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Przedmowa 

Jeden ze współpracowników moich w Winnicy Pańskiej opowiedział mi kiedyś niemniej 

smutne jak nauczające zdarzenie, które postaram się o ile zdołam, własnymi jego słowy 

powtórzyć, gdyż owo to właśnie opowiadanie głównie mię do rozpoczęcia niniejszej pracy 

skłoniło. 

 „Przed laty, w początkach kapłańskiej pracy mojej, mówił sędziwy sługa 

Chrystusowy, zostałem wezwany do chorej, która śś. Sakramentami opatrzoną być chciała. 

 W skromnym szlacheckim dworu znalazłem na śmiertelnym łożu młodą niewiastę, na 

której piękniej jeszcze choć wyniszczonej twarzy, dziwna się troska malowała. Nie była to 

boleść nacechowana piętnem fizycznego cierpienia, gdyż walka sił żywotnych z groźną 

niemocą widocznie była zakończona, a załamanie i zwyciężone ciało boleści już nawet 

odczuwać nie było w stanie; lecz był to raczej jakiś głęboki ucisk duszy, co uwydatnił się na 

bladym obliczy nieopisaną, z rozpaczą niemal graniczącą trwogą. Kiedy niekiedy wszakże 

inne jakieś, wyższe i świętsze uczucie, odblaskiem nadziemskiej ufności gasnący jej wzrok 

opromieniało. Tuż obok chorej, przy śmiertelnym łożu, klęczał zalany łzami ośmioletni 

synek, o błękitnych oczach i lnianych włosach, co w wijących się kędziorach na ramiona mu 

spływały. I na jego też dziecinnej twarzyczce gwałtowna boleść się malowała, ale charakter 

jej całkiem różnej był natury: spojrzawszy na łkającego Józia, niepodobna było wątpić, iż 

obawa utracenia umiłowanej matki jedynym źródłem boleści jego była. Wychudła ręka 

umierającej, na skroniach synka spoczywała, a wzrok jej łzawy przenosił się co chwila z jego 

twarzyczki, na wiszący na ścianie wizerunek Boga - Rodzicy, jak gdyby na tę Pocieszycielką 

strapionych macierzyńskie swe prawa i obowiązki przelewała. Patrząc na tę niemą a jednak 

tak wymowną modlitwę, zrozumiałem wreszcie, iż sierocy los tej dzieciny był właśnie owym 

jadowitym żądłem, co pieczęć tak głębokiej troski na licach konającej wyciskał. I nie dziw. 

Przed pięciu laty utraciła ona umiłowanego męża, po czteroletnim zaledwie z nim pożyciu,  

a jedyne pozostałe po nim dziecko, stało się odtąd głównym ogniskiem, do którego wszystkie 

jej ziemskie pragnienia i zabiegi zmierzały. Cała poświęcona wychowaniu swego jedynaka, 

nie poza domem nie znała, we dnie i w nocy skarbu swojego z oka nie spuszczając. W roku  

o którym mowa, pod koniec lutego, korzystając z pięknej pogody, wyszła ona ze swym 

małym Józiem na przechadzkę, żywy zaś chłopczyna, ujrzawszy na stawie swą ulubioną 

ślizgawkę, w mgnieniu oka znalazł się na lodzie, całkiem już od promieni wiosennego słońca 

nadwątlonym. Zanim przelękniona matka doścignąć go zdołała, już lód się pod nim załamał,  
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a Józio zniknął pod jego szczątkami. Jak błyskawica zrozpaczona matka rzuciła się za nim do 

wody, nieprzytomna prawie z przerażenia. Na szczęście staw nie był w tym miejscu głęboki, 

pochwyciła go więc w porę i z chłodnej wydobyła topieli. Kto zajrzał głębiej w tajniki 

macierzyńskiego serca ten nie zdziwi się wcale, iż uradowana matka trzymając znowu 

ocalonego Józia w swych objęciach, nim się wyłącznie zajęła, całkiem zapomniawszy o tym, 

że i sama też w lodowatych skąpała się falach. Lecz gdy uczyniwszy dla przemokłego chłopca 

wszystko, co roztropna troskliwość nakazywała i o sobie wreszcie pomyśleć mogła, było już, 

niestety, za późno! Po dreszczach nastąpiła silna gorączka i tejże jeszcze nocy groźny tyfus 

się rozwinął. Biedny Józio powtórnie życie swe zawdzięczał matce, ale tym razem życie to 

zbyt ciężką okupione zostało ofiarą. 

 Skoro ukończyłem duchową posługę, chora przytuliła do łona zanoszącego się od 

płaczu jedynaka a ukazując mu Matki Boskiej wizerunek, rzekła doń uroczystym głosem: Oto 

teraz matka twoja! Kochaj ją Józiu tak jak mnie kochałeś i z całą ufnością uciekaj się do niej 

we wszystkich troskach i potrzebach swoich. Żebyś zaś przez młodzieńczą lekkomyślność,  

o tym obowiązku nie zapomniał, przyrzeknij mi Józiu, iż co dzień, przez całe życie twoje, 

będziesz odmawiał przed tym obrazkiem, który ci z błogosławieństwem zostawiam, Pod 

Twoją obronę, jakieś dotąd zawsze ze mną odmawiał. 

 Józio pochwycił w drobne rączki święty wizerunek a tuląc go do serca i łzami 

oblewając, wyszeptał wśród łkania żądane przyrzeczenia, postanawiając w duszy całą siłą 

swej dziecięcej woli, że mu do śmierci będzie wiernym. 

 Nad osieroconym Józiem stryj objął opiekę i w inne wywiózł go strony: ja też 

niebawem opuściłem tę okolicę i objąłem w mieście posadę, tak iż na długo straciłem z oczu 

małego sierotę, do którego serce me przylgnęło. 

 Z dziesięć lat już może upłynęło od tej rzewnej sceny, gdy razu pewnego uchyliły się 

drzwi mojego mieszkania i wszedł doń młodzieniec w studenckim mundurze z widocznym 

wzruszeniem na twarzy. Błękitne oczy i jasnych włosów zwoje, jakieś niewyraźne w duszy 

mej obudziły wspomnienia a wyraz twarzy tak mi się zdał swojskim tak pokrewnym, jak 

gdybym w moim gościu witał syna dobrze mi znanych rodziców. Młodzieniec pilnie się także 

we mnie wpatrywał, jak gdyby chciał się upewnić czy się nie omylił, i po długiej zaledwie 

chwili zapytał: 
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 - Czy pamiętasz, ojcze, dworek nad stawem i łoże umierającej, do której cię 

wezwano? Ja to jestem ów mały wówczas Józio, co tak wcześnie ukochaną matkę utraciłem. 

Gdy się dowiedziałem o twoim tu pobycie, postanowiłem cię odwiedzić, gdyż czuję, że jakaś 

nić tajemnicza łączy mnie z tobą. Tyś duszy mej matki niebo otworzył przed laty, ach 

otwórzże ojcze i moją duszę dla nieba, bo coraz gęstsze ciemności wnętrze jej zalegają. Wiary 

jeszcze wprawdzie nie utraciłem, ale się Bogu sprzeniewierzyłem i rozpacz mię często 

ogarnia. 

 - Czyżbyś zapomniał, odrzekłem, uczynionej matce obietnicy? 

 - Dotąd owszem wiernie jej dochowałem: obrazek Matki Boskiej wisi zawsze nad 

mym łóżkiem i co dzień odmawiam Pod Twoją obronę, ale to jedyna już religijna praktyka, 

jaką od trzech lat zachowuję. 

 - Czyż żywa wiara twojej matki i jej gorąca miłość Zbawiciela, nie ma już echa w twej 

duszy, co tak wierzącą się zdawała? 

 - Ty nie wiesz, ojcze, żywo odparł młodzieniec, co to jest być ciągle otoczonym 

ludźmi, co nie tylko w nic nie wierzą i do żadnych względem Boga nie poczuwają się 

obowiązków, lecz co sarkazmem swoim wszelką świętość wyszydzają, a swym sceptycznym 

rozumem wszystkiemu przeczą, co pod zmysły nie podpada. Kropa wody, spadająca 

ustawicznie w toż miejsce, najtwardszy przebija kamień: a serce ludzkie tak miękkie, tak 

wrażliwe!... Każda kropla zmysłowej rozkoszy, aż do głębi je przenika. Za sercem mięknie 

wola, a na jej rozkaz i rozum najgorszej sprawy adwokatem się staje. Dotąd duch mój zżyma 

się jeszcze na myśl ostatecznego rozbratu z wiarą, i choć z rzadka krępujące go pęta 

zmysłowości potargać usiłuje; ale po chwilowych i to niedołężnych wysiłkach znowu  

w gnuśną bezczynność wypada. 

 - Dziecko moje, zawołałem: póki wiara duszy twej w letargu usunąć nie dozwala, nic 

jeszcze straconego niema. Snać Matka Boska i matka twoja czuwają nad tobą z nieba i one to 

do sługi Chrystusowego cię przywiodły. Nie odtrącaj tej łaski; nie odkładaj nawet do jutra 

użycia tego lekarstwa, które ci Opatrzność dziś podaje. Zamknij się ze mną na dni kilka, wnet 

odzyskasz pokój, a z nim ufność też i miłość Bożą. 

 Pod naciskiem łaski, młodzieniec usłuchaj mej rady: odbył rekolekcje, a po tygodniu 

odszedł odrodzony w duchu, pojednany z Bogiem i z samym sobą, z żywym uczuciem  

w sercu, iż obie matki błogosławią mu z nieba. 
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 I oto znowu kilka lat minęło. Pewnego poranku wezwano mię do chorego,  

a przerażony wyraz twarzy posłańca świadczył, iż niebezpieczeństwo było groźne. To też nie 

tracąc chwili pośpieszyłem z Panem Bogiem za mym przewodnikiem. Niebawem znalazłem 

się w ubogiej izdebce o jednym oknie i kilku zaledwie niezbędnych sprzętach. Łojowy 

kaganek dogorywał w okopconym czerepie, rzucając migające światło na twarz chorego. Świt 

majowego poranku zarumienił już pogodne niebo, a purpurowe jego blaski, wkradając się 

przez małe okienko do wnętrz izby, odbijały swe gorące barwy na ścianach komnaty; a że 

płomień kagańca co chwila przygasał, i twarz przeto chorego mieniła się nieustannie pod tym 

podwójnym światłem, jak twarz dziecka pochwyconego na kłamstwie, co rumieni się  

i blednie na przemiany. Wpatrzywszy się uważnie w oblicze leżącego na łożu boleści 

młodzieńca, pomimo męski zarost, poznałem mego biednego Józia, a poza nim, jakby we 

mgle, stanął mi  w pamięci obraz umierającej matki jego, której rysy twarz młodzieńca tak 

wiernie w tej chwili odzwierciedlała. Nad łóżkiem wisiał tenże obraz Boga – Rodzicy,  

z niezmiennym na świętem obliczu pokojem. 

 Młodzieniec spojrzał na mnie z wyrazem głębokiej wdzięczności, widać iż lękał się, 

abym nie przybył za późno. Zdawał się pełen ufności i poddania się woli Bożej: najmniejszy 

odcień buntu lub rozpaczy nie kaził jasności błękitnych oczu jego. Odbył niezwłocznie 

spowiedź, za skruchą prawdziwego pokutnika, a zasiliwszy się na drogę wieczności Chlebem 

Żywota, pogrążył się w niemą zadumę, która długą trwała chwilę. Otwarłszy następnie oczy, 

ujął mię za rękę a posadziwszy przy sobie, odkrył pierś swoją, i ukazując świeżo opatrzoną 

ranę, co się przez chusty wciąż jeszcze krwawiła: 

 - Ja to sam, rzecze, samobójczą dłonią cios ten sobie zadałem!... Jakiż to Bóg 

miłosierny, że nie dał mi konać w chwili targnięcia się na swe życie! 

 - Widać, mój synu, odrzekłem, pozostało w twej coś dobrego, kiedy się Pan tak 

miłosiernie ulitował nad tobą, dając ci żal i przebaczenie. 

 - O nie, mój ojcze! Nie za moją to sprawą łaska mię ta spotkała: we mnie już nic nie 

było, co by na litość nawet zasługiwało. Dość powiedzieć, żem rozmyślnie życie sobie odjąć 

postanowił, i żem zamiar ten z całą przytomnością wykonał. Lecz w chwili, kiedy 

skierowawszy ku sercu rewolwer, za cyngiel już ciągnąłem, spojrzałem mimowolnie na 

wizerunek Matki Boskiej, i wnet jakaś niepojęta siła rękę mą wstrząsnęła, tak że kula, zamiast 

w serce, pierś mi tylko przebodła, zostawiając dość życia, bym do miłosierdzia Bożego mógł 

się jeszcze odwołać. 
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 - Cud to prawdziwy opieki Maryi! zawołałem. Lecz skądże w zrozpaczonej duszy 

twojej znalazło się dość ufności, by do wrót miłosierdzia zakołatać? 

 - To znowu cud Maryi, mój ojcze, stokroć dziwniejszy jeszcze niż pierwszy, i również 

bez przyczynienia się mego dokonany. Skrucha i nadzieja wstąpiły do mej duszy tak 

znienacka, tak bez udziału woli mej i mego rozumu, iż wprzód powziąłem nadzieję 

odpuszczenia, niż wielkość mej zbrodni poznałem. Wnet po dokonanym strzale, zdało mi się 

iż nadziemskie jakieś światło napełniło mą duszę. Krew uchodziła strumieniami; przerażeni 

sąsiedzi pomoc mi nieśli i słali po lekarza; lecz wszystko co się z mym ciałem działo, tak mi 

było obojętne, jak gdyby o dzikie zwierze jakie chodziło. Wszystkie me władze skupione były 

w głębi duszy, gdzie dziwne jakieś zaszło przeistoczenie: Najprzód stanęło mi w pamięci me 

dzieciństwo, kiedy na kolanach matki pacierz mój mówiłem, przed tym samym Bożej 

Rodzicielki wizerunkiem; i dziwna! Znowu z tą dziecinną wiarą słowa modlitwy 

powtarzałem, ja, co już sądził, iż w nic wierzyć nie potrafię! Następnie ujrzałem w duchu 

znowu postać matki, ale już świetlaną i przemienioną, przed tronem Maryi klęczącą, a na 

anielskich jej licach tak głęboka malowała się boleść, iż wnet i moje też serce jakby strzała 

najgłębszego żalu przebodła, gdyż czułem, iż nas moją to zgubą matka tak boleje. Lecz oto 

uśmiech litości usta Królowej Niebios opromienił, a wzrok jej tak miłosiernie zwrócił się ku 

mnie, iż pomimo tak długi, tak ciężki łańcuch grzechów, jakim w ostatnich latach szatan mą 

duszę skrępował, pomimo najcięższą ze wszystkich zbrodnię samobójstwa, którą szereg 

nieprawości moich zapieczętowałem, znalazła się w duszy jakaś dziwna ufność, że mi to 

przęstko mój Pan i Odkupiciel przebaczy, byłem, ufny w jego zasługi, na wzór Magdaleny, 

łzami skruchy stopy Jego obmywał. Teraz gdy przez usta twoje, ojcze, Pan mi odpuścić 

raczył, umrę wdzięczny i spokojny, z żywym pragnieniem zadośćuczynić choć w czyśćcu za 

me przewinienia. 

 - Módlmy się, dziecko drogie, rzekłem, a Bóg co duszę twą uleczył, raczy też może  

i ciało uzdrowić, byś mógł tu jeszcze za grzechy swe odpokutować, naprawiając oraz dalszym 

życiem szkody moralne, jakie sobie i drugim wyrządziłeś. 

 - Nie, mój ojcze. Na moje uzdrowienie nowegoby cudu potrzeba, a kto wie czy cud ten 

byłby dla duszy mojej zbawienny? Obecnie, za łaską Boga mojego, umieram z Nim zjednany 

i całym sercem Mu oddany; po tylu zaś niewiernościach miałbym prawo na wytrwałość liczyć 

w razie wyzdrowienia? Proszę cię raczej, ojcze, o modlitwy za mą duszę po zgonie; życie zaś 
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moje chętnie na zadośćuczynienie za ciężkie me grzechy ofiaruję. Ale mam inną jeszcze 

prośbę, mój ojcze, chociaż nie dla mojej już osoby. 

 - Bądź pewny, mój synu, odrzekłem, iż najchętniej uczynię co tylko w mocy mojej 

będzie, by twe życzenie spełnić. 

 - Jam jedna tylko z ofiar błędnego kierunku teraźniejszego wychowania młodzieży,  

a ileż to tysięcy innych ginie codziennie, nie znajdując w ostatniej chwili tej co ja pomocy! 

Całe niemal młode pokolenie wstępuje w szranki życia jakby z zawiązanymi oczyma, nie 

mając pojęcia ani o prawdziwym przeznaczeniu człowieka, aby o tej wiekuistej ojczyźnie, co 

niewidoma dla zmysłowych oczu nie przestaje być przez to rzeczywistą. Któż dziś,  

z najoświeceńszych nawet wedle świata, ma jasne i dokładne o stosunku naszym do Stwórcy 

pojęcie? Najdziwaczniejsze przesądy, najniedorzeczniejsze zasady niedowiarkowie kładą na 

karb kościoła a młodzież nieoględna za prawdę baśnie te przyjmują i wzrasta w lekceważeniu 

a częstokroć i nieświadomości zasadniczych prawd wiary, nie domyślając nawet, jakie 

nieoszacowane klejnoty w skarbnicy jej są zawarte. Istnieją wprawdzie teologie i katechizmy, 

co naukę kościoła w prawdziwym przedstawiają świetle, ale kto je czyta? Istnieją jeszcze  

w niektórych przynajmniej państwach publiczne po szkołach wykłady religii, ale przy 

obecnym wyłączeniu chrześcijańskiego poglądu na wszystkie gałęzie wiedzy, co pomoże 

odosobniony wykład wiary, stojący w sprzeczności z tym wszystkim, co młodzież wciąż  

z innych katedr słyszy? Nie oderwany, w symbole i kanony ujęty, wykład wiary zdoła dziś 

skutecznie z powodzią bezbożności walczyć. Nam trzeba zastosowanego już do 

współczesnych potrzeb duchownego pokarmu, potrzeba wykazania wpływu Ewangelii na 

życie rzeczywiste, na szczęście indywidualne, na rozwój i kierunek nauk, na pomyślność 

społeczeństwa, aby każdy mógł się przekonać niemal dotykalnie o zbawiennym wpływie 

Chrystianizmu. Religia przy tym, to pierwiastek nadprzyrodzony, Boski, co wiążąc ziemię  

z niebem, człowieka do uczestniczenia w niebiańskim życiu doprowadza; potrzeba przeto, by 

nie tylko praktyki naszej świętej Wiary, lecz i jej też przepowiadanie owo nadprzyrodzone 

życie rozbudziło; na to zaś trzeba apostolskiego namaszczenia w sercu tych, co innym słowo 

Boże głoszą. Religia sprowadzona do racjonalnego systemu naukowego staje w głowie 

słuchaczy na równi z lada filozoficzną szkołą, najmniejszego na praktyczne życie wpływu nie 

wywierając, tak iż wprzód jeszcze nim umysł prawdziwości jej zaprzeczy, serce już się spod 

ewangelicznego jarzma wyzwala i wola na bezdroża schodzi. Ja sam lat kilka w tym stanie 

rozdwojenia trwałem, przyznając jeszcze nieomylność Objawienia w oderwanej zasadzie,  

w życiu zaś wszelkie chrześcijańskie obowiązki zapoznając. Lecz skoro i ta ostatnia łącząca 
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mnie z niebem nić pękła, stanąłem niebawem u tego rozdroża, gdzie dwa tylko przedstawiają 

się wyjścia, a mianowicie: albo wzgardziwszy wszelkim ideałem i za mrzonkę wszystko co 

wzniosłe i szlachetnie uznawszy, na zwierzęcym poprzestać używaniu; albo, nie mogąc 

wyrwać z serca żądzy czegoś doskonalszego, jak to co nas otacza, przekląć swe istnienie  

i własną przeciąć ręką nić, co nas z tym spodlonym światem łączy. Chwilowo ja uwierzyłem 

w możebność szczęścia zmysłowego, czarem namiętności olśniony, i dla jego osiągnięcia 

poświęciłem wszystkie otrzymane od Boga zasoby tak wewnętrzne jak i materialne, ale 

sterawszy zdrowie i roztrwoniwszy fortunę, stanąłem twarzą w twarz wobec próżni własnej  

i ludzkie nikczemności. Skoro nic już nie miałem do zaoferowania mniemanym przyjaciołom 

moim, dawni towarzysze szaleństw i swawoli w kąt mnie cisnęli, jako sprzęt zużyty, ja zaś 

wzgardziwszy nimi i sobą, nie widziałem już innego wyjścia z rozpaczliwego położenia, jak 

wyjście duszy z ciała; to też wiesz ojcze co uczyniłem… Ale dziś, dzięki miłosierdziu 

Bożemu, przejrzałem, i już nie rozumiem tylko, ale z całą duchową istotą moją pojmuję  

i oceniam te skarby, jakie nam Zbawiciel męką swą wysłużył, i gdybym był w stanie przelać 

na papier to wszystko co oczami duszy dziś widzę, sądzę, że niejeden nieoględny młodzieniec 

cofnąłby się z drogi, co mnie do tego kresu doprowadziła. Dla mnie praca to już niemożebna, 

ale ty, ojcze, postaraj się przedstawić ludziom te prawdy tak jasno, tak żywo, jak się one  

w duszy umierającego przedstawiają. Oto jest owa prośba, którą w interesie obałamuconej 

młodzieży do ciebie, ojcze, zanoszę. 

 W trzy dni później rzuciłem garść ziemi na sosnową trumienkę Józia, ale pomimo 

najszczerszej chęci nie jestem w stanie spełnić ostatniej jego prośby, gdyż i wiek podeszły,  

i obowiązkowe zajęcia na przeszkodzie temu stoją. A jednak jakżeby to było pożądanym, gdy 

kto pracy tej dokonał.” 

 Tak zakończył sędziwy kapłan swe opowiadanie; smutna zaś ta a tak charakteryzująca 

obecne czasy historia obudziła we mnie pragnienie spróbować sił moich na polu przez Józia 

ukazanym, a jakkolwiek nie pochlebiam sobie, bym zdołał wywiązać się należycie z tak 

trudnego zadania, ośmielam się wszakże pierwszą część mej pracy na sąd publiczny 

przedstawić 

 

Dźwiniaczka 25 kwietnia 1885 roku. 
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