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POCHWA-tA

J. P. WORONICZA

Dawnyto , i ludzko uzacniajcy, obyczaj:

wynurza najrzewniej sze uczucia dla tych

,

którzy wzajemnoci ju ich odpaci nie-

zdoaj, i po stratach ludzi wielbionych i ko-

chanych , dozwala rozalonym sercom po-

chwalnych gosów , kiedy pochwaa o pod-

chlebstwo niemoe by oskaron. Usiujem

tym sposobem wyrwa mierci jej zdobycz

;

istno czowieka za kres krótkiego ycia

w potomno przecign, i midzy pozosta-

ymi wt tern yciu , a z niego ju znikymi

lepszych wiatów mieszkacami, jescze mimo
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zaporow natury, niezrywajce si zaprowa-

dza zwizki. — Oddajemy w dniu dzisiejszym

podobny, i z tylu miar naleyty hod, pamici

Jana Pawa Woronicza, Prymasa Królestwa

Polskiego.

Ju jego cnoty kapaskie i obywatelskie,

odebray gdzieindziej , i nieraz zapewne od-

bior, winn i gon cze. Niejest tu

pora powtarza, co ju powiedziano; niejest

moim celem nateraz, wyoy dokadny ywot

czcigodnego senatora i pasterza. Zamierzam

sczególniej zastanowi sie , nad zaletami Wo-

ronicza pod wzgldem pism, które po sobie

zostawi, i wznowi w sercach waszych wy-

ryty al po drogim i nieodaowanym towa-

rzyszu zatrudnie spólnych, po arliwym

przyjacielu owiaty narodowej
,

po jednym

z najwietniejszych wychowaców Muz Sa-

wiaskich, i wymowy ojczystej. — Trudna

jednak, a raczej niepodobna bdzie , wysokie

jego zasugi w literaturze krajowej, oddzieli

od innych zdobicych go przymiotów i zalet,

zawsze w nim cznie janiejcych.

V
\



( 3 )

Zacni rodacy ! mam do was mówi, nie o

pospolitym czowieku, którego dni zwolna,

równo, i zwyczajnie spyny. Pod zewntrz-

nym pozorem spokojnego biegu ycia, Wo-

ronicz by wewntrz dziwnie i rozmaicie mio-

tany ; bo wszystkie wielkie i stanowcze burze

krajowe odbijay si w jego tkliwej duszy tak

silnie, jakby ich gromy prosto i z osobna

w niego trafiay.

Powoanie Woronicza nie byo nigdy wt-

pliwem. Od dziecinnych prawie lat, witynia

Paska staa si jego pomieszkaniem, suba

Otarza jego zajciem codziennem i rojeniem

na przyszo. Odda si jej cay z niepodzie-

lonym zapaem i gorliwoci , które s cech

porusze pierwszej modoci.

Lecz modo mina, a co rzadko si

trafia, te same czyste i gorce uczucia,

pozostay a do pónej staroci , w sercu po-

wiconego Panu kapana.

Wczesna cze ycia Woronicza , bya

jedynie zajt naukami do jego stanu potrzeb-
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nemi. Powani naczelnicy kocioa Polskiego

,

poznali si na zdolnociach modego Lewity,

i niebawnie uyli go do wyszych , e powiem

dyplomatycznych, spraw Duchowiestwa. I

chocia niewinna prostota i ognista sczero

,

znamionujce jego umys, najmniej zdolnym

go czyniy , do rzeczy jakokolwiek skojarzo-

nych z dyplomaci lub dworactwem: prze-

cie bezambitna jego gorliwo i talent, day

mu chlubny i obiecujcy wstp do ministrów

ówczesnych i do aski króla Stanisawa

Augusta.

Niesczcia kraju, zerway wkrótce pasmo

wietnie zaczynajcego si zawodu. Woronicz

przesta by uywanym, gdy przedajno i

podo , same si tylko mogy nasuwa. —
Rozbiór i ostateczny upadek Polski zastay

go na skromnem , i usunitem od zgieku

stolicy, probostwie.

Kryjc si tam przed smutnemi scenami,

zatopi si w witych obowizkach Plebana.

—

Ze ich dopenia najstaranniej , z sercem rze-

teln wiar paajcem, wiadcz to jego licz-
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ne przemowy , clo swych parafian , które

wtenczas ju, zapowiaday znakomity talent

majcy si póniej rozwin w kazaniach,

wród najwaniejszych okolicznoci, i przed

suchaczami wyszego rzdu.

Niemona dosy dziwi si i chwali
,
jak

w przemowach do wieniaków, potrafi Wo-

ronicz zniy si do pojcia swoich pokornych

suchaczów, poskromi i umiarkowa swój

gieniusz, aby go uczyni dla nich dostpnym;

ich mylami, ich jzykiem, i ich czuciem do

nich przemawia. Wida dobrze, e szanowny

pasterz
,
przestawa z swymi parafianami jak

kochajcy Ojciec, wchodzi w ich dolegliwo-

ci, na uczynku e tak rzek, bdy ich i

przywary umia chwyta. — Jego celem jest

zawsze pocieszy w znoju i ubóstwie yjcych

wocian , i pogodzi z tym twardym losem

który ich nieodwrothie, ojców i pradziadówT

przygniata ; usiuje ich podnie we wasnem

ich sumieniu, i uczyni jeli nie pysznymi, to

zadowolnionymi uczuciem tego wanie ubós-

twa i cikich prac
,
przez które reszt narodu
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karmic, oni jedni podchlebia sobie mog e
zawsze wicej darz ni odbieraj. « Nie

dla yjcego, (mówi im ) w rozkoszy, w wy-

godach, i o nich tylko mylcego; lecz dla

was trawicych dni pokorne w biedzie i nie-

dostatku , wiara z nieba bya ludziom zesa-

na. Midzy podobnymi do was, urodzi si

Zbawiciel, midzy podobnymi do was wy-

bra swoich uczniów ; radujcie si z waszego

znoju , i z odmówie losu. —W wiecznym

porzdku nic si niezapomina; wszystko b-

dzie nadgrodzonem ; kada cnota , cierpliwo

i praca w waszym stanie potrójn ma zalet;

niedajcie si skazi oziboci wysze stany

trujc, có wam pozostanie, jeli pobono
stracicie; niech ona pocz dzieci z rodzi-

cami , ma z on , braci z brami , bliniego

z blinimi, równie w tern yciu jak za gro-

bem, tak abycie, bro Boe, w wiecznoci

nigdy ze swoimi rozdzieleni niezostali. »

Owiata ludu prostego, w duchu prawdzi-

wie Ewangelicznym, zajmowaa zawsze naj-

ywiej bogobojnego pasterza, i rodzaj te
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owiecenia, który si na najwikszcz roz-

lewa narodu , by sczególniejszym przedmio-

tem jego stara w Towarzystwie przyjació

nauk, które si niedugo potem zawizao.

Zamiar dochowania w jzyku i pismach

pamici narodowej , naówczas dogorywaj-

cej , mogeby nietrafi do przekonania i gor-

liwoci Woronicza ? « Pami i wdziczno

dla zgasej ojczyzny naszej , s to jego sowa,

wycisna w kadem szlachetnem sercu to

czue zapragnienie , aby przynajmniej twarz

jej ulubiona, w jzyku , obyczajach i sawie

narodowej zachowana, najpóniejszym poko-

leniom , w witym przechowku przekazan

by moga. »

Lecz w tym zamiarze ogólnym Woronicz

zapali si najbardziej piknym pomysem,

uoenia czciami narodowego pienio-xigu

,

któryby, jak gosi rozprawa jego o tym przed-

miocie, w ustach caego ludu, i przyszych

pokole , uwieczniajc z jzykiem rodowitym

pami narodu naszego, dochowa razem to
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wszystko, co tylko czowieka pocieszy, owie-

ci , sprostowa , i uytecznym spoeczestwu

uczyni moe. » Wielka zapewne i zbawien-

na myl, majca w celu pod ksztatem pie-

wów acnych do zrozumienia ido spamitania,

przygotowa dla massy roboczych i ubogich

udzi, wszelkie uyteczne dla nich prawida

i znajomoci, zaczynajc od najpotrzebniej-

szych to jest religijnych.

Chocia Woronicz, jako czonek Towa-

rzystwa, niekiedy bywa w stolicy , wszelako

najwiksz cz dni swoich przepdzi na

wsi, sczególnie w pierwszych latach niescz

i upadku Polski; a ten pobyt cigy w wiejs-

kim ustroniu, mia wany wpyw na jego

umyle, i na wyborze prac i zatrudnie.

yjc w samotnoci, obcujc tylko z Bogiem,

z przyrodzeniem , z wiejskim ludem prostym

i cierpicym, obudzi si w nim, na krzyk

gincego kraju, ow silny duch poetyczny,

który go mimowolnie uniós nad innych wie-

lu pisarzów.

Woronicz by wanie Bardem pod klska-
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mi upadajcej , i z liczby yjcych narodów

wytrconej , Polski. piewa w owej aosnej

przerwie
,

gdy j do grobu zoono , i nim si

zaczo zmartwychwstania dzieo. Im bya

bardziej opusczon, upokorzon i cierpic,

tern , mona powiedzie , e si poeta do niej

z wiksz namitnoci przywiza. Rozpacza-

jca mio ojczyzny staa si jego gieniuszu

muz.

Wiadomo , e w owych czasach , kraj by na-

wiedzany wszelk okropnoci i wyniscze-

niem, które wynikaj z srogiej i zacitej woj-

ny. Jej przeraajce obrazy chwyciy rozo-

gnion wyobrani Woronicza, i ju si wi-

cej jej niepuciy. Zdawao mu si wtedy

e gos jego rozlega si na spustoszaej zie-

mi, ród aobnych jków, tlejcych popio-

ów, zburzonych siedzib; e z lutni w rku

bka si po mogiach bratnich koci, i e
go obstpuj duchy polegych, i e midzy

niemi postrzega smutny cie matki wieo
odebrane okazujcy rany. Gdy mu si wszys-

tko dokoa wyobraao martwem i pogrze-
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bionem , muza jego chcc uj znisczenia

obrazom , szukaa ycia i pociechy w dalekich

wiekach przeszoci , i z za okrytych obokami

sczytów Kaukazu lub Alpów wywodzc Sar-

mackich ojców, towarzyszya im do staych

ju siedzib starodawnego Lechitów plemienia,

albo wznoszc si po nad odmienne coraz

czasów koleje i gubic z oczu obecn smutn

istotno: to lubia spuscza si na pory naj-

wietniejsze dziejów naszych, to znowu u-

przedzajc przyszo nadgórnym lotem

,

przepowiadaa wskrzeszenie i sczliwsze lo-

sy. Nie inaczej, gdy Izrael, jcza zagnany

daleko od swych siedlisk, mowie wybrani

obtarszy na chwil spakane oczy, zbierali

rozproszone od pocztku wiata ludu swo-

jego podania, i mow z nieba zesan pro-

rokowali o jego dalszych przeznaczeniach.

W istocie, Woronicz z wielu miar stawi

nam obraz biblijnych witych wiesczów.

Niebyo jego dum wydawa si jak oni, lecz

byo przeznaczeniem by do nich podob-

nym. Peen wiary i pobonoci, peen go-
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rejcej mioci ojczyzny, peen niebieskim

pomieniem wzniesionej poezii, Woronicz,

jak Syonu prorocy, pacze nad niesczcia-

mi swego plemienia ; w bagalnych hymnach

wzywa dla niego potnej Boga zastpów pra-

wicy ; widzi jego gniew karzcy nasze bdy i

winy , i przepowiednim duchem zakrela czas

w którym albo si da ubaga albo swe pio-

runy ponowi. Te wszystkie rodzaje natchnie-

nia, mona znale w poeziach Woronicza,

a mianowicie w poemacie witynia S y-

billi.

Przebiega w nim znaczniejsze epoki dawnej

historii naszej, lecz przeplata z niemi dzieje

niesczliwe, których sam by nieutulonym

i rozpaczajcym wiadkiem.

Czsto tam napotka mona na ciemne

i w przenoni gubice si biblijne zwroty.

Jak na górze Oreb , lub w Chaldejskich pu-

styniach rozbkani prorocy, albo jak wPat-

mos schroniony Aposto, poeta nasz objawia

nietylko przyszoci widzenia, ale i obecne

wówczas wypadki, i stara si ich bolesne



( ^ )

wspomnienia ukry pod zason straszliwych

zjawisk.

Teraz, po tylu latach i odmianach, mo-

na o nich swobodnie mówi, bo one nale

ju do historii, i z nami maj tylko zwyczajny

krajowych dziejów stosunek. Lecz za czasów

modoci Woronicza, inne zupenie byo po-

oenie rzeczy, i zmuszao do trwogi i tajenia

si. Mowa te czsto jego jest zawia i ponura,

widziada okropne otaczaj go, których wy-

tumaczy, my teraz yjcy, nie zawsze potra-

fimy a których prawdziwe znaczenie przysze

pokolenia moe utrac.

Lkajc si by rozcigym , unikam wszel-

kich przytocze i niepozwalam ich sobie

nawet z najpikniejszego uomku zwanego:

Sejm Wilicki, który gdyby sam pozosta

z pism Woronicza, ju byby dostateczny dla

jego poetycznej sawy, tak co do toku wierszy,

jak do piknoci myli i obrazów. W tym

uomku dowiód poeta , e na jego malarczej

tablicy nie znajdoway si tylko, smutne i po-
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nure farby ; ale e w innych okolicznociach,

umiaby take uy rozjanionego kolorytu

sczcia i chway.

Niepotrzebna zapewne dugo si wczyty-

wa w znane dotd poezie Woronicza , aby

powzi przekonanie, e niepospolite jego

zdolnoci mogyby go doprowadzi do osig-

nienia wysokiego miejsca, midzy wzorowymi

poetami wszystkich wieków i narodów. — Kto

wie, aaliby go nieprzyj ów nieliczny po-

czet niemiertelnych mistrzów, do którego,

Danta
,
jego wielki wprowadzi przewodnik,

i czyliby po Tassie i Miltonie
,
póniej w ich

grono przyjtych, i nasz Woronicz moe te-

raz niestan, gdyby si by swemu talen-

towi jedynie odda , i doskonalc go z po-

stpem czasów, uy caej siy lat swoich

na wylanie i dokoczenie znaczcych dzie,

których to zupene, twórcza jego imagina-

cia ju przygotowaa. Jle aowa powinni-

my e tego nie uczyni. Jle na tern sawa

narodu i literatury Polskiej stracia. Mia

bowiem Woronicz niewtpliwie dosy ducha



i wyobrani , czu pier dosy siln , aby

zad trb epiczn, i wielki zawód jednym

tchem przebiedz.

Poezia jest zazwyczaj zwierciadem cza-

sów , wyrazem ducha powszechnego. Ten

jest poet, do którego duszy zbiegaj si sil"

niej, wszystkie otaczajce wraenia, i który

niemogc ich w sobie zawrze, zmuszony jest

wysz moc , wyla w natchnionym rymie

ich brzemi zbyt gwatownie na jego duszy

cice ; to brzemi , które nie gniecie ku

ziemi lecz podnosi do wyszego ycia, zkd

dalej si widzi i gbiej si czyta w przyro-

dzeniu. Wówczas piew poety zajmowa i

unasza bdzie , kiedy w nim kady swoje

wasne czucie znajdzie i pozna, czucie w gbi
serca yjce, lecz które sobie nie kady

potrafi wystawi i objani. Jestto prawdziw

umysow rozkosz, postrzega obrazy i myli,

czyta wyrazy, z wasnego jakby serca wyjte;

i to co w niem byo niewyranem , niewy-

tumaczonem, widzie rozwinitem , upik-

nionem , i na jawie paajcem.
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Taki wanie skutek miay w swojej po !

rze poezie Woronicza. Niemona ich byo

drukowa: zatem przepisywano je powszech-

nie, podawano z rk do rk, z ust do ust;

tak, i wkrótce po caej ziemi Polskiej

czytane, lub w caych wyjtkach, jak nie-

gdy w Grecii Homera lab Eurypida wiersze
}

z pamici powtarzane byy.

W jego modoci czasach, ycie narodu,

caa jego historia, bya: w uczuciach , w alu,

w zwierzeniach wzajemnych, wspomnieniach,

w zawartej rozpaczy. — Czynów niebyo.

—

On te uczuci* malowa, to ycie wntrzne

wynurza; i dajc je pozna w caej jego

boleci, tern samem jedynie podobn cier-

picym przynosi ulg.

Na tern te si zasadzaa, w niesczliwej

przerwie istnoci narodowej , usuga pu-

bliczna Polakom zostawiona. Midzy ni,

a zachceniem do owiaty ludu, wreszcie

miejscowemi swego stanu obowizkami, dzie-

li Woronicz wszystkie chwile ycia.

Lecz skoro okropniejsze klski miny,
o
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skoro Ojczyzna podnosi zacza wieko gro-

bowego kamienia, i odrodzeniem oddycha,

ucich gos poety, jej niesczciom sczegól-

niej oddanego, i Woronicz powici krajowi

inne i waniejsze usugi. Trudno mu byo

kilk przedmiotami razem si zajmowa,

bo zwyczajnie jednemu cay i z zupenem

wylaniem si oddawa. Rozpoczte wic poe-

tyczne roboty
,
pozostay zawieszone. Obie-

cywa sobie wróci do nich w upatrzonej chwi-

li odpoczynku. Ta mu si ju nienadarzya

;

nieprzesta jednak ani by znamienitym czon-

kiem naszego towarzystwa, ani te zboga-

ca literatury ojczystej w innym rodzaju

,

gdzie mu take wzniose natchnienia poetycz-

ne towarzyszyy.

Skarga by dugo uwaany za pierwszego

z kaznodziejów naszych; nie wielu po nim

wtym zawodzie potrafio imi swoje obok nie-

go, w ksidze zapisa pamici. Lecz Woroni-

czowi nie tylko ten zasczyt, ale podobno i

pierwszestwo odtd przynaley bdzie ;
—

tern bardziej e na dawnej i wybornej Pols-
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czyznie, Piotra Zotoustego wychowany, i

ni cay przesiky, mia po sobie zbiory

dwoma wiekami powikszonych wiadomoci.

Równie silny, wyrazisty i porywajcy jak

Bifkowski, czulszym si zdaje, ognistszym, od

Skargi, i z wyszego podniesienia ogólniej

rzeczy postrzegajcym. Skarga mówi do Po-

laków, jescze w pomylnoci yjcych, nie-

znajcych , nawet niezgadujcych, tych du-

gich i strasznych klsk, które ich winy, miay y

w pomnaajcej si coraz nieba surowoci, na

ich bliszych i póniejszych sprowadzi po-

tomków — Ju i w ternjest jego wielka zaleta,

e je potrafi przewidzie; lecz on je postrzega

w dalekiej dopiero przyszoci, nie tyle jako

wypadki, które istotnie miay nastpi, lecz

raczej jako przepaci , o których mówi nale-

ao, aby przez ich boja , do poprawy

wzrastajcych wad i zdronoci przynagli.

Wczasach gdy Woronicz kaza, ju do-

wodzi monoci owych klsk, nietrzebabyo,

ju one najstraszniejsze zgadywania przeici-

y; ju naoczne wypadki do zbyt smutnej

5£\
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oczywistoci doprowadziy owe nauki, owe

zasady i prawida, które Skarga mozolnie

swym suchaczom dopiero usiowa objani,

i które si stay w naszych czasach powszed"

nemi i pospolitemi dla wszystkich prawdami.

Skarga przez dugie lata mia czas je powta-

rza, i rozwija. Woronicz ledwo skoczy

jak nauk , a ju toczce si wypadki prze-

ganiay jego sowa , i tylko co wyrzeczonym
,

odmienny , a czsto przeciwny, nadaway kie-

runek. Na dugie , spokojne i powtarzane su-

chanie , moeby Skarga pewniej przekona i

poprawi. Lecz Woronicz musia i umia,

w jednej chwili
,
jednym obrotem

,
jednym

obrazem, najzimniejsze serca rozrzewni,

unie i zapali. Moe te Wymowa Skargi,

która u spóczesnych tak syna z pynnoci,

wdziku i mocy, e si jej adne serce oprze

nie byo w stanie, nam zimn i nieco rozwlek

si wydaje, dla tego jedynie,e on mówi do

dusz prostych i sczerych, dla których kade

naturalne wezwanie czuoci, kada myl

prawdziwa, bya podan, trafiaa nie myl-
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nie, i cay swój skutek czynia na suchaczach

dobrowolnie jej si podajcych ; kiedy prze-

ciwnie teraz, czucia przesycone, a zatem st-

pione, kunsztownemi tkliwociami , trudniej

si daj rozrzewnia; trzeba najsilniejszych,

a czsto sztucznie uoonych wstrznie,

aby si udao mówcy , nasz obronn i atwo

krytykujc oziembo poruszy.

Jakkolwiek bd, Woronicz, równie jak

wielcy jego w pracach kaznodziejskich po-

przednicy, odznaczy wymow swoj, prawie

wszystkie, za jego czasów Ojczyzny doty-

czce, wane , sczliwe lub smutne wypadki.

— Krajowe koleje , o których najwicej mó-

wi, zdaj si, dla wielkoci nastpnych

odmian, od naszych czasów ju wiekami

oddalone; a nauki Woronicza s dla nas

i bd dla naszych potomków, czystem i

obfitem rzódem
,

przezornych i cnotli-

wych prawide , z samego dowiadczenia

czerpanych.

Zaraz w pierwszej swojej solennej du-
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chownej przemowie
,

po odrodzeniu si

pocztkowym kraju, okaza Woronicz ca
moc swego talentu. Okolicznoci, w których

mówi mu wypado , byy wielkie i ude-

rzajce.

Niesychanemi prawie w historii ludzi,

i e powiem cudownemi zdarzeniami, kraj

nasz, z liczby yjcych wymazany, wród

zmian i przewrotów caej Europy, budzi

si wanie z przymuszonego letargu. Pierw-

szy raz, od jego zagady, ziemia Ojczysta

czua znowu stop Polskiego onierza, licz-

nie w tej stolicy zgromadzonego; trzeba byo

religijnym obrzdkiem, powici narodowe

znaki, wznoszce si na nowo nad daw-

nemi ojców siedzibami. Uczucia onierza,

rzdu , ludu caego
,
jednym duchem i za-

paem napenione
,
gotowe byy przyj co

tylko cnota i obowizek nakazyway.

Zaczyna Woronicz od najwyszych poj
teologicznej filozofii, i usiujc ogarn wol

Twórcy wzgldem losów na ziemi rodzaju

ludzkiego
, przechodzi od tych wzniosych
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postrzee , do ówczesnych wielkich wiata

wypadków.

Niebyo jescze natenczas rozstrzygnio-

nem, czyli Twórca wszech rzeczy, chcia

mie Napoleona narzdziem swoich kar lub

dobrodziejstw. Powany kaznodzieja, z Bos-

suetow prawdziwie wymow, maluje jego

niesychane powodzenia ; lecz razem ostrze-

ga, czego po nim, jako bdcym na samym

sczycie potgi i sawy, ludzko spodziewa

si ma prawo. « Uleczy ze w samem nasie-

niu , zwróci naturalne i pewne stosunki

wszystkim mocarstwom , obdarzy skoatany

wiat gruntownym i staym pokojem, zgasi

ostatni iskr wojennego zarzewia, usczeli-

wi wszystkie narody wzajemn korzyci,

szacunkiem, i sodkiego braterstwa ogni-

wem, i to wszystko, wskrzeszeniem . take

narodu naszego, ustali « Oto s cele które

mówca zwycizcy zakrela. Nie wstrzymany

naówczas pogromca tylu ludów, jake da-

leko pozosta , za wzniosemi marzeniami,

duchem prawowiernym natchnionegoma ! a



( aa )

to , czego trwonieniem tylu skarbów, wylewem

tylu krwi dokaza , co chwila jedna niescz-

cia zniweczya
,
jake byo nikczemnym i po-

ziomym ogromem, wr porównaniu niemiertel

nego dziea , którego myl jemu tumacz sów
boskich przepisywa. Dalej postpujc Wo-

ronicz , wspomina pamitki przeszoci ; i

z równ moc jak szybkoci przebiega wieki

zesze Polski , kadej epoce mistrzowsk r-

k rys waciwy nadajc. Raduje si pobony

kapan , e kiedy, « wszystkie sprzysione

niesczcia , nad zagad nasz pracoway

,

odj nam wszelako niezdoay , tej szlachet-

nej i wybitnej cechy rodu oddzielnego , która

nas w tylu przemianach sczcia, nigdy przei-

stoczy i przela w mieszanin obcych naro-

dów niedopucia; i dodaje: e wanie ta ciga

i niepojta kolej rozmaitych przemian narodu

naszego , ten nagy przechód z upodlenia do

sawy, ze sawy do upadku, z upadku do

chlubnego wskrzeszenia , musi mie sczegól-

niejsze w tajnikach opatrznoci przeznacze-

nie. »—Miaa je zaiste Polska
,
gdy raz jescze
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ze wszystkiemi nadziejami upa, i na dnie sa-

mych klsk i rozpaczy, znale miaa, w r-

ku zwycizcy, niespodziane i wspaniae wspar-

cie i now odradzajc si. Im bardziej mó-

wca zblia si do koca, tern z ust jego lejce

si sowa, peniejsze s rozrzewniajcych

porusze i wielkich obrazów.

Postrzegszy midzy naczelnymi sucha-

czami, dzielnego wodza odrodzonego woj-

ska, obraca ku niemu wyrazy czci i ufnoci

powszechnej ; wspomina o bohatyrstwie

dziada w nim si odradzajcem , o dobrych

chciach Króla i wuja, i e niedawno, imi

Stanisawa Augusta
,
po tyche rynkach i u-

licach, radonie przez lud byo wykrzyki-

wane, I sam po nim wykrzykuje : « O nie-

dona sawy, pamici i wdzicznoci

ludzkiej posado I jake podobna do ludzi.

Boe, ty jeste litociwszym ni ludzie!

w twoich statutach nie czyny tylko , lecz i

ch dobrze uczynienia , do nadgrody ma

prawo.

»
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Ale nieprzeszo znowu lat wiele, kiedy po-

wszechne wstrznienie , zmienio zupenie

posta rzeczy w Europie. Ten co by na

sczycie potgi i sawy, upad z niego , nic

niedokoczywszy; ci co byli w trwodze i u-

nieniu, podnieli czoo, i znaleli si na

sczycie. — Zkd nadzieja i ycie zdaway si

janie , tam zasza noc znisczenia ; wszyst-

ko si inaczej i wszystko przeciwnie pokazao.

Owe wojsko
,
pene mztwa i nadziei, które

odebrao powicone wymow Woronicza

chorgwie , wrócio , w rozrzdzonych sczt-

kach , z drogiemi tylko zwokami.

Poleg na polu sawy wódz , którego wiet-

na odwaga i dojrzae cnoty pocieszay i wspie-

ray w klskach wojsko i naród ! Niedawno

jego czystym chciom pobogosawi Woro-

nicz; teraz po speznionych zamiarach, wobec

potnych i szlachetnych przeciwników, od-

dawa bdzie martwym zwokom ostatni hod

przywizania i pamici.

Po tak zmienionych rzeczach i postaciach,
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przed suchaczami tak zupenie rónymi, czy

si zmienia Woronicza wymowa ? bynaj-

mniej—Te same czucia , myli ,
przekonania ,

które w poprzedniej mowie uderzaj: wzgl-

dem narodowoci, ojczyzny, jej przeznacze

i obowizków ku niej, znajdujemy i tu pow-

tórzone, tylko z nastrojem cikiego smutku

i serdecznego alu po stracie ukochanego*

bohatera.

Te dwie mowy trzeba po sobie czyta i

porówna , aby oceni mówc i czowieka*

Nigdy bowiem , niebyo róniejszych poo-

e ani stalszego ducha. Pod wzgldem take

jzyka i sztuki obie odpowiadaj sobie , i

skadaj poniekd jedn cao, której pocz-

tek by chlubny i obiecujcy a koniec naja-

oniej szy.

Prócz dopiero przytoczonych; susznie za

celujce uwaanych, inne jego i liczne kaza-

nia, o których krótko czasu zamilcze na-

kazuje, w kadym wieku i przez kogo bd
czytane r jeli nierównie unosi, to zapewne
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przywizywa zawsze i naucza hd ; i po-

wtórzemy z przekonania o Woroniczu sowa

przez Birkowskiego na pogrzebie Skargi wy-

rzeczone. « Nierycho takiego kaznodziej

Polska nasza zobaczy, który serca ludzkie mia

w rku swoich i obraca niemi kdy chcia,

przedziwn, a jemu tylko dan wymow. »

W Woroniczu napotykaj si czsto pow-

tarzane obroty i myli, bo zawsze jednem

uczuciem i przekonaniem by przejty. Czy

przed swymi , czy przed obcymi , czy w po-

mylniejszych , czy w najniesczliwszych

mówi porach; niemniej w obliczu zwyciz-

ców jak zwycionych, zawsze jeden i ten sam;

jego czysta i prawa dusza, w przytomnoci

samego Twórcy wylana, niesdzia eby kie-

dykolwiek siebie i prawd kry naleao,

Dwa sczególnie przekonania
,
gboko

w sercu wyryte, daj si cigle postrzega

w jego pismach; oba obfite w wane i zba-

wienne wypywy. Jedno: e sam Bóg rozdzieli

narody na ziemi, e zatem osobne odznaczajce



( *7 )

ich znamiona i rónice , musz trwa przez

wieki , mimo wypadki ludzk wol zrzdzo-

ne. Drugie : e niesczcia narodów s kar

nieba , za odstpienie od jego zakonu i cnoty

,

i e , aby opatrzno osonia znowu sw
opiek ludy, które na losy wiatowe rzucia

,

trzeba rzetelnego poprawienia , i dugich wjej

obliczu zasug. Nie dziw e te dwa przekona-

nia, godne kadego mylcego i tkliwego

umysu
,

przystosowane do losów gincej

Polski, wysoko podniosy ognist Woronicza

wyobrani.

Woronicz powoany do najwaniejszych

urzdów publicznych, poniós wszdzie pra-

wo, prostot, gorliwo—zasady jego duszy;

i na kadem miejscu dopenia swoich obo-

wizków, jak naucza drugich e ich dope-

nia naley. Pierwszym prawie czynem wie-

kopomnej pamici Cesarza i Króla Alexandra,

jako Króla Polskiego , bya nominacia cnotli-

wego kapana na biskupstwo Krakowskie. Nie

móg zaiste ten wielki Monarcha wyraniej da
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pozna swych uczu i chci przyjaznych dla

Polski i Polaków, jak mianujc na pierwsze

wakujce biskupstwo w kraju, takiego ma y

o którym dobrze wiedzia, e synie z swej na-

mitnej ku ojczynie mioci. By Woronicz

godnym wysokiego zasczytu . Nikt w caej Pols-

cze niewyda si tyle na swem miejscu, jak

on na ziemi naszej klassycznej , otoczony ty-

sicznemi pamitkami dawnej Polski, grobami

jej Królowi Wodzów; gdzie kade wzgórze
,

kada budowa, kade nazwanie, e powiem

kady kamie, i kropla wiecznie pyncej

Wisy, przypominaj inne wieki, inne koleje

i wypadki ycia narodu naszego. Tam Woro-

nicz sta na swojej dziedzinie.

Rzecz warta zastanowienia e biskupstwo

Krakowskie, nawet kiedy Kraków przesta

by cig stolic Królów naszych, zawsze

byo zajte przez najsawniejsze kocioa

Polskiego wiata. adna inna katedra, nie

posiadaa podobnych mówców, dziej opisa-

rzów, uczonych, syncych równie na kra-
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jowych, jak caego Chrzeciastwa Soborach.

Tu pasterze, uzbierane sw nauk i na-

kadem, niezmierne i drogie zbiory powi-
cali publicznoci; tu, za wiar, prawd i

wolno, znosili mczennicz mier i wizy.

Nigdzie pastora i piercie pasterski , nie-

wymagay rki bieglej szej i wiadomszej pro-

stych dróg cnoty i nauki, jak na Skace,

i w starodawnej katedrze Krakowskiej. Po

takich mach, tylu wspomnie, zdolnoci,

i ofiar , nie straci jednak Woronicz w po-

równaniu , i godnym si wyda przy wielkich

stan poprzednikach.

Dostao mu si w zawodzie kaznodziej-

skim dopeni najwaniejszej i najsmutniej-

szej powinnoci. Byo w rozrzdzeniach o-

patrznoci , ze zgrzybiay i chorowity sta-

rzec, przeyje modego, penego si, chwa-

y, i zdrowia Monarch. Woronicz wystpi

ostatni raz na kazalnic , aby obfitemi zami

wiernoci i przywizania , zla zbyt wczesny

grobowiec wielkiego i szlachetnego dobro-
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czycy Polski i Polaków, który na ich tera-

niejsze istnienie, jako na swoje dzieo,

zawsze z prawdziwie ojcowskiem okiem i

sercem spoglda. Odda mu sdziwy kapan

cze podziwienia i mioci, nietylko jako

nieutulony w alu Polak , lecz równie jako

obywatel wiata i Chrzecianin : w imieniu

rzdów oswobodzonych , ludzkoci pokojem

nareszcie obdarzonej , w imieniu narodów

zwycionych i bezbronnych , a tarcz jego

wielkomylnoci od zemsty zasonionych.

Woronicz czu ywo i gboko wszystkie

cnoty Alexandra, i wszystkie jego zalety

w potomnoci; czu co Polacy sczególniej

jemu s winni, i wyrazi ich niewygas

wdziczno, z tern wylaniem imaginacii i

sczerych porusze serca, które jego wymo-

wie byy waciwe. « Ach! wiele to, mówi

on, nadziei naszych , tu niegdy rozbynio-

nych, aob si pokryo ? wiele lubów i

ofiar z wiatrem uleciao? któ o nas zapy-

ta? kto si tyloletnich igrzysk losu naszego
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uali? kto poda rk toncym rozbitkom?

— czuy i wielkomylny Alexander. «

Woronicz, we zach po niepowetowanej

stracie pierwszego ojca i opiekuna narodu,

szuka pociechy, wsparcia i nowych nadziei

dla osierociaej Polski, i znajduje to wszystko

w wielko-dusznym , a teraz nam sczliwie

panujcym Królu, Najjaniejszym Mikoaju I,

i w sowach pamitnych , które wyrzek , e
panowanie Alexandra w osobie swojej chce

przeduy.

Ta bya ostatnia z mów pogrzebowych

Woronicza, i godnie zakoczya jego kazno-

dziejskie prace; — po takim alu, ju dla

innego, wyrazów niepotrafi znale.

Lecz nieby jescze Woronicz u kresu

swego zawodu publicznego, i przy kocu

wielka na czekaa ofiara. Musia oddali si

od ulubionego Krakowa, aby z woli Mo-

narchy, stan na czele duchowiestwa

Polskiego. To najwysze dostojestwo , nie
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mogo zapewne by cnotliwszemu powie-

rzone, i jego wybór dowodzi, ze troskliwy

o wiar i pomylno kraju Monarcha, umie

szuka i poznawa ludzi, i wybiera ich

podug istotnej wartoci.

Na tern Wysokiem dostojestwie , nie

móg wszake Woronicz dugo dopenia

wszystkiego , co duchowiestwo , co lud pra-

wowierny i ojczyzna, po tak pobonym i

owieconym kapanie
,
po tak sczerym mi-

oniku kraju swojego, oczekiway. mier
gucha na mody wszystkich Polaków, por-

waa sdziwego pasterza, kiedy wanie dni

jego zdaway si krajowi najpotrzebniejsze.

Lecz przed mierci, i bliski ju grobu,

Woronicz mia jescze dokona najwaniej-

szego dla Polski obrzdu.

Biorc na uwag cay bieg jego ycia, i

uczucia któremi by cigle miotany, mona
niewyobraa sobie w tern woli Opatrzno-

ci, e jemu przeznaczya powici zna-
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miona , któremi si, po tak dugiej przerwie,

Król Polski znowu uwieczy? bo nie jest-

e podziwienia godnem, e ten wanie, któ-

ry najgoniej i najsczerzej kiedy rozpacza

nad zagub i zatarciem Polski , dokona te-

raz obrzdu skadajcego , w oczach caej

Europy, najpewniejsze i nieodwrotne wia-

dectwo o jej zwróconem istnieniu? Doda-

o temu obrzdowi wagi na ziemi , i w nie-

bie, ze go tak wite i czyste przed Bogiem

rce dopeniy. Nie próne bd dla Mo-

narchy i ludu mody, które wyszy z ust

nieznajcych faszu, z serca tak wysoko bi-

jcego, i ju na ziemi z niebem poczo-

nego.

Zy w Woroniczu : gorliwy kapan—wyla-

ny obywatel— uniesiony poeta. Sczera na-

bono, namitne przywizanie do ojczyzny

i zapa poetycznego gieniuszu, zawsze w nim

poczone, s cechy jego charakteru, i ska-

daj pikn indiwidualno , któr duch wy-

brany, rzucajc ten wiat znikomy, z sob.
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do wiecznoci przeniós. Te trzy zarody, ci-

gle w nim dziaajce od pocztku dni jego

a do ich ostatka , daj si widzie nieustan-

nie we wszystkich pooeniach, postpkach,

sowach i pismach Woronicza. Ile razy wy-

lewa swe rymy z przepenionej duszy, zaw-

sze w nich by Bóg i ojczyzna; kiedy za

w wityni naucza, czy to lud prosty na

wsi, czyli lud znakomitszy w stolicy, zawsze

mio ojczyzny, narodowoci, rodaków, so-

wem mio Polski, bya bliskim lub odda-

lonym, lecz niewtpliwym jego tematem,

od którego zaczyna, lub do którego zwra-

ca swoje napominania; równie jak póniej,

gdy zasiada w Radzie lub Senacie, wiara,

i gorliwo o jej utrzymanie, kieroway jego

zdaniem; nigdy za pomie wzniosej wyo-

brani, nieprzesta oywia wszystkich jego

sów i postpków.

Pójdmy za nim, gdy jescze w modoci,

po dopenionych obowizkach gorliwego ka-

pana, wolne godziny na cichem probostwie



( 35 )

zajmuje, i krzta si urzdzeniem plebanii

i ogrodu; spostrzeemy e ciany niskiego

pokoju, i trawniki sadu s ozdobione, podug

monoci sczupych intrat , w rysunki i

goda , w kamienie i allegoryczne znaki

,

cigajce si do dziejów naszych, do sa-

wy i niescz Polski, do jej nadziei, do

obowizków jej prawych synów.

Ta sama poezia patriotyczna przeno-

si si z Woroniczem ze skromnych miesz-

ka probostwa do biskupich gmachów w Kra-

kowie lub Warszawie
,

gdzie z wiksz

okazaoci móg jej rojenia wyobraa.

W Krakowie sczególniej
,
gdzie duej bawi,

otoczony przedmiotami podniecajcemi jego

wyobrani , ozdobi paac katedralny ma-

lowidami , które byy powtórzeniem, dosko-

nalej i kosztowniej wydanem , skromnych

ozdób Liwskiego lub Powsiskiego ogrodu.

Ju wiekiem i cik chorob przycinio-

nemu, wspomnie byo tylko o ojczynie lub
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poezii, a natychmiast schorzay starzec zda-

wa si odmadnia i zapomina o swoich

boleciach; rumieniec wraca na blade lica;

gasnce oczy zaiskrzay si; wida byo, e
krew skorzej biega, i serce na chwil bio

popieszniej

.

Z rozkosz zawsze mówi o poezii, o

wydanych podach, o innych przygotowanych,

które zdawao si , byle czas tylko pozwoli

,

ze jescze czu si na siach pokoczy; a

zawsze zwraca rozmow na losy Polski, i

z prawdziwie prorock prostot, powtarza

tyle razy opowiadane przepowiedcze o niej

znaki i natchnienia swoje.

W istocie , teraniejszo zdawaa si

zbyt krótk, zbyt ciasn dla niego. Potrzeba

mu byo ogarnia wieki znike i nadcho-

dzce, aby atwiej i bez alu oddycha.

Niesczciami kraju, wiekiem i chorob zn-

kany, Woronicz do cierpie tak by wzwy-

czajony, i niemóg prawie nigdy bez nich
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pozosta. W sczliwszych nawet chwilach,

w pomylnych wypadkach, za strona, któ-

ra w kadej, choby najlepszej rzeczy, pewnie

si znalee moe, uderzya go sczególniej.

Kade dobro
,
przelizno si tylko po jego

cierpicem sercu; lecz kada przykro , ka-

de ze, chwytao je, i otwartem zawsze dla

siebie znalazo. Woronicz cieszy si z trud-

noci ; i kiedy wszyscy z pomylnego jakiego

zdarzenia radoci byli przejci, on niemóg

si wstrzyma od westchnienia i cichej zy,

przewidujc e ta rado lub niebawnie mi-

nie , lub bdzie omyln. — Taki by obrót

nieustanny jego myli ; a z przyrodzenia naj-

mniej skory do krytyki umys, atwo same

wady i niedogodnoci postrzega.

Lecz powody jego skarg i wyrzutów byy

zawsze szlachetne. Widzia on wskrzeszone

imi Polski, i istno królestwa — widzia

wszystkie postpy kraju naszego w naukach,

w porzdku i gospodarnoci— wdziczny dla

wielkiego Monarchy, pod którego berem i
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opiek tyle si darów lao na ten naród , nie-

móg wszelako oprze si cierpicemu gieni-

uszowi swemu. Prawda , mówi , ze wicej

jest wiata w narodzie: ale dla czegó przy

naukach wiara i pobono zwolniay ? jest

wicej porzdku
,
przemysu : lecz przytem

wicej te dz i niesczeroci. Woronicz pa-

ka nad tem , emy jakoby zatracili praw-

dziwy charakter Polski ; e ju niemoemy

si chepi starodawn prostot i otwartoci.

— Umiemy lepiej liczy, powtarza, ale te

wszystko pod liczb pusczamy. Gdzie, woa

,

podziay si waciwe nam niegdy cnoty ?

Mamy biegych urzdników , hojnie ze skar-

bu nadgrodzonych : lecz gdzie s obywatele

z czystego przywizania powicajcy si

dla kraju ? Nie widz ju prawdziwego du-

cha publicznego , rzetelnej mioci Oj-

czyzny.

Te byy jego nieustanne utyskiwania,

to wntrzne przekonanie , czyli je w pou-

faej rozmowie, czy kazalnicy wynurza.



( 39 )

Lecz jeli za ycia , niemóg si niczem

pocieszy stroskany jego umys, teraz duch

uwolniony z cielesnych kajdan, czyta za-

pewne w gbi dusz, mier jego opaku-

jcych rodaków, i widzi z niewymown

rozkosz, ze si za ycia w swoich obawach

myli. Widzi e Polacy przy naukach potrafi

zatrzyma, owszem zagruntowa, czyst mo-

ralno i wiar , która wiatu sprzyja , i

jest najwyszem wiatem ; e przy zaletach

przemysu i porzdnej pracy, dadz si u nas

pielgnowa najszlachetniejsze uczucia : kiedy

gospodarno poczy si z pogard nie-

wczesnego zbytku, i z przestawaniem nama-

em ; e jeli rachuba naucza jak postpi,

aby majtek zebra i zachowa : ten majtek

bdzie w Polscze nie celem , ale rodkiem

niepodlegoci zda , dobroczynnoci dla

drugich, powice dla publicznoci. Widok

ten stanie si czci wiecznych nadgród

Woronicza; ujrzy z wysokoci , e gdy postpy

wieku dozwoliy nam uj wielu wad wy-

rzucanych przodkom naszym, zachowalimy



( 4o )

przecie w duszach ch naladowania ich

przymiotów , i t szlachetn iskr , która

w nich paaa; i e odczytujc czsto wy-

mowne nauki , które nam za ycia tu swego

zostawi, i idc za jego wzniosym przewo-

dem, zawsze Polacy gotowi bd powica
czas , ycie , majtek , — blinim , Królowi

swemu i ojczynie.
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