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I.

WSPOMNIENIA NARODOWE.

KOLEIE ŻYCIA.
P O W IE Ś Ć

H IS T O R rC Z N A .

W iedriym z zamków obronnych do maiętuićyszey należących szlachty, które sterczały nie
gdyś w okolicach Przemyśla, mieszkali Małacho
wscy. Mąż, zona i syn iedyny, składali tę małą w
liczbie, lecz zamożną w szczęście, w znaczenie i
w cnoty rodzinę.— Małachowski żadnego nie pia
stował urzędu, ale siła zbroyna, którą utrzymy
w ał, pośpiech, z jakim niósł pomoc będącym
w potrzebie, waleczność i męztwo tyle razy do
świadczane,' brama zamku iego dotąd dzielnie
przed nieprzyjacielem kraiu zamknięta, dla przyTom IX. Ner. LII.
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rodaków, włościan i nieszczęśliwych

zarówno z sercem otwarta, zjednały inu dobre
imie, wziętość, szacunek powszechny i miłość
poddanych. — Do pozyskania i utrzymania tych
drogich skarbów, do zapewnienia słodszey nad
wszystko pomyślności domowey, niemało się
przyczyniała młoda ieszcze Małachowskiego zo
na. Całym wdziękiem płci swoićy świetna*
więcóy ieszcze cnoty iey przyzwoiterni iaśniała.
Świat w swym domu widząc, prawie nigdy za
progi iego nie wyszła; oddana gospodarstwu,
czuwała troskliwie, aby nie marniały dawne
dochody, aby nowych przybywało; często pier
wsza w zamku całym zrywała się rano zmiękkiey pościeli, chcąc doyrzeć li'czr>ey czeladki i
pracować z nią wspólnie; często przędąc przy
świetle wielkiego ogniska w długie wieczory zi
mowe, wyprzedzała naybiegleysze prządki; a
po-h wała męża, sposobność wspierania potrze
bnych, dobry byt otaczających ią, miłość do
mowych i względy licznych gości, były dla niey
zupełną codziennych i nieustannych trudów na
grodą. . I syn ich iedyny Janek ośmioletni, iuź
umiał serca wabić 1 szczęścia przysparzać. Wpra
wdzie nie było w nim ducha rycerskiego oyca;
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ale każdy upatrywał słodycz i łagodność matki,
iey smak w pracy; każdy uwielbiał posłuszeń
stwo dziecięcia dla rodziców i starszych, iego
rozsadek i tkliwą serca dobroć; każdy go ko
chał, a oyciec i matka nad własne ceniąc go
życie, w nim wieniec swego szczęścia widzieli.
Lecz któż to, gdzie i kiedy, doznał w szczę
ściu stałości? Nikt, nigdy i nigdziezwłaszcza
też Polak mieszkający w ruskiey ziemi, w pier
wszej połowie szesnastego wieku. — Panował
wtenczas Zygmunt III, który słabością i upo
rem , temi wadami spraeeznemi na pozór , a iednak często zgodnemi z sobą, tyle przyszłych
nieszczęść gotował Polsce, tylu obecnych stał
się przyczyną. — Kiedy upadać zaczynaiąca oyczyzua, zewsząd zagrożona, bez woyska i dostateczney była obrony, o» zbyteczną gorliwo
ścią przeięty, potężnym Cesarzom kwiat polskiey młodzieży posyłał;, a tak niewczesnemu
posiłkami nietylko kray własny męinych po
zbawiał obrońców, ale ieszcze- nowych wzbu
dzał mu nieprzyiaciół. ( 1 )• MSęd*y niemi pier(1)
W o w ym czasie Zygtm lnt III dał’ C esarzow i F e r d y 
n an d o w i U posiłki- z 8000 K ozaków L iao w czykó w -, tak
od R otm istrza swego L iso w sk ieg o nazw anych. C i L is ó w -
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wsze i nayokropnićysze trzymała mióysce sro.
ga dzicz tatarska, ta od lat tylu powódź krwa*
wa, śmierć i pustoszenie nieszczęsney Polsce
niosąca. Oni to pomimo zawartego niedawno
Chocimskiego pokoiu, przy zwłokach wielkie*
go Chodkiewicza, naieżdzali polskie ziemie, a
szczególniey bliższą nich Ruś czerwoną. Tam
niszczyli i palili wszystko, zabiiaiąc mieszkań
ców lub biorąc ich w ciężką i wieczną n ie w o 
lę; Ci, którzy miecza albo kaydan uyść zdo
łali, nieśli swe skargi przed tron królewski;
ale Zygmunt słuchał ięh oboigtnie; ruska zie
mia do unii (2 ) przystąpić nie chciała; miecz
tatarski zdawał mu się bydź mieczem Bożym.
c z y k o w ie , zc sam ey szlachty p o lsk iey pod ró in em i dow ódzcam i/dzielnie się w W ę grze ch , na Szląsku i Czechach
p o p isyw a li, i niemałe zw ycięztw a cesarskiemu w o y sk u od
nosić u ła tw ili. T e zw y cięztw a przeszkody staw iaiąc B e tlem ow i G abo ro w i X ię c iu Siedm iogrodzkiem u w iego za
m ysłach , powodem się stały, i e T u r k ó w i T a ta ró w n ieu 
stannie p rzeciw ko Polsce poduszczal. H isto rya Polska X .
W a g i , k. 243.
(2)
W iadom o z dzieiów ó w cze sn y ch , z iaką go rliw o 
ścią Zygm unt III pracow ał nad n n iią kościoła greckiego
z rzym skim , ile ta gorliw ość k r w i kosztow ała, i iak się
p rz y czy n iła do podkopania bu d o w y całego K r ó le s tw a , zaszczepiaiąc stronnietw o i nienawiść m iędzy moznemi ro 
dzin am i, zmuszaiac prześladow anych od w łasnego K ró la
do szukania w sparcia i o p ieki u obcych.
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Rok 1623 nayokropnieyszym był dla tey krai*
ny; wpadli Tatarzy nagle w niezwyczaynćy lica.
- bie, rabuiąc, paląc, pustosząc wszystko. Ucie
kał lud strwożony iak ttzoda spłoszonych owiec,
a potężny i okrutny nieprzyjaciel dopiero w
okolicach Przemyśla, w zamkach warownych
szlachty, pierwszy znalazł odpór. Lecz i ten
nie mógł bydź długim i skutecznym. Cóż po
doła odwaga kilku przeciw krociom sile? I
_ mężny Małachowski w grodzie swoim, pomi
mo bohaterskiego męstwa i stałości umysłu,
zaledwie dzień ieden opierać się zdołał. Już
prawie wszyscy iego żołnierze, śmierć ciskaią-

'

cy z wałów zamku na otaczaiących go, sami
śmierć ponieśli; iuź w środku ciemney nocy
podpalone bramy podwoie wnet runąć miały,
.otworzyć weyście zemsty i krwi chciwym naiezdnikom, a on ieszcze uchodzić z domu swych
. oyców nie chciał, z tego domu, gdzie lat tyle
bjl^panem, dokąd tyle razy powracał zwycięz
cą ! Siadł -na krześle w izbie, w którey zwykle
wydawał rozkazy, wsparł głowę na ręce i zda
wało się, źe żadna moc ludzka z tego miey
sca aó nie poruszy. — Na próżno klęcząca przed
nim £oua, wieśniaczym ubiorem odziana, kilku
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„sług starych i włościan, zaklinali go, aby ko-rzystał coprędzey z poświęcenia sig celnieytz/ch
poddanych swoich, a w ich szaty przebrany,
uszedł vfraz z niemi taiemnem wyiścietn zamkowera, i pozwolił się zaprowadzić do Przemyskiey cerkwi; nie ulegał bynaymniey ich
prośbom, sądzić nawet było można, ie ichnie
słyszy. "Wtedy nieszczęsna żona syna przed oczy iego stawiła. »Oycze bez litości! rzekła,
chceszże, aby to niewinne dziecię łupem ich
się stało? chceszże, aby od wyznania prawego
Boga odbiegło, ażeby życie ledwie zaczęte w
niewoli spędziło.”

Na ten widok, na te sło

w a, powstał Małachowski; w iednem mgnieniu
oka stróy rycerski okrył grubą siermięgą, na
mężne czoło czapkę krniecią nasunął, a porywaiąc syna na dzielne barki, iednę rękę podał
żonie, drugą szablę uchwycił, i tak poszedł w
milczeniu za idącą przed nim czelndką. Jednak
w ciągu drogi, słaba i drżąca małżonka, ciągnąć
go nie raz z całych sił musiała, zachęcać przy
szłych zwycięztw nadzieią; tak nie nawykły
był do ucieczki, ani krok ani umysł iego; ta
ką miał ochotę wracać do zamku, skoro głosy
i" krzyki radosne tryumfuiących nieprzyiaciół
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uszów iego dochodziły... Nareszcie doszli szczę
śliwie do murów Przemyśla, a dzięki ciemno
ści nocy, przemysłowi i wierności przewodni
ków , weszli do świątyni. — Ogołoconą była z
ozdób i ludzi; ale wnet napełniły ią uciekają
ce %pobtiźssych ulic różnego stanu i wieku osoby ze skarby swemi; rozeszła. się bowiem
wieść straszliwa, że wszystkie zamki przedmu
rze mieyskie stanowiące, zdobyte zostały; że
może tey samey ieszcze nocy nieprzyiaciel na
miasto uderzy. :— Małachowski na widok no
wych niebespieczeństw, obudzonego czuiąc w
sobie ducha, obrał sig wodzem strwożonćy rze
szy zgromadzoney w świątyni; w niey do osta
tniego bronić się umyślił; a gdy iuź napełniła
►
*

się zupełnie, zawarł mocno drzwi, za wielki
ołtarz ukrył żonę, syna, ile się zmieścić mo
gło niewiast, starców i dzieci; sam zaś z kil
ku nastą zbroynemi stanął na stopniach, na wszy
stko baczne maiąc oko, głębokie nakazując mil
czenie: ażeby i słyszeć co się działo i nie przy
ciągnąć nieprzyjaciela.

Nie łatwo było utulić

krzyk . tylu dzieci, płacz tylu niewiast', ięk i
narzekania tylu strwożonych; ale przecież na
stępowała właśnie chwila zupełney cichości,
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kiedy przerwały ią nagle tentent i rżenie koni,
szczęk zbroi, krzyki, i odgłos okropny nieprzeli
czonych siekier i toporów, we drzwi kościelne z
olbrzymią siłą biiący cb. Ten sam oddział Tu tarów,
który zamku Małachowskiego dobył, w naysroźszym gniewie iź nie zastał wodza, ze zhań
bienia którego miłą obiecywał sobie igraszkę,
odkrywszy niewątpliwe iego ucieczki, poszlaki,
ruszył pędem do cerkwi Przemyskiey. Wnet
runęły z okropnym łoskotem ciężkie drzwi.świą
tyni i powaliły będących przy nich blisko; zwy
cięzcy uradowani tym pierwszym szczeblem
swegp pochodu, wstąpili hurmem na leżące po
dwoić, miecze i rozpalone trzymaiąc kagańce;
a za ich pomocą toruiąc sobie drogę przez śrzodek kościoła, dążyli ku wielkiemu ołtarzowi
domyślając się, iż tam zastaną Małachowskiego.
Po stosach zemdlonych i rannych, zabitych, i
konaiących, wśród ięków bólu, rozpaczy i trwo
gi, sami tylko radości piekielney wydaiąo okrzyki, doszli do celu swego. — Tu dopiero
wszczął się bóy zacięty; Małachowski i wszy
scy iego, zdawało o ^ iże nadludzką siłą wzmo
cnieni, tak. srogSeiiiadawali ciosy, tak dzielnie
przystępu bronili p«łeUiareszcie ieden ze star
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szych tatarskich, boleśnie przez bohatera skale*
czony^ a>^ałą wściekłością nienawiści, zemsty
i bólu* doparł go, uchwycił za ramię iedną rę
ką, a drugą chciał mu iuź cios zadać śmiertel
ny... W tem wśród t y wrzawy, tego ięku, tych
krzyków , całey podobnego widowiska okro
pności, daie si§ słyszćć głos wielki, głos pot§
źny, głos naczelnego wszystkich Tatarów wodza,
wspaniałego ^niekiedy Ciereia: » Zaprzestańcie
mordów, woła, 'bo śmierć was czeka! Gdzie
tu Małachowski P iego ocalić!“ •—- Na pierwsze
to wołanie, Tatarzyn trzymający walecznego
Polaka, wstrzymał raz swóy zabóyczy, ale po
słyszawszy dalsze, nie chcąc by uszła zemsty
iego ofiara, uderzył! i gdy przybiegł Gierey
do wielkiego ołtarza, iuź Małachowski 'w samo
serce ugodzony, leżał bez duszy; iuź nie sły
szał łkań i krzyków wybiegłey z za ołtarza żo
ny, nie widział płaczącego syna, azabóycd iego
skrył si§ w natłoku. Wódz naczelny, który po
słyszawszy o nadzwyczaynycli cnotach . Mała
chowskiego, z umysłu spiesznie do Przemyśla
przybył, ażeby życie iego ocalić, widząc go
zabitym, wpadł w w ścieliłoić na ten oddziaj
żołnierzy syvoich, i bgdąfcyfn przy boku swoim
Tom IX . Ner L II.
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katować ich kazał. Nowe ieszcze powstało w
świątyni zamieszanie, nowa okropność i wrzawa.
Przy niepewnern świetle kagańców, trudno by-i
ło rozpoznać Tatarów od mieszkańców Prze*
myślą; każdy się bronił, ka$dy zabiiał, każdy
nadewszystko chciał uyść z kościoła, i co mógł
unosił; synowie brali ciała poległych ■
oyców ,
mężowie nieśli zemdlałe iony, matki porywały
dzieci.— Dway pozostali wierni słudzy Mała>
chowskiego, widząc go bez duszy, choć zza*
lem zostawili ciało iego, a wziąwszy zemdlały
zonę i syna, wynieśli ie ze świątyni.

Chcieli

przez boczne ulice zanieść ie pod iaką.ubog^
strzechę, tam potrzebnego udzielić ratunku, a
nazaiutrz do wspaniałości odwołać się Giereia.
Lecz w ciągu ich drogi napadł ich liczny poczet
nieprzyjaciół; na próżno usta ich wymówić chcia*
ły na obronę imię Małachowskiego ,. oszczepy
zabóycze przerwały im mowę, polegli, drogo
przedaiąc swe życie....
W lat trzydzieści po tym okropnym Tata
rów napadzie, po te^ krwawey powodzi, która
aż bramy Lwowa zbr»>csyła, za panowania Ja
na Kazimierza, owego Monarchy, któremuby
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Króla męczennika i proroka dać można przy
domek, Biskup czyli Władyka Przemyski, w li*
cznym duchownych i dworzan orszaku, wra
cał do pałacu swego- po uroczystem nabożeń
stwie w cerkwi odprawionem. Modlił on się
gorąco iak zawsze w tem mieyscu zwykł był
czynić za dusze rodziców, których w dziecin
nym będąc wieku utracił, lecz których do
tąd zgoń okropny pamiętał. Niedawno zasiadł
stolicę przemyską, bo le i

prawie w mło

dym ieszcze był wieku; powołanym został do
tey godności odgłosem powszechnego szacun
ku ; miły, łagodny, światły, prawdziwie pobo
żny i dobroczynny, godzien był tak wysokie
go urzędu. — Wchodząc we drzwi pałacu swe
go, postrzegł opartą, o ścianę dziwney postaci,
w szczególney odzieży kobietę; głowa iey okryta była zawoiem, a z pod niego śnieżne
wymykały się włosy; twarz może niegdyś pię
kną zorało nieszczęście, nędza sczerniła; obce
go narodu podarta i wypełzła katanka, wisiała
na ciele tak osłabionem, źe wyglądać tylko
należało chwili kiedy opuści ie dusza. »Miło
sierdzia I miłosierdzia! te iedynie słowa awieU
ką trudnością zsiniałe ićy usta wyrzec potrafi
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ły i padła be* czucia.— Biskup litością przeję
ty, kazał natychmiast służącym i dworzanom
wziąść nieszczęśliwą, wszelkie dać iey wygo
dy, nadwornego przywołać lekarza. Dwa dni
niewiasta bez zadney była przytomności, lubo
czucie wnet wróciło; ale trzeciego odzyskała
zupełnie zmysły i mowę, tylko bez sił ża
dnych; i lekarz osądził sam w sobie, źe ten
powrót przytomności umysłu był znakiem rychłey śmierci; owein iakby pożegnaniem du
szy, które zwykle przed ostatecznem opuszcze
niem ciała następuic. — Oświadczył to dopy
tującemu się codziennie o nieszczęśliwą Bisku
powi, i ten powiedział; źe sam ią chce przy
sposobić do śmierci. »Bóg przeznaczył iey oczywiście, rzekł, dom inóy na ostatnią w tem
życiu gospodę; muszę więc sam ią opatrzyć
w daleką podróż, w którą się wybiera.” I po
szedł natychmiast do umieraiącey, rozkazuiąc
ażeby ich zostawiono samych. — Przeięta taką
dobrocią i łaskawością niewiasta dziękować
mu chciała, uniżać się przed nim, ale on po*
wiedział: »Obowiązkiem to iest moim; byłżebym sługą tego Boga, któremu żywot poświę
ciłem > gdyby kto wzywał na próżno miłosier
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dzia mego.” — »Ach! Panie! zawołała umiera
jąca, iak aż to dobroć wasza! iak) głos i mowa
miła! iakże dawno uszy moie nic podobnego
nie słyszały. O Boże! iakież miłosierdzie Iwoie, źe mi dozwalasz na łonie chwalących cie
bie umićrać!” I tu krople łez potoczyły się
na bladych iey licach, złożyła wychudłe ręce
i modliła się' cicho. — »Któż iesteś? i gdzie by
łaś dotąd?” spytał iey się zdziwiony Biskup.—
»Nie iestem, a przynaymniey niegdyś nie byłam?
czem si§ dziś bydź zdaię; wyrzekła. Wiosna
dni moich spłynęła w szczęściu, bogactwie,
wolności; byłam panią, byłam żoną, byłam
matką... lecz dalsze lata zagarnęło sieroctwo,
nędza i niewola.... Oto właśnie trzydzieści lat
temu, w tern mieście Przemyślu, w cerkwi,
poległ mąż móy!.. »Jak się zwał mąż tw óy?”
przerwał iey z pośpiechem Biskup. »Cóź po
może, choć powiem imie iego; iuż nie raz ie
mówiłam od czasu iak na ruską wstąpiłam zie
mię, a nikt wierzyć mi nie chce!” — *>Mów
tylko spiesznie!” powiedział Biskup.— »Małachowski” wyrzekła. — »Wielki Boże! zawołał
kapłan, a syna czy miałaś?” — »Miałam iedyna*
ka; i on przeniósł się do wieczności; widzia
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łam go nie raz we śnie między aniołami; Ja
nek móy miły! Janek móy iedyny!” — »0 n
żyie.' krzyknął Biskup; on ręce drugićy swey
matki całuie!’* A to mówiąc uchwycił złożone
ieszcze ręce niewiasty, przyciskał ie do ust i
oblewał łzami. — »Czy to ieszcze ieden z tych
snów błogich, któremi Bóg w niewoli mnie
cieszył? czyli też iuź umarłam i w niebie je
stem? mówiła przerywanym głosem niewiasta;
na tę ziemię, to szczęścia za nadto! Jabym
ieszcze miała syna?” —r»Tak iest, bez wątpie
nia, odpowiedział Biskup; iam syn twóy, ty
matką-inoią! I ten dobry i wszechmocny Bóg,
który cię tu tak cudownie przyprowadził, i
mnie również cudownie zachował, udzielić ci
raczy zdrowia i życia, abyś ieszcze na tey zie
mi szczęścia używała .41
I tak się stało; nie zawiódł Bóg ufaiącego
w nim sługę swego, nagrodził długie poboźnćy
niewiasty cierpienia.— Biskup przemyski

był

owym Jankiem, ośmioletnim Małachowskich sy
nem. Tatarzy nie widząc go może w ciemno
ściach nocy, lub też maiąc za umarłego, ile
żę krwią zbroczony, był bez zmysłów, zosta
wili go w óWey bocznćy ulicy, unosząc tylko
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matkę iego zemdloną.

I

-Znaleźli. go Jam1 naza-

iulca włościanie oyca, którzy i ciału’ pana u*
czci wy pogrzeb sprawili; za ich staraniem do
stał się wnet sierota do krewnych swoich ,' prze*
nich wychowany starannie, doszedłszy do' lat
młodzieńczych, obrał sobie stan duchowny; a
przez cnoty i światło doszedł do biskupiey go-!
dności. Be* zmysłów wtedy gdy matkę" por
wano, wraz ze wsaystkiemi:sądził źe nie iyie,
\
i.pomnik ićy nawet wspaniały obok grobu byca -wystawił. Ją zaś Tatarzy uprowadzili aż
do naydalszych siedzib swoich; ztamtąd pomi
mo nayusilnieyszych starań wydobyć 'się nile
mogąc, przez lat 'trzydzieści, żyła w cięźkiey
T
"*
niewoli. Nie nawykła Jednak do niey, bo któż
do pętów nawyknie; i choć iuź 'blisko sześć
dziesiąt lat liczyła, gdy iey się trafiła nareszcie
pomyślna do ucieczki pora, użyła iey; a mil
tyle piechotą, sama, w tym więku uszedłszy,
nic dziwnego, źe iey sił nie starczyło, gdy za
szła do miasta, gdy się uyrzała w mieyscu*
gdzie tak odmienną ludzie ią znali.— Ale radość
wielka i niespodziana wróciła iey siły i życie;
w niedługim czasie przyszła do zupełnego zdro
wia.— Jeszcze przez lat dwadzieścia i kilka
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cieszył si§ nią syn ukochany; dom iego stał
się dla niey. ostatnią i miłą gospodą; otoczona
tkliwemi staraniami iedynaka, uwielbieniem
powszechnem, byłaby może i zapomniała dłu*
gich, lat niewoli, gdyby, częste opowiadanie
nie było wznawiało ich pamięci. — Jan Mała
chowski zaś, naprzód Biskup Przemyski, a
późniey Chełmiński, dla wieczney pamięci, dla
uwielbienia dróg opatrzności i przedstawienia
odmiennych życia kolei,, w xiędze żywotów
świętych Piotra Skargi, opisał na okładkach tę
całą rodziców.i swoię przygodę; a kiedy wpóźney starości kończył cnotliwe życie na łożu,
będąc śiniertelneni i czuiąc źe chwila skonania
iuź bliska, kazał sobie tę xięgę pod głowę po
łożyć, i tak ufny w miłosierdziu Boga, oddał
mu ducha.

—
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II.
DOBRE SERCE STASIA.
Komedyika. (3)
Osoby.-’
^
Pani wsi.
'Woyt gminy. *“
Małgorzata, uboga wdowa. .
Sta&, Anka,
Kazio,

iey dzieci.

Józio,
Rózia,
Jaś, •
Scena na wsi przed chatą Małgorzaty.
SCEN A’ l
Wszystkie dzieci Małgorzaty.
(Staś plecie koszyki, Anka przędzie', Kazio
fitruźe patyczki, Józio z dwóch kłębków zwiia
(3 ) Już n ie ra z słyszałam żalą cych się, że n ie ma p ra w ie
kom edyi w polskim ię z y k u dla d z ie c i, i i e dla tego zmu
szone są gryw ać fran cu zk ie. G o t o w a zapobiegać ile mo
żności m o iśy podobnym n ied o statko m , um yśliłam k ła śd itu
cią gle p rzez czas iakiś w m ieyscu p ow ieścikom edye, bądź
o rygin aln e bądź naśladowane. D zisiey sze y m yśl w zięta iest
z f e r k in a .
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na ieden nici, Rózia z Jasiem kwiatkami i pia
skiem si§ bawią).
St a ś po chwili milczenia.
0 Boże! Matki nie widać, iuź tak dawno
poszła. Może iey żadna sąsiadka, ani kuma, chleba pożyczyć nie chce. Jaka też to wielka u
nas bieda!
Anka.
Oy prawda! od samego wstania niceśmy w
ustach nie mieli; mnie aż w żołądku się zwiia,
tak mi si§ bardzo ieść chce.
Inne dzieci.
1 nam to samo tak bardzo ieść się chce.
(T u Rózia i Jaś zaczynała płakać).
S t a ś obracaiąc się ku nim.
Moie dzieci, nie płaczcie, utulcie sig; możeć Bóg da, źe Matka chleba przyniesie; a choćby nie przyniesła, nie mówcież przy niey że
wam sig ieść chce; ona iuź i tak dosyć nieszczę
śliwa!
Anka.
Zapewne; od tego czasu iak Oyciec umarł,
Matka prawie zawsze płacze. Żal iey Oyca! ta
ki był dobry. A na iego chorobg i pogrzeb
wszystkie pieniądze wydała.

I krowa poszła-

O! nie trzeba iey wigcey zasmucać.

_
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Kazio;
Choć mi się tak bardzo chceieść, źe dopra
wdy nie wiem czy wytrzymam, nic ićy nie po
wiem.
J a ś

i

J ó z i o .

, I my to samo.

Staś.
Dobrze, moie dzieci, hic a nic nie mówmy.
Zobaczycie źe ten Bóg dobry, który, iak matka
mówi, o ptaszętach nie zapomina, i o nas pa*
migtać będzie. Chłopak Wóyta obiecał dać mi
trochę kartofli, iak mu ten koszyk uplotę; będę
się śpieszył, skończę przed wieczorem. Czemuż
ia ieszcze nie taki duży iak był nasz Oyciec?
poszedłbym do młocki albo do kosy, zarobił*
bym ze dwa złote! mielibyśmy co ieść na dni
kilka.
Anka.
A iaka szkoda, źe ia nie większa! poszłabym
do żniwa, i za wszystkie pieniądze nakupiłabym
mąki, kaszy, grochu, słoniny i chleba...
Małe dzieci prawie z płaczem.
Oy chleba, chleba!
Staś.
Utulcie się dzieci, i bądźcie cicho.
Matkę.

Już idzie.

Widzę
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S C E N A II.
Ciź sami i Małgorzata.
(wszystkie dzieci biegną ku nićy wołaiąc):
Matka! Matka!
M a ł g o r z a t a rozkładaiąc fartuch.
Moie dziecii obiegłam wieś całą, odniesłam
przędzę Franasce, ale taka wszędzie bieda, źem
omale dla was iedzenia dostała. Na wam! ob
chodźcie się tem iak możecie. (Dzieli na sześć
części chleb, który przyniosła wfartucha). Nie
po wielkim kawałku wam się dostanie, ale przynaymniey aby dziś nie pomrzecie z głodu. O
iutrze Bóg dobry pomyśli!... (Bozdaie chleb
zacząwszy od, naymnieyszych). Ty, Stasiu naydłuźćy czekałeś, masz za to część naywiększą;
boś tez ty i naystarszy i naylepszy. Wykapa
ny nieboszczyk Oyciec.
S t a ś ( z przymusem obracaiąc
w ręku koszyk).
Dziękuię ci Matko\ ia ieść nie mogę... zieda
sama ten kawałek chleba, albo day go małym
dzieciom... la ieść nie mogę.
Ma ł g o r z a t a przelękniona.
Wielki Boże! cóż ci się stało? tyś zawsze ró
wnie bywał gracki i do roboty i do iadła. Czyś
chory ?

—
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Staś.
O tak... iestem ‘chory, bardzo chory.
M a ł g o r z a t a .

Maszże tobie! tego mi tylko brakowało.' I
cóż ci iest? Powiedz prędko co ąig boli? czy
głowa ?
Staś.
Tak, głowa.
Ma ł g o r z a t a (biorąc go za głowę i ręce),
' Gorące... pewno iakich złych krost dostanie
Idź do chaty, Stasieńku, połóż sig na moiem
łóżku. Jak sig prześpisz, to może da Bóg, że
to minie.
Staś.
Jabym wolał tu zostać.
Małgorzata.

N o! to sig połóż na tey ławce.

Anko przy

nieś bratu poduszkg. (Anka idzie do chaty; za
iey powrotem, Staś się kładzie). A ty- Kaziu ,
póydź do pańskiego ogrodnika; proś żeby po
zwolił narwać liści orzechowych w sadzie; przy
nieś mi ich dobrą płachtg; obłożg mu głowg,
to czasem pomaga.
,
Kazio.
Dobrze, Matko, póydg zaraz, (wychodzi).

—
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Małgorzata.
W y małe dzieci, budźcie cicho, może Staś
uśnie; a ty Józiu, siądź przy braciszku i z much
go oganiay, żeby mu do spania nie przeszkadzały. (Biorąc Ankę na bok). Czy narzekał na
głowę iak mnie nie było?
Anka.
Nie, Matko, nic o tem nie mówił..
Małgorzata.
Dziwna rzecz, z kąd mu tak nagle przyszło?
Dziś rano zdrów był zupełnie.

A to naygorsze

te nagłe choroby... O Boże! źe tez tu we wsi,
ani Państwa, ani lekarza nie masz!.. Ale po
biegnę do Mikołayki, ona iuź nie dzisieysza; zna
różne zioła i ich skutki; może co dobrego me
mu Stasieńkowi narai. (Chce wychodzić, IV óy^
ią spotyka).
S C E N A III.
Ciź sami, Wóyt.
W ó y t.
No! Małgorzato! czyście wy oszaleli! Zapo
mnieliście widzę ze szczętem,. żeście ieszcze za
nieboszcźyka męża 13 złotych czynszu winni *
kopę iaj i cztery kapłony.

Ba! i d:ii kilkana.

ście macie do odrobienia we dworze.

Przysif

—
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•»
1 • *
gam Bogu, że z wami, to czyscowe męki! —
j

’ ,

Ledwie głowa nie pęka, tyle winni w kaźdey
chacie; a parę bótów zedrzeć trzeba, qim się
trzy grosze odbierze. Przeklęta robota!
Ma ł g o r z a t a (ściskaiącgo za nogi).
O
móy Panie W óyćie! zlituycież się nade*,
inną! Zkąd ia wezmę tych pieniędzy, tey dar
niny? iak ia te dni odrobię? krowa, wieprzak,
gęsi, kaczki, wszystko poszło, i iedney kury
nie mam.

«

i

,

* ;

t

,

'

1 '

Zyię miłosierdziem Bożem; ledwie

po cięźkiey w dzień i w nocy pracy, mam bo
chenek chleba dla sześciorga dzieci.
W ó y t.
,
r
!
Co mi do tego. Ja swoiey służby patrzeć
muszę.

Jak nie zapłacisz, babo, widzisz ten

bat, plecy odpowiedzą.
M a ł g o r z a t a .
W ielki Boże! i cóż ia pocznę? Choćbym
dni odrobić z duszy rada, nie mogę tego dro
biazgu odstąpić... Oto właśnie naystarszy syn
mi zapadł... Wszystko się na mniś zwaliło!..
Oy! prawda, że sierotom i wdowie, życie cięż^
sze iak kamień! (płacze).
W « y t,
Juzcić ia choć na tym wysokim urzędzie,
przecież mam serce, i żal mi was biedaków
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Ale proszę iak tu zrobić, żeby i wilk był syty
i owca cała? Salomonem bydźby trzeba. "Wiem
ci la źe kobiecisko nic nie ma, ale Dwór pier
wszy, Dwór zaspokoiony bydź musi, bądź co
bądź. Idzie mi też i o moig sławę, o łaskawe
oko pańskie. Chciałbym żeby Jaśnie Wielmo
żny Pan wszystko porządnie zastał; rachunki
skończone i dokładne, worek pełny; a tu wieś
cała dłużna... Już posłaniec przyiechał, żePań
stwo lada moment tu przybędą.
M a ł g o r z a t a z radością.
Co doprawdy? czy oboie? przyiedzie tu i
nasza młoda Pani ? O ! możeć sig nademną zlituie!
W ó y t.
Tak, tak. Nasz Pan ożenił sig niedawno w
Warszawie, objeżdża z żoną swoią a Panią na
szą, wszystkie dobra, chcąc sobie którą wieś
na mieszkanie obrać.
M a ł g o r z a t a .
Oy 1 żebyć sobie upodobali wieś naszą! Małoć znam naszego Pana, ale mówią o nim lu*
dzie, źe sprawiedliwy. A wreszcie i nam wło
ścianom zaraz lepiey, kiedy Państwo we dwo
rze mieszkaią.

Zdaie sig każdemu, iakby ro

—

dzonych miał ieszcze;
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Czy w biedzie, czy»w

chorobie, iest do kogo się udać!.. Moźeby.na
sza Fani i memu Stasieńkowi co poradziła?..
Ci Państwo to choć młodzi, to więcćy umieią
od nas starych prostaków...,, ,
(T u słychać trzaskanie z bicza)«
W ó y t. ,
Co słyszę? pewno Państwo iadą.
łamuć mnie próźnemi słowami.

Nie ba

Juźcić przecie

musisz mieć choć kilka złotych; bo Wy to za
wsze piszczycie, choćbyście pełną kiesę mieli.
Daway bafco zaraz, bo inaczey....
(podnosi bat).
M a ł g o r z a t a .
Kiedy wam na Boga przysięgam, źe nie mam
grosza przy duszy. Opiszcie moią nędzę Panu....
W ó y t.
Zapewne.... To ia Panu z mego urzędu za
miast rachunków przyzwoitych, będę podawał
takie androny... On tam wiele dba o twoią nę
dzę... Day zaraz pieniędzy.
M a ł g o r z a t a .
Daycie iuź pokóy, Panie Wóycie. Ja sama
póydę do dworu, i skoro Pani przyiedzie, skło
nię iey się do nóg, i będę prosiła o miłosierTom IX. Ner. LII.
35
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dfcie. Zobaczycie źe wskóram; prawie zawsze
Panowie od sług lepsi.
•
W 6 y t.
To idźże babo i gaday sama; ale mi się nie
waż słówka na mnie pisnąć; wszakżem ci sig
nie tchnął, a mogłem.... (na stronie) i będę
mógł iak z Bogiem poiadą. (wychodzi).
S C » N A IV .
Ci ż sami, prócz Wóyta.
M a ł g o r z a t a .
Chociaż Wóyt grozi, przecież ^ii lżćy na
serca, Kiedy Państwo tu przyiechali, moźeć
iak im padnę do nóg, zlituią się nademną. Mo
że mi i cały dług daruią. M óyBoże! dla nich
by to małą było rzeczą, a dla mnie tak wielkrem szczęściem! Biegnę do dworu. Anko!
dayno mi fartuch czerwony, (kładzie go na szy*
ig). Zeby tylko móy Stasieńko był zdrów!
(Zbliża sie do niego i przygląda mu się). Spi,
moia iagódka, spi spokoynie; iakoby kwiateczek wygląda, może mu też nic nie będzie.
Anko, nie waz mi się ztąd odchodzić, pilnuy
małych dzieci.,. Podziel miedzy nich iego ka
wałek cbleba.

—
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Anka.
Dobrze, ]Vfitko.
S C E N A V.
Staś śpiący, Anka, Józio, Jaś, Rózia.
(Anka bierze cblób Stasia, kraie go, i dzie
li między troie małych dzieci, mówiąc: Na wam!
,i<Idzcie. Dzieci biorą i iedzą chciwie. W tem
Staś otwiera oczy, podnosi głowę, i z.radością
na ten widok spogląda)1.
A n k aObudziłeś si§ bracie! mozebyś teraz ziadł
kawałek cbleba?
J ó z i o (odeymuiąc swóy chleb od ust).
Naci, Stasia iedz, ia iuź. bardzo- wiele iadłem>
S t a ś
Dzigk ufę, wam, ieszcze ieśdź nie mogę, ale
mi iuź daleko lepiey-.. o daleko lepiey..- Czy.
Matka nie wróciła od Mikołayki? .
Anka.
Toś ty spał na dobre, i nic nie słyszałeśWystaw sobie, Państwo nasi oboie przyiechali. Był tu W óyt, chciał koniecznie pieniędzy*
batem Matce odgrażał* Matka znowu- płakała
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Teraz poszła do dworu,'prosić młodey Pani,
żeby się nad nami zmiłowała.
S t a ś.
O! zapewne się zmiłuie. Jnbym przynaymniey tak zrobił, gdybym był Panem..
Anka.
O
i ia to samo, A wiecie cobym zrobiła
gdybym, była Panią? otobym i wam i sobie
śliczne na iarmarku pokupowała wstążeczki,
paciorki... iadłabym codzień kluski ze słoniną;
a Matce tylebym dała pieniędzy... <
S C E N A YI.
Ciz sami, Kazio (wpadaiąc z hałasem).
Słuchaycie! słucbaycie! Państwo przyjecha
li. Widziałem ich w takim prześlicznym domku na kołach, w kareęie. Cztery konie skaro^
gniade były u niey, a kozioł iak pokryty! oto
iakby naysutszą kapą. Pan i Pani siedzieli so *
bie w karecie, iak gdyby w iakiey kapliczce*
bardzo pięknie ubrani. Ale ci co stali za ka
retą, to ieszcze piękniey wyglądali. Takie mie
li koło rąk i koło szyi złociste szerokie wstę
gi. Ja myślałem źe to także Panowie, a to lo*
kaie.

—

2 2 2

—

Anka.
I gdzieżeś widział te wszystkie śliczności.

Kazio.
Oto tak. Jakem ztąd wyszedł, spotkałem
Sobka i Pietraszkowey chłopaka; ci mi powie
dzieli, źe im ekonomski syn m ówił, ze Pań
stwo wnet gościńcem przyjadą; wybiegliśmy
na drogę, i z rowu widziałem wszystko; dałem
potem susa przez płot i pierwey od karety by
łem na dworskim podwórcu. Widziałem iak
zaiechali, iak wysiedli; Ekonom tak się kłaniał,
i W óyt, i Włodarz i Karbowy. Pani śliczna i
młodziusieńka; chłopstwa było dosyć; ale spo
strzegłem Matkę i tu przybiegłem.
Anka.
A liści orzechowych dla Stasia przyniosłeś P
Kazio.
Na śmierć zapomniałem, ale teraz biegnę.
Anka.
Biegniyźe co tchu i wracay, bo Matka gnie
wać się będzie. (Kazio wychodzi). Gdyby mi
Matka nie była przykazała siedzieć tu, tobym
i ia do dworu pobiegła.

Ja ieszcze nie znam

karety; ia i Panów tylko raz na odpuście z daleka
widziałam... Ale nie póydg... Matki trzeba słu*
hać.
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K a z i o (wracaiąc z pośpiechem nota)?
Fani tu idzie! Pani tu idzie!
Wszystkie dzieci po\vstai«jc.
Pani tu idzie? czy to bydź może!
Kazio.
Doprawdy, iuż iest przy Sobkowey chacie,
Anka.
O
dla Boga! gdzież ia się skryję. (Anka i
wszystkie dzieci tulą sig i kry ią iak mogą; młod
sze chowaią się za siostrę, Rózia płakać zaczy
na, Anka tuli ią.)
S C E N A vn.
Ciż sami, Pani, W óyt, Małgorzata.
P a n i (wchodząc).
Ach! iakaz to po tych wsiach nędza! Gdzie
spoyrzeć to nieszczęśliwi! Cóż tu dzieci! Ale
czegóż się mnie boicie ? i ty mała, czemu pła
czesz? ia wam nic złego nie zrobię. Ja bardzo
kocham dzieci. Któreż to z was chore?
M a ł g o r z a t a (biorąc Stasia za rękę).
Ten chłopiec, Jaśnie Wielmożna Pani, (Do
Stasia).

Ukłońźe się.
Pani.

Cóż ci to moie dziecię? Twoia Matka nsó*
wiła mi źe cię głowa bardzo boli, że nic icś«
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nie możesz.
pewno.

Zażyy tych kropli — pomogą ci

Czy masz gorączkę P {Bierze Stasia za

rękę i daie ma flaszeczkę z kroplami).
S t a ś (nie chcąc wziąść lekarstwa).
Nie! ia żadnych kropli nie zażyię.
( Przez ten czas, Rózia ciągle płacze, Matka
ią wynosi do chaty).
Pani

(zdziwiona).

Jak to nie zażyiesz? a to dla czego?
Staś.
Niech mi się Wielmożna Pani nie pyta, bo
ia nie mogę powiedzieć.
Pani.
Nie mośesz? a to ty widzę uparty, móy chłop
czyku.
Staś.
Doprawdy, żem ia nie uparty.
Pani.
Spytam się twoićy Matki, ona mi powiędła
czego lekarstwa zażyć nie możesz?
S t a ś
przelękniony.
O! niech Wielmożna Pani nic Matce nie

mówi; niech ona o tem nic nie wie!
Pani.
A to szczególne dziecko! Ja muszę twoiey
Matce powiedzieć; ty musisz tę krople zażyć

—
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bo inaczey nie ozdrowieiesz; i to bardzo brzyd
ko dla takiego dużego chłopca nie słuchać. (Do
wracaiącdy właśnie Małgorzaty). Moia kobie
to , rozsądź tg sprawę.' ,
Staś
(z pośpiechem kłaniaiąc

ie y

się do nóg mówi po cichu):
O! iuż wszystko Wielmożnćy Pani powiem
ale niech Matka i nikt nie, słyszy.
P a n i zdziwiona.
Cóż to z tego bgdzie P (do Małgorzaty). Od
dalcie się wszyscy, ia muszę sama z tym chłop
czykiem pomówić.
(PVszyscy się oddalaią w głąb Teatru
okazuiąc znaki, zadziwienia).
S C E N A VIII.
Pani,

Staś.

Już teraz iesteśmy sami, mów wigc prędko,
moie dziecię.
S t a ś (skrobiąc się w głowę).
Kiedy się bardzo sromam.
Pani.
Nie wstydź się: choćbyś co złego zrobił
skoro się przyznasz, darowanem ci to bydź mo
że.

Mów tylko.

—
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S t a ś , , przerywanym głosem.
Oto zapewne W ielm oża Fani iuź wie, źe
iesłeśmy bardzo biedni, ojciec nam umarł. . A
Matka wszystko poprzedawała, nic niema, dzień
i non pracuie, żeby nas w yżyw ić,..

Ledwie

na dzień bochenek chleba zarobić m o ż e p o
małym kawałku każdemu z nas się dostaie, a
sama dla siebie nic prawie nie zostawia. Ser
ce mnie boli kiedy widzę, źe moim braciom i
siostrom tak bardzo ieść się chce,,.

Ja nay*-

starszy, zdrowszym od nich, wolę nie ieść aże
by oni i Matka wigcey mieli.*.
O

P a n i rozczulona.
kochane dziecię! iakieź to dobre serce!.,

Takaż to była twoia choroba?
Staś.
Taka. Ja z umysłu powiedziałem żem cho
ry, bom niewiedział iakby to inaczey nie chcieć
ieść. (Ściskając Panią za nogi), Ale niech
Wielmożna Pani nic Matce o tem nie mówi.
Fani.
Czy chce ci się ieść, moie dziecię?
Staś.
Okrutnie. Aż innie głód wewnątrz ściska,
i iużem osłabł... Gorzey mi iednak przykro
b yło, kiedy na ich głód patrzyłem.
Tom IX . JSer L II.
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Pani.
Ale tybyś umarł wkrótce, gdybyś tak dłu
go nic nie iadł.
Staś.
Ja to sobie iuż myślałem. I cóż? Matka
miałaby mniey iednem dzieckiem do żywie
nia; a Jakbym był h Boga, tobyra go prosił
żeby dał clileba, Matce, siostrom i braciom, i
rnnieby tam dobrze u Niego było.
P a n i , głaszcząc go po twarzy.
Nie, kochane dziecię, ty nie umrzesz tak
prędko. Bóg Oyciec nas wszystkich nagrodzi
twoie dobre serce. Opatrzność iego tu mnie
sprowadziła! o! iakźem rada temu szczęśliwe
mu zdarzeniu!.. Poczciwa kobieto, przychodź.
(Małgorzata się zbliża i wszyscy za nią).
*

»

S C E N A IX.
Wszyscy i Wóyt, który zdziwiony stawa
w kącie.
Pani.
Szczęśliwa Matko! ciesz się! masz cnotliwe
go syna.

Staś nie chory, jidał słabość, żeby

tobie i rodzeństwu nie uymować chleba.

—
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M a ł g o r z a t

a.

Czyż to bydź może! móy Stasienko i zdrów
i dobry... Ale niech ci Bóg nie pamięta iakiei
mnie nastraszył. Patrzcie no! w ćy! zkąd mu
to do głowy przyszło?

Poczekay no chłopcze.

(Niby mu grozi)* ■
*

•v

Stal.

*

Cz y doprawdy. się, gniewacie, Matko.
M a ł g o r z a t a.

Juźcić bym chciała, ale Bóg widzi nie mo
gę; takem szczęśliwa! •
•

<P a s i.

O
i ia szczęśliwa, rozrzewniona iestem. Ja
kiż to skarb bydź możnym, módz dobrze czy*
nić. Teraz. iuż widzę dla czego Bóg na ubó*
stwo pozwolił; rachował na serca *bogatych;,
chciał dać złotu wartość prawdziwy. ' Poczci
wa kobieto! iuź ci nigdy ani bieda ani głód
nie dokuczy; będziesz miała i krowy, i kury i
gęsi, i wszystko na czćm ci zbywa. Panie
W oycie, zapisz WCPan w rachunkach: źe ta.
kobieta nic nie winna Dworowi; iuź ia to bio
rę na siebie.
nogi).

(Małgorzata i dzieci ściskaią idy

—

2 2 9

—

W óyt kłanidiac się pokornie.
Dobrze, Jaśnie Wielmożna Pani'.
P a n
Spodziewam się, źe
moie obietnice i rozkazy
wam się nawel źe mi i
t

i
“ "
‘
'
i j
móy mąż chętnie te
potwierdzi; spodzie*
większey nie odmówi

łaski. Jabym naychętńiey tę wieś na mieszka*
nie stałe obrała, tu dóin wygodny, ogród pię
kny, a nadewszystko tu Bóg błogosławić musi,
kiedy tak dobre są dzieci.

'

Wszyscy.
O zapewne niech Państwo tu mieszkać raczą*
Pani.
Stanie się 110 zapewne. A teraz, kochane
dzieci, idźcie za mną do pałacu. Będziecie
mieli dobry obiad. Day mi rękę Stasiu; sama
ci ieść dać muszę, sama cię zaprowadzę do mo*
iego męża, i opowiem mu iak masz dobre serce.

—
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III.

ANEIiDOTY PRAWDZIWE O DZIE^
CIACH.

M arynia

T.

' Maryni T . ' przyszła raź myśl dziwna, ie
U j koniecznie rózgą dać trzeba; prosiła o to
Usilniie Babuni swoiey, u którey się chowała.
»Babuniu“ mówiła, obiy mnie, bo widzę, źe
będę żłą.“

Babunia wzbraniała. się długo, ale

nareszcie' uległa temu szczególnemu żądaniu.
Kazała się położyć dziewczynce, a według sta*
Topolskiego zwyczaiu, Wziąwszy tęgą rózgę,
.zabrała się do dania pięciu plag: wirnie Oyca—
i Syna— i Ducha— świętego — Amen.

Na pier

wszą plagę w imie Oyca, Marynia nie pisnęła i
na drugą i Syna, nic; ale iak przyszło do
Ducha dziewczyna zerwała się równerni nogami
i wołać z całych sił zaczęła: „Babuniu nie biy
więcćy, bo będę gorsza.“

—
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w ym o w n y

.

Chłopczyk pięcioletni,' syn iędyny u Matki
zbyt tkliwey, od kolebki nawykł do tey my
śli, ie on sam ieden celem iey pieszczot i ko
chania bydź winien.

Zdarzyło się raz, iż Ma

tka będąc wraz z nim w ogrodzie pubbcznym?
obaczywszy obce dziecię nadzwyczay miłe, nie
mogła się oprzeć chęci uściskania go serde
cznie.

Postrzegł to syn iey bawiący się opo

dal, przybiegł z pośpiechem z oczyma gniewem
zaiskrzoneini, a nadstawiając Matce, zapłonione
zazdrością policzki, wyrzekł zprzyęiskiem: „M a
mo ! odkochay mnie zaraz! odcałuy! “ — Ten
nowy sposób wyrzeczenia chęci wynagrodze
nia krzywdy, iaką zdawało mu się źe poniosł,
czyż nie iest wymowny? ale gniew ten czyż
nie dowodzi, iak często niebezpiecznie

dla

dzićcięcia bydź iedynakiem i nadewszystko ko
chanym? — Chłopczyk ten umarł w młodym
wieku; może gwałtowność uczuć skróciła dni
iego? bo każda namiętność, zwłaszcza też zaz
drość „wysusza kości i życie [przerywa.“

P r z e d n ia o d p o w ie d ź .

ł
Małey i dowcipney Antolce G. kilka dni
ternu zwinięto ładne włoski w papiloty, i tak
si§ bawiła w oyca pokoiu. W tem przyszedł
ieden z'przyjaciół domu,' a widząc takie przy*
gotowanie do stroiu, powiedział z uśmiechem:
„Pięknie Antolku, to post,, a tak wiele masz
papilotów! “ — Cóż to szkodzi, odpowiedziała
natychmiast dziewczynka, papiloty nie z mię*
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IV.
WYIĄTKI DO LKSZTAŁCEMA SERCA
I STYLU SŁUŻYĆ MOGĄCE.

W I Ą Z A N I E

POLKI .

N IE K T Ó R E W Y IĄ T K I Z D Z IE L X IĘ D Z A PIOTRA
SKARGI.

KAZANIE PRZYGODNE.
Jako woyny są potrzebne, z dobrem) spo
soby, i chrześcianom nie zakazane, zwłaszcza
na Turki.
Bóg ludowi swoiemu zostawił część nieprzyjaciół, aby
się do woyny przyuczali i zwyczaili.
X . Sędziów . 3 .

Acz bardzo wiele złego woyny przynoszę,
iednak potrzebne są, chrześciańskiemu zakono
wi nie przeciwne; gotować się i sposobne do
niey poddane mieć, każdemu panu i R. P.
cbrześciańskiey potrzebno i pożyteczno iest. Ja
ko porządnemu urzędowi godzi sig zabiiać, m§źoboyce, rozbóyniki, tak pospolite nieprzyia-

—

m

—

;ciele, ktclriy i»^edweg&' ale'Wszy$tfcie! gttbić 1
araisztciyć .cheą^gędgi 'śi^kariac’ i ^nym bdćy5ńaówaó. r; J^k.o -ubzyńił AbrahariiM oyźesz, Joaśue} fGedeoni,!Bjrak'^ Jefte1, '$iuiifconDawid *i
innidobrzykrólowie^ Juófssy^wielo bitew 2wo>dżilk.\ i;^W:zakonie staryW ttig'lylo pochwalone
są woyny, ale iako ie wieść i do nich się przy
uczać,* wypisał Moyźeśzi^PićtWszy,cltfześciańskieigb ząkomi kafzriodzieia, Jani Chrzciciel, żoł
nierzom porzucić-fycierskiego stadu nie kiazał',
ale sprawiedliwi^- żyć i ‘na' żołdzie Śwoirti przć*
stawać, i I Zbawiciel stanuvtęgo .nie ganił; a có
o cichości i ii łaskawości'uczniów; swoich nau
czał., aby odpuszczali krzywdy i znosili'ie, to
sję f,na. , urzędy-nie ściąga, iedno na osoby Szcze
gólne, aby.\si§ nie mściIi, pomstę Bogu‘i tirż§dom iego polecali, a; byli gotowi wigcey znosić
krzywdy, gdy tego .potrzeba; . W zakonie'no
wym .ifcieJe żołnierzów, królów, woiennycltf ćaci;
kościół? ma to si§ tyło ; bardzo -Oglądać maią'
żołnierze! ii panowie, aby wojna była sprawie*
dliwą.i >'To! niesprawiedliwa, którzy by zwiera.'
chmy panji-naywyźszy urząd nie podniósł i nife1
pochwalił;>bo ;innym podległym pod zwierz^'
ohność zaczynać sie wóyhy *ie godzi: -bronić 1
Tom IX . Ner L II.
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;si§ każdemu godzi;' ,aJonaieźdźać tyło samym
naywy&szyw urzędnikom własno iest. I to za
słęs?flą przyczyną j kraywdą niewątpliwą i wiel;k%. Jłą dlą jmałęy .iwąiłpli.wey krzywdy, takie
zad%vya4 Słkpdy i utr*Sty ludziom, iakie woyna
przynosi , ąiio pwyętoi; i bez. wielkiego grzechu
JM.ę ic ^ t .

Jeśli wątpliwą przyczyna i nie wielka, krzy
wda r pan sęyirierzchny bardzo grzeszy, 'który
woyng podnosi; ale poddani,' którzy mu tego
pomaga iąi nie grzeszą; i^ko kat gdy ścina, nie
winięn choćby sędzia skazał niesprawiedliwie.y
Xen, tez co podnosi woynę, ma mieć umysł
svyóy i koniec dobry; nie dla tego, aby rozsze
rzał państwo ^ moc i sław§ pokazował., ale aby
lud^ipm pokóy uczyniły „P<£koiu ząwdypragnąć ma, woyn§ z potrzeby podnosić, aby Bóg
%p9 trs;eby go wyrw.ał> a pokóy zachował; bo
pokóy nie dla woyny i.eąt, ale woyna dla pokoioi.” —-Nakoniec woyna ma bydź be? szko
dy niewinnych; aby żołnierze nikomu kraywdy^
nie czynili, mocą, zdradą,, na maigtności., ua>
osobie; aby nie wydzierali,, nie bjli.ubogięh i>
kmieci, kupców i iunych, którzy im; sig odiąć
jiię u?og;j.

A b y 1 nie potwarzali zysku swego t

—
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szukaiąc, a mówiąc.4 »>Tó zdrayca, teń się* nie*
prżyiaćiołjf porozumiał!” dla zdarcia i złupietaia.

A b y nie wyciągali od nikogo cżego nie

winni im dawać i nie móWitt: »Nie płacą nam.”

A fco Ubogi winien, iż pan abo Król nie pła
ci-? u ni iego si§ Upominay, a niewinnego n ic
łup.— Powinni tćź na Woyńie szanować 'cizie*
ci) niewiasty i starych, litórźy siły do boju nie
rnai.-j.

Nie mogą ich bez grzechu w zwycięz-

twie aabiiać, chyba poymać, bo takie okru>
cieństwo śam rozum gani, i Bóg go zakaźuie.

To tak Oznayhiitosży, pobudzay my się ‘ do
modlitwy i nadziei uproszenia, sprawiedliwo
ścią tey' woyny, na którą się pan nasz zhetmany i &ołniei*stwem swoim' wyprawił.

Kiedy na

Turki i Tatdry, Żadna potrzebnieysza, spra
wiedliwsza toóyria bydź nie może, którą sama*
niewola wyciąga. Bo Turcy iako rozbóyhicy,.
f.hrześciańskie państwa

królestwa wydarli, one

posiadaię i dziś wydzierauj, żadnego na nie praVra nie maiąć; tyło swóley chciwości panowa
nia, łakomstwa na fcifdze dobra używaią i roskośzj Wmezboźnyna ich zakonie dopuszczo
nych nabywaią.

A posiadłszy wilczą mócą te a

żadnego rozumu, nie patrząc kto winny kto-

-

m
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niewinny. Boskie ,,i .ludzkie prawjf rgv^ał<^,,,-są
swoie sprosne,;dzikie 5' bezbożności pełnę; sta
wią i gruntuią. Boga chrześciańskiego i?ko
poganie bluźnią, . a; Chrystusa , urągaj; £i$. i
Boską mu cześć ędeyimiią, przekładają jiqd
Bojja i Pana npsęego.^.Machometa, rozbó.yeę,
zdraycę, cudzołożnika,, fałszerza, który z pogańskiey nauki i Jydowskiey, zgmatwawsży za
kon swóy, dopuszczeniem wszelkiey ,?wey w©li, nieczystości, wielożeństwa, mieczemvonydj
plotek.i fałszów bronić kazał. , Rozmowy w-s?elkiey i pytania o prawdzie, i o więrae'zbawien
nej zakazuiąc, (niebo i ,,cielesne 1 roskoszy',pą
śmierci obiecał, tym którzy naywięcey chrześcian pomordowali," a, Machometa i iego zakon
wynaszali. Przetoź za nabożeństwo sobie ,maią, chrześciany zabiiać, dobra, i (państwa: ich
wydzierać i posiadać, jwiarę chrześciańską na
inachpmecką obracać j jtościoły i zakon chręe-i
, ciański gubić. Na takie nie tyło obronnyvvoyrię wieść, ale z umjsłu ią podnpsić, wielka
iest spraw jedli wość u Boga^ o którego cześć i
chwałę czyni się .przysługa ? wielkie ku wszy
stkiemu chrześciaństwu zachowanie, wielka słą-j
>,

’

*

1

*

**
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wai.inężtwa światu pożytecznego * wielka ku
cnocie pobożności i sprawiedliwości miłość. — 1
A dhociaź ie- Bóg .1 dopuszcza, aby ćhrześciań*
skie 'grzechy czeladki swey i dzieci swoich ka
rały chociaż Wola iego. iest, abyśmy tak byli
poniżeni, i-tym biczem dego do .pokuty i po-,
prawy pocjągnieni^ iediiak wola nie jest iego,
abyśmy się im nie bronili.. Owszem chce Bóg
abyśmy ie bili gdy możemy; bo nie myśli nas
dobry oyciec-; przezornie 'gubić^ ale . przykazać
tyloJ -A karania iest .dosyć, gdy się na nie gotuiem, gdy na tey przeciw imt woydie^łtiaiętność .i .zdrowie tracim ,'i wiele innćy wóien-'
ney nędzy cierpiąc do upamiętania >si§ przywodziem. Co gdybyśmy z serca a twszyscy
chrześcianie uczynili, prędkobyśmy zwoiowali
ie i, wygubić mogli.'

■"

1

Niechże nas sprawiedliwość tey woyny do
gorętszey modlitwy pobudza i nadzieię wielką
do zwycigztwa uczyni.

Wołaymy na Boga.*'

„Tyś ieit sędzia wszystkiego świata , ty widzisz
»iż. niesłusznie .powstaią i miecą się na chwałę
ntWoig,'na Wielkie imie i moc twoię. * Ci ro»bacy któreś stworzył, śmieią się z ciebie na».grawać Boga. prawego. .Twoię chwałę., i słu-

—
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»£b§ wyniszczyć ichce ten nieprzyiaciel; iakoł
umu przepuścisz? a nie ędey tniesz się tey zie
mni i błotu ,twemu, tey siekierze twoiey któ*.
»ra mówi: Ja saina sobą władnę, ia zabiię,
»mnie się nikt nie odeymie.” „A nie czuie, iż
»w ręku iest u ciebie i władnąć sama sobą nie
»moźe. Widzisz sprawiedliwy Panie, iakie nam,
»wyznawcom twoim krzywdy czynią. Myśmy
uiin nic nie winni, bez przyczyny naszych bra»ci zabiiaią i męczą, w niewolą swóię prowa»dzą, iedno dla'tego ii moeńieysi są. A któż
«słąbego z rgki inoźnieyszego okrutuika wyba-i
nwi? komuź odbieźany od ludzi i porzucony
wzostaie? Tobie, sędzio ubogich. Tobie zosta»wiony iest nędznik bez pomocy stękaiący. Do
»ciebie woła, tyś sam obrona iego.

Zasiądzie1

ustolicę twoię sprawiedliwą, a uczyń za nie»winnemi wyrok! Woyny są twoim sądem; na
»nich pokazuiesz kto ma sprawiedliwszą? tego
»rękę, rozum i siłę podnosisz, i daicsz aby gó*
»rę miał i wygrał; aby sprawiedliwość złości
»i okrucieństwu nie ustępowała, aby cnota nie
»gasła, aby dobry większą miał chęć do pobo
żn o śc i, kiedy ty, Panie, płacisz wedhj zasługi
>’kazdego.

Nie patrz teraz na grzechy chrae-

—
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»ścian twoich, ale na złość i niesprawiedliwość
»nięprzyiaci,ół naszych,' przeciw którym,: spra
li wiedliwy Sędzio, wyrok prędki i nieodmien*
»nyuczyń, a my ie za mocą., sądową twoią
»rozproszym. Polecą iako proch od wiatru* zni*
t
<>kną iak wosk od ognjaf poznaią Boską moo
»twoię, i z ,nie masz Boga nad cię Boże nasz.
»A my wiecznie za wyrok twóy i Sąd spraw ie»dliwy, służyć tobie, dziękować, chwalić cię,
»i w przykazaniach twoich chodzić będziemy.” -

WI ADOMOŚCI
MOGĄCE BYDŹ MATKOM PRZYDATNE.'
W Y P IS Y Z SŁAW N IEYSZYCH DZIEŁ
ERANCUZKICH.
• - •
•" *' — •
O PIERW OTNĘM WYCJIOWANIU.
(Ciąg dalszy).
. Dzieci słyszą.mpw§ od urodzenia s w

ego;

mó-

wiemy do nich, nimi nas. rozumieć mogaf; śpie--

—
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waiuy ijńr, ujm co to głósf,’ żriaiąl

Nie mźi’ w

tem nic złego; wreszcie!1 nie podobną.'byłoby
rzecz,], chcieć ten zwycżay wykorzenić: Jednak
bardzo radzę matkom, ńie trzymać wielomowney piastunki. To nieustanne gadanie szko
dliwy wpływ na umysł dziecięcia mieć'móże.
Jeśli iey słucha z uwagą j męczy si§;‘ ieśli 'nie
słucha, wkłada się w nieuwagę.•‘-‘-Jestem.' tlakżó
niezmiernie zatem,’ żeby -się starać !ilć możno
ś c i,,aby dgiecif-od początku nie;słyszało brzydkiey, prostackiey mowy, złego wymawiania,
mylnego wysłowienia się. Jak we wszystkiem
tak i wt em przykład naywięcey działa; 1nieu
stanne przestrzeganie, poprawianie wymowy
dziecięcia, uciążliwe iest i nudne; a przerywa
jąc- ,co;chwjlą słowa iego, może mu nawet <?diąć płynność- w wyrażaniu myśli. Tamten zaś
spo§ób .milszy, j , pewnieyszy. Staray się sama
mówić czysto, dobitnie i gładko; zapytana przez
dziecię o rzecz iaką, nazwiy ią zawsze wyra
zem. właściwym; a fcobacżysź iak <wcześnie mo
wa dziecięcia twego czystą będzie. Kiedy Mat
ka dobrze iaki iężyk posiada i chętnie nim mó
w i, pewno i.idzieciom! tego- pczymitftu .udzieli.
Dla tego też tak. ważną i. pożądaaią ijest .rzeczą,
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ażeby kobiety gruntownie znały igzyk oyczysty i nim z dziećmi mówiły; a która Matka prze*
ci wnie czyni, winna iest obrazy oyczyznyt na
gany i kary godna, i nie uwierzę iey, choćby
mówiła że kray swóy kocha.
A
Nie przymuszay dziecięcia twego do zawczesney mowy, ani też nie uważay zbytecznie na
każde przemówienie iego; nie zgaduy z półsłó
wek co powiedzieć chciało; nie domyślay się
tego, co nie wyrzekło ieszcze. Dziecię nawy
ka tym sposobem do wymowy nie wyraźnćy,
nie zupełney; a co gorsza do uważania siebie
samego , za . bardzo znaczącą istotę; będzie
chciał i późnićy, żeby go zawsze każdy słu
chał z pilnością , żeby uprzedzał żądania ie
go, nim ie wynurzyć raczy. Naylepićy w tym
razie iak w wielu innych, dzieci samym sobie
zostawiać; one idąc za przyrodzonym dowci*
pem, dobiorą sobie może lepiey od grammaty*
k ó w , naprzód łatwych głosek, a potem stopnio
wo do coraz trudnieyszych przystępować za
czną,' dopóki wszystkiego wymówić nie będą
zdolne. — Z tego zgadywania, domyślania się i
wmawiania w dzieci słów , których nie rozuTom IX. Ner L II.
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mieią, wiele złego wynika.

Naprzód, często

bez własney wiedzy i zamiaru, wyrzekną coś
na pozór głębokiego i dowcipnego; wszyscy się
nad niemi dziwią i oni nad Sobą; powtóre, szko
dliwa to rzecz mieć w głowie więcey słów nii
myśli; ztąd powstaie mniemana wielu nauka,
którą każdy za taką uznaie, prócz tego, który
się nią szczyci; ztąd rodzą się ciemne, fałszy
we rozumowania, ów czczy blask dowcipu.—
Zdaie mi się, ie lud prosty dla tego mą zwy
kle więcćy od nas rozsądku, źe słownik iego
nie tak obszerny.

Co zna, to nazywa; unie*

go wyraz iest dla rzeczy; trzeba więc podobnie

% dziećmi postępować; — niech to mówią, co
rozum ieią.

r ,

(

Wielki to iest, miły, nie do opisu, postęp
w dziecięciu, kiedy iuź móyyi; wtedy dopiero
moralna, wyższa objawia się w niem istota. Ju ź.
zaraz mniey płacze; powiedzieć może co mu
dolega. — Wtenczas też iuż nieco surowszym
bydź dla niego należy, nie pozwalać wcale na
niepotrzebne płacze i krzyki. Nayczęściey wszy- 1
stkie takowe dzieci nałogi, (iak iuź wspomnia
nym było), winą są otaczających ie j kiedy dzie-
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cię w ić , że na każdy krzyk iego matka i pia
stunka przybiegną strwożone, źe go całować, i
pieścić będą, i dadzą mu co na utulenie, krzy
czeć i płakać za ńaymnićyszćm zdarzeniem nie,
omieszka.

Zaniecha tego skoro tak postępo

wać będziesz: Dziecię twoię upadnie, zrobi
sóbie iaką małą szkodę i krzyczy; nie biegniy
do niego, poczekay choć chwilkę, a przynaymniey idź zwolna; iuź złe się stało, odwrócić
go nie podobnd; cały twóy pośpiech przelęknie; ,
ieszcze więcey dziecię, które zwyczaynie w ta
kim razie więcey % przelęknienia niźli .9 bólu.,
krzyczy.

Niech widzi w tobie w kaźdćm zda

rzeniu zimną krew , ihęztwo, rozsądną powoi-.,
ność, a samo tych przymiotów nabierze.

Za

miast pieszczot, cukierków i cacek na utulenię/
dziecka za szkodę ia^ą sobie zrobi, łaiane bydź*,
by powinno; skutek to zwyczaynie iego nieu
wagi i nieposłuszeństwa. — Jednak wie każdy,,
że dziecię nayposłusznieysze, wzróść bez przy.
padków nie może; im troskliwióy strzeżone * ,
tem ich więcćy mićwać zw ykło; im rozsądniey
dozorowane, tćm mniey; przecież ochronić good nich zupełnie niepodobna.

Iest w tem i
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dobra strona; tyin sposobem poznaic cierpienie,
a umieć cierpieć, iest bardzo ważną dla czło
wieka nauką.
Wolność rozsądna zostawiona dziecięciu, wprawianie aby iak nayrycliley bez pomocy
drugich w wielu rzeczach obćyśdź się mogło ^
oszczędzi mu wiele szkód i przypadków, i roz
winie prędko iego zdolności. Wcześniey od in
nych dzieci pozna siebie, pozna różnicę złego
i dobrego, zacznie czuć źe źyie, i cieszyć się
z życia.

Szanuy w dzieciach twoich ten wiek ^

niewinności i swobody; ułatwiay im ich zaba
wy; nie przytępiay wesołości. Zbyteczną pamięcią na dalsze lata dziecięcia twego, nie chciey
iuź w niem widzieć doyrzałey osoby; nie wy.
magay nadto od niego, nie męcz, nie dręcz;
my często daleko więcey od dzieci niźli od sa *
mych siebie żądamy, więcey im zadaiemy przy
krości, umartwień. Twoie dzieci niech będ<j
szczęśliwe; ieźli Bóg ich w, młodym wieku po
woła, niech nie umrą, nie używszy życia; ie
źli żyć maią, niech im te lata błogą pamięć do
późney starości zostawią. Ale nie mięszaymy
wolności z swawolą, dziecięcia szczęśliwego' *

—
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pieszczonym; wielka tu zachodzi różnica.— Mię*
dzy dziećmi iak międfcy ludźmi, gdzie swawo
la panuie, tam późniey czy prędzey niewola
przyildź musi, a tam szczęście i swoboda, gdzie
swawoli wędzidło, a prawym uczuciom rozsg*
dna wolność iest dan$.

WRÓBLE.
P R Z E Z A. G.

batka

Siedząc w stadzie wróble sza re
W iodły uczoną rozmowę; ,
W każdenr stworzeniu znalazły przywarę:
Dudek, mówiły, ma czubatą głowę;
Kraska mniema i e nadobna;
W ilga doprawdy do drozda podobna;
Gołąb to niby skromny*' a wysoko le c i:
Kukawka drugim nurznea swe dzieci ;
G il tam usiada gdzie naywiększe drzewa;
Szczygieł rozumie i« on pięknie śpiewa;
Pliszka to czysty waryat, iak nastanie dzionek
Lata po -wszystkich kątach' zadarłszy ogonek.
A Panowież to wróble, sami byli iacyr
i e wszystkich brali na nicę ?
B y li to sobie próżniacy,
Co iedli chłopków pszenicę.
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