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Otrzymałem wychowanie odpowiadajac̨e memu pochodzeniu wraz z
krwia ̨ chłopska,̨ która płynie w moich żyłach i z duchem krytycyzmu, który
by wkrótce zrobił z całego narodu społeczeństwo „demonów”, gdyby poboż-
ni braciszkowie Ignorantyni nie utrzymywali w nim porzad̨ku. „Każdego
dnia – powiada mój biograf – słychać tam było (tzn. w domu mojego ojca)
koncert przekleństw przeciw Opatrzności, przeciw społeczeństwu, przeciw
ludziom”. Tak powiada mój biograf, a nie wat̨pie,̨ że czerpał wiadomości z
dobrego źródła. Jeżeli jednak mam powiedzieć prawde,̨ to przyznam sie,̨ że
zrobiliśmy jeszcze gorzej: zamiast przeklinać Opatrzność – nie myślimy o
niej wcale.

W każdym razie nie byliśmy bluźniercami ani niedowiarkami. Z całej mo-
jej rodziny dopiero ja pierwszy i jak dotad̨ jedyny jestem wolnomyślicielem.
Warto opowiedzieć w jaki sposób do tego doszło.

Pierwsze wat̨pliwości religijnemiałem około szesnastego roku życia, w na-
step̨stwie kazań misyjnych, które odbyły sie ̨ w Besançon w roku 1825 oraz
pod wpływem lektury „Dowodu istnienia Boga” Fénelona. Kiedy sie ̨ dowie-
działem z tej ksiaż̨ki o istnieniu ateistów czyli ludzi zaprzeczajac̨ych istnie-
niu Boga i wyjaśniajac̨ych wszystko odchyleniami atomów a wiec̨ – jakby po-
wiedział Laplace – przez materie ̨ i ruch, zaczał̨emmarzyć o tym, aby poznać
ich prace, dowiedziałem sie,̨ jak bronia ̨własnych twierdzeń, inaczej mówiac̨,
aby przeczytać ich ksiaż̨ki, tak jak czytałem Fénelona. Możecie to nazwać
„niebezpieczna ̨ ciekawościa,̨ nie rokujac̨a ̨ niczego dobrego”, jeżeli tak wam
sie ̨ podoba; przede wszystkim jednak świadczyło to o moim pragnieniu wie-
dzy i – ośmielam sie ̨ to powiedzieć – o mojej uczciwości.

***
Zreszta,̨ nigdy niemiałem specjalnego upodobania do dewocji. Nie lubiłem

ani spowiadania sie,̨ ani przystap̨ienia do komunii, ani przyjmowania św. sa-
kramentów, ani całowania krucyfiksu, ani asystowania przy umywaniu nóg
ubogim; miałem również głeb̨oka ̨antypatie ̨do wszelakich klechów, dziadów
i gryzipiórków kościelnych, których uważałem za obłudnych świet̨oszków.
Bardzo wcześnie też zauważyłem, że dla zakrystian nie ma Boga.

***
Kościół uważał zawsze wychowanie za tytuł do swego triumfu, za najpiek̨-

niejszy klejnot swojej korony. Bo przecież tylko Kościół potrafi wychowywać
młodzież, kształtować jej umysł i serce. Nie trzeba bed̨zie żadnej długiej roz-
prawy dla wykazania, że jeśli chodzi o wychowanie, to Kościół niema z czego
być dumny, podobnie jak kiedy chodzi o moralność. Bo i cóż takiego wniósł
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Kościół do wychowania? Cóż takiego daje wychowywanym własnego, od sie-
bie?

***
Celem wychowania jest wytworzenie człowieka i obywatela przy pomocy

metodycznego rozwijania fizycznych, umysłowych i moralnych sił dziecka.
Innymi słowami, wychowanie jest tworzeniem obyczajów, biorac̨ oczywiście
to słowo „obyczaje” w znaczeniu najbardziej szerokim, zawierajac̨ym nie tyl-
ko prawa i obowiaz̨ki, ale także inne dziedziny zwiaz̨ane z praca,̨ nauka ̨ i
sztuka,̨ z wszelka ̨ działalnościa ̨ ciała i ducha.

Otóż jest rzecza ̨oczywista,̨ że wychowanie kościelne nie ma wcale takiego
programu. Nie obchodzi go na przykład wcale praca fizyczna, która posia-
da swoja ̨ obyczajowość, wywierajac̨a ̨ poważny wpływ na umysł i na serce.
Nie wmniejszym stopniu obcy jest Kościół nauce. Kościół z samej istoty swo-
jej instytucji, nie miał nigdy własnej inicjatywy w tych sprawach, przeciw-
nie, czes̨to prześladował nauke ̨ i upokarzał uczonych. Tymczasem, można
powiedzieć, że nauka, rozważana jako praca i podobnie jak praca fizyczna,
ma także swoje obyczaje i swoja ̨moralność.

***
Jeszczewiek̨szy byłwstret̨ Kościoła do sztuk piek̨nych. Jako dziedzic trady-

cji faryzejskiej Kościół widział w malarstwie i rzeźbie dźwignie ̨ bałwochwal-
stwa. Nowoczesna estetyka stwierdza, że nie było „sztuki chrześcijańskiej”.
Malarstwo zaczeł̨o sie ̨ od naśladowania starożytnych. Chrześcijaństwo mo-
gło sie ̨ stać estetyczne, tylko przez spoganizowanie sie.̨ Powód tej niechec̨i
Kościoła do sztuk piek̨nych jest widoczny: sztuki piek̨ne, dźwignie prawdzi-
wejmoralności, zmierzaja ̨do podniesienia osobowości ludzkiej przez rozwój
jej sił, talentów, piek̨na – to zaś znajduje sie ̨w całkowitej sprzeczności z me-
toda ̨ umartwień i modlitw potrzebnych do zbawienia.

Co wniósł Kościół do filozofii? Nic! Samo pytanie zawiera sprzeczność. Fi-
lozofia – wszed̨zie tam, gdzie rzeczywiście mamy z nia ̨ do czynienia – jest
antyreligijna ̨ aktywnościa ̨umysłu, jest droga ̨umysłu w kierunku nauki, jest
przedmiotem obcym wierze. Specjalnościa ̨ Kościoła jest nie filozofia, lecz
teologia; Kościół posługuje sie ̨ czasem „filozofia”̨, ale nie filozofuje.

***
Wychowanie jest również sztuka,̨ najtrudniejsza ̨ ze wszystkich sztuk; jest

ono także nauka,̨ najbardziej skomplikowana ̨ ze wszystkich nauk, ponieważ
polega ono na przekazywaniu tych samych prawd umysłom, które wcale nie
sa ̨ do siebie podobne oraz na zaszczepianiu tych samych obowiaz̨ków ser-
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com, które nie od tej samej strony otwieraja ̨ sie ̨ na sprawiedliwość. Wycho-
wanie jest najbardziej doniosła ̨ funkcja ̨ społeczeństwa.

***
Religia, bez wzgled̨u na to jaka, naturalna czy nadprzyrodzona, pozytyw-

na czymistyczna, jest dla wychowania bezużyteczna, ponieważ nie zwiek̨sza
wcalemoralności. Daleka od tego, żeby jej służyć, religiamoże tylko zafałszo-
wać moralność przez dostarczanie sumieniu niemoralnych, nieczystych mo-
tywów i przez szerzenie leku. Z leku bowiem, który sam sobie jest czymś nie-
moralnym, uczyniło duchowieństwo fundament cnoty, powiadajac̨, że „po-
czat̨kiem mad̨rości jest bojaźń Boża”.

***
Wychowanie kościelne, podobnie jak chrześcijańska ekonomia i chrześci-

jańska polityka, opiera sie ̨ na założeniu, że człowiek jest z natury istota ̨ zła,̨
że człowiek, z racji skażenia i ułomności swej natury, nie może sam ze siebie
chcieć czynić dobrze.

***
Jeżeli nawet byłoby to prawda,̨ że jesteśmy z natury źli, to w każdym razie

religia czyni nas jeszcze gorszymi. Katolicyzm, który sie ̨ chlubi tym, że umo-
ralnia człowieka, czyni z niego w rzeczywistości – przez cały swój system
wychowania – istote ̨ chytra,̨ obłudna ̨ i niespołeczna.̨

***
To, co powiedziałem o wychowaniu religijnym, pozwala na wnioskowanie

przez przeciwieństwo, jakim powinno być wychowanie rewolucyjne.
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