na wszystkiem, co Bóg daje, do zasto
sowania się zawsze do swego losu, do umienia zna- 
leść się w każdem położeniu, słowem do spokoj
nego mysłu! Kobieta bowiem jest n̂awet śród nąj- 
gwaItowniejs'„ej burzy morskiej spokojna, widząc do 
koła pełną ufności w sobie i w Bogu spokojność mę
ską! Skoro mąż z losu swego kontent, żona jest 
także kontenta. Spokojny rnysł ojca zapewni całej 
jego rodzinie inyslu spokojność. Gdyby Bóg kiedyś się 
zatrwożył i stracił ufność w sobie, umarłoby ze stra
chu wszystko, co żyje w całej jego wielkiej naturzel

4) Szatan w człowieku przychodzi zwykle do 
bogactw wielkich, do bijącego w oczy blasku ziemskie
go, do życia pełnego uciech i roskoszy. Może być 
szczęśliwy, ale tylko szczęściem ze w nętrzn eim 
Ponurość przecież osiądzie na jego czole i wydawać go 
przed każdym umiejącym w duszy czytać, będzie, że 
mu braknie szczęścia wewnętrznego, że nieznajduje 
W sobie zupełnego zadowolenia, że jego sumienie nie- 
jest zupełnie czyste! Anioł w człowieku przycho
dzi przeciwnie do wielkiego imienia, słynie niezwy- 
klern swem poświęceniem i otacza się wieńcem chwa
ły. Może być szczęśliwy, ale tylko szczęściem  
wewnętrznein. Wesołość wprawdzie panuje na je
go czole i pokazuje całemu światu, że jego dusza czy-

Csęś<‘ II. ivma l «
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sta i Rumienie niewinne 5 przecie/, płacze nieraz w ką
cie z głodu, z prześladowania, % rozważania czynno
ści swych dających rau glnryą Świętych, lecz niema- 
jących dla ludzkości pożytku, stąd też kończących się 
lia niczem, słowem plącze nieraz z braku szczęścia 
zewnętrznego! Śród światła wesołości na jego twa
rzy rozlanego, dostrzeżesz wnet przepływające cza
sami melancholii chmurki! Bóg w człowieku wre
szcie przychodzi równie do pożytku jak i do szlachetno
ści, czyli do Dobrego rzeczywistego, równie do środ
ków jak i do celu, równie do bogactwa jak i do chwa
ły. a co przedsiębierze, wszystko mu sie udaje i udać mu
si , ho jest Bogiem w człowieku, zgadza sie więc 
zawsze z Bogiem w Bogu i ma z mm jednę wolą! 
Przeto doznaje szczęścia zewnętrznego,  i we
wnętrznego czyli całkowitego, doznaje prawdziwej 
szczęśl iwości!  Pełna ta szczęśliwość jest błogo
ścią, którą Bóg w niebie i na ziemi, żc tak powiem 
oddycha, a błogości tej wyrazem jest spokojność 
mysi u! Spokojność mysłu jest tedy ostatnim jaźni 
naszej poznającej, tlejącej i działającej ce
lem, jest niebem w naszej istocie całej, jest ko
roną naszych usiłowań i cnoty. Słodka żyć, a je
szcze słodszajdzieci nasze prowadzić do tego wyniosłego 
celu! Tu stapiamy sie z Bogiem i wchodzimy z nim w świę
tą unią! Jak poznać wolą Boga, by potrafić zgodzić z nią 
wolą naszę? Żyj dla postępu ludzkości najbliż
szego i jutro koniecznie nastąpić mającego!

U spokojności mysłu, która nas właśnie zatrudnia, 
marzono już od najdawniejszych czasów, jednakże pojąć 
jej należycie nicumiano. Tu niektóre w zwiąsku stojące 
przykłady. — Foe, mędrzec i zbawiciel tybetańskiego 
świata, daje wyznawcom swyin następną naukę. „W zni
szczeniu zupełnein jednostkowości twojej, w zabiciu wła
snej twej ulubionej sobistości i jaźni, w utraceniu twe
go odosobnionego zdziebełka ogólnego życia, leży naj
wyższa twa mądrość! Jeżeli przestaniesz byc sa
mym sobą5 wejdziesz z Bogiem w styczność, rosto-
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pisz sit; w Bogu i będziesz żył życiem Boga! Wszel
ka dążność i czynność twoja, jest córka piekiel
nych Demonów, zaczein złą rzeczą; tylko wieczny 
spoczynek, nieustanny Quietyzm, tylko ciągłe 
od głupców pogardzane lub lekce ważone próżnowa
nie, jest twoim najświętszym celem, twem przeznacze
niem najwyższem, twą szczęśliwością rzeczywistą, jest 
twoją najpiękniejszą dzielnością i cnotą! Nie- 
czynność bezwarunkowa jest największą czynnością. Bóg 
żyje w wiecznem spoczynku i jest bezwzględną nieczyn- 
nością; prawdziwe życie jest w trumnie życia. Mrdrcein 
jest najwyśmienitszym, kto najpodobnicjszy do kamienia, 
kto nieczynny zupełnie, a przecież, jak kamień z zie
mią, z Bogiem złączony! Nieczynność jest jedyną isto- 
tną spokoj nością, aspokojność przykazaniem Bo
że m. Kto temu przykazaniu posłuszny, staje się cno
tliwym człowiekiem i wiernym o brązem Boga.cc 
Podług tej nauki żyje też niejeden Azyat, zagrzeba
wszy sie w piasek, chcąc nawet cieleśnie z Bogiem 
się złączyć, i leżąc tak, roztapia się myślą swą w Bogu, 
aż go głód lub zbliżający sie krokodyl s tego mądrości 
i zhąwienia przy sionką wypędzi! Nawet w Europie po
kazało sie i pokazuje coś podobnego. Wszakże znane 
są nam: rzymskie stare otium, tudzież dolcissimo 
farniente dzisiejszego Włocha! Jest to spokojność 
uchwycona bez warunkowo i tym sposobem robiąca 
w i eczn y odpo czynek umarłych cekin dla żyjące
go świata. My o takiej spokojności nic wiedzieć nieehee- 
„,yf — Arystypp, który był źrzódłem późniejszego 
Epikureizmu i dzisiejszego Ęudemęniziąu, uczył: ,?Nie- 
troszcz się ani o przeszłość ani o przyszłość, jak to czy-, 
nią głupcy, ale żyj w teraźniejszości, w płynącej godzi
nie, bo tylko ta jest życiem! Unikaj bólu, goń za ro- 
skoszą, używaj twego bytu, jedz i pij, skoro masz co, 
U nie mając, szukaj pożywienia, gwiżdżąc i pląsając. 
Szczęśliwy, kto ciągle wesoły! Wesołość taka jest 
prawdziwą duszy spok oj nością, ponieważ nic na 
święcie jój zaniepokoić, a tern bardziej spędzić nam uie-
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potrafi s czoła: spokojność ta jest istotna szczę«
s I i w o ś r i ą.“ Naukę te charakteryzują następne wier
szyki: ,.Czv inam złoto, czy bez złota, zawszem we
sół i szczęśliwy. Co przeszłość,  przyszłość?  
To Diwy$)!  Ji dziś żyje, to mi cnota! Wy
znając wiarę motyla, zbieram miód z lada badyla,c£ Spo- 
kojność tego rodzaju jest lekkomyślnością,  któ
rej niepołecamy! — Ze no, założyciel szkoły Stoickiej, 
uczył: .,Jedynie cnota jest istotą i zasługuje na mi
łość. Wszystkie dobra, które Ci świat daje, są rze-« 
czarni obojetnemi. Nieczułość dla nich jest twym 
obowiąskiem. Nieprzywięzując się do niczego na zie
mi, znajdziesz spokojność, a spokojność ta naj
wyższą jest  s z cr e ś 1 i w o ś ci ą.u Taka spokojność 
jest obojętnością na wszystko,  a my niejesteśmy 
wcale jej kapłanami! — Przytoczone od nas właśnie 
spokojności rodzaje stanowią system pewien, któremu 
przecież braknie końca, korony i głowy! Ty
betańska spokojność bowiem, będąca wiecznym 
spoczynkiem i niemająca żadnego ruchu, jest spokoj
ności wsze lkiej  stnią,  czyli bezwzględną  
spokojnością,  spokojnością w swym pier
wiastku. Jak Bóg do świata, tak spokojność ta do 
innych spokojności. Spokojność e u d e.iu o n i c z n a, 
polegająca na lekkomyślności i używaniu ciągiem dóbr 
ziemskich, jest realną spokojnością. Jak natura do. 
innego istnienia, tak spokojność ta do innych spokoj
ności. Spokojność stoicka wreszcie polecająca 
obojętność względem wszystkich dóbr 'ziemskich, jest 
spokojnością idealną. Jak duch do innego istnienia, 
tak spokojność ta do innych spokojności. Tego syste-. 
matu dopełnia nasza spokojności  nauka, wystę
pując jako spokojność rzeczywista,  t. j. jako spo«* 
kojność realna i idealna w jedni, a prócz tego jako 
spokojność Boga w człowieku,  a więc stni

*) D iw y są tureckiemi dręcząccini nas łemi duchami.



w istni. Wedle nas ten tylko spokojnego mysfu być 
może, kto działa jak powinien, ufa bóstwu 
własnej piersi i spuszcza się na pomoc i wo
lę Boga! Chrystus tez taka spokojność nam poleca, 
kładąc w c o llitwe codzienną swych wyznawców na
stępne słowa: „S w i ę ć s i ę w o I a T w o j a, j a k w n i e- 
b i e t a k i n a z i e m i!“ •

Skończyliśmy jaźń poznającą 27.) my sieni, 
i zrobkśiny uwagę, ze dalszy ciąg naszej Nepiodyki 
mając mysł swym początkiem, musi także mysł mieć 
swym końcem. Spokojność, o której mówiliśmy, a 
które uwadze naszego filozoficznego czytelnika szcze
gół n i e j polecamy, jest koroną jaźni poznającej, tle
jącej i działającej, jest jej mydłem w najwyższym 
kwiecie  rozwikłania,  jest nieinieckiein G e - 
miith w najszlarhetniejszem znaczeniu, jest naszem 
zbawieniem na ziemi i przepowiednią zbawienia w nie
bie! Tu więc wracamy sic do punktu naszego dawniej
szego zaczęcia. a świeca życia dopala się w Nepio
dyki naszej lampie! Nim jednak lampa ta, jak i ka
żda inna zupełnie zgaśnie, buchnie parę razy światłem [ 
Dla tego też jeszcze jeden paragraf! Jest to *',eczy 
pąs'.ej '^kończenie!

* ‘ ’ §. 3 *.
Ita  czele tego paragrafu, będącego dla pier
wszej części Chowaimy naszej słońca zacho
dem, kładziemy napis następny: nepiody-
c z n e M i s c e 11 e. Czemu tak krótko? W dwu 
tych wyrazach mieści się tu treść cała, a co 
więcej, tak nieprzebrana, że zająćby mogła 
i pisarza i czytelnika, aż do sądnego dnia! 
My przecież bawić się tu długo niemyśliuiy,

* * *
l )  awaj twemu podraslającemu wycho wańcow i przy 

okolicznościach przestrogi, dotyczące się szlachetniej-
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szego zewnętrznego pożycia z ludźmi. T h tylko kil
ka, jako przykład „Kochany Stasiu lub Feli\ie, nie- 
miej zwyczaju iść blisko za dwiema rozmawiająceini s so-r. 
ba znaneini, a tem bardziej nieznanemi osobami, bo pad
łoby na Cię podejrzenie, ze je podsłuchać pragniesz. 
Niezagłądaj wieczorem przez okna do kawiarni lub cu-» 
kierni, chcąc zobaczyć, kto się w niej znajduje, bo. 
Cię'inarkier jako szpiega obroży kijem i wstydu Ci na
robi. Nie zaglądaj do cudzych obór, stodół, spichle
rzy, do cudzych katów, ani gap się z gminem na uli- 
cy przy l.da drobnostce, słowem niebądź ciekawy nie
potrzebnie, bo to ubliży twej godności i twemu wy
kształceniu. — Mówiąc z ludźmi, patrz im w oczy 
skromnie i otwarcie, nie zaś po ich sukni i guzikach. 
Nietykaj ani książki, ani naparstka, ani nożyczek, ani 
innego przedmiotu leżącego na stole, i, niezatrudniaj 
palców twych temi rzeczami śród rozinow'y, bobyto by-, 
ło znakiem, iż Ci zbywa na wyższym polorze. Nie- 
zostawaj ani chwili sam jeden w cudzym pokoju, w któ
rym leżą rozrzucone listy otwarte lub też pieniądze 
kupkami stoją, aby na Cię najmniejsze niepadlo po
dejrzenie. Kto inny wykroczyćby tu mógł umyślnie 
na twój rachunek. Niedozwaląj sobie względem niko
go żartów bolących, np. uszczypnięcia, prsztyczki i tp, 
bo to pieszczoty zwierzęce. Tożsamo rozumie się o żar
tach nieobyczujnych. Chociaż sam jesteś w pokoju, 
sprawiaj się tak, jak gdybyś był śród licznego zgro
madzenia, niezakładaj tedy nóg nakrzyż, nieprzeciągaj 
się i tp, bo, przyzwyczajony w domu do rzeczy przy- 
stojność obrażających, możesz się łatwo śród ludzi za- 
pomnieć. Nieprzerażaj nikogo, ani uderzając nagle rę- 
ką w styl, ani wpadając przez drzwi niespodzianie, 
ani zmyślając jakie nieszczęście, np. pożar, czyją śmierć 
nagłą i tp, bo to nietylko pusta złośliwość, ale nawet 
dla człowieka słabych nerwów stać się może niebe- 
gpieczeństwem. Skoro kto inny mówi, nieprzerywTaj 
mu, lecz czekaj, aż skończy. Gdybyś mu wpadł w sło
wo mimowolnie, proś go o przebaczenie i dalszy ciąg
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rzeczy. Nigdy niezaglądaj w cudze książki bez 
pozwolenia, a tćm bardziej w cudze listy, w cudze pa
piery, bo nos sparzysz, Jeżeliś list otrzymał w przy
tomności gościa, nicodpieczętowywuj go i nieczytaj na- 
(ydnniast, ale połóż na strono, lub schowaj do kie
szeni. Gdyby list był pilny, proś gościa o prze
baczenie i oddal się do drugiego pokoju. Jeżeli 
kto inny czyta głośno, lub gra na fortepianie, niepatrz 
lnu w książkę ani w nuty, bobyto znaczyło, że jego 
biegłość lub wierność w oddaniu chcesz tym sposobem 
próbować i sądzić. Wielu też takiej natrętności znieść 
niemoże. Jeżeli kto pokazuje jaką sztukę kuglarską 
kartami lub iunemi rzeczami, a ty ją znasz, nie wy
dawaj tajemnicy będącój przyczyną ułudy natychmiast, 
bo byś mu popsuł satysfakcyą. a towarzystwu zabawę. 
Strzeż się między ludźmi ziewać, a tern bardziej za
snąć , bo to byłoby znakiem twego lekceważenia czyn
ności jakiej lub zabawy, albo też powodem, że okrzy- 
czanoby Cię niemyślącyin prostakiem. Unikaj w towa
rzystwie wszelkiego mrugania na innych, tajemnego po
rozumiewania się z niemi, lub szeptania im w ucho, bo 
to jest powszechną obrazą. Jeszcze gorsza, skoro się 
tajemnie uśmiechasz, lub głośną chychoczesz, gdy ni
komu przyczyna tego niewiadoma. Tu każdy mniemać 
będzie, że on jest eelem twego pędractwa. Jeżeli nie- 
umiesz dobrze tego lub owego tańca, tej lub owej gry, 
bądź w karty, bądź innego rodzaju, jeżeli niejesteś mi
strzem na gitarze, flecie, lub innem muzykalnem na
rzędziu 5 niewystępuj publicznie, bo zrobisz się celein 
politowania lub szyderstwa, a wreszcie nadużyjesz cier
pliwości towarzystwa! Niewtykaj nic w usta, np. pió
ra, papierku, nitki i tp, by się tym sposobem bawić 
jak dziecko. Mówiąc s kim o jakiej osobie przytomnej, 
nie wskazuj jej okiem. Palcem zaś innych wskazywać 
rzecz nieprzystojna nietylko w towarzystwie lepszein, 
sde i na ulicy. Strzeż się poufałości niemieckiej, np. 
Ulepiania przyjaciela' po ramieniu, lub uderzenia go rę
ką przez plecy, bo to maniery niedźwiedzie. Jeżeli



kto Upadł na ulicy, nie wyglądaj oknem, a tern bar
dziej nieroześmiej sie z niego, bo pomnożysz jego za- 
mięszunie i pokażesz gminny obyczaj. Nieóbracaj się 
do nikogo tyłem, zostaw starszego od siebie, czy idziesz 
z nim. czy si dzisz, zawsze poprawej stronie. Jeżeli 
dwie osoby s tobą, stawiaj godtmjszą szacunku w środ
ku. Towarzys' ąe daine, podawaj jej ramie prawe; wudź 
ja przez najleps'e ulice, gdzie niema dołów ani złego 
bruku, ale trotoary; krok twój mierz wedle jój kroku*. 
Wyprowadzając gościa, towarzjsz mu, aż do wschodów, 
a jeśli to pod względem publicznej poszany pan wiel
ki, aż do drzwi kamienicy dolnych; przecież nierób 
tu za wiele kompliinentów, bo taka rzecz zawsze 
podejrzana* Gdz*e bowiem pełno fałszu w sercu, tam 
pełno słów cukrowych na jeżyku! * Skoro się gość już 
oddalił, niewołi.j za nim, by się zatrzymał, chcąc mu 
jeszcze coś powiedzieć. Coś zapomniał, odłóż na czas 
inny. Czynić to oknem, byłoby jeszcze megrztczniej. 
Jeżeli Cię towarzystwo zaprasza na przechadzkę lub 
do jakiej gry, decyduj się spies* nie i powiedz; do- 
b r z e , albo: niemowę. Zw tu *zyć tu czas uinj m,
swem wahaniem się, jest nieprzystojna i oiecharakte- 
ryzuje męża! „

Podobneż przestrogi dawaj wychowańcowi Wzglę
dem przystojnego sprawowania się przy stole, w ko
ściele, w teatrze, w podróży i t. p, Wyihowanicc 
niebyt jeszcze na świecie, trzeba tedy na najmniejszą 
nawet fraszkę zwracać jego uwagę. Wszystkiego tego 
nauczy się tatwo na przykładzie twoim i śród obco
wania fc ludźmi porządnymi. Bądź jednakże baczny 
tta każde jego uchybienie. Jak śmieszna ko kie te
ry a wyszukana,  tak potrzebny polor!

2) Rodzice, tnówi Jean Paul, posiadają łatwy spo
sób prawienia dzieciom zgrabnych i zajmujących kazań, 
tudzież przyjemnego nauczania ich pod rozmaitym 
względem, czyniąc im opowiadania z własnego dzie
ciństwa, oraz życia pod hetmańską buławą swych ro
dziców, dziś - pradziadów lub niebos'czy 'w. Już z na-
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tury jest dziecka, jako małemu stworzeniu, najmilsza 
rzecz mała. Jeżeli więc zgoła ojca i matkę ujrzy, jak 
sstępnją z wysokości swćj olbrzymiej i z niem, że tak 
rzekę, karleją; to raduje sie mu, serce, ledwie pojąć 
zdoła, że rodzice byli także dziećmi i widzi ich w 
zmniejszającein zwierciedle swego umu we 
własnej postaci. Tu biegają i igrają z niem rodzice, 
jak i inne dzieci; tu patryarchalny pradziad rozkazuje 
rodzicom ;dzięciom; tu ludzie dorośli posłuszni 
są tym, którym ono ma być posłuszne! Um 
młody powiąże tu końce i zrobi wszystko obecnością, 

* jak w czasie sennego marzenia! Wtedy pojmuje dzie
cko najłatwiej, że jego wychowanie jest tylko dal
szym ciągiem rodzicielskiego wychowania,  
jest boskiem i naturalnćm rodzicowi prawem, nie zaś 
samowolnością; że sprawiedliwa przeto, iż rodzice dziś 
mu roskazują, ponieważ ' sami dawniej umieli być po
słusznymi: że jak oni u rodziców swych zasłużyli na 
miłość, tak teraz jego jest obowiąskiem, starać sie o 
rodzicielskie serce. O ileż tu można czynić opowiadań 
pod względem moralnym bardzo ważnych! Opowiada
nie małych wykroczeń własnych i otrzymanej za to 
kary, niezachwieje w dzieciach świątyni czci dla ro- 
dziców, inaczej musiałaby świątynia ta stać na bardzo 
grzęskićj ziemi lub na piasku, który lada wiatr roz
dmucha! 1 u < ł i i\

O rodzice! uczcie kochać, a niebędziecie po
trzebowali wywieszać waszemu dziecku codziennie no- 
wćj tablicy dz i esic c i i  przykazań; - uczcie  
kochać, a dacie waszemu dziecku drugie, nierównie 
lepsze życie! Wszakże człowiek zdobywa, jak nie
gdyś Austrya, tylko zaślubinami swe kraje, i u- 
traca je tylko śród wojny. Uczcie kochaćw dzisiejszym 
wieku, co jest w długim ludzkości kalendarzu mroźnym 
Grudniem; co wszystko na świecie zdobywa, wyjąwszy 
serce bliźniego; co nawet w duchowieństwu wyziębił 
miłość chrześciańską a tchnął w nie braterskich 
wyznań nienawiścią! Uczcie kochać juz dlatego,

Część II. Tom u  1.
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byście kiedyś zamykając wasze stare oczy, n rztorając pifl 
raz ostatni gasnącym wzrokiem około boleści łoża, nie 
napotkali wzroku chciwego spadkowej grabieży, ale 
rospaczające zapłakane oczy, byście się w ciemni i 
chłodzie waszej ostatnić j godziny wdzięczno*- 
ścin dziatek za otrzymaną od was pierwszą swą 
godzinę i miłością ic!\ ogrzać mogli! Uczcie  
kochać,  powiadam wam* t. j. kochajcie sami! 
Rozumiejcie przecież miłość! Ta jest. jak wiecie, kar
nością i łagodnością społem* Ślepa m i łość jest z’n. 
Ostrzegam was przed nią tera bardziej, że macie zwy
czaj , ganić to u innych, co sami względem własnych 
dziatek czynicie, że widzicie w cudzem oku źdźbło, a 
we wiasnero ani nawet belki. Sąsiad krytykuje są
siada, że dzieci swe rospieścił, ale o własnych dzieg
ciach pieszczotą zepsutych niemyśli! Rodzicom trzeba 
mieć względem swych dr,iatek serce własne,  ale 
oczy cudze!

Owoców s trzech pierwszych lat, — jestto sto*
kroć ważniejsze triennium, niż później akademickie, -̂ -* 
s trzech pierwszych lat pracy waszej nad dziecięciem 
zbierać natychmiast niemożecie: nikt nieodprawia siej by 
i żniwa na jednćni polu w tymże samym czasie. .Nie 
raz wydawać się wam będzie rzeczą niepodobną 
do pojęcia, że po uczynienin tak wiela, jeszcze jest 
tyle tu do czynienia. Ale po kilkunastu latach zdziwi 
i nagrodzi was za to nagle objawiające się bogactwro, . 
skoro tylko nasienie wr głąb jaźni młodej ręką waszą 
rzucone a zwolna podrastające, przedrze liczne otacza
jące je do kola grube kory sosnowe! Słowem, nie- 
rospaczajcie nigdy, ale dopełniajcie sumiennie waszej 
rodzicielskiej powinności! Nawet w najgorszym razie 
usilńość wasza niebędzie zupełnie stracona! Wreszcie 
i iii także święte są słowra wielkiego Jana Mullera: 
„Taro, gdzie człowiek nigdzie już nieznajdnje rady, ro- 
stwierają się przed nim Opatrzności drogi! “

Mimo największego baczenia s twej strony, spo
strzegą dzieci parzące się ptastwo domowe, ciekają-
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cych się psów, Lub lunę /.w i er ze ta w śród rui. Nicbij, 
jak to jest zwyczajem, w takim razie psów kijem, ani 
oblewaj ich zimna wodą, i niekaż dzieciom odwrracać 
oc/.u lub patrzeć na co innego! Nadewszystko nicpo- 
każ im, źe sie zdarzeniem tern zmieszałeś! I cóż, ro
bić w tym przypadku? Rospędź psów, .bib kaź ich 
lospędzić, i powiedz spokojnie: To są b es ty e. dla 
tego tez igraj a s sobą po bestyalsku. Robiąc 
tu za wiele korowodów i piagnąc gwałtem, żeby dzieci 
uiewidzi&ly, co sie w1 ich oczach dzieje, zwróciłbyś 
właśnie na to ich uwagę, i wprawił im psią uciechę 
w podejr enie. Szperałyby nad rzeczą, przyszłyby do 
okropnej myśłi, że może i ludzie podobnej dopuszczają 
sie uciechy s sobą, i straciłyby duszy niewinność!

O niechaj anioły twoje nieusłyszą z ust ja- 
kiego tu/inkowego lekarza lub innego materyalisiy, a 
tćmbardziej z ust twoich . że człowiek je, pije, śpi, ro
dzi się i umiera, jak zwierzę, że niczćm nieróżni się 
od zwierza, tylko doskonalszym nieco swym organr-- 
inern. słowem, że jest zwierzem. Czysta, niewinna, 
niebiańska dziecięca istota zadrzy, struchleje, zdrętwie
je, odkrywszy to podobieństwo. Oby go lepiej nigdy 
nieznała! Oprócz tego, że okłamałeś tu dziecko bez
czelnie, gdyż człowiek podobny jest do zwierza jedy
nie ciałem, t. j. ze strony swej realnej idealnością zaś 
a wiec i rzeczywistością swą niejest zwierzem, ale 
aniołem i bóstwem, że tedy dałeś dziecku fałszywe
pojecie człowieka, które nie tak łatwo i prędko spro
stować się dozwoli; oprócz tego, co ninie rzekliśmy, za
bijesz w niem lepsze uczucie własnej goduości, /.dep
cesz nogami wszystkie jego święte umidła, strącisz je 
z nieba w ziemskie błoto, i uczynisz je o bardzo wiele 
lat starszćui! Mysł pracuje tu pr̂ td czynem, co w ta
kich rzeczach lepiejby może było odwrotnie, a burze 
czerwcowe zbierają się tutaj już śród kwietnia młodo
ści. Mówimy o zwierzęcym popędzie płciowym!

Równie półmlodzieniec jak i półdziewica czyli tak 
waue podrostki, znajdują się w najuiebespieczmejszym
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czasie. skoro oglądają po raz pierwszy świat nowy 
dotąd im nieznany, Amerykę zajmującą drugą wielką 
ziemi naszego rodzaju połowę t. j. płci innćj różnicę i 
naturalne jej przeznaczenie 5 skoro ze * zbutwiałego 
dziecinności ich ziarna wystrzela młodzieńczość kieł
kiem zielonym! — Na wielkie szczęście zrobiła natura 
czas ten wiosennej ducha ich spadającej na ziemię ulewy 
także czasem najpiękniejszych marzeń, idea
łów, i entiizyazmu dla wszystkiego,  co szla
chetne i wielkie, czasem najgórniejszych polotów ku 
niebu, — a zatem zrównoważyła tu dwa silne pociągi, 
'.a ro sk oszną zewnetrznością i za roskoszną 
>ve wnętrznością! Jednakże twoim jest obowiąskiem 
dopomódz tu jak i %ws'ęd' ie, matce naturze. Zachowaj 
przeto na czas ten jaką 7 a c h w y c a j ą c ą 11 m i e j ę t n o ś ć 
lub sztukę, jaką nową porywającą duszę i ciało dzia
łalność, jaką spaniała kojej ’ycia, słowem, coś niepospo-* 
litego i całą istotę wychowańca lat kilku zapalać i za
trudnić zdolnego! Wprawdzie niezalejesz tym oceanem 
rospłomienionego WułJkana, ale lawa jego oziębnie, stę
żeje i stanie się przylądkiem dobrej nadziei, Złe 
więc pokaże się mniejszem od twej obawy! Mniej- 
szem od twej obawy, móyvimy, bo czy liż ze wszystkich 
tych otwartych i ziewających groźną paszczą ot
chłani, niewyleciała na skrzydłach anioła stróża szczę
śliwie część większa dzisiejszych zdrowych 
gł osów, co an’ niezniemiały. ani też narzekaniem na 
swą przeszłość rospustną w uszy nam niejęczą?

Twirdpść niewieściej duszy łatwiejsza jest do ule
czenia niż męska podłość; podłość zaś niewieścia jest 
tak trudna do poprawy, jak męska twardość. Chłopice 
niema jacy najmniejszego uczucia dla honora 
i dziewczyna bez ser a na nic lepszego niezasługują, 
tylko na to, byś lat dziesięć skojarzył między niemi 
— małżeńskie stadło! Płeć piękna podobna jest 
wreszcie swych wadach do morza rodzącego nieró
wnie większe i mniejsze stworzenia, niż ład stały t. j. 
mężczyzna. ’ ,



Czyli przypominasz sobie owę starą bajeczkę Me- 
ncniusza Agryppy śród zbuntowanego i na górze świę
tej obozującego rzymskiego plebejczyków roju? Była 
tam mowa o żołądku, bo gmin ma przed tym jaśnie 
wielmożnym panem cześć największą. Filozof zaś za
pytać się* może: Czem jest kadłub cały ze wszystkiemi 
swemi członkami bez głowy? Niczem. Ale i filozofa 
zapytać wolno: A czem jest głowa, choćby i fiajjeniał- 
niejsza, bez kadłuba? Również niczem. Ty jesteś jako 
ojciec głową, rodzina twa i czeladź jest kadłubem. Prze
pełnij przeto żonę, siostrę, babkę, piastunkę, lokajów 
przynajmniej pierwszemi wychowania twego zasadami, 
inaczej zamiaru niedopniesz! Tu wszystko ma być zgo
dne i do jednego s tobą mierzyć celu! Służbie oznajmij, 
że za to lub owo pedagogiczne wykroczenie, czeka je 
bez litości sromotna odprawa. Mając łudź. znających 
pod tym względem sposób twój myślenia i nigdy nie- 
grzeszucych, nieoddałaj ich tak łatwo z domu*, lepiej po
większaj im pensyą I Dla dzieci jest stary lokaj, lub 
stara inarnka pólojcem i półmatką. To są takż* domowe Pe-i 
naty, szczególniej dla podrastającego potomstwa, 
ł Gdy Anty pater wymagał od Spartańczyków pięć

dziesięciu dzieci w zakład wojenny, Spartanie ofiaro
wali mu zamiast żądanych dzieci stu najznakomitszych 
w całern mieście i najzasłużenszych ojczyźnie obywateli. 
Spartanie myśłili tu szczytnie i głęboko! — Naród nasz 
prawie nigdy niemiał oka na przyszłość! Dziś jeszcze 
rospływać się zwykliśmy dobrodusznie choć poetycznie 
nad lubą przeszłością, za którę — niestety, pokutujemy! 
Piękna wprawdzie staropolska cnota, ale lepiej ją po
świecić, niż zatrzymać z nią i staropolskie wady. Nowa 
Polska um*i się zupełnie na nowo odrodzić! Czem 
dziś Turcy a, tern dawniej byliśmy, tern nawet chcia- 
noby nas mieć ’ dzisiaj ! Duchowieństwo ze swym my
leni prześladowczym, ze swym wiecznym Ultrawonta- 
nizmem, jak niegdyś podszczuwszy kraj do wojny s ko
zacką schyzmą Polskę zgubiło, tak dziś, tylko po
stępem w świetle,  wolnością sumieuia i ducha,
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tylko zrównaniem się z innemi Judami Europy, 
oswobodzić może ojcżyznę nasze! Ślepa była i łatwo 
stracono ja. wraz z jej przewodnikami w przepaść Tar-i 
pejska! — W dzieciach naszych leży Polska przyszła, 
na klórę my, jak Mojżesz w kraj obiecany, spo
glądamy wprawdzie z daleka,. w której przecież żyć nie 
bedziem, lubo ona dziś w naszej mocy! Tu nadzieja oj
czyzny — gdzie? w naszym reku! Oj, światła, ś w i a-, 
tla, światła! wołajmy, i rostworzmy światłu wszystkie 
bramy j i skręćmy łeb każdemu, piekielnemu Cerberowi, 
co światło oszczekuje za rzęcz religii niebespieczna; a 
zniknie noc dzisiejsza z wszerni okropnościami! Oby te 
słowa służyły — choćby jedynie jako dowód nadzwy-* 
czujnej ważności i potrzeby dobrego wychowania!

Przedstawiliśmy tu ukochanemu polskiemu czytel 
nłkowi Chowanny naszej cześć pierwsza, od nasNepio- 
dyka zwana, której celem było spojrzenie w naturę, 
dziecięcia, a tern samem i człowieka. Spoglądaliśmy 
w naturę tę przez wszystkie jej rosczłonia i szczeliny, 
t. j% w ciało, duszę i jaźń, oraz w cale światy około 
nich, jak planety około słońca, tańcujące. Mówiliśmy o 
zmysłach, wyobraźni i t. d., o umie, rossądku i t. d., o 
uwadze, rozwadze, mysłe, o czuciu, skłonności i t. d. i 
t. d,. słowem mówiliśmy o wszystkiem, co do istoty dzie
cięcej należy, o wszystkiem z osobna i dość obszernie. 
Jednakże myliłby się czytelnik bardzo, gdyby mniemał, 
że tymże porządkiem, jak my rzecz nas' ę przedstawili
śmy, potrzeba mu władze wychowańca rozwijać, a więc- 
naprzód zmysłowość, później um, najpóźniej mysł, jesz
cze. później uczucie, skłonność, działalność i t. d. Inna 
rzecz umiejętność, a inna życie! Umiejętność niemoze 
mówić o wszystkiem od razu, ani ckaotyc' nie, dla tego* 
też porządkuje szczegóły, i dla tern lepszego ich obję
cia, wiąże je czarującem systemu pasmem. Zycie zaś' 
jest w każdej, minucie całą umiejętnością, ca
łym systemem! Jak lekarz długo się uczyć musi 
swej umiejętności i sztuki, ale wykonywają przy każ-i 
dym chorym w całej jćj nieprzebranej pełnij tak peda-
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£<“>g występuje s całą swą umiejętnością i sztuką przy 
każdym swym wychowańcn tudzież w każdym przy
padku. IV człowieku jest wszystko od razu; działać 
wiec częstokroć trzeba, pierwej na mysł, niż na umysł, 
pierwćj na umysł niż na zmysł, pierwej na wole niż na 
uczucie i t. p. Pedagog przeto ma nosić całą swą umie
jętność w głowie i umieć ją zastosować w każdym seze- 
gólnym razie. W  tej konieczności leży jego osobista 
dzielność lub ni echo łeżnosć. Gdyby tak było. 
to moglibyśmy wyrzec siniało, Chowanna nasza Polskę 
by zbawiła! Ale być może. iż nawet my sami wykonać 
to nieza.vsze *byśmy potrafili, co poleciliśmy! Oh. 
okropny to los ludzki, musieć przestać najczęściej na 
szczerćj tylko chęci! Lecz dobra to z drugiej strony, 
bo inaczej Bóg niezdołałby się utrzymać przy swem berle!

Czem jest Chrystus jako rzeczywisty Bóg-czło
wiek i norma święta dla każdego innego boga człowie
ka, czem jest syn Maryi w dziejach ludzkości, i czem 
jest słońce w tropiku koziorożca lub raka; tem jestmysł 
w naszej nepiodyce pedagogicznćj i — w naszej filozo
fii, t. j. punktem środkowym, punktem najwyż
szego przesilenia, a oprócz tego początkiem i 
końcem. Mysł ten jest podobny do formuły matema
tycznej: G =  -j- G — G J^G-iGj będącej zdieciem 
wszelkićj prawdy, które bliżćj z loiki naszej niemieckiej 
pfid rubryką: 'Pemeliort poznasz. Ltera G znaczy tu 
tyle, co Ganzes, GÓttliches, lub też, idzie tu bowiem 
li o pełne zrzódlo poznania naszego, coM t. j. co mysł. 
Ciało, dusza i jaźń, a wiec podstawa realności, ideal- 
ności i rzeczywistości człowieka, jesf troistością 
świętą, w której mysł Zapuszcza, jakoby w zewnę
trznej, wewnętrznej i całkowitej ziemi, swe ko
rzenie. Zmysł, wyobraźnia, pamięć i rozum, urn, rossą- 
dek i lim, uwaga i rozwaga, to są poprzedniki my-* 
słu, czyli mysł zwolna wzrastający; a uczucie, skłon
ność i chęć, wola, przedsięwzięcie i wykonanie, czynność 
szatańska, anielska ibożo-człowiecza, są następnika^ 
mi myslu, czyli mysłem dojrzewającym i we własnym
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swym objawiającym sic ś wiecie; ponurość wreszcie, we* 
sołość i spokojność chrześciańska są korona my siu, 
czyli myslem w najpiękniejszym swym kwiecia tulipanie. 
Na pytanie tedy, co ma celem swym Nepiodyka nasza? 
możnaby w dwu wyrazach odpowiedzieć: rozwikła- 
nie mysi u! Ze zaś mysi, to zrzódło filozofii i pozna
nia Boga, jedynie na religii w dzieciach rozwikłać mo
żna; — jak to na swem miejscu przedstawiliśmy, wiec 
religia jest tem w izbie dziecinnej, czćm mysł 
w naszej napiodyce, t. j. alfą, omegą, wszystkićml  

Russo wraz z romański mi pedagogami chce 
wychować swego Emila na człowieka natury, t. j. 

 ̂na realnego człowieka, a Jean Paiil wraz z germań
skimi pedagogami.* chce wychować równie ęhłopca jak 
dziewczynę na człowieka ducha, t. j. na idealnego 
człowieka. A czego? m y  żądamy? Zrobić naszego wy- 
rhowańca bogiem'- człowiekiem, czyli rzeczywistą 
istotą. Jest to cel wychowania nietylko naszego, nie- 
tylko polskiego, ale całej słowiańszczyzny! Tym 
jedynie sposobem zatryumfuje nasz szczep wielki i rozle
gły nad inncmi! — Dziś Słaven i Sklayen, to, nie
stety, prawie jedno. Nawet lud Russa nieczy ni tu wy
jątku! W  tych kilku wyrazach samych daje się widzieć 
ogromna, niesłychana różnica naszćj Chowanny od wszy-' 
stkich dotychczasowych pedagogiki systemów. — W y - 
Chowaniec nasz ma zostać prawdziwy na Chrześcia- 
ninem, t.j. bogicm-człowiekiem w swoim rodza
ju, bohaterem filozofem; ma być samodzielną, wol<? 
na, mądrą i nad przesądy świata tryumfującą istotą; ma 
czuć żywo bóstwo swej piersi i, ufać własnej sile; 
ale ma także posiadać jedne wolą z Bogiem i być temu 
przedwiecznemu ojcu, jak jego najpotulniejsze dziecię, 
bezwarunkowo posłuszny; ma być mężem, który całą 
przeszłość strawił i całą przyszłością oddycha, zaczem, 
wsadziwszy całą wieczność do swćj kieszeni i będąc 
jćj ‘dziś panem, teraźniejszością rządzić umie; ma 
kochać bliźniego jak siebie amego, ' anować bo ie i 
ludzkie prawa, żyć dla prawdy, pięk ości i cu ty, czyi'



9 § 5

dla Dobrego, ma stworzyć świat własny, — lecz dosyć! 
Kto nas dotąd nierozumiał, ten nas i teraz niezrozumie- 

Nadzwyczaj wiele pisano juz o sztuce rządzenia 
państwem i o sztuce dobrego wychowania dzieci; a prze
cież całe biblioteki, dotyczące się tego przedmiotu, po
kazały się niedostateczne. Czemu? Nie książka, 
— lubo to prawda szczera, co Fryderyk wielki mówi, 
że najcelniejsi pisarze są wlaściwemi regentami na zie
mi, — ale człowiek rządzi światem dorosłych i ma
łych ludzi! Jak każdy naród i w każdym innym czasie 
i od każdego innego monarchy innym sposobem najlepiej 
rządzony być może, tak też rzecz sie ma i w pedago
gicznej izbie! Każdy ojciec, każdy ochmistrz i każdy 
wychowaniec wymaga innej dla siebie pedagogiki. Prze
cież pedagogika jest tylko jedna, jak jeden Bóg, 
jeden bóg-człowiek prawdziwy, i jedna prawda, a jej 
n aj pierwszy tn celem jest, nie to lub owo dziecko, ale 
dziecko w ogóle. Ona przeto daje jedynie ogólną 
naukę dobrego wychowania i rady ogólne; zastoso
wanie zaś jej dojednostkowości zawisło od ojca 
ochmistrza lub nauczyciela, i od ich zdolności, oraz od 
dziecięcego dobrego lub złego jeniuszu. Jeżeliś zbłą
dził, niezwalaj wiec winjr s siebie na umiejętność! — 
Wreszcie sarna umiejętność, jest to Iliada, ale nie 
Achilles, nic Hektor! Kto chce pływać, ten ma szu
kać głębokiej rzeki; kto chce dzieci wychowywać, niech 
idzie do izby dziecinnej. Tu, mając rozum, kochając 
powinność i żyjąc Ii dla s»vego'ceIu, nietjdko umiejętność 
zastosujesz i ocenisz, ale ją poprawisz i wypełnisz! 
Tego życzymy ci, luby czytelniku!

Cifśó II. Tomu t


