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Praca niewolnicza praca wolna. 

W 
rozwazaniach. kt6re mam podac na tcm miejscu. 
rolEi zasdnicza, odgrywa tak zw. produkcyjno§c pra
cownika, trzeba wiE;c przedewszystkiem porozumiec 
si~ co do znaczenia tego terminu. Przypuscmy, ze 

wartosc produkcji rocznej pewncgo rzemieslnika wynosi 
2000 rub., a faine wydatkj, zwia,zane z produkcja. (np. wy
datki oa materjaty Sllrowc, amortyzacja narz~dzi, wynajem 
warsr.tntu i t. d.), czynia. razcm 1000 rub" to powiemy, ze 
produkcyjnost tego rzemieslnika jest r6woa 1000 rub. oa rok. 
Liczba ta wyraza przyrost, ktory otrzymujc rocznie bogactwo 
og61ne dzi~ki pracy rzemieslnika. 

Produkcyjnosci<\ przecit;tn~ racznq pewncj grupy jcdno
stck nazwiemy stosunek sumy iell produkcyjnosci rocznych 
do Iiczby tych jednostek. Mo~ma r6WDiez mowj{: 0 przeci~tnej 

produkcyjnosci pewnego kraju. Bt;dzie to stosunck prod uk
cyjnosci wszystkich mieszkanc6w pracuja.cych do liczby cal
kowitej ludnosci kraju. 

Gdyby ktos zapragna.1 wyznaczyc w jakimkolwiek kraju 
produkcyjnosc przeci~tna., to niewa,tpliwie napotkalby w tem 
przedsi~wzit;ciu trudnosci ogromne, maze nieprzeiamane. 
Przedewszystkiem zawsze duza C7.f;SC produkcji Die jest obj~ta 
zadn~\ statystyk<\ i nje daje sit: btwo ocenic 7. powodu braku 
cen rynkowych; nale:::y to gl6wnie produkcja pracy umyslo
wej. Ale nawet oeena prodllkcji materjalnej oa zasadzie 
obeenej slatystyki przemyslowej i rolniczej byiaby z powo
dow, kt6re !lie b~d~ tu wyluszczal, prawie niewykonalna. 
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Gdyby pomimo to wszystko produkeyjnosci przecic;tnc 
r6zoych kraj6w daty si~ wyznaczyt, to bylyoy te liezby dla 
owych kraj6w wysoce cbarakteryst.yczne. Znajl:\c produkeyj
nose przeci~tnl:\ pewnego kraju," moglibysmy wyglosic 0 nim 
wiele waznych twierdzen, nie wicdza,c nawet, gdzie le;);y i jak 
si~ nazywa. Jezeli np . przeci~tna produkeyjnosc w pewnym 
kraju jest duza, to mOioa z pewnoscia. twierdzie, ze kraj ten 
jest zamo;);ny i 05wiecooy, ze posiada wzorowe instytucje 
spoleczoe i politycwe. ;);e korzysta w du;);ym stopniu z oieza
le;);nosci polityeznej i ekol]omieznej. ze wplyw jego na swiecie 
jest doniosly. bo dobrobyt, oswiata, wolnost, tad spoleezny, 
pot~ga polityezna i t. d., sa. to wszystko owoee pracy ludzkiej 
i tylko pracy. 

Jestem pewoy, ie kazdy. kto nad temi sprawami dluzej 
si~ zastanawial, uzna twierdzenie powyzsze za zupeloie oezy
wiste, za prawd<; niemal banaln<\.. nie mniej wszakie wielu 
ludziom wyda siii on~ wieIce jednostroonem, gdyz sklonni 
jesteSmy przypisywae pot~g~ i pomys!nosc kraju przede
wszystkiem rMnym czyonikom niezale'lnym od pracy ludz
kiej. jak polozenie geogra{iczne, bogactwa naturalne i t. d. 
Pogl!\d taki dlatego jest wielce rozpowszechniony, ?:e prac~ 
ludzka, dostrzegamy najezt;sciej na tie warunk6w naturalnych, 
w kt6rych sit; ona odbywaj wsz~dzje praca ludzka przystoso
wujc sill scisle do otaczaj<\cej przyrody, a llsitowania ludzkie 
s~ skierowane gl6wnie do wyzyskania bogactw oaturainych 
i poloZenia geograficznego kraju. To jest konieczny \Varu
nek powodzenia. Tak wi~c beJgowie poswi~caj~ wiele pracy 
oa wyzyskame bogactw mineralnycb swego kraju, i dobrobyt 
sw6j zawdzit;czaja. w znacznym stopniu przemyslowi g6rni
czemu i hutniczemu; szwajcarzy, kt6rycb ziemia nie zawiera 
skarb6w mineralnych, cia,goa. dUie zyski z pit;knosci natury 
szwajearsklej. Danja nie posiada ani bogactw mineralnycb 
belgijskich ani g6r szwajcarskich; ludnosc jej musiala szukae 
innych zr6det bogactw i zoaiazla je przewaZnie w rolnictwie 
i bodowli. Wydaje si~, ie Belgja zawdzi~cza swa. pomyslnosc 
bogactwom kopalnianym, Szwajearja g6rom, a Danja dobrej 
gJebie j klimatowi, ale to jest tylko poz6r. Istotny, zasadniczy 



-czynnik pomy§inosei jest we wszystkiCh trzeeh krajaeh jeden 
i teo sam; jest nim wysoka przec i ~tna produkcyjnoM: l udno~ 

scL wystt;puj~ca tylko w rM nyeh postaciach. H iszpanja 
posiada ogromne bog:!ctwa Olineraine, naturE; r6wnie piE;kD~, 
jak szwajcarskn, doskonafy klimat i glebt;, a do tego niezr6w
Moe poiozenie geograficzne; pomimo to wszystko Hiszpanj.1 
nalezy do najubozszych, najmniej oSwieconyeh i najgorzej 
rzqdzonyeh kraj6w Europy. Krajowi temu brak zasadniczego 
warunku pntE;gi, t. j. wysokiej produkeyjllosci. 

Prawdopociobnie najbardziej udcrzaja,ey dow6d na'izego 
twierdzenia mozoa znalezc w Angiji. Nieslychana. pot~gf; 
polltyczn<\ i ekonomiczn<\ tego kraju przypisuje sit; zwykle 
rMnym sprzyjajqcym okolicl-nosciom. niezaleznym od cz lo~ 

wieka. \Vyspiarskie poioienie ma zabezpieczac AngljE; od 
oajazdu, i jest gJ6wnym czynoikiem potligi poli tyczoejj clzi~ki 
temuz poioteniu w!ir6d oceanu kraj ten zdobyt panowanie 
nad morzami i hegemonj'l w handlu wszechSwiatowym; 
oihrzymie poklady doskonalego w~gla miaty wywofac rozw6j 
przemysiu angieJskjego i t. d. Jezeli jednak zanali zujemy 
dokladniej historj~ pot~gi Anglji, to natrafimy w kaidej dzie~ 
dzinie na pract; a.ngieisk,\, jako na ostateczny fundament tej 
pott;gi. W ielka produkcyjnoS(: pracy wywofala ten zaclzi~ 

wiaja.cy rozkwit. 
Zobaczmy np. , jaka. rolE; w tym rozkwicie odegralo 

polozenie geografic1.ne. Pofozenie to sarno przez si~ wca le 
nie broni Anglji od najazdu, i kraj ten w czasach his to
rycznych byt kilka razy zdobywany pr1.ez r67,nych najeidzc6w. 
St;).l si~ On niedostf;pnym dopiero od czasli l gdy anglicy 
zdolali zblldowac i utrzymac flot~ wojenna. pot~7.niejsza. 
od floty kazdego przypuszczalnego wroga. Potozenio to 
rowniez oie sprzyja szczeg61nie rozwojowi zeglugi i handlu, 
a przynajrnniej nikt by tego nie twierdzit w wieku czterna~ 
styru lub pi~tnastym, kiedy okr~ty byly drobne i stabe, 
a !:>posoby orielltowania si~ na marzu zu petnie pierwotne. 
Wowczas zegluga oa burzliwych i niegoScionych morzach 
angieJskich byla przedsit;;wzit;ciem wielce niebezpiecznem, 
a zntern wyspiarskic pofozenie Anglji bylo raczej przeszkod,\. 
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Ri1; czynoikiem dodatnim rozwoju. Aby warunki zmienily 5il!" 
na lepsze, trzeba bylo udoskonalic budownictwo okn;towe 
i sztuk~ 1:egiarska., zbadae otaczaj<\ce morza i opracowac 
dokladne mapy morskie. zbudowac porty, urz<\dzit latar
Die morskie i t. d. Wszystko to wymagalo ogromnego na
kladu pracy, kt6remu m6gt podolat tylko narod 0 wielkiej 
produkcyjoosci. 

Podobnie rzecz si~ ma i z w~glem kamiennym. W wieku 
siedemnastym lub nawet osiemnastym zlo?'a tego mineralu 
nie byiy wit;cej warte od nadbrze?'nych tawic piasku i zoowu 
tylko dzit;ki olhrzYnliej pracy, wykonanej przewatnie
przez anglik6w, wt;giel stat sit; istotnem bogactwelllJ isto
tnyl1l czynoikiem dobrobytu. Zlozyl si~ oa to caly szereg 
doniostycb wynalazk6w i nie·zlic1.Ona Hose drobnych ulepszen 
technicznych. a wit;c wynalazek nowoczesnej maszyny paro
wej i kotla parowego, kolei zeiaznej i iokomotywy, wynalazki 
najr62:norodniejszych maszy.o warsztatowych, udoskonalenia 
w gornictwie, nowe sposoby wytapiania zelaza i staH, wyna
lazek oswietlenia gazowego i wiele, wiele innycll. 

Nawet dzisiejsi anglicy, kt6rzy odziedziczyli po przocl
kacb niestychane bogactwa, utrzymuj<\ sir; na zdobytych 
stanowiskach tylko kosztem ogromnej pracy, czyJi dzi<;ki 
wysokiej produkc),jnosci. Jest rzecza. oczywist<\, '-e bogactwa 
iudzkie, zywnose, ubranie, domy i t. d. musz~ bye wciqz 
odnawiane, i rMne okolicznosci wskazuj~, ze caty maja.tek 
kraju zostaje odnowiony w cia.gu niewielu, najwy1ej trzy
dziestu kilku Jat. Znaczy to, ze maja,tek ten zawiera tyle 
pracy ludzkiej, ile jej wykonywaja. wszyscy mieszkancy 
w cia.gu takiego okresu. l\JMna wycia.goa.e st,\d wniosek, ze 
kazda zmiana w produkcyjnoSci przeci~toei orlbijaj<\ si~ bar
dzo prr;dko na dobrobycie kraju. Gdyby zatem od pewnego 
dnia produkcyjnose angielska stata si~ r6wna. produkcyjnosci 
poiskiej, to niewa.tpliwie po uplywie nie\vielu dziesia.tk6w Iat 
dobrobyt w Aoglji zna\aztby si<; na tym samym poziomie, 
co w naszym kraju. 

Dobre Ufz3.dzenia polityczne, <:l zatem i pot~ga po Ii
tyczna, sa. r6wnie jak i dobrobyt owocelU pracy ludzkiej , 
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... '1. wi~c nastt=;pstwem wysokiej produkcyjDosci przeci~tnej, 
dlatega tez wiJzimy, ze kraje a wysokim dabrobycie pasia
daj;:J, Wlorawe instytucje. Panuje tam woInoS{; obok bezpie
-czellstwa i porza,dku. 

Aby organizacja polilyczna kraju odpowiadala swemu 
przeznaczeniu, musi ana pTzystosowywac si~ wcia,z do usta· 
wiClnie zmieniaja.cycb si~ wafunk6w, ulegac ci:i\grej przebu
dowie, a w tej praey powinni brae udziaf Ilietylko ci nie
liczni ludzie, W ktorych spoezywajq rza,dy, leel i og6t miesz
kark6w. Najrozumniejsza reforma przyniesie dobre owoce 
tylko w takim razie, jezeJi ludnmic ja. rozuIllie i jei pragnie, 
zrozumienie zas ·potrzeby pewnej zmiaDY przez (lg61 wymaga 
zawsze ogrOffillego oakladu pracy. Dlatego tez maZDa pa
wieclziec, i.e ta ustawiczna przebudowa ustroju politycznego 
jest dzielem ealego kraju, a zatem mysl polityczna lud
nosci powinna pracowa(;' i krztateic si~ bez przerwy. Jezeli 
w Jakim kr<lju ta praca ustaDie, to bardzo pr~dko pojf;cia 
polityczne si~ w'Yradzaj:i\, instytueje starzeja, i przestaj:i\ od
powiadac potrzebom. Nast~pstwem taklego stanu rzeczy jest 
zatamowanie rozwoju, gwahowne przewroty, pocia,gaja,ce za 
saba, ogromna. HoS{; cierpieri ludzkicb, oslabienie, a niekiedy 
upadek paristwa. 

Nawet powod7.enie wojenne jest gl6wnie owoeem pracy, 
a zatem zalezy od produkcyjnosci. Twierdzenie to moze si~ 
-wydac na pierwszy rzut oka parodoksem, gdy;); w historji 
wojny uwaga Dasza zwraea si~ g16woie oa moment przero
mowy, oa rozstrzygaj~ca, bitw~. Ale moment ten jest tylko 
jednem ogoiwem w calym tafieuebu wydarzefi . Poprzedza 
go zawsze dtugi okres przygotowawczy, w ktorym nie m~stwo 
zolnierza, leez produkcyjnosc calego orgaoizOlu zwanego 
armja" oraz' produkcyjnosc spoleczeiistwa, kt6re t~ armj~ 

stworzyto, gl6wna. odgrywa rol~. StroDa, posiadaja,ca wi~ksza. 
produkeyjoosc, rozporza,dza w ehwili rozstrzygaja,cej pot~z
niejszymi srodkami moralnymi i materjalnymi, a zatem rna 
lepsze widoki zwyci~stwa. 

l~ozwazania poprzedzaja,ce pomimo szkicowego eba
.rakteru oie pozostawiaja" zdaje si~, wa,tpliwosci, ze produk-
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cyjnosc przeci~tna odgrywa w losaen narodu niezmiernie 
doniosla. rol«:. Od niej zalc'-y, ezy dany oarod ma bye wolny, 
oswieeony i zamo:tny, czy tei rna zyc w Iliewoli, w ciemno
de i n~dzy. Teraz wypada z kolei zastanowie si~ nad pyta
niem, jakie wlasciwosci natury ludzkiej wywieraj,\ oa pro
dukeyjnose wplyw zasadniczy, Poniewaz z punktu wid zenia 
spolecznego gi6wnem zadaniem szkoly jest pieltgnow31lie 
wlasciwosci Judzkicb, korzystnych dla zycia zhiorowego, 
przeto odpowiedt na to pytanie lUiaiaby niemala. wagPo. Za
wiera~aby si~ w niej wskazowka, w jakim kierunku szkola 
powinna zwr6cic swe usilowania, aby najskuteczniej przyczy
ni(; si~ do zapewnienia krajowi pomyslnej doli. 

Historja ekonomicw3. ludzkosci zna d\va rodzaje pracy, 
3. mianowicie prac~ niewolnicz" i prac~ WOID<\. Wiadomo, ie 
pierwsza z nieu wsz~dzie i zawsze byla bez por6wnania 
mniej produkcyjna od drugiej, i w tem wlasoie tkwi gl6wna 
przyczyna upadku niewolnictwa, zar6wno w staroiytnosei, 
jak i w czasach nowszych. ProdukcyjnoSc(: niewolnika byla 
tak mala, ze tylko w szczeg61nie sprzyjaj,\cycb okoliczno
!kiacb zarobek jego znacztlie przewyzszal koszta utrzymania, 
i wlasciciel osiq,gat znaczniejsze zyski. Niewolnictwo bylo 
instytuej'\ ekonomicznie wadliw,-\ i wyszlo Z u'-ycia, jak dawne 
systemy lllaszyn parowych, wytwarzajqce zbyt malo pracy 
uzytecznej w stosunku do zuzytcgo paliwa. 

Jakaz jest zasadnicza r6znica poruif,;dzv niewolnikiem 
a pracownikiem wollJym? Nie chodzi tu naturalnie 0 st3no
wiska prawne obydw6cb ludzi, lecz jedynie 0 pobudki pracy. 
Gl6wo<\ pobudk<\ pracy niewolnika byt przymus zewnf,;tI7.lly~ 
obawa przed batem dozorey. Niewolnik przestawal praco
wac, gdy przestawal si~ bac. Pobudki rzq,dzqce pracowni
kiem wolnym 5<\ bardziej ziozonej skiadaj<\ sit;: oa nie ch~(:' 

zysku, ambicja, poczucie obowi<l,zku i wreszcie zamito\\a
oie praey. 

\Vszystkie te wyraz)' wskazuj<\ tylko 11:1 pewnc stany 
psychiczne czlowieka, ktore oie dadz,\ si~ doklaunie opisac 
i pomitidzy kt6rymi nie lila wYr:l)nych granic. Powiemy 
og61niej, i.e niewolnik pracuje gl6wnie pod dzialalliem o!iQ-
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;icznosci zewm;lrznycb. bezpo~rednia zas przyczyna pracy 
czlowicka wolnego tkwi w nim samym, w jego eharakterze 
i sklonno~ciach. 

Je1:eli zgodzimy si~ na taki punkt widzenia, to przyj
dziemy tatwo do wniosku, ,-e pomimo £ormalnego zniesienia 
niewolnietwa we wszystkieh odmianaeh Die przestalil istniee 
praea niewolnieza. Czlowiek, pracuj<\cy jedynie z obawy 
oiedostatku, jakkolwiek prawnie wolny, musi bye jako pra
cownik zaliczony do kategorji niewoinik6w. Zreszta, granica 
pomi~dzy dwiema kategorjami nie da si~ wyraioie oznaczye. 
Jedna i ta sarna jednostka pracuje w pewnyeh okresacb, jak 
niewolnik, w [l1nyell, jak ezfowiek wolny, nieruz takie 
przymus zewm;trzny oddziaf)'wa jednaezesnie z pobudkartti 
wewn~trznemi. 

Pomimo to wszystko mOina sobie wyobrazic ideainego 
niewoinika, pracuja,eego jcdynie dzi~ki przymusowi zewn~trz
nemu, i idealnego praeownika wolnego, pos!usznego jedynie 
pobudkom wewn~trlnylll. Pracownik zwykly zajmuje naj 
cz~~eiej polozenie posrednie. Stoi on hliiej jednego lub 
drugicgo Z owycb idea16w zaletnie od rodzaju pobudek 
pracy, kt6re maj4 w nim przewag~. 

Mo'emy teraz wyglosic twierdzenie ogolne, ze produk
eyjnose ezlowieka jest ten! wic;ksza. illl stoi on bliiej idealu 
pracownika wolnego, i ten nar6d posiada wiE;ksza, procluk
cyjnOSt~ przecit:tn:\, \V K;ti)rym praca wolna ma wi~ksz~ prze
wag~ nact prac~ niewoinicz~. 

St'ld wynika, '-e je'-cli szkota Illa bye powaznym czyn
nikiem pomyslnosci krnju, to gMwnem jej zadaniem powinno 
bye wychowanie praeownik6w wolnych, czyli piel~gnowa

nie t)'eh wla~ciwosci ludzkich, kl6re stanowi,\ istot~ pracow
nika wolnego. 

\Vymienitelll ezlery gl6woe pobudki, kieruj<\ce w pracy 
czlowickiem wolnym, a mianowicie: z<\dz~ zysku, ambiejc;, 
poczueie obowi<\zku i z3milowanie. Niewa,tpliwie najpot~t
niejszy wpiyw na produkeyjnose wywiera ostatnia. Zamilo
wanie pracy jest lakze najwybitniejsza. cecilq, odr6zniaja,c<\ 
pracownika wolnego od niewolnika. 
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Ogl<\danie pi~knego obrazu dostarcza widzowi duzej 
przyjemnosci, ale z pewnosci~ autor obrazu doznawal pod
~zas pracy daleko wit;kszej przyjemnosci, i dzi~ki temu 
wlasnie obraz jest pi~kny. Rozkosz tworzenia jest koniecz
nym i zasadniezym warllnkiem dobroci utworu. Jeicli malan 
pracllje jedynie pod wptywem ;'l;~dzy zysku lub slawy to 
z pewnoseia. nie stworzy on dziela wi~kszej wartosci, 1'ro
dukeyjnosc jego b<;dzie mala. 

Toi samo dotyezy w pewllym stopniu kaidego innego 
rodzaju praey. Kaidy dobry pracownik jest do pewnego 
stopoia artysta. i doznajc przyjemnosci w praey. Dobremu 
lekarzowi gt6WDa, przyjemnosc sprawia leczenie ehor6b, a nie 
pobleranie honorarj6w, dobry przemyslowiec znajduje zado
\Volenie gl6wnie w organizowaniu pracy ludzkiej, a Die 
w zyskach, dobremu rzemieslnikowi praca dostarcza wrazell, 
kt6re jedynie pod wzgl~dem natf(1::cnia r62:ni4 sitt od wra1::en 
artysty. Nawet proste, automatyezne rodzajepracy, jak wio
stowanie, koszenie, r6zne roboty ogrodnicze i t. p. dostar
czaja. wielu ludziom duiej przyjemnosci. 

Wypada dodat':, ie sa. jednak rodzaje pracy tak przykre, 
ie wobec nich nie moze byt': mowy 0 zamitowaniuj wyma
gah one poswi~cenia lub przymusu, a poniewai pierwsze 
nalezy do zjawisk wyja,tkowycb. przeto w tych rodzajacb 
praca niewolnicza musi z natury rzeczy przewaiat':. Takie 
prace so. spelniane w nowszych czasacb coraz nieclu;tfliej 
przez czlowieka, a skutkiem tego staj<\, si~ coraz kosztowoiej· 
szemi. W tern wtasnie tkwi przyczyna, ze technika nowo
zytna usHuje przedewszystkiem w tych dzialach zasta,pic r~ce 
ludzkie maszyna.. ograniczaja,c tym sposobem coraz bardziej 
pole pracy niewolniczej. Linja rozwoju wsp61czesnych spote
czenstw odbiega coraz dalej od ustroju ekollomicznego. 
opartego ott niewolnictwie, i to jest jednym z najwybitniej
szych rys6w nowozytnej cYwilizacji. 

Zamitowanie pracy wywiera najwi~kszy wplyw na pro· 
dukcyjno§(; i jest najpot~zniejszym czynnikiem rozwoju spo
leczertstw. Kraje zachodnie zawdzi~czaja. swa. niestychana, 
pot~g~ gl6wnie rozpowszechnieniu si~ tej cnoty wsr6d lud-
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llo3ei. Og6! ludzi pracuje tam z zamilowaniem, i ten rys 
eharakterystyezny rzuca si~ tam w aezy k<\:!demu obserwato
Towi, kt6ry przybyl 70 innyeh stran i posiada odrobin~ spo
strzegawezosci. Spostrzete all, ze w fabrykaeh, warsztataeh, 
kopalniach j t. d. paouje wesalos(; i zadowalenie z zycia. 
Praea nie jest tam rozrywk<\, ale ago! pracujl\cy nie llwaza 
jei weale za utrapienie i przeklefistwo. 

J est rzecz~ zupelnie pewn<\, te pod wzgl~dem produk
cyjnosci przecit;tnej nar6d nasz zajmuje jedno Z ostatnicb 
miejse wsr6d narod6w cywilizowanyeb. \V wieku XVIrI wi~k
sza ez~sc ludnosci naszego kraju pozostawala w poddanstwie, 
.a zutem mogla dostarczac jedynie pracy oiewolniczej, miesz
czanstwo hy}o nielic7.lle, a szlachta utracila SWI\ dawna. clziel
nosc . Produkcyjnosc nasza byla w6wczas przerazaj<\eo mata. 
Odbijalo si~ to w lichej uprawie p61, W Ilf;dznym stanie 
przemystu, w nizkim stanie oswiaty. w warlliwyeh ustawach 
krajowycb, w ubostwie skarbu. w zaniedbaniu obrony kraju; 
'Slowem nust~pstwem tej slabej produkcyjnosci by! fata lny 
stan kraju, a ostatccznie utrata niepodJeglosci. 

Od owych czas6w zmienilo si~ wiele na lepszej cz~sciej, 
nii." dawniej. spotyka sic: ludzi, praeujqc)'ch z zamitowaniem, 
i wzrosla prawdopodobnie znaeznie produkcyjnoS{; przecit:tn<l. 
Ale inne oarody europejskie poczynify takze pod tymi wzgl~
dami clute postt:py, zapewne wic:ksze. niz my. Skutkiem 
tego nietylko ni e zr6wualismy sic: z s~siadami, lecz jeszcze 
hardziej pozoslalismy w tyle, i niestety r6Zne oznaki wska
zujf\, ~e stan ten nie zmienia sit} na lepsze. 

P61 wiekll uplywa od czasu ostatecznego zniesienia 
panszczyzl1Y, lecz poj ~cia pallszezyzniane wci~7. jeszcze sa. 
w kraju wieke rozpowszechnione. Ogromlla cz~sc ludnosci 
uwaza prac~ za ci~ikf\ kan;. 7.a ostatecznosc, do kt6rej moie 
zmusic czlowieka ieclynie groiba glodll. Stosownie do tego 
pojltto units socjalizm nie jako \\')'zwolenie pracy, lecz jako 
wyzwolenie 7. )Jracy. Robotnik, produkuja,ey wif;cej ad towa
rzys z6w, jest uwazany za w),rzutka i zdrajc~, przeciwko 
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kt6remu wolno i nalezy u?ywac najecergiezniejszyeh srodk6w. 
Zajmujemy pierwsze miejsce w Europie pod wzglt;dem jlosci 
swia,t, kr6tkosci dnia. roboczego oraz HoSlci strajk6w i przy 
tern wszystkiem wyr6by casze pod wzgl~dem dobroci stoja, 
na szarym kolieu. Produkujemy mara i tie. Dotyczy to za
r6WDO produkcji materjalnei, jak i umyslowej. 

W tem wlasnie tkwia. przyczyny naszej slabosci, st<\d 
pochodzily niepowodzenia, kt6rych nam los nie szcz~dzil. 
sta,d poehodzilo, ?e nie mielismy sil do odparcia cios6w, 
kt6re nam wymierzali nas'j wrogowie. 

Podniesienie produkcyjnosci to niezb~dllY i zasadniczy 
warunek odmiany losu. Ta prawda powinna przyswiecac 
\vszelkim zarniarolU naszymj podniesienie produkcyjnosci po
winno bye najpierwszym celem usilowati naszych zar6wno 
zbiorowych jak i indywidualnyeh. 

\V tej praey najwa?niejsza rala lIlusi przypase szkole. 
gdy2: wplyw szkoly w zamierzonym kierunku mot.e bye naj
donioslejszy. Za swe g16wne zadanie szkola powinna uznae 
wyehowanie pracownik6w wolnyeh, czyli krzewienie zami
lowaoia do praey. Jezeli szkola zadanie owo ~pelni, jeieli 
zacznie ona wypuszczae rok rocznie ze swych mur6w rzesze 
dzielnych praeownik6w, kt6t'zy stopniowo zajm<\ przoduja,ce 
stanowiska na polu pracy narodowej, to fakt ten wywrze oa 
losy naszego kraju wplyw nieslychanie dooiosty, wplyw 
wprost nieobliezalny. 

Jak:ie to uczynie, aby kaZdy uczell wynosil ze szkoty 
zamilowanie pracy, lub przynajmniej wyehodzit z przeswiad
czeniem, zaczcrpni~telll z wfasnych doswiadczeii, 1:e praca 
moze bye pl'zyjemna, i 'e wtedy wlasnie wyniki jej s<\ naj
wiE;ksze i najtepsze? Odpowiedz oa to pyt..1.nie daje idea 
t. zw. sGkoly pracy. 
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Szkota pracy. 

W 
czasach obecnych odbywa sit;; we wszystkich kra
iach kultury europejskiej w dziecizinie szkolnictwa 
wa:tna ewo!ucja, ad kt6rej mazna oczekiwac calko
witego przeksztalcenia szkoly i metod wychowania. 

Ewolucj~ t~ scharakteryzujemy kr6tko i jasDo, m6wi<\,c, ze 
poi ega ana na zmianie idealu wychowawczego. 

Kazda 5zkola, posiada pewicn ideal wychowawczy. 
Ucieiesnieniem tego idealu bylby czlowiek, posiadaj<\cy pc
WDe okreslone wlasciwosci umyslowc, moraine i fizyczne. 
Szkola d3,7.y do tego, aby swych wychowal'ic6w mo<':liwie do 
idealu takiego zblizyc. Ideal wychowawczy nie jest zazw)'
czaj scisle okreslony w zadnym dokumencie, maZDa jednak 
zawsze go wyczuc z program6w, metod nauczania, a ,vresz
de z wyobrazeJ\ i pogla,d6w nauczycieJi i wycbowawc6w. 

Idealem wyehowawezym szkoly dotyehezasowej by! 
czlowiek, ktor'Y dWM wie czylr trudyta. Siowa le uwydatniaja, 
jedynie rys zasadniczy. najbardziej rzueaja,ey sit:; W oezy 
idealu szkoly dzisiejszej, a przytem dotyez<\ tylko jednej 
strony. mianowicie strony intelektunlnej, a !lie dotykaja, 
\Veale wlasciwosei moralnych. Wszechstronna charakterystyka 
wymagalaby dluzszcgo opisu; pominiemy ja, eatkowicie, gdyz 
powyisza krotka definicja pozwala w dostatccznej mierze 
wyswietlic przeciwiellstwo pomit:;dzy stanem obeenym a da,
?eniami nowDczesnemi. 

Ten ideal dot)'chczasowy ust/ipuje cort'll bardzicj miej
s ea iclt!alowi nowemu, idcalowi szkoly przyszlosei, a nowym 
ideatem wychowawczym jest deieJu'Y pracow'lik, t. j. cztowick, 
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posiadnjqcy zomilowanir do prary i Ilmiciqc,' pracowat. Obccna 
szkota wyc howuje,lub pragnie wychowywac ludzi mysli, szkola 
przyszla b~dzje wychowywata ludzi czynu. 

Przyczyn takiej ewolucji szukac oale?:y w r6in) rh pro
cesach rozwojowyeh, odbywajt\cych si~ w spoleczellstwach 
eywilizowanych. Sto lat temu szkola ludowa stala zdala oel 
~ycia i nie starala si~ weale przygotowywac swyeh wyeho
walkow do pn:yszlej pracy produkeyjnej. Syn chlopski szedl 
do szkoly celem nabycia pe,Ynej kuhnry og61nej. a gJ6woie 
pewnych wiadomosci z dziedziny religji, ale rolnictwa uezyl 
sj~ on jedynie od ojca, od sa,siad6w, albo wreszcie z wlasne
go doswiadezenia. Dzis sprawy siC; skomplikowaly. Rolnictwo 
stalo si~ umiej~tno~el\ wielce zlo1:on<\, i nawet w skromnym 
zakresie gospodarstwa ehlopskiego jut tradycJa Die wystar
cza; slusznem wi~c jest 1:a,danie, aby szkola w granieach 010-

?:IiWO~Cl zaprawia la swyeh wychowancow do zajf;l' przy
sxlyeh, czyli, aby to byla szkola pracy. 

Szkola ~rednia, tak xw. "og6Inoksztalcl\ca\ ehlubi si~ 
tern, 1:e przygotowuje nle do pewnyeh okre~lonych zawod6w, 
leez dba ;edynie 0 wszeehstronny, harmonijny rozwoj umy
slow)' swycb pupil6w. Pogll\d ten pol ega jednak na zludzenill. 
Gimnazjum klasyezne, bo 0 nie gl6wnie ebodzi. nie jest wcale 
szkoll\ og61noksztalel\ea,. Ksztalci ono !lie;ile przysztych biu
ralist6w, pracownik6w,litel3t6w, i tych uczonych. kt6rzy prze
wa2nie po~wi~caja. si~ poszuk!waniom arehiwalnym, ludzi 
ksia,zki i pio ra, dla kt6ryeh erudycja jestczems zasadniezym, 
czelD~, posiadajl\cym wlasno~c samoistna,. Natomiast szkola 
obecna przygotowuje bardzo ile pr7.yszlych technik6w, kup
c6w, przemyslowc6w, rolnik6w, lekarzy, t. j. iudzi, din kt6-
rych gl6wn~ rzeeza, jest opanowanie pewnych okreslonyeh 
rodzaj6w pracy, a erudycja posiada tylko wartosc po
moeniczl\, 

Dawniej gimnazjum wyehowywalo gl6wnie Iudzi . nale
:t:a.eych do pierwszej kategorji , a wi~c odpowiadato do~(' do
brze zadaniu) obeenie w~r6d wychowatic6w szkoly §redniej 
rna xnaezoa. przewag~ kategorja druga. Skutkiem tego cora;(; 
wyrainiej ujawnia si~ anomalja obeenego stanu neezy, eoraz 
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tywiej og61 odczuwa sprzecznosc pomi~dzy szkota, a wyma-
ganiami zycia. To poczucie jest jedn<\ z przyczyn ewolucji, 
kt6ra odbywa si~ przed naszemi oczyma. " 

Ewolucja ta daje sir: takze uzasadoic z punktu widzenia 
pedagogicznego. Fizyczna i umyslowa organizacja czlowieka 
powstala w wa1ce a byt. Umyst ludzki rozwina.1 si,;:. gdyz byl 
on uzyteczny do pokonywania przeszk6d, do ujarzmienia na
tury, gely? nad~Lwal on celowy kierunek dzialalnosci czlo
wieka. Posiadamy go wi~c po to, aby poslugiwac si£; nim 
w naszycb czynnosciacb, w pracy, w post£;pkach, a nie po to, 
aby tworzye w nim sklad ciekawyC'h wiadomosci. Dlatego te7: 
jest n:l swiede stosunkowo bardzo niewielu ludzi, kt6rzy d<\zll;. 
do zdobycia wiedzy dIa niej samej, z prostej ciekawosci. Sa. 
to wyj<\tkowe organizacje umyslowe, osia.gaja.ce pelni~ roz
woju tylko w s7.czeg61nie sprzyjaja,cych warunkach. Ogromna 
wifikszosc ludzi ceni wiedz~ tylko a tyle, 0 He mo?e si£; oia. 
poslugiwac w rMnorodnyeh zadaniach zyeiowyell. 

Zwfllszcza dziecko jest zupeloie niezdolne do zacieka
'wicoia bezinteresowoego. Dziecko kilkoletnie jest to istota 
ogromnie ezynn:!. Jest one wcia.z ezel1lS zajli!te. Buduje domy 
z kart, lIrza.dza ogrady na piasku, rysuje, powozi i t. d. 
iuteresuja. je tylko [e neczy, kt6re pozostaj<\ w bezposrednim 
zwia,7.ku z temi czynnosciami. Tak np. szescioletniego ehlopca 
interesuje wielce karl, poniewaz w wyobrazni jezdzi on ez~sto 
konno, natomiast nie intcresuje go weale krowa, gdyz w za
i~ciaeh jego ten poczciwy ezworoo6g oie odgrywa zadnej 
roiL Interesuje go szabla, gdyz w wyobraini toczy on sro
gie wojny, a nie interesujq u?:yteezoe grabie. Najulubiensz<\ 
ksi<\zk<\ wsr6d dzieci, a zwbszcza wsr6d ehtope6w, jest Ro
binson Crusoe, gdyz maly ezytelnik utozsamia sie z boba
terem powiesci, rnieszka w wyobrazoi na bezludnej wyspie, 
poluje na kozy, wypala garnki, walezy z ludozercami i t. d. 
Jednem slowem powiesc ta wyzwala w oim sHy pra.ee do 
czynu, do dzialalnosci, i to stanowi jej wielki urok. Pr6bo
wano r6wniei spopularyzowa(; W swiecie dzieci~C)'m Don Ki
szota, ale pr6by te nie miaty powodzenia. Natura ryeerza 
z Mans7Y jest czems zbyt dalekiem ad upodobaJi dziecka. Nie 
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uto?:samia si~ ana z bohatereOl i mote tylko przygJ<\dac sit;' 
scenom powiegci, jake widz bierny, a taka rola jest dla 

# dziecka czems nieznoSnem. 
OczywiScie 5zkola powinnn ~cisle lic7.Yc si~ 1. tq, pod

stawowa, struktura, psychologji dziecit:cej. Nauclyciel Die jest 
rze~biarzem. kt6ry z martwej gliny mote wytworzyc wszelkie 
ksztatty, jakie !DU nasunie Iantazja; jest on raczej podobny 
do ogrodnika, kt6ry piel~gnuje roslin~, noszqcl\ w samej sa
bie prawa swcgo rozwoju. Dlatego jest fzee?" zupclnie fat
szywa. meblowac gfowy dzieci~ce wiadomosciami, kt6re nie 
maja. bezposredniego zwia.zku z zyciem umyslowcm dziecka 
i z jego dzialalnoscif\. 

Dziecko z biegiern czasu poznaje coraz lepiej olae?a
jqcy swiat, ale tcn praces poznawczy jest ezems powtornem. 
ezems tylko pomoeniezern. ZasadDicz~ linj~ rozwoju stanowi 
raezej stopniowe opanowywanie Srodowiska, a minnowicie 
dzieeko eoraz lepiej uezy sit; obraeac on sw~ korzyM· ezyn
niki sprzyjaja,ee i bronic sit; przed niesprzyjaja,cymi, a takZe 
coraz dobitniej wyra1:a swe mySIi, fantazje i pragnienia za
pomoea, glosu i giestu, a marzy 0 zclobyciu jeszcze ionych 
srodk6w wypowiadania sit: takich, jak rysunek, lllodelowanie 
wyszywanie, wyroby z drzewa i t. d, 

I w szkole ta linja rozwoju powinnn bye utrzymana. 
Szkola powinna bye terenem dzialnlnoSci dziecka podobnie, 
jak tycie poprzedoie. Zadanie szkoty polega nie nn tern, aby 
odchylac rozw6j dziecka od kierunku, ktory mu wykrMIHa 
natura, leez odwrotnie, aby ten rozwoj naturaln), spott:go
wac, przySpieszye i wzbogacic. 

Jeieli szkola przys,~oi sobie zasady powyisze, to 7:ycie 
szkolne ulegnie 7asndniczym zmianom. Ksztalcenif! b~dzie 

sit: odby\vato nie droga, uczenia sit: z ksitliki prawidet, opi-
56w i opowiadan, jak to przewatnie dzieje sit: rlzisiaj, lecz 
droga, pracy tw6rczej lub prac, maja,cych oa celu opanowa
nie otaczaja,cego swiata. Na pierwszy plan wyst<\pia, rysunki. 
modelowanie, wyroby z drzewa i metalu, piel~gnow3nie 

ro~lin i zwit!rz!:\t, badanie doswiadczalne zjawist~ fizyeznych, 
chemicznych i t. p. 
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Gdyby trzymae si~ z cala, konsekwencjq, zasad powyz
szych, to wiedza teorctyczna bytaby udzielana tylko 0 tyle, 
o ile stoi w bezposrednim zwi<\zk ... z wymienionymi pracami 
j ulatwia ieh wykonanic. Ale takie bezwzgll;:dne trzymanie 
si~ zasady byloby, w warunkach obecnycn, rzecza, niemo
:Wwa,. Jak w kaidem zagadnieniu praktycznem, tak i tutaj 
musi bye zawarty rozsa.dny kompromis pomi~dzy wymaga
niami teorji, a wymaganiami wanmk6w chwiH. Tak np. hi· 
slorja nie stoi w zwi<\zku bezposrednim z kw«:stjami prak
tycznemi codzieonego iycia, pomimo to jednak szkola Die 
moze sif,l wyrzec nauezania historji. Ale i tll nowe pra,dy oie 
wa,tpliwie oie pozostana. bez wplywu. Uczen nie b~dzie otr"y
mywal gotowego kursu, przystosowanego ad tlsum Del/ini, 
leez b~dzie musial sam stwarzac sobie obraz przeszlosci, za 
pornota, studjowania powainych Illonografji. Przy tym trybie 
nauczania nic wyniesie on ze szkoly zaokra,glonej ale po· 
wierzchownej i nietnvafej wiedzy nistorycznej. jak to si~ 

dzieje dzisiaj. oatominst zdob~dzie rzeczy daleko cenniejsze. 
a'mianowieie lepsze zrozumienie prpeesu historyczoego, pe
wieo zmysl historyczny, a nadewszystko zamifowanie do stu
dJ6w lub przynajrnniej lektury historycznejj skutkiem tego 
b~dzie on i po opuszczeniu szkofy rozszerzal i pogt~biat swe 
wyksztatcenie historyezne, 0 co gf6wnie ehodzic pow in no. 

Szkola praey wysuwa si~ dzis na pie,wszy plan ruehu 
oswiatowego we wszystkich krajach cywilizowanyc.h; u nas 
donioslosc tcj sprawy jest mo~e wi~ksza nii gdziekolwiek 
indziej, bo my, jako pracownicy. pozostalismy w tyle za in
nyrui, i to wlasnie stanowi najwi~ksz<\ nas?<\ slabosc. 
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