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M oiakochana

Urszulku, iak się kiedy zobaczemy, to ty mnie pewno niepoznasz, ia zu
pełnie wymądrzęię; iak ia też wielu rzeczy dzi
wnych i pięknych sig napatrzę! moźnaby sto
lat w klasztorze siedzićc i nie widzieć nic po
dobnego. Przez ten ieden tydzień, byłam dwa
Tom II. N e r X II.
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razy na T eatrze, i widziałam rozmaite cieka
wości, a zawsze z Jrięźną Panią. Raz byłam
na Teatrze w kolleginm Xięźy Piiarów, a d ra 
gi raz u D w ora. Sama niewiem gdzie się lepiey zabawiłam. Smiesznać to rzecz widzieć
graiących. Z początku śmiać mi się chciało, my
śląc sobie źe ci Studenći poprzebierali się i udąią; ale potem zapomniałam zupełnie że to
udanie; i spłakałam się serdecznie. Bo u Piia
rów, to nie Aktorowie płatni, ale Studenci naypierwszych domów Panicze, dla zabawy i dla
ćwiczenia się w piękney mowie, różne Traiedye
i Komedye graią. Tego wieczora grali Alzyrę,
bardzo piękną i prawdziwie Clirześciańską sztu
k ę ; uczy doskonale iak Chrześcianin naysroźszym nieprzyiaciołom przebaczać powinien. Ten
Pan W olter, który ią w francuzkim ięzyku na
pisał, musi bydź człowiek bardzo pobożny, Wy
staw sobie że mężczyźni udawali kobiety; Jan
S ołłohu b, bardzo ładny kawaler, przebrany był
za A lzyrę, a Kasztelanie Konarski za iey po.
wiernicę. — Na 'Teatrze Dworskim przyznam ci
się, więcey mnie bawiło uważać na osoby pa
trzące niśli na A ktorów , bo mówili i śpiewa,
li po W łosku; a iak wiesz ia zupełnie tyle u 1
miem po W łosku co i po łacinie, to iest ani
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słowa. Jednak i tam bydź bardzo zabawnie i
zaszczyt wielki, znaydywać się w iedney sali
z Królestwem i ztylą znakomitych Panów. Przytem też roznoszą różne chłodniki i łakocie;
częstuią niemi wszystkich, i ia tyle słodyczy
się naiadłam, że mi aź ckliwo się robiło. Ale
co ci powiem szczególnego? nie wiele by
ło osób patrzących; pierwsze mieysca pełne, a
dalsze prawie zupełnie próżne. Król iedntk
chciałby koniecznie żeby sala napełnioną była;
dworskim swoim, dworzanom wielkich Panów,
woyskowym rozdawać każę bilety, oni przecież
nie przychodzą. Wuiaszek naprzykład dwa ra
zy na tydzień we Wtorek i w Piątek mógłby
bywać na tym Teatrze, a nigdy nie bywa. Py
tałam go się właśnie wczora o przyczynę? „Mo„ia dzieweczko! odpowiedział mi, kiedy czło„wiek nad wieczorem uwolni się od ważnych
„obowiązków służby swoiey, woli sobie poyść
„do iakiey gospody albo do przyiaciela, tam
„pogawędzić, naśmiać się do woli, podochocić
„sobie wytrawnym miodkiem albo węgrzynem.
„Co mi za niewola iść na ten Teatr! siedzieć
„iak lalka na niemieckiem kazaniu, i oblizać
„lodów albo limonadki; to istna ślinka; ani
„to człowieka pożywi, ani zagrzeie, ani roz'
17*
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„weseli. Jak mi kto zaśpiewa Krakowiaka, Ma*
„zura albo .Polskiego utnie, to mi aź nogi drga>,ią; ale tych W łoskich trelów polskie ucho
„bynaym niey nie rozumie.” Poniekąd to on i
słusznie m ów i, bo napatrzywszy się raz Króle*
stwa i przytom nych Panów, nudno bydz mu
si nie rozum ieć tego co Aktorowie praw ią; i
mnie to iuź ku końcowi zaczynało korcić. Mo-,
ia U rszulku, w tey W arszawie, człowiek czę
sto ma tę przykrość, źe nie rozumie co koło
niego m ów ią; męzczyzni nayczęściey między so
bą prawią po łacinie, wielkie Panie prawie
wszystkie osobliwie też m łode, szczebiocą po
frąncuzku, na Teatrze dworskim mówią i śpięwaią po w łosku, a woysko kom enderuią po
niemiecku. Dziwnie się to wydaie, maiąc swo
ją m ow ę, szukać obcych; ale cóź poradzisz, iuź
taki Polaków obyczay; możeć da Bóg, że się
kiedyś z tego nałogu popraw ią, osobliwie ieśli
więcey będzie Obywateli do Xiędza Konarskie
go podobnych; i w moich przynaymniey oczach
to zupełnie rzecz szczególna kochać kray swóy,
a nie miłować ięzyka.— Ale na początku te
go listu pisałam ci żem różne ciekawości w i
działa. Widziałam naprzód Nosioroz'ca; iest to
zwierz ogromny, koloru czarniawego b e z , sier-
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ści, skórą grubą iak dłoń przykryty, prawdzi
wie straszny; na nosie ma ró g , a oczy bardzo
m ałe, ziada na dzień 70. funtów siana i 26 fun
tów chleba, wypiia 14. wiader w ody; m ą do
piero lat 15, a może żyd 150. M óy Boże! on
nas wszystkich przeźyie! Jego może ieszcze za
pieniądze pokazywać b ęd ą, kiedy moie kości
i twoie iuź oddawna zgniią w ziemi. Ale też
on iak raz padnie, to i po wszystkiem, a na
sze dusze wiecznie żyć będąi Lepiey więc żyć
krótko na tey ziemi a bydz człowiekiem! Oby
tylko Bóg dopomódz raczył do pozyskania szczęśliwey w ieczności!... Widziałam także Angli
ka , który na rozciągnionym drucie chodzi, tańcuie i dziwne sztuki w ypraw ia, iakićhby dru
gi na podłodze nie potrafił; widziałam ieszcze
pieska bardzo um iejętnego; imiona składa z li
ter iakie chcesz, i rachunki umie doskonale.
Bardzom temu rada żem te dziwy widziała; a
na te wszystkie ciekawości dla Panów niema
źadney taxy; zostawiona iest ich grzeczności i
pańskiemu hum orow i; i w ybornie Właściciele
na tym koncepcie wychodzą. Panowie Polscy
tacy wspaniali i szczodrzy! Jakeśmy b y li, Xiąźe Pan rzucił sześć holendrów na tackę, a nie
było nas iak czternaście osób, nawet ;uź z li-
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cey, złota Urszulku, bo iutro wyieźdźamy z
Warszawy. Xiąźe Pan i Xiąźe Woiewodzic zostaią, ale Xięźna iedzie do Puław, gdzie się
znakomitych spodziewa gości, a stamtąd do Sie
niawy, do dóbr które ma po Oycu. Ja się nie
zmiernie z tego cieszę bo Sieniawa tylko oośm
mil od Lwowa, może Bóg da źe kochaną Ma
tkę zobaczę, a będąc bliźey, prędzey o niey Xięźnie Pani co powiem. Gdyby nie ta nadzieia
żałowałabym trochę Warszawy, a ieszcze wczasie bliskiego Seymii,^ mogłabym nabyć wielu
nowych wiadomości$ ale ponieważ Xięźna Pa
ni ciągle na mnie łaskawa, czytywać sobie ka
żę i rozmawia ze mną, wszędzie rozumu przy
bywać mi będzie. Byway zdrowa, mamy wie
le roboty przed wyiazdem, spieszyć się trzeba.

LIST DZIEWIĘTNASTY.
z Sieniaw y i, Października

1754. r. w e Srzodę.

Już blisko od dwóch tygodni iesteśmy w
Sieniawie, Kochana Urszulku, a ia Matki ie>
szczem nie widziała, i nic o niey Xięźnie Pa
ni nie mówiłam. W Warszawie zdawało mi się
źe skoro za Bogatki wyiedziemy, zdarzy mj
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iedną karetą i kuchennym wozem nayczęściey
pocżtą pędzi. Już ten nie urodził się na Fana
Polskiego; ia daleko więcey humoru pańskie
go w sobie czuię, gdybym się była urodziła
Xięźną, musiałby mnie otaczać zawsze dwór
liczny, i byłoby u mnie suto i wesoło. Pan
nom ^dworskim wyprawiałabym co tydzień wie
czerzą z tańcami, i musiałyby nie tylko porzą
dnie ale pięknie bydz' ubrane. Ale inaczey się
stało, Xiąźe Biskup ze swoią skromnością wiel
kim iest Panem, a ia z moim pańskim humo
rem ubogą dziewczyną. Musi tak iednak bydz
lepiey kiedy Bóg tak urządził. On wie lepiey
od człowieka czego każdemu z nas potrzeba. 1
żarty na stronę, mnie się tam ani śni o wiel
kich bogactwach, o dworze okazałym; wiosczynę
maleńką z ladaiakiem domkiem, gdziebym przy
Matce i z siostrą spokoynie mieszkać jnogła, ro
dzicielski chleb ieść, to wszystkie życzenia moie , i nadzieia w Bogu że się spełnią czy prędzey czy poźniey.
U ST OŚMNASTY.
z W arsząyyy 3 W rz eśn ia 1754• w e Srzode.

Kilka liter dziś do ciebie napiszę nie wię-
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w Sulgostowie bardzo dobrze było.

Zamożni

Państwo, a h o y n i i gościnni, aż miło. W Pu
ławach także byliśmy jak gdyby wstępuiąc, tyłko na dwa dni; ale te dwa dni huczne były.
Zona M inistra Królewskiego Rriihla., i Grafo.
wa Bellegarde ziechały tam , to bardzo znako
m ite osoby; wymyślała też im Xiężna Pani ró
żne zabaw y; sprosiła całe sąsiedztw o;były tań
ce; kazała przyiśc całemu dworowi do złotey
sali, tańcowaliśmy na zabóy; a dla zabawy go
ści chłopcy nawet pokoiowi, umieiący gładko
tańcować Kozaka, Mazura i Krakowiaka, popi
sywali się ze swoią umiejętnością. N ie pamię
tam iak źyię żebym się tak wy tańcowała i tak
zabaw iła; aż mi smutno było nązaiutrz, bo no
gi drygały ieszcze do tańca, i muzyka szumiała w Uszach, a tu iechac kazali. Wstępowali
śmy wyiechawszy z Puław ieszcze we dwa mieysca, a iuż niedaleko będąc Sieniawy, Xięźna
Pani zboczyła do Jarosławia, Miasta do niey
należącego, i tam ziechała się z Panią Ordynatow ą Zamoyską. Byliśmy świadkami tkli
wego obrządku. Pani Ordynatowa właśnie wy
prawiała za granicę syna swoiego Andrzeia.
W k ościele Panny M aryi była Msza śpiewana,
słuchali iey młody Ordynat klęcząc przed Ołta-

262
się sposobność przemówienia, a teraz widzę źe
daleko było łatwiey mówić w Warszawie; i
ani wiem dla czego m tego nie zrobiła; tam był
i W uiaszek, tam był i Xią$e Pan. 0 Boże! Bo
że! kiedyż i a co powiem za M atką, kiedy ia
się z nią zobaczę? D rży mi serce gdy sobie
pomyślę źe ona tak blisko, radabym ptakiem
do Lwowa polecieć, ale niemam skrzydeł i nie
mogę. Tak mi było pilno przyiechać do tey,
Sieniawy, iak gdybym do Matki iechała; a przyiechawszy widzę, źe to iedno czy bydz' o pięć
dziesiąt czy o ośm m il; tak samo Matki ztąd
nie widzę, iakem iey nie widziała z Warszawy.
Jechaliśmy tu prawdziwie rzemiennym dyszlem,
bośmy wstępowali w różne mieysca, czasem o
kilka mil z drogi. Byliśmy naprzód w Sulgostówie u Woiewody Swidzińskiego, zacny też
to Pan wraz z żoną sw oią; ma dwóch synów
i dwie córki młodziusieńkie, Bonę i Maryannę,
urodziwe i dziwnie przyiemne i dobre paniątka. Tam nam radzi b y li, co się zow ie; Xięźna Pani pół dnia tylko bawić miała, ale ani
iey chciał puścić Pan Woiewoda; pozdeymować
kazał koła od powozów, i musiała na noc zo
stać. Podobno ani ona, ani nikt z iey dwor
skich nie gniewał się o t o , bo nam wszystkim
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zawiera w sobie godne prace i poetyczne zaba
w y Pani Drużbackiey; drugi, rozmaite traiedye
i D ram a, a naywięcey nabożnych, iako to ; Jó
zef od braci poznany, Ofiara Abrahama, Męka
Zbaw iciela, Nawrócenie Ss° Augustyna; w świą
teczne dni i w Piątki czytać sobie każeXięźna
Pani nabożne rzeczy, a w powszednie świeckie.
Pani Drużbackiey Pisma naymiley mi czytać dla
te g o , żem ią widziała. — Prawie tu równie
dw orno iak w Puławach i w Warszawie, gości
h u k ; w Przemyskiey ziemi bardzo zacni i maiętni Obywatęle mieszkaią, i bardzo do Xięztw a przyw iązani; od tego też czasu iakeśmy
do Sieniawy ziechali, śpieszą z powitaniem Xiężney. Ona wszystkich uprzeymie w ita, łaska
w ie przyim uie, i powiada że nigdzie iey nie
iest tak dobrze iak w Sieniawie, nigdzie tak we-,
soło się nie bawi. W ierzę, tu dziecinny wiek
spędziła, i pierwsze lata małżeństyua swego z
Xięciem W oiew odą; Sieniawa od iey Oyca W iel
kiego Hetmana imię i początek wzięła; ia ty l
ko tyle żem się urodziła w Topolowce, i kil
kanaście lat w niey straw iłam , a ta k ią serde
cznie kocham ; i lubo nas tam srogie nieszczę
ście spotkało, przecież bym ią kiedy obaczyć
rada. Prawdę iednak mówiąc, nie bardzoć to
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rzem; po Mszy Swiętey dał mu Xiądz błogo
sławieństwo , Matka go także przeżegnała i uścisnęła, i prosto z Kościoła ruszył w drogę w
towarzystwie iakiegoś Barona de Saint Pol. Pe
wna iestem, że mu się nic złego w podróży
nie stanie. Kto z Bogiem i z Matką, ten bez
pieczny. Biedna Pani Ordynatowa, tak rzewnie
płakała; syn kilka lat w cudzych kraiach ma
goście. Xięźna Pani bardzo młodego Ordyna
ta chwaliła; ma mieć duszę wielką, sposób my
ślenia szlachetny, w naukach wielkie upodoba
nie, choć taki młody, iuź bardzo lubi zgłębiać
rozmaite prawa któremi ludy się rządzą. Nie
zawstydzi on pięknego rodu Zamoyskich, i mo
że kiedy Andrzey stanie obok wielkiego Jana.
Xięźna Pani mówiła: „Bardzo żałuię że niemam
„drugiey córki, zarazbym mu ią dała.” — W
Sieniawie podobne prowadziemy życie iak i
wszędzie, z tą iednak różnicą: że Xiężna Pani
więcey ma czasu, i dłuźey sobie czytywać ka
żę. I tu nam przysyłaią z Warszawy Kuryera
i Gazetę, a prócz tego czytuiemy różne Xiążki.
Pan Nicolai Xięgarz Warszewski wydaie w kil
ku Tomach Zbiór Rytmów Wierszopisów źyicicych^ lub naszego wieku zeszłych; Xięina
Pani przy więzła z sobą dwa Tomy; pierwszy,

waią listy. Posłowie zieźdźaią się na Seym,
onegday miał się rozpocząć. Nuncyusz Papiezki Arcy-Biskup Serra wiazd swóy odprawił do
W arszawy; szkoda żem tego niewidziała, bo
iak piszą, było paradnie.— Xiąże Woiewodzic
w ybornie się b aw i, poluie z Królewicami w okólicach W arszawy; często bywaią u dworu
k o n certa, asam ble, dwa razy w tydzień komedye. Nieobięcuig. się tu Xiąźęta aź po wyiezdzie Królewskim, chyba na Święta Bożego Na
rodzenia. Do tey pory pewno się iuź coś w
moim losie wyświeci.

LIST DWUDZIESTY.
z Sieniaw y 17. Listopada
i75ł, w Piątek.

Nie pisałam ,iuź do ciebie kochana Urszulku czas bardzo długi, dla dwóch przyczyn. Na
przód W uiaszka tu niem a, został z Xięciem Pa
nem w Warszawie, trudniey mi więc przesyłać
listy, pow tóre smutna iestem ; a poco pisać,
kiedy kto sm utny, i martwić kogoś drugiego?
Już drugi miesiąc iak blisko Matki jestem, a
raz tylko miałam od niey wiadomość; zdrowa
w praw dzie, i Ciotka Przeorysza toż samo, ale
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piękne mieysce ta Sieniawa; ani iey równać mo
żna z Puławami albo ,z Wilanowem; smutna,
nie pozorna, ieden San który płynie niedaleko
ożywia ią nieco; dom obszerny ale nie wspa
niały, ani podobny do Xiąźęcego Pałacu; za
budowania drewniane i niskie, ogród nie wiel
ki i nie zbyt dawno założony; są w nim iuż
iednak dosyć piękne piramidy świerkowe. Z całey Sieniawy naylepiey mi się podoba dziedzi
niec, obszerny i piękny, zasadzony lipami szcze
gólnego gatunku. Sprowadzano dawniey te li
py z Gdańska na statkach wracających Wisłą do
P olski, zowią ie Holenderskiemi, rosną nie
zmiernie wysoko, i liść maią większy nad po
spolity. Widziałam w Wysocku chłodnik z ta
kich lip zasadzony, ręką Króla Sobieskiego,
kiedy z Wiedeńskiey wyprawy powrócił. Wysock iest to wieś- o dwie mile od Sieniawy le
żąca , należy także do Xięźney Pani; byłam
tam z nią w zeszłą Niedzielę, i bardzo mi się
podobało. Ten chłodnik szczególnie którego
Lipnikiem zow ią, dziwnie iuż iest piękny i
wspaniały. Kocham Króla Jana, że tak drze

wa lubił i tyle ich sadził; po całe'y Polsce mi
łą i. trwałe zostawił po sobie pamiątki. Od Xięcia Pana i od Xięcia Woiewodżica częste by-
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się rzew nie; praw da, źe i ia bez łez czytać
iey nie mogłam. M arszałek w yraził źal i nieukontentowanie K róla, i tak powiedział żegnaiąc Izbę Poselską: „Pókiź Opatrzność cier„pieć będzie rozpasańą na występki Rzeczpo„spolitę? do iakiego końca pędzą riais te nie
p o h a m o w a n e nałogi? obraca się W alna Rada
„w urąganie, Seymy imieniem tylko niie rzeczą
„się szczycą. Łatw o zgadnąć co nas czeka, a
nniepostrzeżemy zguby naszey chyba w śrzod»ku upadku!”.. . . „O! niechże ia iuź w tedy nie
„ ź y ię !” zawołała Xięźna Pani gdym iey; te sło
wa ' czytała. Xiąźe Woiewodzic pisał C.akźe z
wielkim gniewem na ten Seym ohydny! »co tam
z Xiędzem Konarskim dziać się musi? Ubędzie
m u na dziesięć lat życia z wielkiego zm artw ie
nia. — Niemogę dłuźey pisać, Xięźna Panń tak
na mnie łaskaw a, źe ze wszystkich Panien s wo-'
ic h , mnie iednę dopuściła do zaszczytu pom a
gania iey w bardzo pilney i piękney robocie.
Robi dla Xięcia Pana prześliczny czaprak; na
ponsowym axamicie haftuie iedwabiam i, sre
brem i złotem , cyfry, herby Xięcia Woiewod y , a to wszystko w przecudnych wieńcach.
Przy tak krótkim dniu w olno iey idzie ro b o 
ta , wezwała mnie w i ęc do pomocy.

Jakże iey
z całe-

—
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iuź ten chleb z łaski kością w gardle iey staie,
i iuź mnie sama przynaglać zaczyna żebym mó
wiła, a ia milczę gdyby mruk iaki; codzień So
bie mówię wstawszy rano; Już też dziś Xięźnie Pani wszystko powiem; idę na zwyczayne
czytanie zawsze w tey myśli; a iak zasiądę przy
niey, odkładam do. iutra; i tak dzień za dniem
schodzi; każdego wieczoru gniewam się na sie
bie, każdego poranku to samo robię. Dziś i
przez tydzień przynaymniey niepodobieństwo
wyrzec i słowa; zle bym się z taką prośbą wy
brała , bo Xięźna Pani bardzo zmartwiona; wła
śnie dziś Boiar z Warszawy przyiechał, i przy
wiózł iey listy i Gazety. Seym się iuż rozszedł, przerwał go Pan Strawiński, Poseł Starodubowski i sam uciekł. Pięć tygodni zeszło
Izbie Poselskiey na niczem, na samych sprze
czkach, kłótniach; nawet na obranie Marszał
ka zgodzić się nie mogli. Prezydował przez
cały czas Marszałek starey laski, to iest zeszłe
go Seymu Massalski, i nic a nic nieuradzili.
Xięźna Pani i smutna i gniewa się. „Żeby bia„łogłowy z całey Polski się ziechały, mówiła:
„toby może więcey dobrego zrobiły!” Kiedym
iey czytała ostatnią mowę Marszałka Massal
skiego, (bo przysłał ią Xiąźe Pan) rozpłakała
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biła żem sig do niego śpieszyła; warto było i
oślepnąć nad nim , on szczęście M atki spraw ił...
D ro g i. czaprak! na zawsze drogi! pocałowałam
go w czora, iak nikt nie patrzył. Ale cóż? ia
widzę źe nigdy nie zacznę. Otóż iak wiesz,
pracowałam koło tego czapraka przez miesiąc
cały, od rana do wieczora nad nim siedziałam,
Xięźna Pani także codzień pilnie koło niego
ro b iła , ale ieszcze daleko mu było do końca.
W tern przyieźdŻa Boiar z doniesieniem, źe Xiąźe W oiewoda niezawodnie na Wigilią ziedzie,
i Solenizanta Xięcia Woiewodzica przywiezie.
T rzy dni tylko było do W igilii; Xięźna Pani
się cieszy źe Mąź i Syn przyiadą, ale się tra 
pi że czaprak nie będzie skończony. Widząc
t o , proszę ia kredęncerza o świec woskowych
k ilk a , przysiaduię i wnocy, i właśnie w poranku
dnia tego, kiedy Xiąźe Pan przyiecbał, kończę
ro b o tę. Xięźna Pani była uszczęśliw iona, da
rowała mi prześliczną suknię i pocałowała mnie
w czoło. Ale nie na tym miał bydź ko
niec. Dzień przyiazdu X iążąt był dniem poWszechney radości. Xięcia Woiewodę dawno
tamteysi dworscy i Obywatele niewidzieli, a
co młodego Xięcia, to iuź od lat kilku. Ci
snęli się więc goście tłum em , by ich powi-
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z całego serca pomagam, iak się sadzę, iak się
staram, łatwo poymiesz. Jeszcze bardzo mało
zrobionego, biegnę więc do krosien. Byway
zdrowa.

* LIST DWUDZIESTY PIERWSZY
i OSTATNI.
Dnia

©rudnia 1754.
z Sieniawy*

O kochana Urszulku! iaki też ten Bóg do
bry! iacy Xięztwo iedyni! co za szczęście niepoięte i niespodziewane! Wnet droga Matka
wróci do dawnego bytu swego, będzie miała
własny kawałek cbleba, i to przezemnie.. i O
Boże! Boże! nie posiadam się z radości, niewiem
sama co piszę, niewiem iak ci to wszystko po
rządkiem opowiedzieć potrafię!... Jużem do
Matki pisała, sam Xiąże Pan kazał wysłać Bo
jara do Lwowa, przypisał się do moiego listu...
Matka tu przyiedzie, ia ią zobaczę, ia iey no
gi i ręce ucałuię, iuż nie będzie na łasce... O
Boże! Boże! czyż ia godna takiego szczęścia?..
Ale niechże ci powiem, iak to się stało? Pisa
łam ci podobno o tym czapraku; dobrzem ro-
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ciężyła, •westchnęłam szczerze do Boga, i całą
przygodę naszą od początku do końca opowie
działam , zw ięk szą śmiałością, niślim się kiedy
spodziewać mogła. Był to prawdziwie cud ła
ski Boskiey. R ozczulili się Xięztwo oboie, Xiężna Fani m nie łaiała, żem iey przez tak długi
czas nic o tem wszystkiem nie m ówiła; Xiąźe
Pan zdziw ił się zaś mocno nad nieludzkością
Kommissarza Klucza Granowskiego. Natychmiast
kazał zawołać Fana Szatnego, który wraz zX iąźętami przyiechał; przyszedł W uy, i lubo przez
zęby cedził słów ka, przecież potwierdził pra
wdę powieści moiey. Xiąźe Pan tak mi w te
dy powiedział: „Bądź zupełnie spokoyna mó
wią dziew eczko, sprawiedliwość zostanie wymie„rzoną M atce tw o iey ; i o n ie y , i o calem tw em
„ro d zeń stw ie, będę m iał staranie.” Xięźna Pa
ni dodała łaskawie: „żesądząc po m nie, całaro„ dżina Rzeczyckich godna iest opieki.” Co się
ze m ną wtenczas działo, tegoby i Siostra Taid a , i Pani Drużbacka opisać nie potrafiły. Sta
łam iak błędna; tyle razy mi się iuż śniło,
żem Xięźnę Panią za M atką prosiła, że niewiedziałam sama czy wierzyć czy niewierzyć temu
co się działo? czy Bogn czy Xięztwu dziękować?
Padłam nareszcie na kolana, i wiem że iakby za-
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tac, i zjazd był niezmierny, cisnęli się też i
domowi. W wieczór suta była wieczerza, i Xiąże
Pan bardzo żałował, (a my dziewczęta -ieszcze
bardziey) że Adwent, bo bylibyśmy tańcowali.
Obiecał nam to nagrodzić w dzień Ss° Szczepa
na, iakoż i tak się stało. Ale wróćmy do szczę
ścia mego. Nazaiutrz rano po przyieździe Xiąźąt, ledwiem wstała i ubrać się zdążyła, przy
syła Xię5na Pani hayduka, z rozkazem żebym
do niey przyszła. Biegnę, wchodzę do iey
pokoiu, i zastaię Xięcia Pana. Stał przed sto
łem, na którym czaprak był Lrozłoźony> chwa
lił niezmiernie robotę, a Xięźna Pani mu mó
w iła: „Nie miałbyś' go i za rok gdyby nie El„z'bie'tka. Oto ieszcze czerwone ma oczy tak
„nad nim ślepiła.” — „Bardzom ci wdzięczny,
„moia Panno; powiedział na to Xiąźe, kaza
liśm y cię przywołać, bó radbym ci tę piękną
„pracę odsłużył, a nadewszystko tę przychyl„ność ku moiey żonie i ku mnie nagrodził.
„Wiem, że cię Xiężna Imość lubi, więc tobie
„moia Panno na niczem nie zbywa, al-e musisz
„mieć Rodziców, braci, moźebym się im przy
słu ży ć potrafił. Mów śmiało!" Nie mogło
bydż pory lepszey do wynurzenia tey prośby,
która iuź od ośmiu miesięcy na moiem sercu
18*
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ię Ci za te wszystkie łaski twoie! dziękuję Ci
źe tak dobroczynnych Panów daiesz Polsce! bło.
gosław , przechowuy ród Xiąźąt Czartoryskich
w naydłuźsze lata! niech, w nuki, prawnuki pia.
stuią cnoty Babki i Dziada, niech będą zawsze
przez dobroczynność swoię nieszczęśliwych pociechą i podporą!
Koniec listów E lżb ie ty Rzeczyckiey.

II.
P O W IE Ś C I .
,

«.

WIECZÓR U BABUNI.

Grano Barbarę Felińskiego. Pani W . uwielbiaiąca to piękne dzieło, poiechała na Teatr. Dzieci
swoie niemogące ioszcze ocenić piękności tey sztu
k i , a bardzo w tym dniu grzeczne, odwiozła
po drodze do Babuni. O dziesiątey Henryś
i M arynia mieli powrócić do dom u, ale dopie
ro siódma w ybiła; trzy więc godziny nayprzyiemnieyszey zabawy widziały dzieci przed so
bą. Babunia nie tylko źe suty podwieczorek
wnukom dawała, ale przy tern zwykła była im

274pomniawszy o przytomnych, podniosłam ręce
do Nieba, i te słowa tylko wyrzekłam: „Dowbry Boże! zapłać im!”.. Pamiętam że Xiężna
Pani miała łzy w oczach, i że mnieiakrodzo
ną córkę uściskała. — Wiem od Wuia że Xiąźe Pan iuź wydał rozkazy Stosowne do wypeł
nienia swoiey obietnicy. Jeżeli Matka będzie
chciała, to wróci do dawney dzierżawy; iesli
nie, to iey Xiąźe dożywotnie na niską cenę
w kluczu Wysockim wioskę z domkiem porzą
dnym wypuścić każę. Zapewne to obierze, bo
rodem iest z Przemyskiey ziemi, ma tu pewno
krewnych iakich, a Ukraina na śmierć iey zbrzy
dła. Wysłuchał więc Bóg dobry życzeń moich.
Wuy szczęśliwy, i powiada żem to wszystko
winna radom iego. Xiąźe Pan braci obudwóch
chce wziąść do dworu swego. Ale co ia to nie
będę z Matką mieszkać; Xięźna Pani mi iuź
wyraźnie oświadczyła, że mnie nie wypuści,
póki mi się dobry mąż nie zdarzy, a wtedy
i wianem opatrzy. Wystawźe sobie złota Urszulku szczęście moie; niedługo Matkę zobaczę,
bo niezawodnie lada dzień tu zjedzie; nie bę
dzie iu i nigdy na cudzym chlebie, będę ią mo
gła widywać często, bo Xięźna Pani zabawi
czas iakiś w Sieniawie. O wielki Boże! dzięku-
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„i niespokoynych, ile chwil przykrych w dzie
ciństw ie moiem z tey przyczyny miałam!” —„A któż Babunię tak straszył? spytała się Ma
rynia, ach! niech nam Babunia to wszystko
„opowie, proszę bardzo!” Przyłączył Henryś
prośby swoie, i dobra Babunia oprzeć się wnu
kom nie mogąc, tak mówiła:
„Wiecie, kochane dzieci, że w piątym roku
życia mego, straciłam Matkę. Móy Oyciec ma
jąc znaczny urząd przy Królu Stanisławie Au
guście, rzadko kiedy siedział w domu i nie mógł
się mną trudniej musiał więc postarać się o ko
bietę iaką, któraby wmieyscu rodziców mną
się zaięła. Ale nie uwierzycie iak trudno o po-,
dobną? To nayrzadszy towar w świecie! —
Chociaż pięćdziesiąt lat miia iak się to działo,
przecież w naszym kraiu panowała iuż owa
nieszczęsna moda powierzania dzieci obcym przy
chodniom, Już wtenczas lada Francuzka sprzy
krzywszy sobie w kraiu swoim odgrywanie pomnieyszych ról na Teatrze, usługę w domach
zaiezdnych, lub tym podobne zatrudnienie,
przyieżdżała do Polski j i pewną hydź mogła,
że od naypierwszych rodzin z zapałem chwy
taną będzie. Wielu Rodzicom wiadomość ięzyka francuzkiego zdawała się i zdaie się dotąd
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opowiadać różne przypadki dzieciństwa i młodosci swoiey, czego dzieci zawsze z niewymownem upodobaniem słuchały. W dniu tym za
stały iuż przedziwną herbatę, wyborne ciaste
czka z konfiturami, iabłka i gruszki Jesienne.
Skończywszy ten smaczny podwieczorek, któ
ry iuż za wieczerzą stanął, dzieci obsiadły Ba
bunię, a ponieważ czas był-'zimny i wilgotny,
zachciało iey się ognia na kominku. Henryś
bardzo usłużny, ofiarował się zawołać lokaia;
do przedpokoiu trzeba było przechodzić przez
ciemny i długi pokóy. Babunia chciała żeby
Henryś wziął świecę, ale on z żywością powie„ dział: „Ja i tak trafię! ia się ciemności nie bo„ię. Jestem chłopcem, myślę bydż żołnierzem,
„i miałbym się zaś czego lękać?” — W samey
rzeczy zaszedł i wrócił szczęśliwie. Uściskała
go Babunia za iego grzeczność i odwagę, i tak
mówiła: „Jakie wy szczęśliwe, moie dzieci,
„że tak dobrą i rozsądną macie Matkę! wam
„może nigdy do^ głowy nie przyszło, że się bać
„czego można; bo was nigdy nikt nie straszył?
„Mnie nie tak wychowano!” — „Jak to?krzy
knęły dzieci, to się Babunia boi!” — „Nie
„boię się teraz niczego, inoie kochane wnuki,
„ale tylko Bóg sam wie ile nocy bezsennych
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dzieckiem, zupełnie tak szczęśliwą iak wy, mo
je w nuki! bo mnie dobra Matka nigdy nie spu
szczała z oka. Doświadczaiąc zawsze łagodne
go i rozsądnego obeyścia, byłam wesołą, grze
czną i posłuszną; skoro mnie ta Francuzka wzię
ła w sw oią opiekę, wszystko się zmieniło; nau
czyła mnie prawda wkrótce swego ięzyka, ale
przytem wiele innych niepotrzebnych rzeczy.
Nie miała wyobrażenia .iak się obchodzie z dzie
ćm i; nie umiała ani ich bawić; ani ich prowadzić;
łaiała mnie nieustannie, nayczęściey niesłusznie;
naymnieysze dziecko dostrzeże niesprawiedliwo
ści od ra z u , i traci miłość i szacunek dla osoby
która się iey dopuści; to się i mnie zdarzyło, po
znałam się na Francuzce, i ani iey kochać mogłam,
ani słuchać chciałam. Stąd powstawały częste
sprzeczki, i w krótce z dobrego dziecka, zrobi
ła ze mnie up artą, psotną i nieznośną dziew
czynę.— Niemógąc sobie dać ze m ną rady, za
częła mnie straszyć komórką. Był to ciemny
zupełnie pokoik, obok tego gdziem z nią mie
szkała, tam był skład różnych starych sprzę
tów i portretów . Sama M adam e Boval, teburz
w ielki iak wszystkie prawie proste kobiety, ba
ła się do niego w wieczór chodzić. Tam mnie
zamknąć przyrzekła, jeśli nie będę grzeczną.—
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główną edukacyi zasadą;. tey więc iedynie nmieiętności od Ochm istrzyni żądaią; a w tey
m ierze każda przekupka we Francyi urodzona
zaspokoić ich m o ż e ....” — „Zapewne! przerwał
t u H e n ry ś, ho gdyby nie umiała po francuz*
„ k u po iakiemużby m ów iła?” — Uśmiechnęła
się Babunia na tę naturalną wnuka uw agę, i
tak daley mówiła: „M óy Oyciec uległ także tey
m odzie; iedna ze znaiomych iego, wielka ele*
gantka, w krótce po śmierci moiey M atki, na*
m ówiła go żeby w ziął do m nie Francuzkę M a 
dam e B o v a l, dopiero co z Paryża przybyłą.
„To przedziwna osoba, powtarzała mu często, do„wcipna, wesoła, śmiała, ślicznie mówi poFrancu„zku, i wybornie twoię Ludwisię wyuczy.” M óy
Oyciec w ziął więc ową Madamę do siebie. Pamiętam
,

ią iakźeby się to wczora działo. Była wysoka,
chuda i blada, n iezm iern ie'b y stre miała spoyrzenie, fryzow ała sobie w krepę czarne w łosy;
na samym wierzchu głow y kładła m ały kornecik z pąsową kokardą, lew itkę nosiła niebieską,
a spódnicę białą z falbanami. Boże! day iey
wieczny odpoczynek! (bo iuż oddawna um rzeć
musiała) ale niezmiernie była ograniczoną; pra
wdziwie nic więcey nie umiała oprócz francuzkiego ięzyka, a co gorzey, była złą i gniewliwą. Ja do pięciu lat nayszczęśliwszem byłam
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pować ku mnie; myślałam źe mnie spali; prze- jęta strachem, krzyknęłam , padłam , i zemdla
ła m ...”— „ I cóż to był za ogień?” zapytały
się ciekawie dzieci. „Zaręczam was że nie duch
żaden, odpowiedziała z uśmiechem Babunia; ale trzeba wam wiedzieć źe' wnętrzności z ryb
nadpsute, drzewo spróchniałe świecą się w cie
mności, M adom gOtuiąc się oddawna na m nie,
wiele podobnych rzeczy zebrała do ciemnego
p o k o ik u , i miała ie w pogotowiu. Ja nieznaiąc tey własności, uwierzyłam zupełnie żem
Ducha widziała. Nie prędko przyszłam do sie
bie i kilka dni na mocną chorowałam gorą
czkę.— Przelękniona m oią słabością Francuz
ka, czas iakiś straszyć mnie przestała; ale gdy
wzm ógł się móy upór, i nowe zaczęłam w y.
rządząc psoty, wróciła do swego mądrego spo
sobu poprawiania mnie z wad moich. Jednego
dnia kiedy różne przy ubieraniu wyprawiałam
dziwy, rzekła: „O y! szkoda źe iuż Dziadunio
„W CPanny um arł, powiadali mi tuteysi słuźą„cy, że on sobie przedziwnie z nieposłusznemi
„dziećmi radzić umiał. M ówił mi stary Michał,
„źe go się wszystkie bały ,iak ognia. I było
„się czego bać! Oto wisi iego p o rtre t, prawdzi„w ie straszny!” — Na te słowa rzuciłam okiem

—

280 —

Dla mnie dotąd ciemności nie były straszne, bo
mnie rozsądna Matka przyzwyczaiała do nich,
nie zlękłam się więc bardzo tey groźby. Wi
dząc to Francuzka dodała: „Oy! żebym ia tam
„Pannę na kwadrans zamknęła, umarłabyś ze
„strachu! za temi potretami kryią się duchy, i
„pokazuią się niegrzecznym dzieciom pod po„stacią ognia błękitnego.,, Każde dziecię iest ła
twowierne; uwierzyłam od razu słowom Ma damy,
tern bardzie'y że często słysząc od niey samey,
różne bayki o czarownicach, wróżkach, upiorach,
iuź miałam do takiey boiaźni umysł przygoto
wany. Spostrzegła to Francuzka, i odtąd za
naymnieysze przewinienie duchami mnie stra
szyła. Przez czas iakiś nie zebrała się iednak
na spełnienie swoiey pogróżki. Nareszcie raz,
niewiem skąd, przyszła mi ochota pokraiać na
kapelusz dla moiey lalki pąsową kokardę ziey
czepka, gdy to spostrzegła; wpadła w złość stra
szną, i zawołała: „O! iuż też teraz, psotnico,
„nie uydziesz kary! zamknę .cię wkomorce! o„baczysz ducha wpostaci ognia błękitnego!” I
to mówiąc, porwała mnie, wciągnęła do poko
iku, zatrzasnęła drzwi, i zostawiła mnie samą.
Mimowolnie spoyrzałam koło siebie i zobaczy
łam wielki płomieii błękitny; zdawał się postę-
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ła, to ci przyniosę ciasteczek; i ieżeli nic przez
ten czas nie zbroisz, nic cię straszyć nie bę
dzie.” — Gdy wyszła usiadłam sobie w kąciku, i
bawiłam się z lalką; ale bardzo mi było nie mi
ło bydź samey. Długo siedziałam cicho; lecz
dzieci zwykłe są zapominać przestróg starszych;
tak się dzieie dzisiay, tak się działo i za moich
czasów. Nabawiwszy się lalką aż do uprzy
krzenia, wyszłam z kącika; przybliżyłam się do
sto łu , wlazłam na stołek i obiasniłam szczypcami
świecę z wielką zręcznością; ale W tey chwili
przypomniałam sobie zakazM admny\ spoyrzałam
w bo k , i zobaczyłam oczy portretu Dziadunia
patrzące groźno na mnie; p rz e lę k ła m się, wypa
dły mi szczypce z rę k i, i usiadłam na pow rót
w kąciku. Zasłoniwszy sobie oczy rękam i, nie
spostrzegłam że knot zapalony padł na siatkę,
k tó rą sobie Francuzka robiła do czepka. W mgnie
niu oka siatka się zapaliła, i w krótce płomień
cały stolik ogarnął. Gdy odsłoniwszy oczy, obaczyłam ten ogień, straciłam zupełnie przy
tom ność; pewna byłam że to znowu Duch iak i, że tą rażą dogoni mnie i spali. Zaczęłam
krzyczeć przeraźliwie. Szczęściem stary Michał
kredencerz mego Oyca, usłyszał mnie, wpadł.
do pokoiu, zagasił ogień, wziął mnie na ręce,
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na portret wiszący od niedawnego czasu naprze

ciwko mego łóżk a, i dreszcz mnie przeszedł
od strachu. Nieboszczyk Dziadunio miał oczy
b y stre, brwi czarne i szerokie, patrzył marsem
na w szystkich; ogromna peruka okrywała iego
głowę i grubą laskę trzymał w ręku. „Ach!
prawda! że go się bać trzeba było! zawołałam.
Jak też to dobrze, że aby ludzie z tamtego
świata nie wracają.— „Ja k to ? krzyknęła Fran
cuzka , to WCPanna nie wiesz źe dusze wraca
j ą , chodzą po świecie, a osobliw i* też straszą
niegrzeczne dzieci. Jeśli tak dłuźey dokazywać
będziesz, to i Dziadunio kiedy z rózgą powró
ci.” Zadrżałam na tę mowę, a M adam mrucza
ła sobie pod nosem: „O y powróci! pow róci!”
W kilka dni po tey rozmowie, wyszła w wie
czór do swoiey znaiomey w naszym domu mie*
szkaiącey, a mnie zpstawiła samą w pokoiu. Pa
lił się
stole;
wiając
k o iu ;

ogień na kominku, i dwie świece na
wielką nieroztropność popełniła zosta
tak małe dziecko same i z ogniem wpoale, nieraz iey się to zdarzyło. W ycho

dząc , zaleciła mi żebym nóg w kominie nie
grzała (ia k ona zwykła- była czynić) żebym
spokoynie siedziała w kąciku, i nic nie ruszała.
nJeżeli będziesz grzeczna, Ludw isiu, powiedzie-
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ło siebie, iuź Ma damy nie było w pokoiu; sei
ce mi biło ze strachu przypomniawszy sobi
com zbroiła wczora. Nadeszła wkrótce; ia wsti
łam , i padłam iey do nóg prosząc o przebaczi
nie. Francuzka raz blada, drugi raz czerwi
na, mówiła źe mi przebaczy, ieśli przed O
cem nic o tym przypadku nie wspomnę. „M(
źe ieszcze chcesz poleźeć, mówiła do mnie łi
godnie, ia ci pozwolę!,, Zdziwiona tem post
powaniem, dziękowałam iey ze łzami; serc
moie niewinne nie mogło mieć żadnego pode]
rżenia. Kilka dni przeszło iak nayspokoynie;
lecz często cisza poprzedza burzę. W tydzie
potem memu Oycu wypadł interes do Piotrki
w a, wziął z sobą Michała. Francuzka wdzie
ich wyiazdu, w wybornymbyła Kumorze; na wi
czór położyła mnie w łóżko mówiąc: „Dobrani
„Ludwisiu, śpiy dobrze.” Usłuchałam iey, skoro
głowę do poduszki przytknęła usnęłam smaczn
lecz nagle przebudzoną zostałam dotknięcie;
się ręki zimney iak lód, która mnie za noj
schwyciła. Porw.ałam się, otworzyłam ocz
• świeca nocna paliła się w kąciku, i zobaczyła
tuż przy moiem łóżku, a przynaymniey zd
wało mi się źe widzę nieboszczyka Dziadunia!.
Ubrany był zupełnie tak iak na portrecie, tal
samą

—
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uspokoił i położył w łóżko. Już spałam kiedy
Madam wróciła; dowiedziawszy się o zdarzonym
przypadku, wpadła w gniew taki że mnie swo
im krzykiem obudziła. Słyszałam iąk mówiła
do Michała: „Poźałuie ona tego dobrze; trze„ba się to widzę wziąść do rózgi na tę dzie„wczynę!” Stary Michał widząc gniew Fran
cuzki, zdziwił się mocno. „Madam temu nay„więcey winna, mówił iey, bo któż dziecko
„zostawia same z ogniem wpokoin. Mnie dzię„kny że się na tem skończyło! Zęby nie ia,
„byłby- cały dom' ź naszą Panną zgorzał. Co„by też nasz Pan na to powiedział! Jeżeli Ma„dam będzie panienkę biła, skoro Pan przyie„dzie od Króla, wszystko co do słowa mu po„wiem, i wrócisz się do swoiey Francyi, w któ*
„rey bodaybyś zawsze była siedziała! ” Francuzka
byłaby chętnie wybiła Michała; ale nieśmiała
gniewu swego okazać; iuż nie źle mówiła po
polsku, i zrozumiała czem iey groził. Starała
się go ułagodzić; on dobry i powolny, nim od
szedł, przyrzekł że nic nie powie, byle mnie
nie biła. Madam zaś położyła się spać. Słyszałam
iak przed zaśnięciem gadała do siebie. Nareszcie
usnęła i mnie sen zmorzył. Nazaiutrz iednak
obudziłam się bardzo rano; rzuciłam okiem ko-
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tuy!” i zeskoczywszy złó źk a, chwyciłam się sukni iego. „Moia LudwiSiu, moie drogie dziecię!
rzek ł Oyciec biorąc mnie na ręce, cóż ci się
„ dzieie, powiedz mi, czego chcesz? czego płaczesz?
„czy ci się co śn iło ?”— „T ato! strach , duch
„nieboszczyka D ziadunia!....- O! ledw om nie
„um arła! chce mnie wziąść do Piekła; ale iuź
„teraz się nie boię, kiedy Tata przyiechał!” i
uchw yciłam go za szyię.— „D uch twego Dzia„d u n ia, co ty baiesz, śpisz ieszcze zapew ne?”—
„ N ie , ia nie śpię, d o p raw d y ,‘Dziadunio przy«
„szedł z tam tego świata, i obił m nie okro
p n i e ró zg ą , bom nie słuchała Madame Boval;
„p atrz na m oie ciało iakie posiekane pewno do
„ k r w i...,,— M óy Oyciec przysunął się do świe
cy i przekonawszy się że mnie ktoś, strasznie
o b ił, zaczął gwałtow nie dzwonić. Zbiegli się
■wszyscy dom ow i, kucharz, lokay, M ichał, wszy
scy prócz Francuzki. „Gdzie ona iest, zawołał móy O ycitc, iuź po iedynastey godzinie.
„T ey kobiecie córkę moię pow ierzyłem , dzień
„ i noc pilnow ać iey powinna. Gdzież ie^t?
„m ów cie!”— „N iew ierny!”— odpowiedzieli ku
charz i lokay; ale Michał zwracaiąc oczy na
kom órkę, rzekł: „Ja tę rzecz całą objaśnię; wie
„Pan dobrze iż cały dzień z nim byłem , zatem
„wiedzieć nie mogę co się w domu działo? ale
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samą miał perukę, ale w mieyscu laski, ogro
mną. rózgę trzymał wręku. Co się wtenczas ze
mną działo, tego wysłowić nie potrafię. Nietóogłam krzyczeć, ani słowa przemówić; wy
stąpił mi na twarz pot zimny, trzęsłam się ca
ła, i może byłabym konwulsji dostała, gdyby
ów strach nie był mnie porwał, i nie zaczął
bić rózgą okropnie. Ból gwałtowny przywró
cił mi zmysły. Po tey karze, strach odezwał
się głosem pogrobowym: „Dziewczyno, słuchay
„Pani Boval! Ile razy będziesz niegrzeczną,
„przyydę cię karać! a ieźeli coraz będziesz gor„szą, porwę cię, i zaniosę z sobą do Piekła!”
To powiedziawszy wydał ięk okropny, i wszedł
do komórki. Tu Henryś i Marynia parzchnęli śmiechem. „Domyślamy się, zawołali oboie,
kto to był tym strachem ? ale biedna Babunia
cóż wtenczas zrobiła?” — „Tak byłam zmęczo
na bólem i trwogą, (mówiła daley)', żem się
ruszyć nie mogła; rozumiałam źe umrę; lecz
zaledwie chwila upłynęła, otworzyły się nagle
drzwi od pokoiów mego Oyca, i usłyszałam
głos iego. Ten głos życie mi przywrócił, . za
częłam wołać na niego ięcząc i płacząc; przy
bliżył się do mego łóżka, i spytał: „Czego chćesz?
„moie dziecię?”— „Ratuy Tato! wołałam, ra-
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mego Oyca; ia musiałam się dotykać koleyno
i peruki i sukni mniemanego Dziadunia; i pra
wdziwą uczułam radość, gdym ią w własnym
iey stroiu zobaczyła: „Ach! to doprawdy Ma
dame Boval\" krzyknęłam.— „Szczęście żeś się
„o tem przekonać mogła, powiedział móy Oyciec; pamiętayźe odtąd że niema takich stra„chów na świecie i źe w nie tylko wierzą ko„biety nierozsądne i dzieci z'le wychowane.” To
powiedziawszy móy Oyciec, zaniósł mnie do swe
go pokoiu, i kazał mi posłać przy swoiem łó
żku. Zupełnie tym widokiem uspokoiona, spa
łam wybornie, ale nazaiutrz miałam bardzo obolałe ciało, i byłam smutna. Lecz gdym się
dowiedziała że iuż Francuzka na zawsze odda
lona, wróciła mi się wesołość, i rzuciwszy się
na szyię Oyca, zawołałam: „Kochany Tato! iuż
„więc teraz przy tobię będę!”-1— „Nie! kocha„ne dziecię, odpowiedział móy Oyciec, obowią„zki służby nie pozwalaią mi się oddać twemu
„wychowaniu, ale spóźnię wyiazd móy do Piotr„kowa, i nie wypuszczę'cię z rąk moich, pó„ki nie znaydę Ochmistrzyni, któraby choć
„w części mieysce straconey Matki zastąpić mo„gła. Nie będę iey zapisywał iak towar iaki
„z obcych kraiów, nie oddam drugi raz dzie-

288
„iednak mam słuszne powody do sądzenia, że
„Madam iest w tey. komórce, i źe to ona tak
„wybiła i nastraszyła Pannę Ludwikę. To wiel„kie szczęście źe Pan zapomniał tych papierów,
„i wrócić się musiał z drogi, bo inaczey... Czy
„Pan pozwoli żebym zayrzał do komórki?”—
Móy Oyciec dał znak źe pozwala; Michał otworzył drzwi, i wyciągnął ducha nieboszczy
ka Dziadunia, to iest.. Madame Boval\"— „A
„iak my zgadli! zawołały tu dzieci radośnie, a„le moi a Babuniu mów daley!”— „Gdy lokay
i kucharz (mówiła) obaczyli Francuzkę upudro*
waną w sukni męzkiey i w peruce, zaczęli się
śmiać niezmiernie, bo prawdziwie iak sobie te
raz przypomnę, prześmiesznie wyględała. Je
dnak wtenczas nie śmiałam się wcale, bom ieszcze poiąć dobrze nie mogła tego co się dzia
ło. Móy Oyciec zaś rozgniewany tak mówił
do Madamy. „Także to pełnisz twoie obowią„zki, niegodziwa kobieto? Takimźe to sposo„bem dzieci prowadzić i poprawiać należy ? Idź
„ precz z oczów moich, iuź niemasz służby u
„mnie. Ale pięrwey rozbierz się zaraz z tego
„cudacznego ubioru, niech się Ludwisia przeko„na, źe to było bezecne udanie.” Francuzka krzy
czała , płakała, lecz zaczęła wykonywać rozkaz
*9*
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iadąc do domu , i przyiechawszy, wypowiedzieć
nie mogły iak się dobrze zabawiły, powtarzały
kilkakrotnie słyszaną przygodę, dołączaiąc uwagi sw oie; a nazaiutrz i dni następuiących sta*
rały się bydz’ bardzo pilne, pracowite i grze
czne , żeby znowu kiedy przepędzić W ieczór u
Babuni.

III.
ANEKDOTY PRAW DZIW E o DZIE
CIACH.
ZO S IA

T ,....

Rodzą się czasem dzieci szczególne, których
przedwczesna zdatnośc, geniusz zwiastować się
zdaie; ale te światła im większym blaskiem iaśnieią, tem prędzey gasnąć zwykły. T aką by
ła Zosia T . . . . . ; w rzędzie sławnych dzieci o
których Dzieła za granicą piszą, umieścićby ią
można. W pięciu leciech czytała wybornie, to
rzecz zwyczayna; ale co większa? rozumiała
każdą xiążkę, i nierównie wołała czytać niżeli się

290
„eta mego w nieznaiome ręce, ale rodowitą
„Polkę mieć przy tobie muszę.”— I uczynił tak.
Przyiął do mnie osobę urodzoną w Warszawie,
którey znał sposób życia i wychowanie; wbrew
modzie powierzył mnie iey staraniom, ona pra
wdziwie drugą Matką dla mnie się stała; przy
niey poszłam za mąż, w moim domu, na mo
ich rękach skonała, i dotąd sama iey pamięć
zarowno zrodzicielską mnie rozrzewnia!.. Wy
korzeniła nadane mi przez Francuzkę wady i
przesądy; długo iednak został się we mnie za
ród boiaźni, i przynaymniey do lat dziesięciu
nie byłabym za wszystkie skarby świata sama
przez ciemny pokóy przeszła, iak dziś zrobił
Henryś.” — „O prawda Babuniu! zawołały tu
dzieci, słusznieś mówiła że to szczęście dobrą
„mieć Matkę! Ale iaka też ta Madame Boval
„była nie mądra, chociaż po francuzku umia„ła!”. . — Kiedy się dzieci nad tern rozwodzi
ły, stanęła kareta przed domem, i wnet weszła
Pani W. Przyiechała zabrać Marynię i Henrysia; wysiadła żeby Matce życzyć dobrey nocy,
dowiedzieć się czy dzieci grzeczne były? i udzielić uniesienia w iakie ią piękność sztuki i
wyborna gra Aktorów wprawiła. Babunia iak
naylepsze świadectwo dała wnukom; one zaś
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wnie, w dziesiątym roku znała doskonale Dzieie Oyczyste, a Naruszewicz i Waga ulubionem
iey czytaniem byli.
Nie podobało się Bogu
spełnić w Zosi chlubnych, wróżb dziecinnego
wieku; umarła w iedynastym roku, w srogich
boleściach . które z Anielską cierpliwością zno
siła , i ukrywała ile możności, żeby Rodziców
i siostry nie martwić; umierała z zupełną przy
tomnością,'bo nie na konwulsye, ale inna sła
bość dni iey zakończyła; ostatnie iey słowa, by
ły słowa pociechy i dziękczynienia do tych,
którzy ią otaczali, słowa ufności i pokory do
Boga. Ta śmierć powiększyła bez wątpienia
Aniołow grono, 'ale przecięła świetne i lube
Rod ziców nadzieie, dziś ieszcze łzy zoczówiey
siostry wyciska, i pozbawiła literaturę Oyczystą znakomitey ozdoby. Zosia T...... sześć lat
maiąc, dorzeczne pisząca komedye, iakiemiż
Dziełmi w póżnieyszym wieku byłaby nas zbogaciła?

I
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bawić. Kiedy była w tym wieku, zeszła ią raz
Matka rzewnie plączącą nad xiążką. „Cóż ci
„ to ? ” spytała iey się. „Ach! Mamo! Sozyo!
„biedny Sozyo! iak też się z nim obchodzą!”—
A ona dorwała się Amfitryona Moliera tłómaczenia Zabłockiego, i tak nad losem sługi iego
płakała. Wkrótce potem, sześć lat maiąc, wielkiemi prawda literami, ale sama bez niczyiey
pomocy napisała komedyą. . Było w niey czte
ry osoby; Pan Kary, Pani Kara, lokay i słu
żąca; była intryga, były przeszkody, i nare
szcie w ostatniey scenie Pan Kary żenił się z Pa
nią Karą, lokay ze służącą. Ta komedya tyle
miała związku, że Oyciec Zosi nie mówiąc kto
był iey Autorem, przeczytał ią głośno iedne^
mu ze znaiomycli sWoich, i ten w dobrey wie
rze się zapytał: „Czy grywaią tę komedyą na
„Warszawskim Teatrze?”— Przy takim geniu
szu Zosia T ...... dobrą była i piękną iak Anioł;
dobrą była do końca życia, ale od siódmego
roku piękność iey niknąć zaczęła; dostała choroby Se° Wita zwaney, rodzay ciągłych pra
wie wewnętrznych konwulsyi. Ta okropna cho
roba zmieniła twarz iey zupełnie, i przeszka
dzała nie mało do rozwiiania umysłu tak bo
gato uposażonego.; iednak uczyła się przedzi-
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W ięcey czasem w nas iest lenistwa, iak nie*
możności'.

Za tysiąc świadków samo sumienie.
Kto się wiatrem karmi, nie utyie.
Zła fortuna to przynaymniey ma dobrego,
£e rozumu nauczy, a przyiaciela pokaźe.
Drogo kupuie, kto niepokoiem dokłada.
Próźnuiący naywięcey ludziom przyganiaią,
będąc bez własney zabawki, tem czas trawią,
aby cudze sprawy szacowali.
Jałmużna nie zuboży, prawda nie ohydzi,
statek nie oszpeci, Msza nie opóz'ni.
Dość z siebie czyni, kto wykonywa co może.
Prawdy a żartów iako soli zaźyway, bo czę
sto przesolisz.
Kto się nie douczy albo przeuczy, szkodli
wszy bywa nad prostaka.
Krótkie dni bywaią pełne przy ćnocie.
Dość się dobrym upodobać.
Kto o kim przed tobą, pewnie o tobie przed
drugim.
Którzy Polacy Polskę ganią, tacy ią nayprędzey zgubią. Kto co gani tego nie kocha;
czego nie kocha; o to nie dba.
Kto o pospolite dobro nie dba, swoie pry
watne na szańc wydaie.
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IV.
WYJĄTKI służące do ukształcenia
SERCA I STYLU.
i PRZYSŁOWIA
------ -------

JESZCZE NIEKTÓRE ZDANIA

.

FREDRY.

Gdy siła czynisz, mów o tem mało; twoie
sprawy niech kto inszy widzi.
Piękny żart kiedy bez szkody.
Rozrzutność, iak zeschłe naczynie nie na
pełnisz; iedną stroną leiesz, a dziesięcią płynie.
Kto się na swóy rozum zupełnie spuszcza,
pyszny raczey a nie mądry.
Naypierwszy wstęp do niecnoty, nieprawda.
Kamień probuie złota, złoto cnotę.
Długo myśl, prędko czyń.
Cnota naywspanialsze szlachectwo.
Niedopuszczay się wkorzeniać złemu; co
dzisia łatwo wyrwać możesz, iutro siłą niewywaźysz.
Nie uraziwszy, nie uleczysz rany.
Do mówności a nie do rozumu, należy wie^
lą ięzyków mówić; kto iednytn mówi rozsą^
dnie, iakby wszystkie umiał.

r
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Nie przyswaiać sobie cudzego, nie będzie
ciężko wracać.
Dobrodzieystwa powinny bydz nakształt de
szczu, nie nakształt powodzi. Deszcz częsty
pomaga i odwilżą ziemię, powódź' wnet spły
nie i ustanie.
'
•
Oszczędzay swoie, żebyś cudzego nie pra
gnął.
Odkładanie, ma kształt niechcenia.
Niektóre rzeczy przyiemnieysze są w ocze
kiwaniu niż w dostąpieniu; otrzymane, smak i
pozor tracą.
Nie wdaway się prędko w rzecz, ale z uwagą.
1 naywiększy wydatek nie iest żałosny, kie
dy na to wydaiesz co właśnie potrzeba. Miey
za stracone co na to łożysz, bez czego się obeyść możesz.
Wielka niesłuszność oczekiwać przyjaźni
od tego kogo nie obowiążesz, owszem urazisz.
Nie chce się głaskać tego co kąsa.
Woli drugi nędzne próżnowanie, niż pra
cę dostatnią.
Więcey ma stopni niższa dola do postąpie
nia, niż naywiększa. Niższa spodziewa się Po
stąpić, a naywyźsza upaść.

*
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Dobro pospolite przedtem było w sercu ;
W uwaźeniu; my go teraz chowamy w kieszeni.
Tak z niektóremi iako z cierniem postępo
wać, nie ocierać się, bo albo zagabnie, albo
obrazi. Naylepiey takich pomiiać.
Kształtna wymówka prży łagodnośoi, po*
zornieysza czasem niź zmarszczony datek.
Płotków i pochlebców zażywaią drudzy ia«
ko potrzebney na czas do umiatania miotły,
którą potem w kąt zarzucą.
Małe dobro wielkiego złego nie przykrasi,
małe złe wielkie- dobro zepsuie. Dosyć garści
piołunu na zepsowanie beczki napoiu.
Zła robota, nie może spokoynym uczynić
człowieka.
Łagodność przy cnocie i cichości, wszy
stkiego dokaźe.
Dzień iutrzeyszy ma zawsze co poprawić.
Porada albo przestroga, iako ziarno, taki owoc wydaie, na iaką ziemię padnie.
Ten rzeczy trudnych nie dostąpi, kto wiel
kość ich zrazu nazbyt uważa; nayprędszy dokazania sposób, co masz robić prędko zaczynać,
kęs do kęsa dodawać. Woda wielką górę oba
li, gdy często i zwolna podmywa.
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umieią? ile będę mogła nayrzetelniey, zadosyć
uczynię żądaniu twoiemu; ale ostrzegam cię
zawczasu, kochana Siostro, źe wszystko co dziś
powiem, stosuy do starszey z córek moich, bo
ta maiąc iuż rok dziewiąty, naturalnie więciiy
od młodszey umie,* a ia pełna miłości własney
iako Matka, chętniey o umieiętnieyszey mówić
będę. — Już to co się tycze wiadomości kobie
cych, moia Marynia dosyć ich posiada; tak do
brze pończochy robi, źe iuż od dwóch lat,
innych nie nosi prócz własney roboty; śrzednie płótno szyie wybornie, nie zle ceruie,
dzirga, siatkę robi, na kanwie iuż kilka kobierpzyków, szelek, podwiązek wyszyła, a teraz
haftować ią uczę ale w ręku, bo póki rosnąć
będą dziewczęta moie, w krosnach im robić nie
pozwolę. — Już się nią w gospodarstwie 'me
raz wyręczam, biorę ią .często z sobą do spi
żarni, do piwnicy, wie gdzie każda rzecz stoi,
i kiedy potrzeba wypadnie, i samąią z klucza
mi poślę, trafi do wszystkiego. Blisko od ro
ku ma wydział utrzymywania porządku w najszym bawialnym pokoiu; tam iey ręką wszy
stko codzień iak naydokładniey ustawione, pościerane bydź musi. Już ma do tego swoy far
tuszek, miotełkę, ściereczki; dałam iey ten
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Na siebie prawo stanow i, kto po drugich
dobrego wyciąga.
N ie to chwal co kochasz, ale to kochay co
chwały iest godne.
, W iedney sprawie dwoma nie puszczay się
gościńcfkmi, bo żadnym nie *doydziesz.
Lepiey iest swoie stracie, niż cudze niesłu
sznie zyskać.
Prędzey tych słuchamy których kocham y,

niż których się boiemy.
Nim co zaczniesz, uwaźay iaki tego m ab y d ź
koniec.

V.
W IA D O M O Ś C I
MOGĄCE BYDŹ M ATKOM PRZYDATNE.
------- $---- —
LISTY M ATK I O W YCHOW ANIU CÓREK
SW OICH.
LIST DWUNASTY.
Zaspokoiona odpowiedzią moią, życzysz więc
sobie teraz wiedzieć dokładnie co dziewczynki moie
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kami dla dzieci; przyjdziemy zapewne poma
łu d<? tego bogactwa, a tym czasem żywmy się
u -obcych. Niemcy, Anglicy, Francuzi, maią
mnóstwo Dzieł takowych/ opatrzyłam się w
niektóre, i od czasu iak uczyć <moie dziewctęta zaczęłam, pokazywałam, im te-obrazki, -.tołączaięc do każdego małą Powjesc nayczęsciey
z teyże xiążki wziętą, ale do ich p.oięcia a na
wet niekiedy i do charakteru zastosowaną. Ośm
czy dziewięć Dzieł tego rodzaiu dostarczyły mi
materyałów na parę lat; bo dzieciom można
kilkanaście razy iedno powtarzać; w zabawach
swoich nierównie są stalsze od nas; może bydź
dla tego, iż maiąc zmiennieyszy umysł prędzey od nas zapominaią. Takowy sposób pier
wiastkowego uczenia dzieci, iest przedziwny;
naprzód bawi ich i zaymuie, powtóre rozwiia ich umysł i ćwiczy pamięć; a nadewszystko
podaie sposobność -jidzielenia im nieznacznie
wielu moralnych nauk, które czasem wielkie
wrażenie na nich czynią; ale uważałam że w
takowem opowiadaniu niezmiernie pilnować się
ttrzeba, ażeby zawsze iednakowo nazywać oso
by i rzeczy wystawiane w obrazkach, i iednakpwo te przypadki i szczegóły opowiadać, bo.
inaczey domyślaią sig iakowegoś podstępu i tra
cą wia-

—
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urząd; i te iego oznaki w dzień kiedy dziewią.
*
ty rok zaczęła; i nie pamiętani żeby ią który
podarek więcey uszczęśliwił. Ludwisia podobnegoż dnia niecierpliwie w ygląda, i często sio
strze pomaga. Ofriedwie chodzą czasem ze mną na
Miasto dp kupców, do.ijzetnieśłników; wiedzą iuż
iak i skąd wielą rzeczy się robi i bierze, znaią
dobrze rozmaite pieniądze, i cenę wszystkiego
co się potrzeb kuchennych, domowych, i ubioru tycze. Bo przyznam ci się, źe mnie bar
dzo gniewa kiedy dziewczę wie co się w Rzy
mie przed wiekami działo? iakie potrawy Spartanie iadali? a nie wie o potocznych rzeczach,
i co sama ie' codzieńj a o podobne przykłady
u nas nie trudno. — Co zaś do N auk, moie
dziewczęta' czytaią bardzo dobrze, piszą takoż,
ale na liniach sporemi literami i nic z głow y;
maią wiele wyobrażeń, wielu rzeczy dobre
początki. — Pierwszy móy sposób uczenia ich,
czyli rozwiiania ich um ysłu, był iak ci wiado
mo rozmawiać z niemi; drugim, którego prawie
razem używać zaczęłam, pokazywać im różne
obrazki i tłomaczyć ie. Wszystkie dzieci nie
zmiernie lubią obrazki, i rozsądne M atki bar
dzo łatwo z tego ich gustu korzystaią,

U nas

na nieszczęście mało iest ieszcze xiąźek z obraz-
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pracy i mozołu, kiedy się go odrazu rzetelnie*
każdey rzeczy uczy, i kiędy nie ma nigdy po
trzeby odstąpię od raz powziętych mniemań.
Podobnież, postgpuiąc daley w nauce Religii,
dałam im lekki rys historyi Pa^szpchney; Joleyno wspomniałam o z^sjfcznieyszyćh nudach;
Egipcyanie, Assyryyczycy, Pers% Grecy, Rzy«
mianie, wszyscy w miejscu, swoiem^wymienie
ni zostali; pokazywałam im ich siedlisko na
karcie; a gdy prowadząc daley Naukę Religii
doszliśmy do póżnieyszych czasów, wspomnia
łam podobnież o nowoźytnieyszych ludach; o
Germanach, Bretonach, Gaulach, Sławianach i
innych, a przez nich doszłam do dzisieyszych,
i do historyi Narodu naszego. Wtedy przy
była nam lekcya— lekcya Oyczysta. Czytanie
Pielgrzyma, uczenie się Śpiewów, słuchanie ró
żnych przezemnie opowiadanych szczegółów,
z nowo wydaney i przerobioney Historyi X. Wa
gi i z innych dzieł tego rodzain, tę lekcyą’ sta
nowią. — Tak więc w umyśle dzieci moich iuż
są nakreślone pierwsze rysy wszystkich Nauk,
tktóre kiedyś lepiey umieć maią; dwa naywaźnieysze przedmioty Religiia i Oyczyzna, wyraźniey odznaczone; na te zawsze naywięcey uwagę ich zwracać będę, bo te nayznakomitsze
dla Chrześcianki i dla Polki.— Otóż masz wier-

U )

302

są wiarę, a na tey wszędzie i zawsze wiele
zawisło.— Nieu wierzysz iak wiele wyobrażeń,
i zdań sprawiedliwych dzieci moie podobnym
sposobem nabyły? iakiey nabrały łatwos'ci w wy
słowieniu sięi bo słysząc kilkanaście razy toż
sanć/o opowiadanie z Óst moich, powtarzaiąc go
same tyleż razy,' wprawie się^nogły. Tym. spo
sobem udzieliłam im iakieyś cząstki Historyi
Naturalney, bo i takie Xiąźki były w zbiorze
moim; ten sposób doprowadził mnie także
do waźnieyszey Nauki; bo wiadomo ci, że
podobnym trybem za pomocą katechizmów
i Pisma Ss° zaczęłam ie uczyć Religii. Pier
wszy raz udzieliłam im całey iey osnowy
w krótkości, ale drugi raz iuż mówiłam ob- .
szernie.y; i niewiem czy to źle czy dobrze? ale w tę Naukę i świeckie wcisnęłam. Tak naprzykład, (chociażby się to mogło wydawać
komu wielką i przedwczesną mądrością) mó
wiąc im iuż po raz drugi o Stworzeniu Świa
ta, wzięłam Glob, i karty Jeograficzne, i po
kazałam im obraz świata i naszey kuli ziemskiey, według układu Kopernika. Ta pierwsza
lekcya zabrała nam wprawdzie trzy dni, ale
iuż na zawsze rzetelne wyobrażenie tych dzi
wów mieć będą; a ileż się oszczędza dziecięciu
20
Tom II. Ner XII.

SPIS RZECZY

l

r

W TYM NUMERZE ZAWARTYCH.

•

•
t
t S tr o n n ik ,
1. Dokończenie listówv Elźbiet*y Rzeczyc- I *
ii s^fiiey
n z u li^ * * I54.
kiey do przyiaciołki
A friey U
Urazili*"**
F54..
2. W ieczór u Bgbuni, powJeś? ; . . 275.
g. Zosia T ..... . . . . . . . A . .. 291. %
4. Jeszcze niektóre zdania i przysłowia
Fredry . . . . .
........................... 294.
5. List dwunasty M atki o wychowaniu Có
rek swoich
. 298.
6. Starzec, p rz y p o w ie ś ć ........................... 3°4>

Ponieważ na tym Numerze kończy się dru
gie Półrocze R o zry w e k dla D zieci, Osoby chcą
ce prenum erować d a le y , raczą się zgłosić do
Wiadomych Kollektorów tak w Warszawie iak po
W oiewództ/wach, lub też do Mieszkania W y
dawcy w Oficynie Pałacu Zamoyskich przy Zabiey Ulicy.
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obraz umieiętnośći córek moich; dołączyć
ieszcze należy cokolwiek brząkania na klrwvikorcie, bo Marynia która okazuie nieiaki t»let$. do muzyki, iuż blisjro od roku grać się
cZyl Do ryslnkh niema Metra, gdyż sądzę że
w njszyhl sianie bardfct dosyci ną iednym talen
cie. I ten poszddhjgy za rpąż z trudnością u*tfzyma<? prawdzie; a ia chcę żeby córki moie
czego raz się nauczą, na zawsze umiały.
n$r

' Starzec
P R Z Y P O W IE Ś Ć .

Młody Panicz iadąc z polowania zatrzymał1'
się przed domkiem Leśniczego, a wszedłszy do
sieni, z wielkiem podziwieniem obaczył go sie
jącego w skrzynię ziemią napełnioną, ziarnka gru
szek i iabłek. Leśniczy-i u,ź przeszło lat siedmdziesiąt liczył, nie mógł zatem mieć: nadziei doczeka
nia owocow z swey pracy. „Na co się trudzisz
„na próżno?” rzekł Panicz do Starca, „zapewne,
„ żyć nie będziesz, kiedy z tych ziarnek drzef,wa wyrosną?”— „Czyż my dla siebie tylko
„źyiemy?” odpowiedział mu Leśniczy; i rumie
niec wstydu okrył lice młodego Panicza.
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