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Grzeczność—Zasadą Dobrego Wychowania. 
Grzeczność nie jest nauką łatwą ani ma- 

łą, powiada Mickiewicz w “Panu Tadeuszu”. 
W dawnej Polsce były nawet przepisy 

grzeczności. Była ona cechą dobrego wycho- 
wania, poważaną i.cenioną bardzo. Młodzież 
od królewiąt począwszy pobierała naukę grze- 
czności. Wojewoda Jakób Sobieski posłał sy- 
nów do Krakowa, aby nauczyli się kłaniać, 
tańcować, zachowywać w’o*bec starszych itd., 
żeby “po polsku byli grzecznymi.” 

Grzeczynm był też ukłon polski, a choć 
nizki niesłużalczy, lecz pełen godności. Grze- 
czność przebijała w tańcu polskim, w tych 
ukłonach wdzięcznych, zwrotach uprzejmych 
i pochylaniach tancerza ku tancerce, na co 

dość przypomnieć naszego poloneza lub ma- 

zura, gdzie nieraz nawet tancerz przed swą 
lubą zgina kolano. 

Przyklękanie było wogóle jedną z cech 
grzeczności polskiej przynależnej rodzicom. 
W wszelkich ważniejszych okolicznościach 
życia, przy powitaniu, na pożegnanie, dzieci 
padały rodzicom do nóg. Widzimy to w te- 

atrze , Halce*’, w “Mazepie", we wszystkich 
dawniejszych sztukach. Dziś z tego dawnego 
zwyczaju pozostały nam tylko wyrażenia 
jak: padam do nóg, ścielę się do stopek, cału- 
je rączki, lecz jest to to tylko grzeczność wyra- 
żona w słowach a nie w czynie. 

•Przyzwyczajeni do grzeczności ojcowie 
nasi gorszyli się jej brakiem u obcych grzecz- 
ność ńazych prapradziadów pochodziła z 

wrodzonej im uprzejmości serca, była potrze- 
bą natury polskiej, cnotą nietylko przyuczo- 
ną, lecz wrodzoną. 

To też jak mówimy o taropolskiej gościn- 
ności, możemy mówić o staropolskiej grze- 
czności. "Polska grzeczność w polskim tylko 
chadza kroju”, mawiał Maksytniljan Fredro, 
wielki mówca z siedemnastego wieku. 

W dawnych wiekach słowo grzeczność 
miało różnorodne znaczenie. Wywodzono je 
od k’rzeczy, to znaczy dorzeczność. Grzecz- 
ny znaczyło tyle, co dorzeczny, rozumny, 
właściwy, usłużny, doskonały, znakomity, ła- 
dny. lak Sienkiewicz vv swych przepięknych 
powieściach historycznych mówi o grzecznej 
jeździe, .zamiast dobrej, o pannie, która „for- 
tunę grzeczną ma", zamiast majątek znaczny. 
I' dawnych pisarzy spotykamy też często sło- 
wo grzeczny w rozmaitem znaczeniu. Xip. 
kunie grzecznie (ładnie) ubrane; może grze- 
cznie (pięknie) kto malować nie będąc ma- 

larzem; znacznej grzeczności (urody) dama; 
czemu siedzisz jak sęp, ty moja grzeczności? 
(piękna osc4k>). Mówiło się również o grzecz- 
nej (warownej) twierdzy, o grzecznie (pię- 
knie) napisanych tragedyach, o obfitości grze- 

cznych (dobrych) ryb, nawet o śmierci grze- 
cznej (dobrej). 

Na człowieka przesadnie grzecznego mó- 
wiono w dawnej Polsce grzeczniś. Takich 
śmiesznych “grzecznisiów”, którzy pnzesad- 
ną grzecznością prędzej nas rażą, niż ujmują, 
jeszcze dziś posiadamy, lecz grzeczność w do- 
brem tego słowa znaczeniu jest cechą ludzi 
dobrze wychowanych, delikatnych, z którymi 
chętnie przestajemy. 

Grzeczność jest bowiem przymiotem 
człowieka, który w towarzystwie zwraca wię- 
cej uwagi na drugich niż na siebie, wie kie- 
dy i jak się odezwać, nie uchybi nikomu. 
Grzeczność okrasy obcowania ludzkiego, u- 

mie każdemu dogodzić— mówiono dawniej. 
• Z biegiem czasu utraciliśmy wiele z da- 

wnych zwyczai, tak też i staropolska grzecz- 
ność uległa zmianie, nie jest już dziś tern, 
czem była dawniej, A jednak pozostała zasa- 

dą dobrego wychowania i od najmłodszych 
lat spotykamy się z słowem: grzeczny: 

Bądź grzeczny, bądź grzeczna, dzieci 
bądźcie grzeczne! powtarza się dzieciom, no, 
jeśli tylko raz na dzień. I słusznie, bo dom 
powinien być szkołą grzeczności. 

Przedewszystkiem grzeczność należy się 
rodzicom.. Grzeczne powinno być przywita- 
nie, pożegnanie, grzeczną każda odpowiedź 
dzieci. Nie należy też nigdy ojcu i matce 
mówić “mój stary, stara,” jest to brzydki, na- 

ganny zwyczaj niemiecki. 
Grzeczność obowiązuje nas tak w domu 

jak po za domem. Oto kilka zasad grzeczno- 
ści. 

Nie potrącaj przechodniów, a jeśli potrą- 
cisz, przeproś grzecznie. Na zapytania ludzi 
nicznających miasta, odpowiadaj grzecznie. 
\Y tramwaju, wagonie, w kościele ustępuj 
miejsca starszym. Nie wchodź pierwszy do 
składu, domu swego, powozu, tramwaju i t. 
d. Kłaniaj się rzecznie; grzecznym ukłonem 
nem nie jest kiwnięcie końcem nosa. jak się 
nieraz widzi. 

W Anglii panuje zwyczaj, że młodzi idą 
na ulicy od strony ścieku, gdzie zwykle wię- 
cej zgiełku i niewygodniej, u nas idzie się 
po lewej stronie. 

Do pokoju nie wchodzi się w kaloszach, 
lob zabłoconych trzewikach. 

Starszym nie przerywaj w rozmowie. 
Siedź prosto, nie bujaj się na krześle. Nie za- 

kładaj nogi na nogę. Na zapytanie odpo- 
wiadaj grzecznie słucham, uważam, pro- 
szę. Przy jedzeniu nie baw się widelcami, 
nie jedz nożem, nie kląskaj. Jeśli kobiecie jaki 
przedmiot upadnie n. p. chustka, klucze, pa- 
rasol podnieś Przy kaszlu, ziewaniu zatykaj 

.ręką usta. Jeśli jesteś gospodarzem pamiętaj, 
że uprzejmość i grzeczność pana i pani domu 
podwójnie czyni miły dom gościowi. 

Jeśli grzeczność zdobi kobietę to.jest ko- 
nieczną u mężczyzny. Mieszka- grzeczno- 
ściami nic napełnisz, ale pieniędzmi, powia- 
da wprawdzie przysłowie, lecz nic nas tak 
nie ujmie jak grzeczność. Powiadają iż Fran- 
cisek I., kroi francuski, tak grzecznie odma- 
wiał, że każdy odchodził nim zachwycony, 

.gry Karol V. tak niegrzecznie przyobiecał, że 

każdy odchodził do źy\\,cgo oburzony. 
Crzecznoś jest więc cnotą, która wszyst- 

kich za serce chwyta. Wrodzona naszemu na- 

rodowi wyróżnia nas wśród obcych. Pielę- 
gnujmy więc naszą staropolską grzeczność 
przekazaną nam przez ojców, nie traćmy ani 
jednej z naszych odrębności nafodowych. 

Miejskie kwiaty. 
Smutno sercu, gdy widzę za okienną szybką, 
.1*rudną i pyłem miejskim pokrytą, za kratą, 
Kwiatek jaki, roślinkę wdzięczną, smukłą, 

gibką, 
Za słońcem i powietrzem tęskniącą co lato... 

Jeszcze smutniej, gdy w oknach młode widzę 
twarze 

Ho warsztatów przykuci, nie wiedzą, co wio- 
sna. 

Którym jeno śnię każe nędza bezlitosna 
Ze ciężko dyszeć w pyle nieznośnym i skwarze 

C iężkiej pracy nieszczęśni, wieczni niwolnicjr 
I anienieczki tęskniące za sklepową ladą. 
Szapo-we panny z twarzą chmurną, bladą, 
I dzieci wychowane w zaduchu -piwnicy... 

Jakież to niezliczone tłumy pracujące. 
Iłeż bogactw ich praca ludzkości przysparza 

• A przecie żyją gorzej wiejskiego nędzarza. 
Bo nie stać ich na świeże powietrze, ni słońce. 

Jak piękność plastyczna pewnych kształ- 
tów, muzyka skali chromatycznej, poezya 
wierszowa zewnętrznej miary sylab tak ży- 
cie towarzyskie pewnej zewnętrznej miary, 
skali i kształt uości form potrzebuje. 

♦ * * 

Jako towarzyszka myślącego i działające- 
go mężczyzny, jako matka dzieci powołanych 
do trudnych, a wielkich zadań społecznych, 
jako nareszcie człowiek, potrzebujący celu ży- 
cia i umiejętności działania, aby to życie li- 
tr zy mać w moralnej godności i materyalnym • 

dostatku, kobieta weszła w obywatelstwo 
świata i zarówno z mężczyzną potrzebuje 
wiedzy. 


