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WSPOMNIENIA NARODOWE.

O STANISŁAW IE MAŁACHOWSKIM.
Chciałabym, dzieci lube, zebrać w tein pi
śmie wam przeznaczonem wyłącznie, wszystkie
imiona godne żyć wiecznie w pamięci Polaków,
godne bydź wcześnie celem uwielbienia i wdzię.
czności waszey; takie maiąc chęci, błądziłabym
wielce, nie mieszcząc tu dłuźey o Stanisławie
Małachowskim wspomnienia. Już tez rok dru
gi, iak chodzę koło wywiązania sig z tak miłey
powinności, iak staram się, aby wam iakienieznane dotąd przynieść o nim szczegóły, ale nie
były bardzo pomyślne zachody moie; i iak iuż
nie raz zmuszoną byłam uczynić, tak i dziś
Tom IX. Ner L I V .
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czynię, kreśląc wiadomość o życiu iego, prawie
iedynie z szczegółów wszystkim wiadomych zło.
żoną. Może też do bezskuteczności starań mo
ich, przyczyniła się naywięcey sława Małachow
skiego; ona zwykła rozgłaszać ieszcze za ich
życia czyny ulubieńców swoich, i następne pokolenia echem iey tylko bydź mogą.
Stanisław Małachowski urodził się w Koń
skich, d. 24 Sierpnia 1730 r., w pierwszych
leciech panowania Augusta III, z Izabelli Humieckiey i Jana Kanclerza koronnego, znako
mitych rodem, bogactwy i cnotą rodziców; a .
chociaż miał trzech braci i sióstr siedm, ( 1 )
był u nich ukochanym synem. — Nie było ie
szcze w owych czasach tych dobroczynnych
szkół publicznych, gdzie dziś młodzież cała z
łatwością nauki czerpać może; gdzie duma wyż
szych przy tartą, pokora niższych wzniesioną
bywa; gdzie różne stany zaprawiając się do szlachetney i rzetelney równości, uczą się wcześnie
(1) Oto
tych braci i sióstr im iona, tytuły* nazw iska. Mikołay, Wda S ierad zk i; H yacynt, Kanclerz W . koronny; Antoni* Wda
M azow iecki; Anna P o to c k a , Kw a Lubac/ew ska; Katarzyna Czacka,
Pode Kaszy na k o r .; K arolina G rabieńskaj

Sna S tęzy ck a ; Eleonora

X ięzna Lubouiiraka » Cześiiikowa kor.; P ed o sk a, W na Płocka; Stec
k a , Chorążyna kor.; Izabella Panna.
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i z doświadczenia, iź między ludźmi istotną i
prawdziwie pochlebiaiącą różnicę wartość oso
bista stanowi. Małachowski odebrał więc wy*
chowanie domowe, i ten szczegół acz drobny
na nozór, podwaia cenę późnieyszych, iakie okazal przymiotów. Trudno to bowiem synowi
maiętnych i wiele znaczących rodziców, oto
czonemu pochlebcy na każdą chęć iego powolnemi, trudno mówię uyść próżney durny, samolubstwa, i«.kiegoś odosobnienia siebie od re
szty ludzi. Dla panicza w domu rodzicielskim
chowanego, wszystko od kolebki się zmawia,
aby mu inny świat stwarzać; aby go przeko
nać, źe on chociaż nic ieszcze nie zrobił, iuz
iest więcćy od wszystkich; mało kto, a może
nikt mu nie powie, £e imieiego i maiątek są
to iedynie długi zaciągnione u sław’y.

Jakoż

kiedy człowiek ubogi i pospolitego rodu iest
pospolity, nikt o nim nie wie i znika bez śla
du; ale kiedy potomek znakomitych naddziadów*
dziedzic wielkich bogactw, nie doda blasku.swemu imieniowi, maiątku użyć nie umie, niesła.
wa go czeka.
Charakter Małachowskiego tak był zdolny
iak i inne, do przyjęcia naymylnieyszych za"
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sad; bo i gdaież iest to dziecię, któreby sarno
przez się prawdę rozeznało od błędu P Dowo
dem iego stósowney do owego wieku edukacyi, iak łatwo i iakby mimowolnie szkodliwe
iey prawidła wszczepiały się wnaylepiey uspo
sobiony umysł, niech będzie czyn nasfępuigcy.
Małachowski, iak cała młodzież polska, lubił
namiętnie iazdę konną i myśliwstwo, a z natu
ry był żywy, a nawet gwałtowny, llazu jedne
go na polowaniu, kiedy w zwierza nagonioneg<>, on pierwszy iako Pan miał ugodzić, ieden
ze strzelców pokwapił się i wyslrzelił.

Obu

rzony tc| śmiałością sługi, Małachowski w pier
wszym gniewu zapędzie, raz przenaczony zwie
rzęciu prfceciw człowiekowi wymierzył, i strze
lec padł bez duszy!

Młodzieniec zobaczywszy

co uczynił, ochłonął natychmiast i wpadł w
nayżywszą rozpacz; ledwie się dał uspokoić,
długo za tę popędliwość srodze żałował, rodzi
nę S t r z e l c a obsypał darami, ale iuż życia czło
wiekowi nie w rócił!.. Kto wie iednak, czyta
smutna okoliczność nie sprawiła w nim zba
wiennego wstrzaśnienia? kto wie czy nie na
stręczyła mu tey myśli, iż głęboko powinny
bydź wpoione w każdego z ludzi prawa czło
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wieka, iź powinien wierny dosłownie przepi
som. chrześciaństwa, nawyknąć od dzieciństwa
do widzenia w każdym człowieku brata, ieśli
chce, nie uczynić nigdy żadnemu z nich, czasem
nawet mimowolncy niesprawiedliwości i krzy*
wdy? Kto wić, czy liczne, iakie dał dowody,
miłoścf ludzi, które nn« zyskały przyiacicla lu
du przydomek, niebyły okupem za tę ofiarę?
Kto wie nareszcie, czy ten przymiot sprawie
dliwości, który sprawił, źe go w dalszym wieku
Arislidesem polskim nazwano, nie powstał z
wyrzutów uczynioney krzywdy? Któż bowiem
zgłębić potrafi, iakiemi drogami Opatrzność wiel
kie dusze do udoskonalenia prowadzi? kto doyrzy iak w Jey ręku sam ind do uzdrowienia
posłużyć może? — Nic w calem życiu Stanisła
wa Małachowskiego tego czynu popędliwości
młodziericzey nie przypomina, owszem wszy
stko go zagładza, wszystko mu iest przeciwnej
nie wahałam się też o nim wspomnieć, i nie
sądzę, aby mi to wyiawienie za złe poczytane
bydź miało. Opis przewinień 'cnotliwych ludzi
bywa czasem skuteczną nauką, bo dumnych
przestrzega o ułomności człowieka, błądzących
przekonać może, iż otwarty zawsze przystęp.

—

310

—

do c n o f y ; a k t ó ż nie w i e o radości s am y ch an i o ł ó w , k i ed y się g rzeszni k n a w r a c a ?

K t ó ż nie

zna c en y ł e z ża l u?
Małachowski

pr zez na cz on y

z urodzeni a do

z n a k om i t y c h t y t u ł ó w i u r z ę d ó w ,
R o t m i s t r z e m z na ku p a n c e r n y c h ,
sty S a n d e c k i m j w r.
tron o b e y m o w a ł ,
nacyiny, a wnet
ł u koronnego.

b y ł naprzód
potem St aro

J7(>4, ki edy P on i a t o w s ki

b y ł P os ł e m

na s e y m

koro-

p o l e m Ma r sz ał ki e m T r y b u n a 
Jeszcze w r. I 5 7 S szlachta pol 

s k a , czui ac iakćj b y ł o niedogodnością i p r z e w ł o 
k ą ws z ys t k i e s p r a w y odnosi ć
n m , post anowi ła
bunał główny
ciągle.

Starano

do K r ól a i sey-

za panowani a Batorego, T r y 

k o r o n n y , i ten u t r z y m y w a ł
się z a w s z e

d ob i e r ać

się

ludzi za

c n y c h na t yc h s p ra wi e d li wo ś ci szafarzy; ale nie
z a w s z e w y b ó r ten b y ł p o m y ś ln y ; w s z y s c y ied n a k z r a d os n y m o d e z wa l i się p o k l a s k i e m , kie
d y K r ó l na M a ł a c h o w s k i e g o o b r ó c i ł o c z y . D o 
pe ł ni ał o b o w i ą z k ó w w a ż n e g o tego u r z ę d u znaywiększ;} gorliwości.-}, staraujc się o w y m i a r spra
wi e dl i w oś c i iak na yrzet el ni eyszy; wy n a gr o dz i l i m u
te trudy wdzi ęc zni rodacy p i ę k n y m ^ / istidesa p r zy 
d o m k i e m , w y n a g r o d z i ł M on ar c h a mianuićjc go
Ref er eu da r z er n k o r o n n y m .

Tey

posadzie ró-
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wnieź sadownictwo i opieka łudu wieyskiego
i mieyskiego poruczone były. Ją zayrtiui^c,
wsławił się Małachowski czynem, powtafżanym
iuż nie raz przez pędzel i pióro: „Uwiedziony
»z innemi Sędziami w Assessoryi obrotem ie»dnego Patrona, a więcey ieszcze dla nieprzy»wiedzionych w czasie sprawy dowodów, wy»dał dekret, który sam potem z wielkim dla
„siebie żalem uznał za niesprawiedliwy; a chcąc
„nagrodzić to mimowolne uchybienia, posłał
„natychmiast po skrzywdzoną stronę, i kilka*
„dziesiątt- tysięcy, o które spór szedł, z własney
„szkatuły zapłacił." { 1 ) ‘
Piastował Małachowski przez lat kilkanaście
ten urząd 2nakomity i mozolny, z nigdy nie
poszlakowaiiij rzetelnością. Te iego zasługi zy
skały mu szacunek i wdzięczność publiczną, i
kiedy w r. 1788 zebrał się seym słusznie wiel
kim nazwany; kiedy cały naród radził, gdzieby
szukać mądrego i cnotliwego sternika ;do tey
łodzi, która miała ocalić szczęście i trwałość
Oyczyzny, a tylko sławę przewiezła,*iednomyślnie d. 6 Października, Małachowskiego Mar(I)

Obacz 47 N«r R ozryw ek ; atr. 583.
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szałkiem seymowym mianowano.— Kie tu mieysce i pora opisywania tego wszystkiego, co
sprawił ten sęym pod takiem przewództwem;
któż tego nie wie? ale trudnoby przemilczyć
kilku Małachowskiego czynów. Naprzód pier
wszy pomimo tak wkorzenionych ieszcze w owym czasie przesadów, wpisał się w księgi iako
mieszczanin warszawski; pierwszy w Polsce za
warł korzystne i dobroczynne układy z wło
ścianami licznych swoich dziedzin, i osobisty
nadał im wolność. A kiedy dla podźwignienia
narodu, trzeba było koniecznie ażeby Król sta
nął na czele woyska, kiedy naglącym go przed
stawiał, ze nie będzie miał o czem utrzymać
sig w obozie, na ten czas Małachowski z wła
snego maiątku 30,000 dukatów mu ofiarował.—
Gdy zaś dla Polski nasłał dzień smutny 14 Ma
ja 1792 r., ,gdy drugi podobny w 23 Lipca na
stąpił, Małachowski uczyniwszy uroczystą protestacy ą przeci w tem u co sif stało,wy iechał na ty chmiast z Warszawy, naprzód do Krakowa, a potem
za granicę, sam uznaiąc się wygnańcem. Zarzucaią mu niektórzy iako błąd to uiechanic; inni
utrzymuią, źe nie mógł uczynić inaczey; iakkolwiek bądź, zawsze rzecz niezawodna, źe
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zbłądzić nie chciał, oivszein nayczystszych
chęci był pełen. Ku potwierdzeniu tego, niech
mi wolno będzie przytoczyć parę wyiątków
z listów poufałych, znanego wświecie uczonym
i obywatelskim Józefa Szymanowskiego, 'pisa
nych z Krakowa w Sierpniu i Wrześniu 1792
r.; takowe świadectwa są nieomylne.
\
d. 18 Sierpnia 1792.
»Dnia oneygdayszego prźyieehał do Krako
wa Marszałek Małachowski; cały dzień z nim
bawiłem. Rozrzewnił mnie stanem swoim. W ła
sne sumienia świadectwo nieskaźoney dawane
niewinności, przekonanie, że niemiał w zamia
rze tylko szczęście kraiowe, uspokaia go we
wnętrznie, ale zdaie się ze nie zmniejsza bynaymniey smutku pochodzącego z zniknienia te
go szczęścia.

Im więcey przyzwyczaił się pa

trzeć na dobre skutki, które sobie obiecywał,
tem tkliwiey czuie przytomne nieszczęścia.
Wyieżdża za granicę. „Naywięcey, mówił mi,
„życzyłem zabezpieczyć pewność osoby i ma„iytku, dla kaźdey klassy ludzi, sam iey teraz
„niemam i tułać się muszę” . - “-On iest właśnie
obrażem nieskaźońey cnoty, wwłasney tylko
niewinności szukaiącey pociechy, wtenczas kieTom IX . Ner L I F .
47
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dy zewsząd biią na nią nieszczęścia, z któremi
aui nawet walczyć może’*.
d. 20 Sierpnia.
»Marszałek Małachowski zachowuie spokoyność duszy, którą daie cnota i niewinne sumie
nie. Prawdziwie mimo naysmutnieyszych oko
liczności iniłjź to widok, miła zabawa z mę
żem, który wszystko chętnie poświęcił oyczyźnie; i lubo ofiara iego nie stała się podług
najcnotliwszego zamiaru skuteczną, on przecież
iey nie źałuie i gotów ią ieszcze posunąć i dalćy, gdyby ią tylko mógł zrobić szczęśliwą” .
d. 30 Sierpnia.
„Marszałek Małachowski ieszcze nie iest bez
nadziei; ufa Niebu, nie mogąc wierzyć ludziom” .
d. 7 Września.
„Marszałek Małachowski ieszcze mi się zda
wał więcey zaymuiącym tą bytnością. Spokoyność umysłu rzadka, stałość w cnocie niczern nie poruszona, grzeczność z dawnemi przy
jaciółmi, oznaczaiąca iuż oswoienie się zżyciem
prywatnem, niekiedy nawet pewna wesołość
umysłu pochodząca z pochlebnego świadectwa
które mu własne daie serce” .

—
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nieszczęść kraiu spełnieniu

schronił się naprzód do Włoch Małachowski,
a potem do dóbr swoich w Gallicyi będących;
tam cieszył się kmiotków swobodą, tym bło
gim darem, którego im użyczywszy, nie mógł
zabezpieczyć oyczyźnie. Lecz i tam nie uźywał długiey spokoyności; obwiniony o knowa
nie spisku wMedyolanie, był uwięziony i za
prowadzony do Krakowa. Gdy mu żadne prze
stępstwo dowiedzionem bydź nie mogło, wy
puszczonym został po ośmiomiesięcznem wię
zieniu , i wrócił do zaciszy domowey. — Pomiruimo tego, iż dwa razy wchodził w małżeń
skie śluby, iuź wtedy ani mężem ani oycem
nie był.

Straciwszy pierwszą żonę, Czapską,

Starościankę Knyszyńską, poiął był iey rodzo
ną siostrę, wydaną naprzód za Xięcia Radziwił
ła ; lecz i ta nie uszczęśliwiała go długo; właśnie
obradom wielkiego seymu przewodniczył, kie
dy skończyła pełne cnot życie. Kilkoro dzie
ci zobudwóch, w kolebce umarło. Ale zastę
powało w iego sercu i w iego domu te rozer
wane związki, grono sióstr, synowców, siostrzanów; z pierwszych nay więcey kochał Ja
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na; (3) między drugiemi naywiększą mu przy
nosił pociechę i chlubę, zuakdrtrftemi przymio
ty i nauką, Tadeusz Czacki, który pod olciem
iego wzrastał wiata, w światło i cnoty. Umi
lała także codzienne iego życie młoda pasier
bica, Marya Radzi wiło wna, którą za własny
uważał córkę. (4)

Wśród nich i licznych przy-

iaciół żyiąc, pędził życie tyle miłe, ile miłenj
bydź może życie bez oyczyzny. W ostatnich
leciech rządu pruskiego mieszkał w Warszawie,
a uczęszczającym \y dom iego zdawało się, że
ieszcze iest Polska. — W r. 1807, kiedy zwyciężaiący Cesarz Francuzówr w imie narodu Po
laków do rządu powpłał, na nowo wezwaniu
oyczyzny posłuszny, stanął na czele Kommissyi
rządzącey w dniu 14 Stycznia; późoiey zaś gdy
po Tylżyckim pokoiu, sięstwo Warszawskie
*byt swóy uzyskało, Fryderyk August zaszczy
cił go dostojeństwem Preąesa Senatu. — Choiiaż wiek sędziwy iuz go przycisnął i ubielił
(3)

Jan itlaiacliow ski, naprzód Referendarz kor. potem Marsza

le k dworu X ięs. W arsz.

nareszcie Senator W oiewoda K ról. Pol*

zm arły w r. 182‘2.
(4)

T a X iezn iczka wydana ieszcze za życia oyczyma za syna sio-

itry Tadeusza Czackiego, W incentego Krasińskiego, dziś Jenerała
Vuiewody, um arła k ilk a lut temu.

i
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włos iego, nie doszła zima do serca, tlała w niem
czysta i prawdziwa obywatelska cnotazawsze
o sobie dla kraiu zapomnieć gotowa. . I tak
kiedy wyniszczone wpływy xięztwa Warszaw
ska wskiego, groziły niedostatkiem soli, milionową rękoymią na dziedzicznych dobrach swo
ich zapisaną, zyskał w rządzie austryackim kre-»
dyt dla skarbu, i zasłonił spółobywateli od bra
ku iedney z naypierwszych potrzeb życia, kray
od straty zysku iaki ztąd ciągnął.— Na dostoy?
nym urzędzie Prezesa Senatu, który z prawdzi
wą piastował godnością, zakończył pełne lat,
pełnieysze cnot i sławy życie, d. 29 Grudnia 18G9
roku, po krótkiey chorobie. Śmierć iego okry
ła żałobą riaród cały; płakała go Polska iak oy
ca, a iakby osierocona truchleć znowu o losy
swoie zaczęła.

Cnotliwy Fryderyk August, któ»

rego serce oceniało Małachowskiego, dowie
dziawszy sig o iego śmierci, zapłakał i wyrzekł:
„To naywiększa strata, iaką poniosłem będąca
xięciem Warszawskim” .

Cudzoziemcy podzie

lali z rodakami żal głęboki nad tym nieodżało
wanym zgonem; obecny wtedy w Warszawie,
rezydent francuzki Serra, wynurzył uczucia*
swoie przed godnym zmarłego przyincicLerji*
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w następującym liście, który może służyć za po.
grzebową i wiary godną Małachowskiego po.
chwiłę.
' -d. 31 Grudnia 1809.
„Nie iest mi' iesfzcze wiadomo, czyli rząd
uchwalił pogrzebową cześć Stan. Małachow
skiemu; żal po zgonie iego iest w sercach wszyst
kich. Miło mi to wyrazić WCPanu, któryś
sam poniosł wielką stratę, który tyle miałeś
powodów czuć ią głęboko, i który w tey smutney chwili czulszym będziesz na to co traci
oyczyzna^ niż na to co sam straciłeś.— Tak
iest, zbliska iak z daleka powszechny żal to
warzyszyć będzie do grobu zwłokom przyiaciela iego. Łzy strapionych spółziomków bę
dą dla niego ostatnią uroczystością, ostatnim czci
dowodem, którey przygody, władza sama ni dać,
ni porwać nie może. Niestety! smutne uczu-1
cie, które has wszystkich w tey chwili napełnia,
przeminie aż;nadto prędko.

Nic niema trwa

łego dla człowieka, nic trwałego w człowieku;
w tey życia podróży bardziey nagląc się sami
niż mimowolnie nagleni, tak szybko przed oczyma naszemi przedmioty miiaią, iż lekkie tyl
ko zostawui$ pa sobie wrgźenie.

Czas unosi

-
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zarówno i roskasze i troski, nasze, i nawet
w dobrodzieystwach swoięb okrjutny iest dla
dusz tkliwych. Ą tak zatrze się i ten smutek*
który wznieca dziś ten zgon żałosny; lecz pa
mięć Prezesa waszego długo będzie lubą i sza
nowaną w narodzie; łączy się ona z wielkiemi
epokami późnieyszych czasów Polski, z wiel
kiemi chwilami odwagi, stałości, świetnych
nieszczęść i szczęśliwych1 odmian, które nastą
piły po nich; przeszły przez te próby wielkie
cnoty iego, nie zachwiawszy się nigdy.

Czy

ste obywatelstwo, naypierwsza z cnot.publiczne
go człowieka, było prawdziwą iego wielkością.
Swietnieysze dary uczyniłyby go może sławnieyszym, ale tez mniey byłby kochanym.
Większe talenta ziednałyby mu (ieśli można)
więcey szacunku, rzuciłyby na życie iego ieszcze
więcey blasku, ale byłby wystawiony na pocŁski zawiści, a ta oczerniłaby wszystkie iego
przymioty.

Godny uszanowania przez swą nie-'

skaziteluość, uczciwość, prawidła prawdziwe
go honoru, pierwey ieszcze nim stał się sza
nownym przez wiek i oddane kraiowi usługi,
nakazywał, iż tak rzekę, cześć powszechną.
Ten to hołd zupełny, który namiętności, sam
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nawet Występek przymuszone są oddawać cno
cie, dowodzi czem ona iest, świadczy oBoskim
iey początku. — Zgon męża tego, powtarzam
raz ieszcze, iest dla oyczyzny waszey wielką
i ważną stratą; byłaby nią nawet i wtedy, kiedyby wiek i słabość sił nie dozwalały inu bydź
dłużey pożytecznym. Obecność męża sprawiedli
wego iest podnietą do czynienia dobrze, hamulcem
do wstrzymania od złego; iest to żyiący ster,
który kieruie rządzących; iest to magistntura
dobroczynności, która zasłania i broni rządzo
nych.

Acz pewne są rękoymie pomyślności oy-

czyzny waszey, życzyć należało, żeby Stanisław
Małachowski mógł był dłużey sprawować tę
wielką władzę, którą mu wyższość cnot iego
nadała. Zdawało mi się, żem widział w nim ten
dąb wspaniały, okazałą lasów ozdobę który ciąg
wieków ogołacał powoli; lecz był on ieszcze
chwałą i podporą lasów. Uderzyła go śmierć,
i las zadrżał pod upadkiem iego...... ”
Ciało Małachowskiego z wielką pochowane
uroczystością czeka dnia chwały w Kościele
dolnym XX. Missyonarzy w Warszawie. Po lesyćy pigcp od wchodu leży w katakumbie mię4dzy zwłokami dwóch zon swoich.

Antonina

—
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z Czackich Krasińska, siostrzenica iego położy
ła mu kamień z tym napisem:
Stanisławowi Małachowskiemu,
Marszałkowi pamiętnego Seymu konstytucyinego,
Prezesowi Senatu Xiextwa Warszawskiego,
troskliwemu o lot poddanych panu,
Opiekunowi miast, wzorowi prawych obywateli,
pełnemu lat, »asług i nieskaioney cnoty,
tę skromną uczczenia pamiątkę
Jedna z fam ilii poświęca.

Wspanialszy grobowiec z Rzymu sprowa
dzony iest iuż gotowy, ale ieszcze nie ustawiony; myśl iego iest taka: Stanisław Małachow
ski siedzi w krześle; wiedney ręce trzyma la
skę Marszałka, a wdrugiey zwinięty xięgę. Po
iedney stronie Polska w postaci niewiasty pła
cze nad trumny. Po drugiey wystawiony iest
Rycerz z orłem Xięztwa Warszawskiego, przy
bywający z pośpiechem iakby na głos Mała
chowskiego.
Małachowski był miernego wzrostu, posta
ci szlachetnćy; miły w rozmowie, lecz więcey
rozsądny niż dowcipny; prócz oyczyrstego, po
siadał dobrze cztery ięzyki, łaciński, niemiecki,
włoski, francuzki; pisał dosyć, ale naywięcey
Tom IX . Ner L I T .
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w przedmiotach Seymu si§ tyczących, mówił
gładko, acz nie z porywającą wymową. Pobo
żny bez przesądów, wigcey uczynkami ni£ sło
wy wiarę swą dowodził. — Maiątek przecho
dzący cztery miliony, lecz znacznie umnieyszony ofiarami obywatelskierni, podzielonym zo
stał po iego śmierci między synowców i sio
strzeńców iego. Synów tylko Woiewody Ma
zowieckiego, Jana i Stanisława, obdarzył ie
szcze za życia.

—

323

—

II.
(D

2)

W

ES

*<T.

KOMEDYA W DWÓCH AKTACH.

OSOBY.
OYCIEC.
STRYY.
LEON.
ELIZA.
JÓZEFEK, Służący LEONA.
ZUZIA, Służąca ELIZY.
Scena na wsi.
A K T I.
S C E N A I.
T eatr wystawia pokóy bawialny.
o y c ie c

<am , ' w ubiorze podróinym.

Czytałem gdzieś to zdanie, że człowiek zawsze najgor
szych rzeczy spodziewać się powinien, i bydź do nich przygo
towanym; dobrze byłoby tern zdaniem się przeiąć, oycu rodziny
wracaiącemu do domu, po długiey niebytności; mimowolnie ró
żne nasuwaią się obawy. Jakżebym rad wiedział, iak tu syn
móy i córka sprawiali się przez ten czas! Eliza, to dobra dzie
wczyna, ale Leon, dumny i hardy; bardzo się lękam czy ni*
zasłużył na karę? Chciałbym zdomowemj o tćm pomówić. (ogU-~
da się.) Nikogo nie widać; ufaią trochę zbytecznie wieyskićy
pewności. (Patrzy przez okno.) Lecz widzę w ogrodzie Józefką.
służącego mego syna. Józefkul chodź no tu, ale- zaraz. Zdało
mi się że płacie.

—
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SCENA

—
II.

O Y C IE C , J Ó Z E F Ę K.
JÓZEFEK.

Ach! móy Boże! a to Pan nasz! (kłania mu się.) A którędy*
Pan wszedł?
o y c ie c .

Oczywiście że drzwiami, zwłaszcza że otwarte. A dzieci
moie czy zdrowe?
JÓZEFEK.

Jak rybki paniątka. Wyszły -właśnie do ogrodu — pobiegnę
do nich.
OYCIEC.

Poczekay i odpowiedz mi pierwćy na wszystko. Czy nasza
poczciwa Bona dobrze tu pilnowała dzieci? czy łepiey iak domu?
JÓZEFEK.

O ! nie odstąpiła ich nigdy, i zawsze łaiała; ale to nie było
by ićy winą, choćby się i co stało, bo ićy słuchać nie chciano.
A o te drzwi otwarte, co ona się narzędzila nieboga! ale cóż?
kiedy to na złość przyidzie i otworzy.
OYCIEC.

I któż to taki tak dokazuie?
JÓZEFEK.

O iuż nie ia, ani Zuzia moia siostra, ani też Panna Eliza.
OYCIEC.

To więc Pan Leon.
JÓZEFEK.

Dobrze Pan powiedział.
o y c ie c na ttronie.

Domyślałem się tego. (Do Józefka) A ty, czegoś płakał?
JÓZEFEK.

Ja? tak sobie....
OYCIEC.

Nikt nie płacze bez przyczyny, powiedz mi zaraz prawdę?

—
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j ó z e f e k na Uranie.

Gdybym ci śmiał powiedzieć, możeby i dobrze było... ale
*i« boię.
OYCIEC.

Cóż mruczysz pod nosem!
JÓZEFEK.

Może Pan pluszcz zdeymie?
OYCIEC.

Ale ia chcę wiedzieć czegoś ty płakali
JÓZEFF.K.

Już przepomnialem.
OYCIEC.

Ahal wiem o co rzecz idzie, filucie; pewnoś co zbroit, co,
ruszył ?
j ó z e f e k p ła czą c.

Nie, ia poczciwy chłopiec, nie ruszam cudzego, nie kradnę....
o y c ie c .

To chwata Bogu; ale ieżełi nie chcesz żebym cię posądzał,
powiedzże mi prawdę; czegoś płakał?
jó z e fe k .

Jeżelić tak, iuż powiem. Pan Leon dat mi policzek.
o y c ie c .

Co móy syn? a to iakieni prawem i za co?
jó z e fe k .

Upuściłem iego puzderko z prochem, ale nic mu się nie stało.
.OYCIfC.

Czy podobna? Spodziewam się przynaymniey że to będziepierwszy i ostatni.
jó z e f e k .

Niewiem czy ostatni, ale to wiem doskonale że nie pierwszy,
o y c ie c .

Co? to on tak często cię biie?

—
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JÓZEFEK.

Oy! często; mówi że łudzi* prostych kiiem prowadzić trzeba.
OYCIEC.

A Bona nie łaiała go przecież!
JÓZEFEK.

1 iak; cóż kiedy to, iakby groch na ścianę rzucał; ieszcze się

z niey śmieie.
OYCIEC.

Pięknych się dowiaduię rzeczy; czas było żebym powrócił.
A Panna E liza.... ale widzę twoię siostrę, ona mi lepiey o swoiey Pani oponie.
SCENA

III.

Ciż sam i, z u z i a iciikaiac Pana za nogi.
ZUZIA.

A kochany Pan nasz l O iak dobrze, ze nam zdrów powrócił*
OYCIEC.

Jak się masz moia Zuziu? cóż kontentaś zawsze ze swoiey
sluzhy 1
ZUZIA.

Jakżeby inaczej” bydź mogło; Panna Eliza tak dobra.
OYCIEC.

Nie dostaiąż ci się policzki tak iak twemu bratni
z rz i\, do brata.
Wstydź się Józefku, takim hj*dź plotką.
JÓZEFEK.

Zapewne, łatwo tobie tak mówić'— zresztą musiałem usłu
chać Pana.
OYCTEC.

1 dobrzeć zrobił. Bardzo iest źle ze strony służących, kie'
dy obcym rozpowiadają o wadach dzieci pańskich, ale kiedy ich
się Rodzice pytaią, powinni zupełną wyznać prawdę.

—
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ZUZIA.

O ! iuż ia wyznam ią zupełnie i iak . naychętniey. Panna
Eliza iak anioł dobra, a iaka rozsądna; iak często napomina brata.
JÓZEFKK.

Prawda, że nic też do siebie nie podobni Zeszłego tygo
dnia Pan Leon kazał mi psa swego wykąpać: złe i gniewliwe
iak on stworzenie; wziąłem go na ręce bo iść nie chciał, on
mnie za ucho złapał; z bólu puściłem go. Jakżeż na mnie pa
nicz wymyślał od ostatnich słów; byłby mnie i wybił, gdyby
nie prośby i łaiania Panny Elizy; wybawiła mnie, a prócz te
go opatrzyła sama ranę.
Zl'ZI.l.

A mnie iakem niedawno chorowała, pilnowała przez całe
dwa tygodnie; wstawała w nocy żeby mi pić dawać.
OYCIEC.

To mnie przynaymniey pociesza; idźcie, i nie powiadaycie
nikomu, ani żem przyjechał, ani że wiem o sprawowaniu się
dzieci moich.
SCENA

IV.

o y c ie c , sam .

Mam nadzieię, żeć ieszcze zdołam Leona popraw ić; ale mi
to przykro! boleśnie oycu słyszeć narzekających ludzi na

syna;

wsiyd dla dziecięcia kiedy iuż w tak młodym wieku dokuczać
umie....

Czuię, że iakaś gwałtowna nauka naylepieyby mu po

m ogła.... przychodzi mi myśl iedna.... dobrze będzie; — nic le
pszego iak postawić się na miej scu drugiego. Ale trzeba temu
zamiarowi dać iakieś prawdopodobieństwo... Słyszę ich głosy...
uciekam; wrócę skoro móy zamiar doyrzeie.
SCENA

V.

ł e o n , e l i z a , x kapeluszem na ręku.
LEON.

Doprawdy, siostro, że znowu nadto czulą się robisz? Aż po*
ciesznie.
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ELIZA.

Jakże chcesz, temu biednemu chłopcu drzazga weszła w pa
lec; czemuż nie miatam zaraz iey wyiąć, większego ochraniając
mu cierpienia.
LEON.

Jeszcze czego; ci ludzie to iak zwierzęta, sami się uleczą.
ELIZA.

Jak ia nie lubię w twoich ustach tego wyrazu: ci ludzie-, zdaie się iakbyś ich miat za iakieś odmienne od nas istoty; oni prze
cież zupełnie tacy sami iak i my; a często więcey maią przymio
tów.
LEON.

O zapewne, grubszą skórę, strawnieyszy żołądek...
EI.IZA.

Są cierpliwsi, pokomieysi. Ja nigdy bez litości pomyśleć nie
mogę, że ten służący za lichą zapłatę, znosić musi wszystkio
nasze dziwactw^, a iemu żadnego mieć nie wolno.
LEON.

A nie wspominasz o tem co my od nich cierpieć mamy?
Jacy nieznośni, niezgrabni, niedbali. Ja utrzymuię

że słudzy

szczęśliwsi od panów.
EI.IZA.

A chciałbyś się z niemi mieniąc!
LEON.

Ciekawa rzecz, iam się nie urodził na sługę.
ELIZA.

Zdawałoby się, że inaczey Bóg stwarza ludzi na panów,
inaczey na sługi.

a

Czyż nie pamiętasz tego co nam oyciec tyle

razy powtarzał, że wszyscy ludzie są równi, i w każdym itanie
iednakowo godnemi szacunku bydź mogą.
LEON.

Pamiętam; i wiem, czego ty może nie wiesz, że filozof Epiktet byt niewolnikiem, a inny iakiś nainl się) u ogrodnika i wodę
mu nosił.

—
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ELIZA.

Wiesz takie rzeczy, i śmiesz slużącemi pogardzać...
r,Eox.

To też przyczyna; alboż iest tu iaki ukryty filozof? moża
Józefck....
,
K LIZt.

Czemu nie? kto wie co ieszcze z Józefka bydź może. A ie
śli filozofia, lakiem słyszała, zawisła na rierpłiwem obelg unosze
niu, w wyborney iest szkole.
LEON.

Zapewne, i ty ieszcze bądź za nim, iuz też niewiem co do
kazywali będzie. Czy ia sic mieszam do twoich kłótni z Zuzią!
ELIZA.

Kiedy my się nie klóciemy nigdy.
LEON.

To więc Zuzia doskonała.
ELIZA.

Wcale nie; iest trzpiot, zapominalska, ale dobra i bardzo do
mnie przywiązana; wiele iey za to samo wybaczyć można.
LEON.

Józefek iest głupi, niezgrabny, leniwy, łakomy, i wcale mnie
nie kocha.
ELIZA.

Któż kochać może tych, którzy mu źle czynią? za pieniądze
każdy usługę mieć będzie, ale przywiązania nikt nic kupi.
LEON.

Day mi iuź pokóy z temi morałami; proszę pamiętać żem ia
starszy.
ELIZA.

Nie gnłeway się bracie, wszak oyciec wyieżdżaiąc zalecił
nam, żebyśmy się wzaiemnie pilnowali.
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LEON.

Ale co takiego że oyciec nie wraca!
ELIZA.

Musiały sprawy iego się przeciągnąć—miał *a miesiąc p»wrócic— iuz czwarty sic zaczął — a iego niema. O gdybyć i*ik
nayprędzey przyiechał.
LEON.

0 iabym rad , iednak mówiąc miedzy nami, Jego niebytnosś
mi się nie przykrzy, dobrze to bydź Panem swoiey woli.
ELTZA.

Przywłaszczyłeś sobie to prawo — bo oyciec nas oddał opi«re poczciwcy Bony.
LEON.

Nie mów mi o tey starey zrzędzie.
ELIZA.

Szkoda móy bracie, ze do wszystkich, co ci dobrze życzą,
masz żal... Bona bardzo dobra...
S C E N A VI.
Ciż sami, Zuzia wbiegaie^c.
Pan przyiechał, Pan przyiechal.
e l iz a

i l e o n , z r a d o ś c ią .

Poprąwdy! (Biegną razem ku drzwiom, spotykaią oyea i
ścisk a ją

go).
4LEON.

Jakież niespodziane przybycie!
ELIZA.

»

0 1 iak dobrze że Tata przyiechał, tak go długo nie było.
o y c ie c .

Wierzaycie moie dzieci, że ptakiem przylecid do was chcia
łem; myślą byłem tu ciągle.
ELIZA.

Ani wątpiemy, wiemy iak Tata nas kocha.
I.EON.

A sprawa wygrana!

—
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OYCIEC.
Zupełnie. Dłużey zabawiłem, ale tćź urządziłem sobie do*
brze interesa — radbym w domu tak wszystko dobrze zastać!
*

leon zafarbowany.
Spodziewam się, że tak będzie.
OYCIEC.

A nade wszystko radby m wasze uslyszćć pochwały. Nie wą
tpię, że wam tu na dozorze i staraniach nie brakło^ bo znam
przywiązanie i rozsądek naszey poczciwcy Bony.
ELIZA.

O! zawsze nieoszacowana; taką miała nad nami opiekę, i.\k
kiedyśmy matemi byli.
l e o n z niespokoynotcią.

T ata ieszcze się z nią nie widział?
OYCIEC.

Owszem wyszła mnie powitać — alem iey się nie wypytywał
o wasze postępowanie, bo wiem że mi sami zdacie z niego sprawę.
ELIZA.

Zaszczyca nas ten dowód zaufania; odpowiemy mu godnie.
l e o x , chcąc odmienić przedmiot rozmowy.
A co też tam nowego słychać w stolicy?
oyciec.
Rozeszła się wieść dosyć szczególna, która zapewne i was

zdziwi; Król rozkazał wznowienie dawnego rzymskiego święta
Saturnalia.
LEON.

Co? te święta w czasie których niewolnicy mieli prawo roz
kazywania panom swoim, i mówienia im prawdy w oczy.
f l i z a u&miechaiąc się mile.

Czyżby n&sz Król wiek Saturna chciał dla nas powrócić 11
OYCIEC.
Któż to wiedzieć może.
LEON.

Ale to rzecz niepodobna; zobaczy T a ta , z tego nic nie będzi«.

—
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OYCIEC.

To dobre, a kiedy ia mam rozkaz w kieszeni % (Dobywa pa
pier wielki i rozkłada go.) Przyśpieszyłem nawet powrót móy
do domu o dzień ieden dla tey przyczyny; bo sutą karę zajfiaci, który go w czasie naznaczonym nie spełni.
ELIZA.

I iakiż cel iest tego szczególnego rozkazu?
OYCIEC.

Zeby przeiąć ludzkością i politowaniem bogatych względem
tych, których ubóstwo do służby zmusiło: (T u czyta) »Dzicu
ieden w roku przeznaczony na taki odwet (bo do iednego dnia ograniczył Król to święto) złagodzi moze surowość tych panów,
którzy nic sługom swoim przebaczać nie chcą.
LEON.

Ciekawy iestem widzieć, iak tez. T ata naszemu woźnicy ustugiwać będzie.
OYCIEC.

Uczyniłbym to chętnie; ale Król wyłączył od tego prawa
oyców rodzin, boinc się ubliżenia ich powadze; gdyż w mądro
ści swoiey zachował tylko użytek prawdziwy tego święta, bez
nadużycia żadnego.

e l i z a śmieiąc sie.

A! to wybornie; ia na dzień ieden będę na mieyseu Zuzi, a
Zuzia na moićm. Wszak tak? Tato.
l e o n iz żywością.

Co hfiiesz? toby i Józefek.... Staremu kucharzowi tobym
wreszcie raz usłużył, ale Józefkowi.
o y c ie c .

A właśnie że. Józefkowi służyć będziesz, bo on wyłącznie
przez cały rok służy tobie.
LEON.

Ale Józefek iest prostak, źle wychowany; gotów sobie po
zwalać rzeczy takie, których nie zniosę.
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OYCIEC.

Józefek iest dobry chłopiec, rozsądny, któiy w te r nowćy
i siebie roli będzie po prostu ciebie naśladował; a nie sądzę
;byś ty z nim się obchodził iak prostak i źle wychowany.
i.i:o\ zalurbowamj.
Zapewne, że n ie ... ale ci ludzie tacy niezgrabni, że czasem
dno wytrzymać.
O Y C IE C .

Kiedy wiesz, co naywięcey w1służących panów gniewa, to
lziesz się starał tego unikać, i nie rozgniewasz Józefka.
leon

,

sktadaiar ręce.

Kochany T ato, nie dopuszczay tego upokorzenia.,
OYCIEC.

To bydź nic może.
r.EON.'

1

Nikt ieszcze o tym rozkazie nie wie; zataymy
OYCIEC.

A grzywna?
I.EON.

Któżby nas wydał?
OYCIEC.

O! oto nayłatwiey; taka rzecz u k rjtą zostać nie możejslu‘•y z sąsiedztwa będą się pj tać naszj ch o święto odwetu.
I.EON.

Zamkniemy im usta pieniędzmy.
OYCIEC.

To podły i niepewny sposób. Wreszcie, ia szanuję prawo
•ozkazy mego monarchy; dla twego dziwactwa przełamać icli
e myślę. Prócz tego cóż ci to ma szkodzić? Czemuż Eliza
e iest zmartwiona? a i ona sługą Zuzi przez ieden dzień będzieF.LIZA.

Mnie to bj-naymniej- nie martwi; owszem cieszę sięzawczana zdziwienie Zuzi. A kiedy się ta komedya zacznie?

—
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OYCIEC.

Jutro.
LEON.

Ja ypac ze zgryzoty cala noc nie będę.
E1AZK.

Trzeb aby naszych służących uprzedzić.
OYCIEC.

Juz ia to sam uc/ynię.
LEON.

Nieohze im T ata powie, źe to tylko taki żart, ze t« na
dzień ieden, ze nic powinni się zapominać....
OYCIEC.

Owszem powinnością n.oia iest powiedzieć im , że przez ten
dzień mogą robić co im się podoba.
leon, na stronie.
Już po mnie! Co ten Józefek wyprawiać będzie ze mna.
JÓZEFEK i r chodztre,

Wieczerza na stole.
OYCIEC.

Idźmy. Już dawno nie miałem przyiemności ieść z ko chanemi dziećmi niemi.

AKT

II.

SCENA

I.

o y c ie c w s z la f r o k u , j ó z e f e k , Z u z i u
o y c ie c .

Czy zrozumieliście dobrze com wam mówili
jó z e fe k .

Zuprlirie; i mnie się widzi, że nasz Król bardzo dobry,kie
dy tak coś wybornego dla biednych służących wymyślił.
ZUZI 4..

Jak to? ia mam rozkazywać Pannie Elizie, ona ma mnie usługiwać?
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OYCIEC.

Tak chce prawo.
ZUZIA.

Ja tego nigdy nie uczyni*.
JOZEFF.K.

Patrzcie ią , iaka dziwna! Czyż chcesz, żeby Pan karę za
płacił ?

,
o y c ie c

imicinc się.

Józefek widzę lepiey tę rzecz poiąl, i pewno dopełni lepiey
swoiey roli.
JÓZEFEK.

Zapewne; alboż to tak trudna rzecz bj'dź panem; ale Pan
uprzedził synalka swego, żeby mi w niczem nie przeszkadzał?
OYCIEC.

Oczywiście.

'
JÓZEFEK.

Bo on trochę dumny, może mu się nie wszystko podoba, en
mu powiedzieć irogę.
T U Z IA .

Niech cię Bóg broni, żebjrś się poważył...
JÓZEFEK.

Moia kochana, kiedy kto ma bydź sługą cale życie, a pa
nem przez dzień ieden, nic dziwnego, żeby rad swoie żale zaspo,
koił, i użył prawa odwetu.
ZUZIA.

Brzydko mścić się.
JÓZEFEK.

Łatwo ci to mówić, bo masz dobrą panią, śpiewałabyś inączćy, gdyby ci przyszło służyć u Pana Leona.
OYCIEC.

Dobrze mówi Józefck, dobrzy tylko panowie dobrych slu j
spodziewać się mogą. Teraz idźcie do waszych czynności.
(Zuzia odchodzi, Józefek za nią ale tc/iet wraca.)
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JÓZEFEK.

Proszę Pana, o to przepomniałem zapytać się, czy mogę obeyśe
się zupełnie tak z Panem Leonem iak on ze mną.
o y c ie c .

Możesz i powinieneś go naśladować.
j ó z e f e k wracaiąc ieszcze.

Mogę/, go nazwać nieznośnym, niezgrabiaczem, głupim,
mazgaiemf
OYCIEC.

Jak ci się podoba. Prawo zupełną wolność ci ilaie.
j ó z e f e k irracaiąc trzeci raz.

•leszcze słówko proszę Pana... Mogęż także oddać pewne
długi, iako to ... (pokazuie na twarz.)
oyciE c po królkiem zastanowieniu.

Dziś możesz, ale iutro nie będziesz miał służby.
j ó z e f e k na stronie odchodząc.

Przeczuwała to dusza moia, że tam iakieś ale w tey w olno
ści będzie.
S C E N A

II.

o y c ie c , san i.

Przyznam się żem ciekawy, iaki obrot ta rzecz weźmie. Jó
zefek widzę żartować nie myśli — ale otóż idą oba, trzeba ich
samych zostawić.
S C E N A

III.

LEON, JÓZEFEK.
j ó z e f e k z pańskim tonem.

Wiesz Waść ż.e mi się iuź sprzykrzyło nań czekać; kto słu
ży, powinien wstawać rano.
LEON.

Ja lubię spać długo, a potem z wieczora usnąć nie mogłem,
tak mnie martwił dzień dzisiej szy.
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JÓZEFEK.

Co to znaczy jednodniowa slu/ba — gorzey tomu co życie
cale śluzyd musi.
i.F.oiy.

Aleś ty iuz do służby się wprawił.
JÓZEFEK.

Jaki mi ze swoią wprawą. Głupi.
LEON Z poiCffgą.

I

Józefku!
JÓZEFEK.

No I cóż! zapewne głupim bydź trzeba, zęby powiedzieć ze
kto się w prawił do złego.

Ten wyraz Waśei się nie podoba,

gorsze ia od niego słyszałem.

<
LEON.

Boś mnie niecierpliwił.
JÓZEFEK.

A mnie to dziwactwa pańskie niecierpliwieć nie maią; iuź
doprawdy ia lepszy od niego.
LEON.

Winszuię tey dobrey opinii.
JÓZEFEK.

Tylko opowiem. Któryż to z nas większy leniuch? Kiedy
Pan ledwie wstaie do śniadania, ia iuż wyehedożyłem suknie,
bóty, sprsątn^łem pokóy, zrobiłem Bóg wie co.
LEON.

T q może bydź, bo ia lubię moie wygódki.
JÓZEFEK.

A któż to gniewa się, rzuca, iak iakie bydle wściekle 1 a
kto słucha z pokorą?
LEON.

Trochę żyw y. i ostem, ale ten zapęd trwa krótko i dobre mam
scrce.

Tom I X . N er L I V .
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JÓZEFFK.

Co mi tam z serca, kiedy gęba tuka szkaradna.
LEON.

Co moia?
JÓZEFEK.

A zapewne, złorzeczy, znieważa co chwila; głupcze, laydaku, inne wyrazy których mi wstyd mówić, sypią się iak z ko
.cza, a i rączka czasem nie źle słowom wtoruie.

i,EO.V.
A ty nie gniewasz się nigdy?
JÓZEFEK.

Có/by mi z tego przyszło, dostałbym po plecach; wole więc
cierpieć i milczyć.
LEON.

Tiik iak ia w tćy chwili.
JÓZFFEK.

Tak właśnie; ale różnica między nami szalona; dzień ieden
to nie całe życie.
le o n

na stronie.

Słusznie mówi (głośno*) Baidzoś dziś dowcipny, Józcfku ?
• JÓZEFEK.

Ro mi wszystko mówić wolno. Ciekawa rzecz iak tu n a
mieć rozum człowiek, który ma usta związane, a choć mu się
co zdaie biało, musi powiedzieć, ze czarno.
LEON.

.Tuz ri przyznam żeś cierpliwszy odemnie, źe mnie trochę
zepsuto zhytecznem od dzieciństwa Uleganiem. Ale przyznay
żeś strasznie niezgrabny, i że często gniewać się muszę kiedy mi
iaką szkodę uczynisz.
JÓZEFEK.

Już też prawdziwie bez oleiu w głowie bydź trzeba, (Leon
wzdryga si ;) żeby nie zmiarkować, że przez ezyie ręce w szj•
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stko przechodzi, ten czasem i co upuścić może. Kto się nic/tgo, palcem nie dotknie, wierzę ze nic nic stłucze.
i.e o n na stronie..

Ten nic dobrego na wszystko odpowiedź znaydzie i trafni.
<ąło*no.) .Nadużywasz trochę prawa danego ci urządzeniem kró
le u sk tein nademną.
JÓZEFEK.

Nie więcey iak Waść nadużywasz prawa, które ri bogactwu
dało nad moiem ubóstwem.
LEON.

To wcale nie wspaniale tak się obchodzić.
józefek.-

Co to i w tem miałbym chcieć Waso przewyższyć. To nie
dosyć ze biedny chłopek, Który ledwie czytać umie, którego wy
chowaniem nikt się nie trudnił, nie dosyć żeby byl pracowitszym,
lepszym, ieszcze trzeba żeby byt wspaniałym i nie korzystał
ł

iednodniowego odwetu za tyle miesięcy cierpienia.
i.e o n rozrzewniony.

Jam nie sądził, żebyś ty byl tak bardzo nieszczęśliwy.
JÓZEFEK.

Cóż u licha, żeby zaś nie wiedzieć, że stówa obelżywe, la*
iania i policzki, chłopaka poczciwego nieszczęśliwym uczynić
mogą? Ja ani wiem poco Waść w tych xięgach czytasz; kiedy
k nich

wyczytać nie możesz iak człowiek z ludźmi obchodzić się

powinien* Nasz Pan i Panna Eliza, to przecie aż miło; nie żal
że czy taią.
LEON.

Prawdziwie, widzę, żem b \ ł zbyt srogi dla ciebie; iuż si*t
poprawię; daię ci słowo; ale ty iuż mi day pokóy na resztę dnia.
jó z e fe k .

Wybornie. Teraz Panosko się łasi, bo strach na niego, a
iutio pazury wyliżą. Nic z tego, nie głupim. Musisz się przyn-tymimy za wszystkie czasy nat»łui'hav.
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LEON.

Ale to nie pięknie.
JÓZEFEK.

Ale to wygodnie.

Mnie pozwolono iść za pańskim przykła

dem, wolnoby mi więc i .co więcey powiedzieć i zrobić.

A cho

ciaż ty le ra zy słyszałem żem głu p i, przecieżem Panicza o wie
lu rzeczach przekonał.
S C E N A

IV.

Ciź s a m i , e l i z a , z u z ia .
LEON.

Ach! siostro, ieżeli Zuzia tak dokazuie z tobą, iak Józefek
ze mną, to cię żaluię serdecznie.
ELIZA.

Gniewam się na nią.
LEON. „

O l i ia ledwo ż y ię , iuż dłużey nie wytrzymam.
ELIZA.

Nie dała mi sprzątnąć pokoiu, a za naymnieyszą przysługę
ściska mnie za kolana i przeprasza.
leox.

I o to się gniewasz?
ELIZA.

A o to , bo nie nie słucha rozkazu K róla i T aty.
ZUZIA.

Jacbym rada słuchać ale cóż kiedy nie m o g ę : iak tu ścierpiec żeby Panienka taka dobra i łaskaw a usługiwać mi miała.
LEON.

S łyszysz Józefku , iaka to twoia siostra.
JÓZEFEK.

K ażdy idzie za takim przykładem , iaki ma przed sobą; gdy
b y Pan b y ł dobrym dla mnie, byłbym dobrym dla niego.
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cicho do brata.

e liz a

C‘uz ty na to-?
I.KON

ciclto.

W ściekam się, bo słusznie mówi.

(głośny.)

Ale kiedy mnie

tak naśiaduie.sz, dayze mi w ytchnąć, w szak ia cię po całych
dniach na uwięzi nietrzymam?
JÓZEFEK .

No! to póydż W aść do drugiego pokoiu, ale ia natychmiast
zaw ołam ; bod tak ćodzień ze mną się dzieie.
łe o n ,

„

przystawiaiac tobie stoika.

Przynaym niey usiąść wolno...
jó z e fe k

odbiera mu statek i tam na
nim siada.

A to coś nowego; któż to W aści pozw olił siadać w moiey
przytomności.
l.iKOX.

E liz o , prawda ze za nadto sobie pozwala?
ELIZA.

W idzę źe Józefek nie żartuie.

zuziA do brata.
C zy ż się nie w stydzisz bydź takim prostakiem?
JÓZEFEK.

M uszę dopełnić wszystko iak należy.
Ale prawdziwie zapomniałem o śniadaniu.
Cóż to sobie m yślisz i stoisz iak gawron.
•

(Na stronie ustaiąc.)
(Głośno do Leona.)
A śniadanie?

ZLZIA.

Józef k u , Józef k u , co ty wyrabiasz.
JÓZEFEK.

Cicho bądź, le p iły oto siądź koło mnie, będziemy zajadać.
1>E0N.

Spodziewani się ze ia ci usługiwać nie będę*
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JÓZEFEK.

Wielka rzecz to zrobić ra z, co ia codzień robię.

Daley,ani

ulowa, przynieść tu śniadanie.
Z l'Z U .

Czemuż łepiey nie p ójść do iadalnego 'pokoiu.

ysktizuiąe na Leona.

jó zefek

Spytay go bie czy m iai kiedy wzgląd na moie nogi.
(Zuzia wychodzi ruszaitjc ramionami)
k t.i z

v

imieiąc się.

Przyznam sic, żc mnie bawi ten doskonały od net.
I.KON'.'

Sinicy siii, śmiey, to bardzo pięknie tak naigrawać cudze
mu nieszczęściu.
'

józefek.

Cóż to w moiey przytomności chcesz 6ię Waść kłócić.
czeć zaraz..
nie.)

Mil

Inaczey nauczę, iak (o Józefka uczono... (nastru

Jaka szkoda że policzki zakazan e., (głośno.)

Chcę ieść

śniadanie, słyszałeś.
I.EO W

l*oinóż y.e mi przynaymniey do wniesienia słolu.
józefek

udaiąc gniew.

A boduyżc g o ... co za niezgrabiarz, m a zg a y ...

C zy nie

s ie s z że służący i nogi połamać powinien, byłe prędzey usłużył
Panu.

Któż to z nas u kogo dziś służy?
e i.iz a

śmieiąc się.

Jłratic, słucha}- bez szemrania; iuż, ia ci pomogę, (wyehodia-t
S C E N A
Jó z e f e k

V.
s a n i.

D obrze, że mu też. przecie choć raz dokuczę; niech pozna
co to iest, za Iłoskic stworzenie nic bydź uważanein.

Ale co

to iutro będzie? aż mnie strach bierze; nadzieia cała w tt:in, /•«
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Pan nie da mi k rzyw d y uczynić — wreszcie chuchy mnie Pan
Leon i w yszturgat trochę, nie ża l mi będzie bom sobie dogodził.
S C E N A

VI.

JÓZEFEK , Ł K O X , ELIZA., ZUZIA.

(Leon i F.liza niesą stiii nakryty, Zuzia chce ich wyręczy/*.)
EI.IZA.

Ale i u/, day nam pokóy, Zuziu; czyż nic dosyć, żeś wszystko
przygotowała.

zrzi.* ptacząe.
Nie pamiętam dnia tak długiego.
ł.KON.

Ani ia.
JÓZEFEK.

Nie bądź dziw na, nie p ła c z , łepićy usiądź kolo mnie i iedzmy.
r

ZIZIA.

Już co tego to nie zrobię.
KI. IZA.

I

owszem Z u ziu , Tób tak iak Józefek, ręczę ci że mi'to nie

przykro.

(Józefek i Zuzia zasiadaią, Eliza clileh dziewczynie podaie,
la iey nogi chce uściskać.

Leon kraie takie chleb swemu słu

żącemu, który to ozięble przyimuic.)
j ó z e f f k rzucaiąc chlebem.

Z a wiele ośrzodka, day mi inny.

łP

l e o n na stronie.

Jeśli ia mam bydź ta k i, to prawdziwie nieznośny.
mu inny.)
j ó z e f e k rzucaiąc go ieszcze.

Za wiele skórki, mazgaiu.
LEON.

Ale ten trzeci, c zy dobry przecie?

(Pndaie

—
i
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JÓZEFEK.

Może. (Zaczyna ieść.) To nic nie warto, przynieście mi
konfitur. (Leon chce wyiść.) Nie, day mi pić. Wina białego...
nie czerwonego... Wreszcie białego. Jak to ten kieliszek wy
tarty! ciężkie utrapienie z temi ludźmi — czyste nogi stołowe*
No! wytrajyy że, a prędko. (Leon bierze kieliszek, upuszcza go
i ttucze.)

Cóżby teraz zrobić należało? co się to dzieie z Jó

zef ki em w takim razie? Czy mam Pana do końca przedrzeźniać.
L.fon oburzony.

Niech cię Bóg broni, tego bym nieścierpiał.
JÓZEFEK.

Niech się tez Pan nie lęka, ia choć prostak, iestem wspa
niały, nil mściwy. Przyznay tylko, żebyś nie byt lepszym słu
żącym odemnie.
(Przez fen czas wchodzi do salonu sfryii przypatruie się pilnie.)
z i z ia

do Elizy u$tugui({cćy iey ciągle.

Nigdym panience tak dobrze nie usługiwała.
jó z e f e k .

Jakaś ty szczęśliwa, moia kochana; móy służący do niczego; patrz założył ręce i stoi. Chodź se tu biiżey.
s t r y i zblizaiąc sie.

Moie dzieci, nauczcież mnie iaką komedyą tu gracie, udaiecie służących waszych.
ELIZA.

Nie stryiaszku, my nie udaiemy.
LEON.

Ach! wiakiż dzień do nas przybywasz?
STRYf.

W naylepszy; Wasz Oyciec m ozora przy iechał, chce go po
witać. Józef ku nie bądź ż e ”szalony; zamiast tego rozpierania
sie, idź day znać memu bratu żem tu przybył.
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tkazuiąc na Leona.

Niech ten bieży.
STRYI.

A toż co nowego? Cóż to znaczy*
■JÓZEFEK.

Zwyczaynie obchodziemy św ięto... iak ie tam zowią?.. Sa
turna.
STB. v r.

Co ty klecisz ?
LEON.

Tak stryiaszku, nie inaczćy, okropne święto Saturna.
STRYI.

Poszaleli, czy co? Elizo, przecież ty zawsze byłaś rozsądna
powiedz że mi?
ELIZA.

Nie mogę; ale pobiegnę po Oyca.
STRYI.

Ale powiedz koniecznie.
ELIZA.

Cóż mam więcey powiedzieć, obchodziemy święto Saturna.
STRYI.

Co i ty"sobie żartuiesz ze mnie a! iuż tego nadto. Dzieci
powiedzcie mi prawdę, bo doprawdy gniewać się będę. (sztuka
laika i przechadza »ię zniecierpliwiony.)

■

ELIZA.

Móy Stryiaszku, nie gnieway się—tak iest doprawdy;JCról
w ydał rozkaz taki — przecie wszystkim wiadomy.
STRYI.

Przewróciło wam się w głowach, co za rozkaz? gdzie? kie.
dy? któż go widział?
E L IZ A .

T ata przywiózł go ze stolicy, i czytał go nam... Ale otóż
nadchodzi; lepicy to wszystko oponie.
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S C E N A O S T A T N IA .

Wszyscy.
Dway bracia witai a tię czule.
STRYI.

Jak mi się miewasz kochany bracie, widzę po twarzy, żeś
zdrów Bogu dzięki. Ale powiedz że mi iakież to masz taiemne
wyroki? zkąd ci się wziął taki figiel. Pocóż żartuiesz z tych
dzieci ?
(Dzieci tu szepcą miedzy sobą i taczynaią się domyślać)
OYCIEC.

Kiedyś nas tak ziechat znienacka, źem cię nie mógł uprze
dzić, niechże się iuż cala rzecz odkryie. Przybywszy tu wczora , dowiedziałem się o nieludzkiem postępowaniu mego syna
z chłopcem, którego mu dałem do ustug; wiedząc że prawo od
wetu naydzielnieysze, umyśliłem go użyć i ułożyłem obchód

świat Saturna.
(Dzieci są x ~i wionę, Zuzia podskakuie z radości.)
JÓZEFEK skrobiąc się v> gtowę.

Masz że tobie, iuż ci po twoiey gali, Józefku.
LEON.

Już iu byłbym wołał naycięższą karę od tey komedyi.
OYCIEC.

I
dla tego właśnie ten sposób obrałem. Napomnień, kary
cboiętney zapomnieć łatwo; ale rany miłości wlasnćy zadane,
nie goi ii się tak prędko. Wreszcie dobrze to czasem postawić
się na mieyscu drugich — naylatwiey wtedy poiać możemy, co
im dolega.
JÓZEFEK

ktamaiąc się pokornie.

Wielmożny Panie, gdybym ia był wiedział że to żart, był
bym. ..
T.EOM.

Jaż się nie wynmuiay. Zleś się obszedł ze mną, alem ia na
to zasłużył.

Obaczysz że skorzystam z tey przykrey nauki.
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STRYI.

Czemu/, to ani Eliza ani Zuzia nic nie mówią?
ELIZA.

Bo Zuzia aż nadto dobrą była dla mnie.
OYCIEC.

Ta różnica skutkiem iest naturalnym odmiennego ich panów
postępowania; iaką miarką mierze my, taką nam odmierzaią. —
Ale bardzo rai) temu iesteni, że Leona, w dobrych wiii/.'; chę
ciach. Popraw się, móy synu; serce nie ludzkie i pogardy pelpc, nigdy szczęścia nie odziedziczy, bo kochanem nie budzie; a
wreszcie, któż to n ic , co ieszcze-z każdym z nas stać

mo

że? los ma wielkie swoie igrzyska, fortuna koleni się toczy; nie
ieden byt wysoko, a teraz iest nisko; i ten tylko zawsze pocie •
che i przyiaciela znaydzie, który zawsze w każdym człowieku
widział bliźniego i brata.

WZÓR SŁUŻĄCYCH,
Pozwólcie dzieci miłe, abyrn mieysce zwy
czajnie anekdotami zaięte, zapełniła na ten raz
opisem zaymni.icey przygody, i stwierdziła rze-^
czywistyiii przykładem zmyślony w komedy
naukę.
Józefa C. córka uczciwych rodziców, poszła
za obywatela i urzędnika miasta Warszawy. —

—
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Skłonność serca, zezwolenie oyca i matki, po
klask znaiomych, potwierdziły ten wybór; po
życie nayszczęśliwsze przez lat sześć było iego
owocem, ale w tym czasie mieszać się cokol
wiek zaczęło, bo obie strony z coraz większą
żywością pragnęły cieszyć się potomstwem.
Gdy te ich życzenia się nie spełniały, namó
wieni przez przyiaciół, umyślili zastąpić własne
dziecię przybierając sierotę, i wzięli w dom
swóy małą i piękną dziewczynkę.— Wkrótce
zapomniała Pani C ., że prawdziwą nie była
matką; iak rodzone dziecię tak sierotę poko
chała, iak rodzonem dziecięciem, tak dom ich
ożywił się i rozweselił. Już ta sierota stanęła
w wieku młodzieńczym, i wszystkie oczy wa
biła nadobnemi wdzięki; zdawało się wszystkim
i przybraney matce, ie dopiero przyszła pora,
kiedy iey wszystkie trudy sowicie nagrodzi.
Alić inaczey się stało. Często z źrzódła zkąd
słodyczy oczekuiemy, gorycz wytryska. — Ze
zmianą rządu, Pan C. przeniesiony został na
urzędnika do dalekiego i iuź na obcey ziemi
będącego miasta; wkrótce po tern zdarzeniu,
kiedy żona iego ieszcze nie miała czasu rozpo
znać się w nowey swey siedzibie, odtęsknić po
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rodzinie i kraiu, nagły i okropny cios pozba
wia ią razem i męża i wychowanki. Opisu te
go nieszczęścia oszczędzam, iako i obrazu iey
rozpaczy; była to boleść,

na którą słów, nie

ma, serce tylko ludzkie uczuć ią mogło, dusza
pobożna znieść i przebaczyć. Bo przyszła ta
chwila, kiedy Pani C. pszebaczyła sprawcom
swey niedoli, co więcey kiedy na nowo szczę
ście serca poznała. — Bóg nigdy wszystkich da
rów dzieciom swoim nie odbiega; zawsze choć
ieden laki zostawi, który wiele wynagrodzić
zdoła. I kiedy w niedościgłych wyrokach swo
ich dopuszcza, ażeby zdradą i niewdzięcznością
iednych bolały serca cnotliwe, napawa drugich
poświęceniem się i niezmiennem przywiązaniem ;
tym poleca krzywd tamtych wynagrodzenie.—
Tak i tu się stało.

PaniC. dobra, ludzka, wy

rozumiała, nawykła od dzieciństwa widzieć w
każdym człowieku podobnego sobie, każdemu
czynić iak naylepiey, wzbudziła mocne przy
wiązanie w służącey, która od czasu ićy zamęźcia ciągle u niey była. Kiedy w tem obcem
mieście bez żadnego sposobu utrzymania się zosta
ła, kiedy z ciężkiego żalu w długą wpadła niemoc;
kiedy nie inaiąc tam ani krewnych ani znaiomych, zginąć była mogła

z

nędzy, ta poczci-
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Wa sługa nie odstąpiła iey ani na chwilę, i co
tylko w iey mocy było wszystko czyniła, żeby
iey życie utrzymać a nawet osłodzić. Przedażą własnych rzeczy, pracą rąk swoich, opędza
ła wszelkie iey potrzeby przez lat kilka, służąc
iey zawsze z tem samem iak dawniey uszanowaniem; a gdy szczupłe zebrawszy zapasy, wy
bierały się we dwie na powrot do Oyczyzny,
odmówiła zdarzaiące iey sig zamęźcie, iedynie
dla tey przyczyny, ze się bała czy staraiący się
o iey rękę, będzie umiał iey Panią szanować.—
Jey trudem i zachodem przybyły obie do War
szawy; rodzice Pani C. iuz nie żyli, krewnych
czy nie miała, czy też oni iey mieć nie chcie
li — przyjaciół nie znalazła. Już więc źadney
nadziei dla niey nie było, a raczey cała i iedyna spoczywała na dobrey słudze.

Ta iey nie

zawiodła, ta iey wszystko osłodziła. — Gdy obudwom latami coraz bardziey obciążonym,
codzień trudnieyszemi się stawały zachody ko
ło skromnego utrzymania, gdy dom Towarzy
stwa dobroczynności w Warszawie otworzył dla
nieszczęśliwych schronienie, Pani C. nie chcąc
bydź dłużey poczciwey swey słudze ciężarem,
umyśliła wyrobić sobie w tym przytułku miey-
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sce; i.) zaś namawiała usilnie, żeby weszła wobowiązki w dom iaki bogaty, pewną będąc, źe
Pan nie ieden, złolemby takowy skarb okupić
gotów. Ale ani słuchać o rozłączeniu nie chcia*
ła. Nowa Rut na wszystkie nalegania tak od
powiadała: ,»Ja do śmierci moiey dobrey Pani
»nie odstąpię; gdzie ona póydzie, tam i ia póy»dę za nią, i służyć iey będę.“ — Jakoż obiedwie umieszczone zostały w domu Towarzystwa
dobroczynności i w nim są dotąd.

Na pozór

los ich iest iednakowy, nieszczęście i ludzie ie
zrównały; iedna sala iest ich mieszkaniem, ta9

kieź łóżka obok siebie stoiące, iadło toż same,
przecież delikatne i głębokie sługi przywiąza
nie, umie i tam różnicę zupełną utrzymać, zacho
wać; zawsze iest podległą, uszanowania i wzglę
dów pełną dla tey, którąby za towarzyszkę Uwazać miała prawo; zawsze u niey służy, zawsze
ią Panią swoią nazywa, zawsze c6 tylko iey się
uda zarobić lub dostać pieniędzy, obraca na do
starczanie iey młodego masła, bułeczek, taba
czki, kawy, cukru, owych zbytkowych na oko
wygód, ale które przyzwyczaionym do nich z
młodu w potrzebę się iuż zmieniły; nie raz iey
powtarza: »0! iak dobrze, żem tu za Panią po-.
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szła! ia iedna znam iaka między nią i nami wszystkiemi różnica! ia iedna szanuię ią iak przy
stoi !“ Nie raz tez Pani C. mówi: »Podobało
się Bogu dotknąć mnie nie iednym ciosem, ale
mi wszystko wynagrodził tak poczciwą daiąc
sługę. Niech mu będą pokorne dzięki!“ I ta
którey Niebo tyle odięło, szczęściem serca szczę
śliwa, ieszcze Niebu dziękuie.
Gdyby które z was, dzieci drogie, zapragnę
ło poznać te dwie osoby prawdziwie zaymuiące, iedna źywem przywiązaniem iakie wzbu
dziła, druga tem, że ie tak raocno i stale uczuć
umie,— gdyby was przeięła chęć osłodzenia iakim datkiem ich losu, w domu Towarzystwa
i dobroczynności pytaycie się o wzór służących,
o Apolonią Bieleńską; ta wam natychmiast swoią Panią wskaże.
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IV.
WYIĄTKI DO UKSZTAŁCENIA SERCA
I STYLU SŁUŻYĆ MOGĄCE.
W I Ą Z A N I E

POLKI.

NIEKTÓRE W YIĄ TK I Z DZIEŁ XIĘDZA
PIOTRA SKARGI.
KAZANIE SEYMOWE.
O chorobie Rzeczypospolitey, która iest z praw
niesprawiedliwych.
„B iada ty m , k tó r z y staw iaią p ra w a n ie p ra w n e, i pisząc,
niespraw iedliw ość p is z ą , ab y u cisnęli u bogie n a
sąd ach , i g w ałt cz y n ili w sp ra w ie m ałych lu d u
sw ego. “
Izaiasz, 10.

Jest choroba królestw, dla którćy umierać i
ginąć muszą, i Bóg ie wykorzenia; prawa złe
a niesprawiedliwe, któremi ludzie a zwłaszcza
ubodzy (bo panom możnym rzadko prawa szko
dzą) uciśnieni, do nieba o pomstę wołaią. O
czem mówiąc za pomocą Boską pokazem, iako
prawa sprawiedliwe potrzebne są kaźdćy R.P.,
a niesprawiedliwe iako są szkodliwe.— Prawo
Tom IX . Ner L I V .
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iest. iako nauka życia i sznur spraw ludzkich
którym prostuią postępki swoie. Dwie rzeczy
ma w sobie prawo: drogę, którą iść, iakoświć.
. * .
ca wciemności okazuie, i karanie, aby z niey
nie ustępować.— Jest napierwsze Prawo, które
Bóg na sercach naszych palcem swoim napisał,
z którem się każdy rozumny rodzi i zowie się
przyrodzonem. »Narody, które zakonu pisanego
»nie maią, mówi Apostoł, z przyrodzenia to
»czynią co zakonnego iest; a prawa takiego nie
»maiąc sami sobie są prawem. Ukazuią uczyn
kiki prawne pisane na sercach swoich, gdy im
»sumienie świadectwo daie i myśli oskanbiące
»i broniące się.“ Napisano w zakonie: »Nie cu
dzołóż, nie zabiiay, nie kradniy, czciy oyca i
matk§“ to, wszystkie narody pisma takiego nie
maiąc czynią; a ieśli występuią, samo na nie
ich sumienie źałuie i w sobie samych na myśli
boleią.— To przyrodzone prawo iest wieczne,
nieodmienne i prawie Boskie; na którem się
wszystkie inne buduią, i z niego iako ze źrzódła rzeki wychodzą. To prawo grzechami, gru
bością i niedbałością osłabiło się w ludziach i
naruszyło. Bo drudzy dobrego rozumu, który
iest tego prawa początkiem, odslępuiąc grze
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chów, które rozain przyrodzony ganił, za grzech
nie rnieli: dla tego Bóg wznowił zakon ten
przyrodzony, napisał go ną onych tablicach, i
przez Moyzesza rozszerzył. Co ieszcze doskonaley w nowym zakonie przez Syna swego uezynił, który usty swemi prawo dał nam wszy
stkim wiernym. Te prawa zowią się Boskie
pisane; nad wszystkie'inne pierwszeństwo ma
ią i nawrększe u nas poważenie. — Trzecie pra
wa są, które ludzie duchowni stanowią, które
kościelnemi zowiemy.— Czwarte są Królewskie
i R. P., które ludzie dla porządku, sprawiedli
wości i karności stawią, na dobre poddanych
swoich, na zatrzymanie państw; o których tu
się mówi, na przestrogę, abyście nie pisali praw
złych, ale święte, dobre i sprawiedliwe.—-A
iż Królowie i Rzeczypospolite maią rnoc stano*
wić sobie prawa, pismo samo świadczy; ale
mówi i te słowa: »Biada tym, którzy niespra
wiedliwie prawa stawią.14
Na początku świata, póki wludziech ostrzeyszy był rozum i prostota większa, prawa nie
było potrzeba. Sami Królowie i panowie pra
wem swoich poddanych byli; co oni rozkaza
li, to bydź musiało i za prawo sig poczytało.

—
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Przed Moyźeszem, były Królestwa od Nemroda poczęte, Assyryyskie, i inne w których sa
mo upodobanie Królów wszystkieni bez pisa
nego prawa rządziło. — Jednak daleko lepity do
możnych prawa przysadzać, dla pewnieyszego
rządzenia i niedostatków ludzkiey do złego
skłonności. Bo panowie riie zawdy dobrzy i
prędko się psuią, w pychę roskoszy i niespra
wiedliwość upadaią. Rychley dwu abo trzech
naleść mądrych i świętych, którzy dobre pra
wa na rządzenie Judzkie napisać mogą, niśli
Królów i tych co na urzędzie siedzą, którzyby
wszyscy byli mądrzy i dobrzy, a nic nad spra
wiedliwość nie czynili. Prawa nie maią żadnych
namiętności, i uwieść się krzywo nie dadzą.
Nie potnagaią za powinnyin; nie maią w sobie
gniewu ani popędliwości; o dary nie dbaią,
namówić się do złego i oszukać nie mogą. Co
się w ludziach naydować zawdy we wszystkich
nie może. Prędko się lada czein uwiodą, i moc
maiąc wolną zabłądzą, ieśli ta ich moc prawetn
pisanem się nie umiarkuie. Przetoź. u Moyźesza i na Króle i na sędzię prawo iest napisane,
aby tacy byli, i wedle napisanych ustaw pa
nowali i sądzili. — Tak potrzebne są prawa
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w każdey R. P., iako potrzebne

oczy w ciele;

bo przez nie, iako mówi Apostoł, nie tylko
grzechy poznawamy, ale tćż( sprawy liasze
wszystkie prostuiemy. Dla tegoż Bóg one ustawy
które napisał, kazałKrólom ustawicznie w nocy
-i we dnie czytać; i innym pospolitym ludziom
kazał ie na podwoiach u drzwi, któremi czę
sto wchodzą i wychodzą, zawieszać. U starych
Rzymian praw onych na dwunastu tablicach
spisanych, dzieciom się uczyć, i iako piosnki
śpiewać kazano. Co się u nas szczęśliwiey dzieie , gdy dziateczek praw Bożych, na dwóch ta
blicach pisanych, nauczamy i mówić ie rano i
wieczór rozkazuiemy. — Co u łódki sternik, wo
źnica u wozu, wódz u woyska, to prawo iest
wRzeczypospolitey; którym rzjjd się wszystek
zatrzymawa, ludzki pokóy i dobre się rozmna
ża. »Lepiey .bydź miastu bez murów, rzekł
ieden, niźli bez praw.“ Bo ochronić się iakiern
woyskiem może, a bez praw stać i trwać ża
dne nie może.
Lecz do praw urzędu zawdy potrzeba, któ-*
ryby od praw mówił, i żywym był statutem.
Bo nie mogłyby się nigdy swary kończyć
samem pisanein prawem, ieśliby do nich sę-

tlzia przysądzony nie był. Pociągałby każdy
prawo za sobą i na swoię stronę kręcił. Po
trzeba iako Filozof rzekł justum animatum,
to iest, sprawiedliwości źywey i mówiącey;
gdyż litera i pismo za nikim dekretu nie czymi, iedno urzędowi tikazuie iako postąpić maj
i poleca mu okoliczności, które się zawdy mie
nią; i wedle których rozum, iako dusza praw
wszystkich, rozsądek dobry czyni,— Takie pra
wa ludzkie nie są przeciwne' wolności chrześciańskiey, która na tein iest, abyśmy u grze
chu niewolnikami nie byli, iemu nie służyli; a
nie na tern, abyśmy j>raw dobrych starszych
naszych, któremi nas do cnoty, karności i po
bożności wiodą, słuchać uie mieli. Jako roz
kazano: »Posłuszni bądźcie i podlegaycie star
szym waszym” . Wolność chrześciańska nie
wyzwala z urzędowego posłuszeństwa, od praw
i statutów, ale od grzechów i piekła. — Dla te
goż zapewne się trzymać i wyznawać ma, iż
prawa ludzkie, kościelne i królewskie tak na
* grzech obowięzuią, gdy ie kto przestępuie, ia
ko i prawa Boskie.

Bo tym tyło różne są u-

stawy Boskie, od ludzkich, iż Boskie są trwa
łe i wieczne, i odmiany nie .przypuszczaią: a
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ludzkie są doczesne i odmienić się mogą.

Ale

w oboygu iedna iest moc Boża, iednakie ma
bydź posłuszeństwo. O czein Apostolska na
uka iest bardzo iasna, gdy każe urzędów słu
chać, znaiąc źe moc ich od Boga iest; i sprze
ciwia się Bogu, kto się mocy iego w urzędach
,
«
/ •
sprzeciwia i przeciw sumieniu czynu
• Ale wszystko na tym należy, aby prawa
były sprawiedliwe* wszystkim pożyteczne,
cnoty, a nay więcey bogoboyność szczepiące,
chwały i czci Boskiey ochraniaiące; a nakoniec, dobrą exekucyą i karnością opatrzone.
Bo które ustawy w sobie sprawiedliwości nie
maią, a iaką krzywdą ludzką pokrzywione są,
nie są prawa ale złość szczera; gdyż sprawie
dliwość iest fundamentem wszystkiey R. P..
które iey królestwa nie maią, nie królestwami
ale rozbóystwem nazwane bydź słusznie mogą.—
Któreż też prawo iednemu stanowi służy, a
drugiemu wadzi i on psuie, nie ma bydź pra
wem

nazwane; bo powszechne na pożytek

wszystkich obywatelów maią bydź ustawy. Ja
ko głowa nic iednćy ręce nie rozkazuie coby
drugiey szkodzić miało, ale co obiema poży
teczno iest; tak i w R. P., która iest iedno cia
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ło, nie ma nic jednemu stanowi pomagać, ro
by drugiemu szkodzić miało; bo wszystko cia
ło psowałoby się samo od siebie. — A naypilniey prawa, cnotę ludzką szczepić, oną pole
wać, i obronę wszelaką dawać iey maią. Bo
to iest koniec każdey zwierzchności, aby lu
dzie dobre, et bonos cives czyniła. Gdyż to iest
naywicjksze szczęście każdego królestwa , gdy
ma w sobie ludzie w poczciwości i prace r-ię
kochaiące, wstyd, trzeźwość i mierność miłu*
iące, posłuszne, karne, mądre, mężne, a mi
łością ieden ku drugiemu zaprawione. Do te
go wszystkie prawa iako do celu skłaniać się
i zmierzać maią; wiedząc, iż cnotami takiemi
każda R. P. stoi; a przeciwnemi niewstydy i
swowoleństwem wszelakiem upada.— A gdzie
prawa ludzi do boiaźni Bożey wiodą, tam iest
naszczęśliwsza R. P .; gdy nie tak srogością
praw ludzkich, iako boiaźpią naywyźszey na
niebie mocy, lud się do posłuszeństwa i innych
cnot przywodzi.

Nigdy tak prawa ludzkie

hamować od złego nie mogą, iako boiaźń Boga,
która serca przebiia; gdy myśli człowiek iż
ludzkićy ręki uyść może, wie £e przed Boską
nigdzie si§ nie skryie.

Przetoi Cyrus mówił:
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»Day mi takie poddane, które się na boiaźń
Bożą ogl^daią, tacy i sami sobie i mnie nic
złego uczynić nie mogą.”
Prawo też to, żadnego pożytku nie niesie,
które się dobrem i pilnem wykonaniem nie opatrzy, i potęźnos'cią do przymuszenia nie przy
prawi. Piszem Prawa,- a więcey tych które
żadnego wypełnienia nie maią. Karty mażem,
a papier ukązuiem, i po staremu w nierządzie
żyiem. Na czem to królestwo bardzo chramie.
Mówić, pisać, wywodzić umiemy, a czynić
namniey.

Nie masz pilnych, nie masz ostrych,

nie masz porządnych, nieodproszonych urzę
dników.

Łada czem się od wykonania uwie

dzie, ustraszy, przedaruie. Urzędy mocy nie
mnią, któraby ludzie złe hamowała, i do dobrego przymuszała.

Jurysdykćye źle opatrzo

ne, rozerwane i rozmnożone, iedna drugiey
przeszkadza; odiąć się złym i zuchwałym, bro
nić królewskiey powagi wielu urzędników nie
mogą; a drudzy się przykrzyć i nieprzyiaźni
nabywać nie chcą. I tem wszystko słabieie:
#
prawa na kartach, a na ludzkich obyczaiach
*!ość i swowolność zostaie.— "Wielkiey mądro
ści, biegłości, umiejętności i cnoty, stawienie
Tom IX. Ner L i k
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praw i opatrzenie ich wykonania potrzebuie,
aby się w sprawiedliwości, w pożytkach po
wszechnych i w dochowania całości R* P. nie
pochybiło. Na to obierano we wszystkich na
rodach, ludzie uczone, w rządzeniu ludzkim
doświadczone, a teinu pobożne. Ci którzy n
pogaństwa prawa pisali, udawali się za te, którzy z Bogami mawiali, i od nich prawa one
mieli.— A tak i wy nie lada iako do stawienia
praw przystępuycie, nie lada komu pisać ich
zlecaycie. Nie pospólstwu, nie prostym a nieuczonym, nie złym i podejrzanym w cnocie,
nie oziębłym w pobożności, ale tym, którzy by
wszystkie potrzeby, umieiętności praw mając,
i cnotę miłuiąc, godnemi byli przybytkami Du
cha Bożego. — Nad złe i niesprawiedliwe pra
wa nic zaraźliwszego bydź każdemu królestwu
nie może, i dla pomsty Bożćy, i dla szkody
Judzkiey która za niemi następuie. «Muićys,zy
grzech iest człowieka zabić, rzekł ieden Filo
zof, niśli na stawieniu prawa pobłądzić; bo
orio złe prawo długo będzie i ciała i dusze
Judzkie zabiiać” .* A niesprawiedliwych praw
w statutach waszych iest wiele, które ktoby
mądry i umiciętny przebieżał, wieleby tam
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nieprawości nalazł, któremi się sprawiedlir
wość ściska i zabiia. Dla Boga, uchodźmy
lego przeklęctwa i tćy biady, którą nam Bóg
przez Proroka grozi. Zepsuycie złe, niespra
wiedliwe prawa; wszak wiecie, i ź koniec i ch
iest pożytek pospolity,' któremu gdy szkody,
odmienić się maią. Nie mówi się tyło o tych,
które zawsze złe były i szkodziły, które zadney
nigdy sprawiedliwości w sobie nie miały, ale i
o tych które mogły bydź starym oycom naszym
dobre, ale nam czasu tego szkodliwe. Są cza
sy iedne różne od drugich; dla odmiany ludz
kich obyczaiów odmieniać się tez prawa maią:
aby zamiast pożytku, szkody wielkiey’ nie czy
niły. Za oyców naszych, tych grzechów, tak
swawolnych i niezbożnych ludzi nie było; poczciwością, wstydem i dobrą sławą wiele się
hamowało.

Teraz złego wiele się nasiało; o-

strzeysze prawa bydź muszą.

Bóg sam prawa

stare nowym zakonem odmienił; bo do czasu
były pożyteczne, a gdy inszy czas nastał,
znieść się musiały. — Złe prawo gorsze iest ni
źli tyran naysroższy.

Bo wżdy tyran odmie

nić się, abo namówić, abo umrzeć może, i
iego tyraństwo ustaie.

Ale złe prawo, zawdy

trwa, zawdy zabiia, szkodę czyni i na duszy
i na ciele.— Nie oglądaycie się na stateczność,
ale na pożytek ludzki; bo trwanie przy złym
i szkodliwym, nie czyni żadnego zalecenia statku męzkiego; ale raczćy upornym się bydź i
głupim taki pokazuie, który ze złego nie wy
chodzi, z błota w które wpadł, nie powstaie.
Nie skwapiaycie się tez na pisanie i rozmnaża
nie ustaw, po których ugęszczaniu złe obyczaie i niezbożność ludu poznać. Lepiey się na
nie dobrze rozmyślić, a potężne im i nieodwłoczne wykonanie dawać; prosząc Boga, aby
on oczy wasze oświecał, i ducha swego wam
zesłał....
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V.

WI A DO MO Ś C I
MOGĄCE BYDŹ MATKOM PRZYDATNE.
W YPISY Z SŁAWNIEYSZYCII DZIEŁ
FRANCUZKIĆII.
O FIERW OTNEM W YC H O W A N IU .

(Ciąg dalszy).
Człowiek wolny iest ten, który swoię wolę
czyni, tego tylko chcąc co prawnie może; iakze będzie wolnym ten, który nieustannie i vr
naymnieyszey rzeczy drugich potrzebuie, który
nieustannie wołg swoię pod ich wolę poddawać
musi P bo nic z tego co thce, sam uczynić ani
umie ani może.— Trzeba więc wprawiać wcze
śnie dziecię, aby wystarczało ile możności sa>
memu sobie, a przynaymniey, aby się sposobiło
do tey chwili, kiedy samo sobie wystarczyć
będzie umiało.

Kto nawykł drugich koniecznie

w każdym razie potrzebować, ten nigdy czło
wiekiem, nigdy wolnym nie będzie; a tak rze
czy uważając, im dziecię twoie więcey okazu-
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ie się na pozór dziecięciem pańskiem, im go
więcey wymysłów, zbytków, usług otacza, tem
rzeczywiście na większego niewolnika rośnie;
przeciwnie im mniey koło niego zabiegów, słu
żalców, it» prostszy iego wychów, tem wolnieysza rozwiia się w niem istota. "W pier
wszym razie dziecię twoie gdy wyrośnie, od
wieluż to rzeczy, od wielu osób zależeć bę
dzie? w drugim, polegając na samym sobie,
prawdziwie wolnym się stanie. — Koniecznie
więc każda malka starać się o to powinna, aby
dziecię iey, iak tylko można uayrychley same
sobie radę dać umiało; aby całym iego rozu
mem, calem poznaniem, całą zręcznością nie
była piastunka; bo iak się tak z dzieciństwa
wprawi, przez całe życie choćby naywięcey
mógł znaczyć, nic sam przez siebie znaczyć
nie będzie — nauczyciele będą iego nauką, sekre
tarz mądrością, konunisarz rządem, przyiacicle
zdaniem i t. p.
Za tem idąc prawidłem, przyzwyczaiay dzie
ci tvyoie, aby nietylko co do potrzeb i spraw
fizycznych same przez siebie czyniły, ale i w
oprawach moralnych.

Ileż to np. matek myśli,

$e wprawiaią dzieci swoie do miłosierdzia, kła
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dąc w ich rączki pieniądz, żeby go ubogiemu<
oddały. Chwalę to bardzo względem małych
dzieci, od roku do pięciu lat naydaley; dobrze
żeby się wzwyczaiały zbliżać się bez wstrętu
do nędzy, żeby ^ię nie bały nikogo, nie pogardzały nikim; ale skoro dziecię ma poznanie,
dla czego wprawiać ie, aby bez zasługi odbierało
pochwały i błogosławieństwa; niech zrobi samo
ofiarę zprzysrnaczka albo zabawki swoiey, niech
grosz własny, za któryby owoców, cukierków'
kupić mogło, daie ubogiemu, to dopiero bę
dzie jałmużnę, i to mu dobrze wytłomacz. —
Nie miey także zwyczaiu wielu osobom wspól
nego, oddawania dziecku bądź łakotki, bądź
zabawki, które raz' darowało, albo też wynagrodzenia iego datku iakirn znacznieyszym.—
Niezmiernie szkodliwetn bydź może takowe po
stępowanie; dziecię przeymuie się naymylniey*
szemi zasadami; sądzi że można odebrać co się
X»z dało; gotowe nawet obłudy, cbytrości się na
uczyć; boktóredowcipue, będzie umyślnie okazy
wało się wspaniałem, żeby w zamian coś lepszego
dostać. — Kiedy była wzmianka o iałmużnie i
miłosierdziu, muszę słów kilka o żebrakach po
wiedzieć.

Prócz innych niezliczonych niedo
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godności, kraie które tą plagą są zarażone, vr
niezmiernie trudne położenie rodziców i nau
czycieli stawiaią. Boć z rozwagą rzeczy bio
rąc, nie zasługą ale grzechem iest zachęcać że
bractwo; wszyscy żebracy ile ich iest, są ludź
mi złego życia, ieśli nie występni, to przynayinniey próżniacy — co prawie na iedno wycho
dzi. Daiąc im wsparcie, nie czyniemy tego
wcale iak chcą niektórzy, z chrześciańskiego du
cha, z miłości bliźniego, ale chcemy się pozbyć
natręta, nie bydź posądzonerai o nieczułos'ć, a
wreszcie przeklęctw nie usłyszeć. Także to
dobroczynność i miłosierdzie wystawione maią
bydź dzieciom? takież to maią bydź do nich
powody?— A z drugiey strony, iakźe tu zarę
czyć dziecku, że ten żebrak nic dobrego, że
nie trzeba mieć nad nim litości, że nie trzeba
mu wierzyć; czyż obawiać się nie należy, aby
ten sposób nie wytępił w nim tkliwych uczuć?
Możnaby w tey trudności taki obrać sposób
postępowania: Już to naypierwey każdy, w czyiey to iest mocy, staraćby się powinien oczy
ścić kray swóy, mieysce gdzie mieszka z tey
plagi, która nie zachęca, ale odstręcza” od mi
łosierdzia, i czgsto serce nasze przed prawdzi
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wą n§dzą zamyka; powtćre, nie dawać nigdy
iałmuźny źadney młodym i zdrowym, dla tey
słusznćy przyczyny źe pracować mogą; takiem
ódraówieniem dzieci się nie zgorszą, bo trze*
ba żeby wiedziały wcześnie i z własnego do
świadczenia : źe kto może pracować a nie pracuie, ten ieść nie powinien.

LAMPA GASNĄCA.
B A Y K A P R Z E Z A. G.
S zy ła co) p iln ie B a sia , az ta lam pa gaśnie*
5, Ach! iakaz nudna! oto w porze w łaśnie!
ttSw ićć ty lk o trochę j przy końcu roboty.** —
»>t ia nie lubię ciemnoty,
Odpowie la m p a ; leez cbciey się u ża lić »
„R zu ć przecie na mnie oczym a
3>Patrz , czy ia się m ogę palić
„K ie d y o liw y iuz nie m a i”
Chcesz mieć siu g dobrych» rady Panie bogaty*
0 sw oiey tylk o pamiętny wygodzie »
A spraw iedliw ćy odmawiasz zapłaty,
1 każesz słu żyć, o głodzie!
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