
ŚWIAT JAKO ZADANIE – inteligencki kodeks etyczny
wg Stefana Żeromskiego

Dlaczego „Żeromski”....?

§ 1
Inteligent winien każde swoje działanie 
podporządkować IDEI ŚWIATA, w którym 
podstawą przyszłych samo-„rządów” będzie 
TRÓJCA PLATOŃSKA: PRAWDA, DOBRO, 
PIĘKNO.

§ 2
...”Zło niewątpliwie jest jedno... krzywda 
bliźniego...”. Inteligent w swoich działaniach 
i czynach może postępować wyłącznie 
w granicach wolności (osobistej i moralnej) 
drugiego człowieka i nigdy jej nie naruszyć. 
Inteligent nie tylko powinien być wrażliwy 
na krzywdę bliźniego, ale zawsze gotów 
przyjść swemu bratu z pomocą.

§ 2
ustęp 1 (poprawka)
Nie tylko drugi inteligent, ale także „człowiek 
prosty, z ludu” jest bratem każdego inteligenta.

§ 3
...”Polsce trzeba na gwałt wielkiej IDEI...” . 
Prawdziwy inteligent jest zobowiązany czynem 
i myślą działać dla dobra przyszłego 
Niepodległej, a po uzyskaniu pełnej 
suwerenności wzmóc działania dla lepszej 
przyszłości Narodu Polskiego. Każde działanie 
winno być owocem słusznej, niepodważalnej 
IDEI i prowadzić wyżej, wciąż wyżej!

§ 3
ustęp 1 (uzupełnienie)
Inteligent winien kierować się IDEĄ także 
w życiu codziennym. Każdy czyn winien być 
efektem idei zrodzonej w „myśli (najlepiej 
indywidualnej) inteligenta”; w przypadku braku 
własnej inwencji należy zaczerpnąć Ideę 
z                   ETYCZNEGO KODEKSU
INTELIGENCKIEGO autorstwa Stefana 
Żeromskiego.

§ 4
WRAŻLIWOŚĆ winna być nieodzownym 
atrybutem każdego inteligenta. Nie można 
dopuścić, by kiedykolwiek została wypaczona, 
bądź przesłonięta takimi czynnikami, 
jak „materialna pogoń za pieniądzem, władzą” 
etc. Inteligent nie powinien wstydzić się łez ani 
„filantropijnych skłonności”.

§ 5
Inteligent powinien być wierny: sobie, 
człowiekowi, światu, idei. WIERNOŚĆ SOBIE 
TO POSTAWA INTELIGENCKIEJ 
GODNOŚCI  I WARTOŚCI.

§ 6
Inteligent winien opierać się na dziedzictwie 
przeszłości myśląc jednakże o przyszłości. 
Zalecane są prądy pozytywistyczne, 
neoromantyczne – idealnym kierunkiem 
artystyczno – filozoficzno – narodowo –
kulturowo – literackim będzie kształtujący się 
ŻEROMSZCZYZM (Żeromszczyzna), który 
w swoich wielkich założeniach spaja 
największe idee wszechczasów.

§ 7
Inteligent jest wolny w kwestiach 
światopoglądowych. Gwarantuje się wolność 
wyznaniową i osobistą.

§ 8
Inteligent winien być dumny, gdy „szary 
motłoch” nazwie go „idealistą lub zagubionym 
w świecie”, gdyż nie są to słowa obelżywe 
a wielkie komplementa w skali globalnej 
i sferze metafizycznej. JEDEN PRZECIW 
WSZYSTKIM (choćby nawet).

§ 9
Inteligent winien zaaklimatyzować się 
w każdych warunkach, jakie mu los stworzy, 
mimo przeszkód krzewić wielkie idee –
ZMIENIAĆ ŚWIAT!

§ 10
„IŚĆ TRZEBA WIEKUISTYM POCHODEM”. 
Zgłaszam chęć swojego uczestnictwa 
w wielkiej ideowej misji ku naprawie świata...
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