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O potrzebie kształcenia charakteru. 
Pierwszym warunkiem pomyślnego jakie- 

goś wyniku, jest siały, niezłomny charakter, 
który zawsze idzie jfcrostetni drogami i silnie 
stoi przy tern, co raz uznał za dobre i słuszne. 

Charakter jest koroną i sławą życia: on 

jest ludzką naturą, w najlepszej jej formie. 

Charakter; to nałóg zachowywania się 
moralnego w ten a nie w inny sposób. Ktoś 
bez charakteru, w okazyi codziennej robi ze 

siebie wahadło i nieraz spala całą moc ener- 

gii we walce wewnętrznej o t<», co czynić wy- 

pada, a to samo ktoś inny “z charakterem" 
wykona bez wahań, bez kosztów procesu we- 

wnętrznego. 
Przytem pamiętać należy, że charakter 

może być zdrowym tylko przy czystych my- 
ślach, przy dobrych intencyach jakiegobądź 
czynu. 

dnak charakter. Talent znaczy dużo, ale cha- 
rakter jeszcze więcej. Pierwszy odziedzicza- 
my przypadkowo, drugi zdobywanii własttemi 
siłami. 

Zdolności, mienie i stanowisko społeczne, 
mogą być człowiekowi dane przez urodzenie 
lub łaskę losu, ale dobra duchowe i zalety ser- 

ca, ale siłę charakteru i czystość obyczajów, 
oraz rozgarnienie życiowe może człowiek tyl- 
ko własnemi siłami osiągnąć. Dlatego bardzo 
często ludzie uzdolnieni, pochodzący z dobrej 
i bogatej rodziny, stoją o wiele niżej od mniej 
zdolnych, z niższych warstw społeczeństwa 
pochodzących, którzy jednak usilnie i bez spo- 
czynku pracują nad wyrobieniem własnego 
charakteru. 

Charakter jest chlubą człowieka, o ile on 

sam go sobie wyrobił — jest również dowo- 
dem starannego wychowania. 

Bardzo zdolni i uczeni ludzie są zwykle 
podziwiani, ale zaufanie wzbudzić mogą do- 
piero wtedy, gdy równocześnie są ludźmi cha- 
rakteru. 

charakteru. Do rzeczywistej prawdomówności 
należy dlatego bezwarunkowo zgodność czy- 
nu ze sic*wami — człowiek rzeczywiście powi- 
nien być tym, za kogo chce uchodzić. 

Każdy błąd oddziaływa zgubnie na cha- 
rakter i człowiek staje się innym, traci na o- 

byczajności i zachowaniu; nieprzyjemne u- 

czucia trapią go. wyrzuty dręczą, a sumienie 
— ten nieubłagany, srogi sędzią — potępia go. 

Posłuchajcie, co mówi o tern pewien my- 
śliciel: jeśli ina>z jakąś plamę na swem ubra- 
niu albo dziurę na łokciu, myślisz często, że to 
nic nie szkodzi, albowiem tego nikt nie widzi 
— ludzie bowiem mają co innego do roboty, 
jak tylko mnie się przyglądać. Idziesz więc 
sobie swobodnie i nieraz masz racyę. Jeżeli 
jednak masz coś pięknego na sobie, np. sznur 

korali nowych na szyi lul> t. p., to idziesz 
wówczas często z wyzywającem obliczem i 
spuszczasz oczy, aby nie widzieć, jak wszyscy 
ludzie stawają i kładą na ziemię to, co niosą 
w ręku i nic innego nie robią, tylko podziwia- 
ją twoje wspaniałości. Takie myśli przychodzą 
ci do głowy, ale mylisz się, gdyż nikt nawet 
okiem nie rzuci na ciebie. No, raz — sądzisz 
— nikt na mnie nie popatrzył, ale drugim ra- 

zem wszyscy zbiegać się będą. aby cię oglą- 
dać ; ale i to cię zawodzi. Tak samo jest z two 
jemi cnotami i występkami, leżeli zeszłeś na 

manowce, na zlą drogę — sądzisz, że nikt cię 
nie zna i nikt na ciebie nie patrzy, a to nie jest 
zawsze prawdą. Jednak, jeżeli idziesz zawsze 

prawą drogą, to nieraz wmawiasz w siebie, że 
każde dziecko zna ciebie i twoje myśli. Ale 
świat często przeslepia tak dobre czyny jak 
i złe. Jedno oko jednak widzi wszystko, t.j. 
oko Opatrzności. Dlatego szanuj zawsze sa- 

mego siebie i wobec Boga i wobec sumienia 
własnego. Wówczas nic będziesz potrzebował 
obawiać się raz. że cię wszyscy widzą i obtna- 
wiają, a drugi raz gniewać się, ze cię nikt nie 
widzi”. Tyle ów filozof. 

I >latego też każdy, dążący do ulepszenia 
swego bytu, w pierwszym rzędzie starać się 
powinien o należyte wykształcenie swego 
charakteru. 

Złe myśli i czyny, choćby najmniejsze, 
burzą charakter. Mściwość, zazdrość, niena- 
wiść, łakomstwo i t. p. namiętności, są już po- 
niekąd dowodem braku charakteru. 

Ludzie zdrowego charakteru, słuchają 
przedewszystkiem głosu sumienia i obowiąz- 
ku. Skoro przytem obdarzeni są energią dzia- 
łania, stają się nieraz potęgą, zagrzewającą 
innych również do czynu dobrego. W' historyi 
naszej, między innemi, jaśnieje przykład Zofii 
Chrzanowskiej, żony Samuela Chrzanowskie- 
go, dowódcy zamku trębowelskiego. Po dłu- 
gich a bezskutecznych walkach, wobec silne- 
go natarcia Turków i uszkodzenia murów za- 

mkowych, Chrzanowski zwołał radę wojenną, 
na której postanowiono poddać twierdzę^ 
Wtem między obradującymi stanęła małżon- 
ka Chrzanowskiego, grożąc mu, że jego i sie- 
bie przebije trzymanemi w ręku nożami, jeżeli 
o poddaniu twierdzy postanowi. To dzielne 
wystąpienie Chrzanowskiej przejęło zebra- 
rych najwyższym zapałem, tak. iż zdołali je- 
lcze utrzymać twierdzę, aż do chwili przyj- 
ęcia posiłków, które ostatecznie odparły Tur- 
ków od bram miasta. Otóż kobieta ta miała 
• mrocz energii silnej, wysoko rozbudzoną pod- 

iawę uczuciową charakteru, warunkującą 
szlachetność czynów. 

Franklin zawdzięczał swą sławę nie swo- 

im zdolnościom, ani swej wymowie, ho te by- 
ły miernego stopnia, ale znanej swej nieska- 
zitelności chaarkteru. “Dlatego to — mówił 
on — taki mir miałem wśród swoich współ- 
ziomków”. Franklin był mierny mmówcą, mu- 

siał się namyślać co do dolx»ru słów, ledwie że 

poprawnie się wyrażał, a przecież dopiął celu! 

Możnaby powiedzieć, że charakter jest o 

wiele większą potęgą niż wiedza. Głowa bez 
serca, inteligencya bez moralności, zgrabna 
postawa bez dobroci — są co prawda potęgą, 
ale podrzędną potęgą. Charakter pozyskuje 
zaufanie bez względu na to, czy osobnik zaj- 
muje wyższe czy niższe stanowisko. Wpływ 
charakteru zawsze i wszędzie ma swoje zna- 

czenie. Ponieważ prostota w sposobie myśle- 
nia, niezmienność myślenia i stałość woli — 

są własnościami, które bardziej niż wszystkie 
inne wzbudzają |*>ważanie i zaufanie. » 

Także w czynnościach zawodowych są 
bardzo ważne prawidła^obyczajowe. Na nich 
zasadza się z jednej strony wierne spełnienie 
obowiązków, punktualność, sumienność w 

wypełnianiu nawet najdrobniejszych rzeczy, 
a z drugiej strony zaufanie, które każdy sobie 
zyskać powinien, kto chce dojść do czegoś. 

Charakter wytwarza większą potęgę, niż 
bogactwo, które zwykle tylko zawiść w/bu- 

a. Zdrowy charakter wnosi z sobą wpływ, 
■>: >ry zawsze ma znaczenie, ponieważ jest wy* 
n!; i cni wypróbowanego charakteru, uczciwo- 

i wytrwałości, wogóle przymiotów', które 
' i* rej niż wszystkie inne wyrabiają ogólne 

u anie i szacunek każdego. 
wincoln zawdzięczał swój czterokrotny 

v\j >or do sejmu w Illinois i swój wybór na 
1 

ngres swemu męskiemu charakterowi, któ- 
r pozyskał mu nietylko jego niewykształco- 
ny’ h towarzyszów młodości, ale także i takich 
u:<!zi, którzy go przewyższyli wiekiem, wy- 
kształceniem i powagą. 

Zdolności, wiedza i bogactwo, mają wiel- 
kie znaczenie w życiu, o wiele większe ma je- 

Wykształcenie charakteru zależy przede- 
wszystkiem od wzoru. Nieświadomie kształci- 
my się podług charakterów, zwyczajów, oby- 
czajów’ i przyzwyczajeń, które znajdują się w 
naszem otoczeniu. W tym względzie bardzo 
wiele zdziałać mogą dobre nauki, ale większy 
jeszcze wpływ mają dobre przykłady, ponie- 
waż te pokazują nam naukę w czynach, a mą- 
drość w dziełach. V. tego powodu trzeba zwa- 
żać przedewszystkiem na dobre otoczenie. 
Szukajmy zawrze takiego otoczenia. które 
nas w zmacnia i żwawszymi czyni do pracy ży- 
ciowej. a unikajmy takiego, które nas osłabia 
i próżnymi czyni. 

Charakter bywa wzmacniany i podtrzy- 
mywany niemniej także pielęgnowaniem do- 
brych przyzwyczajeń. Mówimy, że przyzwy- 

Canning, angielski mąż stanu, pisał razu 

pewnego do swego przyjaciela: “Tylko przez 
własny inój charakter chcę się wybić wyżej; 
żadnej innej drogi szukać nie chcę, a dość je- 
stem usposobienia sang w mistycznego, abym 
się mógł spodziewać, że droga przezemnie o- 

hrana, jeśli może także nie najszybsza, to, w 

każdym razie, jest najpewniejsza". 
Człowiek charakteru trzyma się zawsze 

i wszędzie obyczajnych i dobrych prawideł, 
bez względu na to, czy inni go widzą, czy nie. 
On nie unika hańbiących spraw z obawy 
przed wykryciem, ale wskutek nieskazitelnego 


