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PRZEDMOWA.
Narzekanie na ciężkie czasy stało się dziś ogólnem. Narzekają wszyscy. Jedni na rząd, drudzy na 
sejm, ubodzy na bogatych, robotnik na pana a odwrotnie pan na robotnika. Wszyscy widocznie 
życzą sobie naprawy stosunków. Ale bardzo niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że tylko jedna 
droga prowadzi do polepszenia stosunków społecznych.
Naprawa może tylko wtedy nastąpić, gdy się poprawi RODZINA, gdy religia stanie się 
fundamentem życia ,rodzinnego gdy po naszych domach zapanuje znowu duch prawdziwie 
chrześcijański.
Jeżeli woda jest brudna, niezdrowa, to nie powiesz, że woda temu winna, tylko źródło, skad ona 
wypływa. Jeżeli drzewo choruje, to korzenie jego są zepsute.
Źródłem społeczeństwa jest RODZINA, ona jest jakby kolebką całego narodu, tam leżą jego 
korzenie.
Z rodziny dobrej wyjdą ludzie pracowici, uczciwi, sumienni, a z rodziny złej – nieuczciwi. 
Gdybyśmy mieli bardzo dużo dobrych rodzin, tobyśmy się w krótce doczekali u nas zmiany na 
lepsze. Świątobliwych kapłanów, uczciwych obywateli nikt nam nie da, tylko dobre BOGOBOJNE 
rodziny.
Niniejsza książeczka ma za zadanie przyczynić się do odrodzenia i uświęcenia życia rodzinnego. 
Pragnie ona przedewszystkiem dać rodzicom zdrowe wskazówki, jak mają wychować młode 
pokolenie na chwałę Bogu i dobru drogiej naszej ojczyzny.
Treść wyjęta jest z dzieł ks. Albana Stolza, zmarłego przed 50 laty, arytkuły pisane są w stylu 
gawędy, aby prosto – tak od serca przemawiać do czytelników
 

 



 SŁOWO WSTĘPNE.
Był sobie pewien człowiek, a chociaż liczył dopiero około lat czterdziestu, śmierć szybkim krokiem 
zbliżała się ku niemu. Wyuzdanem życiem zmarnował w młodości zdrowie, a później pijaństwo i 
nędza zrujnowały ostatnie jego siły. Teraz choroba powaliła go na łoże boleści. Za posłanie służy 
mu siennik, a za nakrycie stary worek – a że cienki był i wytarty, więc położono jeszcze na nim 
jego stare podarte ubranie, aby go choć cokolwiek uchronić od zimnego wiatru, co groźnie 
zawiewał przez potłuczone okno, jakoby chciał wywiać resztki tlejącego jeszcze w nim życia. 
Starsze dzieci i żona siedzą wokoło, a twarze ich strasznie smutne i ponure. Raz po raz wyrywa się 
z ich piersi westchnienie ciężkie i okropne, jakby jęk duszy potępionej. Lecz nie to ich trapi tak 
ciężko, że ojciec umiera, ale ta straszna nędza, w której się znajdują, a która wraz z ojcem nie 
umrze i z nim razem wyniesiona nie będzie. O gdyby był umarł 10 lub 20 lat wcześniej. Lecz, 
niestety, umiera za późno!
Najstarszy jego syn nie wraca nawet do domu, choć wie, że ojciec jest konający. Gra w karczmie w 
karty. Młodsze dzieci również nie czują do ojca najmniejszej miłości, a jeżeli się czasem ich głos 
daje słyszeć, to tylko dlatego, że kłócą się między sobą o worek z liśćmi, służący im za nakrycie, 
który jedno drugiemu ściągnąć usiłuje; najmłodsze zaś z nich, to dziecko najstarszej córki. Niekiedy 
zaś dochodzą z komory jakieś dziwne krzyki, niesamowite głosy lub nawet szydercze śpiewy; to 
głosy starej jego matki, która tam siedzi półnaga przy zimnym piecu i skrobie palcami po podłodze, 
jakoby co zgubiła. Wychowała się i żyła w dobrych warunkach, a ulubionemu synaczkowi dawała 
wszystko, czego tylko zapragnął; dziś zbiera tego owoce: głód, czynne zniewagi i nędzę 
wszelakiego rodzaju; nie przetrzymała tego, a że umrzeć nie mogła, więc zwarjowała; na święty Jan 
będą temu trzy lata.
A umierającemu staje się nagle jasnem, czemu dotąd przeczył tak zawzięcie, że jest 
ŻYCIE WIECZNE po śmierci. Czuje to teraz w konaniu; czuje dokładnie, że to, co teraz tak w 
duszy tak pali i gryzie, nie umrze i nie zgaśnie. Przez chwilę rozważa, czy może zawołać księdza i 
wyspowiadać się – ale zaraz odzywa się coś wewnątrz: „Za późno, za późno! Nic ci już nie pomoże 
– przysięgałeś przecie w knajpie tyle razy i zaklinałeś się, że niechby cię djabli wzięli, gdybyś się 
przy śmierci miał modlić i spowiadać, – więc rozpaczaj”. – I zdaje mu się, że ziemia otwiera się 
przed nim i widzi morze płomieni, a w niem roje wężów i głowy ludzkie, buchające ogniem. Zna 
nawet niektóre z tych twarzy, co tak po warjacku nań mrugają, jak dopiero co ścięta głowa 
zbrodniarza. Czarna jakaś poczwara stoi za nim i silnem pchnięciem zadaje mu cios śmiertelny, że 
aż krzyknął z trwogi – i OBUDZIŁ SIĘ.
Tak to był sen tylko, sen straszny w nocy z tłustego wtorku na popielec. A miał go pewien młody 
małżonek, co jako kawaler żył bardzo lekkomyślnie. Gdy miał się żenić, nie chciała go owa osoba 
brać, bo wszyscy jej odradzali i obawiała się, że złe z nim będzie miała pożycie. Ale przyrzekał i 
przysięgał, dopóki go nie wzięła. I zrazu wszystko szło dobrze. Ale dawne przyzwyczajenie i złe 
towarzystwo wnet go porwało i zdawało się, że zostanie skończonym łotrem i wszystko roztrwoni. 
– Aż teraz nagle przeraził go ten sen tak straszny i ciężko zrobiło mu się na sercu. Lecz wszedł w 
siebie i pomyślał: Bogu dzięki, że jest jeszcze czas, ale teraz zaklinam się i przysięgam, że musi 
ustać to życie łajdackie; przysięgam, że będę unikał tego towarzystwa, że nie ruszę już nigdy kart, 
ni kości; będę dobry względem żony i rodziców i pracować i modlić się będę, jak na chrześcijanina 
i człowieka uczciwego przystało.

 



Dobrzeby było, aby taki sen miał każdy człowiek, co nie na dobrej jest drodze, aby mógł poznać 
koniec, do którego wiedzie go złe życie i mógł zawrócić, PÓKI CZAS JESZCZE. – Lecz taki sen 
może sobie też każdy przedstawić na jawie; niech-no sobie wyobrazi, co z tego będzie, jeżeli tak 
nadal z obecną lub przyszłą swą małżonką i dziećmi postępować będzie. Śnij więc i rozważaj, drogi 
Czytelniku, jak stoi twoja sprawa i dokąd cię ona w końcu zawiedzie.
Czy dobrze się namyśliłeś? Jak sądzisz, czy dużo będzie trzeba zmienić w twem dotychczasowem 
postępowaniu, aby sprawa dobrze się skończyła? Tylko się nie oszukuj! może zguba już w tobie 
dojrzewa i zbliża się szybkim krokiem, a ty tego nie przeczuwasz.
Jeżeli uważasz, że czas naprawdę, by zabrać się poważnie do dzieła i wprowadzić życie na dobre 
tory, aby nie było dla ciebie i dla innych powodem do wiecznej zatraty, lecz aby raczej wszyscy, co 
koło twego będą przechodzić grobu, mogli powiedzieć: „SZKODA TEGO CZŁOWIEKA”, 
WIĘC CZYTAJ TERAZ, JAK TO UCZYNIĆ I WEDŁUG TEGO POSTĘPUJ.

ROZDZIAŁ I.
Rok 0.
„Ziarnko spoczywa jeszcze w ziemi i śniegu.”
Prócz Boga wszystko ma swój początek – ma go i człowiek. A o początku człowieka niech najprzód 
będzie mowa.

           Ponieważ jednak chcę mówić o dzieciach, które się jeszcze nie narodziły, a takie, jak 
wiadomo, pomimo całego obecnego postępu, czytać nie umieją, - więc niniejsza gawęda niech 
posłuży tym ludziom, którzy tym dzieciom mogą przynieść wiele szkody, albo pożytku, stosownie 
do tego, jak sami postępują. Mam na myśli rodziców. Będzie to – ot taka mała nauka 
katechizmowa.

           Załatwimy to jednak króciuchno.

           Jakże wy sądzicie? Ile lat powinno mieć dziecię, aby zająć się jego wychowaniem? Otóż 
twierdzę, i to nie żartem, ale z całą powagą: trzeba rozpoczynać wychowanie, GDY DZIECKA 
JESZCZE ANI PYŁKU NIE MA NA ŚWIECIE.

           A to w ten sposób, że wy, rodzice, musicie przedewszytkiem sami na siebie baczyć, abyście 
wszelkie złe nałogi i wszelkie złe obyczaje porzucili, a natomiast ducha prawdziwej miłości i 
pobożności chrześcijańskiej na potomstwo starali się przenieść. Rodzice bowiem mogą dziecku 
wlać pewne usposobienie i przekazać wewnętrzną skłonność do złego lub dobrego zależnie od tego, 
jak się zachowują. Stąd i dzieci wasze nosić będą na ciele swem i w sercu wypiętnowane ślady 
tego, co wyście miewali w zwyczaju. Może już sam nie raz mówiłeś, gdy źle sądzono o kim: „Nie 
dziwota, toć przecie tkwi we krwi; -- jego ojciec już kradł, jego matka już się rwała do tańca”…

Istnieje, jak wam wiadomo, GRZECH PIERWORODNY, którego złe skutki od czasów 
Adama trwają ciągle i to zło nie chce ani skonać, ani dać się wykorzenić, póki świat stoi. Z każdem 
nowonarodzonem dzieckiem rodzi się znowu ten grzech pierworodny, młody i zuchwały, jakby miał 
do tego prawo i pomnaża się – w latach i w głupocie i w szkaradzie przed Bogiem ludźmi. Jest to 
stara skaza świata, grzyb jadowity dla rodzaju ludzkiego – ten grzech dziedziczny.

Ale wy rodzice możecie oprócz tej głównej skazy obciążyć swoje dzieci jeszcze innymi 
skazami i OSOBNYMI GRZECHAMI.

Zabawna to historia, jeżeli się kurze podłoży do wysiadywania kacze jajka. Gdy kaczątko 
wykluje się ze skorupy, ma kwoka niemały kłopot z malutkiem stworzonkiem. Jura chce je 
stanowczo wychowywać tylko na suchym gruncie, ono zaś biegnie natychmiast wprost do wody, 
boć pochodzi od kaczki i przyniosło na świat z sobą kacze usposobienie. Kura tymczasem doznaje 
wielkiej trwogi o to kaczę, które się rzuca w wodę i biedna lamentuje, że to coś niesłychanego, aby 
kurczątko tak dziwacznie dokazywało i kąpało się w wodzie. Ale to nic nie pomoże, choć kura jaje 
wysiedziała, przecież kaczka je zniosła i kaczą naturę przyniosło młode stworzenie na świat z sobą.



Otóż to jest takie sobie porównanie.

Przypuśćmy, że masz na przykład co wieczór chętkę do pewnego napoju, którego ze 
studni się nie naczepie i pociągasz mocno z niego i przypuśćmy także, że doczekałeś się 
rodzonego syna, spadkobiercy twojego, a dalej, że synek twój ma szczęście, że ty rychło 
umierasz, a on dostaje się do innych ludzi bardzo porządnych. Co myślisz, czy twoje pijackie 
nałogi nie wnijdą w członki twego dziecka? Bardzo łatwo może się zdarzyć, że on prędko, bez 
szczególnej podniety, poczuje pociąg do picia i pierwszy grosz, który zarobi, wyda na wódkę. 
Albowiem, jak potomek twój z biegiem lat stawa się coraz podobniejszym, z twarzy i postaci 
całego ciała, tak samo będzie się stawał coraz bardziej podobnym do ciebie w swoich złych 
skłonnościach i nawyczkach. Bądź o tem jak najmocniej przekonany! – Albo ty, kobieto, jeżeli 
miałaś wielkie upodobanie w gadulstwie, obmowach i tym podobnych djabelskich sprawkach, 
a język twój stał się dzielnym pomocnikiem i ruchliwem narzędziem złego, to mogę ci z góry 
powiedzieć: twoje córki będą miały również nader obrotne języki i będą nimi ciąć i kłuć na 
prawo i lewo. – Wiem o pewnym ojcu, który był opętany przez djabła lichwy i skąpstwa tak 
strasznie, że chciał się zarżnąć, gdy zachorował obłożnie, a chciał dlatego, bo po pierwsze nie mógł 
w łóżku zarabiać pieniędzy, a powtóre ponieważ choroba pociągała za sobą wydatki. Był on 
zamożny i mógł jeszcze długo leżeć bez obawy głodu. Pewnego razu ojciec ten został 
wypoliczkowany przez własnego syna, który uczęszczał jeszcze do szkoły. A za co ten młody syn 
uderzył w twarz ojca ciężko chorego? Oto ojciec zaprosił na obiad pewnego obcego człowieka , z 
którym miał załatwiać interesy, a – synalek rozgniewał się, że gość miał jeść szperkę i kapustę za 
darmo. Bo – uważ dobrze – chłopak był już przeniknięty chciwością i sknerstwem od zarania życia, 
a odziedziczył to po swym ojcu i okazał te występne przywary już w tak wczesnym wieku.

Czasem dziwują się rodzice, którzy w starości prowadzą się uczciwie, dlaczego ich dzieci 
nie dadzą się pokierować, chociaż oni udzielają im zacnych pouczeń i dają dobry przykład. To stąd 
pochodzi, że ojciec czy matka, a może nawet oboje, wiedli przed ślubem życie lekkomyślne i otóż 
te dawne występki i ich fatalne skutki przechodzą DZIEDZICZNIE na potomstwo.

Jak ze złem tak i z dobrem. Jeżeli jesteście ludźmi dobrze wychowanymi, porządnymi 
jeszcze z domu rodzicielskiego, jeżeli sumiennie pracujecie i modlicie się, jeżeli zachowywanie 
umiarkowanie, ład i spokój w domu i, w miarę możności, spokój ze wszystkimi, to i wasze dzieci 
zwykle mają dobre usposobienie i nie trzeba wiele łajania i przymusu, ażeby je wychować na dzieci 
miłe i posłuszne.

Dlatego jest to wielce ważna sprawa, kochani rodzice, jak wy sami postępujecie i bardzo 
wiele na tem zależy, abyście porzucili złe obyczaje, a zaczęli prowadzić życie cnotliwe. Przez 
grzechy wasze bowiem zatruwacie nie tylko siebie, ale także wasze dzieci i wnuki i wpajacie w 
nich wasz zły i szkodliwy charakter. Przeto zsyła karę Pan Bóg, według Pisma Świętego, za grzechy 
przodków na TRZECIE I CZWARTE jeszcze POKOLENIE, bo pospolicie jeszcze trzecie i czwarte 
pokolenie uprawia te występki, które w swej młodości popełniał pradziadek, albo babka. Grzech 
przenosi się z jednego pokolenia na drugie i rozwija się nawet w trzeciem i czwartem. Dlatego jest 
rzeczą koniecznie potrzebną, już w kawalerskich czasach, a jeszcze i w szkolnych latach takie życie 
prowadzić, aby nie doznać na starość udręczenia od swych zepsutych dzieci.

Idźmy teraz o krok naprzód:

W jaki sposób człowiek bierze swój początek… nie wielka to rzecz, jeżeli o tem nie wiesz – 
lepiej ci nawet z tem, niż tylu innym, którzy znają wszystkie szczegóły – i ja też nie będę cię o tem 
pouczał…

ALE RODZICOM POWIEM SŁÓW PARĘ:

Byłem raz w szkole, gdzie czwartą część dzieci posadzono oddzielnie, jakby jakieś wyrzutki 
społeczeństwa, a to dlatego, że wszystkie one były upośledzone na umyśle. Ale i reszta dzieci robiła 
przykre wrażenie swa powierzchownością: twarze pomarszczone, do małpich podobne, krótkie 
szyje, wklęsłe lub spłaszczone nosy, szerokie usta, niskie czoła, blada, chorobliwa cera, - wiele 



mówiło przez nos, lub jąkało się, w ogóle uderzały w nich różne zboczenia umysłowe. Zdziwiła mię 
ta młodzież tak wynędzniała i schorzała.

Ale objaśnił mię ks. Proboszcz miejscowy, jaka tego przyczyna: oto rodzice tych dzieci 
oddają się nałogowi pijaństwa i w nietrzeźwym stanie pełnią swe obowiązki małżeńskie.

Znaczy to tyle:

Stan ciała i duszy rodziców w tej chwili, gdy istota o życie dziecka bierze swój początek, 
zaraża nijako i przenosi się na dziecko, a potem pozostaje w niem na całe życie. Nic więc 
dziwnego, że u pijaków takie nędzne dzieci i że z pomiędzy nieprawych dzieci tak wiele wyrasta 
łajdaków.

Co powinni czynić rodzice, aby mieć w odpowiednich chwilach odpowiednie uczucia, o tem 
czytamy w KSIĘDZE TOBIASZA. Gdy Tobiasz odprawił wesele z Sarą i oboje pozostali sami, 
powstał Tobiasz i rzekł do swej małżonki: „Wstań siostro! pomódlmy się, aby się Bóg nad nami 
zmiłował. Albowiem jesteśmy DZIEĆMI ŚWIĘTYCH i nie możemy łączyć się jak poganie, którzy 
Boga nie znają.” I zaczął mówić: „Bądź pochwalony Panie Boże ojców naszych! Niech będzie 
pochwalone i błogosławione Twoje święte Imię na wieki wieków! niech Cię chwalą niebo i 
wszystkie Twoje stworzenia! Tyś uczynił Adama z mułu ziemi i dałeś mu Ewę na podporę i 
pomocnicę, Ty rzekłeś: niedobrze być człowiekowi samemu, stworzę mu towarzyszkę, jemu 
podobną. I oto Panie, Ty wiesz, iż poślubiłem tę małżonkę nie z lubieżności, ale w czystym 
zamiarze, z miłości ku potomstwu, w którem Imię Twoje niech będzie błogosławione na zawsze!” 
Także i Sara dodała: „Zmiłuj się nad nami, Panie! Zmiłuj się nad nami!” Tak opowiada Pismo 
Święte. Myślę zatem, że jak żydzi przed 2000 lat czynili, to samo przynajmniej mogliby czynić i 
dziś chrześcijanie i w podobny sposób uświęcać i umacniać swoje życie małżeńskie.

W kraju solnogrodzkim do dziś dnia panuje zwyczaj, że po uczcie weselnej powraca 
małżonka do domu rodzicielskiego rodzicielskiego dopiero po trzech dniach udaje się do męża. – 
Zowią to nocami Tobiaszowemi.

Dzieciątko zostaje utworzone w niewidzialnym warsztacie w sposób cudowny i tajemniczy 
na rozkaz Wszechmocnego Wszechmocnego nikt pojąć nie może, jako to się odbywa i nikt też nie 
ma tutaj się wtrącać. – Jednak wywrzeć wpływ szkodliwy może i CZŁOWIEK, OSOBLIWIE 
MATKA.

Zdarzało ci się zapewne widzieć ludzi z tak zwanem znamieniem przyrodzonem? 
Przypominam sobie, że jeden z moich kolegów miał na plecach kawałek skóry z zajęczą sierścią, a 
to wskutek tego, że jego matka, będąc w poważnym stanie, przestraszyła się zająca. I tak często się 
zdarza, że dziecko, nim przyjdzie na świat, otrzymuje jaką pamiątkę na ciele i z tem na świat 
przychodzi, gdy matka się czego nastraszyła, lub miała silne wzruszenie. Nie jest to naturalnie nic 
ważnego i nie przeszkodzi mu to dostać się do nieba, byle mu co innego nie stanęło na zawadzie.

Ale jak na ciele dziecka, tak i na jego duszy mogą się zagnieździć takie ZNAMIONA 
PRZYRODZONE ODZIEDZICZONE OD RODZICÓW.- Nieraz są one tak uporczywe i tak 
głęboko zakorzenione, że nawet śmierć nie zdoła ich skosić i jeszcze po śmierci są przyczyną wielu 
cierpień dla duszy.

Czy rozumiesz, co ja mam na myśli?

Rozważ: jeżeli matka w odmiennym stanie często się gniewa, czuje nienawiść do kogo, albo 
pała zazdrością o męża czy też pyszni się i wynosi nad innych, lub upada na duchu i gryzie się, z 
czego ma długi zapłacić i jak porządek w domu utrzymać – to wszystko udzieli się młodzieniuchnej 
duszyczce dziecka jak niezdrowa, zatruta atmosfera i dziecko przyjdzie na świat ze skazami: także 
będzie skłonne do gniewu, nienawiści, zazdrości, skąpstwa, pychy, małoduszności i innych wad i 
ułomności.

TAKA JEST BOWIEM NIEZBADANA I TAJEMNICZA ŁĄCZNOŚĆ DUSZ MIĘDZY 
SOBĄ.



Jak ciało zaraża się od drugiego chorobą, tak i dusza może się zarazić chorobą duszy – 
osobliwie dusza dziecka od DUSZY MATKI. Jeżeli więc jesteś uczciwą mężatką, zważ pilnie na tę 
naukę, która i tobie i dziecku wyjdzie na dobre, jeśli się do niej wiernie zastosujesz.

W niektórych miejscowościach jest zwyczaj, że kobiety tuż przed narodzeniem dziecięcia 
spowiadają się, aby nie umrzeć w grzechu, gdyby przebieg słabości był niepomyślny. Pochwalam 
ten zwyczaj i jest to prawdziwie chrześcijańska przezorność. Ale mogłabyś także i w początkach 
stanu błogosławionego spowiadać się i komunikować. Żyjesz bowiem, jak gdyby w adwentowem 
oczekiwaniu, podczas którego dobrzeby było, żebyś co miesiąc przystępowała do Sakramentów 
Świętych, nie tylko na ten przypadek, gdybyś przy przyjściu na świat dziecięcia miała umrzeć, ale 
także aby obudzić w sobie nabożny, bogobojny nastrój umysłu, który się udzieli twemu dziecku tak, 
że i ono będzie nabożne i bogobojne.

Nie jest to żaden przesąd – taka wspólność uczuć matki i dziecka niezaprzeczenie istnieje.

Zapewne, jeżeli nie jesteś kobietą pobożną, lecz światową, do spraw ziemskich zbytnio 
przywiązaną – skrzywisz nos na to moje twierdzenie, a niedouczony jaki niedowiarek będzie się 
oburzał, ale mimo to wszystko powtarzam, że żadna dobra matka chrześcijanka nie pożałuje, jeżeli 
pójdzie za moją radą.

Także i inni ludzie powinni się obchodzić oględnie i łagodnie z taką kobietą, aby jej nie 
dawać powodu do gniewu i zmartwienia i nie mącić spokoju jej duszy grzeszną mową, lub 
uczynkiem.. Można bowiem dawać zgorszenie dziecku, NIM ONO JESZCZE NA ŚWIAT 
PRZYJDZIE. Szczególnie ty, ojcze, w podobnych okolicznościach zwracaj wielką uwagę na twoje 
postępowanie: jeżeli wtedy będziesz się obchodził z żoną nie jak rozsądny człowiek, lecz jak dzikie 
zwierzę, gdy jej poskąpisz pożywienia, lub będziesz ją zmuszał do ciężkiej pracy, gdy jej będziesz 
sprawiał jakie przykrości, drażnił ją, doprowadzał do gniewu - możesz się stać mordercą żony i 
dziecka. Nie jeden już mąż stał się w ten sposób zabójcą może dwojga lub trojga dzieci, a mimo to 
zażywa wolności, sąd karny do odpowiedzialności go nie pociąga, ludzie nic o tem nie wiedzą, a 
nawet własne sumienie tego mu nie wyrzuca. Ale Najwyższy Sędzia wie o tem, powoła go po 
śmierci przed Swój trybunał i na ostatecznym sądzie zbrodnia jego stanie się wszystkim wiadomą.

Póki czas, niech więc każdy się zastanowi, kogo to dotyczy!

R O Z D Z I A Ł  I I .
Rok 1/2.
„Ziarnko wyrasta z ziemi“.
 

to z kwileniem i płaczem przyszedł na świat człowiek. Czy  m u  podamy książkę ze 
stosownym artykułem,  aby poznał  swe  obowiązki  u  progu nowego  żywota?  Szkoda 
naszego trudu, bo ten maleńki obywatel nie ma pojęcia o czytaniu. Jeść, krzyczeć, spać, 
to  jego  zajęcie.  Nie  budźmyż  go  przeto,  niech  sobie  śpi  spokojnie,  by  nas  może 

krzykiem nie wypłoszył z domu, niech sobie rośnie zdrowo — ja w interesie tego nowego gościa 
zwracam się d o t y c h ,  k t ó r y m  O p a t r z n o ś ć  p o w i e r z y ł a  n a d  n  i  m  o p i e k ę . . .

Spoglądnijcie, proszę, na to maleństwo, spoczywające w kolebce. Prawda? Nie odznacza się wcale 
pięknością. Ciałko jego pomarszczone, główka nieforemna, pozbawiona włosów, ruchy jego 



niedołężne, a jakie wyprawia hałasy! Bywa, że domownicy przez całą noc oka nie mogą zmrużyć. 
Mimo to jednak r o d z i c e k o c h a j ą  je nad wyraz i muszą je kochać, czy chcą, czy nie chcą. 
Bóg to wlał w ich serca uczucie, które ich zmusza do miłości swego potomstwa bez względu na to, 
czy ono zdrowe, czy chore, czy piękne, czy brzydkie. I owszem im dziecię słabsze, im więcej 
nieszczęśliwe, tem czulszej od swych rodziców doznaje miłości. Wielka w tem moc, mądrość i 
dobroć Boża.

Jeśli was tedy, drodzy rodzice, obdarzył Stwórca dziecięciem, jeśli w sercu waszem rozpalił ku 
niemu uczucie najczystszej miłości, uważajcież, aby ta miłość wasza wyszła mu na pożytek. Sądzę, 
że się nie pogniewacie, gdy w sprawie tak ważnej podam wam kilka wskazówek — wszak dobrą 
radą nigdy się nie gardzi, zwłaszcza gdy ona pochodzi od życzliwego przyjaciela. Z góry jednak 
zastrzegam się, iż zgoła nie myślę pouczać was, jak należy karmić dziecię, jak je przyodziewać, aby 
wyrosło zdrowe i silne — pytajcie o to akuszerkę, lekarza, albo też doświadczoną teściową. Ja 
jestem l e k a r z e m  d u s z y ,  apteka moja znajduje się w kościele; to też stosownie do mego za-
wodu skreślę parę słów, abyście umieli obchodzić się z duszą waszego dzieciątka, iżby była miłą 
Bogu i osiągnęła cel swój ostateczny — z b a w i e n i e  w i e c z n e .

Przedewszystkiem więc, ojcze, bo ty na razie jesteś teraz najwięcej w tej sprawie interesowany, 
musisz postarać się o to; aby duszę dziecięcia jak najprędzej zaszczepić. Ej! — powiesz — cóż to 
za rada? Czy ten człowiek kpi, czy żarty stroi? Szczepi się, co prawda, dzieci, ale zazwyczaj 
dopiero w rok po ich urodzeniu i szczepi się ciało przeciw ospie, duszy przecież nie chwyci się 
ospa, ani też jej nie dotknie lancet lekarza.

Mój drogi, ja się bynajmniej w żarty nie bawię, lecz z całą powagą nalegam i proszę, oddaj duszę 
twego dziecięcia rychło do szczepienia. Pewnie nie wiesz otem, że duszyczka twej córeczki czy 



synka przyszła na świat dotknięta niemocą, że przyniosła z sobą zarodek choroby, robaka, który ją 
toczy, jad wężowy, który ją zatruwa. Ty tego nie widzisz, nie widzi tego piastunka, bo oczy wasze 
są zakryte, wszakże Bóg, co przenika wszystko tak, jak ty przeglądasz kroplę wody oświeconą 
promieniem słonecznym, dokładnie widzi, co się dzieje w sercu twego dzieciątka. Wiesz, że 
pierwszy nasz rodzic Adam przestąpił przykazanie Boże za podszeptem swej prawej małżonki i od 
tej chwili żadna dusza ludzka nie przychodzi inaczej na świat, jeno z a r a ż o n a  g r z e c h e m . 
Smutna .to spuścizna po naszych pierwszych rodzicach, którzy pożądliwością swoją zepsuli 
harmonję miłości nadprzyrodzonej, jaka istniała między człowiekiem i Bogiem. W miejsce miłości 
wtargnęła rozterka tak, iż ciało buntuje się przeciw duchowi, a duch przeciw Bogu.

I w duszy twego dziecięcia ta rozterka podnosi głowę i rośnie. Ono od pierwszej chwili swego 
istnienia już ma  j a d e m  g r z e c h u  z a t r u t ą  w o l ę , zawsze gotową do podniesienia buntu 
przeciw swojemu Stwórcy. Przyznasz, iż Bóg najświętszy nie może podobać sobie w takiej istocie, 
to też i dziecina twoja, jakkolwiek sama nic złego nie uczyniła, jednak z natury swej zepsutej jest 
dzieckiem gniewu Bożego. Ten właśnie nienaturalny stosunek duszy twego dziecka do Boga, 
spowodowany grzechem naszych pierwszych rodziców, trzeba koniecznie naprawić. Dlatego, jeśli 
naprawdę kochasz swe dziecię i dobrze mu życzysz, to je zaniesiesz do kościoła, aby odnowiło 
zerwany kontrakt z Bogiem, aby je zaszczepić łaską Chrztu świętego.

Szkoda, iż ty, matusiu, przykuta słabością do łóżka, nie możesz być świadkiem odnowienia tego 
świętego przymierza — módl się przeto przynajmniej w domu i proś Boga, aby twe dziecię nigdy 
nie złamało p r z y r z e c z e n i a  d a n e g o  n a  C h r z c i e  ś w. Wszakże ty, ojcze, pójdziesz 
przecież osobiście do kościoła wraz z rodzicami chrzestnymi, bo ci nic nie stoi na przeszkodzie. 
Bądź roztropny i nie naśladuj tych, co, zda się, jakoby tajemnic wiary nie znali. Jakiż to nierozum! 
Kiedy śmierć zabierze dzieciątko, wówczas z całą paradą niosą na cmentarz ciało, tę powłokę, którą 
opuściła dusza — wówczas idzie ojciec za trumną w odświętnej odzieży, tak samo i najbliższa 
rodzina, wielu znajomych i mnóstwo ciekawych, kiedy zaś żyjące dziecię niosą do kościoła, aby się 
stało dzieckiem Chrystusa Pana, świątynią Ducha św., aby nabyło niezaprzeczonych praw do nieba, 
cóż widzisz? Oto wszyscy pozostają w domu, a tatuś woli raz po raz próbować poczęstunku 
przygotowanego na przyjęcie chrzestnych rodziców i gości, aniżeli być świadkiem tak uroczystej 
chwili. A cóż to za obojętność, jakie niezrozumienie rzeczy! To już się nie ociągaj, mój drogi ojcze, 
idź wraz z dziecięciem do kościoła i tam obmyślaj środki, jakich przyjdzie ci użyć, aby syn twój, 
czy córka dochowali przyrzeczenia, aby nie stracili z biegiem lat wraz z łaską Chrztu św. Boga 
samego.

A kogóż to upatrzyłeś sobie na kuma? Oczywiście kogóżby innego, jak nie wójta albo bogatego 
stryja, lub bezdzietną zamożną ciocię? Nieprawdaż? Wszak oni pragną tego zaszczytu, a co naj-
ważniejsza, nie pożałują swemu chrześniakowi przedniego podarunku. Czyż ich nie stać na to? A 
zresztą to ludzie wpływowi, których w różnych sprawach można będzie potrzebować. Wszakże 
radzę ci, abyś się w wyborze rodziców chrzestnych nie kierował własnym interesem. Ojciec 
chrzestny i matka chrzestna mają stanąć w kościele przed Bogiem i ręczyć za dziecko, które 
trzymają na ręku, że ono będzie p r a w d z i w y m  c h r z e ś c i j a n i n e m  k a t o l i k i e m .  Co 
więcej, ci poręczyciele winni rodzicom pomagać w religijnem wychowaniu chrześniaka, w razie 
zaś, gdy oni zaniedbują obowiązku wychowania, lub pomrą, muszą ich całkiem zastąpić. A więc 
rodzice chrzestni są nie tylko świadkami i ręczycielami wobec Boga, lecz i prawdziwymi ojcami 
duchownymi, opiekunami, wychowawcami. A takich ludzi, którzy rzeczywiście chcą i mogą spełnić 
przyjęte na siebie zobowiązania względem dziecka, nie znajdziesz w każdym domu. Mimo to 
szukaj ich koniecznie. Lepiej weź sobie na kuma uczciwego wyrobnika, aniżeli bogatego 
stryjaszka, który nie zna zasad wiary i nie lubi niemi zbytnio krępować się w życiu. Tamten będzie 
miał dobro twego dziecka na oku, a ten po skończonej uroczystości zupełnie o niem zapomni. 
Stryjaszka, wójta, jeśli ci na nich tak bardzo zależy, zaproś najwyżej na chrzciny. Nie zważaj wcale 
na to, iż będą mieli do ciebie urazę — niewiele pomoże ci przyjaźń ludzka, jeśli ty i dziecko twoje 
u t r a c i c i e  p r z y j a ź ń  B o s k ą

*      *      *
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A teraz zwracam się do ojca chrzestnego.

Każdy kapłan, jeśli mu tylko czas na to pozwala, odczytuje zazwyczaj rodzicom chrzestnym 
obowiązki, jakie zaciągają względem dziecięcia, które trzymają do chrztu św. Mogło jednak 
zdarzyć się, iż proboszcz nie miał dobrej wymowy, a ty znowu z powodu osłabionego słuchu lub 
nieuwagi nie dobrze zrozumiałeś, co mówił — przeto nie od rzeczy będzie powtórzyć ci po raz 
drugi te zobowiązania, abyś je sobie dobrze zapamiętał.

Otóż, mój drogi ojcze chrzestny, kiedy stoisz przed ołtarzem czy przed chrzcielnicą w obliczu Boga 
i w obliczu Świętych Pańskich, powiedz sobie: — „ T a k  j a k  t e r a z  s p o c z y w a  n a  m y c h 
r ę k a c h  c i a ł o  d z i e c i ę c i a ,  t a k  t e ż  m a  s p o c z y w a ć  j e g o  d u- s z a  n a m e j  d 
u s z y. I kiedy będę po śmierci składał rachunek przed Bogiem z wychowania własnych dzieci, 
usłyszę jeszcze pytanie: — a co stało się z niemowlęciem, w imieniu którego wyrzekałeś się na 
chrzcie św. szatana i wszystkich spraw jego? Zdaj liczbę z włodarstwa twego!“ — A nie jest to 
drobnostka brać na siebie odpowiedzialność za nieśmiertelną duszę człowieka. To też dobrze trzeba 
ci się namyślić, czy przyjąć zaproszenie na kuma, nie z przyczyny tej złotówki lub prezentu, jaki ci 
przyjdzie złożyć w darze, lecz z powodu obawy o własną duszę, którą dajesz w zastaw za 
bezpieczeństwo duszy dziecięcia. A ty może dotąd sądziłeś, że cała posługa ojca chrzestnego 
kończy się na wręczeniu organiście sutego napiwku albo na obfitej i wesołej uczcie na chrzcinach. 
O jakże grubo się mylisz!

Tymczasem pamiętaj, że ojciec chrzestny nie tylko jest świadkiem wobec Kościoła, lecz i 
o p i e k u n e m  i  w y c h o w a w c ą  d z i e c k a ,  które trzyma do chrztu św. — przeto też winien 
rodzicom pomagać około jego wychowania, a w razie śmierci nawet całkiem ich zastąpić. Jeśli w 
ten sposób pojmujesz urząd ojca chrzestnego, a chrześniak za twojem staraniem wyrośnie w 
mądrości i w łasce u Boga i u ludzi, to wtedy możesz być pewny, iż w dniu sądu sowitą za twój trud 
otrzymasz zapłatę od Boga. .

Jeszcze kilka słów do ciebie, kochana matko. Jakże zdrowie? Niedługo przyjdziesz zupełnie do 



siebie. Radzę wszelako nie zrywać się wcześnie, jeśli jesteś pracowita i skrzętna, w przeciwnym zaś 
razie, jeśli lubisz próżnować, nie leż zbyt długo. A nie pij też za wiele kawy i nie sprowadzaj sobie 
poza plecami męża cukierków lub ciastek. Słodycze te, miłe co prawda dla języka, w niczem nie 
przyczynią się do zdrowia, a bądź co bądź jest to kradzież domowa. A może zakrapiasz się od czasu 
do czasu wódeczką? Gdyby tak było, to wiedz, że gorszą jesteś od dzikiego zwierzęcia, bo ono 
nigdy nie szkodzi swym młodym, a ty zaś, karmiąc swe dziecię pokarmem zatrutym, zaszczepiasz 
w jego organizm chorobę, a niejednokrotnie i śmierć mu zadajesz.

A gdy już będziesz całkiem zdrowa, wiesz dobrze, dokąd należy ci skierować pierwsze swe kroki. 
Masz stawić się z niemowlęciem w kościele, a b y j e o f i a r o w a ć  B o g u  i  o t r z ym a ć  d l a 
s i e b i e  i  d l a  n i e g o  b ł o g o s ł a w i e ń s t w o .  O tem wiele można by powiedzieć. Nie mam 
zamiaru przerażać cię i straszyć, a przecież jedno muszę ci przypomnieć. Idąc do wywodu, niesiesz 
swe dziecię do kościoła dlatego, że ono jest własnością Boga. Bóg ci go tylko pożyczył i kiedyś 
znowu z powrotem zażąda go od ciebie. Nie wielki to trud zanieść niemowlę do Pana Jezusa, 
daleko trudniej będzie przeprowadzić je przez życie do nieba. Wymaga to ciężkiej walki, 
ustawicznego czuwania, wytrwałej obrony, ciągłego kierownictwa, a nade wszystko wielkiej 
miłości i poświęcenia. Oczywiście naukę i upomnienia, tę czynną pracę nad wyrobieniem duszy 
dziecka, trzeba ci odłożyć na czas późniejszy — zanadto głęboko tkwi ona jeszcze w ciele — 
wszakże teraz wychowuj swoją dziecinę modlitwą. P r o ś  t e d y  c o d z i e n n i e  B o g a ,  aby 
ono wyrosło na Jego chwałę i na twoją pociechę. Przy tem nie żałuj mu d o b r e g o 
p r z y k ł a d u .  A mam na myśli szczególniejszego rodzaju przykład, którego dziecię nie potrzebuje 
rozumieć, a mimo to przejmie się nim zupełnie. Zanim niemowlę ujrzało światło dzienne, już ono 
wtedy wraz z twoją krwią przejęło twe błędy i ułomności. Teraz karmisz je w inny sposób, karmisz 
je mlekiem swych piersi, z którem przejmuje dobre i złe przymioty i twego ciała i twej duszy. O 
matko, matko, miej litość nad własną dzieciną i nie podawaj jej wraz z pokarmem gniewu i 
kłótliwości, obżarstwa i opilstwa, skąpstwa i zazdrości, bezbożności i wstrętnych chuci 
zmysłowych.

Słyszałaś zapewne gadki o napoju miłosnym, który ci lub owi przyrządzali i podawali innym do 
picia, aby ich nagiąć do swojej woli. Otóż ja cię nauczę przyrządzać taki napój dla twego dziecka, 
bez obawy narażenia się na miano czarownicy. Posłuchaj. — Przez cały czas karmienia dziecięcia 
własną piersią staraj się koniecznie, abyś była p r a w d z i w i e  p o b o ż n ą ,  ł a g o d n ą  i 
u p r z e j m ą .  Jeżeli będziesz postępowała w ten sposób, niemowlę przejmie się twem dobrem 
usposobieniem tak, że później z latami łatwiej nakłonisz je do pobożności, do uprzejmości, do miło-
ści Boga, bliźniego i rodzeństwa. Droga matusiu, jeśli nie ze względu na Boga i na zbawienie twej 
duszy, to bodaj ze względu na dobro dziecięcia, które przecież miłujesz całem sercem, nie dopuść 
do tego, aby ono z twej winy miało już w kolebce nabyć złych skłonności.

Jeszcze jedno -— kiedy podajesz pierś dziecięciu, a masz starsze dzieci, usuń się z przed ich oczu. 
Tego wymaga prosta przyzwoitość. Tak też uczyń, kiedy swoje maleństwo kąpiesz lub ubierasz.

 



R O Z D Z I A Ł III.
Rok 1—6,
Pączki — kwiecia i gąsienice.
 

dyby takie małe dziecko umiało już czytać, tobym wystosował do niego list pasterski — 
choć nie jestem biskupem — takiej mniej więcej treści:

Moje drogie dziecię!

Wiedz,że ja cię bardzo kocham, kochają cię też twoi rodzice i twój Anioł Stróż. Ale więcej 
niż nas troje lub czworo kocha cię Pan Bóg. On spogląda na ciebie z miłością ojcowską, a czuwa 
nad tobą dzień i noc, bo nie potrzebuje ani snu, ani odpoczynku. I On złożył w twoje serduszko 
skarb, skarb niebieski — perłę kosztowną — jaką tylko aniołowie w niebie posiadają to jest ł a s k ę 
p o ś w i ę c a j ą c ą .  Staraj się, dziecię kochane, aby ta perła nigdy blasku swego nie utraciła, albo 
też żebyś nie zgubiło jej całkiem.

Tak bym rozpoczął list mój i na wszelki sposób starałbym się napełnić to małe serduszko 
miłością Bożą, a od wszystkiego, co złe, je oderwać.

Ale cóż! Prawdziwa to bieda, aż takie maleństwo nabierze tyle rozumu,że potrafi czytać 
pismo i rozróżniać w niem datę i litery. Dlatego jeszcze raz zwracam się do tych, co z takiem 
dzieckiem mają do czynienia — d o o j c a ,  m a t k i  l u b  d o  r o d z e ń s t w a ,  czy do 
piastunki. Proszę posłuchać:

Jeżeli macie jakie pojęcie o uprawie roli, lub o robotach w ogrodzie, to wiecie dobrze,że 
niektóre ziarnka trzeba sadzić w ziemi bardzo wcześnie, bo w przeciwnym razie nie wzejdą na czas, 
lub nie rozwiną się należycie. Otóż i serce dziecka jest taką rolą świeżą i nieobrobioną — jak 
ziemia na wiosnę. I w tem sercu trzeba zasiać różne ziarnka, ale przedewszystkiem jedno, ze 
wszystkich najważniejsze, które trzeba zasadzić już bardzo wcześnie, a potem bez ustanku pie-
lęgnować, aby się przyjęło i głęboko swe korzenie zapuściło.

        Tem ziarnkiem jest p o s ł u s z e ń s t w o .

        Moi drodzy! Choć dziecię jeszcze maleńkie, nie ma jeszcze ani ząbków, ani rozsądku, nie 
pojmuje nawet jeszcze dobrze, co się koło niego dzieje, jednak pierwsza lekcja, którą mu dacie, 
powinna być ta,że ono musi być wam posłuszne, a nie wy jemu.

A trzeba już bardzo wcześnie i stanowczo dać poznać takiemu dziecku,że taki powinien być 
porządek na świecie i taki też będzie w twoim domu.. Jeżeli na przykład dziecko wzięło sobie do 
głowy: chcę tego, a tego nie chcę, to pokażcie mu, kto jest panem i nie dogadzajcie mu dlatego,że 
krzyczy. Niech krzyczy, kiedy mu się tak podoba i jak długo mu się spodoba. Nareszcie będzie 
miało dość tego i samo przestanie krzyczeć, a drugim razem już nie będzie tak krzyczało, gdy się 
przekona,że nikt na to nie zważa. Jeżeli zaś zaraz pośpieszysz do dziecka i pofolgujesz mu, jak tyl-
ko zacznie krzyczeć, to ono to sobie zapamięta, zrozumie,że może cię za nos wodzić i prędko stanie 
się w domu takim małym carem, lub Napoleonem, którego wola stać się musi i któremu wszyscy 
muszą służyć.

Proszę cię, pamiętaj o tem dobrze, przyucz zawczasu twe dziecię do 
p o s ł u s z e ń s t w a , wyryj mu cnotę posłuszeństwa w sercu głęboko — dopóki jeszcze ciałko jego 
delikatne, a duszyczka miękka naucz je,że ma się stosować do twej woli, a nie ty do woli jego. — A 
jeżeli się nawet rozzłości i twarzyczka jego się zaczerwieni, gdy zacznie tupać nóżkami — ty po-
zostań t w a r d y  i  z i m n y  jak g ł a z  i pozostań przy tem, co powiedziałeś i postanowiłeś. W ten 
sposób wykorzenia się powoli gniew i złą wolę w dziecku, serce jego staje się lepszem i 
spokojniejszem. A ten spokój duszy pozostanie i nadal, zrośnie się z jego wolą i usposobieniem, i 
uchowa go w przyszłości od swarów, kłótni i procesów sądowych.



Najprzód więc posłuszeństwo.

A teraz wam powiem, czego nie powinniście uczyć dzieci swoich: Nie powinniście ich uczyć 
k ł a m s t w a ,  k r a d z i e ż y ,  k ł ó t l i w o ś c i ,  p i j a ń s t w a  i  p r z e k l i n a n i a .

„Cóż to“ — powiesz — „to przecież zbyteczne nauki, bo któż by chciał uczyć swych dzieci 
takich rzeczy. To człowiek musiałby być chyba wcielonym szatanem. Według mego zdania tego 
rodzaju grzechy przychodzą nie wiedzieć skąd. Toć i chwastu nikt nie sieje, a wszędzie go pełno“.

A toś dopiero mądrze powiedział!

Jeżeli pochodzisz ze wsi, lub z prostego stanu, to ręczę,że na ostatniej spowiedzi 
wielkanocnej oskarżałeś się z przekleństwa, -— a zdawało ci się,że gdyby nie ten nałóg, nie 
miałbyś właściwie żadnych grzechów, chociaż, nawiasem mówiąc, masz oprócz przekleństwa, 
wiele jeszcze innych i to ciężkich grzechów. Wierz mi,że właśnie okoliczność,że ich nie możesz 
znaleźć, bardzo źle świadczy o stanie twej duszy. Gdybyś uważniej słuchał nauk w kościele, gdybyś 
częściej czytywał książki pobożne, lub budujące, toby ci się oczy otworzyły.

Ale przypuśćmy,że w istocie nie masz innych grzechów, tylko grzech p r z e k l e ń s t w a.

Powiedzże mi też, dlaczego nie odzwyczaisz się od tego nałogu? — przecież to takie głupie 
przyzwyczajenie, nic ci z tego nie przyjdzie, a w dodatku zapisze ci się to na twój rachunek przed 
Bogiem.

Czemu nie odzwyczaisz się? — bo zapewne od młodości przywykłeś już do tego. Dziwna to 
rzecz: widziałem i słyszałem raz na własne uszy, jak małe dziecko już próbowało kląć, choć jeszcze 
dobrze mówić nie umiało.

I skądże to pochodzi,że to dziecko i ty i tysiące innych ludzi od wczesnej młodości 
posiadacie taką skłonność do gniewu, złości i przeklinania?

Otóż ani ty, ani to dziecko, ani inni nie wynaleźliście słów i sposobu przeklinania, tylko 
słyszeliście takie słowa z ust waszych rodziców lub domowników i od nich tego się nauczyliście. .



A teraz — bądź przekonany — jeżeli przeklinasz, a  d z i e c k o twe s ł y s z y  t a k i e 
s ł o w a ,  to jest to samo, jakbyś stanął przed niem i rzekł: klnij, synku. A jest to nawet gorzej; bo 
gdybyś powiedział do niego: „przeklinaj“ — musiałby się wprzód zapytać: „Tato, jak ja mam to 
uczynić i co mam mówić?“ — Przeklinając zaś tak,że dzieci słyszą — r ó w n o c z e ś n i e  j e 
u c z y s z  i  z a c h ę c a s z  d o  t e g o .

I jakie tego skutki? — Dzieci twoje będą jeszcze przeklinały, gdy ty już będziesz w grobie, a 
tym sposobem jeszcze w grobie będziesz przeklinał ustami swych dzieci i wnuków — chociaż kości 
twoje już zgniją w ziemi, a od języka twego w twej trupiej głowie nie będzie już ani śladu.

A pamiętaj,że każde przekleństwo, wyrzeczone przez twoje potomstwo, k a m i e n i e m 
z a c i ą ż y  c i  n a  d u s z y  w  w i e c z n o ś c i !

        Rodzoną siostrą przekleństwa jest obelga i obmowa. Jeżeli grzechy te stały się twoim 
nałogiem, to wkrótce przejmą się niemi i dzieci. Dlaczego to chłopczyk bawi się w żołnierza, 
dlaczego dziewczynka nosi lalkę na ręku, — czy nie dlatego,że chłopczyk widział żołnierza z 
karabinem na ramieniu, a dziewczynka matkę, piastującą dziecię. Tak też i syn i córka nauczą się od 
ciebie różnych przezwisk i brudnej obmowy i / będą drugich znieważać, najpierw wżarcie, a potem 
naprawdę.

Również i kłamstwa i innych krętych ścieżek uczy się dziecko, jakby to określił pan 
inspektor szkolny przez naukę poglądu. Czy nie widzisz, z jaką ufnością patrzy to dzieciątko w twe 
oczy, jak wierzy bez żadnych zastrzeżeń we wszystko, co mówisz? A jeśli przypadkiem, z obawy 
przed karą, próbuje wywinąć się kłamstwem, o jakże wtedy rumieni się, jak plącze w słowach, jak 
nie śmie oczu podnieść na ciebie. Wszakże, gdy je sam prawie codziennie okłamujesz, grozisz karą, 
a nie karzesz, obiecujesz dać, a nie dajesz, gdy głośno przechwalasz się krętactwami, któremi udało 
ci się bliźniego oszukać, w błąd wprowadzić — o, wierz mi, takie postępowanie jest tem dla serca 
dzieciny, czem jest przymrozek wiosenny dla młodych roślin. Wczoraj jeszcze prześliczna 
zieloność zachwycała twe oko, a oto przyszły zimne, północne wiatry i oddechem swym zwarzyły i 
pędy i liście, a jeśli kiedyś która roślinka zazielenieje, już ona zdrowa nie będzie, już ona owocu nie 
wyda. Tak k ł a m s t w o  t w o j e  z  w  a  r  z  y  p r o s t e  s e r c e  d z i e c i ę c ia;  już ono się 
nie zarumieni, już się nie zająknie, już też iśmiało patrzeć będzie w twe oczy, chociaż na języku 
jego kłamstwo zawiśnie, a w sercu zamieszka zdrada. O jakże biedne to dziecię, jakże, już w 
wiośnie życia, znieprawiona jego dusza!

Nie dawaj też nigdy dziecku swemu w i n a  a 1 b o  w ó d k i ,  bo to grzech w o ł a j ą c y 
o  p o m s t ę  d o  n i e b a .  A nie bądźże tak naiwny, abyś wierzył,że wino i wódka wzmacniają 
siły.

Gdy siedzisz na nędznej szkapie, a bodziesz jej suche biodra ostrogami i bijesz kijem po 
łbie, to ona z pewnością zrobi kilka gwałtownych skoków wychudzonemu nogami swemi, jakby 
chciała przejść do galopu. Wszak nie powiesz,żeś ją wzmocnił swemi ostrogami i kijem. 
Przeciwnie, ona się tylko prędzej zamęczy i prędzej zdechnie.

Podobnie z trunkami dla dzieci. One podniecają ciało, a serce, krew i żołądek odbywają swe 
czynności prędzej i gorączkowo, jakby ich kto popędzał. Ale w ten sposób prędzej trawi się siła i 
życie dziecka, w końcu nastąpi ogólne osłabienie, a nieraz i suchoty.

Gdy obetniesz knot szczypcami,świeca pali się jaśniej, a płomień jest żywszy i weselszy. Ale 
też łój topi się prędzej i świeca prędzej się spali.

Dlatego też nie dolewaj do młodej i różowej krwi swego dziecka ani wina ani wódki. Że to 
napój szkodliwy i przeciwny naturze, przecież już z tego możesz poznać,że dziecko przy pierwszem 
skosztowaniu takich trunków krzywi się i dusi i kaszle. Niejeden malec i tak w późniejszych latach 
weźmie się- do kieliszka z własnej woli i z większą ochotą, aniżeliby sobie ojciec albo matka 
życzyli — poco ci tedy samemu zaprawiać go do tego i kłaść jakoby podwaliny pod nałóg pijań-
stwa.



Są też jeszcze niektóre chwasty i zielska, które zapuszczają nieraz głębokie korzenie w sercu 
dziecka już w najmłodszym wieku. A wygląda to czasem bardzo niewinnie i bierze się takie 
wybryki często nawet za żart. A jednak należy schwycić chwast ten silną dłonią, wyrwać go z 
korzeniami i podeptać tak, aby z niego i śladu nie pozostało.

Może twoje dziecko już słabemi rączkami swemi u d e r z a  c i e b i e  1 u b  k o g o 
i n n e g o ,  szczególnie, gdy mu co odbierają albo nie czynią, czego sobie życzy?

Są ludzie, którzy takiemu dziecku jeszcze pokazują, jak ma to czynić i którzy znajdują w 
tem jakąś dziwną uciechę, gdy dziecko kogo uderzy.

Jakie to zaślepienie!

Gdyby djabeł dostał w swe łapy takie dziecko, aby je wychowywać na swój sposób, toby on 
tak samo postępował, tak samo mówiłby do dziecka, ,,b i j, u d e r z ,  p r z e z  y w a j“ i t. d., bo 
on doskonały pedagog, to znaczy, wychowawca i nauczyciel i bierze się do swej roboty umiejętnie i 
według planu, jakkolwiek żaden djabeł nie kształcił się na uniwersytecie, albo w seminarium 
nauczycielskiem.

Ale ty, kochany ojcze i matko, nie wychowuj dziecka swego według - takiej piekielnej 
recepty — t y l k o  w y t ę p i a j  w  n i e m  z a w c z a s u  w s z e l k ą  s k ł o n n o ś ć  d  o 
n i e n a w i ś c i  i  m ś c i w o ś c i ,  chociażby ona była bardzo nieznaczna, a już proszę cię usilnie, 
nie zachęcaj sam dziecka do tego.

Na końcu kilka słów o pysze.

W miastach przybierają zazwyczaj rodzice swe dzieci w rozmaite fatałaszki, obwieszają je 
wstążkami, gazą, muślinem i przypatrują się im z zachwytem, mówiąc przy nich głośno,że są 
piękne, nadobne, daleko piękniejsze, niż dzieci sąsiada. A dziecko słyszy te pochwały, wzbija się w 
pychę i jeśli umie już chodzić, — zatrzymuje się przed każdem zwierciadłem, aby swą mniemaną 
urodę podziwiać.



 

Mój Boże! zaledwie to od ziemi odrosło, a już takie pyszne, już z taką wstrętną lubością 
spogląda na siebie.

Zapobiegaj temu na wszelki sposób! Djabeł próżności i pychy i tak bez niczyjej pomocy 
zakrada się do serca człowieka, zwłaszcza do serca kobiet, nadyma je niby pęcherz, odurza i 
całkiem ogłupia. Przyglądnij się swej własnej duszy, a przekonasz się,że i ona od dzieciństwa 
świeci się próżnością, jak stary fałszywy szych na wytartym aksamicie.

Czuwajcie tedy, aby młode drzewko nie rosło krzywo, oczyszczajcie je pilnie od liszek, 
strzeżcie przed szkodnikami i przywiążcie dobrze do pala, aby je zła wichura nie obaliła na ziemię.

 

R O Z D Z I A Ł  I V.
 Od 6 do 14 roku.
Liście, kwiecie i rozkoszna woń.

ażde dziecko ma swego  o r ę d o w n i k a  i o p i e k u n a, albo jeżeli chcesz, swego 
adwokata (ale posiadającego religję, czego na ogół o adwokatach powiedzieć nie można), 
który  spraw  dziecka  za  darmo  pilnuje,  pilnie  ich  dogląda  i  dzielnie  o  nie  walczy. 
Przenikliwem okiem baczy, co się wobec dziecka mówi i czyni — i notuje dokładnie. 

Jeżeli dziecku dajesz zgorszenie tak, że ponosi szkodę na duszy, to oskarża cię jego obrońca przed 
Najwyższym trybunałem w przedpiekle. A wiesz kto to jest? To jest A n i o ł  S t r ó ż  d z i e c k a .



Dlatego  zachowuj  się  zawsze  wobec  dziecka  tak,  jakbyś 
widział przy niem w żywej postaci jego anioła — on bowiem stoi 
naprawdę przy boku dzieciny, a choć ty go nie widzisz, on widzi 
ciebie.

        Najlepiej  byłoby,  gdybyś  chciał  złączyć  się  z  Aniołem 
Stróżem w jego usiłowaniach, stał się jego wyręczycielem i starał 
się ze wszystkich sił, aby dziecko uczynić dobrem i prawem wobec 
Boga i wobec ludzi.

Anioł Stróż twego dziecka z pewnością wywdzięczy się za 
tę  współpracę  i  wyprosi  ci  kiedyś  miejsce  tam,  gdzie  wszyscy 
pragnęlibyśmy być i pomoże, ile będzie mógł, byś się tam dostał.

Dziecko  ma  teraz  pięć  czy  sześć  lat.  Jakże  jest  z jego 
o ś w i e c e n i e m  w  w i e r z e ?  czy myślisz, że na to ma jeszcze dość czasu?

Znałem  pewną  szlachetną  rodzinę,  gdzie  matka  była  bardzo  pobożna.  Nawiedzała  ona 
najbiedniejszych  chorych  i  opuszczonych,  niosąc  im  pieniądze,  słowa  pociechy  i  czego 
potrzebowali.  W niedzielę  gromadziła  wszystką  służbę  domową  i  czytała  im  o  Panu  Jezusie, 
mówiła o Nim, nie wstydząc się tego wobec mężczyzn, których się sporo zbierało. Ty więc myśl  
przynajmniej o twem dziecku, aby go z Panem Jezusem wczas zapoznać i nie zacząć tego zbyt 
późno. W takim domu nie zapomniano o dzieciach i od lat najmłodszych nauczano je wiary. — Ta 
pobożna matka miała córeczkę właśnie w wieku od 5 do 6 lat, a była już w wierze oświecona i  
pobożna. Już jej oczy zwracały się ku niebu, a serduszko biło gorąco dla Boga. Rodzice jej musieli 
raz wyjechać do miejsca kąpielowego Baden pod Wiedniem — więc córeczkę zabrali ze sobą. W 
kąpielach tych zbierał się zwykle latem cały świat zamożnych i wytwornych ludzi, ale między nimi 
znajdowało się też dość moralnej hołoty, która mając za cel tylko złoto i używanie życia, wolałaby, 
gdyby  nie  było  wcale  śmierci,  ani  sądu,  a  głównie  Boga.  Takich  więc  dwóch  pasibrzuchów 

myślących tylko o swem bogactwie i używaniu, wystrojonych, 
z salonowemi manierami, siedziało w restauracji, prowadząc 
bluźnierczą rozmowę o wieczności i  Stwórcy nieba i ziemi. 
Wiele  osób,  siedzących  tamże,  słyszało  tę  rozmowę i  choć 
niejednemu  była  ona  niemiła,  nikt  nie  odważył  się  jej 
przeczyć, by się nie narazić na jakąś nieprzyjemną odprawę. A 
gdy się nikt nie ujął za czcią Boga i nie znalazł w sercu dość 
męstwa, by otworzyć usta i sprzeciwić się bezbożnej mowie, 
szepnął  Anioł  Stróż  małej  dziewczynce:  „ D z i e c k o 
m o j e ,  s t a ń  t y  w  o b r o n i e  B o g a  i  n i e  b ó j 
s i ę!“

I pięcioletnia dziewczynka wstała z miejsca, podeszła 
z powagą ku dwom przemożnym grzesznikom i rzekła głośno: 
„Tak się o    Panu Bogu nie mówi, to jest niegodziwe“. Dwaj 

eleganci, którzy już zapewne dawno zapomnieli się rumienić za swe czyny, poczerwienieli teraz 
tak, jakby im krew miała trysnąć z twarzy — zamilkli i byli tak strwożeni, jakby usłyszeli głos z 
innego świata. Innych jednak serca wzruszyła ta odwaga i bojaźń Boża pobożnego dziecka — i 
jakiś starszy pan nie mógł też dłużej wytrzymać i rzekł: „T a k,  d r o g i e  d z i e c k o ,  m a s z 
s ł u s z n o ś ć  —  o  B o g u  t a k si ę n i e m ó w i“.

Dziewczynka niedługo potem zachorowała i umarła, a przy jej śmierci zaszły nadzwyczajne 
rzeczy, ale nie chcę o nich opowiadać, bo nie wiem, w czyje ręce dostanie się moja książeczka — 
więc mogłoby to być rzucaniem pereł do błota, a w każdym razie wystawieniem tych rzeczy na 
zbrudzenie  i  bezczeszczenie  przez  ludzi,  nie  umiejących  ich  uszanować.  Jeżeli  jednak  jesteś, 
czytelniku, szczerym chrześcijaninem katolikiem, możesz wzywać przyczyny tego dziecka przed 
Bogiem tak, jak innych świętych. Nosiło ono imię Lina. Zastanów się nad tem trochę.



*              *              *

Chcielibyście zapewne, drodzy rodzice, aby i wasze dzieci były takie, jak ta dziewczynka, o 
której wam opowiedziałem, aby i one były do niej podobne? A może one już są znacznie starsze, a 
wcale nie tak pobożne,  jak ta miła dziecina? Może nawet wasze dzieci trudno jest zachęcić do 
pobożności i z każdym rokiem trudniej — może są zuchwałe, w kościele się śmieją i rozmawiają?

I  dlaczegóż  tak  się  dzieje?  Byłoby chyba  dziwnem,  żeby się  tak  nie  działo,  skoro  wy, 
rodzice,  klniecie  i  wymyślacie  przy  każdej  sposobności,  przezywacie  dziecko  najgorszemi 
wyrazami,  jeżeli  coś zepsuje lub rozbije,  przez swą dziecięcą nieudolność i  słabość;  a  ile  razy 
śmiejecie się albo nie strofujecie go za to, jeżeli samo przeklina, przezywa, albo bije drugie dziec-
ko. Gdybyście się choć sami gorliwie modlili, ale wy tylko narzekacie, staracie się i zabiegacie o to 
dobro, które jest tylko doczesne. Dlatego też dziecko nie staje się pobożne, tak jak nie może winna 
latorośl dawać słodkich owoców, jeżeli raz na tydzień ogrzeje ją słońce, a przez sześć dni sieką ją 
grady i deszcze.

Wierzcie  mi — niema innego sposobu wychowania pobożnych dzieci,  jeżeli  ktoś sam nie daje 
p r z y k ł a d u  p r a w d z i w e j ,  g r u n t o w n e j  p o b o ż n o ś c i .  Jeżeli  wy,  rodzice,  rano  i 
wieczór, przed i po jedzeniu lub wśród dnia w odpowiedniej chwili odmawiacie pobożnie modlitwy, 
nie tylko wargami ale i sercem, z pewnością wasze dzieci będą was w tem naśladowały. Taka mała 
dziecina patrzy uważnie, co ojciec lub matka czynią i ona także składa rączki, a jeżeli pacierza 
jeszcze nie umie, szepce cośkolwiek, aby czynić tak, jak widzi, że czynią rodzice. Wtedy powinnaś 
je, matko, nauczyć odmawiać ,,Ojcze nasz“, a choć ono nie rozumie jeszcze tej modlitwy, za to B ó 
g   j ą   r o z u m i e  n a d t o  d o b r z e ,  wie, że ta dziecina chce się modlić i słucha jej  słów z 
przyjemnością.

Raz opowiadało mi w szkole sześcioletnie dziecko, jak się modli: „Ja modlę się co dzień za 
dobrego Pana Boga, za biedne dusze, za czyściec, i za mamę“, a nauczyciel śmiał się serdecznie z 
tego pacierza,  ale  mnie  on  się  podobał,  i  nie  powiedziałem mu,  by się  modliło  inaczej,  tylko 
pochwaliłem je za gorliwość w modlitwie.  I  Panu Bogu, wobec którego my wszyscy jesteśmy 
niedołężni, słabego umysłu i głupkowaci, musi się ten pacierz dziecinny za Niego i biedne dusze, za 
czyściec i mamusię więcej podobać, niż przesadne modlitwy modnych, wyrafinowanych miejskich 
panien,  kiedy je odmawiają w kościele.  Gdy taka wytworna osoba rozsiędzie  się w kościele  w 
stallach, bo jest za leniwa, by stać lub uklęknąć, a przy tem niema pojęcia, jak należy się zachować 
w  domu  Bożym,  wobec  Boskiego  Majestatu,  a  potem  dla  zabicia  czasu  odtrzepie  kilka 
wyszukanych modlitw, które odnajdzie w książeczce, oprawnej w piękny safian, a któremi jakby 
przepisuje  Bogu,  co  ma  czynić  i  jak  postąpić,  to  wielki,  a  miłosierny  Bóg,  który  cieszy  się 
nieudolnym pacierzem dziecka, patrzy na taką osobistość jak na kupkę śmieci,  której  kościelny 
zapomniał przy sobotnich porządkach wyrzucić, - i dlatego w niedzielę w kościele sterczy.

Ucz więc twe dziecko, matko, zawczasu odmawiać „Ojcze nasz“ — choć go dziecko na 
razie  przekręca  i  nie  rozumie,  bo  gdyby czekano  z  tą  nauką,  aż  dzieci  pacierz  zrozumieją,  to 
zapewne ani ty, ani ja, ani nikt nie umiałby go wcale — a gdy idziesz do kościoła, zabierz małą 
dziecinę z sobą i każ jej nieść książkę do nabożeństwa.

Pewna pobożna matka, której przyganiano, że swoje małe dziecko bierze z sobą do kościoła, 
powiedziała: „ C h o ć  o n o  j e s z c z e  m a ł o  w i e  o  B o g u ,  t  o  B ó g  j e d n a k  w i e  o 
n i e m “ .  To już jest oznaką pobożności dziecka, jeżeli w kościele zachowuje się cichutko, stoi 
spokojnie,  nikomu nie  przeszkadzając  i  czeka cierpliwie,  aż wszyscy wyjdą z  kościoła,  a  przy 
najbliższej sposobności prosi, by go znów tam zaprowadzić.

Słońce też  oddziaływa na roślinkę,  która pod ziemią  jeszcze wątła  i  blada  spoczywa,  a 
Ojciec Niebieski błogosławi taką małą dziecinę tak samo jak dorosłych. Od modlitwy bardzo dużo 
zależy, dlatego dusza dziecka powinna jak najwcześniej do niej przywyknąć, nauczyć się spoglądać 
w niebo i modlić się.

*              *              * 



W ten sposób możesz swoje dziecko zawczasu  nauczyć  pobożności  i  „przyzwyczaić do 
modlitwy — tak, że będzie ją odmawiało, jak mały aniołek, już w pierwszych łatach swego życia.

Ale jeżeli nad tą delikatną rośliną, jaką jest dusza dziecka, nie będziesz czuwać dostatecznie, to 
zapomni  pacierza,  wyzbędzie  się  pobożności  i  stanie  się  twardą,  niezdolną  do  uczuć 
wznioślejszych.

D l a t e g o  o t o c z c i e ,  k o c h a n i  r o d z i c e ,  s w e  d z i e c k o  —  j a k  w ą t ł ą 
r o ś l i n ę  —  p ł o t e m  k o l c z  a s t  y m, żeby zło nie wkradło się do jego młodego serduszka.

Siódme przykazanie Boże brzmi: Nie kradnij.

A twoje dzieci czy nie kradną?

Ale może mi wcale nie pozwolisz dokończyć zdania i z oburzeniem odpowiesz: My ludzie 
porządni, nasze dzieci nie kradną — złodziejami nie są.

Powoli, powoli. . .

Może  twoje  dziecko  przynosi  już  od  czasu  do  czasu  coś  do  domu,  — scyzoryk,  parę 
guzików, jakiś obrazek i t. p., a nikt właściwie nie wie, skąd to pochodzi, — a gdy zapytasz się  
malca, to zaczerwieni się i nie wie, co mówić. Czasem znów zniknie coś z domu, nie wiadomo, jak 
i kiedy — i posądza się najczęściej biedną sługę, że ona jest tego sprawczynią. A może też twój 
synek już nieraz brał u kramarza - żydka na kredyt słodycze, rodzynki, po które go nie posyłałeś — 
może też zniknął ci jaki pieniądz z kieszeni albo z sakiewki?

Gdy się  coś  podobnego  dzieje,  bądź  surowym.  Wytłumacz  naprzód  dziecku,  że  to  jest 
kradzież i ciężki grzech. A gdy mimo to będzie się to i nadal powtarzało, niema innego sposobu — 
tylko weź pasa, powroza lub trzciny  i  d a j  m u  w  s k ó r ę  t y l e ,  c o  s i ę  z m i e ś c i .  A 
jeżeli twoja żona jest niemądrą kobietą, przybiegnie na krzyk dziecka i zacznie



go bronić, nie zważaj na nią, tylko dołóż mu jeszcze kilka razów, bo inaczej będzie myślało, 
że stała mu się krzywda. A chociażby dzieciak krzyczał w niebogłosy, ludzie na drodze przystawali 
i słuchali, nic o to nie dbaj — on na skórze i  n a  c i e l e  m u s i  m i e ć  w y p i s a n e  t o , coś 
mu mówił, a czego nie posłuchał, że: kraść nie wolno. Krzyk ucichnie, a złodziejstwo — ustanie na 
zawsze. Niema cudowniejszego lekarstwa na wypędzenie tego ducha kradzieży, jak dobry pręt z 
leszczyny albo z wierzby.

Gdzie  jednak  są  dobre  dzieci  i  uczciwi  rodzice,  tam rzadko bywają  w użyciu  podobne 
narzędzia. Za to dobrzy rodzice wszczepiają głęboko w duszę swych dzieci bojaźń Bożą, tak, że 
takie  dziecko  w o l i  z g i n ą ć  z  g ł o d u ,  n i ż  r ę k ę  w y c i ą g n ą ć  p  o  r z e c z 
c u d z ą  i boi się bardziej nieprawnie zdobytego grosza, niż żmiji lub psa wściekłego.  A to 
szczególnie  twój  obowiązek,  kochana  matko,  żebyś  twemu  dziecku  mówiła  często  o  Bogu,  o 
wieczności i o grzechu. Dziecko będzie ci się przysłuchiwało uważnie — a gdy przyjdzie może 
czas, że już nikt nie będzie pamiętał o twoim grobie, gdy on już się zapadnie i zarośnie — to ten 
staruszek i  ta  staruszka,  którzy przed  laty byli  twemi  dziećmi  — nie  zapomną  o  tobie  i  będą 
powtarzać twoje słowa swoim dzieciom i wnukom.

Uważaj następnie pilnie, aby żadne z łe nas i o n a  n i e  w c i s n ę ł y  s i ę  d  o  s e r c a  d 
z  i  e  c  k  a,  bo  grzech  ze  wszystkich  stron  czyha  na  nie.  Mógłbym  wam  opowiadać  do 
nieskończoności o różnych takich grzechach, tymczasem chcę z wami pomówić tylko o niektórych 
najważniejszych rzeczach.

Dziecko idzie co dzień do szkoły. Tam spotyka się z dziećmi z różnych, często ze złych 
domów. W drodze do szkoły, przed rozpoczęciem się nauki, na przerwach między godzinami, może 
dużo  słyszeć  i  widzieć,  co  w  oczach  Boga  i  uczciwych  ludzi  jest  złem  —  a  serce  ludzkie, 
szczególnie dziecięce, skłonne jest zawsze do przyjmowania złych wpływów tak zewnętrznych jak 
wewnętrznych. Zważaj więc pilnie, aby twe dzieci nie przynosiły do domu takich po drodze do 
szkoły  nabytych  wiadomości.  Jeżeli  usłyszysz,  że  u ż y w a j ą  r u b a s z n y c h  w y r a z ó w , 
c z y  j a k i e j  k l ą t w y ,  ś p i e w a j ą  j a k ą ś  n i e o d p o w i e d n i ą  p i o s e n k ę ,  skarć je 
ostro  zaraz,  nie  pozwalaj  na  powtarzanie  czegoś  podobnego  i"  zagroź  ostrą  karą,  gdyby  nie 
posłuchały. — Nie pozwalaj też, aby dziecko znosiło do domu nowiny krążące po wsi, albo żeby 
opowiadało,  co się dzieje w szkole,  kto z jego towarzyszy dostał  karę lub chłostę i t.  p.  — to 
p o c z ą t e k  n a ł o g u  o s z c z e r s t w a  i  o b m a w i a n i a  i n n y c h .

Gdy pochwycisz dziecko na kłamstwie, ukarz je natychmiast najsurowiej tak, aby się nie 
odważyło na przyszłość wypuszczać z ust żadnego k ł a m s t w a .  Przestrzegaj też, aby się dziecko 
nie  przyzwyczajało  przedrzeźniać  kogokolwiek,  wyśmiewać  drugich,  drażnić  rodzeństwa,  lub 
kolegów i im dokuczać. Bić też nikogo mu nie daj, nawet zwierzęcia; bo gdy nawyknie do bicia i 
dręczenia  zwierząt,  praktykować  będzie  to  potem na  ludziach.  Dziecko  musi  być  łago d n e  i 
m i łosierne, dlatego nie dawaj mu do zabawy bicza.

Dziecko powinno co dzień w y u c z y ć  s i ę  s w y c h  l e k c y j ,  przed szkołą wstąpić do 
kościoła i pobożnie się pomodlić, w szkole z szacunkiem zachowywać się względem nauczyciela, 
nigdy nie powinno go. ganić ani wyśmiewać. Nigdy też nie przyznawaj dziecku słuszności przeciw 
nauczycielowi i nie wierz nigdy dziecku, skoro mówi, że go nauczyciel niesłusznie za coś ukarał. 
Byłoby to wielkim błędem i  zaślepieniem z twej  strony.  Nie mów też  nigdy nic  wobec dzieci 
przeciw prawom Kościoła i państwa, nie krytykuj szkoły i nauczyciela, nie obmawiaj sąsiadów. Je-
żeli masz starego ojca, lub starą matkę w domu, odnoś się do nich z szacunkiem i poważaniem — 
prowadź ich pod rękę pieczołowicie po domu lub na spacer, aby tak kiedyś twe dzieci obchodziły 
się z tobą, gdy będziesz stary a siwizna osrebrzy ci czoło.

Aby  ci,  miły  czytelniku,  ta  ostatnia  nauka  była  łatwiejszą  do  spamiętania,  opowiem 
następujące prawdziwe zdarzenie:

Pewien stary człowiek, wskutek podeszłego wieku już bardzo zniedołężniały fizycznie, tak, 
że trząsł się cały i ledwie z pomocą laski mógł chodzić — stracił wszystkie zęby, mało co widział i 



słyszał, jak to często bywa u ludzi, którzy zbliżają się do ośmdziesiątego roku życia. Skoro siadł 
przy stole do jedzenia, nie mógł trzęsącą ręką donieść do ust łyżki z zupą, by jej nie rozlać, a z  
braku zębów nieraz  jadło  z  ust  mu  wypadało.  To sprawiło  obrzydzenie  siedzącemu przy stole 
synowi i synowej i, aby tego uniknąć, zaczęto staremu dziadkowi stawiać jedzenie na ławce w kącie 
pod  piecem.  Było  to  staruszkowi  przykro,  że  został  tak  od  stołu  usunięty  i  nieraz  gorzka  łza 
spłynęła z jego oczu. Miał też biedak nieszczęście, że raz z drżących rąk wypuścił miseczkę, na 
której jadał i ta się rozbiła w kawałki. Synowa, jak zwykle młode kobiety (choć i stare to potrafią),  
narobiła gwałtu nad rozbitą miską, jakby się nie wiedzieć co za szkoda zdarzyła. Biedny staruszek, 
że był trwożliwego serca, nic nie odpowiedział, tylko cicho westchnął — synowa zaś, by nie rozbił 
więcej  miski,  kupiła  mu  drewnianą.  Proszę  sobie  wyobrazić,  jak  temu starcowi  smakowała  ta 
codzienna strawa spożywana w kącie i na drewnianej misce — ale cóż miał biedak robić? — Gdy 
raz tak przy posiłku siedzieli, syn z synową za stołem, a dziadek w kącie, wszedł młody kilkoletni  
synek do izby,  wlokąc deszczułkę,  koło której  coś  majstrował:  „Co robisz,  Pietrzyku?“ zapytał 
ojciec. „Ja robię korytko“, odrzekł mały,  „ k t ó r e g o  t a t a  i  m a m ą  b ę d ą  j a d a ć ,  g d y 
j a  d  o  r  o  s  n  ę “ .

Rodzice spojrzeli na siebie — poczerwienieli,  zdjął  ich lęk przed tą przyszłością i zaraz 
dziadka do stołu zasadzili, aby jadł razem z nimi. Dopowiedz sobie, czytelniku, sam resztę.

A ponieważ to rzecz tak bardzo pocieszająca dla człowieka, gdy spoglądając wstecz aż w 
najmłodsze lata swoje, może powiedzieć sobie, że nikomu nic nie ukradł i nikomu nic złego nie 
uczynił — ponieważ — mówię, to rzecz dla każdego tak bardzo pocieszająca — to nie pozwalaj też 
dzieciom twoim na różne inne takie rzeczy i postępki, których ogół ludzi nie uważa sobie za grzech, 
a jednak bliźnim przykrość sprawiają, lub szkodę przynoszą. Dziecko nie powinno paść krowy ani 
gęsi na cudzym trawniku, przechodzić przez ogród czy pola, nic nie ruszać, tak samo gdy idzie mi-
mo jabłoni i orzechów, choćby nawet owoce na ziemi leżały. Nie ma też twoje dziecko przynosić z 



cudzego lasu drzewa na opał — raczej niech idzie gdzieś daleko, gdzie ma prawo uzbierać patyków, 
niżby po cudzą własność ręce wyciągało. A gdyby, idąc do szkoły, znalazło coś na drodze, grosz, 
jaki przedmiot czy obrazek, ma pokazać i oddać nauczycielowi. Musisz też pilnie przestrzegać, aby 
d z i e c i  n i e  p r z y n o s i ł y  n i c  d o  d o m u ,  o d p o w i a d a j ą c ,  ż e  t o  z n a l a z ł y , 
lub dostały — i trzeba zaraz się dopytać, ile jest w tem prawdy, bo zazwyczaj dzieci, które kradną,  
także i kłamią.

Najniebezpieczniejsze jednak  r o b a c t w o ,  które stoczyło niejedno dziecko, powstaje w 
samem jego ciele. Nie chcę tu po imieniu tego nazywać, ale ze względu na to zło nie pozwalaj 
twym dzieciom obcować z d z i e ć m i  z e p s u t y c h ,  n i e o b y c z a j n y c h  1 u d z i, bo mogą 
od  nich  nabyć  czegoś  stokroć  gorszego  niż  wszy  i  inne  pasożyty.  Dla  uniknięcia  tego 
niebezpieczeństwa winny twe dzieci zaraz z wieczora iść spać, a nie biegać po ulicach. Jeżeli masz 
czeladź nieobyczajną, pozbądź się jej prędko i nie pozwalaj dzieciom z nią przestawać lub nawet z 
nią sypiać. Raczej połóż twe dziecko na ziemi, na sienniku, lub na ławie pod piecem, niżby miało 
spać w kuchni z nieobyczajnym parobkiem, lub rozwiązłą dziewką. Nie powinny też dzieci sypiać 
razem, bo z tego pochodzą często najobrzydliwsze grzechy. Skoro żyjesz w małżeństwie, najlepiej 
będzie, jeżeli dzieci nie będą sypiały w tej samej izbie, nie pytaj nawet dlaczego — sumienie samo 
ci powie. Jeżeli we wsi jest zabawa taneczna, a ksiądz lub nauczyciel już nie zabronili dzieciom 
brać w niej udziału, nie pozwól ty, by szły się przypatrywać, bo tam cisną się przez oczy i uszy  
różne grzechy do duszy dziecka, i kiedyś najniespodziewaniej się odezwą.

Kiedy córka twa dorośnie,  a syn dojrzeje, zechcą w ten sposób tańczyć i bawić się,  jak 
kiedyś to w dzieciństwie widziały. Nie pozwalaj też, by się dzieci przypatrywały zwierzętom w 
pewnych potrzebach — to może być ciężkim grzechem dla ciebie i dzieci.

A skoro  kończę  tę  gawędę,  powtórzę  to,  co  już  poprzednio  mówiłem:  nie  dawaj  twym 
młodocianym  s y n o m  i  c ó r k o m  ż a d n y c h  t r u n k ó w ,  bo tak wino jak wódka jest dla 
młodzieży nieodpowiednim napojem, bo niepotrzebnie podnieca. Nie zapominaj o tem!

A teraz przypomnij sobie te wszystkie uwagi, które ci w ciągu tej gawędy czyniłem, albo 
jeszcze lepiej  przeczytaj  je sobie parę razy,  szczególnie jeżeli  masz dzieci,  które chcesz dobrze 
wychować, stosuj te rady do nich, a dasz im przez to więcej w posagu dla życia, niżbyś im zostawił  
dom bez długów, dojną krowę lub piękną rolę, albo kawał lasu w spuściźnie po sobie. 

 

ROZDZIAŁ V. 
Wiosna życia (od 14 do 18 roku).
Ciepły wietrzyk majowy i nocny szron.

 

ieknie jest w maju! Po lazurowem niebie snują się srebrne obłoki, pełno białego, kwiecia 
rozlewającego słodką woń, a w zielonych lasach rozlega się śpiew ptactwa. Strumień 
odbija promienie słońca i szemrze wesoło, smukła topola wznosi się ku niebu, a biała 
konwalijka drzemie w samotni leśnej i śni cudowne sny. Po całej ziemi rozesłał Pan Bóg 

wspaniały kobierzec zielony tkany barwnemi kwiatami, a drzewa przystroił girlandami kwiecia, jak 
gdyby na wielką uroczystość, podczas której sam Pan Bóg niewidzialny ze swoimi aniołami idzie w 
procesji poprzez ziemię, przez wsie, pomiędzy ludzi — przez góry i doliny, przez lasy i rozłogi, 
zatrzymując się co chwila i błogosławiąc wszystkim swą Boską prawicą.



Zięby  wśród  gałęzi,  wiatr  wśród  listowia  grusz  i  jodeł  na  wzgórzu  czynią  muzykę,  a 
skowronek nuci psalmy pod obłokami. Przepiórka zaś w zbożu odmawia litanję, a strumień mruczy 
różaniec. Z grzęd kwiatowych i z łąk unosi się zapach jak z kadzielnic.

A cóż człowiek na to? Jemu jest wtedy tak błogo i dobrze, że chciałby cały świat przycisnąć 
do serca.

A jednak nie  wiem, czy  tak wszystkim, bo mnie,  skoro jest  tak  cudnie  na świecie,  
właśnie  wtedy  czarne  myśli  opadają.  Cóż  z  tego,  że  tak  jest  pięknie,  kiedy  to  się  zmieni 
niebawem. Ciepłe powietrze ochłodnie,  ciemne chmury pokryją niebo, gęste mgły zaczną prze-
ciągać nad światem. Listopad pożółci liście i zedrze je z drzew, które smutnie będą wyciągały swe 
nagie konary. Niebawem przyjdą mrozy, a śnieg jak śmiertelny całun pokryje zamarzłą ziemię. I 
czyż warto się cieszyć wiosną lub latem tak bezgranicznie, skoro się wie, że zima nadejść musi?

Takie to myśli snują się przez duszę i zamącają jej  radość. Często ranem wschodzi słońce 
tak pięknie — niebo jest tak czyste i przejrzyste, jak tafla kryształu — ale wnet wypełznie skądś  
szara chmura i przysłania pogodny dzień, jakby żałobną krepą. Powie mi może ktoś, że to są tylko 
niewczesne przywidzenia, ale ja nie chcę o tem dysputować.

Człowiek  jest  też  tworem ziemi  i  ma  jak  wszystko swoją  wiosnę,  swój  maj  — to  jest 
młodość, i nie będzie od rzeczy zastanowić się nad tem.

Pomyśl przecież, że tak nie będzie zawsze. Ty młodzieńcze czy dziewczyno, pamiętaj, że 
twoja wiosna też przeminie — że twoja głowa pokryta bujnemi lokami posiwieje lub wyłysieje — a 
różowe policzki  pokryją się z  czasem żółtemi zmarszczkami,  że z roku na rok zbliżasz się  do 
śmierci, która cię przeraża i do życia coraz mniej będziesz przywiązany, bo ono stanie się uciążliwe 
i przykre — i w końcu opadniesz jak liść dębowy i przysypią cię ziemią, a na twój grób będzie 
padał deszcz i śnieg go przykryje.
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Przyda ci się to przeczytać, drogie dziecko. Jesteś teraz pełne życia, krew krąży żywo w 
żyłach twoich, chciałobyś tylko skakać, tańczyć i same wesołe i jasne myśli krążą ci po głowie. 
Otóż to tak samo, jak te soki w drzewie,  które płyną przez jego konary i rozwijają pęki liści  i 
kwiatów. To jest twoja wiosna! Ale nie zapominaj, że zima za nią idzie, która wszystko zmieni.

Patrz na tę starą zgarbioną kobietę, trzęsącą się brzydką, która drepcze przez ulicę, 
kaszle, z trudem oddycha i co chwila odpoczywa. Czy patrząc na tę biedną, garbatą istotę 
możesz przypuścić, że i ona była kiedyś młodą i ładną, i była wesołą, śmiała się i skakała tak 
samo jak ty, a teraz zestarzała się — czy myślisz, że z tobą będzie inaczej?

O  nie  bądź  lekkomyślne,  nie  zapominaj  się,  ale  myśl  o  tem  już  teraz,  kiedy  właśnie 
przestajesz  być  dzieckiem,  gdy  jeszcze  czas  po  temu.  W  starym  testamencie  jest  napisane: 
„Pamiętaj  o  Stwórcy w młodości,  póki  nie  przyjdą  lata,  o  których  powiesz  — już  mi  się  nie 
podobają“. Opuszczasz szkołę, to tak jakby łódka odbiła od brzegu i popłynęła z wodą — kto wie, 
jak jej się powiedzie? Tak jak pisklę, które z gniazda wylatuje i próbuje swych skrzydeł, a nawet 
musi ich lotu próbować, jeżeli nie chce zginąć. Siedząc na ławie szkolnej może nieraz myślisz o 
otwierającem się przed tobą życiu i wyobrażasz je sobie, jak jasne niebo w różowych kolorach. Nic 
nie wiesz, jakie ciemne bory,  pełne niebezpieczeństw przyjdzie ci przewędrować. Nie wiesz, co 
posiadasz i co możesz utracić.

Przede wszystkiem możesz utracić tę niewidzialna koronę niewinności, która po śmierci tak 
cudnie błyszczy przed tronem Bożym, i nie wiesz, jak czarna otchłań głęboka jest otchłań bagna 
grzechu, w które możesz wpaść i zginąć na wieki.

Teraz poczynają w twej duszy budzić się zarodki złego, które w niej dotąd spokojnie leżały i 
lęgną się z nich, jak z jaj wężych gadziny różnych grzechów, które mnożą się jedne po drugich w 
twej duszy. Chcę ci tu niektóre z tych wężów nazwać i pokazać.

Jeden z nich ma na głowie błyszczącą koronę, a oczy żarzą mu się jak węgle rozpalone i 
spoziera niemi na wsze strony, trzymając głowę podniesioną — to jest pycha i próżność. Młode tej 
gadziny, które za nią pełzną, świecąc też oczyma: zazdrość, fałsz i podstęp, obmowa, szydzenie z 
drugich. Ten gad wraz ze swem plemieniem jest wielce jadowity.

Inny wąż jest żółto-czerwony — łasi się chętnie, tańczy, pije wino, jest piękny i gładki, a 
gdy raz spojrzysz w jego oczy,  to  ci  się  głowa zawróci  i  spowoduje upadek — tak ciężki 
upadek,  że  z  niego  całe  lata  trudno  się  podnieść,  a  to  jest  najgorszy  z  grzechów  — 
wszetecznictwo. Potomstwem tego grzechu bywają wstrętne ropuchy i żuki gnojne, a na imię im 
niepokój  sumienia,  zatwardziałość,  zwątpienie  w  Boże  miłosierdzie,  obojętność  dla  religji, 
obżarstwo, lenistwo, wiarołomstwo, to jest całe obrzydliwe pokrewieństwo występków.

Otóż  w  wieku,  w  którym  się  opuszcza  szkołę,  a  jeszcze  bardziej,  gdy  się  zbliża  rok 
dwudziesty, młodzież jest najbardziej nagabywana zarozumiałością i próżnością. Wtedy jej oczy 
zaczynają  biegać  za  osobami  innej  płci.  I  przychodzi  ochota,  ażeby razem z  innymi  pójść  do 
karczmy na zabawy i tańce, chętnie się daje posłuch podszeptom, aby nie uważać na napomnienia 
rodziców; pokusa cię ciągnie i zły przykład zachęca, a zwodniczy djabeł pęta cię w sidła z tygodnia 
na tydzień, a szczególnie w niedzielę i święta prawi ci kazanie: „Nie bądź głupi i nie daj się więzić  
w domu, jesteś młody i wesoły jak inni, używaj wraz z nimi póki się da“. Djabeł ma też swych 
sprzymierzeńców, tych zwołuje razem, by cię wyszydzali i wyśmiewali, jeżeli idziesz trudną drogą 
cnoty i pobożności. Tacy będą cię przezywać „to dewotka“ a to „kapucyn“ — ,,pobożniś“ i t. p.

I tak będzie niebo i piekło walczyć o ciebie wzajemnie, ale rozstrzygnąć ten spór musisz ty 
sam. — Dziecko drogie, ty Boże dziecko, gdybym ja mógł ująć twą rękę w moją dłoń i patrząc ci w 
oczy, tchnąć w twe serce młode tę siłę i odwagę, byś został wierny twym obietnicom i przysięgom, 
któreś czynił wobec kapłana i całego kościoła po pierwszej Komunji św. I chciałbym iść za tobą, 
strzec cię, wspierać i podtrzymywać.



Ale to mi się nie uda. Bo nie ty jeden jesteś, ale miljony takich młodych dusz stojących na 
rozdrożu. A choćbyś był tylko jeden na świecie, czy właśnie był

byś skłonny mnie posłuchać, a ja czy potrafiłbym tak mówić do ciebie, by moje proste słowa cię 
przekonały?

Ale jest ktoś taki, który jest pomocą dla wszystkich, dość silny i wielce dobrotliwy, może ci 
zastąpić nawet rodziców, którzy może nie żyją albo umieją lepiej chować cielęta lub prosięta niż 
własne dzieci. Albo jesteś może na służbie lub w jakiem rzemiośle, sam, wśród obcych, gdzie na cię 
czyha tysiąc pokus i niebezpieczeństw, więcej, niż sam przypuszczasz.

Otóż ja ci chcę, drogie dziecię, dać mocną podporę, towarzysza i przyjaciela wiernego, który 
ci zastąpi ojca i matkę, opiekuna i anioła stróża, i chce być twym Bogiem, jeżeli tylko zechcesz go 
słuchać. On cię chce prowadzić silną ręką i osłaniać cię swem ramieniem w ciągu życia i w chwili 
śmierci, i przeprowadzić cię przez śmierć i sąd aż do nieba. Nie uchylaj mu swej ręki, kiedy On 
swoją do ciebie wyciąga — On przeze mnie mówi do ciebie, że czeka,  byś mu podało rękę,  a  
nazywa się Jezus Chrystus.

We Włoszech latorośl  winna owija  się  o  drzewo klonu,  wspiera  się  na  niem,  rozwija  i 
słodkie daje owoce — tak bądź ty tą winną latoroślą, a Jezus będzie drzewem klonowem. Na Nim 
się  oprzej,  Jego się  trzymaj,  z  jego pomocą wzrastaj  ku Niebu i  bądź  przed Bogiem wielkim, 
pięknym i bogatym. Abyś to osiągnął, dał ci Bóg sposób — Przenajświętszy Sakrament. Gdybyś 
był  sam  na  ziemi  i  nie  był  otoczony  zgiełkliwym  światem,  który  cię  zagłusza,  jakżebyś  był  
zachwycony tym posiłkiem, z jak gorącą miłością pragnąłbyś go pożywać i nigdybyś się nim nie 
nasycił. Ale cóż, kiedy świat hałaśliwy tak cię omamił i daleko odciągnął, że trzeba cię jak chorego 
napominać: „Pożywaj, pożywaj często z tego kielicha Ciała i Krwi Pańskiej, droga duszo, abyś była 
zdrową i silną“. Jezus Chrystus przychodzi do ciebie i przenika cię Swem Boskiem tchnieniem, aby 
twe serce zmiękło i rozpaliło się miłością Boga i bliźniego. Wtedy wzrok duszy twojej przejrzy 
jasno zobaczysz, że te wszystkie rozkosze i przyjemności ziemskie, jak tańce, zabawy,  jedzenie i 
picie, bogate szaty i klejnoty, są tylko bawidełkiem dla ludzi takiem, jak kawałek papieru dla kota, 
który z niem igra. I zobaczysz wtedy jasno, że niema nic piękniejszego i wznioślejszego, jak służyć 
Bogu, i dla Niego pracować co dzień i co rok żarliwiej, pobożniej i pokorniej, coraz więcej się 
uświęcając i Jemu się ofiarując. Staniesz się poważnym i skupionym i nie będziesz słuchał muzyki 
zachęcającej  do  tańca,  ani  cię  nie  będzie  obchodziło,  czy cię  będą  chwalić  czy ganić,  czy się  
będziesz ludziom podobał czy nie.



Przed trzystu  mniej  więcej  laty żyła  w Portugalji  królewna,  imieniem Joanna.  Była  tak 
piękna, jak mało która z dziewic na ziemi, tak piękna, że król Francji, gdy zobaczył jej wizerunek, 
ukląkł i Bogu dziękował, że taką niebiańską piękność może oglądać. A gdy ten król umarł, a jego 
syn zasiadł na tronie, wyprawił posłów do portugalskiego króla, a brata Joanny, prosząc o jej rękę, 
zaznaczając zarazem, że gdyby go spotkała odmowna odpowiedź, to gotów wypowiedzieć wojnę.

Ale o ile królewna była piękną jak anioł, o tyle też była, jak on, poważna. Dusza jej była 
jakby okryta zasłoną tęsknoty za czemś wyższem, dlatego nie chciała słyszeć o zamążpójściu, jak 
również o rozkoszach i uciechach doczesnych.

Brat jej rozgniewał się i powiedział, że nie może narażać państwa na nieszczęście wojny 
przez jej opór. Zażądała więc Joanna kilka godzin do namysłu, a przez ten czas modliła się do Boga, 
płacząc i błagając o litość, a Bóg zesłał jej pociechę i natchnienie. Przyszła tedy do swego brata i 
rzekła:  „Jeżeli  król  Francji  jeszcze  żyje,  to  go  zaślubię“.  Po  kilku  dniach  jednak  przyszła 
wiadomość z Paryża, że król Francji umarł.

Wkrótce potem przysłał Ryszard, król angielski, swoich swatów do królewny. Znów brat 
żądał od niej, aby się na małżeństwo zgodziła, ale ona i tym razem prosiła o czas do namysłu i 
znowu modliła się i użalała przed Bogiem, że ona tylko Jego chce kochać, Jemu służyć i być Mu 
wierną. Poczem stawiła się spokojna i skupiona przed królem i rzekła: - „Jeżeli mój narzeczony 
jeszcze żyje, to chcę spełnić jego i twoją wolę“. Ale po tygodniu przybył posłaniec z wiadomością, 
że król nie żyje.

Wtedy  Joanna  wstąpiła  do  klasztoru,  gdzie  jako  Bogu  poświęcona  dziewica,  zmarła 
niebawem w pełni młodości i urody, a gdy ciało jej niesiono przez podwórze klasztorne,gdzie się 
znajdował kwietnik przez nią pielęgnowany, powiędły nagle w nim kwiaty, jakby z żalu i boleści 
nad śmiercią królewskiej dziewicy.



Nie żądam, byś była taką, jak królewna Joanna, nie żądam, abyś zamykała się w klasztorze i 
tak  przedwcześnie,  jak  ona,  umarła.  Ale  chcę,  abyś,  jak  ona,  nad  wszystko umiłowała  Boga i 
nauczyła się Go wielbić i dla Niego żyć w Chrystusie. A tego uczysz się i spełniasz, gdy godnie i  
często przystępujesz do Sakramentów św. Pozwól, niech cię łają, niech z ciebie szydzą, niech cię 
krytykują, to nic nie znaczy — bądź tylko wierną Zbawicielowi i śpiesz często do Niego, utajonego 
w Najśw. Sakramencie.

Miałbym ci jeszcze dużo do mówienia, ale moja gawęda byłaby za długa — a Chrystus sam 
ci to wyraźniej i jaźniej powie, gdy Go przyjmiesz do serca swego i będziesz Go słuchać.

Ale wam, ludzie starsi, mam coś do powiedzenia.

Wy, rodzice! Zważcie, że teraz wasz przykład szkodzi daleko więcej aniżeli poprzednio, 
bo teraz dzieci daleko uważniej na wszystko patrzą, a temperament staje się coraz żywszy i 
dzikszy i gadaniem sobie z niemi nie poradzisz, jeżeli dobrym przykładem prowadzić ich nie 
będziesz. Jeżeli ty, ojcze, przychodzisz późno do domu, a nogi ci się chwieją i język plącze, jeżeli 
tylko raz na rok koło Wielkanocy przystępujesz do Sakramentów św. a do tego na spowiedź się 
zżymasz, to potem na próżno będziesz twojemu dziecku mówił, że ma być pobożne — twoje, ga-
danie na tyle się przyda, co pianie koguta. Pokaż im, jak się powinno żyć, a nie zadowalaj się  
słowami.

Albo i ty matko, jeżeli wymyślasz na swoją sąsiadkę, nazywając ją łajdaczką, mówiąc, że 
gdyby się jeszcze raz pokazała, to powiesz jej, co warta i tym podobne niepotrzebne zdania o niej  
wygłaszasz,  to  potem  możesz  córce  jak  najdłuższe  kazanie  prawić  o  miłości  bliźniego  i 
sprawiedliwości,  to  wszystko  będzie  na  próżno.  Bo  to  tyle  warte,  jak  gdyby kominiarz  swoją 
zasmoloną  ręką  chciał  na  czysto  obetrzeć  twarz  dziecka.  Odmień  najpierw  swoje  złe  serce  i 
niepowściągliwe usta, bo póki tego nie uczynisz, to żadna zdrowa nauka ani dobra rada z nich nie 
wyjdzie.  Powstrzymuj  też  dzieci  od  nocnych  wycieczek,  od  uczęszczania  na  wieczornice,  od 
przedwczesnych  miłostek,  od  zbytku  w  ubraniu  i  od  wszelkiej  swawoli.  Posyłaj  je  pilnie  do 
kościoła, zachęcaj do przyjmowania św. Sakramentów, bo przez nie serca same się wychowają i w 
nich znajdą pouczenie i dobrą radę. Nie pozwalaj na przekleństwa, kłamstwa, uwłaczanie i urąganie 
bliźniemu, nie dawaj im pieniędzy, które by w karczmach trwonili.

Chciałbym też wam chlebodawcom powiedzieć słówko:

W miastach skarżą się zazwyczaj ci, co utrzymują służbę, że tak jest zepsuta, iż trudno z nią 
wytrzymać. Wszystko się musi przed nimi zamykać, a jeżeli znajdzie się między nimi jaki uczciwy, 
to w krótkim czasie staje się taki sam, jak jego poprzednicy.

Skąd to pochodzi?

Jedna  z  przyczyn  jest  ta,  że  wy  —  panowie  i  panie,  lekceważycie  sobie  religję  i 
zapominacie,  że ona jest  źródłem,  z  którego płyną cnoty uszlachetniające człowieka  — to jest 
uczciwość, posłuszeństwo, skromność i rzetelność. Nie dajecie czasu swoim sługom na modlitwę, 
albo czytanie, nie pozwalacie im chodzić do kościoła, bo sami do niego nie chodzicie — ale za to 
lubicie uczęszczać do teatru, na bale, dobrze jeść i pić i wylegiwać się długo w łóżku i wogóle 
prowadzicie żywot podobny do tego, jaki wiódł ów osławiony bogacz, o którym nam opowiada 
Pismo św. w historji o biednym Łazarzu. To też nic dziwnego, że służba, mając takie przykłady 
przed oczyma, staje się lekkomyślną, obłudną, chciwą, bezbożną, bo staje się podobną do swoich 
panów.

Nie  bądź  ty,  czytelniku,  tak  nierozsądny!  Jeżeli  twoje  serce  także  próżne  i  religji  nie 
posiadasz — to twoja rzecz — zobaczysz, jak ci pójdzie w godzinie śmierci. A tymczasem, gdy 
jesteś  całkiem  zatopiony  w  sprawach  doczesnych,  według  mego  zdania  lepiej  ci  będzie  się 
powodziło, gdy dozwolisz swoim podwładnym żyć według zasad wiary, a nawet jeżeli ich będziesz 
do tego zachęcał. Dom owego łotra egipskiego (Putyfara, o którym opowiada Stary Testament) był 
obdarzony błogosławieństwem, gdy bogobojny Józef  w nim przebywał.  Jeżeli  i  ty jesteś  takim 



łotrem, pozwól jednak, aby twoja służba Bogu służyła, bo może dla ich pobożności Bóg przedłuży i 
tobie dni żywota twego na tej ziemi i ześle ci błogosławieństwo.

Kochani czytelnicy — dorośli — i nie dorośli!

Taki chłopiec czternastoletni i taka dziewczyna, która dopiero co opuściła szkołę, a pochodzi 
z  uczciwej  rodziny  —  zwykle  mało  jeszcze  wiedzą  o  grzechu,  którego  tu  nie  chcę  znowu 
wymieniać. Dusza takich dzieci jest jeszcze czysta i tchnie przed Bogiem wonią niewinności.

Teraz ci coś opowiem:

Mój drogi, może jesteś biedakiem i nie posiadasz na tej ziemi ani złota, ani srebra, ani nawet 
roli,  lub  pięknego  ogrodu.  Ale  przypuśćmy,  że  masz  mały,  lecz  przepiękny ogródek,  a  w tym 
ogródku mnóstwo ślicznych róż i lilij, gwoździków i wonnych rezed i białych astrów — tak białych 
i miłych, jak te gwiazdki na niebie lazurowem. Masz wielką uciechę z tego ogrodu, przechadzasz 
się w nim codziennie już wczesnym rankiem i wieczorem, podlewasz, podwiązujesz i pielęgnujesz 
kwiaty i krzewy, radujesz się widząc, jak one wschodzą i rosną, rozkoszujesz się balsamiczną wonią 
twoich ulubionych róż i lilij.

Ale pewnego razu, gdy znowu idziesz do swego ogródka, widzisz — rzecz straszną — jakiś 
złośliwy szkodnik wszystko ci w nocy podeptał, powyrywał i poniszczył. Biedne twoje kwiatki leżą 
zwiędłe i potargane w pyle ziemi i nikt już nie zobaczy, jak były kiedyś piękne i nie będzie napawać 
się ich wonią.

Powiedz, cobyś na to rzekł? Cobyś wtedy uczynił?

Nieprawdaż:  ból,  gniew,  wściekłość  ogarnęłaby  cię  —  a  gdybyś  miał  pod  ręką  tego 
złoczyńcę — mogłoby się stać jakie nieszczęście.

Wiesz, co mam na myśli?

Oto  młodość  to  taki  raj  Boży  na  ziemi;  to  ogród,  w  którym  niewinne  jeszcze  dzieci,  
młodzieńcy i dziewice, jak kwiaty na wiosnę, roznoszą miłą woń przed tronem Bożym, a Bóg z 
wielką miłością spogląda na nie i gdyby ich nie było na tym padole płaczu i grzechu, to Jego oko 
najświętsze nie miałoby na co patrzeć na tej ziemi.

Gdy więc kto kusi takie dziecko i do grzechu je doprowadza, powiedz mi, co ten Bóg 
uczyni  z  takim  gorszycielem?  Apostoł  powiada:  „Straszna  jest  rzecz  wpaść  w  ręce  Boga 
żywego!“

Rozważcież to tedy sobie dobrze!

Gdy jesteście w domu, we własnem gospodarstwie, albo między obcymi, gdy zbieracie w 
lesie drzewo na opał, albo gdy was więcej razem pracuje na polu, lub — czego wam nie bardzo 
radzę — w fabryce, może prowadzicie wtedy takie rozmowy, jakieby prowadził koń w stajni czy 
pies na podwórzu, lub kozioł, czy małpa paskudna, gdyby im Bóg nie był zamknął mordy tak, że  
mówić nie mogą. Tobie jednak Bóg dał mowę, bo sądził, że będziesz mówił, jak człowiek, a nie jak 
jakieś zwierzę.

Jeżeli  jednak  prowadzisz  takie  rozmowy,  jakieby  bydlę  prowadziło,  gdyby  mówić 
mogło, i śmiejesz się bezwstydnie z żartów nieprzyzwoitych, a w oczach i w twarzy twojej 
maluje się pożądliwość i siedzi djabeł nieczystości, a to wszystko słyszy i widzi jaki chłopiec, 
czy  dziewczynka,  to mówię  ci,  lepiejby było  dla ciebie,  gdybyś  się  urodził  niedźwiedziem, 
siedział gdzieś w lasach syberyjskich i szukał sobie żeru od rana do wieczora, pókibyś nie 
zdechł, bo wtedy byłby przynajmniej koniec z tobą — nie potrzebowałbyś żadnej mszy św. 
żałobnej i byłoby po tobie na zawsze.

Ale tak, choć umrzesz, jeszcze nie koniec z tobą, a jednak nie potrzebują ludzie modlić się 
za ciebie i odprawiać mszy św. za spokój twej duszy, gdyż poszedłeś na tamten świat obciążony 
strasznym grzechem zgorszenia i uwodzenia dzieci niewinnych.



Sączyłeś  truciznę  grzechu  w  niewinne,  dla  Boga  uświęcone  dusze,  a  dla  gorszycieli  i 
uwodzicieli wszystkie msze św. są daremne.

A ty, moje biedne dziecko, czy wyrzucisz z serca swego tę truciznę i zapomnisz o tem, co 
złego słyszałeś, albo widziało, czy też wchłaniasz w siebie ten grzech, który cię o zgubę przyprawi?

A jeżeli są ludzie i starzy i młodzi, którzy przy takiej sposobności jeszcze się śmieją, którym 
to sprawia uciechę i rozrywkę, to djabeł, o którym już nie chcę ciągle mówić, także będzie się śmiał 
i cieszył kiedyś, gdy taki łotr ducha wyzionie.

ROZDZIAŁ VI.
Od roku 18 do 30.
„Gdy latorośl kwitnie“.
 

ata od roku 18 do 30 — to czas bardzo ważny. W tym bowiem okresie stajesz przed 
życiem o własnych siłach. Gdy dawniej, w dzieciństwie, miałeś napisać wypracowanie, a, 
przez niedbalstwo, narobiłeś wiele błędów i żydów, to nie wielka szkoda — podarłeś 
zasmarowany papier i jeszcze raz wziąłeś się do pisania: co najwyżej dostałeś od matki 

burę,  żeś tyle papieru zmarnował.  Ale gdy zmarnujesz najlepsze  lata, splamisz duszę brudnemi 
czynami, gdy w twojem sumieniu będą zapisane wstrętne grzechy, popełnione w młodości, to nie 
będziesz już mógł wymazać brzydkich czynów z księgi życia twego, ani też duszy twej na inną 
odmienić i na nowo życie rozpocząć.

        Pewien  pogański  mędrzec  —  już  dawno  przed 
Chrystusem — powiedział:  „Każdy dzień, to karta w 
księdze życia twego; staraj się, aby na żadnej z nich nie 
było nic takiego, coby ci hańbę przyniosło“.

Zmarnowane życie będzie cię prześladowało aż 
do późnej starości i pójdzie na tamten świat za tobą, a 
dusza twoja splamiona, to ty sam jesteś — z nią pozo-
staniesz na wieki, Rozważ to sobie dobrze. Jak w tych 
latach do roku trzydziestego pokierujesz i ukształcisz 
swą duszę, taką ona zazwyczaj i nadal pozostanie. Mu-
sisz więc teraz najusilniej  się o to starać,  aby w niej 
zaszczepić uczciwość i pobożność, bo potem będzie za 
późno.

A w jaki to sposób? 

Im dalej w lata, tem bardziej się wzmaga krew-
kość i pożądliwość ciała twego. Musisz więc je trzy-



mać  w  karbach,  aby  zachowywało  się  porządnie,  bez  żadnych  niebezpiecznych  skoków  i 
wybryków. Niech będzie  skromne i  obyczajne,  niech  „nie  pożąda cudzej  żony“,  nie  dawaj  mu 
napojów, które mącą rozum i plączą nogi. Nie prowadź go na tańce i nie dozwalaj mu długo w 
łóżku się wylęgać, bo i jedno i drugie do dobrego nie wiedzie. Gdy w samych początkach nie opa-
nujesz zmysłowości, to ona później nie da się stłumić i stanie ci się powodem hańby i nieszczęścia, 
może  nawet  jakiego  czynu  karygodnego,  który  cię  przed  kratki  sądowe  doprowadzi,  tak,  że 
będziesz potrzebował adwokatów i doktorów, od których niech cię lepiej Bóg uchroni.

Wogóle lata, w których się znajdujesz, rozstrzygają zwykle o dalszem życiu. Jeżeliś teraz nie 
wiele wart, to takim i nadal pozostaniesz, a z każdym rokiem będzie gorzej. Co nie wzejdzie w 
czerwcu  i  nie  wzniesie  się  do  góry  —  ku  niebu,  mało  nadziei,  aby  to  później  nastąpiło.  A 
przeciwnie, jeżeli swą młodość dobrze rozpoczniesz i życiem twojem dobrze pokierujesz, to już nie 
trudno je później do pomyślnego końca doprowadzić.

Ale zbadajmy jeszcze lepiej i dokładniej, jak w tych łatach postępować.

Może służysz w wojsku, albo masz niezadługo wstąpić do niego? Niechże ci tam nie zawrócą 
głowy błyszczące ordery i piękne mundury, zawiesiste wąsy i muzyka wojskowa — mało to 
wszystko warte.

Nie myśl, że to, co robią ludzie bogaci, z wyższych sfer, te ich ukłony i uniżoność względem 
tych, co stoją wyżej od nich, a natomiast zupełne zapomnienie o Bogu i Najwyższym Panu, który 
jest jedynie czci godzien, że to jest mądre i godne naśladowania. Wiedz, że tacy ludzie, co się tak  
uniżają i  ż takim szacunkiem zachowują wobec ludzi możnych,  którzy im mogą dopomóc, lub 
zaszkodzić, poniewierają zaś niższymi od siebie, a o Bogu, iż Go nie widzą, nic wiedzieć nie chcą, 
są sto i tysiąc razy głupsi w sprawach najważniejszych, niż twój poczciwy ojciec, który na Anioł 
Pański czapkę zdejmuje, albo twoja stara matka, która idzie codzień do kościoła i w domu jeszcze 
się wiele modli. Mówię ci wprost, że tacy ludzie są warjatami. O wielu rzeczach, tyczących się 
spraw  świeckich,  mówią  oni  zupełnie  rozsądnie,  ale  w  sprawach  odnoszących  się  do  Boga  i 
zbawienia własnej duszy, są jakby z rozumu obrani.

Te niemądre głowy myślą, że Bóg już zrzekł się Swego panowania, że oddał całą władzę w 
ich ręce i  uczynił  ich bogami,  że tylko ich trzymać się  należy,  a w wierze można być nie  tak 
skrupulatnym. — Ale tak nie jest — im tylko w głowie się przewróciło, bo „w Bogu tylko jest moc 
i  siła  i  panowanie“,  On  jest  wieczny  i  nieodmienny,  zawsze  ten  sam;  silną  prawicą  rzuca  i 
najmożniejszych na loże boleści, na którem się wiją, jak robak w ogniu, dopuszcza nań krwiotok 

lub paraliż, zsyła nań śmierć i strąca go pod ziemię 
— a  biedna  dusza  drży  przed  obliczem Boga  na 
strasznym sądzie.  Bo  „Bogu  jedynemu należy  się 
cześć i chwała po wszystkie wieki wieków“. Amen.

Przeto  trzymaj  się  Boga  i  religji.  Co 
niedziela  chodź  do  kościoła,  a  jeżeli  jesteś  na 
urlopie we wsi, nie zachowuj się gorzej i zuchwałej, 
niż dawniej. Być żołnierzem to zaszczytnie i pięk-
nie, ale trzeba też według tego postępować.

Może  jednak  asenterunek  cię  minął,  albo 
twoja  służba  w  wojsku  się  skończyła.  Co  teraz 
uczynisz? Czy chcesz zostać czeladnikiem, czy też 
przyjąć jaką inną służbę, lub obowiązek? Wtenczas 
wybierz sobie taki dom, gdzie będziesz mógł żyć po 
chrześcijańsku i  gdzie  panuje  duch chrześcijański. 
Nie  myśl,  że  jeżeli  pragniesz  być  uczciwym,  nie 
potrzeba innych ludzi do pragniesz być uczciwym, 
nie potrzeba innych ludzi do tego — właśnie, że inni 



są potrzebni. Jeżeli w dzień powszedni w domu, a w niedzielę poza domem, będziesz słuch i wzrok 
kierował ku rzeczom gorszącym, to twoja bojaźń Boża zacznie prędko zamierać i więdnąć jak kwiat 
umieszczony wśród pyłu i dymu. A przeciwnie, jeżeli wejdziesz w dom, lub towarzystwo, gdzie 
religja i porządek panują, to będzie to, jak ciepły deszcz, jak promień słoneczny dla twej duszy,  
która znajdzie  upodobanie w religji  i  obyczajności.  Rozważ to dobrze i  nie rozpytuj  się,  gdzie 
można dostać większą zapłatę, lub lepsze jedzenie, tylko pytaj się, gdzie żyją uczciwie.

Gdybyś wiedział  o mieście lub o wsi, w których wybuchła cholera,  albo o jakim domu, 
gdzie leżą chorzy na tyfus, czy godziłbyś się tam do służby za wysoką zapłatę? Pewnie że nie, bo ci 
życie i zdrowie milsze, niż parę nędznych groszy. A czyż na duszę, cnotę i wieczne zbawienie mniej 
trzeba zwracać uwagi? Czy chcesz je zaprzedać za parę groszy, albo za nędzny jakiś banknot? A to 
jest to samo co zaprzedanie się, jeżeli w swoich młodych latach zamieszkasz między złymi ludźmi.

Pamiętaj  na  słowa:  „co  przyjdzie  człowiekowi,  gdyby  cały  świat  posiadł,  jeżeli  duszę 
zatraci?“ Dlatego unikaj złego towarzystwa, wyszukaj jednego lub kilku uczciwych ludzi i z tymi 
przestawaj,' niech inni robią, co im się podoba — niejeden wśród zabaw i tańców trafia do piekła.

Jeżeli jesteś młodą dziewczyną i szukasz miejsca u obcych, to to wszystko, co mówiłem dla 
młodych ludzi, dla czeladników, żołnierzy i t. d., stosuje się do ciebie wdwój- i wtrójnasób. Jesteś 
słabą niewiastą i  łatwo może cię kto uwieść,  a chociaż pobożność,  jak cichy płomyk, tli  się w 
twojem  sercu  —  wystarczy  jeden  silniejszy  podmuch,  a  będzie  po  niej.  Ach,  żal  mi  ciebie, 
szczególnie, jeżeli jesteś ładną i dostałaś się gdzieś do miasta, może do jakiej gospody albo sklepu. 
Trzeba  już  silnej,  ku  Bogu  zwróconej  woli,  trzeba  ugruntowanej  cnoty,  aby  opierać  się  całe 
miesiące, a nawet lata namowom i pochlebstwom mężczyzn, odrzucać je i nie dawać im przystępu 
do serca swego.



Jak się tedy masz zachowywać między obcymi?

Jeżeli dostałaś się do domu, gdzie żyją lekkomyślnie i nie puszczają cię do kościoła nawet i 
w niedzielę, to wypowiedz służbę czem prędzej, a z takiego domu, gdzie ktoś nastaje na twą cnotę, 
uciekaj  natychmiast.  A choćby cię nawet  policja ścigała i  sąd za to karał,  Bóg ci  to stokrotnie 
wynagrodzi,  wróci  ci  pieniądze,  któreś  straciła  i  obdarzy cię  szczególniejszą  laską  i  pociechą. 
Wogóle  w  obejściu  się  z  mężczyznami  bądź  poważną,  nawet  surową,  a  twoim  najmilszym 
przyjacielem niech będzie Pan Jezus w cichej komorze twojej.        :

Jeżeli marzniesz zimą w kuchni, jeżeli twoja pani jest dziwaczką i kapryśną, jeżeli ci ciężko 
na sercu i na płacz ci się zbiera, a życie staje ci się nieznośnem, pośpiesz przed krucyfiks, a gdy go 
nie masz pod ręką, pomyśl wtedy o Tym, który wisiał na nim i zatop się w ranach i boleściach Jego, 
a wtedy bierz się znowu rano do pracy i znoś wszystkie cierpienia dla Jego mi łości. On patrzy na 
ciebie, gdy się pani źle z tobą obchodzi tak, jak patrzył na św. Szczepana, gdy żydzi rzucali nań 
kamieniami, a on, umierając, jeszcze się modlił za nich. Zobaczysz, że lżej ci się zrobi na sercu, a 
gdy twoje gorzkie życie już będzie poza tobą, a śmierć się zbliży i będziesz stała u progu wiecznej 
szczęśliwości,  wtedy za  żadną  cenę  nie  oddasz  tych  zasług,  które  uzbierałaś,  znosząc  obelgi  i 
prześladowania, jakie na ziemi wytrzymać musiałaś.

Oddaj się Bogu, milcz, pracuj i cierp z miłości ku Niemu, a wszystko dobrze się skończy.

Możesz  też  poszukać  innej  służby,  ale  rozpytaj  się  przede  wszystkiem,  czy  duch 
Chrystusowy panuje w tej rodzinie, a nie, czy tam parę złotych więcej, albo mniej dostaniesz.

U żyda przyjmować obowiązku stanowczo ci nie radzę. A są ludzie jeszcze gorsi od żydów, 
to są ci, którzy Kościoła się wyrzekli.

A teraz  jeszcze  kilka  słów  do  wszystkich  ludzi  wolnego  stanu  bez  różnicy  jakiego  są 
rodzaju: męskiego, żeńskiego, a niechajby i nijakiego:

Czy masz  takie  usposobienie,  jakie  miała  owa córka  królewska  Joanna,  albo  czy  masz 
zamiar  żenić się? Jak tedy będzie ze ślubem, czy są pewne widoki? Bardzo to  ważne pytanie. 
Życzenia, nadzieje i obietnice już niejednego zawiodły. „Obiecanka cacanka, a głupiemu radość“, 
mówi przysłowie, — a ilu to takich w pole wywiedzionych i oszukanych spotykamy na świecie. A 
nieraz, niestety, bywają jeszcze gorsze skutki takich obiecanek.

Ja ci powiadam — jeżeli chcesz żyć po chrześcijańsku, to porzuć te wszystkie miłostki, gdy 
nie masz nadziei, a może i zamiaru rychło się ożenić. A jeżeli wogóle na to się zanosi, że będziesz 
musiał żyć sam, albo sama, dla braku majątku, lub dla jakich innych powodów, to powiedz sobie: 
„Bóg tak chciał,  a  co Bóg chce,  to  zawsze jest  najlepsze“.  Nie jest  też  małżeństwo czemś tak 
wesołem, jak to sobie młodzi wystawiają i jak to wygląda w dzień wesela.

Dziwię się, że tak dużo dziewcząt tak chętnie wychodzi za mąż, mimo, że widzą codzień 
tyle kobiet nieszczęśliwych i poznałem już dość małżeństw, gdzie mąż może z radością dałby sobie 
odciąć parę palców u ręki,  gdyby razem z palcami zabrano mu i  żonę,  którą go obdarzono. O 
troskach i zmartwieniach z dziećmi nic już nie chcę mówić. Dlatego nie narzekaj na swój los, może 
Bóg chce cię przez to uchronić od wielu krzyżów i nędzy na tej ziemi. A gdy już postanawiasz 
wstąpić w stan małżeński, to nie czyń tego lekkomyślnie, jak gdybyś szedł do tańca. Pamiętaj, że 
jesteś katolikiem i że rozwodu brać ci nie wolno — masz się związać na całe życie. Nie oglądaj się 
na gładką twarz i rumiane lica. I wąż jest gładki, a przytem jadowity, a niejedno jabłko czerwone, a 
w niem robak siedzi. Nie rachuj tez, wiele pola, krów i koni otrzymasz. Jeżeli razem macie tyle, że 
wam na uczciwe życie i na wychowanie dzieci wystarczy, jeżeli ona nie ma tyleż lat co ty (a tem 
bardziej nie starsza od ciebie), jeżeli nie odgrywa roli pani i nie ma rączek delikatnych do pracy, a 
on, jeżeli nie lubi kart i kieliszka (nie bądź tak naiwną, abyś myślała, że ty go po ślubie odmienisz) i 
jeżeli oboje, on i ty, ty i ona jesteście religijni i potraficie wpajać religję w wasze przyszłe dzieci, to 
pobierzcie się w imię Boże.



Tak  od  siebie  powiem  ci  jeszcze,  że  możesz  już  naprzód  wiedzieć,  jakim  kto  będzie 
małżonkiem: przypatrz się tylko uważnie, jakie jest jego zachowanie się w domu wobec matki; nie-
będzie ono inne względem ciebie w stanie małżeńskim.

Na końcu jeszcze jedno: ty, chłopcze, i ty, córko, zachowujcie się skromnie względem siebie 
przed ślubem i przystąpcie nieskalani do sakramentu małżeństwa, bo to prawdziwa trucizna wstąpić 
w  ciężkich  grzechach  do  stanu  małżeńskiego.  Zatruje  to  bowiem całe  dalsze  życie,  jeżeli  on 
spostrzeże,  że  ona  nie  jest  bez  winy,  albo  ona,  że  on  jest  człowiekiem  zepsutym.  Wtedy 
błogosławieństwo sakramentu małżeństwa nie spocznie na was, a grzechy, popełnione w wolnym 
stanie,  będą  was prześladowały w małżeństwie,  póki  żyć  będziecie,  i  sprowadzą na  was  wiele 
niezadowolenia i ciężkich chwil w życiu waszem.

 

ROZDZIAŁVII.
Odroku 30 do 50.
 Skwar i pot.
 

oprawda nie jestem plebanem i nie byłem nim też nigdy, nie jestem też małżonkiem, a 
tem mniej małżonką, z czegom tylko bardzo rad; ale pomimo to mogę przecież i w 
tych sprawach jakowąś dać poradę. Przecież i lekarz wydaje zarządzenia i przepisuje 
choremu i djetę i lekarstwo, choć nigdy w swem ciele nie odczuwał jego choroby.

Wy  dwoje  jesteście  zatem  po  ślubie,  podaliście  sobie  nawzajem  dłoń,  że  jedno 
drugiego nie chce opuścić. A jakże teraz? Czy jeszcze żadna strona, a może i obydwie strony nie 
żałowały już ślubowania swojego? Bądź rozsądny i nie oglądaj się długo poza siebie i nie dręcz się 
niedorzecznemi żalami: ,,Ot, gdybym tak i tak był zrobił, gdybym tego albo tę był pojął, albo gdy-
bym lepiej był wolnym pozostał“. I cóż dziś takie sarkanie i narzekanie pomóc ci może? Już tego  
nigdy  cofnąć  nie  można,  tak  jak  nie  można  Wisły  zawrócić,  by  od  Tczewa  z  powrotem  ku 
Warszawie i Krakowu płynęła i aż do Śląska w Beskidy wzwyż, skąd swój wzięła początek. Zato na 
dzisiejszy  patrz  dzień  i  dobrze  sobie  rozważ,  jak  ci  się  to  teraz  urządzić  trzeba,  by  i  tu  żyć 
szczęśliwie i do wieczności dobrą uzyskać przeprawę.

        Przede wszystkiem starajcie się  o jedność.  Gdy dwa woły w jednem idą jarzmie,  jeden w 
prawo  chciałby  iść.  a  drugi  w  lewo,  ten  naprzód,  a  tamten  wstecz:  to  oba  męczyć  się  będą 
nawzajem, a  wóz nie  ruszy się  z  miejsca,  a przynajmniej  nie  we właściwy sposób,  i  łatwo do 
jakiego wpadną rowu.  — Tak,  ale  któryż  to  wół  ma drugiemu ustąpić?  Toć mógłby każdy do 
drugiego powiedzieć: „Jam tyle co ty; zastosuj się ty do mnie, bo ja się do ciebie stosować nie 
będę“. A tak samo mógłby i drugi wól powiedzieć pierwszemu. Jakże więc temu zaradzić?



Któryż z tych dwu wołów ma słuszność? — Żaden nie ma słuszności, jeżeli żaden nie chce iść tam, 
dokąd go woźnica prowadzić zamierza; ale jeżeli jeden idzie według woli woźnicy, natenczas ma 
jego współwół do niego się zastosować. — Zastosujmy to teraz do małżonków. Nie chcę ja was tem 
bynajmniej  lżyć i  sromocić,  jakobyście  byli  wołami;  gdyż to  wie bardzo dobrze świat  cały,  że 
małżonkowie to przecież nie woły; jest to niby tylko porównanie, a znaczenie jego takie: Jeżeli 
niema między wami jedności, to i licho pójdzie wam w życiu; choćby nawet jedno dobrze robiło, n.  
p. gdy karze dzieci, jeżeli nie są posłuszne, albo co złego czynią, a druga strona się temu sprzeciwia 
i dzieci uderzać nie pozwala, to i ta rozumniejsza i lepsza część małżeństwa niewiele dokaże — 
oboje  źle  powozić  będą,  a  wychowanie  dzieci  wyda  ploify  bardzo  nędzne.  Ale  któreż  ma  do 
drugiego się zastosować? Czy może żona do męża? Takby właściwie według prawa i woli Bożej 
być miało.  Bo Bóg mężczyznę głową ustanowił,  by żoną i  rodziną kierował,  a i  apostoł pisze: 
„Niewiasty, bądźcie mężowi poddane“. Ale gdy mąż nie mężem, ale dzieciakiem jest (choćby i 
czterdzieści a może i pięćdziesiąt lat już liczył), t. zn. gdy się jeszcze jak nierozsądny, niesforny 
dzieciak zachowuje, który ani samym sobą rządzić, ani nad namiętnościami swemi panować nie 
umie, który się może upija, albo pychą nadętą ma głowę, albo religji nie ma może więcej, jak ten 
pies  pod  stołem,  albo  nawet  wpadł  w  stek  podłości,  w  cudzołóstwo  —  czyż  taki  może 
przewodniczyć w domu? Byłoby to równie źle, jak gdyby błazna burmistrzem lub nocnym zrobiono 
stróżem.

Dlatego niekoniecznie ma żona w każdym wypadku stosować się niewolniczo do woli męża, 
ale oboje mają się dać wieść właściwemu woźnicy, którym jest Bóg, czyli święta Jego wola; a jeżeli 
jedno z małżonków w prawdzie i według Boskich przykazań żyć i według nich wszystko urządzić 
zamierza, natenczas i drugie winno część lepszą naśladować, a nie wymagać, aby lepsza ślepo za 
gorszą  goniła;  wszystko  jedno,  czy  jest  nią  ta,  która  spodnie  nosi,  czy  też  ta,  która  się  tylko 
spódnicą okrywa. To jest jedna rzecz.



Po drugie, ty,  żono, pamiętaj,  że mąż twój nie jest  samym archaniołem Gabrjelem, a ty, 
mężu, że żona twoja nie będzie też ani Esterą,  ani jakim czystym duchem, ale zwykłą ułomną 
ludzką  istotą  ze  wszystkiemi  swojemi  błędami  i  słabościami.  Dlatego  też  powinniście  mieć 
cierpliwość  ze  sobą  wzajemnie,  każdego  dnia  od  rana  do  wieczora,  tak  w  rzeczy małej  jak  i 
wielkiej.

Ale,  jeżeli  chcecie  dla  siebie  nawzajem być  djabłami  i  w małżeńskim stanie  już  piekła 
zakosztować, to chcę wam teraz powiedzieć, jak się z tem urządzić macie: Panie małżonku, jeżeli  
żona  twoja  zupę nie  dosyć  osoliła,  albo  pieniędzy na zakupy się  domaga,  to  klnij,  wyzywaj  i 
złorzecz, że aż okna drżeć będą i ścienne obicia. Gdy późno do domu wracasz i wiele pieniędzy 
przepiłeś lub przegrałeś, a żona robi ci wyrzuty, to bij ją zaraz, za włosy chwyć i wal po żebrach i 
kop, aby na drugi raz nic już nie mówiła. A gdy zaś cicha jest i cierpliwa z natury swojej, to znów 
wyzywaj i bij, jakoby obłudnicą była i słowa ci nie użycza. Albo gdy niedomaga, w twarzy jej 
boleść się maluje, natenczas nie omieszkaj burczeć i wymyślać na ciągłe Jej chorowanie i myśl i 
powiedz jej, że to tylko udawanie, a ty już jej te dąsy z głowy wypędzić potrafisz, a całą swoją 
zgryzotę spłukuj pilnie w karczmie wódką i graj w karty aż do późnej nocy. — A ty, małżonko, gdy 
mąż twój mówił z jaką osobą uprzejmie, to pokazuj mu taką twarz, jakbyś co dopiero gorzką poł-
knęła miksturę, albo na wodną puchlinę serca zachorowała i przez siedm dni nie przemów doń ni 
jednego dobrego słowa. Albo, gdy czasem synka za jego psoty wychłoszcze, to wyzywa] go w 
obecności synka, że jest tyranem, hyclem i oprawcą; żeby dzieciom raczej dał chleba, a nie katował  
ich i chłostał. Jeżeli ci zaś mąż co rozkaże, to pokaż mu, kto jest panem w domu i właśnie jemu na 
przekór nie uczyń tego, aby poznał, że nic w domu nie ma do rozkazywania. Gdy zaś postąpi sobie 
z tobą surowo, to uciekaj zaraz i nie wracaj do niego, choćby przez miesiąc cały i nie zapomnij 
powiedzieć  ludziom we wsi,  jakiego to  ponad  wszelką  miarę  złego  masz  męża,  a  jak  ty  przy 
wszystkich kłótniach i zwadach niewinną zawsze jesteś jako jagnię. A jeżeli starą masz teściową w 
domu, albo może nawet szwagrową, to nie dozwól jej sobie nic powiedzieć i dokuczaj jej tak, żeby 
rychło ze zmartwienia umarła, albo za życia uciekła.



Widzicie, małżonkowie, jeżeli w ten sposób postępować będziecie, będzie to najpewniejsze 
przygotowanie do piekła. Bo po śmierci każdy do takiego dostanie się miejsca, dokąd najlepiej się 
nadaje. Kto w niezgodzie żył, pójdzie tam, gdzie wieczna nienawiść i wieczna kłótnia panuje; ale 
jeżeli chcecie przyjść do miejsca wiecznego pokoju, to starajcie się już tu na ziemi w pokoju żyć i  
zgodzie. Bądźcie pobłażliwi i cierpliwi względem siebie; a jeżeli nie możesz znieść żadnego błędu 
u drugiej połowicy małżeńskiej, to nie trzeba się było żenić, bo niema na świecie człowieka bez 
błędu. Czyż sam tylko masz prawo mieć błędy a od drugich wymagać, aby byli  doskonałymi? — 
Starajcie się łagodną i przyjacielską zachętą jedno drugie poprawić; a gdy we was gniew nurtuje, to 
milczcie, aż gniew przeminie, by niebacznem, gorzkiem słowem nie rozpalić piekła w domu. — 
Inni ludzie nie powinni wcale wiedzieć, co się u was w domu dzieje; więc nie narzekajcie jedno na 
drugie przed sąsiadem, ciotką albo chrzestną. — Chcesz, żono, w strapieniu wylać serce swoje i 
ulżyć sobie, to nie pędź do plotkarskiej sąsiadki lub dobrej przyjaciółki (że Boże zmiłuj się), ale do 
innego idź domu i uskarż się Temu, który najlepsze ma serce i naprawdę pomóc może, mianowicie 
do kościoła, gdzie w Najświętszym Sakramencie czeka na ciebie Chrystus Pan. Jemu wylej serce 
swoje, Jemu się użal, bo On na pewno tobie pomoże. Módl się często do Boga, by u lekkomyślnego 
męża twego poprawę sprawił i umysłu i postępowania. U Boga niema rzeczy niemożliwej.

Abyście tedy starali się być cierpliwymi, opowiem wam, — dla przykładu, — następujące 
prawdziwe zdarzenie:

Pewna dobra kobieta miała męża o usposobieniu bardzo lekkiem i światowem. Ten siedzi 
sobie jednego razu — co się już stało jego zwyczajem — do późnej nocy w karczmie, w gronie 
swych kamratów od kieliszka, i opowiada, że ma żonę — najlepszą w świecie kobietę, gdyby się 
tylko  tak  wiele  nie  modliła.  „Zaręczani“,  mówi,  „gdy  pójdziemy  tak  wszyscy  razem,  jak  tu 
jesteśmy, do naszego domu, rozbudzimy ją ze snu i zażądamy wieczerzy, ona bez wymówek, bez 
ociągania się, natychmiast ją nam przygotuje“.

„A to świetna myśl!“ krzyknęli wszyscy i cała ta kompanja na wpół pijana, wybiera się w 
drogę i wśród śmiechów, krzyków i hałasu ciągnie ulicą do domu owej kobiety. Tu dobijają się do 
drzwi i wrzeszczą, aby co prędzej na dół zeszła i przygotowała im dobrą wieczerzę.

Jak myślisz, gosposiu? Co się stało?

Ty byś gwałtownie się oburzyła i ze złością przezywałabyś ich hultajami i łajdakami — niech idą 
wprzód się wytrzeźwić — na koniec drzwi byś im przed nosem zatrzasnęła,

Ta zaś dobra kobieta nosiła Jezusa w sercu, a z Nim razem Jego pokorę i cierpliwość. Z 
twarzą pogodną, bez szemrania,  zeszła na dół,  a usłyszawszy życzenie męża,  niezwłocznie,  nie 
opierając się,  udała się do kuchni,  aby przygotować, co miała,  dla niego i  jego towarzyszy, na 
wieczerzę. Niezadługo jedzenie stało na stole.

Grubjańscy, nieokrzesani goście, widząc taką cierpliwość, nie mogli wyjść z podziwienia i 
zdumienia,  a  mąż  jej  spoważniał  podczas  wieczerzy  i  zamilkł  zupełnie.  Głębokie  wzruszenie 
ogarnęło jego zdziczałe serce, a gdy goście odeszli, płakał gorzko ze skruchy i z miłości i odtąd stał 
się nowym, lepszym człowiekiem i wzorowym chrześcijaninem — zwyciężony temi dowodami 
miłości i cierpliwości swej dobrej żony.

Inna historja: Pewien mąż był istnym łotrem, w rodzaju tych, co to, kiedy tylko przyjdą do 
domu, żonę swą poniewierają i biją, jak gdyby ona zgrzeszyła a nie on, Jednak małżonka jego nie 
postępowała tak, jak wiele innych w podobnych wypadkach, które na jedno słowo lub wyzwisko 
odpłacają się w dwójnasób — ale znosiła to wszystko w milczeniu, modliła się i pracowała. Aż 
pewnego dnia siedzi mąż z głową opartą na ręku, głęboko zadumany, a od czasu do czasu pogląda 
cicho na swą żonę. „Słuchaj żono“, nakoniec się odzywa, „ja jestem wobec ciebie szatanem, tak 
dalej być nie może: albo się powieszę, albo się odmienię“. I uczynił to ostatnie. Od tego czasu nie 
wziął do ust ani kropli wódki, wieczory spędzał w domu i zaczął żyć z żoną w zgodzie i w pokoju.  
Z pewnością nie doszłoby do tego, gdyby żona miała gębę szeroką i złośliwą.



        Zapamiętaj  to  sobie  dobrze  i  spróbuj  sama  postępować  podobnie  z  szorstkim  swoim 
małżonkiem, czy też z innym jakim burzycielem spokoju w twym domu. Może to szwagrowa, albo 
inna jaka krewna męża — krzywo patrzy na ciebie, hardo odpowiada, plotki roznosi albo w inny 
jaki sposób dotkliwie ci dokucza. Co masz wtedy czynić?

Oto słuchaj:

Do  św.  Chryzostoma,  który  był  ojcem Kościoła  i  wielkim świętym,  przyszła  raz  jakaś 
kobieta, prosząc o        radę. A o jaką to radę? Może o to, jak wygrać jakiś proces, albo w innym 
jakim  świeckim  interesie?  Bynajmniej.  Była  to  osoba,  która  przede  wszystkiem  o  postęp  w 
pobożności  się  troszczyła.  Pytała  tedy świętego  biskupa,  jakiby mogła  spełnić  dobry uczynek, 
któryby Bogu był bardzo przyjemny. A on jej taką dat odpowiedź: „Weź jaką biedną osobę do domu 
i w Imię Chrystusa miej pieczę o niej“. Pobożna niewiasta tak też uczyniła. Ale po niejakim czasie 
znowu przychodzi do swego duszpasterza i mówi: „Ależ ojcze! toż to przecie wcale nic wielkiego, 
ani osobliwego, co mi poradziłeś. Osoba, którą przyjęłam, jest tak wdzięczna, pokorna i łagodna, że 
to prawdziwa przyjemność wyświadczyć jej coś dobrego“. A święty ojciec Kościoła odpowiada: 
„Wiem, wiem o tem“. I posłał jej jakąś starą kobietę, która była tak zła, przewrotna i grubjańska, 
niewdzięczna i ponura, jak tylko chyba sam szatan być może. — Gdy tedy owa pobożna niewiasta, 
w zamian za wyświadczone dobrodziejstwa, same tylko dąsy, docinki i mrukliwe odpowiedzi w 
nagrodę odbierała, udała się ta zacna i poczciwa dusza znowu do swego biskupa i opowiadała mu z 
radością: „Teraz, Ojcze, jest dobrze, teraz spełniam dzieło, za które mi nikt nie jest wdzięczny i 
tylko Bóg dostatecznie nagrodzić może“.

Czy wiesz, jaka w tej historji nauka dla ciebie? Otóż, nie ojciec Kościoła, św. Chryzostom, 
ale Ojciec najwyższy, sam Bóg umieścił w twoim domu teściowe, bratowę albo inną jaką osobę. On 
znał  bardzo  dobrze  jej  przywary  — może  lubi  ona  mruczeć,  lub  kłuć  jak  jeż  za  najlżejszem 
dotknięciem. Bóg to wie, a jednak umieścił ją obok ciebie. I na co to? Bóg czyni to w tym samym 
zamiarze, co św. Chryzostom, posyłając w dom swej parafjance ową niesforną kobietę. I ty masz 
ćwiczyć się w cichości, pokorze i uległości, masz zdeptać głowę gniewowi — to znaczy twojemu 
własnemu gniewowi, masz być usłużna względem tych, którzy ci się niewdzięcznymi okazują, jak 



to Bóg wobec nas czyni — masz przez to zwić sobie piękną i szlachetną zasługę dla nieba, niby 
wieniec z róż wspaniałych, choć może niejednokrotnie od ich ostrych kolców palce twoje krwawić 
się będą i niejedna łza gorąca na nie spadnie — tem wspanialsza i bardziej promieniejąca korona 
twoja będzie. Czuwaj zatem nad sobą — duszo kochana — bądź łagodna i dobra względem złych 
ludzi, którymi cię Bóg otoczył i nie niszcz swego kosztownego dzieła niecierpliwością lub narze-
kaniem.

A teraz na końcu tej gawędy dołączam jeszcze dwa niewielkie dodatki:

1. Zaprowadźcie w waszym domu — jeżeli tego nie uczyniliście — zwyczaj domowego 
nabożeństwa. Dom chrześcijański powinien być kaplicą — małym domem bożym — a wszystko co 
się w nim dzieje nabożeństwem.

Jakże to zrobić?

Pracować, jeść, spać w domu, to rzecz słuszna i potrzebna i taka też wola Boża. A jednak, 
aby wasza praca, wasze jedzenie i spanie były miłe Bogu, należy je uświęcić pobożną modlitwą, 
choć krótką, ale z serca płynącą, bo modlitwa ze wszystkich waszych zajęć jest w oczach bożych 
najważniejszą, a dla duszy pokrzepieniem — jakby pokarmem i napojem. Módlcie się tedy rano i 
wieczór z nabożeństwem I skupieniem, czy to z pamięci,  czy z książeczki i nie rozpoczynajcie 
prędzej waszych prac codziennych, ani nie kładźcie się na- spoczynek, zanim nie powiecie Bogu 
serdeczne  „dzień  dobry“,  albo  „dobra noc“.  Także  i  podczas  dnia,  jako też  i  w nocy,  gdy się 
obudzicie, oddalajcie od siebie wszystkie złe i niesforne myśli, a starajcie się o myśli dobre i święte, 
podnoszące serce do Boga. Dobre myśli, to pszczoły miód znoszące — złe, to osy, które tylko kłuć 
potrafią.

2. Nie nadużywajcie stanu małżeńskiego! Nie moja to sprawa wiele o tem mówić. Ale to 
wam powiadam: niejedni małżonkowie grzeszą ciężko, sami o tem nieraz nie wiedząc. Kapłan nie 



może tak jasno i otwarcie o tem mówić na ambonie, bo w kościele znajduje się młodzież niewinna i 
starcy  z  oschłem  sercem.  Ani  w  książkach  do  nabożeństwa,  w  przygotowaniu  do  spowiedzi, 
wyraźnie o tem się nie pisze. Stąd niektórzy nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, że wogóle można 
nadużyć stanu małżeńskiego i myślą, że tam wszystko wolno, a więc ani się z tego nie spowiadają, 
ani żałują, ani poprawiają, a żyją i umierają bez wszelkich skrupułów w grzechach śmiertelnych. 
Będzie  to  dla  niejednego  straszną  niespodzianką  na  sądzie  ostatecznym,  gdy  mu  się  tam 
przedstawią  jako przestępstwa kryminalne  niejedne  sprawy,  które  tylko  za  lekką  rzecz  uważał. 
Rozpytaj się zatem lepiej jakiego sędziwego, sumiennego duszpasterza, jeżeli nie jesteś pewny, czy 
i  w waszem małżeństwie wszystko jest  w porządku. A porzuć wstyd fałszywy,  abyś  kiedyś,  na 
sądzie ostatecznym, nie musiał się wstydzić tych sprośności, które teraz włóczysz z sobą.

O jednym takim grzechu  chcę  ci  choć  kilka  słów powiedzieć  — a  jest  to  grzech,  gdy 
małżonkowie,  czy to  przez chciwość,  czy przez obawę,  że nie  będą mogli  liczniejszej  rodziny 
wyżywić, sami psują porządek Boży i starają się o to, aby nie mieć więcej dzieci, a mimo to nie 
chcą żyć w zupełnej wstrzemięźliwości. Rozważcie sobie dobrze, w jakim celu ustanowiony stan 
małżeński — w każdym razie nie dla rozpusty.

Niejeden  żołnierz,  urzędnik,  niezasobny  młodzieniec,  lub  córka  wyrobnika  nie  mogą 
wstąpić do stanu małżeńskiego z powodu ubóstwa, lub trudnych warunków życia, a jednak wielu 
żyje w stanie wolnym uczciwie, bo przecież wiedzą, że człowiek jest człowiekiem, obrazem Boga, 
a nie zwierzęciem i że kiedyś stanie się równy aniołom, którzy się także nie żenią. Jeżeli więc ci 
żyją wstrzemięźliwie, to także małżonkowie powinni się zachowywać w swym stanie w uczciwości, 
a nie zniżać się do zwierząt bezrozumnych.

A kto  nad  sobą  panować  nie  umie,  ten  pozostanie  zawsze  malcem źle  wychowanym i 
nieokrzesanym, chociażby już miał siwe włosy i dzieci takie duże, jak strzelec podhalański.

Takie to moje zdanie w tej sprawie. Są ludzie — jedni chodzą w prostych siermięgach, inni 
w lakierkach i  frakach,  — którzy myślą  inaczej.  Ale  tu  chodzi  głównie  o  to,  kto  będzie  miał 
słuszność na końcu. Pismo św. wyraźnie mówi: „Kto dla ciała sieje, z ciała żąć będzie skażenie“.

 

 


