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CZCIONKAMI DRUKARNI FELIKSA WESTA W BRODACH.



Idziem! Ścieśniają się szeregi; łączą się hufce i powiewają sztandary, a lud 
całej Polski zwarty postępuje z zapałem , by w roku jubileuszowym Skargi uczcić tego , 
któremu św iętość i wielkość przyznaje świat cały!

Idą świetne szeregi znakom itości kraju, spieszą hufy pisarzy i poetów , huczy  
pieśń hymnem czci, uwielbienia i w dzięczności dla św iętego Proroka narodu, co w ró
żył śm ierć, lecz i zm artw ychw stanie! Na cichych polach naszej Ziem icy wstaje jutrzenka, 
zwiastunka promiennej światłości, ku niej z wyciągniętemi dłońmi biegną zastępy, niosąc 
dary —  na co  kogo stać —  w cześć i hołd zbolałemu Miłośnikowi O jczyzny.

W śród tych szeregów , mali, nieznani, postępujem  i my, młodzież Chyrowska. 
Nie strojne szaty tego orszaku, nie brzęczy huczną pieśnią lutnia, nie trzepoce dumny 
p rop orzec nad naszemi głowami —  bo nikłe my, wiotkie rośliny dopiero, rozkwitłe 
pęki kwiecia zaledwie, —  lecz idziem raźno, z weselem na tw arzy, z uśm iechem  na ustach, 
idziemy, by razem z całem krajem złożyć hołd serc m łodocianych tem u, co  jako słońce 
świeci naszej ziemi.

M yśm y mali —  on wielkością!
M yśm y słabi —  on m ocarny stalą woli i zaparcia!
M yśm y nędzni —  on b ogacz Pański przeogrom ną miłością B oga, 

Kościoła i O jczyzny!
D o niego idziemy po hart i m oc, po św iętość i cnotę, po m iłość ojczystej 

ziemi —  niechaj on zaprawi nas na trud i znój, jaki czeka każde pacholę tej ziemi, 
co , zmarniała błędami poprzednich pokoleń, tylko praw ością potom nych odrodzoną  
b yć m oże.

Lecim do niego jako orły białe Polski, a on niech ozłoci nam pióra na b o
haterski lot, niech rozpali w duszach żar i skry płomiennej miłości B og a i O jczyzn y!

Z  niezliczonymi zastępami narodu składamy hołd Skardze, niosąc Mu skrom ne 
wiano, tę oto „Jednodniów kę", ścieląc przed stopy Jeg o  wszystko, co  w nas najży
w otniejsze: m łodzieńcze serca z dobrą wolą.

Niech je uświęci i napełni m ocą B ożą na wielkie i święte boje.

Chyrowskie Koło Tow. im. P. Skargi.



Hymn.

Boże, w którego ręku łubów losy,
Twoją prawicę wielbim dziś w pokorze;
Uchyl zasłony, skłoń ku nam niebiosy,
I spojrzyj na nas, Ojców naszych B o że!

Usłysz błagalne serc naszych wołanie, 
Ojczyznę smutną pociesz, pociesz, Panie!

W łzawej zadumie dzisiaj lackie niwy 
Patrzą w grób syna, co stał na ich straży,
A z troską pyta narób nieszczęśliwy:
Kto go tak uczyć, kto karcić się waży?

Usłysz błagalne serc naszych wołanie, 
Ojczyznę smutną pociesz, pociesz, Panie!

Skarga w mogile, —  i któż nas pocieszy?
Kto w bolach boba sił słowem natchnienia ?
Kto takiem sercem nam w pomoc pośpieszy?
Kto nas powiebzie po brobze zbawienia?

Usłysz błagalne serc naszych wołanie, 
Ojczyznę smutną pociesz, pociesz, Panie!

O popatrz, Panie, jak z sercem zbolałem 
Stajem by łzami skropić prochy jego...
Zlituj się, prosim, nab narobem całym,
Nowe proroki ślij bo łubu Twego!

Usłysz błagalne serc naszych wołanie, 
Ojczyznę smutną pociesz, pociesz, Panie!

Modlitwa.

Z niebios nabrajskiej krainy
0  spojrzyj Stróżu tej ziemi,— 
Patrz, jak bziś kwiatem, jej syny, 
Wieńczym Cię błońmi wbzięcznemi.

Tyś był kapłanem narobu,
Tyś buchem wióbł go proroka,— 
Tyś stróżem polskiego grobu
1 bzisiaj strzeż go z wysoka.

Na straży stałeś Kościoła,
Jak prawy krzyża obrońca;
Na głos Twój pierzchał bo koła 
Wróg, jak mgła przeb blaskiem słońca.

O spójrz bziś, prosim, z niebiosów 
Na kraj Twój i lub Ci brogi,
Gby już nie na grom Twych głosów, 
Diech przeb Twym buchem mkną wrogi.

Osłoń nas tarczą moblitwy,
Bąbź nam u Pana kapłanem, 
Prowabż nas, jak wóbz bo bitwy
I uwieńcz zwycięstwa wianem.



Z n ajstarszy ch  św iadectw .

Listy Ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566— 1610 
wydał X. Jan Sygański T. J. 1912. Kraków.

Dr. Mikołaj Gelazyn do kard. J. Fr. Commendoniego.
Lwów 6. listopada 1568.

Szanowny ów kapłan, Piotr Skarga, kościoła 
naszego i kanonik i doktor, pobożnej pielgrzymki 
wiedzion pragnieniem, wyruszył do Rzymu. Gdyby 
on, obowiązkom swoim i powołaniu swojemu po
ważnie i na seryo, dzielnie odpowiadając, mocno przy 
kościele naszym był pozostał, nie wiem, czy nie 
z lepszą swoją u Boga zasługą i nagrodą, a z pew
nością z większym powszechnego pospólstwa i ca
łego narodu pożytkiem, byłby uczynił, co wasza 
najjaśniejsza Wysokość sama słuszniej osądzi. Tego 
ja człowieka najjaśniejszej Wysokości waszej nie 
polecam, boć wiem, iż jest on u Niej w bardzo 
wielkiem zaleceniu i umiłowań bardzo: ale o to, 
nie tak mojem jak całego państwa i kościoła na
szego imieniem proszę i błagam, aby go najjaśniej
sza Wysokość wasza albo z Rzymu zaraz wydaliła, 
albo, czego wszyscy więcej pragniem, z drogi jeszcze 
do nas zawróciła. Dziwnem jest bowiem, jak bardzo 
wszyscy dobrzy i nabożni go pragną; prócz tego 
wielka zachodzi obawa, by po oddaleniu się tego 
jednego czujnego a bystrego stróża, ludzie prze
wrotni, którym on życia swego nieskazitelnością 
i nauką oraz swoją cnotą usta zamykał, albo przynaj- 
miej przymykał, skroś wolności onej, która w naszem 
królestwie (co boli!) rządzi, na coś się nie pory
wali i słabszym sumień nie gmatwali.

L ist 2.

X. P. Skarga do Marcina Kromera, Kustosza San
domierskiego. Kraków 13. listopada 1568.

Nie mnie, lecz synom skarbić pragnąc, posta
nowiłem udać się do Rzymu, opiekunie mój naj
szanowniejszy, o to jedno się troszcząc, abym u Wa
szej Wielebności zamiaru mego sprawiedliwe zna
lazł tłómaczenie. Nie mam za Wolą Bożą, jeśli 
dobrze zbadałem siebie, oka złośliwego, a spodzie
wam się, że i ciało moje zaciemnionem nie będzie. 
Teologów nigdy nie słuchałem, Ojców (dzieł) nie 
widziałem, a trudne i z dnia na dzień coraz prze- 
wrotniejsze herezye zwyciężać trzeba, obyczaje og

nistą naprawiać wymową, katolickie utwierdzać dog
maty, żyjąc bez obrazy, owszem ze zbudowaniem 
wszelakiem...

List 3.

Kard. Commendoni do Kard. Hoziusza. Mambach 
pod Wiedniem d. 1. lutego 1569.

Miałem u siebie w Wiedniu przez kilka dni 
Piotra Skargę, kanonika lwowskiego, wielkiej poboż
ności i zacności męża, i byłbym go wziął z sobą 
do Włoch, gdyby był chciał na mój odjazd zaczekać. 
Wyjechał stąd przed 1. stycznia, a nic mi o swym za
miarze wstąpienia do Towarzystwa nie mówił. Jeżeli 
go Bóg do tego rodzaju życia powołuje, nie należy 
go zatrzymywać, pożyteczniejszym bowiem może 
się stać własnej ojczyźnie, gdy zasadami Towarzy
stwa przejęty, do niej powróci.

L ist 4.

X. P. Skarga do Prowincyała Magiusza. 17. lipca 
1573. Wilno.

Nie powściągam się od łez, Wielebny i naj
zacniejszy ojcze, kiedy rozważam, jak pewnie głos 
Boży utwierdza nas codzień, żeśmy na Litwę we
zwani, aby przywracać wiarę katolicką, która już 
upadała, jak sądzą wszyscy — kiedy nakoniec 
codzień i coraz więcej pojmuję, co za żniwo nas 
czeka, co za trudy niewątpliwie pełne plonu i bło
gosławieństwa Pańskiego. Z politowania krają się 
wnętrzności moje, kiedy patrzę na klęski tego 
kraju: tyle tysięcy katolickiego ludu bez pasterzy, 
bez chleba, o który proszą maluczcy, tak dalece, 
że niektórzy z nich muszą odbyć 20 mil, aby się 
spowiadać w Wilnie.

List 31.

1584. Gaspar Wilkowski.

Jużbych je* był dawno wydał, ale dowiedziaw
szy się, iż tęż pracę podjął z rozkazania Najjaśn. 
Króla i Р. n. М. X. Piotr Skarga T. J. człowiek 
wielkich darów i robotnik w Winnicy Pańskiej pilny 
i szczęśliwy: włożyłem je w kąt, aż mię pisaniem 
swem między innemi namowami, niepilność dru
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karską wspominając, sam X. Skarga bo wydania 
ich przymusił.

* D ziesięć m ocnych bow ofiów ... CSmunOa Kam piana T. f .  
(W stęp) W ilno. 1584. O braz b ib liog raficzn o -h isto ry czn y . A. lo c h e r . 
T . II  s tr . 486. W ilno. 1842.

1588. X. P. S k arg a.

Z listu pożegnalnego do Bractwa miłosierdzia.

Pokornie was, jako dzieci moich najmilszych 
w Bogu upominam i przez wnętrzności miłosierdzia 
Boskiego proszę, stójcie a trwajcie statecznie w tem, 
coście przedsięwzięli w tem Bractwie. Nie bądźcie 
onym słupem u Daniela proroka, który miał złotą 
głowę, a ramiona srebrne, a piersi mosiądzowe, 
brzuch żelazny, a nogi napoły z gliny. Złotemeście 
poczęli, złotem kończcie. Chuć wasza do miłosier
dzia niech kwitnie, a nie tanieje, ani schodzi, aby 
się w glinę i w ziemię nie obróciła. Nie bądźcie 
Lotową żoną, obracając się nazad, aby z was niemy 
słup nie został. Bydło ono i krowy, które skrzynię 
Boską od Filistynów wiozły, na swoje się dzieci 
nie oglądając, prostą drogą szły, ani w prawo ani 
w lewo się nie skłaniając. Tak i wy, choć pokus 
wiele, które was od statku odwodzić i zbijać mają 
z drogi i do rzeczy milszych u świata odwodzić 
będą, nie dbajcie, zwyciężajcie w Bogu przeciwne 
skłonności. Ten ciężar święty, któryście na się wło
żyli, aż do drzwi gospodarza, który wam zapłaci: 
to jest aż do śmierci donieście. Bo jeśli na ulicy 
porzucicie, utracicie zapłatę. Nie na datku należy 
tak wiele tego Bractwa trwałość, ale na pilności 
i chęci do dobrego. Włóż kwartnik na dzień, nie 
poczujesz ciężkości dla pilności: zamieszkaj na 
sześć niedziel albo dziesięć, dopiero ciężkość po
znasz, i zwątpiwszy przestaniesz, i nie odpłoszy 
cię od dobrego ubóstwo a skąpstwo, ale samo le
nistwo i zaniechanie. Uczęszczajcie, proszę, na kol- 
lekty niedzielne, i w tem większą i wdzięczniejszą 
i sobie pożyteczniejszą jałmużnę poczytajcie. Bo 
przyjściem na schadzkę zbudujesz brata twego, iż 
na cię patrząc pomyśli: o jako ten pilnuje służby 
Bożej, radby i krew swoją dał ubogim. Tam słu
chając nędze ludzkiej, o swojej też, która na cię 
przyjść może, pomyślisz, i pokory się nauczysz. 
Jeśliś frasowity, z innemi płacząc pociechę weźmiesz, 
miłosierne serce twoje w nędzy cię własnej ucieszy: 
gdy ludzkiej pomagać chcesz, twojej Bóg nie za
pomni. Pewnie u niego miłosierdzie znajdziesz, gdy 
go sam nad bliźnim czynisz. Święto uczcisz, jako 
Tobiasz, dobrze drugiemu czyniąc: próżnych rozmów 
i złego towarzystwa ujdziesz: zapłatę jałmużny, która 
się z Bractwa w ten dzień da, tak jakobyś ją sam 
jeden dał, odniesiesz.

Jeśli którzy (czego uchowaj Boże) odpadać 
od Bractwa będą, tem się nie gorszcie: bo nie 
wszystkim Pan Bóg daje wytrwanie do końca, sami
o ten dar Boski proście zawdy z pilnością. Wiele 
ich bieży, mówi Apostoł, ale nie wszyscy do kresu 
dobieżą. By was w Bractwie, na co nigdy, dufam 
Panu Bogu, nie przyjdzie, siedm tylko, tak jako się od 
siedmiu poczęło, zostać miało: serca nie traćcie.

Czyńcie swe: byście tyło i kilka groszy na tydzień 
na ubogie dawali, za sto złotych wam stanie: a sta
tek i uprzejmość do Boskiego naśladowania i po
mocy bliźniego, więcej niźli pierwej, godniejszych 
i lepszych przywiedzie. Napędzi ich Pan Bóg nad 
nadzieję waszę, z jednego będzie dziesięć, a z dzie- 
sięci sto, jedno nie odbiegajcie sprawy Boskiej 
i tej roboty jego, którą między wami zacząć raczył. 
Bójcie się Pana Boga, abyście mu tego żniwa 
i roboty tak drogiej, z której ma tak wielką cześć, 
waszym niestatkiem nie psowali, i złym przykładem 
drugim serca nie kazili, myśląc sobie, jeśli bez 
przyczyny omieszkam i zaniecham, jałmużna ubogim 
ustanie, popsuje dobre uczynki, Bractwo osłabieje, 
szkoda się przez mię Panu Bogu, bliźnim i stra
pionym stanie. Jeśli w tem świętem przedsięwzięciu 
mocnie trwać, i gorąco je prowadzić i konać bę
dziecie, da wam Pan Bóg także błogosławieństwo: 
będziecie jako drzewo nad wodą szczepione, które 
się suchości nie boi, liście zawdy zielone ma, 
a owocu nigdy rodzić nie przestanie. I będziecie 
nie tylko miastu temu, ale i koronie wszyst
kiej na przykład błogosławieństwa, i z was wynijdą 
inne Bractwa, jakoż już poczynają, które Pan Bóg 
przykładem waszym wzbudzi, które się takich i in
nych miłosiernych uczynków rozmiłują; i słysząc
0 waszych świętych sprawach, rzekną: Błogosła
wieństwo Pańskie nad wami: oto wam błogosławim 
w imię Pańskie. A jako Apostoł święty Koryntczyki 
za ich kollekty i jałmużny na takie ubogie, jak wy 
opatrujecie, upewniał, tak i wy tego pewni bądźcie, 
iż się duchowne dary i łaska Boża w was roz
mnoży, a nigdy wam na potrzebach waszych scho
dzić nie będzie, z których zawdy drugim dobrze 
czynić będziecie mogli. Ten, prawi, który daje ziarno 
siejącemu, da wam i chleb do żywności: i rozmno
ży ziarno jałmużny waszej i rozmnoży żniwo 
zboża sprawiedliwości waszej, iż we wszystkiem, 
to jest, w duchownych i świeckich dobrach po
mnożeni, chwalić i dziękować Panu Bogu w pro
stocie nie przestaniecie. Nakoniec na tem żeg
naniu dajcie mi swoje prawice, a uczyńmy 
rozchodząc się, Apostolską zmowę: Ja grzesznik 
wielki, w moich około świętej Ewangelii pracach
1 modlitwach nigdy was nie zapomnię, a wy ubo
gich nie przepominajcie. Łaska Boża z wami najmilsi 
Bracia i Siostry. W Krakowie 19 Septembra 1588.

Książka pam iątkow a Arcyb. M iłosierdzia. Kraków , 1884 s tr . 22.

1588. M elchior Pudłow ski.

Nie skarżcie się na Skargę, iże się frasuje
Na nas, bo w nas niecnoty wielkie upatruje. 

Raczej się skarżmy na się, jemu pokój dajmy,
A żywota naszego lepbj poprawiajmy 

Za jego świętą nauką, co podaje z nieba:
Tedy nam już nie będzie skarżyć się potrzeba 

Na jego frasowanie: i on chwalić będzie,
Jeśli w nas co postępków pobożnych przybędzie.

W ierzbow ski, М. P . i jego pism a 39. we&ł. prof. Chrzanów - 
kiego «Kazania sejm ow e* 1912.
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1609. X. S tan isław  G rochow ski.

Starzec Starcowi.

Ilekroć, Ojcze Skarga, panom rym swój bawam, 
Albo książką poświęcam, kłopot im zabawam;

Bo pobczas na drugiego taka trwoga pabnie,
Że tytuł swój ujrzawszy, na twarzy poblabnie.

Powiem przyczynę, przecz tak chwałą pogarbzają: 
Pobobno chwalebnego rzabko co bziałają.

Zaczem iż brzybkie skąpstwo świat opanowało,
Do ciebie naostatek ubać mi się zbało.

Rzeczesz, a mnie co po tem ? Wiem, że wiele robisz, 
Ojcze! czem Kościół Boży i Ojczyznę zbobisz.

Otóż się racz ochłobzić tą kartą, a za co
Surowym masz być zawsze, jako rzymski Kato?

1 żołnierz zjeżbża z pola, konia rozsiobływa,
Gby wibzi, że go zjeźbził, i sam obpoczywa.

Co większa, sam Zbawiciel raz z boktormi siabał, 
Drugi raz go wibano, a On z bziećmi gabał;

I strofował tych, co im przystępu bronili
Do niego, tak mu bzieci wbzięczni goście byli.

A starzy czy nie bzieci ? Owszem bwakroć bzieci; 
Gabajważ teby z sobą, bośwa w jebnej sieci.

Połóż poważne pióro, złóż jarzmo z swej szyje, 
Wytchnij co; wół ustawny w pracy krótko żyje.

Mniemam, że tak uczynisz, o co pilnie proszę, 
Obmiotu ani wstybu niechaj nie obnoszę.

Inaczej skarżyłbym się na nielubzkość twoją,
Ale na Skargę skarżyć, wolę wzgarbę swoją.

W ydanie Turow skiego. Kraków  1859. Т . I. s tr. 287.

Na kazania ks. Piotra Skargi.

Gby na wierzch pięknej góry Parnasu wieść przyszła,
O Skarbzynej postyli, że na światło wyszła, 

Zbumiał się bostawszy ksiąg, miejsca przełożony 
Apollo, bziewięci sióstr kołem obtoczony.

1 rzekł: wiem że, zimny kraj, skąb ibą te księgi, 
Lecz z nich ogień niebieski pała jakiś tęgi.

Jeśli kieby w słowiańskim języku,
Teraz masz bosyć pisma czytelniku;
Gby zakon pański lubzie poważali,
Na sercach sobie kazanie pisali.

Oto pobobno w ostatnią gobzinę
jeszcze nam bał Bóg postylę Skarbzynę,
Którą z ochotą jebnak przyjąć trzeba 
A polepszenia szukać z niej i nieba.

Ale ja bzwonka ruszając, rzecz mylę:
Pobobno bosyć, ile na postylę,
Którą zalecać, trzeba na to Skargi 
Drugiego, moje nie potemu wargi.

jeśli masz, bracie, potemu baczenie,
Czytając poznasz, jakie tu strumienie 
Wób żywych płyną buszom ku ochłobzie. 
Boże! omyj nas wszystkich w takiej wobzie.

W iersze  i inne pism a. W ydanie T urow skiego. Kraków . 1859.
T. I . str . 246.

1610. X . P . S k arg a .

Przedmowa do „Wzywania do pokuty'.

Miałem na bworze Króla J. M. Pana naszego 
Miłościwego towarzysza miłego, X. Friberika Bar- 
sciusza, spowiebnika Królewskiego, przez lat więcej 
niżli ośm. Ten patrząc na jawne grzechy tego Kró
lestwa, w którem się urobził, i bobrze tego świabom 
był, i onej świabomości przy Królu J. M. mieszka
jąc, przyczynił: ten namawiał mię często, zwłaszcza 
roku tego, którego brogi tej bokonał, abych po
wszechne upominania bo lubzi Korony tej na pi
śmie pobał, wzywając ich bo pokuty, a karanie 
Boskie bliskie ukazując. Mówiłem mu, żem to uczy
nił w Kazaniach Sejmowych. Obpowiabał, iż te 
Kazania w księgach są wielkich, które rzabki kupi: 
potrzeba co krótkiego, zręcznego, lubziom barmo 
bez pieniębzy pobmiatać. Wzruszyłem się jego mową, 
znając wielkie cnoty i nabożeństwo jego, i miłość 
ku czci Bożej, i ku buszom lubzkim i Ojczyźnie: 
i miałem to wolą uczynić, co rabził, ale jeszcze 
słabą, której inne tegoż też końca zabawy zastę
powały. Ale gby trochę przeb śmiercią w Wilnie 
mię pożegnawszy, z Królem się J. M. bo Moskwy 
puściwszy, z Orszej mię jeszcze pisaniem 4. bnia 
Septembra banem upomniał; abych zostając na 
miejscu, a wolny ob wojennej brogi bębąc, tej po
sługi busz lubzkich nie omieszkał: począłem pilniej
0 tem myślić. A gbym usłyszał, iż 21. miesiąca Li- 
stopaba, roku przeszłego 1609. w obozie pob Smo
leńskiem w Bogu zasnął, barzom się bo wykonania 
raby jego pobpalił. To rozumiejąc, iż mię bo tego 
wióbł jako Prorok i Kapłan Boży, który świątobli
wą śmiercią sprawy i mowy swoje zamknął. Bo 
służąc w obozie schorzałym żołnierzom, i busze
1 ciała ich opatrując, a piętnaście ich przeb sobą 
w katolicką wiarę przebrane na Boży sąb w bo- 
brej nabziejej puściwszy, sam ob ich choroby za
rażony poległ.

Inne też, na którem patrzył, święte cnoty za
konnego nabożeństwa jego w tem mię umacniają: 
iż ona mowa jego z Boga była: a iż jakie pro
roctwo abo natchnienie miał ob Ducha Świętego
o pokaraniu Królestwa tego, jeśliby w tych zło- 
ściach trwało, a pokutą ich nie znosiło. Położę 
trochę słów z listu jego, który bo mnie z Orszej 
pisał. »0  pisaniu (prawi) twoim bawnom pobawał, 
iż mi się to zba przystojno osobie twej, gbyżeś 
generalnym był kaznobzieją na Sejmach i na Dwo
rze Królewskim, abyś też generalne uczynił upomi
nanie na wszystko Królestwo: aby pokutowali za te 
grzechy, które są jawne, i bez karania, i jeszcze 
nie ustają: abyśmy w czas sprawiebliwemu gniewu 
Bożemu zabiegali. Bo naprzób pewna rzecz jest, iż 
się wiele grzechów wielkich i jawnych w tem Kró
lestwie najbuje, których nikt nie karze, i karać je 
trubno. Jako bluźnierstwa na Pana Boga i na 
Święte jego, etc. Zwojowanie Kościołów, i złupienie 
ich imion, i bziesięcin, które sami ciasno na się ob 
pobbanych wyciągają. Jest i uciśnienie wielkie pob- 
banych ubogich, złupienie ich, a zwłaszcza przez 
żołnierze. Tak wiele mężobójstw, których nie karzą.
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Tak wiele nieczystości, etc. Jako W. M. możesz 
wiele tego, będąc świadomy, wyliczyć. I to też pe
wna, iż takie grzechy P. Bóg karze, gdy ich urząd 
nie karze: ani się pojedynkową pokutą zgładzają. 
A Pan Bóg ma czas zamierzony, póki czeka, ażby 
się dopełniły grzechy Amorejczyków i innych także 
narodów. Który czas gdy wychodzi, sroga pomsta 
Jego następuje: na którą patrzym w Inflanciech 
i w Moskwie. A kto wie, jeśli i od Polski daleka: 
pewnie nie minie, jeśli pokuta nie zajdzie. Bo są 
grzechy w niej niektóre, do Boga w Niebo o pom
stę wołające" etc. — I zamyka tak ten list: „To 
W. M szerzej rozwiedziesz i lepiej pisaniem spo
rządzisz. Wyprasować potrzeba kila tysięcy exem- 
plarzów: do czego wiernie pomogę, o jałmużnę się 
starając."

Te słowa jego, które mię bardzo obeszły, zwła
szcza z takiej szczerości i miłości ku duszom ludz
kim i ojczyźnie pochodzące, i takim żywotem 
i śmiercią zamknione. 1 przeto w Imię Pańskie tę 
Kapłańską i Kaznodziejską robotę, Bogiem posi
lony zaczynam, prosząc, aby mię Pan Bóg Duchem 
Prorockim, i duchem tego towarzysza mego, i in
nych nad grzechami tego Królestwa płaczących, 
opatrzyć raczył: a na przymówki, wrzaski, gniewy, 
groźby, słupem mię żelaznym i miedzianym murem 
uczynił. Oddaję cię Panu Bogu, cny Czytelniku, sobie 
i mnie, grzesznikowi zastarzałemu, uproś u Pana 
Boga prawdziwą pokutę, i koniec dobry tej drogi. 
W Wilnie Roku 1610. Miesiąca Kwietnia.

K azania. Tom V. W ilno. 1793. S tr . 245.

N ajw ażniejsze pism a i w ydania  
X. P io tra  S k argi T. J.

1576. Pro sacratissima Eucharistia contra hae- 
resim Zwinglianam. Ad Andream Ѵоіапит... Ѵііпае.

1577. O jedności Kościoła Bożego pod jednym 
Pasterzem i o greckiem od tej jedności odstąpieniu 
z przestrogą i upomnieniem do narodów ruskich 
przy grekach stojących, rzecz krótka na trzy części 
rozdzielona. Wilno.

1579. Żywoty świętych starego i nowego za
konu... W Wilnie z drukarni Mikołaja Chrysztofa 
Radziwiłła.

1582. Artes duodecim sacramentariorum... Vil-
nae.

1582. Siedm filarów, na których stoi katolicka 
nauka o Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, po
stawione przeciw nauce zwingliańskiej i kalwińskiej 
Jędrzeja Wolana... w Wilnie.

1584. Dziesięć wywodów, dla których Edmun- 
dus Kampianus z Londynu Societatis Jesu wszystkie 
heretyki co najuczeńsze w Angliej na dysputacyą 
około wiary wyzwał, pisane od niego do akademii 
Oksonieńskiej i Kantabrijskiej. A dla lepszego zro
zumienia rzeczy tej położone są na przodku dwa 
listy jego... A na końcu krótka historya męczeństwa 
jego dołożona jest. W Wilnie.

1585. Żywoty świętych... W Krakowie w dru
karni Piotrkowczyka.

1588. Bractwo miłosierdzia w Krakowie u Ś. 
Barbary zaczęte roku Pańskiego 1584 miesiąca 
octobra.

1592. Upominanie do Ewangielików i do 
wszystkich społem nie katolików... Kraków w dru
karni Łazarzów.

1592-3. Żywoty Świętych. Wydanie krakowskie.
1595. Kazania na święta i niedziele całego ro

ku. Kraków. (Posiada je bibl. Chyr.)
1597. Obrona Synodu Brzeskiego. Kraków.
1597. Kazania na niedziele i święta całego roku... 

z przydaniem Kazań sejmowych. W Krakowie w dru
karni Piotrkowczyka.

1598. Żywoty świętych. W Krakowie.
1600. Kazania o siedmi Sakramentach... przy

dane kazania przygodne. W Krakowie.
1601. Żywoty świętych. W Krakowie.
1603. Roczne dzieje kościelne od narodzenia 

Pana i Boga naszego Pana Jezusa Chrystusa wy
brane z rocznych dziejów kościelnych Cesara Ba- 
roniusza.

1603. Żywoty świętych. W Krakowie.
1604. Zawstydzenie Aryanów i wzywanie ich 

do pokuty. Kraków.
1606. Na artykuł o Jezuitach Zjazdu Sędo- 

mirskiego, czytany w Wiślicy przed Królem J. M. 
Kraków.

1607. Próba zakonu S. J. Kraków.
1608. Żołnierskie nabożeństwo to jest nauki 

i modlitwy i przykłady do tego stanu służące.. Wo
dzom wojska przesławnym Janowi Carolusowi Chod
kiewiczowi... i Stanisławowi Żółkiewskiemu... Kra
ków.

1609. Areopag, to jest wykład słów św. Pawła 
Apostoła, któremi w Areopagu trybunalisty po
gańskie w Atenach do wyznania jednego Boga na
mawiał. Kraków.

1609(?). Wtóre zawstydzenie Aryanów przeciw 
Moskorzewskiemu. Kraków.

1609. Wzywanie do pokuty. Kraków.
1610. Żywoty świętych. W Krakowie.
1610. Na treny i lament Theophila Ortologa do 

Rusi greckiego nabożeństwa przestroga. Kraków.
1610. Przestroga do Rusi przeciw Filaletowi. 

Kraków.
1610. Kazania przygodne z innemi drobniej- 

szemi pracami. W Krakowie. (Posiada je bibl. Chyr.)
1611. Wzywanie do jednej zbawiennej wiary. 

Wilno.
1611. Na moskiewskie zwycięstwo... w Wilnie 

w dzień św. Jakóba. Kraków.

1612. X. Fabian Birkow ski, Dominikanin.

Wyjątki z drugiej części mowy pogrzebowej.

Urodził się w Mazowszu roku pańskiego 1536, 
dziecinne lata w pięknych i pobożnych obyczajach
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strawiwszy, w roku 17. tu bo Krakowa, jako bo 
krynicy nauk pobożnych przybył, i w akabemii 
krakowskiej we bwie lecie potem wziął świabectwo 
jawne ćwiczenia swego w naukach (primam lauream 
zowią uczeni). Rosła bla tego honoru miłość w nim 
bo matki tej akabemii przez wszystkie lata, i krze
wiła się aż bo starości; chciał ją nakoniec oświab- 
czyć pismem jebnem, które pilnie uczynił, o św. 
Janie Kantym, w którem chęć swoję wielką i miłość 
stateczną bo akabemii krakowskiej potomnym cza
som pobał ku rozczytaniu.

Roku Pańskiego 1563 subbyjakonem został, 
zaraz i kaznobzieją. Ta była wola świętej pamięci 
arcyciskupa lwowskiego ks. Tarły, który piękne w nim 
przymioty bacząc, bo urzębu tego kaznobziejskiego 
należyte, w prawach kościelnych uczynił byspensę; 
kapłanem potem prębko został, a zaraz proboszczem 
rohatyńskim, i niebługo zatem kanonikiem, i kazno
bzieją lwowskim. Słubze Pańskiemu, na małem prze- 
stawającemu, zbało się wiele tych beneficyjów ko
ścielnych; kanonija i probostwo; blatego zaraz 
kanonikiem zostawszy, puścił probostwo rohatyńskie, 
a gorąco serce swe obrócił bo kaznobziejstwa. 
Czegóż na ten czas nie czynił nasz ksiąbz Piotr 
Skarga, co bobremu przynależało kaznobziei czynić. 
Heretyki nawracał, miębzy którymi jebnę wojewo- 
bzinę ruską, uporną w błębzie swym przebtem, po
wolną potem, pob jarzmem prawa Bożego wibziały 
oczy jego. Do więzienia, w którem złoczyńcy na 
śmierć osąbzeni bywali, chobził, onych, aby na bu
szach nie ginęli, upominał. Niewiastę jebnę, bla 
świętokrabztwa na śmierć skazaną, prowabził na 
plac, spowiebzi św. przebtem jej wysłuchawszy, 
krucyfix przeb nią ibąc w rękach trzymał.

Ale na większe prace gotował Bóg robotnika 
swego; bla tegoż puścił mu prębko potem bo serca, 
aby pogarbziwszy światem tym marnym, Panu Bo
gu służył w Towarzystwie Jezusowem zakonnikiem. 
Bieżał teby bo Rzymu, i w mieście po szczęśliwej 
śmierci błogosławionej onego młobzieńca Stanisła
wa Kostki, tam przybył, i pragnienie swoje ochło- 
bził 2 bnia lutego r. P. 1569. Próbę swoję w Rzy
mie obprawiwszy, i pewny czas na słuchaniu i na
uce teologii św. strawiwszy, bo Polski był posłany, 
aby kazanie czynił w Pułtowsku, w Wilnie, i na 
innych miejscach. Patrzył zakon święty na pilną 
i ognistą robotę jego, i nie mógł ścierpieć, aby 
błużej obwłokę miał w złożeniu czwartego ślubu; 
blatego roku Pańskiego 1575 przypuszczony nieob- 
włocznie bo ostatniej tej profesyi. Kilka lat potem 
bawił w Inflantach i w Rusi, każąc albo przeb 
królem Stefanem, albo przeb ks. karbynałem Ra- 
bziwiłłem, gubernatorem inflantskim na ten czas; 
wiarę katolicką, która przez 60 lat na wygnaniu 
była, za pomocą Bożą tubzież też za pracami króla 
Stefana, i ks. Rabziwiłła karbynała, na one miejsca 
wprowabzał. Sposobił przytem więcej robotników Pań
skich, gby funbował przez wielkie wielkich lubzi 
ręce kolegija swego zakonu. Bo jako przebtem był 
założył kolegijum w Jarosławiu, przez J. M. Panią 
Zofiją ze Sprowej, wojewobzinę sanbomirską, z bo
mu wielkich onych Obrowążów, którym nie nowina

kościoły w Krakowie — ba i w Polsce funbować: 
tak na tenczas w Rybze, w Dorpacie, w Połocku 
nakoniec, przez wielmożną rękę króla wielkiego 
Stefana kolegija wystawił. Roku Pańskiego 1584 
Kraków miasto to stołeczne nawiebził, kazaniem 
swem katoliki nie labajako ochłobził, nabożeństwu, 
które teraz bo takiej boskonałości przyszło (z cze
go niechaj bębzie Panu Bogu cześć i chwała) 
wielkie pobubki pobał, i mieszkając tu cztery lata, 
a w kazaniach ustawnie pracując, bom profesów, 
albo mieszkanie przy św Barbarze Ojcom sposobił, 
jako też i bom nowicyjatu św. Szczepana, bo swej 
funbacyi, za swem staraniem przywióbł.

Wezwany potem na pałac pański króla tera
źniejszego Zygmunta III. roku Pańsk. 1588 zaraz 
po koronacyi onegoż, unosił tak szczęśliwie mło- 
bość pana, któremu natenczas 21 rok liczono, iż 
co rzabka u świata, ani jeben zły rumor nie ube- 
rzył w uszy lubzkie, któryby miał pogorszyć pob- 
banych — zelżyć imię Pańskie miębzy postronny
mi. Wpoił w serce królewskie miłość wiary św. ka
tolickiej nasz kaznobzieja szczęśliwie. A jako przeb 
cesarzmi niegby pochobnie zapalone noszono; tak 
przeb królem naszym nosił pochobnię słowa Boże
go zapaloną ks. Skarga lat 24 i kilka miesięcy. 
Mógł go nazwać król pochobnią z Dawibem królem: 
Słowo twe jes t . pochodnią nogom moim, a świa
tłością ścieżce mojej. Ośmnaście sejmów walnych 
oświecał kazaniami swemi, które bogatej wymowy, 
gorącego bobra pospolitego pragnienia, pełne by
wały. Prawom niezbożnym, które ob niektórych, 
Machiawelem albo Bobynem pobszytych, wnoszone 
bywały na sejmy, jako chorągwiom rozbójniczym 
szebł na czoło, ukazując, iż to nie prawa są, ale 
rozboje, gby przeciwko Panu Bogu, i rozumowi 
przyrobzonemu są uszykowane. Zbrowy rozum by- 
ktuje prawa, mówią mąbrzy. A to co za prawa, 
w których Boga niemasz, ob którego rozum stwo
rzony. Senatorów, aby na swoję gobność i przysię
gę pamiętali, upominał; bracią młobszą tej Korony, 
aby starszych słuchali; serca bobawał bojaźliwym, 
zagrzewając ich, aby się tych strachów herety
ckich — starych tych, mówię, sprzysiężników na 
złe — nie bali, których raby Bóg rozprasza jako 
Achitofelowym niegby uczynił. Zalecał zgobę i miłość 
zobopólną wszystkim, posłuszeństwo Bogu, królo
wi, prawu; a czynił to z taką wagą w słowach 
swych, które o tych rzeczach wypuszczał, iż nie 
rozeznać było, czy ojciec bo synów, czy mistrz bo 
uczniów mówił. Mogę o nim onych słów użyć, które
0 Clijaszu powiebziane były: Błogosławieni są, 
którzy cię widzieli, a przyjacielstwem twojem są o- 
zdobieni. Nie rychło takiego kaznobzieję Polska nasza 
obaczy, który serca lubzkie trzymał w ręku swych,
1 obracał niemi, kęby chciał, przez bziwną a jemu 
tylko baną wymowę. O której nie mnieby ale Skar- 
bze brugiemu trzeba mówić; bo Skargi nikt, jeno 
Skarga chwalić nie może. Wiem jebnak, co uczynię: 
wspomnę wielkiego teologa i wielkiej wagi kazno
bzieję u króla Stefana — ks. Stanisława Sokoło
wskiego o nim rozsąbek, — a wspomnę jego sło
wy, które zostawił in Partitionibus Ecclesiasticis:
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»Kaznodzieje powinni oprócz tego, co najpierw 
samo przez się za sobą mówi, jeszcze coś uczo
nego, przyjemnego, niespodzianego mieć na podo
rędziu, coby słuchacza i bawiło i uczyło, co nasz 
Skarga tak przedziwnie czyni«. Z tych słów niechaj 
każdy osądzi, jaki był w oczach wielkiego onego 
kaznodziei ks. Skarga, któremu przypisował takie 
przymioty. Czterdzieści bowiem lat i trzy in Socie- 
tate przeżywszy, przedtem będąc kapłanem lat 6 albo 7, 
wszystkie te lata strawił na urzędzie kaznodziej
skim. Płynęły złote słowa z ust jego, tak dalece, 
iż jako Grecja wspomina swego ]ana Złotouste- 
go, — Włochy Piotra Chryzologa, to jest Złotomó- 
wnego: tak Polska nasza może wspominać przez 
długie czasy Piotra Złotoustego, dla wdzięcznej, 
słodkiej, złotej prawdziwie wymowy jego. Nie ubie
gał się na kazaniach swych za wytwórnością; ale
0 cnotach, o świętych obyczajach kazania jego by
wały, i takie rad słyszał: co oświadczył obrokiem 
jednym przy żywocie św. Katarzyny Seneńskiej. 
Przypomnę tu, jako się pierwszych czasów, w za
konie już będąc, na kazanie gotował. Wiedział do
brze, co ojciec wymowy rzymskiej Cicero napisał: 
Styl najlepszy mistrz wymowy. Dla tegoż i raz
1 drugi, czasem do trzeciego razu, kazanie jedno 
po polsku od słowa do słowa, ażeby było ku smaku 
i pojęciu słuchacza, pisywał: choć sam ustawicznie 
bez pomocnika kazał, za którą pracą ten zbiór bo
gatej wymowy jego następował, który wszystkiej 
Korony oczy na się obrócił. Nie lenił tedy palców 
swych do roboty, która go wielkiej i niepospolitej 
wymowy nabawiła. Ale i oczy swe tam obrócił, 
kędy wymowy kaznodziejskiej są własne początki, 
to jest do pisma św. Ma srebro początki żył swo
ich, mówi job  św. A ja nie najduję inszego począ
tku, jeno pismo św., tej wymowy, które jest srebro wy- 
pławione w piecu glinianym, siedmkroć przelewane. 
Słowa Pańskie są słowa czyste. Zawsześ go nalazł: 
a on pismo św. czytał, —  a czytał z poważnym 
rozmysłem. Nawet i natenczas, gdy w kolegjum nie 
mógł bywać między bracią, nie jadł przy stole, ażby 
sługa jego podróżny kilka rozdziałów pisma św. 
przeczytał. Nawet i w tej chorobie, która mu śmierć 
przyniosła, oczy jego i uszy nie były kędy indziej, 
jedno w biblii. Zastany był raz od wielebnego ojca 
Piotra Fabrycyjusza, prowincjała swego, siedzący 
nad 12 rozdziałem Pawła św. do Żydów, one sło
wa czytający: Uważajcie, jaki jest ten, który podej
mował takowe od grzeszników przeciwko sobie 
sprzeciwianie, abyście osłabiawszy w umysłach wa
szych, nie ustawali. Jeszczeście się aż do krwi 
nie sprzeciwili, walcząc przeciwko grzechowi, i t. d. 
Skoro ojca prowincyjała wchodzącego obaczył, rze
cze: Zastałeś mię ojcze na tem słodkiem czytaniu 
słów świętych, które mi cierpliwość świętą zalecają. 
Wstydam się ich; bom nic jeszcze nie ucierpiał dla 
Pana mego, gdym się grzechom nie sprzeciwiał 
aż do krwi, i t. d. — To o czytaniu i o pisaniu 
jego.

Nazbierawszy tedy tak wiele nauki i wymowy, 
nie próżnował, ale gdy baczył Koronę polską he
retykami zeszpeconą, ognistem kazaniem swem wy

palał z nich kacerstwa kalwińskie, aryjańskie, od- 
szczepieńskie greckie, których potem do Kościoła 
katolickiego prowadził, między którymi wiele było 
wojewodów, kasztelanów, samych ministrów kilka, 
białychgłów znacznej familii wiele, szlachty innej 
nad zamiar. Kto nie znał onego pana Mikołaja Ka
zimierskiego, wielkiego adwersarza Kościołowi ka
tolickiemu? Ten umierając na rękach ks. Skargi, 
w Warszawie r. P. 1598 d. 22. kwietnia, na końcu 
sejmu z wielką radością katolików, katolikiem 
umarł, przed ks. Skargą przysięgę Bogu i Kościo
łowi św. rzymskiemu oddawszy. Nie wspominam 
dworzan ]. К. ГП. komorników, pacholąt, żołnie- 
rzów, odźwiernych, z których wiele z trądu here
tyckiego oczyścił, i do Kościoła katolickiego zapro
wadziwszy, chlebem prawdziwym łaknienie ono 
wieczne nakarmił. Ale nie na tem stanęło; lecz gdy 
dobrze wiedział, iż jedność z Kościołem Rzymskim 
zdrowie jest wszystkich narodów, dla tegoż sposo
bił serce Pańskie, aby w Ojcu św., namiestniku 
Chrystusowym, i następcy Piotra św., kochał się 
zawdy, wolności Kościołów i wagę ich, wiarę ka
tolicką i onej ozdobę aby bronił, prawa na to 
upraszał i przywileje, jakie mógł, najlepsze. Odszcze- 
pieństwem greckiem brzydził się bardzo. Księgi
0 błędach greckich i o jedności z Kościołem pra
wdziwym napisał. Władykom, to jest biskupom ru
skim, którzy do Ojca św. z uniją i posłuszeństwem 
jechali, zalecenia pilne na drogę od J. К. M. upro
sił. Przeciwnikom tej świętej zgody, ludziom u świa
ta wielkim, mocno się opierał, którzy z heretykami 
spiknęli się byli na to, aby z tej unii nic nie było. 
Gdy się władykowie wrócili z Rzymu, i w Brze
ściu litewskiem synod złożyli, aby jedność swoję 
z Kościołem Rzymskim oświadczyli i rozgłosili, 
przybył sam do Brześcia: jako mógł, miłości onej 
katolickiej, braterskiej dopomagał. Był albowiem 
uczeń tego, o którym Izajasz napisał: Trzciny nad- 
łomionej nie dołamie, a lnu kurzącego się nie 
dogasi. Przeto też Nowochrzczeńce, Tatary, Żydy, 
gdy się do wody świętej i do Kościoła św. kato
lickiego prosili, prowadził z wielką ochotą, wezwaw
szy do tego aktu obecności ludzi wielkich. A gdy 
niezgodne widział, bądź to duchowne, bądź świe
ckie, wstępował między nie, i nie odszedł, aż one 
serca uspokoił. Panom wielkim, gdy przychodziło 
umierać, a przed Panem większym się stawić, na 
wielkiej pomocy był, aby ten skok tak odprawili, 
żeby wiecznie nie szwankowali: bo jako na wojnie, 
tak i przy śmierci powtórzyć błąd się nie da. Ro
botą taką nietylko umierającym panom, ale zdro
wym, i dużym, gdy rozumieli, iż śmierć od nich 
daleko, był znaczny, upominając ich nietylko na ka
zaniach, które czynił z wielkiem i mądrem bezpie
czeństwem, ale i szczególnie w ich pokojach, przy
kładem onego Proroka, zesłanego od Elizeusza do 
Jehu, który mówił: Mam nieco z tobą mówić, 
hetmanie; który wstawszy, wszedł do gmachu. 
Wiedział, iż prawda twarz ma ognistą; przetoż onę 
tak udawał, aby oświeciła, zagrzała — a nie paliła
1 nie obrażała. Zwłaszcza gdy o żołnierskiej swy- 
woli, albo o wydzierstwach niektórych urzędników
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słyszał, bieżał z temi nowinami, które pomsty wo
łają £>o nieba, bo pokojów pańskich: prosił i upo
minał, aby karano niekarne, i niesprawiedliwości 
pełnej zbrodnie, jeśli chcą ujść karania od Pana 
Boga.

Więc nie trzeba mi tego wielmi dowodzić, iż 
słowa jego, które kładł do uszu królewskich, sena
torskich, pożytek wielki czyniły. Kto nie widział 
króla 3. M. wielmożnie i pokornie ręki ściągnionej 
na posługę ubogim we dni Wielkanocne? Kto nie 
widział, gdy roku Pańsk. 1595. na zamku krako
wskim, w kościele, Joska Peletowica, Żyda, do chrztu 
św. prowadził, z królową J. М., ciotką swą, ducho
wnym ojcem duchownemu synowi się być ożywa
jącego? Kto tej wielmożnej i szczodrej ręki nie wi
dzi w tym kościele Piotra św. i Pawła, w którym 
teraz każemy, i ciało to grzebiemy, w tych okoli
cznych placach skupionych, także w kościele Jana 
św. w Lublinie, nuż w jałmużnach szczodrych, na 
rozmaite zakony wydanych ? Królewska ręka dała
— ale język ks. Piotra Skargi uprosił.

Co dzień to mniej siły było do roboty kazno
dziejskiej, która być może nazwana ciężarem słowa 
Bożego, wszystka praca człowieka w uściech jego. 
Dlategoż u króla J. M. tak dawno żebrząc wy- 
przągnienia z pługu tego, ledwie uprosił roku ni
niejszego 1612, dnia piątego kwietnia, suplikacyją 
królowi ]. M. podawszy. Uprosił —  ale nie tak, 
aby zgoła wolen był ode dworu, ale mógł przez 
jakikolwiek czas poprawić jako tego instrumentu, 
to jest, schorzałej starości swej, a potem znowu 
szyję pod jarzmo położyć. Ale którąż receptą tę 
starość spędzimy? ponieważ drzewa żywota, które 
było w pół raju, w aptekach naszych nie dosta
niemy! Na Wielkanoc przeszłą na kazaniu żegnał 
się z królem, i z senatem, i z dworem wciornastkim 
(całym) w Warszawie; prosił, aby winy jego były mu 
odpuszczone; lamentował, iż był sługą niepożyte- 
cznym na tem miejscu, którego się być niego
dnym w głos opowiadał. Uczynił to kazanie, które 
było jako pieśń łabędziowa, z takim afektem, iż 
król j .  M. i dwór jego, i drudzy słuchacze, łzami 
się zalewali. Dzień przed wyjazdem swym król 
]. M. i z królową, w kaplicy prywatnej, także też 
królewicz J. M. Władysław, natenczas chory, naj
świętszy Skrament przy Mszy z rąk jego przyjmo
wali w dzień Zygmunta św., patrona króla ]. (Tl.

Do Krakowa przyjechał potem, i przez trzy 
miesiące, które tu z nami żył, na każdy dzień, póki 
mógł, ofiarę najświętszą czynił. Nie mógł nakoniec 
służyć Mszy św. jako kapłan, przecię na każdy dzień 
przy Mszy św. komunikował stojąc, a nisko głowę 
skłaniając, bo uklęknąć nie mógł. Póki mógł mó
wić, póty Godziny kapłańskie odprawował; skoro 
znacznie usychać w nim tętnice poczęły, od star
szych swych z tej powinności był wypuszczony, bo 
nie mógł, jeno z wielkim bólem mówić, i z ciężkiem 
odetchnieniem. ]ednak nie chciał próżnować: prosił, 
aby mu zawsze co świętego i nabożnego przeczy
tano, bo mów żadnych i nowin nie chciał słuchać, 
jeno tych, które były (słowa jego są) »o królestwie 
Bożem«, na które, jako mógł, tak dobywał z serca

westchnienia głębokiego. Tydzień przed śmiercią św: 
olej przyjął z rąk wielebnego Ojca Prowincjała za
konu swego, na każde modlitwy, które są opisane 
przy tym Sakramencie, odpowiadając z wielkiem 
nabożeństwem. Także spowiedź powszechną wszy
stkiego żywota swego uczynił, »dla większej zasługi, 
i zmniejszenia mąk czyscowych, a swego własnego 
zawstydzenia«. (Słowa te były na początku spowie
dzi jego, którem powiedział). Spowiedź uczyniwszy, 
a z łóżka wstać nie mogąc, na każdy się dzień 
komunikował, wprzód duszę swoję bogomyślnością 
przygotowawszy. Którego dnia umarł, tedy zgoła 
dla wielkich bólów gotowości zwykłej nie mógł 
czynić, a przecię jednak Sakrament najświętszy 
przyjąć pragnął, ale się bał, iż się zwykłemi modli
twami nie nagotował. Kapłan, który mu Sakrament 
dawał, aby ten skrupuł z serca zrzucił, upominał 
go, a najświętszy Sakrament ochotnie przyjął. On 
rzecze: Na twą duszę, ojcze, Sakrament najświętszy 
przyjmuję, któregom niegodzien. Zbudował tą po
korą swoją bracią swą, którzy przy nim byli: teraz 
niechaj buduje nas wszystkich, abyśmy się uczyli, 
jako do najświętszego przystępować Sakramentu.

Śmierć jego była dziwnie spokojna. W dzień 
przeniesienia Stanisława św., swego patrona, roku 
tego 1612, z tego świata mizernego na lepszy on 
świat jest przeniesiony, nad spodziewanie tych, 
którzy go pilnowali. Ledwie półkwadransa godziny 
przedtem wstał był z łóżka, na które się potem 
położył: skoro to uczynił, zaraz Panu Bogu ducha 
oddał. Oleju do lampy nie stało, humidum onego 
radykalnego: gasnąć musiał ten kaganiec jasny, pię
kny, który nam tak długo świecił.

Niedawno przedtem (jakośmy się dowiedzieli 
natenczas, gdy to piszemy) posłał był świecę wo
skową białą do Częstochowej ks. Skarga, którą sam 
urobił, aby przed obrazem najświętszej Panny Ma
ryi, który tam jest, zgorzała. Rzecz dziwna, i pa
mięci godna: w ten dzień i w ten czas, to jest 
27. września po nieszpornych godzinach ona świeca 
dogorzawszy zgasła — kiedy ten, który ją posłał, 
tu w Krakowie zgasł. Zgasła świeca słowa Bożego 
w pół Kościoła zapalona; umarł nietylko słowy, 
ale żywotem doskonały kaznodzieja. Odszedł od 
nas kapłan prześwietny, który czasów swoich pod
stawił mocne ramiona swoje pod te filary wielkie 
Kościoła Pańskiego. Kapłan wielki, który w życiu 
swojem podpierał dom, a czasów dni swoich Ko
ściół posilał. Odszedł ten, który urząd pracowity 
kaznodziejski przez lat 50 i więcej odprawując, 
trzymał na sobie wielki i pierwszy ciężar urzędu 
biskupiego. Zgasł przed oczyma naszemi wizerunek 
kaznodziejski, z którego wzór radzi więc brali ci, 
których Bóg na katedrę powoływał. Idzie pod zie
mię ozdoba jedyna zakonu tego i ojczyzny. Godzie- 
neś był dłuższego wieku, Nestorze nasz polski! — 
przynajmniej nestorowego, dla dziwnej i przyrodzo
nej tobie samemu krasomowy, któraby i samego 
Nestora oczy i uszy do siebie obróciła.

Czego wielmi pragnął wielebny Ojciec nasz, 
ks. Piotr Skarga, tego doszedł (mam dobrą nadzie
ję) teraz po śmierci. Pragnął korony sprawiedliwo

-  7 -



ści za prace i trudy swe: weźmie ją mepochybnie. 
Na tę koronę robił, na tę pracował: sprawiedliwy 
jest tamten Sędzia — da onę jemu bez wątpli
wości.

Gdy w wielkiem księstwie Litewskiem jednego 
czasu wielebny ten Ojciec Skarga był w kolegjum 
wileńskiem rektorem: był też tam niejaki brat ro
dem z Włoch, rzemiosłem mularz: ten świeckim 
jeszcze będąc, tak dalece się zakonu Towarzystwa 
Jezusowego rozmiłował, iż co prędzej do Włoch 
się zebrawszy, małżonkę sobie zaręczoną poże
gnał — rzeczy swe rozporządził — i do Litwy się 
wrócił, imię swe niosąc do Towarzystwa tego. Ro
bił z wielką ochotą rzemiosło swoje w tym zako
nie, częstokroć krwią, która z rąk jego przetartych

robotą płynęła, rumienił wapno, które kładł do mti- 
ru. Widywał tę krew z rąk płynącą ks. Skarga, 
i zagrzewał onego robotnika, serca mu dodając, 
aby nie ustawał na robocie tak ciężkiej, którą dla 
chwały i ozdoby imienia Pańskiego podejmował. 
Umarł potem prędko w niebytności ks. Skargi, 
który natenczas w Kamienolochu był, cztery mile od 
Wilna: tejże nocy, i tejże godziny, której umarł, 
przez sen temu wielebnemu Ojcu Skardze się po
kazał, ręce ukazując krwawe, i te słowa mówiąc: 
«Wziąłem zapłatę za tę krew, Ojcze.*

Wziąłeś i ty zapłatę, najmilszy Ojcze, za krew 
twoję, coś ją często kładł na szańc, dla imienia 
Pana Zbawiciela naszego, któremuś służył.
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1612 —  1912.

I nie umarł i nie zmiera. 

I jak kazał, óotąó każe.
W. Pol.

Ledwie przebrzmiał głos wymownego Domini
kanina, a wydany przez niego życiorys Skargi obiegł 
całą Polskę, zajął się Skargą największy z ówcze
snych literatów w swem dziele De daris oratoribus 
Sarmatiae:

1617. Szym on S tarow olsk i.

Gdy go raz pytano, dlaczego prawie zawsze 
po polsku tylko pisze, kiedy łacińskiego używając 
języka, mógłby sobie zjednać europejską sławę, 
zwłaszcza, że wczytując się codziennie w Cyceronie 
i Ojcach Kościoła, nabył w nim niezrównanej biegło
ści, odpowiedział, że czyni to z przywiązania do 
ojczystego języka, aby go ile możności wykształcić, 
gdyż łaciński dawno już jest dojrzałym: będąc Po
lakiem, zostawia troskę o łaciński język innym.

S crip t. P o lon . E k a to n tas . 1617. s tr . 219. Cytat z D zieduszy- 
ck ieg o  Т . II . 165. z r . 1869.

1626. W nowem wydaniu »Żywotów« umieszczo
no mowę pogrzebową X. Birkowskiego.

1633. X. Ja n  W ielew icki T. J.

Obszerny życiorys pisząc, zaczyna go temi 
słowy:

P. Petrus Skarga, vir tota Polonia celeberri- 
mus et Societatis nostrae optimus ac fidelissimus 
alumnus... ѵіѵеге hac vita desiit, 27a nimirum Sep- 
tembris, hora 4 pomeridiana. Autor podaje daty z ży
cia X. Skargi na podstawie jego własnych notatek 
i pierwszy wylicza 19 dzieł Skargi.

D ziennik Spraw  domu św . Barbary  (1609 — 1619). W y5. 
Akad. Um. K rak. 1889 s tr . 72.

1661. Vita R. P. P e łr i  S k a rg a  e S. J. Сгасоѵіае.

Kazania jego prawie apostolskie w wielkim 
u wszystkich szacunku i poważaniu były; a z tego 
szła dalej wielka po wszystkich Stanach obyczajów 
w lepsze odmiana.

S tr . 39. Cyt. za  D ziebuszck im , s tr .  185. Т. I I  wyd. 1869.

1662. Ja ce k  P ru szcz

w swem dziele «Forteca duchowna Królestwa 
Polskiego« sławi cnoty Skargi.

1673. ŹYwot... X. M. Laterny... w esp ó ł i żyw ot 
X. P . S k arg i. K raków .

1691. Ja n  O drow ąż P ien iążek  przełożył na ję
zyk łaciński i wydał w Krakowie: >Conciones pro 
diebus Dominicis et festis*.

O tem tłomaczeniu taką znajdujemy uwagę:... 
Drukowane, tegoż Roku, którego ten Ociec Święty 
(Innocenty XII.) na Papiestwo wstąpił, 1691. Żeby 
to Łacińskie z Polskiego tłumaczenie nakazane było, 
pewności niemasz; to pewna, że Papież ten mile 
je przyjął, i czasem do stołu sobie (taka jest po
wieść) czytywać kazał: a że będąc pierwej w Pol
sce za Jana Kazimierza Legatem czyli Nuncyuszem 
Papiezkim, świeżą podówczas Wielkiego tego 
Królewskiego Kaznodziei sławę, może i od tych 
samych) którzy go każącego słuchali, często pewnie 
przepowiadane słyszał pochwały; być mogło, iż 
przeprowadzenia ich po Łacinie, dla powszechniej
szego Wiernych pożytku, chęć okazywał: którą 
uczony On i oraz Pobożny Senator Polski Pienią
żek, za rozkaz od Legata poczytał, i Jemuż na Pa
piestwo potem wybranemu ofiarował.

Kazan. Przyg. Tom I, P o ło ck . 1808 w uwadze.

1695. Ponieważ drewniana trumna z ciałem 
X. Skargi ju i się rozsypała, a odwiedzający grób 
zabierali po trosze kości, przeto w tym roku zło
żono je w małej trumience ołowianej, sprawionej 
kosztem Siostry Jan Sobieskiego, Katarzyny księ
żnej Radziwiłłowej.

1730. K asp er N iesiecki

umieszcza w III t. Korony Polskiej obszerny 
życiorys Skargi.

Wielkiego tego męża (nakreślił Krasicki w przy
pisach własnoręcznych do Niesieckiego) najodleglej
sza potomność sławić powinna; dzieła jego znako
mite, a prócz tych zaszczytów, kto tylko po polsku 
mówić chce lub pisać, niechaj się w niego wczytuje.

H offm anow a. Pism a s tr . 37. Т. V.
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R. 1 7 3 8 .  Czwarta W ileńska edycya kazań.

Tak pisma Skargi mając sobie jawne 
Kościół utwierdził, i uczynił sławne:
Sam Ociec Święty, chcąc swą chęć oznaczyć,
W Łaciński język kazał je tłumaczyć.
Ale mi od Ksiąg już i czas i pora 
Do samego się obrócić Autora;
Pytać go ze czcią, oraz z podziwieniem:
Jakim cię, Skargo, mam nazwać imieniem?
Widząc, że Wierze tak serdecznie sprzyjasz,
Mówię, iżeś jest gorliwy Eliasz,
Lub co jest jawno, że prawdy nie mijasz,
Nader przyjemny Bogu Jaremiasz.
Lecz iż im równasz nauką i cnotą,
Chciwie cię badać już nie będę o to.
Obdarzon byłeś Duchem Eliasza,
Któryć wysławia w Księgach Muza Nasza.
Wszak znają w tobie wszystkie kraje Polskie 
Sprawy Prorockie, prace Apostolskie.
Boś niewzruszenie prawdę ugruntował,
Fałsześ zwyciężył, stłumił, i zepsował;
W błąd zawiedzionych cofnął, i naprawił 
I o zbawienie ludzkie się zastawił.
Prawieś Duchowny jest Chrystusów Łowiec, 
Gromiący wilki od Kościelnych owiec,
Z przedziwnym na to zesłany przymiotem,
Zkąd cię na Sekty zwano ciężkim młotem:
Który gdy prawdą bije, i przyciska,
Fałsz jak skorupa pada się i pryska;
Jad moc swą traci, upor sam się kruszy,
1 prawowiernej nie zaraża duszy:
Złość się bezwstydna już od wstydu kryje,
I na Dusz szkodę w Polsce nie ożyje.
Pracom twym, Skargo, trzeba się zadziwić:
O! gdyby można teraz cię ożywić!
A w Polskiej tobie ulubionej stronie,
Na naypierwszey cię postawić Ambonie!
Żeby cię za wzor Kaznodzieyski miano.
I Święty przykład z twoich Kazań brano.

P rze p ra sza  S kargą  M ecenas, że w ie rsz  te n  sw óy bo  Ksiąg 
Jego do łącza.

Przedziwny Mężu! żebyć się nie zdało 
Za krzywdę, odpuść: że tak nazbyt śmiało 
Między wyborne twey nauki ziarno,
Moje się plewy mieszają i garną;
Nie zaraźliwe, czyste od kąkolu,
Na Katolickim urodzone polu.

1 7 5 3 .  Życie W. X. P io tra  Skargi,

Wilno. Drukarnia T. J.

1 7 6 7 .  X. F lo ry an  Jaroszew icz .

Dziwna zaprawdę rzecz jako przy kaznodziej
skich pracach i innych zajęciach tyle mu sił i czasu 
zostawało do ksiąg innych pisania.

W Krakowie w kościele św. Piotra i Pawła 
pochowany............  dwa palce od prawej ręki do

tych czas są całe i nie skażone, te, którymi poży
teczne pisma pisał.

M atka Św iętych  P o lsk a . P ozn ań  1894. cz . Ul. s tr . 231.

1 7 6 8 .  X. Stanisław  Rostowski.

Zaczyna żywot Skargi od tych słów:
Сгасоѵіае magnum religionis in Polonia columen 

cum Petro Skarga visum cecidisse.
H ist. lituan . S- J .  Ѵ ііпае. W edług wydania 2 z roku 1877.

s tr . 227.

1 8 0 9 .  Euzebiusz Słowacki.

Kazania sejmowe Skargi o miłości ojczyzny 
jest jednem z najpiękniejszych dzieł jego. Miłość, 
która jest duszą religii chrześcijańskiej, wylewała 
się tu przez usta mówcy.

Również w tem (III) kazaniu, jak w innych 
pismach Skargi, uwielbiać trzeba wielką śmiałość 
w mówieniu otwartej prawdy bez względu na czas 
i osoby. Mając za słuchaczów to wszystko, co wten
czas Polska najzacniejszego miała, wyrzuca im wady, 
zdrożności i występki, zagraża karą, wynosi się nad 
nich, mówiąc w imieniu Boga, ugina do ziemi wy
niosłość i nielubiącą upokorzenia pychę, miesza 
ją z prochem, wystawia jej nicestwo jej urojeń, za
mysłów i władzy, a kiedy zatrwoży i do łez poru
szy, wtenczas puszcza w serce słuchaczów promyk 
nadziei.

Skargi »Cztery końce ostatnie żywota ludzkiego 
R. 1606«, dzieło duchowne, owoc pochylonej sta
rości polskiego kaznodziei, zalecone jest równie, 
jak inne jego pisma, szlachetną prostotą, gładkością 
i jasnością stylu.

D zieła t .  111 W ilno 1826 s tr . 109—126.

1812 . X. Alojzy Osiński.

W Krzemieńcu d. 13. lipca.

Pracujący dla dobra i sławy narodów, żyją 
w pamięci potomnych. Zawsze i wszędzie oddawano 
zasługom czcigodne świadectwo.

Mówić będę o Skardze. Dwieście lat mija po 
jego zgonie, a potomność z uszanowaniem to imię 
powtarza i dzieła uznaje za drogie dziedzictwo 
i wzory. Nie może być rzeczą obojętną dla Polaków 
mówić i słuchać o tym mężu, ozdobionym wielkimi 
darami, co się tak skutecznie do chwały narodowej 
w doskonaleniu języka przyłożył, co zniewalając 
serca do miłości Stwórcy, na Jego chwale wziętość 
swoją utwierdził.

Wszędzie gorliwość, wszędzie pożyteczność zna- 
mienuje prace tego kaznodziei sławnego. Patrząc 
na pewne zewsząd niebezpieczeństwa domowe 
i pograniczne, obracał tylko nadzieję na niebo, radę 
i rękę rycerską. Widział, jak młódź ćwiczenia ry
cerskiego nie miała, jak od karności odwykła; usi
łując stan wojskowy do swej czujności wprawić
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i w dobrej obronie Ojczyznę i Rzeczpospolitą za
trzymać, zachęcał przesławnych wobzów, Jana Ka
rola Chodkiewicza i Stanisława Żółkiewskiego, na 
których się wszystka nabzieja wspierała, aby kró
lowi z senatem pobawali bo naprawy sposoby. Sam 
żołnierskie nauki i nabożeństwo napisał, aby z nich 
powolność bo rząbów, męstwo bo zwycięstwa i po
moc bo pomnożenia w bojażni Bożej brać mogli.

O życiu i p ism ach X P . Sk arg i. K rzem ieniec 1812 (str. 3, 6, 47).

1 8 1 6 . Ju lian  N iem cew icz.

Choć niekorzystne, pełne jebnak chwały 
Były czasy Zygmuntowe:

Pamiętnych wobzów orszak okazały,
Skarga słynie przez wymowę,

A Lew Sapieha nab wszystkich powstawa,
Miecz w jebnem ręku, w brugiem bzierżąc prawa.

Śpiew y H isto r, Zygmunt 111.

1 8 2 2 . K azim ierz B rod ziń sk i.

Wszębzie wibać w Skarbze obrębność stylu, 
małą bbałość o bubowę peryobów, a szczególną 
baczność na miękki zbieg wyrazów, tak, że się nig- 
bzie na ostre brzmienia nie natrafi. Język jego tak 
się być łagobnym zbaje jak busza jego i jak nauki, 
które opiewał. Wszębzie wibać w stylu jego niejakie 
poetyczne ozboby, które z głębokiego przejęcia się 
rzeczą wynikają, bo mówca czujący w głębi serca 
to, co mówi, zawsze jest poetą. Wibać często po
równania, które może bla naszego smaku bziś zba- 
wać się bębą nie bość poważne, ale takie są 
w Piśmie śtym, takie są w Homerze i we wszyst
kich pisarzach, którzy więcej naturze, niż sztuce 
są winni. Dakoniec żaben pisarz polski nie utworzył 
tyle wyrażeń, przez siebie wynalezionych i użytych, 
tak szczęśliwie ze starożytności obgrzebanych, a nig- 
bzie nie znać tego wyszukania ani przymusu. Iluż 
to lepszych naszych pisarzów, a szczególniej poetów, 
korzystało ze Skargi. Ileż to skarbów i ozbób na
szego języka zawierają tak liczne jego pisma, 
może z treści i z bucha swojego bla małej liczby 
osób powabne, a które jebynie ze wzglębu języka 
na czytanie zasługują. W tych szczególniej mniej 
wypracowanych jego pismach, które z pośpiechem 
w czasie naznaczonem na papier wylewał, nasuwały 
mu się wyrazy nowe i właściwe. Jakże to liczny 
poczet możnaby zebrać z wyrazów Skargi; wiele 
z nich stały się powszechnemi przysłowiami.

Pism a, wyd* K raszew skiego. P oznań 1872. T . 111. s tr . 448.

1 8 2 8 . K lem entyna T ań sk a (Hoffmanowa).

Hieby o mężu jakim pięknego bowiemy się 
czynu, poznać go rabzi jesteśmy; jeżeli żyje, wibzieć 
go chcemy; jeżeli już uległ prawom śmierci, szuka
my skwapliwie wiabomości o nim, szukamy go 
w bziełach jego, jeśli piśmienne zostawił pamiątki.

Tego boznałam zwiebziwszy Bractwo miłosierdzia 
w Krakowie, a pełna szczerej chęci poznania z bliska 
życia i pism Skargi, starałam się uczynić jej zabość, 
jak tylko mogłam, najrychlej; owocem zachobów 
moich bzielę się z wami, bzieci lube, nie wątpiąc, 
że wam miłym bębzie. Niewiele on mnie koszto
wał trubów, już bawnymi i teraźniejszymi czasy 
znakomity ten człowiek i pisarz zwrócił uczonych 
uwagę, i już o Skarbze pisano; mnie więc zostało 
tylko bziś, jak zwykle, korzystać z babań i uwag 
bieglejszych ob siebie, a z obfitego ich żniwa 
skromny bla was upleść wieniec.

Cnotliwe, bogobojne, użyteczne życie, śmierć 
tak piękna, pomnik lubzkości w Bractwie miłosier
dzia zostawiony, zbaje się, iż byłyby bostatecznymi 
powobami bo uwiecznienia chwały Skargi. Nie! ma 
on bo niej jeszcze inne prawa, jako był w wieku 
swoim jebnym z pierwszych mówców, tak, że go 
nawet różnowiercy busz tyranem (Psychotyranus) 
zwali, tak botąb w pierwszym jest rzębzie pisarzy 
naszych, i tego miejsca nikt mu nie zaprzeczył. 
Dziwi się niejeben uczony obfitości bzieł jego, 
bziwi się więcej jeszcze mocy i piękności języka, 
a każby Polak przejęty czułą ku niemu wbzięcz- 
nością, iż w ojczystej pisał mowie.

P ism a. Т . V. s tr . 25 i 36.

1 8 3 0 . Zygm unt K rasiński.

Nieraz na niebie zoranem ponuremi chmurami 
świetne błyskawice niecą potoki światła; również 
zbarza się, że wielkie geniusze zbołają wznieść się 
ponab ciemności swojego wieku. Wspomniałem już, 
że piękna wymowa była naber rozpowszechniona 
w Polsce; mieliśmy Jezuitę, nazwiskiem Skarga, 
który ze swej kazalnicy gromił piorunowo namięt
ności i nieprawości świata z wzniosłością nie ustę
pującą sile Bossueta.

P ism a, wyj). Тай. P in i. Lwów 1904. Т . VI. Utwory fran cu skie , 
lis t do B o n stette n a , s tr . 5.

1 8 3 4 . S tefan  W itw icki.

Rozszerzyć miębzy ziomkami znajomość pisarzy 
Zygmuntowskich, jestto osabzać umysł narobu na 
gruncie najżyżniejszym, karmić go czystym chlebem 
robzinnym, spełniać czyn mąbrego obywatela. A prze- 
brukować i upowszechnić bzieło bawne, takiej 
wartości jak Skargi, znaczy bziś więcej może niż 
napisać kilka ksiąg nowych.

Miał więc naturalnie Skarga i ten rzabki w lu- 
bziach publicznych przymiot, iż zbania w sobie 
i swojego o rzeczach narobowych sąbu nie ściskał 
i nie kierował wzglębami na mniemania niczyje, 
ale je czystem sumieniem a chrześcijańskim rozumem 
wymierzywszy, otwarcie, gbzie należało, niósł i wy- 
kłabał. Wibno z samej przemowy, którą przeb 
Wzywaniem bo pokuty położył, a wiabomo to 
bobrze i skąbinąb, że ściągał przeciw sobie przy- 
mówki, wrzaski, gniewy i groźby.
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Ale tego wyliczania zalet wielkiego kaznodziei 
i pisarza nie mogę lepiej dopełnić, jak na zamknię
cie dołączając wyjątki z kilku przynajmniej kazań 
jego. Wprzód tylko przydam jedną uwagę z powodu 
przemowy powyżej wspomnianej, a którąby można 
prawie wziąć za ułamek pamiętników Skargi, z tak 
szczerem i poufałem zwierzeniem się mówi w niej 
do czytelnika. Jakże nas to małe pismo zawstydzić 
może! nas, którzy wtórując po dziecinnemu dzien
nikom i filozofom paryzkim, krzyczym bez pamięci 
dotychczas na Jezuitów. Skarga był Jezuitą, Barsciusz, 
spowiednik królewski, o którym tam czytamy, był 
także Jezuitą. O czemże ci niegodziwi Jezuici myśleli 
dniem i nocą? Co ich nadewszystko zaprzątało?
0  czem rozmawiali ze sobą w samotnych celach 
klasztornych ? O czem pisywali do siebie z obozów 
wojennych, gdzie schorzałym żołnierzom służbę 
niosąc, chętnie przy nich od trudów i zarazy śmierć 
podejmowali? Co słowem, było przed nimi w całem 
życiu ziemskiem, jeżeli nie ta ojczyzna, nie ta Polska, 
do której synów wołali: nunc vivimus si vos statis, 
a która w nagrodę i prac ogromnych, język jej, 
światło i narodowość przechowujących, w nagrodę 
ich rad i przestróg, całość jej, szczęście i chwałę 
obmyślających, miała im wkrótce rzucić w oczy 
bezecne przezwisko swych nieprzyjaciół i wyrodków
1 toż przezwisko powtórzyć z pogardą na ich gro
bach! O! nikczemności rzeczy i sądów ludzkich!

Ustryałow, sławny dziś autor rosyjski, twierdzi 
w przedmowie do swojej historyi, że gdyby nie 
Jezuici, Polska zaraz po wygaśnięciu dynastyi Ja
giellonów byłaby się do Moskwy przyłączyła.

W ieczory  P ielgrzym a. Т. 1. L ip sk . 1866. S tr . 135, 144 i 145.

1841 . Adam  M ickiew icz.

Skarga nie wyobraża żadnej partyi, ani żadnej 
epoki, odbija się w nim cały kraj, cały naród ze 
swoją przeszłością, obecnością i przyszłością nawet. 
Rodziną Skargi była Polska.

Przedsięwziąwszy zwalczać sektarzy, wspierać 
władzę zachowawczą króla, i zwrócić, jeśliby jeszcze 
można było, Rzeczpospolitą w karby, z których 
wyszła, pisał on dzieła dogmatyczne, historyczne, 
homilie i kazania, właściwie tak zwane. Jako pisarz 
dogmatyczny zajmuje wysokie miejsce pomiędzy 
doktorami Kościoła, celuje nauką i biegłością 
w Piśmie Świętem. Pisma tego często nie przyta
cza, ale jest niem przesiąkły, wylewa je w ciągu 
własnych myśli; cytacye czyli przytaczania płynąc 
mu z pod pióra, odznaczają się tylko od własnego 
jego stylu kolorem ciemniejszym i uroczystszym. 
Znał dzieła Ojców Kościoła greckich i łacińskich, 
czytał wszystkie pisma polemiczne, jakie wychodziły 
naówczas; co zaś go najwięcej zaleca pod względem 
literackim, to sposób tłumaczenia się jemu właściwy. 
Stara się zawsze dogma najsubtelniejsze wykładać 
jak najpopularniej. Najważniejsze z jego rozpraw 
dogmatycznych są K azan ia  o sied m iu  S a k ra 
m entach , przewyborne jako rozumowanie, a nie
kiedy jako wzór stylu. Wyłuszczając językiem po

tocznym wysokie prawdy, szuka podobieństw, po
równań i przenośni na ziemi polskiej, w życiu co- 
dziennem Polaków.

Jako pisarz polemiczny, wydał dzieła niemniej 
wielkiego znaczenia. Z jednej strony zbijając różno- 
wierców powstających na Kościół, z drugiej wska
zywał rządowi, jakiej drogi trzymać się był powi
nien. Przekładał Polakom, że główne żywotne za
danie wewnątrz państwa odnosiło się do ziem 
ruskich, że nie było innego sposobu spoić nie
odzownie te ziemie z Rzecząpospolitą, jak tylko 
przez węzeł jedności z Kościołem. Dla dopięcia 
tego celu, radził koniecznie dać większą opiekę 
ludowi, polepszyć jego byt materyalny, i naostatek 
skłaniać go ku wierze prawdziwej nie za pomocą 
środków gwałtownych, ale przez apostolstwo. Wiel
kie te prawdy są zawarte w znanem dziele: O je d 
n o śc i K ościo ła .

Najwyżej jednak pomiędzy pracami Skargi stoją, 
i najwięcej mu zjednały wziętości jego mowy poli
tyczne, czyli K azania Se jm o w e. Rodzaj ten on 
sam utworzył. Przy niezwykłym talencie, nie mógł 
całej swej potęgi rozwinąć w homiljach i pismach 
dogmatycznych; dopiero w kazaniach sejmowych 
wzniósł się na szczyt swego geniuszu. Tu objawia 
pojęcia, jakie miał o posłannictwie Polski, określa 
obowiązki obywateli względem Rzeczypospolitej, 
wykłada systema polityczne, uznane przez się za 
najlepsze, przepowiada nareszcie przyszłość Polsce: 
jest mówcą, politykiem, kapłanem i prorokiem. Na
dewszystko dzieła jego odznaczają się patryotyzmem. 
Skarga stawi nam wzór kapłana patryoty. Cecha ta 
przebija się już w jego pismach polemicznych. 
Miłość ojczyzny dodawała mu sił, ciągle dowodził 
różnowiercom, że gubili ojczyznę, i trzeba było nie 
lada odwagi, nie lada mocy do walczenia z tylu 
sektami rozdzielającemi natenczas Polskę. Aposto
łowie, doktorowie Kościoła, święty Augustyn, święty 
Klemens Aleksandryjski, wszyscy dawni filozofowie, 
którzy wykładali naukę katolicką i wojowali z nie
dowiarkami, byli zawsze otoczeni swoją owczarnią, 
choć nieliczną, ale skupioną. Skarga, znajdował 
się pośród wojska zbuntowanego przeciw swoim 
wodzom, musiał zniewalać sobie słuchaczów. Sek- 
tarze krzyczeli na niego, że był inkwizytorem, pie- 
czeniarzem królewskim, intrygantem, stronnikiem 
władzy absolutnej.

Szkalowany, prześladowany, niekiedy publicznie 
lżony, skoro wstępował na kazalnicę, widział przed 
sobą nieprzyjaciół, schodząc z niej napotykał nawet 
gwałtownych napastników. Powiadają, że raz przy 
wyjściu z kościoła dostał policzek; innego razu cu
dem uniknął śmierci. Nasadzeni siepacze jednego 
pana czekali go na drodze, kędy miał przechodzić, 
żeby go porwać i utopić; przyszła mu nagle myśl zajść 
do pańskiego dworu i tem się ocalił. Pan ów, co 
kazał nań czatować, zmieszany zjawieniem się jego 
u siebie, przyjął gościnnie i rozstali się po przyja
cielsku. Człowiek ten wystawiony na potwarze 
i niebezpieczeństwa, podnosząc głos z mównicy 
kościelnej, zamiast coby miał w usposobieniu, 
w przychylności swego audytoryum czerpać siłę, któ-
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rej tak potrzebował, musiał ją wydobywać z samego 
siebie, musiał z głębi swojego bucha roznieconym 
zapałem ogrzewać publiczność zimną i źle uprze- 
bzoną. Nie puszczał się na żabne wybiegi używane 
przez mówców, nie starał się ująć sobie słuchaczów, 
nigby im nie pochlebiał, a najczęściej wyłożywszy 
senatorom i posłom ich obowiązki z gobnością 
i surowie, po krótkiem wzniesieniu moblitwy bo 
nieba, poczynał piorunować na występki prywatne 
i publiczne, nigby jebnak nie wytykając osób. Sam ty- 
lekroć obrzucany obelgami, nikomu nie zrobił naj
mniejszej przymówki, karcił tylko złe nauki i waby 
ogólne.

Skarga miłuje ojczyznę nie bla tego, że jest 
jego ziemią robzinną, ale że jest, jak powiaba, usta
nowieniem Bożem. Bóg stwarza naroby, nabaje im 
różne posłannictwa, a stosownie bo tych mają 
właściwe sobie obowiązki. Słowem, naroby u Skargi 
są to jakby osobne stworzenia, jakby jakie jestestwa 
organiczne rozmaitego robzaju. Poczynają się one 
z miłości Bożej, a prowabzi je mąbrość.

Jako mówca, jako pisarz stoi on na równi 
z Bossuetem i Massillonem, a poniekąb wyżej. 
W najpiękniejszych kazaniach Francuzów zanabto 
bierze górę forma, znać zaraz, że były przeznaczo
ne bla publiczności uczonej; kieby u Skargi formy 
nawet nie wibać, nie można bostrzebz, jak się wy
taczają jego okresy. Піе myślał on nigby o swoich 
frazesach, i blatego tłumaczył się w sposób tsk 
boskonały, tak powabny. Styl jego nosi na sobie 
piętno czasów, zwanych złotymi literatury polskiej, 
ma to szczególne brzmienie, ten bźwięk jakby me
taliczny, po którym pozna ową epokę każby literat 
Słowianin. W ukłabzie nawet swoich kazań różni się 
ob wszystkich bawniejszych i bzisiejszych mówców.

Skarga, wstępując na ambonę, zapomina zupeł
nie o sobie, obraca głos bo tej ojczyzny ibealnej, 
co zawsze stoi mu przeb oczyma, bla swoich słu
chaczów jest, jak sam powiaba, »na przymówki, 
wrzaski, gniewy i groźby, słupem żelaznym i murem 
miebzianym«. Co zaś najbarbziej go nab wszystkich 
tych mówców wynosi, to ów buch prorocki, jakiego 
zł ożył bowoby tak niezaprzeczone i tak jasne.

R zecz o lite r , s łow iań sk . Poznań. 1851. rok I. s tr . 342.

1 8 4 5 .  К. Wł. W óycicki.
W kazaniach swoich nie żałował prawdy, złe 

w narodzie, jak wady, zbytki i występki, karcił pub
licznie: nigdy ust świętego męża nie splamiły nik
czemne pochlebstwo lub podła bojaźń.

I za prawdę, drugiego Skargi już Polska nie 
miała potem.

Skarga nie tylko jako jeden z najwyborniej
szych kaznodziei zajmuje wielkie stanowisko w dzie
jach literatury polskiej: zasłużył się on niemało 
ludzkości, stał się dobroczyńcą, jemu także byt 
swój winien szpital św. Łazarza w Warszawie, 
wzniósł on go wyjednanemi u króla i panów jał- 
mużnami.

H istorya liter, p o lsk . T . 11. s tr i  55 i 76. W arszaw a.

1 8 4 6 .  W incenty  Pol.

Rzym kotwica! Bóg nabzieja !
To Piotr Skarga kaznobzieja!
Kazał wiernym i królowi 
I rycerstwu i sejmowi!
Bicz kacerstwa — żołnierz Pański!
I w kościele mąż hetmański!
Wielki słowem, wielki buchem 
I prawb Bożych podniesieniem 
I pokorą i posłuchem 
I boczesnem umartwieniem.
Ci, bla których Skarga czynił —
Za świętego Piotra progiem,
Czy rozgrzeszył, czy obwinił 
Stoją bzisiaj już przeb Bogiem!
A Piotr Skarga —  Piotr, więc skała, — 
I nie umarł i nie zmiera 
Lecz miłością Bożą pała 
I bo nieba brzwi otwiera.
Świecznik Boży —  świeci ziemi 
Słowem Bożem miębzy swymi;
I w kościele trzyma straże —
I jak kazał, botąb każe...

Poezy e, Т. V. Lwów. 1878 s tr . 162.

1850 . Maurycy Dzieduszycki pob pseubonimem 
Rychcickiego wybaje swoją bwutomową pracę pob 
tytułem »Piotr Skarga i jego wiek«, której wybanie 
brugie ukazało się w r. 1869.

Skarga, mówi on, skierował cały swój jeniusz, 
całą potęgę myśli i rozumowania, cały zasób naby
tych i skrzętnie nagromabzonych umiejętności, cały 
skarb boświabczeń tylu wieków, bo jebnego wiel
kiego celu: wszystko mu służyło za szczeble, aby 
pobnieść robaków bo Boga, bo jebnej prawbziwej 
wiary, bo źróbła, skąb płynie szerokiem korytem 
wszelka wiebza, wszelka umiejętność!

Nauczcie się ob Skargi, że to tylko jest nasze, 
to narobowe, co katolickie. Katolicyzm, z którym 
narób nasz urobził się, wzrósł i wykształcił się, 
stanowi część nierozbzielną i szpik kości naszego 
charakteru, naszych bziejów.

Kraków . 1869. T. U. s tr . 606 i 616.

1856 . W ładysław  Syrokom la.

Czy w Sanbomierzu, gby szlachta zebrana 
Na Jezuitów wykrzykuje veto,
Czy trzeba wstybzić błęby Aryana 
Albo się ścierać z uczonym Helwetą,
Czy to rycerstwo na koń się sabowi,
Czy ibzie z wojny z bogatym oblowem, 
Czy rokoszanin zagraża królowi —
Staje Piotr Skarga z piórem i ze słowem. 
On broni świętych tajemnic ołtarzy, 
Zasłania Kościół ob błębnej szarańczy,
W bitnych pancerzach obwagę rozżarzy,
W togach senatu szczepi buch pobbańczy. 
Dwoi się Skarga i kębyż go niema,
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Gdzie woła Kościół lub ziemia rodzinna? 
Jest nad czem płakać, jest modlić się o c o : 
Skarga pojmuje, czego Polsce trzeba.
Modli się rzewnie, aby P. Bóg z nieba 
Ku Kościołowi pospieszył z pomocą,
Ażeby króla uzbroił wytrwaniem,
Rycerską szlachtę zgodnem przywiązaniem, 
Pobożnem sercem i bitnem ramieniem;
I Panu Bogu w opiekę oddaje 
Ubogich kmieci, którym tu najgorzej; 
Wszystkie koronne i litewskie kraje 
Serdecznie stawi przed Majestat Boży.

S ta re  w rota, Tom 11. W arszaw a 1890. str. 229 i 255.

1 8 5 7 . K arol M echerzyński.

Kochał Skarga swój kraj i dlatego pragnął 
go widzieć rządnym, wtedy najbardziej, kiedy Rzecz
pospolita nachylała się swoim nieładem do upadku; 
podpierał władzę królewską, gdy właśnie jej osła
bienie rozprzęgało wszystkie spójnie politycznej 
budowy; namawiał do jedności wiary, widząc, że 
za rozerwaniem Kościoła szło powszechne rozbra- 
tanie serc i jedności narodu.

O pow ołaniu... Sk arg i, B ib l. W arsz . 1857 T. Ul. str. 621.

Piękną stronę wymowy kaznodziejskiej Skargi 
przedstawia panujący w jego moralnych zastosowa
niach duch czystego, gorliwego obywatelstwa, miłość 
ojczyzny i rodowości, która we wszystkich prawie 
kazaniach jego przebija i wydatniejszy charakter 
tego mówcy stanowi.

Wogóle polszczyzna Skargi karna, jędrna, wy
razista, naginająca się z powolnością do myśli 
i uczuć piszącego i płynąca wszędy strumieniem 
niewyczerpanej prawie obfitości swą czerstwą i przy
rodzoną barwą, narodowością toku, budową zwięzłą 
i harmonijną, śmiałym i swobodnym szykiem dosię
ga stopnia ostatecznego jej ukształcenia w w. XVI. 
i przedstawia wzór najpiękniejszy języka złotych 
czasów Zygmuntowskich.

H istorya wymowy w P o lsce . Kraków  1858. T II. str. 214 i 300.

1 8 6 0 . X. A. Lipnicki.

Skarga jest apostolskim u nas kaznodzieją, 
w pełnem znaczeniu słowa. Równego mu dotąd 
jeszcze nie mamy. Połączył on w sobie kaznodziej
skie przymioty Ojców Kościoła; duchem ksiąg 
świętych do głębi się przejął: a stąd w swych ka
zaniach wciąż przypomina jednych i drugich. Ponad 
wszystkimi kaznodziejami polskimi jak orzeł góruje, 
a nie ustąpi on wcale najznakomitszym kaznodzie
jom francuskim. Skarga jest wszędzie kaznodzieją 
Chrystusa; nic w nim ziemskiego, na wszystkich 
i wszystko patrzy on okiem posłańca Bożego 
i niebianina.

Rzec można, iż ten kaznodzieja we wszystkich 
utworach swoich tak jest pełen swej rzeczy, z ta- 
kiem życiem i tak z całej duszy o niej przemawia,

że zdawać się może, iż się go nie czyta, ale raczej 
słyszy mówiącego zaraz, narazie i w pierwszej 
chwili wzruszenia. Nie patrzy wyrazów, nie bawi 
się autorstwem; lecz taka szczerość i prawda miesz
ka w jego słowach, jak zwyczajnie do piśmiennictwa 
nie wchodzi; a sama ich prostota czyni je niewy
powiedzianym sposobem miłe i poruszające... Brak 
mu często owej ogłady, którą każdy pisarz robotnik 
łacno po dziele swem rozprowadzi; nie dbał, aby 
go uczeni w kazaniu za uczonego mieli; ale jest 
pełen słów strzelistych, pełen zwrotów gwałtow
nych, jakie się nie układają piórem, tylko nagle jak 
płomień rzucają się z serca i w serce słuchaczów 
godzą. Stąd to przed żadnym innym pisarzem nigdy 
siły polskiej mowy tak się potężnie, tak wszystkie 
naraz nie wynurzyły, nigdy skarby jej tak się na- 
oścież nie otwarły. U Skargi ciągle ona kwitnie, 
pracuje i rodzi, nigdy się w swych hojnościach 
i dostatkach nie przebierając.

Zasady K aznod ziejstw a. W ilno Т . 1. s tr . 186 i 197. P o ró w n a j: 
W itw ickiego W ieczory  Pielgrzym a o Sk ard ze  t. 1. г. VIII*

1861 . Ju lian  B arto szew icz .

Skarga był to prorok narodu swojego. Zdolności 
miał ogromne, serce ogromniejsze. Skarga kochał 
ojczyznę całem gorącem swojej duszy, bo w ojczy
źnie widział obraz tego, czemby mogło być Kró
lestwo Boże na ziemi. Skarga bolał nad tem, że stan 
szlachecki w sobie samym tylko widział ojczyznę, bolał 
i nad tem, że skutkiem różnowierstwa zbyt się roz
bujał i zaczął już swawolę rozwijać z wolności.

Sam święty człowiek za życia, narażał się na 
potwarze, na lżenie, na obelgi.

Ubogi sam, a rozrzucał tysiące swojemi rękami.
Skardze zarzucają, że chciał widzieć wszystkich 

katolikami, a nibyto dyssydenci polscy nie chcieli, 
żeby wszyscy katolicy przeszli na dyssydentów? Nie 
życzenie więc samo winno, ale środki, jakimi się 
dąży do upragnionego celu. Otóż Skarga działał 
przekonaniem, nie gwałtem, nie przemocą, działał 
tak jak król Batory, a ilu szlachty prawdą rozumo
wania, siłą swej wymowy nawrócił, tyle zasług miał 
nie tylko przed Bogiem, ale i przed narodem i warto 
było wszystkie siły dzielnego umysłu na to poświęcić.

Cudotwórca to języka i jego pan przemożny.
H istorya litera t, p o lsk . W arszaw a, s tr . 232 i 238.

1 8 6 4 . Jan  M atejko

Wystawia swoje arcydzieło » Kazanie Skargi.*
C zy ta j: S t . T arnow ski, (Tlatejko, Kraków  1897. L. Siem ieński 

»Czas« z dnia 14 m aja  1864 r.

1 8 6 5 . W łod zim ierz S pasow icz.

Był to w całem znaczeniu tego wyrazu kapłan- 
obywatel. Kochał on swą ojczyznę gorąco i namiętnie; 
pragnął żarliwie jej wielkości, rozszerzenia jej gra
nic, potęgi, a spostrzegając z trwogą — zwiastujące
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upadek Rzeczypospolitej oznaki gnicia i rozkładu, 
cierpiał z tego powodu silniej od mniej przenikli
wych współcześników swoich.

D zieje  liter , p o lsk , tłóm . z ro sy jsk . Bem . W yd. Ul. W a rsz a 
w a 1891. s tr . 103.

1 8 6 8 .  X. Józef Szpaderski.

Jeśliby mi wolno było wypisywać moje marze
nia lub pragnienia pobożne, tobym w każdera semi- 
naryum oprócz katedry wymowy rad widzieć ka
ted rę  Skargi. Profesor, zajmujący tę katedrę, miałby 
jedyny obowiązek czytania i rozbierania dzieł Skargi 
i zaprawiania ducha i stylu młodzieży na tym nie
śmiertelnym a może i wiecznym wzorze kaznodziei 
polskiego.

O zasad ach  wymowy, T. 11. Odczyty akad em ickie . Kraków 
1870. s tr . 511.

1 8 7 4 .  A leksander Zdanowicz.

Był Skarga człowiekiem nieskazitelnego cha
rakteru i nigdy nie nadużywał swojego wpływu 
i znaczenia.

Wrażenie, jakie Skarga na słuchaczach spra
wiał, musiało być tem większe i powszechniejsze, 
iż obok doskonałego kapłana znać w nim było zawsze 
patryotę, ściągającego wszystko do Polski, i zawsze 
ku rzeczom ojczystym zwróconego. Obmyśla o ra
towaniu dusz ludzkich od sideł piekła, lecz także
o ratowaniu Polski od zasadzek tureckich.

Rys d zie jów  lite r  p o lsk . W ilno Т . t s tr . 221 i 224.

1 8 7 6 .  Dr. (Tlichał Bobrzyński.

Po głębszym dopiero rozmyśle spostrzegamy, 
jaka to Skargę od wszystkich ówczesnych polityków 
odgranicza przestrzeń. Im lepiej jednak badamy, im 
więcej i słuszniej podnosimy zasługi polityczne na
szych reformacyjnych pisarzów i mówców, tem wy
żej stawić musimy katolickiego Skargę. Skarga sku
pił w sobie te wszystkie przymioty, które między 
tamtych kilku rozdzieliła Opatrzność, programem 
swym politycznym objął zarówno społeczeństwo jako 
i państwo, jasnością, ścisłością i przetrawieniem po
jęć oraz mistrzowstwem formy zwyciężył nad chwiej
ną nieraz erudycyą całej reformacyjnej literatury.

Skarga lepiej od wszystkich współczesnych 
prawników określił pojęcie prawa, uzasadnił jego 
etyczną i społeczną podstawę.

K azania Sejm ow e. Kraków . 1876. s tr . 20.

1 8 8 2 .  X. Stanisław  Załęski T. J.

W tomiku XI. Żywotów umieścił życiorys Skargi 
a w dziele później wydanem (Jezuici w Polsce) 
skreślił obszerniej jego całą działalność. Т. I. cz. II. 
str. 7 1 0 —745.

18 8 4 .  X. Ignacy Polkow ski.

W roku jubileuszowym Arcybractwa wydaje Ży
wot X. Skargi oraz obszerną »Książkę pamiątko
wą Arcybractwa Miłosierdzia i Banku pobożnego 
w Krakowie od r. 1584 — 1884*. Z tej okazyi na 
nabożeństwie w kościele św. Piotra przemawia

18 8 4 .  X. Dr. Józef P elczar.

Robotnik Boży ujął się całą siłą duchownego 
sierpa i pracował bez wypoczynku na każdem polu.

Działał przykładem, bo to był mąż iście święty; 
rzadka pokora obok wielkoduszności, rzadka tkli
wość serca obok męskiego hartu, a przytem dziw
na pracowitość.

Działał piórem jako pisarz świetnego talentu, 
głębokiej wiedzy i rzadkiej pobożności.

Ks. Skarga działał wreszcie przez stowarzy
szenie. Rzec śmiało można, że Skarga — to nasz 
św. Wincenty a Paulo, z tą różnicą, że apostoł mi
łosierdzia w Polsce o lat kilkadziesiąt wyprzedził 
apostoła miłosierdzia we Francyi.

m ow a o zasłu g ach ... z dnia 23. paźdz. 1884 r.

18 8 6 .  Prof. S tan isław  T arnow ski.
Wyrażenie jedno z najwspanialszych, psycho

logicznie najgłębszych, jakie są w wymowie ludzkiej: 
»Nie kurczcie ojczyzny w sercach waszych«, to zna
czy: kochajcie ją nie dla szczęścia, nie dla znacze
nia, nie dla chwały, jakie ona wam daje, albo wa
szym, nie dlatego, że przez nią i dla niej był rze
czywiście bohaterem, wielkim człowiekiem, zasłużył 
się Bogu i ludziom i imię swoje zapisał w historyi: 
tem bardziej nie dla tego ją kochajcie, że za życia 
otacza was blaskiem i waszą miłość własną głaszcze
i upaja odgłosami i woniami ziemskiej wielkości, 
nie kochajcie siebie w ojczyźnie, bo wtedy kurczycie 
tę miłość. Ona z natury swojej im jest szersza, tem 
lepsza, a wy tym sposobem ściągacie ją wbrew jej 
przeznaczeniu do takiego minimum jak jedna istota 
ludzka. Rada głęboka i mądra zawsze dobra i na 
czasie dla wszystkich uprzywilejowanych tego świata, 
dla wszystkich, wszystkich krajów, czasów i rodza
jów arystokracyi. Ale do żadnej tak nie zastosowana 
jak do polskiej. Skarga mówi »nie kurczcie miłości 
w domach waszych«, a w tem słowie zamyka pra
wie całą historyę i wszystkie błędy arystokracyi 
polskiej. Miłość rodziny, bardzo u niej silna zazwy
czaj, i oczywiście bardzo szanowna, miłość swojego 
rodu i nazwiska, rzecz niebezpieczna, ale tak natu
ralna, że trudno o nią ludzi winić, i która w mierze 
na wodzy trzymana, może nie być szkodliwą i grze
szną, u nas zwłaszcza od końca XVI. wieku, za
częła być najczęściej i szkodliwą i grzeszną, stała 
się «kurczeniem ojczyzny w domach swoich*, mi
łość ojczyzny była tam najczęściej, była nieraz zdol
ność wielkiego dla niej poświęcenia, ale był i ciągły 
poszept dumy, ja zrobiłem, ja poświęciłem, na mnie, 
na moim domu stoi Rzplta. Uczucie, od którego nie
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byli wolni nawet najszlachetniejsi lubzie, najlepsi 
patryoci: kanclerz Anbrzej Zamoyski może go nie 
miał, ale Jan Zamojski je miał, miał w wysokim 
stopniu Wacław Rzewuski, mieli Czartoryscy, mieli 
wszyscy. A kieby mieli wszyscy, więc oczywiście 
musieli jebni brugim zawabzać: te bomowe ambi- 
cye musiały się krzyżować, i wyrabzać w bomowe 
współzawobnictwa i niechęci. Oni sami może nie 
wiebzieli, nie bomyślali się, jak ten ich patryo- 
tyzm był niebezpieczny: oni czując go w sobie, 
mieli go za bobry i czysty, cóż to szkobzi, że 
trochę w miłości bomu skurczony i z nią pomie
szany! Tymczasem to skurczenie objawiało się pó
źniej w skutkach, i jebnych zawiobło balej, niż 
sami przypuszczali i chcieli, bo najcięższych grze
chów przeciw ojczyźnie, bo konfeberacyi targowi- 
ckiej, innym, nie bopuściło bziałać skutecznie na 
jej pożytek, nawet kieby o sobie już nie myśleli, 
jak Czartoryskim naprzykłab, bo została pamięć, że 
kiebyś kurczyli ojczyznę w bomu swoim, i pobej- 
rzenie, że kurczą zawsze, stąb nieufność i niechęć 
bo wszystkiego, nawet bo najlepszego, jakie robić 
chcieli. Cała historya polska bo rozbiorów jest 
usprawiebliwieniem i komentarzem tych słów Skargi, 
one są jej bziwnem, fenomenalnem przewidzeniem, 
i są najmębrszą, najgłębszą przestrogą bla wszyst
kich na świecie arystokracyi.

P isarze  polityczni XVI. w . Т . II. s tr . 414. K raków .

Jak Mickiewicz wypowiebział za Polskę poroz- 
biorową wszystko, co ona czuła w swem nieszczęściu, 
tak za Polskę XVI w. wypowiebział Skarga to, czego 
ona się bla siebie bała, co w sobie złego wibziała.

Jeżeli chcesz być porząbnym człowiekiem i bo- 
brym Polakiem, służyć Bogu i ojczyźnie, obojgu być 
wiernym, jak na poczciwego człowieka przystało,— 
to czytaj Skargę.

H istor. lite r , p o lsk . Т . 1. Kraków  1903. s tr . 343 i 400.

1 8 9 9  P io tr  Chm ielow ski.

Skarga wzniósł prozę polską bo najwyższej 
boskonałości, jaką ona w stylu poważnym, kla
sycznym osiągnęła w całym przebiegu literatury sta
ropolskiej. Jak Kochanowski w poezyi, tak Skarga 
w prozie był prawbziwym artystą słowa, umiejącym 
świabomie rozporząbzać śrobkami językowymi, by 
najlepiej wyrazić bany pomysł. Nie on wprawbzie 
pierwszy wytworzył okresową bubowę w polszczy- 
źnie, gbyż go poprzebzili Orzechowski i Górnicki, 
ale on pierwszy zważał na rytmikę prozaiczną, na har
monijne zakończenie peryobów za pomocą umiejętne
go zastosowania wyrazów bwu — i trzyzgłoskowych
— (spabek trocheiczno-amfibrachiczny), bębący naj
naturalniejszą kombinacyą rytmiczną w naszym ję 
zyku, z powobu jego jebnostajnego akcentu. Przy- 
tem wielkie bogactwo wyrazów i zwrotów, umie
jętność w przechobzeniu ob prostego opowiabania 
bo wzrastających gromów bez pustej beklamacyi, 
żywość i plastyka wyobraźni, czyli jebnem słowem

szczęśliwe i jemu właściwe obszukanie najlepszej 
formy bla myśli niepowszebnich, wyniosło Skargę 
ponab ogół mówców i zapewniło mu w literaturze 
znaczenie wyjątkowe, nienabwątlone aż po wiek 
bzisiejszy.

H istor. lit. p o lsk . Т . I . s tr . 234. W arszaw a.

1 9 0 3 . Dr. M ichał Jan ik .

Język jego, wzorowany na biblii, za brugie źró- 
bło ma mowę łubową, prostą, a tak pełną treści, 
przenośni i obrazowości. Barbzo miłe są u niego 
wyrażenia, wyjęte z robzinnego narzecza mazowiec
kiego, i używanie starzejących się już za niego form 
gramatycznych, jak n. p. bawnej formy aorystu, któ- 
remi kaznobzieja bobaj czy nie świabomie się po
sługiwał, a przez to uczynił swój język tak żywym 
i tak bo buszy przemawiającym. Zaleca go także 
bogactwo słów i zwrotów i nabzwyczajna jasność 
i przejrzystość skłabni, która lubo wzorowana na 
łacińskiej, posiaba przecież w wysokim stopniu zna
miona swojskości i boskonałości.

W ułożeniu i przeprowabzeniu swych myśli nie 
mógł być Skarga na wskroś oryginalnym, gbyż znał 
bobrze poprzebników swoich i współczesne kazno- 
bziejstwo w Polsce (Stanisław Sokołowski, Hiero
nim Powobowski i inni), a także swojskich pisarzy 
politycznych. Nie mógł także nie korzystać ze skar
bów, mowcom kościelnym przekazanych, gbyż znał 
bokłabnie Ojców Kościoła, bo których w sposobie 
mówienia najbarbziej się zbliża: znał równie bobrze 
Pismo św. i przejął stamtąb wiele piękności, a mię- 
bzy niemi ten wzniosły sposób wyrażania się, który 
nieśmiertelny Wujek w tak niezrównany sposób 
mowie naszej przywłaszczył. Samo jebnak ujęcie 
przebmiotu, trzeźwe i jasne określenie celów Polski, 
zebranie jej wszystkich wab i zbrożności, wskaza
nie brogi bo poprawy, a nabewszystko to spojrze
nie kapłana obywatela na ojczyznę swoją, jakgbyby 
z przeb oblicza Nieskończoności, jest rzeczą u Skargi 
pobziwienia gobną i na bługie wieki nieboścignioną 
i prawie jebyną.

Tak więc zbierając, co powiebzieliśmy o Ka* 
zaniach sejmowych, musimy je nazwać najcelniej- 
szem bziełem Skargi. Przebziwny język, szerokość 
jak na buchownego pogląbów, nabzwyczajne pob- 
niesienie patryotyczne, oryginalność pomysłu, bają 
nam najlepiej poznać całą buszę kaznobziei i czynią 
jego bzieło najpiękniejszym pomnikiem prozy, jaki 
zrobził złoty okres naszej literatury, a jebną z naj
wznioślejszych książek patryotycznych, jakie bo 
bziś posiabamy.

Nie należy zaś zapominać, że kaznobziejstwo 
to jebną tylko strona pracowitej bziałalności Skargi. 
Był on czynnym na wielu innych polach, a wszę- 
bzie zaliczać się może bo najzbolniejszych i naj
gorliwszych. W zawobzie kaznobziejskim miał zna
komitych poprzebników. Wszyscy oni bążyli bo je- 
bnego celu, lecz żaben z nich nie przyczynił się 
w tej mierze, co Skarga, bo stłumienia herezyi i 
schizmy, bo zaprowabzenia jebności kościelnej w Pol
sce. Wpływ jego na współczesnych był niesłychany
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a i w następnych pokoleniach widzi się tego ka
tolickiego bucha Skargi, który choć wypaczony, stał 
się przecież tak znamiennym w urobieniu się pó
źniejszych przekonań i zasad religijnych dawnej 
Rzeczypospolitej. Do dnia dzisiejszego przyznajemy 
Skardze pierwsze miejsce wśród mówców kościel
nych i uważamy go za jednego z największych mę
żów i kapłanów-obywateli, jacy się na ziemi naszej 
urodzili.

Kazania Sejm ow e. Вгой у. 1907. s tr . 19.

1 9 0 4 . P ro f. Ignacy C hrzanow ski.

Duch obywatelski, ciągła pamięć o kraju ro
dzinnym, to nawet najwybitniejsza, najistotniejsza 
cecha piśmiennictwa tego stulecia, ale nikt, nawet 
Modrzewski, nie umiał tak ściśle zespolić idei mo
ralności w ogóle z ideą moralności patryotycznej; 
nikt nie dowodził tak przekonywająco, że »to jest 
największe szczęście każdego królestwa, gdy ma 
w sobie ludzie, w poczciwości się kochające,... a mi
łością jeden ku drugiemu zaprawione*; nikt tak 
gruntownie i logicznie nie uzasadniał obowiązku 
miłości ojczyzny i zgody pomiędzy jej dziećmi; nikt 
z taką siłą i mądrością nie uderzył na wszystkie 
bez wyjątku błędne pojęcia o miłości ojczyzny i nikt 
z taką odwagą i bezwzględnością nie postawił pod 
pręgierz wszystkich grzechów, płynących z »nie
życzliwości ludzkiej ku Rzeczypospolitej«, jak Skarga.

Co tylko było mądrego, wzniosłego, świętego w na
szej literaturze moralno - patryotycznej XVI. wieku, 
wszystkie myśli, rady, nauki, upominania i uczucia 
patryotyczne, — wszystko skupiło się w Kazaniach 
sejmowych, stopiło w nich w jedną całość myślową 
i uczuciową, podniesioną mądrością Skargi do go
dności filozofii patryotyzmu, a sercem — do wyso
kości jego poezyi. Kazanie o mądrości, potrzebnej 
do rady, o zgodzie domowej, o niekarności grze
chów jawnych, a nadewszystko o miłości ku ojczy
źnie — to zenit, to korona naszej literatury moralno- 
patryotycznej XVI. wieku.

K azania Sejm o w e. W arszaw a 1912. s tr . 154.

1 9 0 6 . Dr. W ład ysław  Z ah orsk i.

Największą popularnością cieszyło się nietylko 
w Wilnie, ale i na Litwie całej Bractwo Miłosier
dzia, które ks. Piotr Skarga wprowadził do kaplicy 
Bożego Ciała w kościele św. Jana. Nieco później 
podobne bractwo Skarga fundował w Krakowie przy 
kościele św. Barbary, a które przy końcu XVIII. 
wieku liczyło do 2 milionów kapitału. Bractwo miało 
na celu wspomożenie ubogich, odwiedzanie co ty
dzień szpitalów i więzień i udzielanie jałmużny. 
W tym celu każdy wpisujący się do bractwa prócz 
wpisowego obowiązywał się dawać do skrzynki 
ubogich tygodniową jałmużnę. Tak Lew Sapieha, 
podkanclerzy litewski, dawał 100 złotych na tydzień, 
Paweł Brzostowski 40 złotych i t. d.

Prócz tego miało bractwo dwie instytucye, mia
nowicie: Góry Pobożności (Mons Pietatis) i Skrzyn
kę św. Mikołaja.

Góry Pobożności ratowały w nagłej potrzebie 
przez pożyczanie pieniędzy bez procentów pod za
staw rzeczy. Były tu bardzo znaczne kapitały, zło
żone w żelaznej skrzyni w kaplicy Bożego Ciała, 
u stóp słynącej cudami figury Ukrzyżowanego Zba
wiciela, darowanej przez Piotra Skargę. Pożyczek 
udzielano na jeden rok, poczem, jeśli dłużnik nie 
zwracał należytości, zastawioną rzecz sprzedawano 
i nadwyżkę zwracano dłużnikowi lub jego sukces- 
sorom. Instytucya ta świadczyła bardzo wiele do
brego, ratując niejednego od nędzy. Wileńskie Góry 
Pobożności tem się od włoskich różniły, iż tam 
urzędnicy byli płatni, a od pożyczających pobierano 
10%  na rzecz instytucyi, w Wilnie zaś dłużnik ża
dnych wydatków nie ponosił i urzędnicy dawali 
swą pracę darmo.

Skrzynką św. Mikołaja zwano sumy, składane 
przez różne osoby przy bractwie na posagi dla ubo
gich i uczciwych panien, a szczególnie dla tych, 
które ubóstwo mogło narazić na niebezpieczeństwo 
utraty cnoty.

Jakeśmy zaznaczyli, Bractwo Miłosierdzia cie
szyło się ogromną popularnością. Co tylko było na 
Litwie lepszego i dystyngowańszego, śpieszyło zapi
sywać się do tego bractwa. Wielu mężów stanu, 
senatorów, wodzów, magnatów i duchownych po- 
wnosili legaty na rozmaite kamienice, place, rów
nież zapisywali znaczne nieraz kapitały.

Samych kamienic należało jakoby w Wilnie do 
bractwa przeszło 20, oprócz wielkiej liczby placów 
i znacznych kapitałów.

Do zaguby Gór Pobożności znacznie się przy
czyniły: ogień i inkursye nieprzyjaciół, ale przyłożył 
również rękę i magistrat wileński. Ten przywłasz
czył sobie jus patronatus nad kaplicą Bożego Ciała 
i rządzenie funduszami bractwa. Jako rezultat go
spodarki magistratu, dzięki niesumiennym urzędni
kom, było zupełne zubożenie bractwa. W końcu 
XVIII. wieku resztki funduszu jego zostały przelane 
do funduszu generalnego szpitala św. Jakóba, po
mimo że bractwo żadnego szpitala ani przytułku 
nigdy nie posiadało.

Z nad W ilii i N iemna. W ilno s tr . 76.

1 9 0 9 . T o w arzy stw o  im. P io tra  S k argi.

Zawiązane we Lwowie w styczniu w łonie So- 
dalicyi M. liczy obecnie przeszło 2000 członków, 
zajmujących się w 15 Kołach szerzeniem polskiej 
i katolickiej prasy.

W ciągu 3 lat wydało 40 broszur w 170000 
egzemplarzy. Ponadto Т. P. S. wydaje tygodnik 
»Kronika Powszechna«. Lokal Т. P. S. we Lwowie 
mieści się na ul. Teatralnej 1. 3.

Jednem z Kół Skargowskich skupiających mło
dzież jest też nasze Chyrowskie Koło.
P o ró w n aj: Spraw ozdanie za r . 1911. Lwów. G azeta  K ościeln a 1912. 
N. 27. Kw artalnik Chyrow ski N. 76.
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1912. Ja n  B ełcikow ski.

My go nie damy! Sam wielki Batory 
Czcić go nakazał nam święcie!
Z łubu pochobzim, a on lub nasz chory 
Bronił jak Mazur zawzięcie.

On pierwszy bronił nas i nasze prawa,
Za łubu krzywbę i za wolność łubu 
On pierwszy ruszył z ogniem Stanisława, 
Więc czcić go każem jak zjawienie cubu!

O Skargo, Skargo! Tyś jest nasza skarga, 
Jak męki nasze i jak ból nasz srogi!
Niech grom piekielny się na ciebie targa — 
My cię nie bamy, a na twoje wrogi 
Ruszym z impetem wielkołuckiej wiary.
Hej, wybranieccy! Pochylić sztanbary.

P io tr S k arg a . D ram at. Kraków  1912. s tr . 23.

D zieła S k arg i p rzeszły  do potom ności.
Ważniejsze pośmiertne wydania pism Skargi 1612— 1912.

1612. Mesyasz nowych Aryanów weble Alkoranu 
tureckiego. Kraków.

1612. Żywoty świętych. Kraków.
1615. Discurs na Konfeberacyę. Kraków.
1615. Żywoty świętych. Kraków.
1615. Skarga wzbubzony, wzywający bo pokuty. 

Wilno.
1618. Kazania na niebziele i święta. Kraków.
1618. Żołnierskie nabożeństwo. Kraków.
1618. Bractwo miłosierbzia. Kraków.
1619. Żywoty świętych. Kraków.
1619. Kazania na niebziele i święta.
1626. Żywoty świętych. Kraków.
1628. Bractwo miłosierbzia. Warszawa.
1629. Żywoty świętych. Kraków.
1634. Pobożny solbat, czeskie tłóm. Praga.
1644. Żywoty świętych. Kraków.
1654. Bractwo miłosierbzia. Kraków.
1677. Żołnierskie nabożeństwo. Poznań.
1688. Wzywanie bo pokuty. Warszawa.
1700-2. Żywoty świętych. Poznań.
1715. Skarga wzbubzony, wzywający bo pokuty. 

Wilno.
1735. Kazania na niebziele i święta. Pińsk.
1737. Kazania o 7 Sakramentach. Wilno.
1738. Kazania na niebziele i święta. Warszawa.

1738. Kazania przygobne i inne brobniejsze prace. 
Wilno.

1739. Czytania Bractwa miłosierbzia. Poznań. 
1747-8. Żywoty świętych. Wilno.
1763. Bractwo miłosierbzia. Warszawa.
1780. Żywoty świętych. Wilno.
1789. Żołnierz chrześcijański. Sanbomierz.
1790. Kazania na niebziele i święta. Sanbomierz. 
1792. Kazania Sejmowe. Warszawa.
1792. Czytania Bractwa miłosierbzia. Wilno.
1793. Kazania na niebziele i święta. Wilno.
1803-9. Kazania niebzielne, przygobne itb. Połock. 
1814. Obrona Jezuitów. Warszawa.
1831-3. Kazania sejmowe, o sakramentach i t. b. 

Kraków.
1835. Wzywanie bo jebnej wiary... bo pokuty. Kraków. 
1841. Kazania sejmowe, i różnej materyi mowy. 

Kraków.
1842-3. Żywoty świętych. Wiebeń.
1843. Kazania niebzielne i świąteczne. Lipsk.
1850. Czytania Bractwa miłosierbzia. Leszno.
1857. Żywoty świętych. Warszawa.
1857. Kazania sejmowe... wzywanie bo pokuty. 

Kraków.
1859-60. Żywoty świętych. Wiebeń.
1862. Żywoty świętych. Petersburg.
1866. Żywoty świętych. Grobzisk.
1866. Wzywanie bo pokuty. Paryż.
1869. Kazania sejmowe. (W. Nehring.) Poznań.
1869. Kazania o miłości ku ojczyźnie. Drezno. 
1872. Kazania sejmowe. Lwów.
1879-80. Żywoty świętych. Warszawa.
1882. Żywoty świętych. Kraków.
1884. Kazania na niebzielę i święta. Lwów.
1885. Czytania Bractwa miłosierbzia. Kraków.
1891. Nauki o Sakramentach. Kraków.
1891. Nauki o Przenajśw. Sakramencie. Kraków.
1898. Kazania na niebziele i święta. Lwów.
1899. Żywoty świętych. Kraków.
1900. Kazania sejmowe... wzywanie bo pokuty. 

Warszawa.
1903-7. Kazania sejmowe. Broby. 3 wybania.
1904. Kazania sejmowe. Warszawa.
1905. Kazania o Przenajśw. Bogarobzicy. Kraków. 
1912. Kazania sejmowe. Warszawa, Kraków.
1912. Wybór pism. Kraków.
1912. Wybór żywotów świętych. Kraków.
1912. Żywoty świętych polskich. Kraków.
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Jubileuszowy-rok Skargi.

I p o có ż ?

I pocóż wstajesz dziś 
Ty, zagrzebany 

W próchnie Proroku?
Zali odnawiać

Chcesz zaklęsłe rany?
Zali nam gromy

Niesiesz w Twojem oku?
Zali nam jutrznię

Ciśniesz w kraj spętany?
Zali nas dźwigniesz 

Z barłogu i słomy 
Niedoli naszej ? —

I pocóż wstajesz 
Ty nieubłagany 
Gruzów Proroku?

Zali nam mocą
Rozkujesz kajdany?

Zali nam z piersi
Dobędziesz te włócznie,

Co pordzewiawszy,
W serc wrosły nam ziemię ? — 

I pocóż wstajesz?
Zali nam idziesz

Los wieścić łaskawszy?
Zali nam idziesz

Może nowe siemię 
Rzucać na skiby?

By łez, krwi nawałą 
Żyzne, zrodziły 
Nowe Matce plemię:

Coby do czynu
Od dziecka się rwało...

Coby stal w piersiach 
1 granity miało...

Coby w swe serce 
Polskę wzięło całą...

A Polskę z bólem 
je j nędzą i chwałą...
Coby ją z zgliszczów 

Znów odbudowało: 
jaśniejszą, mocną

Jak Prawda i —  trwałą...

I pocóż wstajesz 
Ty, zagrzebany 

W próchnie Proroku...

Ty w stajesz  nam ...

Ty wstajesz nam 
Dziś z trumny,

Z szkieletów wstajesz rubieży...
I chorał szumny 

Idzie od Ciebie, 
lak wicher z morskich nadbrzeży! 
I wstajesz nam 

Niby kolumny 
Tors potrzaskany!
I jako płomień

Nam łyskasz krwawy 
Wśród oszołomień 

I życia wrzawy!
1 wstajesz jako 

Świtów złotawy 
Krąg nad ziemicą...

*
* *

Tyś prorok śmierci!...
Tyś błyskawicą 
]ej. Wieściłeś trumny 
Nam i na ćwierci 
W bólach rozdarcie...
I pośród burzy 

Wrącej zażarcie,
Wśród wichrów wycia:
Da rozhuczałej 
Głębinie życia 
Głosiłeś świętej 
Matki Ojczyzny
0  mórz skalizny 
Klątwę rozbicia!...
Tyś boski Skargo 
Wieścił: Prawicą 
Bożą kowane 
Wyroków głoski...
1 on ponury
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Sąd ręki Boskiej...
I więzy rdzawe 
I bólów lawę,
I po wszej ziemi 
Tułactwo łzawe...
I stopą wrogów 
W proch potyranie...
I śmiech szyderstwa...
Ziemskich półbogów...

Naigrawanie...
I przeniewierstwa 
Zbrodnię... Konanie 
Bez jutrzni blasków...
Krwi bohaterstwa 
Próżne przelanie...
I swej Macierzy 
Lica oplwanie 
Przez własne dzieci...
1 podeptanie 
Zgasłych stuleci!

** *
I wstajesz nam 

Dziś z trumny.
Z szkieletów wstajesz rubieży...
I chorał szumny 
Idzie od Ciebie,
Jak wicher z morskich nadbrzeży!

** *
0  wstań nam!

Wstań! Usłysz 
Głosy Twej ziemi 

I nie milknące 
Tęsknic wołanie 
Usty zeschłemi:..
1 skarg tysiące,
Co strugą płyną 
Po polskim łanie,
Rwąc się w przestworów 
Stropy błyszczące...
O! Wstań! O! Wstań nam!

W stań! — Usłysz 
Modlitew łkania,
I bądź nam jako
Brzask zmartwychwstania!...

S. Gołąb T. J.

I n d y wi d ua l n o ś ć  S k a r g i  tem się wyróżnia, 
iż wszystkie je j składowe p i e r wi a s t k i  objawiają 
się w niezmiernej pełni i doskonałem o r ga ni c z ne m 
zes pol e ni u .  Na pierwszy rzut oka wydaćby się 
mogło, że panuje w nim przewaga r ozumu nad 
uczuciem. Spokojny wykład jego kazań, pełny argu- 
mentacyi i logiki, zdawałby się usprawiedliwiać taki 
sąd. Żywszą emocyę i podniesione uczucie spoty
kamy zazwyczaj dopiero pod koniec kazania. Przy 
uważniejszem jednak wczytywaniu się w pisma 
Skargi musimy przyjść do przekonania, że wszyst
kie wysiłki jego rozumowania powstają pod na
c i s k i em serca,  płyną niby ze swego źródła: z mi
łości Boga i bliźniego. Rozumowanie odgrywa w pi
smach jego jakgdyby rolę pługa wzruszającego glebę

umysłów; uczucie owiewa słowa mówcy i unosi się 
nad niemi niby użyźniająca mgła poranna ponad 
orną ziemiĄ. Jego rozumowanie nie jest suche.

Posiada Skarga gruntowne w y k s z t a ł c e n i e  
t e o l o g i c z ne ,  zna też współczesną umysłowość 
świecką, stoi na jej wyżynie i panuje nad nią. Umie 
się jednak zniżyć i dostosować do umysłów pro
staczków. Pochodząc z niezamożnej klasy mie
szczańskiej, zachował Skarga umiejętność myślenia 
i czucia tak, jak oni. Ma żywe poczucie rzeczywi
stości, sądy swe opiera nietylko na teoretycznych 
dociekaniach, ale i na doświadczeniu codziennego 
życia. Jego sposób myślenia cechuje t r z e ź w o ś ć  
i j a s noś ć .  Obdarzony ż y w ą  w y o b r a ź n i ą ,  nie 
buja po obłokach, ale z jej pomocą nadziemskie 
ideały w uchwytne dla pielgrzymów tej ziemi za
klina kształty. A jak umysłem tak i całem sercem, 
potęgą swego gorącego uczucia pozostaje z tymi, 
z pośród których wyszedł. Miłością obejmuje swój 
naród ukochany: z nim współcierpi, dla niego pra
cuje; przez płomienną swą wymowę chciałby go 
natchnąć duchem i siłą Bożą i niby skrzydłem Ar
chanioła zasłonić przed przewidywanem, grożącem 
mu, niebezpieczeństwem.

Umysłem i wyobraźnią oddziaływa na umysł 
i wyobraźnię, uczuciem na uczucie, przekonaniem 
na przekonanie słuchacza. Lecz przedewszystkiem 
wiara żywa zapala ogień w jego sercu i ustach, 
którym przenika do głębi sumień ludzkich, rozświe
tla ich tajniki, rozgrzewa je, wstrząsa budzi i ożywia.

Źródłami natchnień Skargi są : miłość Boga 
i miłość narodu, wśród którego pracuje. Druga 
z pierwszą kojarzy się w doskonałą i nierozerwal
ną całość.

Wiara i religia jest światłem i ciepłem złoto- 
ustego Kaznodziei. Promienie prawdy objawionej, któ
rą ludziom głosi, załamują się w jego duszy, niby 
w pryzmacie, i ukazują się, rozczepione w tęczowe 
widmo słonecznych blasków, w kazaniach.

Miłość narodu wije się w jego duszy i pismach 
jako bluszcz bujny około potężnego dębu — miłości 
Boga, i wznosi się z pniem jego razem śmiało w niebo.

Nauka, objawiona w kazaniach Skargi, jakgdy
by reflektor, rzuca snopy światła na ten ziemski 
padół, oświetla wklęśnięcia i wgłębienia grzechów 
i fałszu, aby tem silniej uwydatnić i okazać pod
niosłe piękno cnoty i prawdy.

Miłością Boga i bliźniego natchnione są ka
zania Skargi, bo miłością Boga i bliźniego prze
pełnione jest serce jego. Czem żyło serce kazno
dziei, tem karmił ludzi. Nie było w nim rozdźwięku 
między głoszoną teoryą i praktyką. »Nie burzył czy
nem tego, co słowem budował*, że użyję wyraże
nia Ojca św. Leona XIII.  Dlatego też zrealizował 
się w nim ideał nauczyciela ludu, kaznodziei z Bo
żej łaski, taki, jakiego wzór mamy nakreślony w o- 
rędziu O głoszeniu Słowa Bożego, wydanem przez 
Ojca św. Piusa X. d. 1. września 1910 r. Daj Boże, 
aby miał jak najliczniejszych umiejętnych naśladow
ców i w naszych czasach!

Ks. Kazimierz Tomczak.
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... Skarga, wielki jako niezłomny charakter, 
świątobliwy i nieskazitelny jako kapłan i zakonnik, 
genialny jako kaznodzieja i mówca, najlepszy syn 
ojczyzny, poważany i wielbiony jako cierpiący za 
naród prorok — jest na długie wieki jedyną gwiaz
dą na widnokręgu dziejów polskich i piśmiennictwa 
polskiego, a z pośród wszystkich polskich pisarzy 
od XV. wieku aż do ostatniej chwili jego tylko 
jednego szlachetną skroń wieńczy opinia aureolą 
świętości.

*  *
*

...Ja k o  najgorętszy miłośnik swej ojczyzny 
napawał się Skarga i zapalał najgłębszą ku Bogu 
wdzięcznością, ilekroć naród z wojennych zapasów 
wychodził zwycięzcą. Szlachetne jego serce, prze
pełnione radością na widok tryumfów ojczyzny, 
wzbierało najwznioślejszemi uczuciami, które szu
kały sobie odpowiedniego wyrazu w słowie żywem, 
w kazaniu tryumfalnem. A sposobność do tego na
stręczała się nieraz. Po bitwie pod Byczyną (1588), 
w której arcyks. Maksymilian, pretendent do korony 
polskiej, był na łeb pobit, a nawet do niewoli poj- 
man, a przez to usunięto dwoistość elekcyi i na 
tronie niepodzielnie osadzon Zygmunt I I I :  Skarga 
wystąpił z pierwszem swem kazaniem tryumfalnem, 
które atoli znamy tylko z przekładu łacińskiego. 
Później, w r. 1600, kiedy dzielny hetman Zamoyski 
zgromił i ujął w niewolę uzurpatora mołdawskiego 
hospodarstwa, Michała (pod Targowestem), Skarga 
znowu wstąpił na ambonę, by w natchnionych wy
razach złożyć Panu Zastępów dzięki za tryumf 
polskiego oręża. W pięć lat potem nadarzyła się 
jeszcze wspanialsza sposobność do sławienia pol
skiego miecza. Oto w r. 1605. hetman litewski, 
Karol Chodkiewicz, z nielicznym, bo zaledwie 4000 
zastępem niepłatnego żołnierza rozgromił 14000 
wojsko szwedzkie pod Kircholmem tak stanowczo, 
iż 9000 Szweda legło na pobojowisku trupem. Na 
wiadomość o nadzwyczajnem zwycięstwie wystąpił 
nasz złotousty Skarga z kazaniem tryumfalno-dzięk- 
czynnem, które jest może u nas najwspanialszym 
pomnikiem tego rodzaju podniosłej, natchnionej 
i poetycznej poniekąd wymowy. Ostatnie tego ro
dzaju kazanie wygłosił Skarga w Wilnie «Na moskiew
skie zwycięstwo« po wzięciu Smoleńska w r. 1611.

* *
*

...W szystko, co nam Skarga przepowiadał, 
spełniło s ię ... Czy nastanie ta «jutrzenka swobody*, 
to «zbawienia słońce«, które on, zdaje się, widział 
gdzieś na widnokręgu dziejów przyszłych; którego 
blaski unosiły jego duszę i wlewały w nią balsam 
pociechy i dla niego i dla nas? Czy doczekamy 
się tego dnia trzeciego, «dnia usprawiedliwienia 
i miłosierdzia* ?

Na to jest tylko jedna odpowiedź: doczekamy 
go z pewnością, jeżeli wypełnimy warunki, pod 
którymi był przyobiecan.

Oto Skarga trzy dni, trzy okresy, trzy niejako 
szczeble do zmartwychwstania nam wskazał: przed 
dniem trzecim położył dwa inne: dzień skruchy 
i dzień poprawy. Czyśmy je już przebyli?

Czy żałowaliśmy za wszystkie winy, za wszystkie 
zbrodnie, za wszystkie niedbałości przodków?

Czyśmy już sobie obrzydzili anarchię, potępili 
ducha przekory i nierządu, nauczyli się przekładać 
dobro ojczyzny nad własne, dobro powszechne nad 
pojedynkowe?

Czy wiara nasza jest tak żywą i czynną i nie
skalaną, jak on jej żądał?

Czy umiemy już godzić się na jedno w rze
czach dobrych tylko — czy unikamy rozerwania 
i rozbicia narodu na atomy?

Czy gnuśność, niedbalstwo, bezczynność już 
w pośród nas nie gości?

Czyśmy się zlali w jeden naród, czy kasto- 
wości między nami już niema?

Czy lud wiejski kochamy, jak swych młodszvch 
braci, czy pracujemy nad dobrem «tych robaczków 
ziemskich*, by podnieść ich i nauczyć kochać tę 
wspólną matkę, której macierzyńskich pieszczot lud 
przez szereg wieków nie zaznał?

O! bez końca możnaby pomnażać tę bolesną 
nad wszelki wyraz litanię pytań i rachunku sumie
nia, badając, czy ów dzień drugi, dzień poprawy, 
zaczął się już lub skończył. A zanim  on się  nie  
skończy, dzień trzeci pono nie n astan ie: Skarga 
mówi to aż nadto wyraźnie!!

Wierzmy mu zupełnie i w całości, bo nas do
tąd nie zawiódł, i pamiętajmy o tym drugim dniu 
poprawy, gdyż leczyć możem się zawsze, «bylebych- 
my chcieli*.

X. Romuald Koppens T. J.

... Skarga jako kaznodzieja i pisarz stał się 
nieśmiertelnym w naszej literaturze przez swoje 
kazania i Żywoty świętych. Kazania Sejmowe to 
surowy rachunek sumienia, jaki robił Skarga z po
słami i narodem całym, występując sam jako poseł, 
ale nie z jednego powiatu. Wyrzuca on w nich 
narodowi jego grzechy, grozi straszną karą Bożą 
i nawołując do pokuty, wskazuje drogę poprawy — 
chcąc zaś naród tem skuteczniej porwać, tem szer
szy i silniejszy wywierać wpływ, pisał Żywoty 
świętych, stawiał przed oczy szerokich mas wznio
słe ideały świętych Pańskich.

Lecz Skarga działał także bardzo gorliwie na 
polu praktycznem, w życiu codziennem. Wystarczy 
tu wspomnieć o Bankach Pobożnych jakie na wzór 
Włoch w Polsce zaprowadzał, chcąc zapobiedz 
lichwie żydowskiej, oraz o Bractwie Miłosierdzia, 
które założone przezeń w Krakowie, do dziś niesie 
pomoc ubogim. Słusznie ktoś podniósł, że już samo 
to dzieło potrafiłoby Skardze zapewnić nieśmier
telną, wdzięczną pamięć u współziomków.

Jakież jest znaczenie Skargi dla naszych cza
sów ? Patrząc na tę świetlaną postać, nabieramy 
przekonania, że jest dla nas ratunek, że jest przy
szłość lepsza, bylebyśmy się wszyscy przejęli go
rącą miłością wiary świętej na wzór Skargi; 
bylebyśmy zrozumieli, że prawdziwy patryotyzm 
musi się koniecznie opierać na zasadach chrześci
jańskich. Czujemy dobrze, że choć «szata Polski
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nie jest nieskalana*, to jednak naszym obowiązkiem 
jest od kalania jej strzedz, przeto nie dopuśćmy, 
by nasza ukochana Ojczyzna stała się »dwóch 
barbarzyństw spojem«, a przez całe życie walczmy
o «Polskę w Imię Pana«...

Józef Pragłowski.

... Gdy myślę o Skardze i o Krasińskim, to 
czuję, że w tych wielkich, gorących, a polskich 
sercach nie tylko podobnych uczuć szukać, w tych 
potężnych umysłach nie tylko podobne myśli znaleźć 
można; ale czuję i widzę w nich pewną myśl 
i pewne uczucia wspólne, które ich łączą.

Dziwny to kontrast: w epoce największej po
tęgi i chwały naszego narodu zjawia się prorok, 
wieszcz, który swem »Mane, Tekel, Fares« miesza 
wesołość bujnego życia, który przepowiada straszny 
upadek potężnego państwa. Lecz głos jego prze
brzmiał jako »głos wołającego na puszczy«. A gdy 
wyroki się spełniły: gdy naród ujarzmiony zajęczał 
w okowach pod knutem, gdy kraj został rozerwany 
przez drapieżców, wtedy zjawia się inny wieszcz 
i z ciemnego lochu wzkazuje narodowi nieba gwiaź
dzistego bezmiar i wolność świetlaną, szczęśliwą. 
Kontrast to jednak pozorny. W istocie obie te po
staci to niejako wcielenie jednego ducha, obie te 
wieszczby — to jeden głos.

W każdym narodzie, w którego krwi zaczynają 
nurtować już pierwiastki zabójcze, rozkładowe, jest 
też element przeciwny, zdrowy, co wszelkiemi siła
mi, żywiołowo, broni się od zagłady, rozpaczliwie 
opiera się złemu i wielkim głosem nawołuje do 
poprawy. Przedstawicielami tego elementu zdrowia 
i samoobrony, dwoma takimi głosami ducha i su
mienia narodowego — to Skarga i Krasiński. I to, 
co zrazu kontrastem się wydawało, teraz się godzi, 
bo w tym jednym wspólnym rysie istotnym bierze 
początek.

To jest wspólna istota tych dwu dziejowych 
zjawisk i stąd zasadnicze podobieństwo. Różnice 
wynikać będą ze swoistych właściwości obu tych 
miłośników narodu i odmiennej fizyognomii epoki.

Gdy naród był potężny i bujny, a niebezpie
czeństwo ukryte, jak robak w bujnym kwiecie, 
Skarga groził. Lecz gdy nieszczęścia spadły, gdy 
wskutek tego rozpacz się wkradła w serca i smu
tek, jak rdza, wygryzał żywotne siły narodu, wtedy 
Krasiński pocieszał, podnosił ducha, walczył z pe
symizmem...

Bohdan Sołtan.

Mąż, który w czasach rozstroju i najsprzecz
niejszych pojęć religijnych i narodowych potrafił 
ideę swoją postawić bez trwogi, udowodnić, obronić 
i do niej zapalać, — to człowiek wielki.

Mąż, który sam jeden dobrze pojął wolność 
prawdziwą, a jako sternik prowadził do niej łódź 
narodową i wyciągniętą dłonią wskazywał jej ratu
nek w miłości i zgodzie, — wielkim jest.

Skargi imię to imię dziwne! W imieniu tem 
kryje się cała potęga nieśmiertelnego ducha, co 
taki cichy, a sławny po świecie; co taki pokorny 
a królem kaznodziejów zwan; co taki ubogi, a ob
sypany miłością serc ludu, o którego prawa wal
czył; co pokornym był sługą narodu, a mimo to 
gromicielem i prorokiem z wysoka!

Skarga to duch nieśmiertelny, który pośród 
świętości narodowych jedno z pierwszych zajmuje 
stanowisko, a dziś stoi wśród nas, jak stał pośród 
narodu przed trzema wiekami, niosąc nam groźbę
i pociechę...

Wskaźnikiem jest dziś dla nas Skarga i świat
łością, która do celu prowadzi; kto tak postępować 
będzie, jak on każe, kto tak kochać będzie Ojczyz
nę, jak on kochał —  ten zwycięży! Siła żywotna 
Skargi potęguje się z dniem każdym, z każdą 
chwilą, gdy zasady Skargi zdobywają sobie uznanie 
jak najszersze, a to, o czem mówił, jest wciąż ak- 
tualnem. W roku jubileuszowym oceniamy lepiej 
wielkość i świętość Skargi.

Pięknym jest zamiar budowy domu im. P. 
Skargi dla rękodzielników w Krakowie, założenia 
we Lwowie bursy dla uczniów; pożytecznem jest 
szerzenie i rozrzucanie po całym kraju dobrych 
pism i broszur, — lecz tego mało! Nie jednostki, 
lecz ogół działać musi, bo nie jednostki, lecz ogół 
winien za grzechy opuszczenia praojców.

Blaskiem świętości otoczona jasna postać kaz
nodziei i proroka Polski niech budzi w sercach 
naszych, niekiedy już trawionych zwątpieniem, — 
nadzieję, jego wielkość niech wlewa energię i za
pala nas do czynu!

Janusz Kozłowski.

S k arg a  w słow ie i czynie.
D yalog  scen iczn y .

Senator:
Witam, witam waćpana! a, to już wiek prawie,
]ako Cię nie widziałem — wejdź proszę łaskawie!
— (Dyślałem, żeś zapomniał o mnie...

Szlachcic:
Mości Panie!

A gdzieżbym mógł zapomnieć?! Takie posądzanie 
Wdzięcznego Twego sługę tylko boleć może —
Nie zapomniałem wcale, nie — o nie, broń Boże! 
Ale różne sprawunki, zajęcia, kłopoty,
To sąsiedzkie zatargi, czas strzyży lub słoty 
Tak mię w domu trzymały, że ledwie w niedzielę 
Mogłem się z trudem wybrać, żeby być w kościele 
Na sumie i kazaniu. Dziś, z biedą niemałą 
Co prawda, jakoś zjechać tu mi się udało, —
A że to dość już dawno, kiedy w mieście byłem, 
Tak spytać Mości Pana o zdrowie wstąpiłem.

Senator:
Zdrowie,chcesz Waćpan wiedzieć? dobre dzięki Bogu; 
Choć tam człeka coś kolnie czasem jak cierń głogu, 
To trudno — wszak po różach nas życie nie wiedzie... 
Nie prawda ?
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Szlachcic:
Święta prawda! toć to nawet w biedzie 
jeszcze dobrze, gdv bodaj zdrowie człeku służy...
— Ale... może przeszkadzam? to nie chciałbym dłużej...

(chce się żegnać i wyjść).

Senator (przer.):
A to co ?  chyba waćpan gardzisz mymi progi?! 
Nimeś kurz z nóg otrzepał, zmykasz? — Boże drogi, 
Czyli to my już Turki? czy u nas w zwyczaju 
Puszczać kogo przed nocą, lub z rana? baj baju! 
Pierwsza u nas powinność, to gościnność święta... 
Tak było, jest i będzie —  toż nikt nie pamięta,
By w tem u nas kto chybił, począwszy od Piasta... 
Musisz i waćpan zostać — nie puszczę i basta!

Szlachcic:
Ależ nie o to chodzi — honor to nielada,
Tylko, że muszę do dom...

Senator (przerywa):
Co mi waćpan gada? 

Muszę, albo nie m uszę! złóż delię i siadaj 
I gdzieś był i skąd do mnie przychodzisz, powiadaj!

Szlachcic:
Skąd przychodzę ? Z kościoła!

Senator:
A toć i ja byłem, 

Przecież nigdzie waćpana jakoś nie zoczyłem —
—  Prawda, że to już u nas taki ścisk w kościele, 
Że choćbyś chciał coś widzieć, nie zobaczysz wiele.

Szlachcic:
Jam też jeszcze nie ochłódł z ścisku, Mości Panie...
—  Ale, jakie cudowne miał ten ksiądz kazanie!!

Senator:
Ba, ba, ba... odkąd bawię na królewskim dworze, 
Nie mogę się nasłuchać —  przecie nigdy może 
Tak jak dziś, nasz ksiądz Skarga nie prawił wspaniale. 
Gdy wzniosły, pełen ognia, z wzrokiem wbitym w dale 
Stanie tak jakby prorok... to człek dech wstrzymuje... 
A gdy usta otworzy i z grozą maluje 
Przyszłe klęski narodu i przyszłe męczarnie 
I jak miłą ojczyznę wróg sąsiad zagarnie,
I jak pójdziem pędzeni do obcych w niewolę...
To aż rosa przestrachu osiada na czole:
Dziś, gdy mówił, słyszałem jak wszystko dokoła 
Biło się w grzeszne piersi i chyliło czoła...
Nawet sam król jegomość był zafrasowany —
A lud to z żalu jęczał — tak samo i pany.

Szlachcic:
Prawda, mówią, to nie grzech, więc się przyznać muszę, 
Żem płakał jak bóbr —  jakbym wypłakać miał duszę. 
Lecz to wszystko nic jeszcze, bo ja Mości Panie 
Nie mówione, lecz żywe widziałem kazanie!

Senator:
Jak to? co to ma znaczyć?

Szlachcic:
Co? ot krótko powiem. 

Ledwie wyszedł z kościoła ksiądz Skarga— albowiem 
Było to po kazaniu — kiedy wznosząc szablę 
Jakiś pokurcz niecnota, jakieś plemię dyable 
Bez sumienia i wiary, jakaś dusza wroga, 
Przyskoczył i w twarz starca uderzył!

Senator (gwałtownie):
Dla Boga!

Co! a zabij! ja tu... co ?  świętego 
Starca w twarz... i kapłana... szlachcica ? !  ja tego 
Rozsiekam! nie daruję! — Jakto? Waść tam byłeś? 
Widziałeś? i nic może jemu nie zrobiłeś?
Taką zbrodnię... zniewagę, tylko tu krew zmaże... 
Idę... niech król niecnocie rękę odciąć każe!

Szlachcic:
Mości Panie! rzecz próżna! toć skorom to zoczył, 
Porwałem karabelę, do zbójcym przyskoczył 
I byłbym rąbnął w odlew i tak się z nim sprawił, 
Żeby go — tfu! nie powiem — sam z piekła nie zbawił:

Senator (z wyrzutem):
I czemuś tak nie zrobił?

Szlachcic:
Ba! gdy wzniosłem rękę, 

Zatrzymał mię ksiądz Skarga — na Chrystusa mękę 
Zaklinając mię, bym mu nie czynił nic złego —
A kiedy ja wzburzony krzyknąłem: Dic z tego!
I chciałem zamalować —  przegrodził go sobą,
A do mnie rzekł pogodny: Synu, Pan Bóg z tobą! 
jakto? czyż się to godzi mścić krzywdy doznanej?

Czy tak Chrystus nauczał? — Owieczce zbłąkanej 
Wskazać drogę należy, nauczyć przykładem.
Cóż winien, że herezyi zarażony jadem 
I pewno namówiony —  za me prawdy słowa 
Szukał zemsty choć na mnie. Niech nas Bóg uchowa 
Od tych uraz i zwady — wszak z was każdy przyzna, 
Że się tem do upadku chyli ta ojczyzna:
Urażeni, szukamy zemsty zapalczywie...
Lecz cóż się stąd wyradza? ot, na bratniej niwie 
Zaburzenia — niesnaski — nawet krwi wylania!

Senator:
A, niech będzie już co chce — ale znieważania 
Kapłana tak zacnego, starca — nie daruję!

Szlachcic:
Wszystko próżno! Toż on mu jeszcze obiecuje,
Iż się wstawi u króla.

Senator:
A... już nie rozumiem! 

Toć i ja przecież czasem coś darować umiem — 
Lecz zniewagę szlachcica taką puścić płazem,
Піе! tego bym nie zdołał —  chybabym był głazem.

Szlachcic (podrywa):
Lub świętym, jak ksiądz Skarga! To też nic dziwnego, 
Że się tylu nawraca z kazań, z czynów jego.
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Senator :
Prawda! prawda bezsprzeczna — tyle serca, cnoty 
I tyle poświęcenia ni teraz, ni potym 
Już pewno nie obaczym. Gdyby takich wiele 
Było w naszej Ojczyźnie, powiedziałbym śmiele, 
Byłaby dość bezpieczną, mając takie syny —
O! bo wielkiem jest słowo, gdy je poprą— czyny!!

X. W. Wojtoń T. J.

P ro ro k  N arodu.

W odległą wieków, przeszłości mgłę,
Hen! na te dale ojczystych lat,
Hen! na zakrzepłej wielkości pył 
Oko potomnych spojrzenie śle,
Nić wspomnień leci w ten dawny świat.
Cześć korna Temu, co z Boga był,
Co opiekuńczych skrzydeł cień 
Rzuca na Polskę po dziś dzień...

Jeremiaszu Polski! Stań widomy
Znów przed Twym ludem, duszy Twej płomienie
Rozpal na nowo, rzuć ogniste gromy
Słowa Twojego — owo niebios tchnienie!
Stań mu wśród wspomnień potęgą Twej siły, 
Kiedy błysk Boży zapalał Twe oczy,
Gdy w ciszy z Panem myśli Twe mówiły; — 
Wstań: nieśmiertelny zesłańcze proroczy!

Na białej dziejów karcie 
Nowe się imię wypisze —
Nową już zorzą goreje,

Siłą a mocą
Sarmackie plemię;
Obszerne ziemie

Gwiazdy ozłocą........
A prorok ziarno Boże w świat sieje 
1 sercom wokół zwiastuje ciszę —
Słowem miłości serca kołysze,
I ogień wiary przed sobą nieci;
I nowe moce, nowe potęgi 
W jednem imieniu dziejowej księgi 
Błyska — wieczyste na przyszłe dzieje.
Imię! to blaskiem nadziemskim świeci. —

Ranną porą z jasną rosą,
Kędy w polach ruń złocista 
Strzela w górę z szarej ziemi,
Kiedy ptaki skrzydły swemi 
Na gwiazd blaski — pieśni niosą -  
I pieśń hymnem w górę leci....
W taki dzionek przed latami,
Gdy nić słońca promienista 
Układła się zagonami,
Dawno — prawie przed lat trzysta 
Stał na roli kapłan stary,
Otoczony gronem dzieci;
Z uśmiechniętą, jasną twarzą 
Stał na roli prorok Boży. —

Postać jego pełna wiary 
Włosy siwe —  w blaskach zorzy 
(Jkładły się wstęgą białą,
Oczy słodkim blaskiem jarzą,
Obok dziatki z twarzą śmiałą 
W tajemniczych słów skupieniu,
W brzóz płaczących miłym cieniu,
Słuchające słów o niebie.......
Stoi z dziatwą pochylony 
Pod wzorzystym cieniem brzozy.... 
Z pod nóg ścielą się zagony, 
Starzec cichy —  bez słów grozy,
Słodki ojciec im w potrzebie........
Cichym głosem ziarno sieje,
Na b ó j ! hufiec sprawia nowy 
Prorok Boży — trzechwiekowy....

Gdy na niebie ranek dnieje.

W świątyni cicho — jasno;
Blask od ołtarza migoce 
I woń z kadzielnic uchodzi.
Płomienie świecy gasną 
W cieniów zakrytej pomroce. —
Pieśń z piersi ludu się rodzi,
Tysiącznem echem w strop bije,

Tysiącznem echem ożyje 
I z piersi starców i młodzi

Lecące dźwięki kościelne 
Urocze, czyste —
Silne, wieczyste 
Zanucą tony:
Bóg pochwalony!
Brzmią Bogu hymny niedzielne,
Wzlatują dymy kadzielne........

Zmilkli! skąd głos ten proroczy,
Skąd siła słów i wymowy?
Wzniesione tylko gdzieś oczy,
Wzniesione odkryte głowy....
Głos z jednej piersi wystrzela górą,
Głos, co niebieską zda się wichurą 
Wyrzuca gromy — z ócz błyskawice,
Z piersi jak z dzwonu leci dźwięk mocy. 
Pełne natchnienia wykute lice!
Tak przemawiali ludu prorocy!
I nakształt harfy struny wszystkiemi 
Z piersi natchnionej leci hymn Boży;
Taki mocarny, —  bo Bóg go tworzy,
Taki miłosny, —  bo z Polskiej ziemi...
Raz, niby burza — tysiączne gromy 
Pierś starca ciska w zepsucie ludzi;
Kają się grzeszni — serc twarde złomy 
Głos jeden wielki do żalu budzi. —
To jakby pieśnią, co już przebrzmiała,
Chwali moc Boga i Jej dobrocie, —
A pieśń z ust starca leci wspaniała 
Z kościelnych sklepień w podniebnym locie.

Chwilami żarem pierś jego ciśnie,
Głos jak stal dźwięczny w kościelnej nawie,
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Gby o miłości ojczyzny głosi —
Patrzą panowie, szlachta ciekawie 
1 w oczach wielu łza skruchy błyśnie...
Płacz pełen skargi w ołtarz się wznosi,
Jęk nawróconych zabrzmi wśrób łubu —

A w strop niebieski leci głos cubu! —
* **

Proroku Boży! Skargo wiekowy!
Czemuś nas obszebł w chwili mozołu ? 
Czemuś obbieżał z ziemi pabołu? —
Kto nas Bożemi zachęci słowy?
Kto ba miłości czyny ofiarne,
Kto siły wzbubzi w bziejowej walce ?
Kieby my takie skażone, marne,
Pobłe i nizkie brubów służalce, —
Potem oblane znużonych czoła,
Głos się wyrywa z piersi stęskniony 
I jebną skargą bo nieba woła 
I jebną prośbą żąba osłony:

Duchu proroczy! — Ty z polskiej ziemi 
Chociaż obeszły — stróżujesz wciąż!
Ty nową wiarę w serca nam wiej,
Ty nas przeb Bogiem słowami Twemi 
Osłaniaj — węzłem miłości wiąż!
Ty Bożą łaskę wyprosić chciej,
A miłość czystą niech ba nam P an ....
Proś, niech z zropiałych uleczy ran,
Niech boba siły w chwili zwątpienia 
I zamglonemu wskaże brogę oku!
Niech zbliży bawnej wielkości wspomnienia:
1 wróć nam Polskę przez Boga, Proroku!

J. Kozłowski.

Skarga był człowiek czynu, więcej nawet, był 
bohaterem pracy bla chleba i nieba. Czasy wileń
skie (1573 — 84), krakowskie (1584 — 87) i ostatni 
najbłuższy okres życia (1588 — 1612) królewskiego 
kaznobziei są wypełnione ciężką, mozolną pracą, po
łączoną z niezwykłemi trubnościami. Katolicki apo
logeta, polski publicysta i organizator bobroczyn- 
ności, piórem i żywem słowem walczył mężnie i 
wytrwale, znosząc w cichości i cierpliwości nieu
niknione rany, cierpienia i ciężary walki i pracy.

Pierwszy rektor akabemii wileńskiej wiele mu
siał przy jej założeniu i urząbzaniu łożyć zabiegów 
i starań, wiele miał trubności w znalezieniu śrobków 
materyalnych i troski w boborze sił nauczycielskich; 
w tymsamym jebnak niemal czasie zakłaba Skarga 
bomy zakonne i szkoły w Połocku, Rybze i Nie
świeżu, a wszębzie osobiście wszystkiego bogląba,
o wszystko się stara. Równocześnie przy tych za
jęciach opracowywa, pisze i brukuje polemiczne roz
prawy, oraz gruby in folio tom Żywotów. A nie 
brakło w Wilnie i cierpień moralnych, wypływają
cych z utarczek z błębnowiercami.

W Krakowie niemało zabierały Skarbze czasu 
troski i zajęcia około kościoła św. Barbary i otwar

cia nowicyatu tamże, ale mimo to niezmorbowany 
robotnik miewa kazania nie tylko w niebziele 
i święta, ale także przy każbej Mszy św., w czasie 
której więcej lubzi przystępuje bo Komunii św. 
Ciągłe żebranie, aby ulżyć nębzy i ubóstwu biebnych 
i chorych Krakowa, to też przykry i przygniatający 
robzaj pracy. Gby zaś myślimy o pracach literac
kich Skargi, to pamiętajmy, że za jego czasów ta
kich bibliotek i pomocniczych śrobków naukowych, 
jakie my posiabamy, nie było; brukarską zaś ko
rektę prowabzić, musiała to być bez porównania 
mozolniejsza praca. Mamy też ślaby, że i brak 
śrobków na barbzo brogie ówczesne bruki utrub- 
niał wybawnictwo Skarbze.

Z latami zbrowia i sił nie mogło Skarbze 
przybywać, a mimo to praca jego wzmagała się 
i potęgowała. Częste pobróże miębzy Krakowem 
i Warszawą a Poznaniem, Jarosławiem, Wiślicą, 
Sanbomierzem i Wilnem, przy ówczesnych brogach 
musiały być ciężkie a już bla pisarza, bla jego 
pracy literackiej, wcale nie sprzyjające. Mimo to 
wybaje Skarga bwa grube jak mszały tomy kazań, 
(r. 1595 str. 656 i w r. 1610 str. 778 in folio) 
a oprócz innych prac kilka nowych wybań Żywo
tów, które ciągle uzupełnia, powiększa, poprawia, 
bbając pilnie zarówno o treść, jak o formę i język. 
Nie zapominajmy zaś, że w tym okresie wichrzeń 
i zamieszek politycznych, w tylu trubnych sytua- 
cyach, wycierpiał królewski kaznobzieja przejść bo
lesnych może najwięcej.

I w tych latach pamięta Skarga o ubogich 
mieszkańcach Warszawy, Lublina, Sanbomierza 
i bla nich o pomoc zorganizowaną lub jałmużnę 
boraźną wciąż u możnych kołace i prosi. Pióro 
jebnak to pług Skargi, z którego on nie chciał 
wyprząbz aż bo zachobu słońca. Już siebembzie- 
sięcioletni starzec «spracowany wół«, ale z jarzma 
się nie uwalnia, bziełko Kostery po polsku wybaje, 
brobniejszemi pismami bo jebnej zbawiennej wiary, 
bo pokuty całą Polskę nawołuje, a wreszcie o cier
pliwości książeczkę tłómaczy.

Obyto tegoroczny jubileusz Skargi nauczył 
wszystkich nas cichej, wytrwałej, sumiennej w każ- 
bym stanie i zawobzie pracy.

X. T. Bzowski T. J.

Co w inna cz e rp a ć  m łodzież P olsk a  
z jubileuszu S k arg i ?

Młobzież polska powinna rozczytywać się 
w żywocie i bziełach Skargi, aby go poznać i jego 
zasabami się przejąć.

A. Riedl.

Jubileusz Skargi powinien obubzić w nas bu
cha łączności i poczucia, że jesteśmy jebnym naro- 
bem, choć pob trzema zaborami.

A. Czerniawski.
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Do obrodzenia Polski, bo jej obbubowania 
mamy bążyć przez ofiary, czyny i pracę rąk, a nie 
oszałamiać się samymi tylko frazesami i pięknemi 
hasłami.

J. Birkenmayer.

Ponieważ niewiara to najgorszy, bo ni karabinu 
ni miecza nie bojący się wróg, powinniśmy gorącą 
wiarę pielęgnować w buszach własnych, a zasaby 
religijne mężnie głosić i gorliwie szerzyć.

T. Kowalski.

Powinniśmy zrozumieć, że najwyższy rozum — 
cnota, nigby zaś nie bubować gmachu z błota.

W. Świeykowski.

Czerpać mamy pobubkę bo gorliwości w sze
rzeniu oświaty łubu i bo ofiarności bla spraw 
bobra publicznego.

R. Maniewski.

Mamy się starać, aby buch Skargi w nas 
i przez nas żył w Polsce wiecznie.

7- Łucki.

Rozbmuchaj w sercach wiary skry,
Duchu Ty święty Boży!

Ostatnie matek otrzyj łzy,
Nabzieją zaświeć zorzy; —

Zwiąż z możnym rzemieślniczy stan;
Tak nam bopomóż Pan!

Na bój śmiertelny ptakiem leć,
Zmyj brubu pleśń, niezgobę,

Ty cnoty świetlną gwiazbą świeć,
Czystości miej urobę;

Ty narób ulecz z strasznych ran —
Tak nam bopomóż Pan!

7- Kozłowski.

O bchód jubileuszow y ku czci X. P io tra  S k arg i w e Lw ow ie.

W bniach 22, 27, 28 i 29 września b. r. 
obbębzie się we Lwowie i na prowincyi uroczysty 
obchód trzechsetletniej rocznicy Piotra Skargi.

Program obchobu głównego we Lwowie bębzie 
następujący:

I. Dnia 22. września 1912 (niebziela) po po- 
łubniu w rozmaitych punktach miasta popularne 
wykłaby o bziałalności Piotra Skargi.

II. Dnia 27. i 28. września 1912 (piątek i so
bota) wieczorem nabożeństwa pokutne w katebrze, 
połączone z umyślnemi konferencyami na temat 
wskazań skargowskich.

III. Dnia 29. września (niebziela):
1. o gobz. 8-mej rano nabożeństwo żeńskich 

i męskich Sobalicyi Maryańskich, pobczas którego 
członkowie ich przystąpią gremialnie bo Komunii 
świętej.

2. o gobz. 10-tejrano solenna suma z kazaniem.
3. o gobz. 12-tej w połubnie obsłonienie tablicy 

pamiątkowej na zewnętrznej stronie katebry (śpiewy 
chóralne młobzieży, przemówienia).

4. o gobz. 4-tej po połubniu wielka akabemia 
w jebnym z kościołów (kantata, muzyka organowa, 
obczyt i przemówienia).

5. o gobz. pół bo 6-tej po połubniu we wszyst
kich świątyniach krótkie najwyżej 15-to minutowe 
kazanie, poczem z każbego kościoła wyrusza pro- 
cesya na plac Maryacki (w razie niepogoby nabo
żeństwo w kościele).

6. o gobz. 7-mej wieczorem procesya, z Sanc- 
tissimum z katebry na plac Maryacki, tutaj błogo
sławieństwo i pieśń: » Przed oczy Twoje Panie*.

7. o gobz. 8-mej wieczorem ewentualne przed
stawienie w teatrze miejskim.

IV. Przez wszystkie trzy dni uroczystości ilu- 
minacya kartkowa.

Program powyższy, naturalnie z odpowiedniemi 
do stosunków miejscowych zmianami, będzie prze
prowadzony przez miejscowe komitety we wszyst
kich miastach i miasteczkach Galicyi, a nawet po 
wsiach ludniejszych.

W celu zawiązania miejscowego komitetu, tam 
gdzie on jeszcze nie istnieje, służy komitet lwowski 
wszelkiemi wyjaśnieniami i ułatwieniami — obchody 
jednak musiałyby być urządzane wyłącznie przy 
pomocy sił miejscowych.

Na żądanie przeszłe komitet lwowski niezwłocz
nie tekst popularnego odczytu i da wskazówki na
ukowe. Na odczyty dla inteiigencyi mogą dostarczyć 
materyału wydawnictwa im. Piotra Skargi, Lwów 
Teatralna 3.

Zamiast iluminacyi świetlnej przygotowuje się 
iluminacyę kartkową.

Byłoby ze wszech miar pożądane, aby każda 
rodzina polska i katolicka przyozdobiła okna swoje 
jubileuszowemi nalepkami i tym sposobem dała do
wód łączności z ogólnem świętem narodowem. Ar
tystycznie wykonane nalepki zamawia się w cenie 
po 10 groszy za sztukę w komitecie lwowskim.

Czysty z tego źródła dochód przeznaczony jest 
na wzniesienie Bursy im. Piotra Skargi we Lwowie.

Celem uregulowania nakładu tych kartek, prosi 
komitet już dzisiaj o łaskawe doniesienie, jaką ich 
ilość przesłać ma miejscowemu komitetowi i na 
czyje ręce.

Adres komitetu: Lwów, Teatralna 3. — tele
fonu Nr. 1566.
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Zjazd katolicki w K rakow ie z okazyi 3

Łącznie z uroczystościami jubileuszowymi 
w Krakowie, w dniach 25, 26. i 27. września b. r., 
odbędzie się w dniach 25. i 26. września katolicki 
Zjazd, w którym wezmą udział rodacy z całej 
Polski. W czasie, w którym cały naród staje u grobu 
Skargi i czci pamięć jednego z największych swoich 
przedstawicieli, wielkiego obywatela, potężnego mów
cy i pisarza — katolicka Polska, pomna na spu
ściznę duchową wielkiego kapłana i apostoła, skupi 
się u trumny Skargi po to, by wielkie myśli jego 
i zasady odświeżyć w duszach i wnieść je ponownie 
w zbiorowe życie narodu. To jest indywidualne 
znamię tego Zjazdu, znamię, które wyciśnie się 
także na szczegółowych obradach, odnoszących się 
bezpośrednio do dzisiejszego życia katolickiego 
w Polsce.

Podając poniżej program katolickiego Zjazdu 
Skargowskiego, wyrażamy ufność, że Zjazd ten 
przyczyni się w znacznej mierze do wskrzeszenia 
ducha Skargi w łonie dzisiejszej Polski katolickiej 
i jej odrodzenia.

Adam Sapieha, książę biskup krakowski, Sta
nisław Tarnowski, Stanisław Henryk Badeni, 
Dr. Władysław Pec, X. Wł. Chotkowski (Kraków), 
X. M. Godlewski (Warszawa), X. J. Kłos ('Poznań), 
X. St. Adamski (Poznań), X ]. Londzin (Cieszyn), 
A. Napieralski (Bytom).

P r o g r a m  Zjazdu:

Dn. 24. września o godz. 8 wieczorem: Towa
rzyskie zebranie uczestników Zjazdu w sali Towa
rzystwa strzeleckiego (ul. Lubicz).

Dn. 25. września o godz. 9 rano: Msza św. 
w katedrze na Wawelu; o godz. 10 rano: pierwsza 
sesya kwestyj zasadniczych (Duch Skargi a obecne 
położenie katolicyzmu w Polsce): 1) Zagajenie 
Zjazdu (Stanisław hr. Tarnowski). 2) «Katolicyzm 
a polski duch obywatelski* (referent Stanisław 
Henryk hr. Badeni). 3) »Siła i odwaga przekonań 
katolickich« (referent poseł Dr. Włodzimierz Ko
złowski); o godz. 3 po południu: pierwsza sesya

Co piszą o Sk ard ze

Aby ułatwić pracę zabierającym się do odczytów 
o Skardze, podajemy tu spis zebranych materyałów lite
rackich ; drobniejsze broszury tu wyliczone nadają się do 
szerszego rozpowszechniania.

Kilka poważniejszych prac naukowych o Skardze, 
które się już ukazały w druku, zaspakaja ogólne oczeki
wanie: widać, że spełnia się powoli zapowiedź autora 
artykułu „Monografia nienapisana“ (w Ś w i e с i e), że 
przez rok jubileuszowy zbliżymy się do wypełnienia tej 
luki zawstydzającej, jaką w literaturze polskiej tworzy — 
nienapisana monografia Skargi.

1) Rok Skargi. R o la . Warszawa 1911. N. 10.
Miłosierny X . Skarga. Dr. K. Lubecki. R o l a  1912.

0-letniego jubileuszu X. P io tra  Skargi.

kwestyj praktycznych: 1) »Domy ludowe na wsi* 
(referent X. A. Tyczyński z Albigowej). 2) »Domy 
katolickie w mieście« (referent X. Prałat Laubitz 
z W. Księstwa Poznańskiego). 3) » Częste urządza
nie zgromadzeń i wieców katolickich* (referent 
Karol Holeksa). 4) Ważniejsze potrzeby prasy ka
tolickiej* (referent książę Franciszek Radziwiłł).

Dn. 26. września o godz. 8 rano: Msza święta 
i Komunia generalna w kościele św. Barbary;
o godz. 10 rano: druga sesya kwestyj zasadniczych. 
(Duch Skargi a obecne położenie katolicyzmu 
w Polsce): 1) »Katolicyzm Skargi a katolicyzm 
polski dzisiejszy* (referent X. prałat Dr. Wł. Chot
kowski). 2) »Polski typ katolicki« (referent prof. 
Dr. Bronisław Dembiński); o godz. 3 po południu: 
druga sesya kwestyj praktycznych: 1) »Akcya anty- 
pornograficzna« (referent szambelan Adam Konop
ka). 2) »Wspólna akcya w sprawie wychodźtwa« 
(referent Dr. Leopold Caro). 3) »Wykształcenie 
społeczne duchowieństwa* (referent X. Dr. Kazi
mierz Zimmermann). 4) Zakończenie Zjazdu (książę 
biskup Adam Sapieha).

Dn. 27. września projektowaną jest poufna 
konferencya przedstawicieli prasy katolickiej. Szcze
góły będą oznajmione w czasie Zjazdu.

Posiedzenia Zjazdu odbywać się będą w Kruż
gankach Dominikańskich. We wszystkich sprawach, 
odnoszących się do Zjazdu —  jak w sprawie naby
cia karty wstępu, w sprawie zamówienia mieszkania, 
w sprawie zasiągnięcia informacyi o Zjeździe— uda
wać się należy pod adresem: Kancelarya katolickiego 
Zjazdu Skargowskiego (Kraków, ul. św. Tomasza 35, 
redakcya Głosu Narodu). Stosownie do rodzaju 
sprawy, kancelarya odpowie sama, albo przez jedno 
ze swoich biur: Biuro prasowe (Kraków, ul. św. 
Tomasza 35). Sekcya mieszkaniowa (ul. św. Toma
sza 28). Sekcya administracyjna (ul. Kilińskiego 18).

Karta wstępu, w cenie 4 korony, daje prawo 
wstępu na zebranie towarzyskie, na posiedzenia 
Zjazdu i prawo do pamiętnika Zjazdu, który w dwa 
miesiące po Zjeździe uczestnikom Zjazdu będzie 
doręczony.

z okazyi jubileuszu.

2) Skarga. Od Redakcyi „Świata". Kazimierz Morawski. 
„Poseł nie z jednego powiatu". A. Chołoniewski. 
Skarga na tle prądów umysłowych XVI wieku. Dr.

Tadeusz Grabowski.
Na widowni i w celi Pełka.
Portrety Skargi. Stosław.
Monografia nienapisana. Br.
Pierwszy polski publicysta. Ch.
Żywe dzieła Skargi. Clarus.
U grobu. Ks. Wł. Z.
Złote myśli z „Kazań sejmowych".
Co niesie rok jubileuszowy. Ćh.
Tow. imienia P. Skargi. J a s t .

Ś w i a t .  Warszawa N. 52 19U,
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3) X. Piotr Semeneńko o Skardze.
Skarga jako prorok kaznodzieja. X . Dr. J. Fiałek. 
Skarga na obrazie Matejki. F. Hoesick.

S ł o w o  P o l s k i e .  Lwów 1911. NN. 598 i 601.
4) Jubileusz Skargi. Stanisław Tarnowski.

Pod jakim warunkiem... Ign. Chrzanowski.
Piotr Skarga. Wiktor Oomulicki.
Rocznica Tad. Smarzewski.
Skarga i Stańczyk. Józef Jankowski.
Komora potrzebnych. Witold Noskowski.

K u r j e r  W a r s z a w s k i .  1912. N. 1.
5) Piotr Skarga. Dr. T. Grabowski.

B i b l i o t e k a  W a r s z a w s k a .  Z. i.
6) Ks. Skarga o czystości. Dr. K. Lubecki.

Myśl Katolicka. Częstochowa. N. 3 19.
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H o m i l e t y k a .  Włocławek. Z. 1. 11. 111.

8) Rok Skargi. X. J. Pawelski.
Na trzystolecie zgonu Skargi. W. Gomulicki 
Wynik pierwszego konkursu.
Indywidualność twórcza Skargi St. Mitera.
Charakter Skargi. Dr. St. Windakiewicz.
Skarga i Bossuet. Prof. St. Mondelski.
Skarga jako hagiograf. Dr. T. Grabowski.
Skarga jako tłumacz Pisma św. X . St. Okoniewski. 
Skarga i Filalet. Dr. J. Tretiak.
Skarga i Batory. X. J. Sygański. T. J.
Z nieznanych listów Skargi.
Z powodu pewnego poglądu na rocznicę Skargi. X.

J. Pawelski.
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P r z e g l ą d  P o w s z e c h n y .  Kraków. Z. 1.
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Skargę.X.J Pawelski. Kraków.Odb.z Przegl. Powsz.
28) Złote usta, złote serce. X . Bp. W. Bandurski. Lwów

wyd. Т. P. S.
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37) Piotr Skarga. Prof. A. Mazanowski. Lwów, wyd.T. P. S.
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Lwów. N 6.
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44) Wybór żywotów świętych „ „ „ ,
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47) Odezwa w sprawie bursy Skarg, dla młodzieży.
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w Krakowie.
49) X . P. Skarga a kwestya społeczna. X. H. Haduch

T. J. R u c h  ch rz .-sp o ł. Warszawa, zeszyt, czerwc.
50) Żywy pomnik na rocznicę Skargi. X. Prof. K. Zimmer-

mann. P r z e g l .  P o w s z e c h  Kraków, z. 6.
51) Kazania sejmowe także wzywanie do pokuty... do

datki. B i b l .  N a r ó d .  N. 46. Warszawa.
52) X . Skarga Sodalis М. X . H. Haduch. S o d a  1 is Ma r .

Kraków, z. 4.
53) Jubileusz Skargi. G ł o s  N a r o d u .  Kraków. N. 154.
54) Katolicki zjazd Skargowski. Głos Narodu. N. 155.
55) X. P. Skarga o miłości ojczyzny. E. Winkler. A t e n .

Ka p ł .  Włocławek z. 36.
56) Ojczyzna a Skarga. X . K. Bisztyga T . J. G ł o s y

k a t o l .  N. 142. Kraków.
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58) Kościół katolicki a Skarga. X. K. Bisztyga. T. J.
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Działalność społeczna Skargi. Szczęsny Fidziński.
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Inteligencya Skargi. St. Windakiewicz. 
Kaznodziejstwo Skargi. St. Windakiewicz.
Skarga jako prorok-kaznodzieja. X. Dr. Fiałek. 
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Język i styl Skargi. St. Mondelski.
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Grób Skargi. X. Jarosław Rejowicz T. J. 
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socyalna. X . H. Haduch T. J. S o d a l i s  M. 
Kraków z. 5.

65) Duch Skargi. Dramat w 3 odsłonach. Roman Bore-
lowski. Kraków.
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X. Skarga o ziemskiej i niebieskiej ojczyźnie.

O jczyzna ziem ska.

Miłujcie ojczyznę tę swoję i Hieruzalem swoje, 
to jest Koronę tę i Rzeczpospolitą, a mówcie tak 
z serca z Dawidem: »Jeśli cię zapomnię, ojczyzno 
miła moja i Jeruzalem moje, niech zapomnię prawice 
ręki swojej. Niech język mój przyschnie do ust 
moich, jeśli pomnieć na cię nie będę, a jeśli cię na 
czele wszystkich pociech moich nie położę*. O ja
kie zaklinanie! którem się wiązać macie, abyście 
nic sobie tak miłego, tak wesołego nie mieli, jako 
dobro Hierozolimy swojej, to jest Rzeczypospolitej 
i ojczyzny swojej, życząc sobie onego w psalmie 
błogosławieństwa: «Błogosław ci Bóg, abyś patrzył 
na dobre Jerozolimy po wszystkie dni wieku twego«.

Jako najmilszej matki swej miłować i onej 
czcić nie macie, która was urodziła i wychowała, 
nadała, wyniosła,? Bóg matkę czcić rozkazał. Prze
klęty, kto zasmuca matkę swoją. A która jest pierw
sza i zasłużeńsza matka, jako ojczyzna, od której 
imię macie i wszystko co macie od niej jest? 
Która gniazdem jest matek wszystkich i powino
waci wszystkich i komorą dóbr waszych wszyst
kich? Jeruzalem, matka nasza, — mówi Apostoł, 
— nad wszystki matki czci i szanowania godna.

Rozmyślcie, jakie od tej matki, od K o r o n y  
i R z e c z y p o s p o l i t e j  tej dobrodziejstwa i upo
minki macie. Ona wam wiary św. katolickiej, przez 
którą do wiecznej ojczyzny przychodzicie, docho
wała i Chrystusa, zbawienie wasze, i jego E w a n 
g e l i ą  p r z y n i o s ł a .  Ona jej od fałszywych nauk 
i jadów heretyckich obroniła.

Do tego czasu kapłany wam i biskupy i du
chowne pasterze wasze daje, przy których przystęp 
do łaski Bożej i obrony od wszystkich nieprzyja
ciół macie. Ona wszczepiła tu ołtarz służby Bożej 
i ofiar przedziwnych, z których wam ubłaganie 
Boskie zawżdy płynie. Ona się i dzisiejszych złych 
wieków srogim heretykom odejmuje i wilki te jado
wite, jako może, od was odgania i stara się, aby
ście nie byli bez kapłana, bez ołtarza, bez nauki, 
i zatym bez Boga, — jako się to i n n y m  narodom 
przydało, którzy tak dobrej i czujnej matki nie mieli. 
Jakoż jej miłować nie macie?

Patrzcie, do jakich dostatków i bogactw i wcza
sów ta was matka przywiodła, a jako was ozłociła 
i nadała, iż pieniędzy macie dosyć, dostatek 
żywności, szaty tak kosztowne, sług takie gromady, 
koni, wozów, takie koszty, dochody pieniężne 
wszędzie pomnożone. Sama tyło matka mało ma. 
Pierwej rzadki miał piwo w domu, a teraz winem 
piwnice wasze woniają. Pierwej samodziałki boki 
nasze pokrywały, a teraz aksamity i jedwabie. 
Pierwej proste rydwany i rzadkie, częstsze siodła 
miasto poduszek, a teraz złote kolebki i karety. 
Pierwej proste potrawy, a teraz ptaki i kapłony. 
Pierwej jedna misa wszystkim, a teraz półmisków 
kiladziesiąt. O namilsza matko! Już zbytkują dzieci 
twoje! Źle tych dostatków używają: na grzechy, 
na sprosności. A ja co winna ? — mówi — 
mają rozum, mogą tych darów Bożych używać na 
kościoły i chwałę Bożą, na obrony i zamki i inne 
na zły czas gotowości i do zbawienia przysługi; ja 
niewinna, iżem w dawaniu matką: oni winni, bo 
mię nie słuchają, a dobroci i Boskich darów źle 
używają.

Cóż wam więcej uczynić mogła? Czemuż jej 
serdecznie miłować i onę w całości zatrzymawać i dla 
zdrowia jej wszystkiego tracić, gdy tego nie potrzeba 
nie macie? Onę macie? Onę miłując, sami, siebie 
miłujecie, a nie utracicie; onej nie życząc i wiary nie 
dochowując, sami siebie zdradzacie. Miłujecie pożytki 
swoje pojedynkowe, a pospolite burzycie — i mni- 
macie, abyście dobrze sobie czynili i życzyii. Nie 
tak jest, ale jako Pan rzekł: »Kto zdrowie swoje 
miłuje, traci je. A kto je utraca, najduje je«. Gdy 
okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki 
i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do 
obrony okrętu nie idzie — i mnima, że się sam 
miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony 
nie ma, i on ze wszystkiem, co zebrał, utonąć 
musi. A gdy swemi skrzynkami i majętnością, którą 
ma w okręcie, pogardzi, a z innymi się do obrony 
okrętu, uda, swego wszystkiego zapomniawszy: do
piero swe wszystko pozyskał i sam zdrowie 
swoje zachował. Ten namilszy okręt ojczyzny na
szej wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, 
co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur
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jego nie zatykamy, gby woby z niego nie wylewa
my, gby się o zatrzymanie jego nie staramy, gby bla 
bezpieczności jego wszystkiem, co w bomu jest, nie 
pogarbzamy: zatonie, i z nim my sami poginiemy.

W tym okręcie macie syny, bzieci, żony, imie
nia, skarby i wszystko, w czem się kochacie; w tym 
tak wiele busz jest, ile ich to królestwo i państwa 
przyłączone mają; nie bajcie im tonąć, a zmiłujcie 
się nab krwią swoją, nab łubem i bracią swoją; nie 
tyło majętnością, ale i zbrowiem im własnem usłu
gujcie, wy, którzyście je pob swój rząb i opiekę 
wzięli. Bo nie tyle majętności bla miłej braciej 
i Rzeczypospolitej nie żałować, ale i umierać winni 
jesteśmy, jako Jan św. mówi: »jeśli Chrystus za 
nasze zbrowie swoje położył, i my je kłaść za bra
cią naszę mamy*. Skąb jest u Pana Boga zapłata 
bo jest własne Chrystusa naślabowanie, i u lubzi 
wieczna sława. Lecz jeśli majętności żałujem i bla 
niej Rzeczypospolitej szkobzim, jako zbrowia nasta- 
wim? wżby tę mniejszą rzecz czyńmy.

A my pierwsze oko na swoje bomy obraca
my, by bobrze Rzeczypospol. przepabła, byle nasze 
zbieranie całe było i cobzień się szerzyło, nic nie 
bbamy. Przetoć całe bębzie, gby się bom wszystek 
Królestwa obali, a okręt się ze wszystkiem zanu
rzy! A my o pospolitem rabząc, jeben stan ucisnąć, 
a brugi pobnieść chcemy: buchowny stan poniżyć 
i zniszczyć, a heretycki abo ślachecki na górze po
stawić niektórzy usiłujemy; kmiotki i pobbane gubić, 
a sami sobie folgować w poborach i innych cięża
rach chcemy. Nie tak, bracia! źle ręce, gby jebną 
chora: obie zbrowe być mają.

O wielmożni panowie! O ziemscy bogowie! 
Miejcie wspaniałe i szerokie serce na bobre braciej 
swojej narobów swoich, wszystkich busz, które to kró
lestwo z swemi państwy w sobie zamyka. Nie cie- 
śnicie ani kurczcie miłości w swoich bomach i po- 
jebynkowych pożytkach? nie zamykajcie jej w ko
morach i skarbnicach swoich, niech się na lub 
wszystek z was, gór wysokich, jako rzeka w równe 
pola wylewa! Naślabujcie onego chrześcijańskiego 
króla, który z wojskiem wyciągnąwszy, na chorągwi 
swojej namalować kazał ptaka, który swoją krwią 
ptaszęta ob węża zarażone ożywia, bając znać, iż za 
swój lub rab umrzeć chce, sobie śmierć, a im ży
wot obierając.

Są brubzy, co mówią: »Co mnie po Królestwie 
i Rzeczpospolitej, kieby ja się mam źle, a tego nie 
mam czego pragnę?« To złobziejskie serce, które 
z szkobą brugich chce być bogate!

Takich pobobno więcej, którzy służyć Rzecz- 
posp. nie chcą, gby się pożytku swego nie spobzie- 
wają... Ci są bziwnie głupi, którzy nie wibzą, iż 
cnota nie patrzy na zapłatę, jebno na swoją przy- 
stojność; nie wibzą iżby tak nikt nigby b^brym nie 
był; nie wibzą, iż tak wiele nie tyło u Króla, ale 
i monarchy świata wszystkiego bogactwa niemasz, 
aby każbemu bobry jego uczynek mógł płacić. Sam 
tak możny i bogaty P. Bóg jest, bo którego zapłatę 
naszę obkłabać mamy.

Na koniec nikt za to zapłaty nie czeka, iż sam 
sobie bobrze czyni, bo to samo hojną mu jest za

płatą. Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, 
bo w niej jego wszystko się bobre, jako się rzekło, 
zamyka. Nikt nie mówi: »Płać mi, iż swego zbro
wia i bomu swego, żony i bziatek moich bronię«. 
Sama obrona zapłatą tobie je s t: czegóż się upomi
nasz? Gby jesz, pijesz, spisz, zbrowie swoje opa
trujesz: izali za to zapłaty chcesz?

(Da być zasługom zapłata, ale cnota nie ma 
być najemna, ale sprawiebliwa i skłonna bo tego 
co P. Bóg i zakon jego i bobry rozum każe. (По- 
żeć się i na zapłatę obejrzeć, ale niebieską na- 
przób, a potem na tę boczesną.

I sam bobry uczynek, gby się przez nas ko
mu, a zwłaszcza wszystkim, bobrze czyni, ma swoją 
serbeczną zapłatę i pociechę wnętrzną wielką; — 
j a k o b y c h  s i ę  n a j a b ł  i u b o g a c i ł ,  g b y  
k o m u  c o  b o b r e g o  u c z y n i ę ,  mówi Mąbry.

(Z  kazan ia  2. Sejm . o m iłości ku o jczy źnie).

O jczyzna nieb iesk a.

Posiedź trochę, a pomyśl, bracie miły i siostro.

Stworzył cię Pan Bóg i posabził cię tu na 
ziemi gościem bo czasu krótkiego, abyś sobie łaskę 
Jego wysługował, a po śmierci bo bomu Jego nie
bieskiego przeniesiony był; i bla tego wszystkie 
swoje myśli i starania tam obracać masz. Boś na to 
uczyniony, jako łobzia bo woby i przewozu; która 
na piasku leżąc, tworzenie swe traci i ninacz się 
innego, jebno w ogień, nie przyba. Patrz w niebo 
jako na swój bom i wysoki zamek ojczyzny twojej, 
a nie mów: »wolę ziemię«, bo cię nie na ziemię 
uczyniono. Nie mów: mijajmy, bo to, acz piękny 
zamek, ale nie nasz, i trubna broga bo niego. Twój 
jest, nie cubzy i brogę masz przez Chrystusa Pana 
twego bobrze naprawioną i ob świętych Bożych 
utartą.

Pomyśl o wielkiem tam szczęściu, bostatku 
i weselu, którego i stąb macaj. Wibzisz, jakie pa
nowanie i królestwa bawał Pan Bóg bałwochwal
com i prześlabowcom imienia swego, którzy wierne 
Jego i kościół Jego psują; i innym grzesznikom 
wielkim baje, bla pewnych przyczyn i tajemnej raby 
swej bogactwa i czci wysokie i rozkoszy; rozumiej 
że, jako lepsze i więtsze bobra synom swoim i spra
wiedliwym i umilonym swoim zgotował. Wielkość 
bóbr onych i z tego się pokazuje, co Pismo św. 
mówi: czego ucho nie słychało, i oko nie wibziało, 
i czego myśli głowy naszej nie bosięgną, to Pan 
Bóg zgotował tym, którzy go miłują.(I Cor. 2). Ta
kie są bobra one. Coś jebno bobrego gbzie słychał 
i nab to, coś gbzie wspaniałego i przerozkoszniej- 
szego wibział, i nab to, co myślić możesz, więtsze 
są. Same poniżenie, praca i ciężka robota i sroga 
męka i śmierć najwyższego Boga Jezusa Chrystusa, 
którą nam te bobra kupił, przeważność tego tam 
szczęścia pokazuje. Jeśli tak rzecz broga, toć musi 
być wielka i potrzebna.

Wszystko tam większe i pożąbliwsze, niżli to, 
czego tu skosztować szczypkiem tylko i kroplą
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możesz. Podobać się tu złoto i bogactw okwitość: 
tam więtsza; kochasz się tu we czci i urzędach wyso
kich i królestwach: tam więtsze. Dziwujesz się mo
cy i władzy panów, przed którą ziemia drży: tam 
więtsza. Pragniesz rozkosznych potraw i napojów 
i rozkoszy rozmaitych: tam więtsze i gorzkością 
niemieszane, ani brzydkością odrażone. Dziwneć 
są i pożądliwe wielkie rozumy i wiadomości filo- 
zofiej, teologiej, astronomiej, historyi i dziejów 
wszystkich na świecie poznanie: tam więtsze. Wzru
sza cię ukochanie w miłym przyjacielu i towarzy
stwie: tam więtsze. Boisz się utraty dóbr na któ
rych polegasz, i odmiana ich cię straszy: tam się nie 
bój ustania i odmiany. Żadna nędza i to, coby cię 
mierziało, tam nie przychodzi, ani się tam ukaże.

Poprowadzą cię tam na koronacyą z wielką 
pompą i ozdobą i z wojski Aniołów przedziwnych 
i z tryumfem wysokiej chwały. Usłyszysz one sło
wa, ciebie sławiące, od świętych Aniołów: To mą
dry, którego czujnym Pan nalazł. To mężny, który 
się o prawo Boże zastawiał, a niezbożnych się 
i pogróżek ich nie bał. Ten wzgardził światem i wy- 
robki pracy swojej przed sobą posłał i za nie weź
mie koronę. Ten szedł z cnoty w cnotę i przeto 
ogląda Boga bogów w Syonie. Tam się zadziwujesz 
krajom pięknym i pałacom z szafirów i szmarag
dów, w których thła są ziotojasne i w nich wszyst
kie dostatki do rozkoszy i szczęścia każdego nad 
wymysł i mieszkania przedziwne i rozmaite. Ujźrzysz 
porządki u wielkiego Salomona, jako ona Saba, 
w tym domu sługi i Anioły rozszykowane. Usły
szysz przesłodką muzykę ich i wiersze o tobie 

i cnotach twoich złożone. Usłyszysz ono Alleluja, 
które serce twoje weselem zaleje. Ujźrzysz przeczy
stej Dziewice, Matki Bożej, chwałę nad inne, wszyst
ko stworzenie największą. Ujźrzysz Jezusa, Syna 
Bożego, w ozdobie swej, który cię przywita i wy
chwali przed Ojcem swym i Anioły i świętymi swy
mi, i rzecze: wnijdź, dobry sługo, w wesele Pana 
twego; i wprowadzą cię do twego pałacu, tobie 
osobliwie zgotowanego, między tymi, z którymiś 
cnotą i wysługą zrównał.

Ucieszysz się i prawie w pociechach utoniesz, 
gdy patrzyć na Pana Boga, jaki w sobie jest, bę
dziesz. Bo tak cię Bóstwo jego przerazi, iż niejako 
ubóstwiony zostaniesz. Tam w Bogu wszystko, co 
jest i było i będzie, ujźrzysz; tam okiem uwielbio- 
nem tajemnice Trójcy św. i wcielenia Syna Bożego 
zrozumiesz, takiego szczęścia, które sam Bóg ma, 
zażywając, i z Bóstwem się Jego złączając w onej 
gorącej Ku Niemu miłości, której słodkości końca 
niemasz.

B ierz  n aukę zd row ą.

Próżno cię mamy pytać, jeśli się niebo i to 
tam wieczne w szczęściu i dostatku odpocznienie 
i pokój nieprzerwany podoba; jednak nie darmo 
Pan chorego spytał: chcesz być zdrów? Są i cho
rzy, którzy dla żebractwa aby nie robili, zdrowymi 
być nie chcą. Przetoż spytać cię nie próżno może,

jeśliś tak nie jest głupi, iż dla trochy pracy, zdro
wiem, nad które nie masz nic droższego, pogar
dzasz? Wierzę, że się zawstydzisz, a rzeczesz: 
chcę zdrowia, pragnę nieba i takich rozkoszy. Otóż 
ci je zgotowano, jedno się z trochy roboty nie wy
mawiaj... Wysłużył ci i otworzył niebo Chrystus 
Krwią swoją, ale cię na posesyą nie puści, aż drogą 
pokuty i pełnienia woli i nauki Jego pobieżysz, 
która acz jest trochę ciasna i na przodku przykra, 
ale bardzo bezpieczna i koniec ma wesoły bez 
końca i pomoc Boską na pełnienie i wytrwanie 
wszystkiego.

O jakoś głupi, jeśli za trochę cielesnej rozko
szy, która więcej w sobie ma gorzkości, za dobra 
widome, które prędko opuścić musisz, tracisz wie
czne i trwałe. Za krupy i trochę smaku, jako Ezaw, 
przedajesz dziedzictwo, jako dziecię daje wieś za 
jabłko. Mów tak: żadna mi robota za taką zapłatę 
nie ciężka; bych miał codzień umierać nie ściętą, 
ale męczeńską śmiercią, tedy tego nie odstąpię. Nie 
tyło to, co mam, ale i samego siebie w niewolą 
za tę nadzieję dam. By mi tu raz w tydzień jeść, 
tedy onego obiadu nie przedam. Posty i głód, kar
miąc się nadzieją onej biesiady, słodki mi będzie.

Uczynisz temu dosyć z łaską Bożą, coć roz
kazano: dadząć pewnie, coć obiecano.

Jedno robiąc, orząc, a płacząc i cierpiąc, siej 
dobre uczynki, a będziesz miał dobre i wesołe 
żniwo.

Dla małych i nietrwałych pociech tu na świe
cie wiele cierpisz; dla zysków drogi dalekie czy
nisz; dla wysługi u króla utracasz to, co masz do- 
ma; dla nabycia dóbr niepewnych, pewne frasunki 
i utraty cierpisz: a jednak koniec cię i to, czego 
pragniesz, mija i drugdy szczęście, choć je tak go
nisz, od ciebie ucieka. Jakożci nie lepiej na to ro
bić i utracać, co się z taką pewnością nagrodzi 
i z taką hojnością nastąpi?

Pobudź się  słow y dobrej rady.

Patrz na ten świat i żywot. W ciele takie ma 
nędze, odmiany, przypadki, głody, powietrza, wojny, 
nieprzyjacioły, niemocy, rozmaite prześladowania, 
tyle boleści serdecznych, gniewów, nienawiści, prą
cej, bojaźni, w której i przez sen pokoju nie masz, 
czekanie śmierci, tak wiele twoich i cudzych grze
chów, na które brzydko wspomnieć: a jednak ci 
tu żywot miły i pożądliwy, przeto iż żyjesz, a śmierć 
ci się odwłóczy i żadna cię nędza od pragnienia 
tego żywota nie odstraszy. Jakożci tedy miły i wszyst
kiego pożądania godny być niema on żywot, w któ
rym żadnej nędze niemasz, a śmierci się już w nim 
nie boisz, ani jej czekasz? Jeślić więzienie to w ciele 
tak smakuje, a cóż wolność ona na rozkoszach? 
Tobie kupiono drogo to dziedzictwo, tobie je na- 
gotowano, dla niego cię stworzono; pójdź jako do 
swego zażyć tych skrzydeł i lataj, boć je na to 
dano; pójdź łódko na wodę, boś na to uczyniona; na 
ziemi leżąc, każdy się z niej śmieje i rzemieśniko- 
wi przygania: »Na coś ją uczynił?« Niech się czart
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z ciebie i z Boga dobrodzieja twego nie śmieje, 
bo śmiech tego takci się zapłaci, gdy rzecze Ten, 
co cię uczynił: W ogień z tą łódką, do piekła 
z tym niedbalcem i niewdzięcznikiem, tam z niego 
i karania mego nad nim sprawiedliwego pochwalon 
będę. Izali tak drogiem kupnem Krwie Bożej, któ- 
rąć to dziedzictwo zjednał, pogardzisz? O jaki cię 
żal napadnie, gdy dla rozkoszek maluczkich tak 
wielkie i wieczne utracisz! Powiedz mi, coć tu na 
świecie pokój dostateczny uczyniło? Na czem wżdy 
przestaniesz? Co cię już uspokoi? Żadne widome 
szczęście i dostojność i rozkosz i dostatek nie natka 
cię: w każdem najwyższem szczęściu odmiany się 
boisz, każdać się rozkosz uprzykrzy; statku jako 
na wodzie nie będzie; zawżdy na śmierć się oglą
dać i być w postrachu musisz. Sam cię Bóg i jego 
niebo uspokoi i natka, iż miejsca próżnego nie bę
dzie, boś na to uczyniony i stworzony. Co jeśli 
utracisz, żadnać męka większej boleści nie zada, 
jako ta: iżeś Boga swego, łaskę, na którę cię stwo
rzył, zgubił i przyść do niej już nie możesz; i to 
twoje największe piekło będzie. Czego teraz nie 
czujesz, póki się na zmysłach i na jagodach chci
wości świata tego bawisz, które z porzuceniem 
ciała ustaną, i taką ochotę do świeckich i ciele
snych dóbr po śmierci mieć będziesz, jako ma lew 
do trawy, a koń do mięsa. A chęć i pragnienie 
ono do Boga, które samo zostanie, trapić cię bę
dzie, iż już do Niego przyść nie będziesz mógł 
i tego, na coś stworzony był, nie najdziesz.

Miejże rozum, synu i córko, a do nabywania 
i dostąpienia takiego błogosławieństwa żadnej prą
cej i trudzenia i utrat świeckich i zdrowia ciele
snego nie żałuj. Patrz na zapłatę, a wszystkoć lekko 
będzie. Zapalaj się miłością tego Dobrodzieja i Ojca 
któryć takie dziedzictwo zgotował. Służ Chrystuso
wi, któryć je, gdy utracone było, okupił. Czyń coć 
Odkupiciel twój rozkazał, a On przyjdzie i weźmie 
cię do siebie, abyś tam był, gdzie On jest, do któ
rego pokornie wołaj i

Módl się  do nóg Je g o  upadając.

Porwij serce moje, Panie Jezu Chryste, Boże 
mój, do obmyślania i uważania dóbr wiecznych, 
któreś nam w Cię wierzących i Ciebie miłującym 
zgotował. Diech mi się dalekie i wysokie nie zda
dzą, bo Ty mnie skrzydła na wlot do nich przy
prawisz. Niech mi się nie zdadzą mało pożądane, 
dlatego, iż ich nie widzę. Bo i Ciebie Pana Boga 
mego nie widzę, a przecie Cię miłuję i do Ciebie 
ustawicznie wzdycham i na góry niebieskie Twoje 
oczy moje obracam; wiara na te dobra oczy 
mi czyni i jasno na nie patrzyć daje. Zapal 
chęci wszystkie moje do własnego domu, któryś 
nam zbudował, i do którego nas wzywasz mówiąc: 
W domu Ojca mego wiele jest mieszkania i idę go
tować tam wam miejsca i przyjdę i wezmę was do 
siebie, abyście tam byli, gdzie i ja (Jan 14.). Obrzydź 
mi tę ziemię i to teskliwe między pokusami i nie- 
przyjacioły mieszkanie. Nie na ziemięm stworzony

jako bestye; obraz twój: i podobieństwo Boskiej 
i Pańskiej natury Twej z przyrodzenia na sobie 
noszę i do szczęścia, w którem Ty jesteś, uczyni
łeś mię sposobnym, abych w niem miał uczestni
ctwo z Tobą Bogiem moim; wysługa męki Twej 
niech na mnie nie ginie. Tyś prawda, na której się 
nie omylę; Tyś droga, na której nie pobłądzę, Tyś 
żywot, do którego wszystkiem sercem pragnę. Wie
rzę, coś mi obiecał, i chcę iść drogami nauki i roz
kazania Twego, jedno mię ożywiaj łaską i pomocą 
do roboty Twojej, abych się nadzieją, cierpiąc pracę 
uweselał, a do wieczora, w którym płacić będziesz, 
mocnie na robocie Twej dotrwał, i odniósł zapłatę 
odpocznienia i Królowania z Tobą, przez gorzką 
mękę i śmierć Twoją i przez przechwalebne zmar
twychwstanie i wniebowstąpienie Twoje, gdzie Kró
lujesz z Ojcem i z Duchem Ś., Bóg jeden w Trójcy 
na wieki. Amen.

(K azania przygodne z innemi Orobn. pracam i. W Krakow ie 
1610. S tr .  7 0 5 - 7 0 7 .)

M odlitwa X. S k arg i za O jczyznę.

Do chwały i służby Twojej, Panie Jezu Chry
ste, Boże nasz, Królestwo to polskie z przyległymi 
państwy i z ludem Tobie pobożnym zachowaj, 
a fundament jego, świętą wiarą katolicką umac
niaj. (Kaz. 4).

Ożywiaj, dobrotliwy Panie, pobożność kato
licką, aby za czasów naszych i liczbą i wysługą 
ludu się twego wiernego przyczyniało, a pobożność 
dobrych uczynków ich tę Rzeczpospolitą długo 
trzymała i od upadku broniła! (Kaz. 5).

B oże! Miłośniku i fundatorze zgody i jedności, 
spraw, aby wszyscy byli jako mąż jeden, jednej 
myśli i rady na dobro Kościoła i ludu Twego. 
Spuść nam ducha zgody i miłości, aby jeden dru
giemu ustępował i jeden drugiego urazy znosił 
i dla dobra pospolitego krzywdy swoje ojczyźnie 
darował. Przez mękę i śmierć drogą Twoję, który 
z Ojcem i z Duchem Św. królujesz na wieki. Amen. 
(Kaz. 3).

Z żo łn iersk ieg o  n ab ożeń stw a.

Patrząc jako na pewne niebezpieczeństwa nasze 
ze wszystkich stron pograniczne i domowe, nie 
masz na co innego oczu i nadziei obracać, jeno 
na niebo, na rozumną radę i na rękę rycerską. 
Niebieską pomoc jedna nam uprzejma pokuta i prze
stanie złości i nieprawości, któremi się to królestwo 
jaka zła rola cierniem i chwasty zaraziła. O tę 
upominamy i wołamy w Kazaniach, pomstę Boską 
ukazując, i z Jonaszem czterdzieści dni licząc 
i w czwartym roku na siekierę ku wycięciu drzewa 
niepłodnego patrząc. Radę mądrą daćby miały 
z podania Ducha św. Sejmy i zgodne namowy 
Stanów wszystkich, na których też nie milczym, 
do miłości ojczyzny, do zgody i oddalenia waśni 
sąsiedzkich, do uprzejmości ku dobrze pospolitemu, 
do posłannictwa i pokory przywodząc, ludzie wol
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nością szkodliwą wyuzdane. Stan żołnierski po 
wielkiej części zaniechany i swawoleństwem napso- 
wany wielkiej naprawy potrzebuje. Szlachta nasza, 
która ma to powołanie i onem się sławi, rzemiosła 
rycerskiego odwykła, od twardości męskiej i polnej 
odpadła, a do miękkości i rozkoszy przystała.

Obadwaście (do Chotkiewicza i Żółkiewskiego) 
gorący miłośnicy czci Boskiej i Kościoła katolic
kiego. Oba ojczyznę złotą więcej niźli zdrowie 
swoje miłujecie, za którą tak wielekroć swojąście 
krew wydawali. Obaście w dziele rycerskiem i het- 
mańskiem zwycięstwy wsławieni. Oba miłość wielką 
u żołnierstwa i dobre mniemanie u wszech ludzi
0 cnotach swoich wielkich sobieście cnymi postępki 
swymi zjednali. Będzie inny czas o waszych zwy
cięstwach i posługach Rzeczypospolitej mówić i one 
wieczności przyszłej podawać, nadzieja wszystka 
nasza na was się wspiera w tej bojaźni ciężkich 
na wszystko Królestwo przypadków. Czyńcie jako- 
scie poczęli wedle siły swej i miłości ku ojczyźnie, 
a Królowi J. M. z innymi towarzyszmi wielkiego 
Senatu podajcie do naprawy sposoby.

My duchowni od dusz żołnierskich fundamenty 
zasadzając budowaniu waszemu błogosławim. Wiel- 
kąbychmy pomoc dać WW. MM. mogli, gdybyśmy 
ręką Boską serca rycerskie do bojaźni Bożej chwy
tali, a oni słowom i nauce Boga swego posłuszeń
stwo powinne oddawali: mielibyście powolniejsze 
do rządów i nauk swoich i do zwycięstwa mężne
1 szczęśliwe. O co Pana Boga nieprzestajnie prosim 
i tem pismem krótkiem dobrą wolę naszą oświad
czamy, które WW. MM. oddaję, aby z ręku WW. 
MM. wszemu rycerstwu zalecone były, aby z niego 
do pomnożenia w bojaźni Bożej i do cnót i dziel
ności witezów chrześcijańskich pomoc jaką brać 
mogli.

* **
Żołnierz winien być nad inny pobożniejszy dla 

dwu przyczyn. Pierwsza: iż bliższy jest śmierci 
i sądu Bożego, do którego gotowym się stawić 
potrzeba. Do innych śmierć cicho w dom idzie, 
ale żołnierze do niej idą i drażniąc ją, a jakoby 
jej szukając, prędko ją w bitwach i innych wojennych 
przypadkach najdują.

Druga przyczyna jest gorącego nabożeństwa 
w żołnierzu: rząd i władza Boska w bitwie, bo 
sam P. Bóg zwycięstwo daje.

Nabożny chrześcijański żołnierz bierze przed 
się (•= zamierza) w służbie swej trzy rzeczy: naprzód, 
aby ojczyźnie swej Rzeczypospolitej, w której się 
urodził i chrzest św. wziął i w której ma doczesne 
dobra swoje i przebyt swój, dobrze służył, a onej 
szarpać i gubić, ile go staje (= s ta ć )  i przemoże 
(=w ydoła), nie dopuścił: a za nię i za to, co się 
w niej zamyka, krew swoję, gdy tego potrzeba, 
rozlał...

D r u g i e  przedsięwzięcie żołnierskie: aby wiary 
i Ewanielii i Kościoła św. bronił..., zwłaszcza gdy 
poganie i niewierni na nas... powstają, którzy Boga 
chrześcijańskiego w Trójcy jedynego nienawidzą 
i służbę i zakon i lud Jego psują. Przeciw takim 
się zastawiać wielka jest u P. Boga wysługa i prawe

( =  prawdziwe) rycerstwo, które polacy nasi starzy, 
dobywając mieczów przy czytaniu Ewanielii, oświad
czali.

T r z e c i a  jest myśl dobrego żołnierza, aby 
na wojnie sławy nabywał i wysługi sobie u... Rze
czypospolitej i pożytki świeckie jednał. Ten umysł 
( =  zamiar, intencya) może być bez grzechu, byle 
przedni nie był ( =  główny, naczelny), a one dwa 
przodkowały... Trudno to dobrze urodzonym ( =  szla
chetnym) i w cnocie się kochajacym odejmować: 
gdyż cnoty sława jest własną ( =  właściwą) zapłatą 
i u Boga i u ludzi, i nad inne się pożytki przed
kładać ma.

Cny żołnierzu! zapal się miłością ku P. Bogu 
i czci Jego, której żelazem swem szukasz. Zapal 
się miłością ku ojczyźnie i ku braciej twojej i ku 
domowym twoim: ujrzysz, jakoć śmierć lekka będzie; 
doznasz, jako cię mężnym uczyni, jako niedźwie
dzicę o dzieci. Zapal się i do sławy swej rycerskiej: 
obaczysz, jako na działa i strzelby pójdżiesz, gdzie 
potrzeba a rozum i baczenie ( =  rozsądek) dobrze 
ukaże... Izali tak nie lepiej w dobrem baczeniu 
i zdrowiu i w rozprawie pięknej z światem z tego 
ciała wyniść, a nie darmo ani lada jako umrzeć, 
ale za Bożą cześć, za ojczyznę, za miłą bracią tej 
trochę krwi P. Bogu ofiarować, a za nię wieczne 
królestwo sobie przez Jezusa Chr. kupić...

Jako na wojnie żołnierz ma być mężny, tak 
doma ma być skromny i spokojny, co o sobie 
Salomon napisał. Byłem, prawi, między ludem moim 
dobry, a na wojnie mocny. (Sap. 7.) Są cnoty wo
jenne, są też cnoty domowe. Na wojnie jako lew, 
a doma jako owca. Chrześcijanin dobry zostaje, 
oddając urzędom i prawom pokorne posłuszeństwo, 
a sąsiadom dobre i miłe towarzystwo. Srogość, 
której się w polu i z nieprzyjacielem nauczył, i one 
dzikie wojenne obyczaje składać z siebie ma, 
a w łaskawość i cichość się obłóczyć. Głód, nędza, 
niewyspanie, zimna, którym w namiotach przywykł,
—  na posty, na modlitwy, na ranne wstawania 
i surowości pokutne za grzechy obracać ma, a żoł- 
nierstwo duchowne doma prowadzić ze złemi swemi 
skłonnościami i pobudkami do grzechów i z samymi 
grzechami uganiać się ma, tak jako się z nieprzy- 
jacioły na wojnie uganiał. Ma swoich i domowych 
nieprzyjaciół każdy człowiek niemało, które zwojo
wać i do pokoju wnętrznego i dobrego sumienia 
przywodzić, wielkiego zwycięstwa jest sława i wy
sokiej zapłaty niebieskiej oczekiwanie.

Zabawy też domowe dobremu żołnierzowi na
dać się mogą okrom nabożeństwa i obchodów chrze
ścijańskich — czytania ksiąg dobrych albo słuchania 
ich, zwłaszcza o żywotach świętych, o rycerzach 
Bożych męczennikach, o wojnach i starych po
wieściach i historyach zwłaszcza swoich polskich
i litewskich i inflantskich i moskiewskich i innych 
królestw i dziejów rocznych kościelnych, z których 
się brać może w wierze ś. rozumienie i cnót po
bożnych zaostrzenie i pobudka.

Lecz one brzydkie zabawy nad kuflami i peł- 
nemi nie są szlacheckie i żołnierskie, ale despera
tów i ludzi porzuconych, którzy się na duszne
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i zbawienne przyszłego żywota bobra nie ogląbają,
0 śmierci i niebie i piekle nie myślą, którzy w sła
wie się bobrej szlacheckiej nie kochają, jebno 
w brzuchu swoim, którego koniec jest skaza, gnój
1 zgniłość wieczna, — strzeż Boże, — śmierć
i przepaść. Zuczyli się niektórzy jeben bo brugiego 
zjazby czynić na obżarstwa sromotne i zwaby;
i wyjabszy z komory, z obory i z gumna u jebne- 
go jabą bo brugiego i także tam wytrawiwszy 
wszystko, bo bomu się na nębze i ubóstwa wracają. 
Nic szlacheckiego, nic żołnierskiego nie poczynają, 
krew tylko bomową i braterską rozlewać umieją. 
Nie najbziesz u wielu szlachciców zbroi i konia 
bobrego i gotowości na pospolitą potrzebę. Rzabki 
barbzo coby na to pamiętał, a bom swój i stan 
swój zbroją i koniem opatrzył. Na wozach się 
włóczą, jazba wszystka, którą była ta Korona naj
więcej sławna i nieprzyjacielom straszliwa, ustawa; 
bo wozów konie najlepsze obracają, żabnego im
i sobie bo boju ćwiczenia nie bając. Na wożenie 
pościeli i pierza i łóżek jazbę obrócili. Pierwej 
50 jezbnych, a wóz jeben, który picny zwano, bla 
trochy tłomoczków mieli: teraz jazbę porzucili i jeb- 
wabne karety wprowabzili, jako pieszczochowie
i niewieściuchowie.

Owóż Eąues Polonus, baba stara na wozie; 
owoż pachołcy jako niewiasty bo kąbzieli, na konia 
wsiąść i osiobłać go i bo potrzeby poprawić nie 
umieją. Owóż Eąues Polonus w pierzu i pobuszkach 
jebwabnych uwiniony, wozownik nie jezbnik, pie
chota uboga, nie ozbobny na koniu szlachcic. Daj 
Boże poprawę i oko na przyszłe czasy i nębze 
a trwogi wojenne. W pokoju nie obmyślamy walki. 
Nie mówim jako on król Aza: (2 Par. 14) Bubujmy 
miasta i obtaczajmy je murami i wieżami i bronami
i zamkami, póki nam P. Bóg pokój baje.

* **

Pamiętajcie i na męstwo i nabożeństwo wo
jenne przobków swoich, którzy wam takie króle
stwo i ojczyznę zostawili, i tak wiele bo niej na- 
robów przyłączyli pobożnością i rycerską bzielno- 
ścią. Nie bąbźcie wyrobkowie ich! Tych wolności, 
których oni męstwem, wiarą i ku panom ( =  panu
jącym) swoim i ojczyźnie miłością nabyli: wy leni
stwem i pieszczotą nie utracajcie! Zostawcie rycer
skie rzemiosło i sławę bziatkom swoim, aby na 
was patrząc wiecznie tę matkę swoję i ojczyznę 
miłą zatrzymali, i ob robzaju bo robzaju szczęście 
jej i całość pobawali, a umieli jej szczęśliwie ob 
nieprzyjaciół przykłabem waszym bronić. Pamiętajcie
i na niebawne tych naszych czasów męstwo i szczę
ście swoje ob Boga: w Prusiech u Czczewa, w In- 
flanciech u Kiesi, i w polach Pobolskich, pob Po- 
łockiem, w Moskwie u Wielkich Łuk, u Pskowa, 
pob Krakowem u Byczyny, i pob Rygą u Kirchol- 
mu, w Wołoszech, w Multaniech, gbzieście wielkie 
Boskie błogosławieństwo i sławę męstwa swego 
w bzielności rycerskiej obnieśli! Toż wam i teraz 
P. Bóg ba, jebno Jemu ufajcie a na wieczną chwałę 
Jego wszystkę siłę swoję obracajcie, w pokucie za 
grzechy. Bóg z wami jest, bo wojnę macie spra-

wiebliwą — macie bobre serce ku czci świętej 
Jego... Przypasujcież miecze i szable swoje, zmoc- 
niajcie popręgi, a bąbźcie mężnymi, a stańcie moc
no na te, co was i Kościół św. nasz i ojczyznę 
zgubić chcą... Zbrowia ( =  życia) nie żałujcie — 
już je tu P. Bogu i ojczyźnie ofiarujcie; bo inaczej 
mężnymi być nie możecie, jeśli wszystkim światem
i bobry jego i samem zbrowiem swojem nie po- 
garbzicie... Bóg z wami, mężne rycerstwo Boga 
nieprzemożonego, żołnierze Kościoła Bożego, słu- 
bzy i synowie, któremu Chrystus Bóg nasz obronę
i botrwanie obiecał i pewnie uiści, bo prawba Jego
i miłosierbzie na wieki... Straszmy nieprzyjaciele 
nasze wyznaniem wiary naszej, śpiewając: 

»Bogarobzica Dziewica...»
(■Do żo łn ie rzów  w  sam ej p o trzeb ie -.)

W iny i k ary .

Obacz, jako krew niewinna niekarana wszytkę 
ziemię i królestwo plugawi i bo pomsty Boskiej 
pobubza. O Boże mój, jako wiele krwie Ablów 
niewinnych ziemia ta w się przyjęła i przyjmuje, 
która z ziemi ustawicznie o pomstę bo Pana Boga 
woła.

A ona krew abo pot żywych pobbanych i kmiot
ków, który ustawicznie bez żabnego hamowania 
ciecze, jakie wszytkiemu królestwu karania gotuje? 
Rozgniewany ziemianin abo starosta królewski nie 
tyło złupi wszytko, co ubogi ma, ale i zabije, kieby 
chce, a o to i słowa złego nie ucierpi.

Tak to królestwo pobbane robaczki nębzne, 
z których wszyscy żyjem, opatrzyło! Przetoż Pan 
Bóg grozi u Izajasza (Isa. 3.): «Wyście wypaśli 
winnice moje i łupiestwa ubogich w bomu waszym; 
czemu tak kruszycie lub mój i twarzy ubogich moich 
mielecie?* Jako ziarna pob młyńskim kamieniem, 
tak ci kmiotkowie pob pany swymi! I mówi balej 
prorok, bając znać, jako z onego łupiestwa ubogich 
stroją żony i córki swoje zbytnimi i wymyślnymi 
koszty, a nakoniec taką pomstę opowiaba (Isa. 3.) 
»Miasto woniej wbzięcznej przystąpi smrób; miasto 
złotych pasów powrozy: miasto skębzierzowanych 
włosów ogolenie i łysość; miasto białych chust wło- 
siennicą obziani bębziecie. I prześliczni mężowie 
twoi mieczem i mocarze twoi na wojnie poginą
i płakać bębą brany twoje i spustoszała na ziemi 
usiębzie*.

A lichwy i złe nabywania majętności jako się 
rozmnożyły? Są lubzie, którzy wszytkie żyby prze- 
chobzą; bziesięć i bwabzieścia i trzybzieści ob sta 
biorą i gubią bomy potrzebnych i prawie je poże
rają, a nic z miłosierbzia nab nębznym nie uczynią.

Żaben się pieniębzmi, których nigby więcej 
w Polszczę nie było, nie nasyci, nikt nie mówi: 
bosyć nam; każby przyczynić chce, choć mu zby
wa: jebni, aby chowali i za bogi pieniąbze mieli, 
brubzy, aby harbości swej i wyniosłości utratami
i próźnościami bosyć czynili.

O Boże mój, jakie zbytki w to się królestwo 
wniosły, które miłosierbzie wszytko wypębziły. Po
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cząwszy o5 małych aż do wielkich, wszyscy mier
ność świętą i proste używanie opuścili i onem sta- 
ropolskiem a żołnierskiem życiem wzgardzili. Każdy 
chce wino pić; już nie tyło woda, na którejeśmy 
przestawali, ale i piwo niezdrowe młodym i zdro
wym; jedną na dzień kwartą wina do roku sto 
złotych blizko utraci. Rzadki panosza bez jedwa
biów, bez poszóstnych koni, bez kilanaście pa
chołków i barwy jedwabnej; bez kolebek i stroj
nych obitych kotczych jeździć nie chcą;  już siodła 
tyło woźnicze zostały, w wozie koń za kilaset 
złotych; z jezdy szlacheckiej zstali się wozownicy, 
podusznicy, pierznicy: z łóżkami, z pierzynkami 
jadą. Zbrojny i jezdny pachołek zginął i siła męska 
rozkoszami struchlała. Białegłowy tak w ubiorach
i strojach swoich przebrały, iż końca utratom nie- 
masz; na jedwabie, złotogłowy, ogony i ferety i ka
rety utrat nie przeliczysz. Na półmiski i liczbę nie
zwyczajną potraw musi stawać, byle się pokazać, 
a marności czci i sławy ludzkiej, która za nic nie 
stoi, nabywać.

A miłosierdzie zginęło i ku Rzeczypospolitej. 
Nikt w takim dostatku zamków i murów nie opa
truje! «Wszystka Rzplta uboga, domy tyło pojedyn
kowe bogate*. Niemasz czem pokryć i tego, co 
ojcowie dla obrony pobudowali. Niemasz pieniędzy 
na żołnierza, na sypanie wałów, na działa i prochy, 
na opatrzenie twierdzej. Niemasz na kościoły, na 
ubogie i nędzne poddane i na inne potrzeby pobożne
i zbawienne; wszytko na zbytkach i sprosnych utra
tach ginie i w chlewach zostaje.

Nikt z serca Rzptej nie miłuje. Taki się pe- 
culatus to jest kradzież dóbr pospolitych w tem 
królestwie zamnożyła, iż ludzie o to ledwie jakie 
sumnienie mają. Gdy jest co wziąć z poborów i do
chodów pospolitych, to nasmaczniejsza kradzież,
0 którą się i karania żadnego bać nie potrzeba. 
A gdy co dla dobrego pospolitego uczynić, wnet 
ciężko i trudno i niemasz! Lecz dla pompy i sej
mów i żołnierzów domowych i hajduków i pomsty 
nieprzyjaciół i dla okazałości i pychy, by i wioska
mi przypłacić, tedy być musi! Gdy skarb pospolity 
piastują, o Boże, jako ręce swoje mażą, iż ledwie 
połowica z ubogich kmiotków i mieszczan na opa
trzenie pospolite dochodzi.

A kto wyliczy nasze potwarzy u prawa w po
zwach i zdrady w sporach i w sądach i oszukania
1 obłudności i pokrytości miedzy nami? Kto wyli
czy kazirodztwa niewstydliwe i jawne cudzołostwa, 
krzywoprzysięstwa, fałszywe świadectwa i inne spro- 
sności, które i łorum do karania nie m ają? »Nie 
dotykam swowolności i nieczystości i niewstydu lu
dzi młodych, którym wszytka się ziemia zaraziła«!

»Cóż mam z tobą czynić, nieszczęśliwe króle
stwo? Kto tu na was ze wszech stron królestwa 
zebrane i na głowy ludu patrzy i wasze obyczaje
i sprawy widzi, domyślać się może, jakie nie- 
zbożności i grzechy po wszytkiej koronie panują».

Bych był Izajaszem, chodziłbych boso i na 
poły nagi, wołając na was rozkoszniki i rozko- 
sznice, przestępniki i przestępnice zakonu Bożego 
(Isa. 20. Isa. 30.): »Tak was złupią i tak łyskać łys-

tami będziecie, gdy nieprzyjaciele na głowy wa
sze przywiedzie Pan Bóg i w taką was sromotę 
poda; i będzie wam złość wasza, jako mur pory
sowany wysoki, który, gdy się nie spodziejecie, 
upadnie. I jako garncarska flasza, mocno uderzo
na, z której się nie najdzie skorupka na noszenie 
trochy ognia i na poczerpnienie trochy wody z doł
ku». Ustawicznie się mury Rzpltej waszej rysują, 
a wymówicie: nic, nic. N i e r z ą d e m  s t o i  P o l 
s k a !  Lecz gdy się nie spodziejecie, upadnie i was 
wszystkich potłucze.

Bych był Jeremiaszem, wziąłbych pęta na nogi
i okowy i łańcuch na szyję i wołałbych na was 
grzeszne, jako on wołał (Jere. 27. Thren 1.): «Так 
spętają pany i pożoną jako barany w cudze stro
ny (Jerem. 19.)«; i ukazałbych zbutwiałą i zgnojoną 
suknią, którą trząsnąwszy, gdyby się w perzyny 
rozleciała, mówiłbych do was: «Tak się popsuje
i w niwecz obróci i w dym a w perzynę pójdzie 
chwała wasza i wszytkie dostatki i majętności wa
sze; i wziąwszy garniec gliniany, a zwoławszy was 
wszytkich, uderzyłbych go mocno o ścianę w oczach 
waszych, mówiąc: »Tak was pogruchocę, mówi Pan 
Bóg, jako ten garniec, którego skorupki spoić się
i naprawić nie mogą« (Jerem. 19).

I wołałbych jako i on płacząc (Jerem. 9.): »Kto 
głowie mojej doda wody i źródło łez oczom moim, 
abych we dnie i w nocy opłakał pobite ojczyzny
i narodu mego?«.

Bych był Ezechielem, ogoliwszy głowę i bro
dę, włosybych na trzy części rozdzielił. I spaliłbych 
jednę część, a drugąbych posiekał, a trzeciąbych 
na wiatr puścił i wołałbych na was (Ezech. 5,): 
«Jedni z was poginiecie głodem, drudzy mieczem, 
a trzeci się po świecie rozprószycie*; i nie wycho- 
dziłbych z mieszkania mego drzwiami ani oknami, 
alebych ścianę przekopał, w rzeczy uciekając i wo
łałbych na was (Ezech. 12.): «Tak się z wami sta
nie, żadne was zamki i twierdze nie obronią; wszytkie 
nieprzyjaciel wywróci i was pogubi*.

Bych był Jonaszem, chodząc po ulicach, wo
łałbych na was: «Czterdzieści dni wynidą, a Niniwe 
abo to królestwo wasze upadnie«.

Bójcie się wżdy tych pogróżek. Jać objawienia 
osobliwego od P. Boga o was i o zgubie waszej 
nie mam; ale poselstwo do was mam od P. Boga
i mam to poruczenie, abych wam złości wasze 
ukazował i pomstę na nie, jeśli ich nie oddalicie, 
opowiadał. Wszytkie królestwa, które upadały, takie 
posłańce Boże i kaznodzieje miały, którzy im wy
miatali na oczy grzechy ich i upadek oznajmiali, 
jako mieli żydowie przed babilońską niewolą, o czem 
Pismo mówi (2. Par. 36.): «Posyłał Pan Bóg posły 
swoje do nich, rano wstając i co dzień upomina
jąc, przeto, iż chciał pofolgować ludowi swojemu
i mieszkaniu swemu. Ale się oni z posłów Bożych 
śmiali i natrząsali« (mówiąc: dawno nam grozi 
cie,  a nic niemasz,  chwał a  Bogu)  i lekce uwa
żali słowa Boskie, aż przyszedł gniew Boży na nie
i lekarstwo żadne być nie mogło*.

Gdy greckie państwa upaść a Carogród wziąć 
Turcy mieli, Mikołaj papież przed trzemi laty upa-
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bek ich opowiebział, gromiąc złości i obszczepień- 
stwo ich a oną im siekierą i wycięciem brzewa 
niepożytecznego na trzeci rok, weble Ewangieliej, 
groził; —  i tak się stało, gby pokutować nie 
chcieli.

Daje nam Pismo św. znać, iż jebne są pogróżki 
Boskie, które się obmienić mogą, gby lubzie poku
tują, a wypraszają się z gniewu Boskiego (Jonae. 
Isa. 88.), jako Niniwczykowie ob zapabnienia i jako 
Ezechiasz król ob śmierci się wyprosił; choć mu 
powiebziano: »Rozpraw bom swój, bo już umrzesz, 
a żyć nie bębziesz«, —  on się wypłakał i wymo
dlił, iż Pan Bóg bekret swój obmienić raczył.

Drugie są pogrożenia pańskie, które się nie 
iszczą rychło, ale aż na potomstwie i synach grze
szących i ojców złych naślabujących. Takie było
o potopie, które się nie ziściło aż we sto lat i bwa- 
bzieścia i ono o babilońskiej niewolej, o które 
prosił tenże Ezechiasz Pana Boga, aby ono złupie
nie bomu królewskiego i pobranie w niewolą sy
nów jego nie przychobziło za czasów i bni jego, 
gby mówił bo Izajasza (Isa. 39.): » Ju i wszytko 
bobrze, co Pan Bóg uczyni, choć nas tak srobze 
pokarze i pogubi; jebnak proszę, aby był pokój za 
bni moich, abych ja na to nie patrzył«.

Trzecie pogróżki są, które żabnej obmiany 
mieć nie mogą. Gby wibzi Pan Bóg, iż się lubzie 
bo pokuty nie ubabzą ani skłonią, teby czyni na 
zgubę ich nieobmienny swój bekret, jaki uczynił na 
Faraona, gby mówił: »Ja zatwarbzę serce jego, iż 
nie usłucha, ani prawej pokuty czynić bębzie*. To 
jest, wiebział Pan Bóg, (bo mu tę wiabomość tru- 
bno obejmować), iż wolnej wolej swojej nie miał 
na bobre użyć i przeto łaskę swoję ob niego obba- 
lił, które obbalenie zatwarbzeniem się zowie. A je 
bnak na oświabczenie wolnej wolej lubzkiej kazał 
go Mojżeszowi upominać i karać i często mu, gby 
się moblił, przepuszczać; i tak go leczył, jako na- 
pilniejszy lekarz, jebnak wiebział, iż mu żabne le
karstwa pomagać nie miały.

Toż uczynił Jeremiasz z onym swoim łubem. 
Wiebział, iż zginąć mieli i pokutować nie mieli,
i przeto im pewny bekret Boski na zgubę ich przy
nosił, jebnak mówił (Jerem. 18.): «Posłał mię Pan 
Bóg, abych wam zgubę waszę, jako słyszycie, opo
wiadał. Lecz czyńcie bobre brogi wasze i starania 
wasze i słuchajcie głosu Pana Boga waszego, a Pan 
Bóg odmieni to karanie, którem wam pogroził*. 
To mówił, wolną wolą ludzką wyświadczając, iż 
jej Pan Bóg swoim dekretem i postanowieniem 
gwałtu nie czyni, ale wie, co ma być: jeśli poku
tować mamy, abo nie.

Z jakiemiż pogrożkami posłał mię do was Pan 
Bóg, przezacni panowie moi? Jeśli mię spytacie: 
z pierwszemi, czy z wtóremi, czy z trzeciemi? Ja 
odpowiem: nie wiem. To tyło wiem, iż jedna z tych 
trzech was nie minie. A ja wam najmilszym bra- 
tom moim i ludowi memu i ojczyźnie miłej mojej, 
pierwszej życzę: aby wam Pan Bóg tak groził, ja
koby wam dał pomoc do powstania i pokuty na 
odmianę dekretów i pogróżek swoich, abyśmy nie 
ginęli, ale się przestraszywszy do ubłagania gniewu 
Pańskiego wszytko serce i myśli obrócili.

Tyś Panie, rzekł (Jerem. 18.): «Mówić będę 
przeciw narodowi i królestwu, abych je wykorzenił, 
skaził i rozprószył; lecz jeśli naród on pokutować 
będzie, opuszczając złość swoję, ja też odmienię 
to złe, którem umyślił czynić im«.

Umie Pan Bóg obmienić wyroki swoje, jeśli 
my obmienim złości nasze. Pokutujmyż a wracajmy 
się bo Pana Boga naszego, a on sam uleczy, jako 
począł: zrani serce nasze prawą za grzechy nasze 
skruchą i samże one rany zleczy, jako mówi pro
rok (Oseae 6.): «Ożywi nas i po bwu bniu trze
ciego bnia wzbubzi nas«.

Pierwszy bzień niech bębzie żałości i skruchy 
prawej i spowiebzi grzechów naszych, brugi po
prawy i nagroby wszelakiej, bo pokuty prawej po
trzebnej, a trzeci bzień usprawiebliwienia naszego.

(Z VIII. K azania Sejm owego).
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Zakończenie.

Nie traćm y nadziei, ale jej nabożnem  sercem  nabywajmy i z tych słów pro
rockich, iż nas wysłucha Ten, którego wielkiemu miłosierdziu i dobroci ufamy. G dy  
się lud B oży społem  zejdzie i skupi, a na jedną rzecz jednem sercem  zezwoli, iż będą 
jako mąż jeden a zw łaszcza w Panu B ogu sw o im : —  prędko je wysłucha. „Zebranie, 
prawi, ludu B o żeg o , miej w B ogu swym nadzieję'*. (Ps. 3 2 ) Nie ladaście lud i nie lada 
jakie jest to zebranie wasze. Jesteś lud wybrany, który sobie Pan B ó g  oddzielił, na 
dziedzictwo sobie, jako Pism o mówi, —  na wieczne z sobą pomieszkanie.

W yście dzieci i córki jego , które na uczestnictwo dziedzictwa sw ego nie
bieskiego tu na ziemi, jako w szkole swej w ychow yw a, a do niego po śmierci w pro
wadzi. W y śmiecie w Duchu św. w zyw ać i m ów ić: O jcze, O jcze nasz w niebie, serca  
Tw ego ojcow skiego i macierzyńskiego nie oddalaj od nas.

Jakoż Pan B ó g  porzucić was ma i prośby w asze? Izali matka zapom nieć 
m oże synaczka sw ego? A jeśliby ona zapom niała, Ja , mówi Pan B ó g , nie zapom nę.

Zebranie to w asze ma wielki przywilej nadany od Syna B o żeg o , gdy m ów i: 
„Pow iadam  wam , jeśli dwa z was zezw olą się na ziemi, każda rzecz, o którą prosić 
będą, stanie się im od O jca m ego, który w niebie jest. B o gdzie dwa albo trzej 
zbiorą się w imię m oje, tam jestem  między wami“ .

Taka jest m oc zgod y i miłości wspólnej chrześcijańskiej, iż P. B ó g  na ich 
zezwolenie i myśli zjednoczenie, czyni wszystko, o co  go  proszą. A jeśli to dla dwu 
tak czyni, có ż  dla kilaset i kilu tysięcy, którzy jedną wiarą, jednem sercem , jedną 
wspólną miłością Pana B og a p roszą?

Przetoż chcecie li być wysłuchani, a tego przywileju zażyć wspólną się 
w szyscy miłością zwięzujcie, niech żadnych zwad i niechęci i rozerwania między 
wami nie będzie. B o jeśli zgodni i w spólnej miłości spojeni i zbraceni nie jesteśm y  
w szyscy, nadziei do wysłuchania nie mamy.

Nie na jeden czas, ani na rok, ani na sto, ani na tysiąc lat, ale wiecznie 
i zawżdy swoich w spom aga i wysłuchiwa. Skarb jego  darów przebrany nie jest, nie 
mają końca bogactw a Je g o , nigdy ich nie wybierzem . O jcow ska m iłość jego  ku dzie
ciom swoim nigdy się nie zmienia. Szczodrobliw a ręka Jeg o  nigdy się nie kurczy, ani 
zam yka; od roku do roku aż na wieki p o m oc swoim daje, którzy w Nim nadzieję mają.

A jako starych ojców  naszych wysłuchiwał, tak i nas wysłucha, bo wieczne 
jest miłosierdzie jego. 1 my tedy bierzmy wielkie serce, dali B ó g , nas pociecha nie 
minie. O jcom  naszym , które Pan B ó g  w modlitwie cieszył, tenże rozkazał, aby to  
synom  swoim opowiadali, a my żebyśm y też tym , co  po nas idą, oznajmiali od ro 
dzaju do rodzaju: iż nikt, kto ufa Panu Tem u, opuszczony nie bywa.
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B oże daj nam uczuć w sercu rad ość D ucha św. tajemną, któraby nam  
świadczyła o modlitwie naszej, iż wstąpiła do Majestatu Jeg o , iż ją ponieśli Aniołowie, 
iż ją oddają ci święci, których wzywamy.

A naprzód Przenajczystsza Matka B oża, którą miejmy za pilną i ochotną do 
p om ocy naszej, nad którą nikt nam szczęśliwiej u Chrystusa spraw ić i potrzeby nasze 

zjednać nie m oże.
Ruszm y a budźm y i Patrony nasze tego  Królestwa. W ołajm y na W ojciecha ś. 

przyzów  do siebie O jcze, ś. Stanisława, i Floryana, i W acław a i Jacka i Kazimierza 
i Jadwigi i innych: a nie ustajcie o nas czynić i prosić.

A czeg ó ż wam lepszego życzyć m ożem ? Życzym  uprzejmej i szczerej służby 
B ożej, która jest w pełnieniu rozkazania i woli Bożej. Zaczem  abyście* Panu wielkiem 
sercem  służyli, nic się nie bojąc, ani się dając żadnym trudnościom  straszyć, któreby 
was od pełnienia woli Jeg o  odwodziły. Zaczem  i onego pokoju, który nam Chrystus 
zostawił, którego świat dać nie m oże. A iżby modlitwy nasze, które ku czci Jego  
Boskiej ściągam y, wysłuchane i przed M ajestat łaski Jeg o  przypuszczone były, tego  
wam teraz zw łaszcza i zawżdy życzym  i prosim : B oże wysłuchaj nas! B oże zmiłuj 
się nad nami! B oże oddal gniew Twój od nas a łaskawą Twarz Sw oją pokaż nam.

X. P. Skarga.
(Z V. pobudki... módl. 40 godzin. Kaz. przyg. 1610. str. 14).
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