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OD EEDAKCJI

Z zespołu redakcyjnego, k tóry  otworzył powojenne prace Archiwum 
Literackiego — reaktywowanego przez In sty tu t Badań Literackich w 1956, 
odszedł ostatni z jego inicjatorów i członków — Stanisław Pigoń. Przed 
dziesięciu la ty  na tych samych łamach żegnał od redakcji Tadeusza Mikul
skiego, jednego z trzech współzałożycieli Archiwum. Ше żyje również 
Kazimierz Budzyk — trzeci z redaktorów, którzy towarzyszyli naro
dzinom tej serii wydawniczej.

Od dwóch la t Stanisław Pigoń formalnie nie należał już do jej zespołu 
redakcyjnego. Po raz ostatni nazwisko jego znaczy kartę tytułow ą tomu 
X I, obejmującego Miscellanea z la t 1800—1850, który ukazał się drukiem 
w 1967 roku. Ale tylko formalnie, bo patronował nadal pracom w Archi
wum i patronat ten wybiega naprzód poza tom obecny.

Co przez ten term in patronowania pracom Archiwum Literackiego 
należy rozumieć? Objaśnić i poświadczyć jednocześnie ten  związek naj
lepiej mogą teczki z korespondencją oficjalną w Instytucie Badań Lite
rackich i listy Profesora kierowane prywatnie do współpracowników 
w kolegium redakcyjnym. Tych ujawniać i cytować na tym  miejscu wszakże 
nie będziemy. Kiedyś wydobyte przez osoby trzecie dopełnią zapewne 
wielu rysami wszechstronnie bogaty portret Stanisława Pigonia — uczo
nego i organizatora nauki o literaturze. Pozostańmy przy tym  świadec
twie, jakie dać może pamięć współpracowników Profesora z la t ostatnich.

W układzie porządku formalnego zespół redakcyjny Archiwum Lite
rackiego nie wyłaniał, ani nie miał powołanego oficjalnie redaktora na
czelnego. Tak było od początku i tak  pozostało. Tę funkcję, wcale nie 
uzurpowaną, pełnił Profesor Pigoń od chwili powołania serii. Był zatem 
od początku rzeczywistym kierownikiem wszelkich prac i inicjatyw w tej 
serii realizowanych. Był nim w tym  sensie, że wypracował, a w każdym 
razie konsekwentnie zmierzał do ustalenia jednolitej koncepcji tego wydaw
nictwa; wiele tomów przygotowywał organizacyjnie, zwłaszcza u  począt
ków serii, osobiście je redagując. Wszystkie materiały czytał co najmniej 
dwukrotnie: jako propozycje wydawnicze i w trakcie korekty. W  tym  
właśnie sensie patronował, okiem wszechogarniającym dozorując całość
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i każdą pracę z osobna. Stosunek szczególnego pietyzmu dla tej roboty 
•wywodził się ze stanowiska ujętego w żywej zawsze emocją i poczuciem 
społecznej roli stylistyce pigoniowskiej : „Otoczyć opieką wartości la t 
dawnych i pozwolić im przepływać w przyszłość — przecież to  sprawa 
niebłaha w integralnym życiu narodu” 1.

Dwa tom y inicjujące Archiwum Literackie (Miscellanea z okresu roman
tyzmu i Miscellanea literackie, 1864—1910) redagował Profesor osobiście, 
wyznaczając przyjętym  w nich porządkiem i ogólny profil, i porządek 
edytorski Archiwum. Ów profil tym  się przede wszystkim charaktery
zuje, że poszczególne tom y zbierające miscellanea nie stanowią zbioru 
przypadkowego, lecz zam ykają się w kręgu jednego okresu literackiego. 
W tym  sensie te  dwa tom y częściowo spełniają postulat opracowania 
monotematycznego, jakiego w zakresie literariów wąsko pojętych zre
alizować się dotychczas nie udało. Ten s ta rt był nie tylko am bitny, ale 
i wytyczał kierunek postępowania: miscellanea doby romantyzmu przy
niosły materiały literackie dotyczące najwybitniejszych nazwisk: Niem
cewicza, Predry, Mickiewicza, Słowackiego, Horwida (4 opracowania), 
Gaszyńskiego, Lenartowicza. Tom następny zawiera literaria drugiej 
połowy X IX  w. dotyczące: Maciejowskiego (Sewera), Orzeszkowej i B itt- 
nera. Te dwa tom y wyznaczyły też — pod ręką Bedaktora — porządek 
wydawniczy, tj. zakres i metodę opracowania edytorskiego, adresowanego 
do określonego czytelnika. Założeniem leżącym u podstaw wydawnictwa, 
i stale przez Profesora później przestrzeganym, była zasada, by  ogłaszać 
jedynie inedita literackie. Ten ostatni akcent bywał później kładziony 
przy każdej okazji, zwłaszcza w czasie spotkań zespołu redakcyjnego. 
Profesora niepokoiło, iż przez tom y Archiwum — już od drugiego począwszy
— przechodziła wyłącznie korespondencja: Maciejowski (Sewer) w tomie I I  
i w całości korespondencyjne tom y I I I  (Karol Estreicher) oraz IY  (Fran
ciszek Karpiński). K ładł zatem szczególny nacisk, by programowanie 
kolejnych opracowań wydawniczych miało na względzie przede wszystkim 
pisma literackie.

Ów zaznaczony na wstępie patronat Profesora charakteryzował się 
również następującą koleją robót, wprowadzonych przez №ego do pracy 
zespołu redakcyjnego. K ażdy z współredaktorów Archiwum Literackiego 
miał wyznaczony, wedle swych zainteresowań historycznobadawczych, 
zakres opieki nad Archiwum (staropolszczyzna, Oświecenie, Bomantyzm, 
druga połowa stulecia X IX ). K ażdy przygotowany i redakcyjnie opra
cowany tom  przesyłany był do Profesora, od którego musiał uzyskać 
aprobatę. Ten proceder ustalił się, jak  następuje: na posiedzeniu zespołu 
redakcyjnego Profesor prezentował krytycznie kolejne pozycje mające

1 Z liatu do Czesława Zgorzelskiego z 2 V II 1967.
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wejść do tomu. Prezentował, to znaczy określał zawartość opracowania 
i stosunek tej zawartości do stanu badań w tym  zakresie, a następnie 
omawiał sposób przygotowania wydawniczego. Krytycznie — to  nie 
znaczy nieprzychylnie, lecz z całą uwagą, choćby to  były rzeczy mniej
szego dla badań znaczenia.

Olbrzymie i bardzo wszechstronne doświadczenie badawcze Profe
sora łączyło się z rzadkim  taktem , jaki wyrażał się w szacunku dla ludz
kiego wysiłku, nie lekceważącym nawet okruchów. W  tych czynnościach 
redaktora, doglądającego gospodarskim okiem całości, ujawniała się 
szczególna strona osobowości Stanisława Pigonia. Chociaż był uczonym 
obcującym badawczo z najwybitniejszymi, największymi wytworami 
literatury  narodowej, to  przecież pochylał się z uwagą nad każdym drobiaz
giem filologicznym, miał zrozumienie dla niepozornych i mało efektownych 
konstatacji.

Ale też miał i swoją miarę: jeśli zawsze był wyrozumiały dla pracow
ników młodych, przysposabiających się do polonistycznego rzemiosła, 
to niecierpliwili go partacze, zwłaszcza z tytułam i, choćby i profesorskimi. 
Ze szczególną uwagą przypatryw ał się robotom autorów, którzy przy 
dawniejszych doświadczeniach nadszarpnęli kredyt zaufania. I  przed 
takim i przestrzegał wcale nie gołosłownie.

Wspólne, często wielogodzinne posiedzenia nie były nigdy nużące. 
Przeciwnie, można je zaliczyć do najlepszych seminariów edytorskich, 
prowadzonych ręką doświadczoną i przyjazną. Profesor Pigoń podejmo
wał chętnie każdą dyskusję, jeśli stanowisko przez Mego reprezentowane 
nie zyskiwało aprobaty w gronie redakcyjnym, a przekonany, nie upierał 
się przy zdaniu wcześniej przedsięwziętym. Te wszystkie cechy stanowiły
o szczególnej przyjemności współpracy i obcowania przy jednym stole 
redakcyjnym.

Ale udział Profesora nie ograniczał się do przewodniej lektury m a
teriałów przeznaczonych do publikacji w kolejnych tom ach Archiwum. 
Bównie skrupulatnie i dociekliwie oglądał m ateriał po raz drugi, przy 
korekcie, znacząc na marginesach kolejne spostrzeżenia, lepiej widoczne 
w składzie drukarskim niż w kopii maszynopisowej, jaką otrzymywał 
do lektury prymarnej. Nie unikał tego wtórnego ślęczenia nad rzeczami 
czasem mało efektownymi, przeciwnie robił to  ze szczególnym upodoba
niem: „Lubię tę  serię dzieci — przypominał zwyczaj nadsyłania Mu ko
rek ty  — i rad  bym każde pogłaskać po główce” 2.

Był Profesor — jak powiedziano — nie tylko w tej redaktorskiej 
akrybii patronem  Archiwum Literackiego. W stępne programowanie 
zawartości tomów, ich kolejność wydawnicza, a także uwaga, by term iny

2 Z listu do Czesława Zgorzelskiego z 27 X II 1962.
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wydawnicze były dotrzymywane, by nie utracić miejsca w planie — to  
była stała troska Profesora. Toteż dzięki Jego zabiegliwości rytmiczność 
wydawnicza Archiwum nie uległa większym zakłóceniom: co roku ukazy
wał się jeden tom. Po wydaniu w roku 1967 tomu X I, obejmującego 
Miscellanea z lat 1800—1850, Profesor zrezygnował z dalszego udziału 
w pracach Archiwum jako redaktor, co nie oznaczało, że przestał się 
wydawnictwem tym  interesować. Patronował postępowi robót redakcyj
nych nad listami Asnyka w przygotowaniu Franciszka Bielaka, propo
nował wydanie poloników nadesłanych ze Związku Radzieckiego, doty
czących pisarstwa Adama Mickiewicza, wracał stale do propozycji ogło
szenia w Archiwum pewnych zespołów listów Stefana Żeromskiego, 
jakie od dawna gromadził. Zdawał sobie sprawę, że sam już tej roboty 
nie wykona, i przepytywał wielokrotnie, komu można opracowanie takie 
powierzyć. Nieobecność formalna na karcie tytułowej nie oznaczała zatem 
Jego nieobecności w tym , co redakcja Archiwum poczynała w dalszych 
robotach.

W  wielorakich pracach naukowych Stanisława Pigonia, z których 
w powojennym okresie na pierwsze miejsce wysunęły się prace edytorskie, 
Jego rzeczywiste kierownictwo Archiwum Literackim stanowi zaledwie 
jedną kartę, którą odnotuje przyszły biograf i monografista Profesora. 
Ale zapisze zapewne tę  kartę bez wahania. W  długim rejestrze prac za
służonego dla nauki polskiej badacza nie będzie to  zapis na miejscu 
ostatnim.



JANUSZ PELC

RĘKOPIŚM IENNA W ERSJA  „SOBÓTKI” JANA 
KOCHANOWSKIEGO

Rękopis nr 1049 dawnej Biblioteki Ordynacji Zamoyskiej, szczęśliwie 
zachowany1 i znajdujący się dziś w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 
należy do kodeksów szczególnie cennych i ważnych dla poznania wielu 
tajników literatury  polskiej X Y I wieku. W  kodeksie tym  zachował się 
zespół wierszy Mikołaja Sępa Szarzyńskiego znanych z wydania jego 
Rytmów..., odbitego w roku 1601, przemieszanych z wierszami innym i2, 
uznawanymi przez wielu badaczy także za utwory Sępowe3, jakkolwiek 
niektórzy przeczą tem u stwierdzeniu4. Znajdują się tu  ponadto wiersze 
tak  zwanego Anonima P ro testan ta5, którego Stanisław K ot zidentyfiko
wał z Erazmem Otwinowskim6, przeciw czemu ostatnio wypowiedział

1 W Bibliografii literatury polskiej. Nowy Korbut, t. 2, Piśmiennictwo staropolskie. 
Pod red. E. Pollaka, Hasła osobowe A —M, Warszawa 1964, s. 344, czytam y: „Odpis 
Sobótki znajdował się w Bibl. Zamoyskich (Wg A. Briicknera może o 10 la t wcześniej
szy od pieiwod[ruku])” .

2 Rkps BOZ 1049, s. 145 — 160. Por. M. Sęp S z a rz y ń s k i ,  Poezje. W ydał 
I. C h rz a n o w sk i, Kraków 1903, „Bibl. Pis. Pol.” , Nr 42.

3 A. B rü c k n e r , Sępa Szarzyńskiego wiersze nieznane, Źródła do dziejów lite
ratury i  oświaty polskiej, I I I , „Biblioteka Warszawska” , 1891, t. I I I , s. 531 — 552; 
I. C h rz a n o w sk i, wstęp do M. S ęp  S z a rz y ń s k i , Poezje, s. 3 — 7; B. N a d o ls k i, 
Ze studiów nad twórczością M. Sępa Szarzyńskiego, „Pam iętnik Literacki” , R. X X V II: 
1930, z. 1, s. 1 — 25; C. B a c k v is , E n viarge d’un problème actuel: „Maniérisme” 
ou Baroque à la f in  du X V I e siècle. Le cas de Mikołaj Sęp Szarzyński, Bruxelles 1966, 
E xtrait de „L ’Annuaire de l’in s titu t do Philologie et d’Historie Orientales et Slaves” , 
t. X V II (1963 — 1965), s. 149 — 220; J . K rz y ż a n o w s k i,  Benesans Mikołaja Sępa 
Szarzyńskiego, „Miesięcznik Literacki” , R. I I I :  1968, Nr 4 (20), s. 52 — 55.

4 Por. m. in. AV. W e in t r a u b ,  Some Bemarks on the Style of Mikołaj Sęp Sza
rzyński, w: Festschrift fü r  Max Vasmer zum 70. Geburtstag, Wiesbaden 1956, s. 560 — 569; 
J . B ło ń sk i, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967, passim.

5 Rkps BOZ 1049, s. 3 — 125 (w obecnej oprawie niektóre strony na początku 
poprzestawiane). Por. A n o n im a - P r o te s ta n ta  z XVI w ie k u  Erotyki, fraszki, 
obrazki, epigramaty. W ydał I. C h rz a n o w sk i, Kraków 1903, „Bibl. Pis. Pol.” , Nr 43.

6 S. K o t, Erazm Otwinowski. Poeta-dworzanin i pisarz różnowierczy, „Reform acja 
w Polsce” , R. VI: 1934, Nr 2 1 -2 4 , s. 1 -3 7 .
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się stanowczo Rafał Leszczyński7. W  kodeksie tym  znajduje się wreszcie, 
na stronach 126—142, odpis cyklu wierszy Jan a  Kochanowskiego, wyda
nych pośmiertnie w Krakowie w roku 1586 w D rukarni Łazarzowej przy 
zbiorze Pieśni poe ty8 i poprzedzonych w owym pierwodruku tytułem : 
Pieśń świętojańska o Sobótce. W  kodeksie naszym mamy inną, wersję 
ty tu łu : Sobothky Jana Kochanowskiego; po wstępnym wprowadzeniu 
poety idzie sam cykl złożony z dwunastu członów, które poprzedzają 
jednak inne niż w pierwodruku nagłówki, nie: Panna I , Panna I I  itd., 
lecz: Pieśń pierwsza, Pieśń wthora itd. Sam tekst poetycki też nie jest 
w obu przekazach bynajmniej identyczny, przeciwnie wykazuje w wielu 
miejscach różnice, niekiedy dość znamienne i ważne. Upoważnia to od 
razu na wstępie rozważań do stwierdzenia, iż tekst Sobótek Jana Kocha
nowskiego z rękopisu 1049 Biblioteki Zamoyskich nie jest na pewno zwyk
łym  odpisem z pierwodruku Pieśni świętojańskiej o Sobótce, wydanej 
wraz z dwiema księgami Pieśni poety czarnoleskiego w roku 1586 w K ra
kowie. Czymże jednak jest wobec tego: odpisem zmienionym obcą ręką, 
czy też odmienną redakcją autorską? Ше przesądzajmy ani też nie podpo
wiadajmy wniosków końcowych. Przytoczone jednak już na wstępie 
wywodów fakty : odmienna wersja ty tu łu  całego cyklu i poszczególnych 
jego członów, dość liczne i dość znaczne różnice samego tekstu  poetyc
kiego upoważniają nas do tego, by  poważnie traktow ać i rozpatrywać 
możliwość — bardziej zresztą interesującą i ważną — iż mamy przed 
sobą odmienną redakcję autorską. W  ten sposób przekaz Sobótek z ręko
pisu Zamoyskich potraktował Aleksander Brückner9. Oczywiście opinii 
jego nie przyjm ujem y tu  dogmatycznie jako ostatecznego i bezapela
cyjnego wyroku. Osąd jednak znakomitego znawcy literatury  staropol
skiej potraktować należy z całą należną mu uwagą i przyjąć go możemy 
co najmniej jako zachętę do rozważenia możliwości: czy jest to  odmienna 
redakcja autorska.

Zacznijmy od stwierdzenia dość oczywistego zresztą, ale dla porząd
ku wywodów ważnego. W  rękopisie Biblioteki Zamoyskich oznaczonym 
numerem 1049 nie znajdujem y autografów Jana  Kochanowskiego, jak 
kolwiek kodeks ów pochodzi z drugiej połowy X V I wieku i taka  ewentu
alność nie byłaby ze względu na chronologię całkowicie niemożliwa. 
Autografy Jana  Kochanowskiego — to sprawa bardzo trudna. Zacho
wało się ich piekielnie mało. A i z tych, które dotrwały do naszych czasów

7 II. L e s z c z y ń s k i, Poeta i  dyplomata. Uwagi nad rękopisem Biblioteki Zamoy
skich nr 1049, „Prace Polonistyczne” , S. X V II, 1961, s. 3 — 26.

8 J . K o c h a n o w sk i, Pieśni. Księgi dwoje, Kraków 1586, s. 55 — 71 (przedruk 
fotoofsetowy pod red. W. F lo ry a n a ,  Wrocław 1953).

* A. B rü c k n e r , wstęp do J . K o c h a n o w sk i, Pisma zbiorowe. Warszawa 1924, 
t . I, s. 48 — 51 (dalej ptacę tę  cytuję w skrócie: A. B rü c k n e r ,  wstęp).
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w oryginałach, lub w kopiach, większość jest w języku łacińskim. Dyspo
nujemy jednak szczęśliwie podobizną autografu listu Jan a  Kochanowskiego 
do Stanisława Fogelwedera datowanego w Czarnolesie 6 października 
1571 i pisanego po polsku, choć z wtrąceniami słów i zwrotów łacińskich10. 
Pismo Kochanowskiego wykazuje pewne podobieństwo do pisma ko
pisty  tekstu  Sobótek w kodeksie Zamoyskich. Byli to  ludzie może nawet 
całkowicie, a przynajmniej częściowo współcześni sobie, posługujący się 
podobną manierą graficzną. I  dukt pisma, i kształt liter nie pozostawia 
jednak ni cienia wątpliwości, jest to  dzieło różnych rą k 11.

Ponieważ przekaz Sobótek Jana Kochanowskiego w rękopisie Zamoy
skich nr 1049 nie jest na pewno autografem, liczyć się musimy poważnie 
z możliwością, iż zarówno w poszczególnych słowach, jak  i w większych 
całostkach tekstu  odnaleźć możemy tu  w tręty obce. W tręty  takie wychwy
tujem y najłatwiej, gdy mamy do czynienia z oczywistymi błędami kopi
sty. W  interesującym nas przekazie odnajdujemy i takie miejsca. N aj
bardziej oczywistym przykładem może tu  być wers 13 Pieśni 11. Kopista

10 List ten. znajdował się w zniszczonym, w czasie ostatniej wojny rękopisie Biblio
teki Krasińskich, sygn. 4018, t. II , k. 16. Podobiznę autografu tego listu wydał 
W. S. B ro e l-P la te r ,  Zbiór pamiętników do dziejów polskich, t. I, Warszawa 1858, 
s. 230—231; podobiznę ostatniej karty  zamieścił też J . K rz y ż a n o w s k i w I I I  wyd. 
Dzieł polskich J . K o c h a n o w sk ie g o , Warszawa 1955, t. I I I , po s. 272. Z autografów 
łacińskich J . Kochanowskiego znamy także czterowiersz dedykacyjny na książce 
ofiarowanej Stanisławowi Grzepskiemu w Królewcu 9 kwietnia 1552 ; list do ks. Albrech
ta  pruskiego datowany w Królewcu 6 kwietnia 1556; tekst Dry as Zamehana, napi
sanej w roku 1578.

11 Przy okazji warto zaznaczyć, iż kodeks BOZ 1049 zasadniczo pisany był 
jedną ręką. Główny kopista miał jednak pomocnika, który w kilku miejscach go 
wyręczał. I tak  np. na s. 12 „pomocnik” (nazwijmy go tak) włączył się do przepi
sywania (począwszy od 5 wersetu na tejże stronie, to jest ty tu łu  wiersza A n o n im a  
P r o t e s t a n t a :  Alia, kyedy P. Te. na morze wsya.) i zapisał strony 13, 14 oraz więcej 
niż połowę 15. Potem  wraca ręka głównego kopisty, ale na fragmencie s. 33 pojawił 
się znów „pomocnik” , k tóry  dokończył pisać rozpoczęty utwór (Anonima P r o 
t e s t a n t a  O Pannach czo szje myli w laznj, 14 końcowych wersów) i zaczął pisać następ
ny (ty tu ł: Czo panią nawiedzał oraz 4 wersy). Potem ręka „pomocnika” powraca 
znów na stronach 106, 107 i częściowo 108 (14 wersów; jest to znów środkowy fra
gment utw oru A n o n im a  P r o t e s t a n t a  p t. B IE fiada O Dobrjm Gojpodarzu, wg 
wydania I. C h rz a n o w sk ie g o , s. 125—128, ww. 57 — 142). Baczej jednak nie ta  
ręka, choć są pewne podobieństwa, dopisała na s. 127 trzy  wersy jednej strofy Pieśni 
pierwszej z Sobótek Jana Kochanowskiego, na wolnym miejscu pozostawionym przez, 
głównego kopistę. W prawka pisma na dolnym marginesie strony 8 (odwróconej!) 
podpisana „Sigsmundus m p.” (sic!) najprawdopodobniej nie pochodziła od żadnego 
z kopistów. Poprzeczna uwaga na prawym marginesie s. 103 „Pisań na Gologurach” 
(miasteczko w powiecie złoczowskim w województwie ruskim) odnosiła się zapewne 
nie do miejsca pobytu i pracy kopisty, lecz do utworu A n o n im a  P r o t e s t a n t a  pt.
O Wtargnieniu Nieprziaczielskjm w Ziemie Buskie A  o gotowojczi у o jprawach Na- 
szich Wiersze (por. wyd. I. C h rz a n o w sk ie g o , s. 123).
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wskutek pośpiechu, zmęczenia czy nieuwagi przestawił wyrazy, naru
szając przez to rym  (zobacz tekst i komentarz). Sam jednak, prawdo
podobnie już po oddaniu pierwowzoru swej kopii, spostrzegł błąd i zasy
gnalizował go, biorąc przestawiony wyraz „vplieczÿony” w nawias. 
Świadczy to zaś zarówno o trosce kopisty o poprawność tekstu, jak też — 
prawdopodobnie — i o tym , iż raczej wystrzegał się on pochopnych inge
rencji w cudzy tekst, skoro niewątpliwy przecież błąd zaznaczył dyskret
nie nawiasem, a nie przekreśleniem i poprawką lub znakiem przestawienia. 
Z nieznanych nam  powodów kopista Sobótek na stronie 127 kodeksu nie 
odpisał w pełni jednej zwrotki Pieśni pierwszej, markując jej obecność 
tylko pierwszym z czterech wersów'. Być może w pierwowzorze jego kopii 
występował tu  defekt lub też tekst był nieczytelny. Tak czy inaczej od
czytywałbym to  jako dowód ostrożności i swoistego szacunku, by nie 
powiedzieć pietyzmu, wobec powielanego tekstu. Dopiero później inna 
ręka innym atram entem  uzupełniła brakujące trzy  wersy, wpisując je 
dość niedbale zresztą na starannie odmierzone i pozostawione wolne 
miejsce.

Przytoczone przykłady, świadczące o ostrożności kopisty i jego trosce
0 poprawne brzmienie tekstu powielanego, pozwalają nam na przypusz
czenie, iż jest rzeczą mało prawdopodobną, by świadomie przerabiał 
on tekst poety, choć zdarzały się mu niezamierzone błędy, by zmieniał 
w nim ty tu ł i nagłówki poszczególnych członów kompozycji cyklicznej. 
To zaś pozwala przejść do następnego ogniwa hipotetycznego łańcucha. 
Najprawdopodobniej kopista starał się możliwie wiernie odtworzyć re 
dakcję przekazu, k tóry kopii jego posłużył za podstawę. Oczywiście 
przy obecnej znajomości faktów nikt nie potrafi nam  zaręczyć, że kopi
sta opierał się na autografie lub choćby na poprawnym — czy względnie 
poprawnym — jego odpisie. „Pocieszać” się wprawdzie możemy, że i przy 
pierwodrukach dzieł poety, w tym  także i przy edycjach odbitych za jego 
życia, wskutek nieznajomości rękopisów będących podstawą dla dru
karza nie możemy dokładnie wymierzyć, jak  daleko sięgała ingerencja
1 „normalizacja” , czyli swoisty wkład tego ostatniego. Inaczej mówiąc, 
przyjąć możemy, że od nie znanej nam redakcji jednej, dwu czy kilku, 
autografu poety oddalały się nie tylko kopie rękopiśmienne, lecz również 
i wersje drukowane. Drukarze, nawet najbardziej wprawni, też byli 
tylko omylnymi ludźmi. Ilość i jakość różnic tekstu międzyr pierwodru
kiem Sobótki i jej odpisem w rękopisie Zamoyskich pozwala nam nato
miast przypuszczać, iż są one wynikiem nie tylko omylności ludzkiej 
lub niechlujstwa czy też świadomej ingerencji w cudzy tekst. Jest rzeczą 
wielce prawdopodobną, że oba te  przekazy wywrodzą się od dwu r e d a k c j i  
autorskich. Obie zaś te redakcje nf.usiały też być wcześniejsze od ogło
szonego pośmiertnie pierwodruku.
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Dzieje twórczości Jana  Kochanowskiego, który wykazywał wiele 
troski o możliwie najbardziej doskonały kształt swych utworów, który 
„kreślił i nadkreślał” (Fraszki I I , 88), czyli żmudnie poprawiał i cyzelował 
płody swej muzy, dostarczają wielu przykładów, świadczących o tym , iż 
poeta nie poprzestawał na pierwszej redakcji zarówno drobnych wierszy
ków, jak i całych cyklów poetyckich, lecz przygotowywał później nowe, 
odmienne ich wersje. Tak było na przykład z drobiazgiem poetyckim — 
fraszką O Rzymie, której pierwsza redakcja pojawiła się w formie dru
kowanej przy słowniku Jana  Mączyńskiego wydanym w roku 1564 wT K ró
lewcu, a redakcja druga, zmieniona w zbiorze Fraszek (Kraków 1584) 
jako wiersz 95 w „Księgach wtórych” 12. Tak było także z łacińskimi 
elegiami poety, których pierwsza redakcja w postaci dwu ksiąg, znana 
z  ta k  zwanego kodeksu Jana  Osmólskiego13, powstała przed rokiem 156214 
i zawierała całe utwory pominięte potem w edycji drukowanej w roku 
1584 (na przykład elegie IX  i X  księgi pierwszej według wczesnej redakcji). 
Także i te  elegie, które znajdujemy zarówno we wczesnej redakcji z ręko
pisu Osmólskiego, jak i w zbiorze czterech ksiąg drukowanych w roku 
1584, m ają w wielu miejscach tekst odmienny w obu redakcjach. Jeszcze 
znaczniejszym przeobrażeniom uległa kompozycja ogólna zbioru, układ 
dwu wczesnych ksiąg nie ostał się bynajmniej w redakcji drugiej, druko
wanej 15.

Przykład wczesnej redakcji łacińskich elegii znanej nam  dzięki za
pisowi dokonanemu w kodeksie Jana Osmólskiego jest dla nas intere
sujący z jeszcze jednego względu. Otóż redakcję tę  znamy też wyłącznie 
tylko z kopii. Ше potrafim y zaś również określić, jaki był jej stosunek 
do nieznanego autografu poety, autografu, który przecież musiał istnieć.

Kodeks Jana  Osmólskiego, znanego humanisty, „przyjaciela poetów 
i uczonych” (posłużmy się formułą Henryka Barycza)16, stanowił swo
iste silva rerum. Obok wierszy znalazły się w nim różne teksty pisane

12 J . K o c h a n o w sk i, Fraszki. Oprać. J . Pelc, Wrocław 1957, s. 87 i 145 (tu 
podobizna karty  pierwodruku w pracy J . Mączyńskiego).

13 Dziś rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. IV. 3043, teksty J . Kocha
nowskiego zamieszczono tu  na k. 32verso — 56verso.

14 J . P e lc , Jan  Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od X V I  do połowy 
X V I I I  w.), Warszawa 1965, s. 2 4 -2 9 .

15 Ibidem, s. 23 —25; A. B r iic k n e r , Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego, 
„Ateneum ” , 1891, t. II, z. 1, s. 1 — 26; G. E. S a e n g e r, Dwie pietierburgskija ruko- 
p is i łatinskich stichotworienij Jana Kochanowskogo, Petersburg 1905, s. 8 — 41 (od
bitka z „Zapiski Impieratorskoj Akademii Nauk,” S. 8: „Po Istoriko-Fiłołogięzcskomu 
Otdielieniju” , t. VII, z. 1).

16 Por. H. B a ry c z , Jan  Osmołski — a/mi des poètes et des savants, w; Mélanges 
de littérature comparée et de philologie offets à Mieczysław Brahmer, Warszawa 1967, 
8. 4 1 -5 3 .
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prozą, dokumenty, notatki, diariusz sejmu warszawskiego 1556—155717. 
Teksty Jana  Kochanowskiego reprezentowała w nim przede wszystkim 
wczesna redakcja dwu ksiąg łacińskich elegii — Joannis Cochanovii Ele
giarum libri duo, a prócz niej mamy tu  jeszcze jego odę łacińską A d Vene
rem (przekład z Safony, różniący się od późniejszej ody IX  A d Venerem 
zamieszczonej w wydanym w roku 1580 Lyricorum libellus) oraz dwa 
wiersze polskie: wcześniejszą redakcję hym nu ,,Czego chcesz od nas, 
P an ie ...” 18 i pieśń zaczynającą się od słów „Oko śmiertelne Boga nie 
widziało” , zamieszczoną potem w pośmiertnie ogłoszonych Fragmentach 
jako Pieśń I I I ,  ale już w wersji nieco zmodyfikowanej, bez dydaktycznego 
napomnienia, które w rękopisie następowało po wierszu 32 według pier
wodruku:

Niech sie pijaństwem ani grą nie bawią,
Niech marnie czasu dobrego nie traw ią1*.

Eękopis 1049 Biblioteki Zamoyskich zawiera materiał bardziej jedno
lity. Jest to  kodeks wypełniony w całości utworami literackimi. Nie 
obawiając się przesady, możemy powiedzieć: kodeks poetycki. Jedynie 
bowiem strony 169—173 (dawniejszej20 paginacji strony 171—175) zapeł
nia łacińska proza: De gloriosissima resurectione Dominica declamatio, 
poprzedzona przez Dedicatoria epistoła skierowaną do młodego Miko
łaja Firleja, syna Jana, marszałka wielkiego koronnego (od 1563), prze
bywającego właśnie na dworze króla Zygm unta A ugusta21. Besztę zapeł
niają utwory wierszowane. Są to : na stronach od 3 do 125 wiersze Ano
nima P ro testan ta22, na stronach od 126 do 142 odpis Sobótek Jana K o
chanowskiego, na stronach od 142 (w połowie strony po oddzieleniu od 
końca Sobótek podwójną linią) do końca strony 144 sześć fraszek prze
drukowanych przez Ignacego Chrzanowskiego w D odatku do utworów 
Anonima Protestan ta (przy czym po ostatniej z nich ty tu ł następnego 
utworu: Alia, ale tekstu  już b rak )23, na stronach od 145 do 160 wiersze 
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego znane z tom iku wydanego w roku 1601, 
przemieszane z innymi, których brak w tym że tom iku24, na stronach

17 Diariusz sejmu walnego warszawskiego z roku 1556/57. W ydał S. B o d n ia k , 
Kórnik 1939, por. wstęp Bodniaka, s. 2 — 5.

18 Różną od pierwodruku ogłoszonego w roku 1562 wraz z Zuzanną, por. J . P e lc , 
op. cit., s. 25 — 27. %

“  Ekps Bibl. Naród. IV. 3043, k. 51 recto.
20 Paginację poprawił I. Chrzanowski, por. jego wstęp do A n o n im a  P r o 

t e s t a n t a  Erotyki..., s. 4.
21 Rkps BOZ 1049, s. 169.
** Wg obecnej oprawy strony te  ułożone są następująco: 1 — 2 (kaita ty t.), 5 — 8, 

3 - 4 ,  1 3 -1 6 , 9 — 12, 17-125 .
ss Por. A n o n im a  P r o t e s t a n t a  Ero*yki..., s. 151 — 154.
24 Por. przypis 2.
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od 161 do 163 wiersze łacińskie poświęcone Stanisławowi Sokołowskiemu25, 
na stronach od 164 do 167 utwory łacińskie: czterowiersz p t. Quid per 
Domum, Hortum, Ripam in  hoc carmine innuantur, dalej Detestatio negli- 
gentiae ex Capite Exodi X V I I  (wierszem łacińskim) i następnie In  laudem 
Hortuli, wiersz łaciński, pod którym  podpis: Baltazaris Carothi || Anno  
M D L P a t.2e, strona 168 jest czysta (poprzednia zapisana tylko do połowy), 
na stronach od 169 do 173 wspomniana już łacińska proza dedykowana 
Mikołajowi Firlejowi, na stronie 174 In  Aquiliam regiam et Lilia Oallica 
Epigramma na cześć H enryka Walezjusza i przekreślony tekst dowcipu 
niezbyt cenzruralnego, na stronach od 175 do 177 A d Magnificum Dominum  
Dominum Nicolaum MieliecJcj Palatinum Podoliae etc., etc. In  memora
bilem Victoriam è Tureis et Moldauis partam C A R M E N  H ERO IC VM  
podpisane na końcu: 8. M . Buolus. D. Joannes WierzeisTcÿ27, ostatnia 
strona 178 jest czysta.

Dodać trzeba jeszcze informację o karcie tytułowej rękopisu (strona 1, 
strona 2 — a więc verso k arty  tytułowej — czysta). Została ona wypisana 
prawdopodobnie nieco później niż zawartość rękopisu, być może z okazji 
oprawy kodesu28, ręką, którą utożsamić można z ręką kopisty, jakkol
wiek w stosunku do pierwszej części zapisu nie jest to  zbyt pewne. Zapis 
wypełniający kartę tytułow ą rękopisu, przedrukowany przez Ignacego 
Chrzanowskiego we wstępie do wydania, wierszy Anonima P ro testan ta29, 
składa się bowiem wyraźnie z dwu części, pisanych różnym atram entem , 
trudno ostatecznie zdecydować czy tą  samą ręką (jest to  w każdym 
razie możliwe). W  obu tych częściach spotykamy też różne daty, a mia
nowicie 1581 i 1589.

Część pierwszą zapisu poprzedza nagłówek:
PRAXIM  Y IR I VNIVS DOCTIS -  

simi latina reuersio.

Po nim  następuje moralistyczno-dydaktyczny prognostyk30 zakończony 
ironiczną konkluzją:

O! u ita  felici longa,
Misero autem brevis!

”  W ygłaszają je Thalia, Apollo, Thalia, Euterpe, Apollo, wreszcie końcowy 
wiersz p t. A d Sokolowium, Chrzanowski we wstępie do utworów A n o n im a  P r o 
t e s t a n t a ,  s. 7, błędnie wymienia zamiast Thalii Italię (!).

26 Czyli w Roku 1550 w Padwie.
27 Jan  Wierzejski był doktorem medycyny, a pisarstwem trudnił się raczej am a

torsko.
28 Oczywiście oprawy dawnej. Z powodu sklejeń obecnej oprawy trudno to 

sprawdzić.
2* A n o n im a  P r o t e s t a n t a  Erotyki..., s. 5 — 6.
30 Ibidem, s. 5. Można mieć pewne zastrzeżenia co do poprawek I. Chrzanowskiego.
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Pod nią bezpośrednio następuje podpis:
JAN BANDZIC 

tempore Carnisprivii A0 1581.

Zapis drugi, późniejszy, dokonany innym  atram entem  rozpoczyna 
się od daty : M DLXXXIX, pod nią umieszczono tekst polski prognostyku :

Venus, Mars będzie panować, Gromy, trzaskania będą bywać;
Miast palenie, spustoszenie, K tem u zupełne zaćmienie,
Przydą nagłe śmierci na ludzi, Łotrow, zbójców sie namnoży.

Pod prognostykiem tym  w dalszej części drugiego zapisu następuje:
MODLITWA

Prośmy ciebie, miły Panie, Oddal od nas to karanie,
A <z> swojej wielkiej miłości Łaskawie karz nasze złości,

Przywiedź nas k’radości.

Ponadto zapis drugi przynosił pewną glosę czy też uzupełnienie do 
zapisu pierwszego. Obok bowiem początku prognostyku Jana  Bandzica 
dopisano: „Ingruet et secum m ulta tristia  adferret” . Słowa te Chrzanowski, 
przedrukowując zawartość karty  tytułowej rękopisu, wprowadził do 
tekstu  pierwszego zapisu jako wers p ią ty 31.

K arta  tytułow a kodeksu niestety nic nam  właściwie nie mówi o jego 
proweniencji. Nazwisko „Bandzie” , od „bando” , czyli obwołanie, ogło
szenie, obwieszczenie, nie charakteryzuje nam  bliżej właściciela ręko
pisu ani też kopisty. Może więcej powie nam  raczej zawartość dość ob
szernej księgi i wymienione w niej nazwiska.

Zamieszczona na stronie 169 nie datowana Dedicatoria epistoła skie
rowana była do Mikołaja Firleja przebywającego wówczas na dworze 
Zygmunta Augusta, przyjaciela Jana Kochanowskiego i adresata licz
nych jego utw orów 32. W  tymże liście wspominany jest ojciec adresata, 
Ja n  Firlej, już jako marszałek wielki koronny, którym  został w roku 1563. 
Skądinąd zaś wiemy, że Jan  z Czarnolasu utrzymywał w latach sześćdzie
siątych X VI stulecia (zwłaszcza w ich początku) żywe kontakty z jego 
dworem, a nawet w roku 1563 występował urzędowo jako „servitor” 
jego żony, Zofii z Bonerów33, której po 11 czerwca 1565 (data jej zgonu) 
poświęcił dwa nagrobki zamieszczone we Fraszkach (66 i 76 w „Księgach 
trzecich” ). Jeszcze jedno nazwisko dobrze znane z twórczości Jana  K o
chanowskiego spotykamy w ty tule ostatniego utworu poetyckiego zamieśz-

81 Ibidem, s. 5. Umieszczenie to nie jest niestety tak  oczywiste, tak  samo jak 
i proponowane przez Chrzanowskiego dopełnienie tekstu.

32 J . P e lc , Chronologia „Fraszek” Jana Kochanowskiego, w: Ze studiów nad 
literaturą staropolską, Wrocław 1957, s. 159 — 161, 183.

33 Ibidem, s. 160. К
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czonego w rękopisie 1049 z Biblioteki Zamoyskich: Mikołaj Mielecki, 
wojewoda podolski, uczczony z racji zwycięstwa nad Turkami i Mołda- 
wianami w roku 1572 łacińską pieśnią bohaterską (por. Fraszki, I, 45; 
II , 99; Elegie, I, 7)34. Pomijam tu  kwestionowaną przez E . Leszczyń
skiego sprawę obecności nazwiska Jana  Tęczyńskiego w wierszach Ano
nima P ro testan ta35. Załóżmy więc roboczo, że nie ma tu  ni słowa o boha
terze Pamiątki... Janowi Baptyście, hrabi na Tęczynie... Pomińmy też 
niejasną sprawę nagłówka wiersza A d I . C., k tóry to nagłówek I. Chrza
nowski w komentarzu do wydania utworów Anonima Protestanta propo
nował rozwiązać następująco: „Może: ad I(oannem) C(oclianovium)” 36. 
I  tak  przecież w wierszach Anonima Protestanta odnajdujemy Piotra 
Kłoczowskiego, którem u Ja n  z Czarnolasu poświęcił fraszkę 26 „Ksiąg 
wtórych” , napisaną w połowie 1559 ro k u 37. Tak więc wśród nazwisk 
uwiecznionych w utworach zamieszczonych w rękopisie Zamoyskich 1049 
spotykamy co najmniej czterech dobrych znajomych Jana Kochanowskiego. 
A do grona tych znajomych dołączyć trzeba jeszcze osobistość piątą, 
króla Henryka Walezego, z okazji zamieszczonego na stronicy 174 łaciń
skiego epigramatu na herb nowego króla polskiego : orła z liliami na tarczy 
zamieszczonej na piersiach (godło dynastii francuskiej). Ше od rzeczy 
będzie tu  przypomnieć, że herb ten opiewał również Ja n  Kochanowski 
w epigramie łacińskim In  Aquilam  zamieszczonym w Foricoeniach (100), 
pisanym zapewne na przełomie 1573 i 1574 ro k u 38.

Wspomniane wyżej utwory, zamieszczone w rękopisie 1049 z Biblio
teki Zamoyskich, dedykowane Mikołajowi Firlejowi, Mikołajowi Mielec
kiemu i królowi Henrykowi Walezemu, powstały niewątpliwie w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVI stulecia; sprzed roku 1581 
(data śmierci poety) pochodzą też zamieszczone w tym  kodeksie wiersze 
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. O chronologii wierszy Anonima Protestanta, 
jako o sprawie będącej wciąż tem atem  sporu, nie wspominam tu  wcale. 
Zaznaczyć może jedynie warto, iż nic, jak  dotąd przynajmniej, nie wska
zuje na to, by redakcja jego wierszy musiała powstać po roku 1581. 
Wszystko więc wskazywałoby na to, iż utwory zapisane w interesującym 
nas kodeksie powstały wszystkie — lub przynajmniej ich większość — do 
roku 1581, około którego lokalizować też należy czas powstania samego

34 Ibidem, s. 155, 171 — 172.
95 R. L e s z c z y ń s k i, op. cit., 8. 5 — 18.
38 Rkps BOZ 1049, 8. 21; wyd. I. Chrzanowskiego, s. 30.
37 Rkps BOZ 1049, s. 20 — 21; wyd. I. Chrzanowskiego, s. 29 — 30. Por. J . 1’e lc , 

Chronologia „Fraszek” Jana Kochanowskiego, s. 165; R. L e s z c z y ń s k i, op. cit., s. 11 — 12.
38 J . K o c h a n o w sk i, Dzieła wszystkie. Wyd. Pomnikowe, Warszawa 1884, t. I I I , 

8. 241 — 242 (tu także następny wierszyk, foricoenium 101, na przyjazd Walezego 
do Krakowa).

M iscellanea staropolskie, 3 2
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rękopisu. Ponieważ karta  tytułowa, na której dokonano pierwszego wpisu 
w roku 1581, zachowała się w lepszym stanie niż następujące po niej 
obecnie karty  tekstu, sądziłbym, że została ona dołączona wówczas, gdy 
już przynajmniej dość znaczna część kodeksu została zapisana39. Dlatego 
też chyba nie popełnimy błędu, jeśli ramową chronologię powstania ko
deksu określimy następująco: około roku 1581, prawdopodobnie w części, 
może znacznej, a niewykluczone, że w całości przed tą  datą. Po roku 
1581 powstał natom iast drugi zapis na karcie tytułowej (data: 1589) 
i być może niektóre dopiski wewnątrz.

Kiedy powstała Sobótka Jana  Kochanowskiego? Wysuwano na ten  
tem at różne hipotezy, ale biorąc najogólniej zgadzano się na la ta  sie
demdziesiąte X Y I stulecia. Z „nieprzepłaconą D orotą” , której wdzięki 
opiewa jedenasta pieśń cyklu, Jan  Kochanowski ożenił się prawdopo
dobnie w roku 1575 lub niewiele później (po zrzeczeniu się probostwa 
zwoleńskiego w styczniu tegoż roku i wcześniejszym zrzeczeniu się pro
bostwa poznańskiego w roku poprzednim). Aleksander Brückner stwier
dziwszy na wstępie ogólnie, że czasu powstania Sobótki „nie znam y” , 
dopowiadał zaraz w tymże zdaniu: „powstała około r. 1571, na co wska
zywałby jej zwrot, powtarzający się w liście (do Fogelwedera) z tegoż 
roku; wymienienie Doroty, imienia żony, niczego nie dowodzi, bo albo 
wstawione później, albo dla rym u się zjawiło” 40. Brücknerowi chodziło 
tu ta j o zdanie z listu Jan a  Kochanowskiego datowanego w Czarnolesie 
6 października 1571 roku i adresowanego — do Stanisława Fogelwedera 
przebywającego wówczas w Warszawie u boku króla: „Tak my sam na 
wsi: kiedy już zasiejemy, komin wkoło obsiędziemy, a lada co i mowiemy, 
i piszemy” 41. Zdanie to  istotnie ma swój odpowiednik w Sobótce ж Pieśni 12, 
czyli w wystąpieniu Panny X I I  (tak w pierwodruku), gdzie ww. 27—28 
i w wydaniu z roku 1586, i w kopii w kodeksie Zamoyskich mają brzmienie 
następujące :

Skoro też siew odprawiemy,
Komin wkoło obsiędziemy.

Przypomnieć także warto, iż tenże Brückner wcześniej już dostrzegł 
pokrewieństwo Sobótki z innym, tym  razem poetyckim, utworem Jana 
Z Czarnolasu, a mianowicie z Pieśnią I I  „Ksiąg wtórych” zaczynającą 
się od słów „Ше dbam, aby zimne skały” , wysuwając przy okazji hipo
tezę o ich chronologicznej wspólnocie42. I  w ty m  wypadku chodziło, żeby

311 Por. przypis 28.
40 A. B rü c k n e r ,  wstęp, s. 48.
41 List ten cytuję wg podobizny w t. I I I  Dzieł polskich J .  K o c h a n o w s k ie g o  

(wyd. II), por. przypis 10, w przedruku bowiem, w tym że tomie, s. 278, właśnie w tym  
zdaniu wkradł się błąd.

42 „Archiv für Slavische Philologie” , В. V III: 1885, s. 494.
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mówić ściślej, o pokrewieństwo pieśni Panny X I I  z Pieśnią. I I  „Ksiąg 
w tórych” , zwaną „wezwaniem H anny do Czarnolasu” (imię to  istotnie 
wypowiada poeta w w. 5). W  wydaniu Pieśni, odbitym w Krakowie w roku 
1586, w obu tych utworach powtarza się całkowicie jedna zwrotka (s. 34: 
Pieśń I I  „Ksiąg w tórych” , ww. 37 —40; s. 70: Pieśń świętojańska o Sobótce, 
Panna X I I ,  ww. 41—44):

Stâdâ igrśją  przy wodzie,
A sam pâstérz, siedząc w chłodzie,
Gra w piszczałkę prosta pieśni,
A faunowie skaczą leśni.

W  przekazie Sobótki z kodeksu Biblioteki Zamoyskich ostatni wiersz 
te j zwTotki wygląda nieco inaczej:

Satyrowie skaczą leśni.

Jan  Kochanowski w żartobliwym wierszyku p t. N a swe księgi do 
Laskiego, zam ykającym wydane w roku 1590 przez Jan a  Januszowskiego 
Fragmenta albo pozostałe P ism â43, a napisanym według Brucknera „około 
roku 1575” 44, rozdzielał poszczególne swe utwory różnym czytelnikom:

Psâlmy syłam, gdzie kogo naboznégo słyszę:
A frâszki zâs dla dobrych towarzyszów piszę.

Sobôtkâ pâniôm służy: gracze odprawuję 
Szâchâmi : â wesołe piesniâmi daruję.

Tobie, Łaski, co właśnie zâwolânie twoje,
Zacné hetm âny daję i surowó boje.

Byłoby oczywiście rzeczą niebezpieczną, gdybyśmy tę  żartobliwą wypo
wiedź poety chcieli rozumieć ze zbyt literalną dokładnością. Pieśniami 
swymi m istrz czarnoleski obdarowywał zapewne nie tylko „wesołć” . 
Przypuszczać możemy, że Szachy pisał nie tylko dla graczy, choć — jak 
ostatnio wykazano45 — sam był nie byle jakim  znawcą gry i być może 
nawet pomysł utworu zrodził się w myśli poety, gdy spędzał chwile, 
m inuty i godziny nad szachownicą. Fraszki istotnie były pisane przede 
wszystkim, choć nie tylko, „dla dobrych towârzyszôw” . Sądzę, że K ocha
nowski nie mylił się także, gdy pisał, iż „Sobótka pâniôm służy” . №e 
mylił się zresztą w dwojakim sensie. Po pierwsze bowiem Sobótka służyła 
paniom, gdyż poeta oddawał im w niej głos, by opiewały kobiece, dziewczę
ce uczucia, smutki i radości. Po drugie, gdyż im właśnie przede wszystkim 
utwór ten  poświęcał. A pierwszą adresatką Sobótki, jako cyklicznego

43 Korzystałem (i cytuję dalej) z pierwszego oryginalnego wydania (wyd. A) 
wg egzemplarza Biblioteki Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, sygn. 31023.

44 A. B rü c k n e r ,  wstęp, s. 48.
45 I. S e v é e n k o , Rozważania nad „Szachami” Jana Kochanowskiego, „Pam iętnik 

Literacki” , R. L V III: 1967, z. 2, s. 341-361 .
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poematu o urokach „wieśnego” , szlacheckiego żywota, i to  zarówno 
w wersji, k tórą znamy z pierwodruku, jak i z wersji z kodeksu z Biblioteki 
Zamoyskich, była Dorota z Podlodowskich Kochanowska, może już jako 
żona, a może jeszcze jako narzeczona poety.

Czy formuła ta  podważa zdanie Briicknera o tym , iż Sobótka „po
wstała około r. 1571” ? Otóż i tak , i nie! Znając praktykę Kochanowskiego 
w pracy nad innymi utworami poetyckimi (np. Fraszkami, Elegiami), 
byłbym skłonny przypuszczać, że prawdopodobnie i Sobótka nie powstała 
w całości od jednego rzutu, za jednym tęgim przysiedzeniem fałdów. 
Fakt, iż pewne sformułowania z pieśni Panny X I I  (czy Pieśni 12) odnaj
dujemy w podobnym brzmieniu w liście poety datowanym 6 października 
1571 roku jest dość ważkim, choć zapewne nie oddalającym wszelkie 
wątpliwości, argumentem popierającym słuszność sformułowanego wyżej 
przypuszczenia. Jes t rzeczą wielce prawdopodobną, że niektóre pieśni 
Sobótki, przede wszystkim zaś Pieśń 12, zostały napisane właśnie „około 
roku 1571” , kiedy to Kochanowski być może nie myślał jeszcze wcale
0 „nieprzepłaconej Dorocie” , ale na pewno myślał o własnej przyszłości
1 perspektywy jej dostrzegał coraz wyraźniej w życiu wśród „wieśnych 
wczasów i pożytków” , jakkolwiek wspomniany i cytowany list do Fogel
wedera świadczy, iż nie rezygnował jeszcze całkowicie z prób zrobienia 
kariery dworskiej, a jeśli gra byłaby w arta świeczki, również i kościelnej46.

Formuła ta  nie przekreśla także wcześniejszej hipotezy Briicknera
0 pokrewieństwie chronologicznym Sobótki i „wezwania H anny do Czar
nolasu” , czyli Pieśni I I  „Ksiąg wtórych” . I  jest dla nas rzeczą obojętną, 
czy H anna wspomniana w tej Pieśni była pseudonimem Doroty Podlo- 
dowskiej, czy też imieniem innej konkretnej postaci, czy wreszcie uogól
nionym ideałem poetyckim. Przy obecnym stanie wiedzy o biografii 
poety wszelkie dociekania na ten tem at skazane są na niepowodzenie. 
Ważne jest natom iast powiązanie tych dwu utworów, zadokumentowane 
wspólną strofą, w dających się zrekonstruować, choć niestety tylko frag
mentarycznie, dziejach pracy poety nad jego tekstami.

Liczyć się musimy zresztą tu  przynajmniej z dwiema możliwościami. 
Po pierwsze, że Pieśń I I  „Ksiąg wtórych” była wcześniejsza od Sobótki
1 że poeta komponując potem swój cykliczny poemat zaczerpnął gotową 
zwrotkę z utworu napisanego już przedtem. Po drugie, że Pieśń I I  „Ksiąg 
wtórych” była późniejsza od Sobótki i że poeta wprowadził do niej gotową 
już zwrotkę z piosenki Panny X I I .  Jes t rzeczą wielce prawdopodobną, 
iż gdyby Kochanowski mógł osobiście czuwać nad drukiem zbioru Pieśni, 
odbitym w oficynie Łazarzowej już po śmierci twórcy dzieła w roku 1586,

46 J . K rz y ż a n o w s k i, O paru fraszkach Jana Kochanowskiego, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” , t. IX , 1964, s. 11 — 12.
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gdyby miał możność dokonania ostatecznych retuszów przed odesłaniem 
tekstu  do rąk drukarza, iż wówczas cytowana wyżej zwrotka wystąpiłaby 
w tom iku tylko w jednym miejscu. Oczywiście jest także rzeczą możliwą, 
iż poeta skorzystałby z prawa do autopowtórzenia myśli szczególnie sobie 
bliskiej. Tylko nasuwa się wówczas wątpliwość, czy autopowtórzenie 
byłoby wówczas ta k  dokładne, tak  literalnie wierne? Eaczej oczekiwa
libyśmy wtedy pewnych modyfikacji, jeśli bowiem ktoś mówi to  samo dwa 
razy, to  raczej mówi to  jednak trochę inaczej. I  tu  przypomnieć trzeba, 
że powtórzenie jest literalnie wierne właśnie tylko w obrębie tom iku zawie
rającego pierwodruk dwu ksiąg Pieśni i dołączonej po nich Pieśni święto
jańskiej o Sobótce. W  rękopiśmiennej wersji Sobótek Jana Kochanowskiego 
powtórzenie jest zmodyfikowane w ostatnim , czwartym wersie strofy.

I  w tej sytuacji dostrzec musimy także możliwość trzecią. Otóż nieza
leżnie od tego, czy Kochanowski napisał wcześniej Pieśń I I  „Ksiąg wtó
rych” , czy też Sobótkę, jest rzeczą możliwą, więcej — prawdopodobną, 
że poeta postarał się o to, by jakoś jednak, choćby brzmieniem słowa, 
jeśli nie znaczeniem, odróżnić powtarzający się sielankowy wizerunek 
„wieśnego” dostatku, w którym  widział zresztą i swoje własne miejsce 
jako pasterza-artysty. K tóż nam  bowiem dziś zaręczy, iż faunów do 
wiersza 44 w piosence Panny X I I  nie wprowadził na miejsce satyrów 
zecer składający pierwodruk, skoro nieco wcześniej spotkał ich przecież 
w tej samej scenerii? A może było to  dzieło samego Januszowskiego, 
który chciał w ten  sposób tekst poprawić? Niestety nie znamy auto
grafu czy też kopii, które były podstawą przedruku, skazani przeto jes
teśmy na pozostanie w kręgu hipotez i domysłów.

Powracamy jednak do pytania: kiedy powstała Sobótka ? Sobótka 
jako poem at cykliczny, jako całość, a nie poszczególne jej człony? O ile 
znanych nam  wersji z pierwodruku i z kodeksu Biblioteki Zamoyskich 
nie poprzedzała jakaś inna redakcja całości, np. bez Pieśni 11, czy też 
z odmiennym jej brzmieniem, to przyjąć trzeba, że ukończenie pierw
szej redakcji całości nastąpiło około roku 1575, czyli gdzieś w pobliżu 
daty  ślubu poety z Dorotą Podlodowską. W każdym razie Sobótka, choć 
oczywiście trudno powiedzieć, iż na pewno w jednej z dwu wersji, które 
znamy, powstała niewątpliwie przed napisaniem cytowanego wyżej 
wiersza N a swe księgi do Laskiego. Przypomnijmy zaś, że największe 
zbliżenie Kochanowskiego z Łaskim i odwiedziny tegoż w Czarnolesie,
o których wspomina poeta w łacińskich Foricoeniach (epigram 85), przy
padły zapewne na la ta  1574—1576. W tedy też chyba powstał wierszyk 
N a swe księgi do Laskiego47.

47 Por. A. B rü c k n e r , wstęp, s. 48; J . K rz y ż a n o w s k i, komentarz do J . K o 
c h a n o w s k ie g o  Dzieł polskich, wyd. I I I ,  t. I I I , s. 289.
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Otrzymujemy w ten sposób nowy argument do chronologii Sobótki, 
także jednak hipotetyczny. Stanowi on dodatkowe ogniwo przedłużające 
łańcuch prawdopodobieństwa okalający pierścieniem pole rozważań, 
ale nie zamyka jeszcze tego pierścienia w zwartą całość. A pam iętać 
trzeba stale, że dopinać go na siłę nie wolno, gdyż wtedy zamknięty po
zornie pierścień prawdy może się okazać po prostu błędnym kołem.

W  rozważaniach poprzednich starałem się wykazać, iż kopista Sobótek 
Jana Kochanowskiego w kodeksie n r 1049 Biblioteki Zamoyskiej prze
jawiał stosunkowo dużą dbałość o poprawność powielanego tekstu. To 
pozwala nam  sformułować przypuszczenie, że prawdopodobnie nie do
puszczał się on samowolnych przeinaczeń, jakkolwiek oczywiście nie 
mógł się całkowicie ustrzec od zauważalnych i niezauważalnych błędów.

Choć omawiany rękopis nie zawiera wyraźnych not proweniencyjnych 
i nie możemy stwierdzić dokładnie, jakim i drogami i przez czyje ręce 
zawędrował on do Bibiloteki Zamoyskich, na podstawie jego zawartości 
możemy w przybliżeniu i hipotetycznie wskazać na krąg zamykający 
środowiska, w których mógł on powstać. Przede wszystkim więc środo
wisko Firlejów i ich klientów, bardzo bliskie Kochanowskiemu i mające 
zapewne stosunkowo łatwy dzięki licznym powiązaniom dostęp do auto
grafów poety, czy też poprawnych ich kopii. Z Fraszek Jana  z Czarno
lasu wiemy, iż poeta posyłał rękopiśmienne wersje swych utworów Miko
łajowi Firlejowi, synowi Jana, i był z kolei przez niego zachęcany do 
publikacji utworów tych w wersji drukowanej:

Mało na tym , że moje fraszki masz pisane,
Lecz je chcesz, Mikołaju, mieó i drukowane...

(Fraszki, I I I ,  73, ww. 1 — 2)

W ydany w roku 1580 tom ik łacińskich ód — Lyricorum libellus — zao
patrzył mistrz J a n  w dedykację (prozą) poświęcającą zbiór temuż Miko
łajowi Firlejowi (na odwrocie karty  tytułowej). K iedy już po śmierci 
poety w roku 1587 Januszowski wydał Wróżki Jana Kochanowskiego, 
wtedy na odwrocie k arty  tytułowej, przed przedmową drukarza adre
sowaną do Jędrzeja Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego, znalazła 
się skierowana do Mikołaja Firleja Pieśń V I I I  „ Ksiąg wtórych” zaczy
nająca się od słów „Nie frasuj sobie, Mikołaju, głowy” , pełniąca tu  rolę 
przedmowy i dedykacji autorskiej48. Przypuszczać możemy, że była 
ona też przy rękopisie Wróżek, czytywanym i kolportowanym jeszcze 
przed ogłoszeniem ich drukiem.

48 Por. starodruk Biblioteki Kórnickiej PAN, sygn. Cim. 2289. Mikołaj Firlej 
już po śmierci Jędrzeja Tęczyńskiego (zm. 1588) poślubił w roku 1594 jego córkę 
Agnieszkę. '



R Ę K O P IŚM IE N N A  W E R S JA  „S O B Ó T K I” 23

Drugim, po Firlejach, środowiskiem, z którego mogli się wywodzić 
kopista i pierwszy właściciel kodeksu, jest krąg Mieleckich, skupiający 
się wokół zaprzyjaźnionego z poetą Mikołaja, wojewody podolskiego. 
Trzecim środowiskiem mógł być krąg Jana  Zamoyskiego, podkancle
rzego koronnego, a niebawem kanclerza i hetmana, mecenasa poety. 
Późniejszą obecność kodeksu w Bibliotece Zamoyskiej można by w ten 
sposób wylegitymować dość dawnym posiadaniem. Wreszcie czwarte 
środowisko — szeroko pojęty krąg dworu królewskiego Zygmunta Augusta 
i ludzi, którzy silniej lub słabiej byli z nim związani. Kopista i pierwszy 
właściciel kodeksu (być może była to  jedna osoba) prawdopodobnie 
tkwili w jednym z wymienionych wyżej środowisk. Sądzę przy tym , iż 
przynależność ich do pierwszego środowiska (krąg Firlejów) jest najbar
dziej prawdopodobna. Zresztą wszystkie cztery wymienione środowiska 
były swoistym terenem, na którym  odpisy, a zapewne i autografy dzieł 
poety czarnoleskiego, często kursowały. Przykładowo wspomnijmy, że 
w Bibliotece Zamoyskiej, pod k tórą podwaliny założył wielki kanclerz, 
przechował się szczęśliwie i dziś dostępny jest wśród rękopisów Biblioteki 
Narodowej autograf Dry as Zamchana49. Przypuszczać więc możemy, 
że dość skrupulatny kopista oparł się przy odpisie Sobótek Jana Kocha
nowskiego w interesującym nas kodeksie na solidnej podstawie.

Konkluzją dotychczasowych wywodów jest stwierdzenie, iż w chwili 
obecnej dysponujemy dwiema wersjami Sobótki opartym i prawdopo
dobnie na  autografach lub względnie poprawnych kopiach. Pierwszą 
Z nich jest wersja pierwodruku odbitego już po śmierci poety w roku 1586. 
Drugą — odpis w rękopisie 1049 Biblioteki Ordynacji Zamoyskich. 
Postawmy teraz przeto kolejne pytania: K tóra z tych wersji jest starsza 
a która późniejsza? K tóra jest poprawniej sza?

Pozornie mogłoby się wydawać, iż odpowiedź na oba pytania jest 
bardzo łatw a i nie wymaga zbytniego zastanowienia. Ja n  Januszowski 
był doświadczonym wydawcą, miał bliskie kontakty  z rodziną K ocha
nowskiego, potrafił też zabiegać o wydobycie jego autografów kursują
cych wśród znajomych i przyjaciół, o czym świadczyć może cała seria 
wydawanych przezeń uzupełnień do zbiorowego wydania p t. Jan Kocha
nowski, Kraków 1585/1586, jakie ukazały się w latach 1586—159060.

Rzeczywistość nie jest jednak aż tak  prosta. Już dość dawno stwier
dzono, iż poprawniejsza redakcja tekstu Monomachiji Parysowej z Mene
lausem znalazła się nie w pierwodruku, czyli w pierwszej zbiorowej edycji 
p t. Jan Kochanowski wydanej przez Januszowskiego w latach 1585/158651,

w Rkps BOZ Cim. 206.
50 Rejestruje je piaca K. P ie k a r s k ie g o  Bibliografia dziel Jana Kochanowskiego. 

Wiek X V I  i X V I I .  Wyd. I I , rozszerzone, Kraków 1934.
51 Znajduje się ona tam  na ss. 45 — 59.
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lecz w rękopisie z drugiej połowy XVI w., skąd wydobył ją  i ogłosił Wło
dzimierz B udka52. Błędy zakradały się zresztą nie tylko do tych pierwo
druków dzieł Kochanowskiego, które ukazywały się pośmiertnie. P rzy
pomnijmy tu  przykład Zgody, której dawne edycje począwszy od pier
wodruku z roku 1564, poprzez dalsze wydania odbite za życia poety 
i późniejsze przedruki Januszowskiego powielały błędną wersję wiersza 4, 
znaczonego zresztą usterką rytm u (12 zgłosek, a utwór pisany trzynasto- 
zgłoskowcem). Usterkę tę poprawił ostatnio Ju lian  Krzyżanowski, wydawca 
Dziel polskich mistrza czarnoleskiego, właśnie w oparciu o odpis prze
chowany w Bibliotece K apituły K atedralnej Krakowskiej i ogłoszony 
w ubiegłym stuleciu przez ks. Polkowskiego53, dając poprawne „miast 
■wysokich” na miejsce błędnego „m iast wszytkich” 54.

A jak  było z Sobótką? Aleksander Brückner zgłasza przede wszystkim 
zastrzeżenia do wersji tytułu, jaka występuje w pierwodruku z roku 
1586: „ ... ty tu ły  dorabiał nieraz Januszowski sam i to  najfałszywsze, 
np. Omen (o takim  nie śniło się Kochanowskiemu!), Fragment, Fragment 
bitwy z Amuratem pod Warną (!!), Marszalek (raczej list do niego, prze
cież o marszałku samym nie ma mowy, to  chyba nie Zborowski, miano
wany przez Walezego, lecz poprzednik jego?) — to  są wszystko szczere 
wymysły Januszowskiego, do nich i Pieśń świętojańską zaliczamy; odpis 
wczesny go nie zna” 55.

O tym , że sam Kochanowski interesujący nas tu  utwór nazywał 
„Sobótką” wiemy już z cytowanego wyżej wiersza N a swe księgi do Łaskiego. 
Ale czy był to  oficjalny i ostateczny ty tu ł cyklicznego poematu? Nie
wątpliwie wersja ty tu łu  z rękopisu Biblioteki Zamoyskich: Sobothky 
Jana Kochanowskiego bliższa była jednowyrazowej formule z wierszyka 
N a swe księgi do Łaskiego: Sobótka. A właściwie była z nią niemal identy
czna (jedyna różnica: liczba mnoga Zamiast pojedynczej rzeczownika). 
I  fak t ten świadczy niewątpliwie o tym , że wersja ty tu łu  cyklu w kodeksie 
Zamoyskich była autentyczna, autorska lub, co najwyżej, nieznacznie 
zmodyfikowana. Cóż natom iast możemy powiedzieć o wersji ty tu łu  cyklu 
w pierwodruku. Autografu, który był bezpośrednią lub pośrednią pod
stawą przedruku, nie znamy. Formuła ty tu łu  w pierwodruku: Pieśń 
świętojańska o Sobótce jest dłuższa, ale podobnie jak  i ty tu ł w rękopisie 
jest poprawna, nie zawiera żadnego nonsensu, nie kłóci się z utworem. 
Można by wprawdzie wysuwać zastrzeżenie, że wyraz „pieśń” nie jest

“  J . K o c h a n o w sk i, MonomacMja Parysowa z Menelausem. Wydał W. B u d k a ,
Kraków 1926.

63 W „Przeglądzie Polskim” , 1884, t. 73.
51 J . K rz y ż a n o w s k i ,  Kilka słów o wydaniu obecnym, w t. I I I  Dzieł polskich 

J . K o c h a n o w sk ie g o , s. 403 — 404 (w y d a li) .
65 A. B rü c k n e r , wstęp, s. 48.
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najbardziej stosowny, skoro utwór składa się przecież z cyklu pieśni. 
Ale przecież mogła być to  pieśń rozłożona na głosy poszczególnych pa
nien, a w liczbie pojedynczej można nawet dostrzec podkreślenie jedno
litości cyklu.

W  redakcji z rękopisu Zamoyskich poszczególne człony Sobótki noszą 
ty tu ły  najprostsze z możliwych: Pieśń pierwsza, Pieśń wtóra itp. W  ten 
sam sposób Kochanowski oznaczał ty tu ły  poszczególnych członów cyk
licznej kompozycji Trenów poświęconych Orszulce, jedynie ostatni utwór 
otrzym ał tu  obszerniejszą formułę: Tren X I X  albo Sen. Wprowadzenie 
do redakcji znanej z pierwodruku tytułów odmiennych: Panna I ,  Panna I I ,  
Panna I I I  itd. wydobywało i uwypuklało udramatyzowaną konstrukcję 
utworu, przedstawiało odbiorcy, choć bardzo ogólnie, dramatis personae. 
Należy zresztą dodać, iż zabieg ów przygotowany był słowami poety 
wypowiedzianymi we wstępnym wprowadzeniu identycznym niemal 
(jedyna istotniejsza odmiana w w. 14 nie zmienia w niczym sensu) w obu 
redakcjach :

Siedli wszyscy na murawie,
Potym  wstało sześć par prawie 
Dziewek jednako ubranych 
I bólicą przepasanych.

W szytki śpiewać nauczone,
W tańcu także niezgânioné: (P) 

niezelżone: (R)
Więc koleją zaczynały,
A pierwszej tak  począć dâly.

(ww. 9 —16)66

W ystąpienie dwunastu panien zostało więc wyraźnie zapowiedziane. 
Wprowadzenie przeto w redakcji pierwodruku odmiennych formuł nagłów
ków poszczególnych części kompozycji cyklicznej było już tylko zabie
giem formalnym, zgodnym z zamierzeniem autorskim wyłożonym we 
wprowadzeniu w obu wersjach.

Porównanie tytułów  poszczególnych członów całości w obu redakcjach 
upoważnia nas do wniosku, że wersja pierwodruku była raczej późniejsza. 
Stanowiła ona dalszy i konsekwentny krok w kierunku uwypuklenia 
dramatyczności i swoistej teatralizacji utworu przedstawiającego tra 
dycyjny obrzęd, posiadający w istocie swej coś z pierwotnych form spek
takularnych. Wprawdzie i w stosunku do te j zmiany można ewentualnie 
wysuwać pewne obiekcje. Panna X I śpiewa przecież wyraźnie „rolę” 
męską. Aleksander Brückner posuwał się zresztą dalej w zastrzeżeniach 
dotyczących tej sprawy: „Tylko nie dotrzymał kroku poeta; to, co niby

515 Tekst cytuję wg pierwodruku, s. 66 — 56; ważniejszą odmiankę w w. 14 podaję 
wg obu redakcji; R =  rękopis В OZ 1049, P  =  pierwodruk.
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panna jedenasta śpiewa, tylko w ustach panica możliwe (zresztą. ,,panie” 
i szóstą, i dwunastą zastąpił)” 57. Jest to  jednak chyba sąd już zbyt su
rowy. Pieśni Sobótki dzielą się bowiem — moim zdaniem — dość wyraźnie 
na trzy  grupy: po pierwsze, takie, które wyrażają słowa kobiety (1, 2, 3 — 
tę  ostatecznie można by włożyć w usta mężczyzny, ale decyduje kontekst — 
4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ) ;  po drugie, takie, które zdecydowanie wyrażają słowa 
mężczyzny — tu  miejsce jedynej zresztą pieśni 11; po trzecie wreszcie, 
takie, które wypowiadać mogli (a raczej śpiewać mogli) przedstawiciele 
obu płci (6 i 12). I  w tej sytuacji jest rzeczą zrozumiałą, że w jednej z dwu 
znanych nam  redakcji utworu poszczególne człony Sobótki nazwane zostały 
po prostu pieśniami z dodaniem kolejnego numeru. Ta neutralna forma 
nagłówków nie przesądzała o tym  ostatecznie, czy wykonawcą roli miała 
być kobieta, czy też mężczyzna, jakkolwiek wprowadzenie autorskie 
zapowiadało występy panien. Można by  nawet bronić hipotezy, iż właśnie 
te bardziej ogólne i ostrożne formuły pojawiły się później jako wyraz 
rozmysłu poety, k tóry  spostrzegł niestosowność słów pieśni 11 w ustach 
panieńskich. Przy nieznajomości autografów nie możemy udzielić odpo
wiedzi całkowicie pewnej. Sądzę jednak, iż bardziej prawdopodobna 
jest możliwość inna, a mianowicie, iż Sobótka powstawała stopniowo 
z luźniejszych pieśni, do których poeta w pewnym stadium pracy do
pisał zapowiedź o wystąpieniu „sześciu par” , czyli dwunastu dziewek, 
kolejno odśpiewnjących swe role, następnie zaś wagę te j wypowiedzi 
podkreślił, zmieniając nagłówki poszczególnych pieśni. A jeśli chodzi 
jeszcze o występ Panny X I, to  przypomnieć należy, iż zaraz w pierwszych 
słowach zwraca się ona o pomoc do skrzypka (mężczyzny!), by poddał 
jej nutę melodii, czym zwracała uwagę, iż nie jest jedyną wykonawczynią 
owej roli.

Z dokładnego zestawienia odmian tekstu, jakie pierwodruk Sobótki 
wnosił w porównaniu z redakcją z rękopisu, wynika, iż obok drobniej
szych i poważniejszych różnic w poszczególnych wersach pojawiła się 
tu  cała nowa zwrotka w pieśni Panny I ,  czwarta z kolei. Czy nieobe
cność jej w rękopisie tłumaczyć należy może nieuwagą kopisty, który 
opuścił ją  po prostu? Oczywiście sytuacja taka  była możliwa. Ale sądzę, 
że była ona stosunkowo mało prawdopodobna. Przypomnijmy komento
wany już fakt, iż w tej samej Pieśni pierwszej kopista nie napisał w całości 
innej, następnej zresztą według redakcji pierwodruku, zwrotki. Zapisał 
jednak jej pierwszy wers i zostawił ściśle odmierzone miejsce na trzy  następ
ne, dopisane potem  inną już ręką. Jes t rzeczą możliwą, że przekaz (auto
graf czy kopia), o k tóry opierał się kopista naszego kodeksu, zawierał

"  A. B rü c k n e r ,  wstęp, s. 50.
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w tym  miejscu jakieś luki, miejsca zniszczone, nieczytelne. Ale z drugiej 
strony jest wprost nieprawdopodobne, by człowiek, który tak  pieczoło
wicie zaznaczał obok brak  trzech wersów, opuszczał bezceremonialnie 
całą strofę. Chyba że o istnieniu jej nic nie wiedział, że opuścił ją  bez 
zaznaczenia przepisywacz, na którego kopii opierał swój przekaz. Ale 
czyż w tej sytuacji nie jest tak  samo lub naw et bardziej prawdopo
dobna możliwość inna, a mianowicie, iż zwrotki owej nie było jeszcze 
{lub już) w jednej z dwu redakcji znanych nam  z dostępnych obecnie 
przekazów.

Zwrotka, której brak w przekazie Sobótki z  kodeksu Biblioteki Zamoy
skich, jest moralistycznym napomnieniem skierowanym do młodych 
by zachowali stare zwyczaje przodków:

Dzieci, râdv méj słuchajcie,
Ojcowski rząd zachowajcie :
Święto niechaj świętem będzie,
Tak bywało przed tym  wszędzie.

Obie zwrotki sąsiadujące, obecne w obu porównywanych przekazach, 
dostatecznie podkreślały już tradycyjną, Z pokolenia na pokolenia prze
kazywaną (strofa poprzednia), dawność obrzędu Sobótki, a także jej 
społeczną nieszkodliwość i użyteczność zarazem (strofa następna). To 
były jednak argum enty dla współczesnych, dla rówieśników niejako, 
do potomności, do pokoleń przyszłych i dopiero wchodzących w życie 
zwracała się natom iast zwrotka, której brak w przekazie rękopiśmiennym. 
I  jest rzeczą wielce prawdopodobną, że nie było jej w ogóle w redakcji 
wcześniejszej cyklu, że poeta dopisał ją  dopiero później jako swoisty 
testam ent twórcy dzieła dla przyszłych czytelników. Byłby to zarazem 
dodatkowy argument za tym , iż rękopiśmienna redakcja Sobótki była 
wcześniejsza od redakcji znanej z pierwodruku.

Bardziej zawikłana jest sprawa innej zwrotki, której z kolei nie znaj
dujem y w pierwodruku Sobótki. Ше znajdujem y jej zresztą również — 
i to  podkreślić trzeba szczególnie mocno — w pierwszym wpisie tekstu 
utworu do interesującego nas kodeksu Biblioteki Zamoyskich, wpisie 
dokonanym jedną ręką i tym  samym atram entem . Dopiero później ręka, 
prawdopodobnie ta  sama, innym  atram entem  na stronie 138 obok trzech 
końcowych wierszy ostatniej (w obu redakcjach dotąd) strofy Pieśni 9 
wpisała tekst nowej zwrotki, niezbyt zresztą zharmonizowanej z dotych
czasowym zakończeniem będącym wyraźnie wypowiedzią kobiety („pła
kać bym  m iała” ), były to  bowiem słowa mężczyzny:

U nas miłość, u  nas zgoda,
U nas wolność i swoboda,
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Ale choć bym był i w niebie,
Nie wstawa, miła, bez ciebie58.

Sądzę, iż jest rzeczą stosunkowo bardzo mało prawdopodobną — jeśli 
nie wręcz niemożliwą — by był to  tekst dołączony przez Kochanowskiego 
do Pieśni 9 tak  pieczołowicie opracowanej Sobótki. Być może właściciel 
kodeksu czy kopista (możliwe, że była to  jedna osoba) znalazł później 
ową zwrotkę w jakimś rękopiśmiennym przekazie poematu uzupełnionego 
w ten sposób obcym piórem 59, a może sam dla żartu  dopisał taką  glosę. 
Jeśliby zaś tekst ów, mimo wszystko, miał jednak być dołączony przez 
samego poetę, wówczas należałoby przyjąć, że Pieśń 9 śpiewana była 
na dwa głosy: żeński i męski, lub też poprawić „m iła” na „miły” w czwar
tym  wersie dopisanej strofy, a także „był i ” na „była” w jej wersie 
trzecim. W tedy już jednak miejsce tej strofy widziałbym raczej jako- 
przedostatniej w pieśni. Ale zapewne nie był to dodatek autorski.

Pozostaje jeszcze pytanie, k tóry z dwu przekazów, pochodzących 
najprawdopodobniej od dwu różnych redakcji autorskich, jest poprawniej- 
szy? Zacznijmy od spraw całkowicie oczywistych, czyli od niewątpli
wych błędów. Przypomnijmy przeto omówioną już usterkę rękopiśmien
nego przekazu w wierszu 13 Pieśni 11. Do błędów niewątpliwych i zapewne 
nie obciążających autora należą też usterki rytmiczne. Znajdujemy je 
w obu interesujących nas przekazach. Liczniejsze są one w kopii ręko
piśmiennej (Pieśń 3, w. 36; Pieśń 4, w. 24 ; Pieśń 5, w. 5; Pieśń 6, w. 22; 
Pieśń 7, w. 14), ale nie wystrzegł się ich także pierwodruk (Panna X I I , 
w. 32). Dość oczywisty błąd mamy też w wierszu 7 Pieśni 7 przekazu 
rękopiśmiennego (por. załączony tekst i komentarz).

Nietrudno więc stwierdzić, że przekaz rękopiśmienny zawiera więcej 
niewątpliwych potknięć niż pierwodruk Sobótki. Trudniejsza sprawa 
jest z oceną tych, licznych przecież odmian, przy których żadna z wersji 
nie była oczywistym błędem, to  jest nie zakłócała ani sensu, ani też ry t
mu. Nie sposób, rzecz jasna, omówić tu  wszystkie odmiany tego typu, 
poprzestaniemy przeto na kilku wybranych, bardziej charakterystycznych 
przykładach.

Jest rzeczą niewątpliwą, że znaczną ilość odmian tego typu  zapisać 
trzeba na rachunek zecera i przepisywacza. Z powodu nieznajomości 
autografów obu redakcji nie potrafimy zresztą określić dokładnie, jak 
zasobne były „konta” obu tych ludzi, z pewnością nie były jednak czyste.

se w  wierszu 4 „wstawa” (prawdopodobnie nie bez odcienia obscenicznego) 
odczytać można by ewentualnie też jako „zostawa” , ale mniej to przekonywające 
ze względów i graficznych, i rytmicznych także.

69 Przypomina się tu  znane Dokończenie „Szachów” Jana Kochanowskiego, 
w: J . T. T re m b e c k i, Wirydarz p o e ty c k iW ydał A. B rü c k n e r ,  t. I, Lwów 1910, 
s. 151-152 . 1
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Zapewne jednak znaczna ilość odmian pochodzi od samego autora i w nie
których wypadkach można to stwierdzić z dużą dozą prawdopodobień
stwa.

W Pieśni pierwszej przekazu rękopiśmiennego czytamy następującą 
skargę na nieszanowanie tradycyjnych dni świątecznych, wolnych od 
pracy :

Dziś ustawicznie pracujem
I dniom świętym nie folgujem,
A tyż tylko zarabiamy,
A wżdy przedsie nic nie mamy.

Zwrotka to  bardzo „kochanowska” , przywołująca skojarzenia z innymi 
wierszami poety, w których też odnajdujemy ton skargi:

Napisałem ci krom rozmysłu wszego
Ten rym niegładki, skądbyś serca mego 

Frasunk poznała i myśl utrapioną,
Anno, twoimi słowy zawiedzioną,

Bom ustawicznie rachował godziny
A szukał twego mieszkania przyczyny

(Fraszki, II, 77, ww. 3 — 8)

W  przekazie pierwodruku nie odnajdujemy już słowa „ustawicznie” :
Dziś bez przestanku pracujem

I dnióm świętym nie folgujem:
Więc też tylko zarabiamy,
Ale przedsię nic nie mamy.

Miast niego pojawiło się ,,bez przestanku” , może mniej poetyckie i wy
kwintne, ale też chyba bardziej stosowne w pieśni „wieśnych” panien, 
Swoisty to  zabieg stylistyczny twórcy kunsztownych erotyków, który 
jednak przecież potrafił, zwłaszcza w niektórych fraszkach, posługiwać 
się słownictwem pospolitym, a nawet rubasznym. Zwróćmy też uwagę, 
iż w przekazie pochodzącym najprawdopodobniej od redakcji później
szej zniknęły w tejże zwrotce dwa spójniki „a” , których w Sobótce mamy 
wyjątkowe zagęszczenie. Początkowo gromadził je dla celów stylistycz
nych w różnych zresztą funkcjach sam poeta, później prawdopodobnie 
rezygnował z niektórych, by uniknąć zbytniej monotonii.

Podobnie postąpił zapewne poeta wprowadzając inną odmianę tekstu 
w Pieśni 11 :

W tańcuś jak jedna bogini,
A co cie wdzięczniejszą czyni:
Nie masz w tobie nic hardości,
Co więc rzadko przy gładkości.

(ww. 25 — 28)
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W  pierwodruku wers 26 ma już kształt zmieniony:
A co cię skutniejszą czyni...

I  tu  tak  częsty w erotyku Kochanowskiego przymiotnik „wdzięczny” 
zastąpiony został epitetem mniej kunsztownym, bardziej stosownym 
w „wieśnej” scenerii utworu, a dodajmy ponadto mniej ogranym i wy
tartym , wzbogacającym w istocie styl utworu.

Ше zawsze jednak zmiany wprowadzone do późniejszej zapewne 
redakcji, na której opierał się pierwodruk, przynosiły w sposób oczywisty 
tekst poprawniej szy. Oto w Pieśni 3 przekazu rękopiśmiennego opartego 
prawdopodobnie na redakcji wcześniejszej czytamy:

Sam ze wszytkiego stworzenia
Człowiek ma śmiech z przyrodzenia;
Inszy wszelaki zwierz niemy 
Nie śmieje sie, jako wiemy.

(ww. 5 — 8)

W  pierwodruku w ostatnim  wersie tej strofy wprowadzono zmianę:
Nie śmieje sie, jâko chcemy.

Zmiana to  niby drobna, może nawet wzbogacająca fonetycznie rym, 
choć rzecz to  dyskusyjna, ale zacierająca chyba raczej nieco semantykę 
tekstu. „Wszelaki zwierz niemy” bowiem „nie śmieje sie” nie tylko wtedy, 
kiedy „chcemy” , czyli na zawołanie ludzkie, ale „nie śmieje sie” prze
cież w ogóle, czyli „jako wiemy” . Było to  zgodne z bardzo popularną 
w czasach renesansu i znamienną dla postawy ludzi tejże epoki formułą 
Arystotelesową, głoszącą, iż spośród wszelkich żywych stworów jedynie 
człowiekowi dana jest przyrodzona, wyróżniająca go umiejętność śmie
chu60. Formułę tę  Kochanowski powtórzył zresztą w wersach 5 —6 Pieśni 3 
niemal dosłownie.

Czy odmiana „jako chcemy” zamiast „jako wiemy” pochodziła od 
autora? Może w ten  sposób tekst jego poprawił ktoś inny, Januszowski, 
zecer, może kopista, jeśli tekst był składany na podstawie odpisu, a nie 
autografu? Może wprowadził ją  sam Kochanowski, chcąc podkreślić, 
że osoba śpiewająca pieśń, prosta, nieuczona, odwołuje się nie do wiedzy, 
lecz do doświadczenia („jako chcemy” , a co nam  się nie udaje, nie może

60 A ry s to te le s ,  O duszy, ks. I I I , rozdz. 10. Por. M. B a c h t in ,  Tworëestwo Fran- 
sua Mable i  narodnaja kultura sriedniewiekowja i renesansa, Moskwa 1965, s. 77. „Śmiech 
jest to skłonność ludziom tylko własna, na -wierzch wydająca śmiech, od obiektu 
śmiesznego wzruszona” — stwierdzał Ł. G ó rn ic k i (por. J . K a rło w ic z , A. K ry ń s k i ,  
W. N ie d ź w ie d z k i, Słownik języka polskiego, t. V I: S  — Ś, Warszawa 1915, wyd. 
fotoofsetowe: Warszawa 1952, s. 737; tn^także cytowana Pieśń 3 z Sobótki J . K o
c h a n o w sk ie g o  i inni pisarze staropolscy).
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się udać)? Tylko czy komentarz tego rodzaju nie idzie już za daleko? 
Przecież bardziej „uczoną” formułę wersów 5 —6 Pieśni 3 w obu wersjach 
odnajdujemy w identycznej postaci. A „jako wiemy” posiada charakter 
odwołania się do wiedzy ogólnej, powszechnego przekonania, a nie tylko 
do mądrości książkowej, bardziej też harmonizuje ze słowami wypowie
dzianymi poprzednio.

W skazać możemy zresztą przykład całkowicie oczywisty, w którym  
tekst przekazu rękopiśmiennego jest semantycznie i stylistycznie bo
gatszy. Oto w rękopiśmiennym przekazie Pieśni 3 Panna zwraca się do 
nieszczęśnika, k tóry ciągnął kota, z podwójnym ironicznym pytaniem :

Nieboże moj, kto cię zbłaźnił?
Za-ś tak  srogie zwierzę drażnił?

(ww. 23 — 24)

D rukarz (lub kopista przekazu, o k tóry drukarz się opierał) nie zrozumiał 
widocznie, że rozpoczynające drugi z cytowanych wersów „Za-ś” znaczy 
tyle, co „Czyś” , „Azaliś” , i przerobił je na „Żeś” . W  ten sposób powstało 
jedno zdanie złożone o tonacji pytajnej, ale osłabiony został nieco jego 
sens ironiczny, zwielokrotniony poprzędnio podwójnym pytaniem  i stop
niowaniem trafnie przedstawionego zdziwienia osoby pytającej. Mógł 
zresztą, choć to  mniej prawdopodobne, zmianę tę  'wprowadzić i sam 
poeta, ale jeśli było tak  istotnie, raczej w tym  wypadku nie dopisało mu 
nieco niezawodne na ogół wyczucie mistrza słowa.

Sądzę też, że np. w wierszu 15 Pieśni 4 wersja rękopiśmienna jest 
czytelniejsza, bardziej jasna dzięki użyciu dla przeciwstawienia „A nie” 
zam iast mniej tu  wyrazistego „Ani” z pierwodruku, jakkolwiek obie 
wersje są popraw ne61. Przypomnijmy także dokonane poprzednio porów
nanie dwu redakcji wiersza 44 Pieśni 12. Bezspójnikowa konstrukcja 
Zastosowana w wersji z przekazu rękopiśmiennego nie tylko odróżniała 
nieco tę  strofę od jej powtórzenia w Pieśni I I  „Ksiąg wtórych” , lccz 
ponadto eliminowała z czterowiersza jeden z dwu ta k  powtarzających 
się w Sobótce spójników „a” .

Do interesujących wniosków dochodzimy przy zestawieniu odmian 
w pierwszej strofie Pieśni 9 z Sobótki. W przekazie rękopiśmiennym ma 
ona następujący kształt:

Ja  śpiewam, a żal zakryty
Mnoży we mnie żal obfity.
Śpiewa więzień okowany,
Tając na czas wnętrznej rany.

el Por. Słownik polszczyzny X V I  wieku, 1 .1: A  — Bany, Wrocław 1966, s. 163 — 164 
(zwłaszcza zaś s. 164).
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Natom iast w pierwodruku czytamy w dwu pierwszych wersach strofy:
Ja  płaczę, â żal zakryty

Mnoży we mnie płacz obfity.

Stwierdzano już wielokrotnie62, że w początkowych strofach Pieśni 9 
z  Sobótki występują nuty  zaczerpnięte z elegii I  księgi IY  Owidiuszowych 
Tristiów. Poeta rzymski i wygnaniec we wstępnym fragmencie elegii 
tej wyraził dobitnie przekonanie o potędze pieśni przynoszącej ulgę lu 
dziom utrudzonym, zgnębionym pracą wykonywaną często ponad siły, 
nie przynoszącą zamierzonego i upragnionego efektu:

Exsul eram, requiesque mihi, non fama, petita  est,
Mens in tenta suis ne foret usque malis.

Hoc est, cur cantet vinctus quoque compede fossor,
Indocili numero cum grave mollit opus;

Cantet et, innitens limosae pronus arenae,
Adverso tardam  qui trah it amne ratem ;

Quique ferens pariter lentos ad pectora remos,
In  numerum pulsa brachia versat aqua.

Fessus u t incubuit bacido saxone resedit 
Pastor, arundineo carmine mulcet oves.

Cantantis pariter, pariter data pensa trahentis 
Fallitur ancillae decipiturque labor.

F ertur et abducta Lyrnessa de tristis Achilles 
Haemonia curas attenuasse lyra.

Cum traheret silvas Orpheus et dura canendo 
Saxa, bis amissa conjuge moestus erat.

(Tristia, IV, 1, ww. 3 — 18)63

Początek tej wypowiedzi rzymskiego wygnańca przełożył w X IX  wieku 
Adam Mickiewicz:

Za pociechą wygnaniec, nie za sławą goni.
Pieśń dźwiga myśli w gorzkiej grążące się toni;
Tak pieje kopacz więzień i pieniem bez kształtu 
Ujmie trudu  robocie, ujmie troskom gwałtu.
Gdy flisa tra tw y z nurtem  kłócące się nagną,
Pieje flis, stopy w lipkie zatapiając bagno.
I nędzny lud, łańcuchem ku wiosłu przygięty,
W ta k t wiosłem robi, morskie w tak t kraje odmęty.
Ledwie na kopi[e] wsparł się lub usiadł na darni,
Spocony pasterz słomką nuci swej owczarni.

62 Z. S z m y d to w a , Owidiuszowe nuty w ,,Sobótce” Kochanowskiego, w: Z. S zm yd- 
to w a , Poeci i  poetyka, Warszawa 1964, s. 64 — 66 et passim; T. S in k o  w kom en
tarzu  do J . K o c h a n o w sk ie g o  Pieśni, Wyd. II , Kraków 1948, s. 162 — 163 (BN, 
S. I, Nr 100); 'W. B o ro w y , O poezji Mickiewicza, Lublin 1958, t. I, s. 18.

68 Cytuję wg wydania: O vide , Les Tristes — Les Pontiques... Traduction nouvelle. 
Introduction, notes et texte établis par É. Ripert, Paris 1957, p. 128.
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Kiedy się to pieśń ciągnie, to zważona przędza,
Łatw y trud  służebnicy, czas się milej spędza.

(ww. 3 — 14)81

Kochanowski w dwu pierwszych strofach Pieśni 9 z  Sobótki nie zamie
rzał przekładać na język polski wierszy łacińskiego poety, nawiązał jed
nak do nich bardzo wyraźnie. „Więzień okowany” , zmagający się z nie
przyjaznym wiatrem „żeglarz” , wreszcie „oracz ubogi” śpiewają, choć 
trap i ich udręka i choć utrudzeni są srodze. Dalej w trzeciej strofie „śpiewa 
słowik na topoli” , którego nie znajdziemy już w elegii z Tristiów, lecz 
w opowieści z Owidiuszowych Przemian®5. I  on śpiewa, choć „w sercu 
go przedsie boli” (Pieśń 9, w. 10).

Wróćmy jednak do odmian tekstu  dwu pierwszych wersetów Pieśni 9 
z Sobótki. Słowo „żal” w wersie 2 redakcji rękopiśmiennej pojawiło się 
zapewne wskutek zapatrzenia się kopisty w wers poprzedni. Jest to  nie
wątpliwy błąd, o który oczywiście nie będziemy posądzać autora. Kocha
nowski pisał tu  o „płaczu obfitym” , mnożonym przez „żal zakryty” . 
Inaczej wygląda odmiana z wiersza 1. Tu obie wersje są możliwe. Bedak- 
cja z rękopisu jest natom iast bliższa tekstu  elegii z Tristiów Owidiusza, 
k tóry podobnie jak  kopacz-więzień, jak  utrudzony żeglarz, pasterz i inni 
szukał ulgi w pieśni. Osoba wypowiadająca czy też śpiewająca Pieśń 9 
z Sobótki również analogii do swej sytuacji szuka w postępowaniu „więź
nia okowanego” , „żeglarza” , „oracza ubogiego”, „słowika na topoli” . 
Ponieważ oni w niedoli, trudzie i bólu śpiewali, przeto i ona — oczekujemy 
tego — nie ograniczała się zapewne (potwierdza to zakończenie Pieśni 9, 
ww. 59—60) do płaczu wyrażającego „żal zakryty” , lecz szukała ulgi 
w pieśni.

Dodajm y tu  jeszcze, że strofy druga i trzecia Pieśni 9 z  Sobótki w obu 
znanych nam  redakcjach zaczynają się od słowa „Śpiewa” , które rozpo
czyna też wers 3 w strofie pierwszej. W  tej sytuacji uznać możemy, że 
nie tylko ze względów treściowych, ale także ze względu na budowę trzech 
pierwszych strof w wierszu 1 Pieśni 9 bardziej usprawiedliwiona i uza
sadniona jest obecność formuły „ Ja  śpiewam” niż „ Ja  płaczę” . Pow ta
rzające się: „ Ja  śpiewam” , „Śpiewa” , „Śpiewa” stanowi skrótową formu
łę refrenu inicjalnego rozpoczynającego trzy  pierwsze strofy utworu.

Obie znane nam redakcje wiersza 1 Pieśni 9 mogły wyjść spod pióra 
autora. W  każdym razie o ile w wersie drugim Pieśni 9 w redakcji ręko
piśmiennej stwierdzamy po prostu omyłkę kopisty, to  w wierszu 1 tejże 
redakcji mamy zapewne wersję autorską, o której autentyczności możemy

61 A. M ick iew icz , Dzieła. Wydanie Narodowe, t .  I : Wiersze, Warszawa 1949 
s. 323; W. B o ro w y , op. cit., t. I, s. 18.

65 Z. S z m y d to w a , op. cit., s. 66.

M iscellanea staropolskie, 3 3
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być przekonani co najmniej w równym stopniu — jeśli nie większym! — 
niż o autentyczności tego samego wersetu w pierwodruku.

Opublikowanie rękopiśmiennej wersji prawdopodobnie wcześniejszej 
redakcji Sobótki pozwoli niewątpliwie wzbogacić naszą wiedzę o teks
tach Jana  Kochanowskiego i o dziejach jego twórczości. Sądzę też, że 
może wówczas chętniej do tej odmiennej nieco wersji utw oru sięgną wy
dawcy, i to nie tylko dla ewentualnego poprawienia wiersza 32 pieśni 
Panny X I I ,  korygowanego dotąd według późniejszych wydań, a k tóry  
chyba brzmiałby lepiej w wersji uzupełnionej na podstawie przekazu 
rękopiśmiennego :

Tâm <i> cénâr, i goniony.

A omówione wyżej przykłady odmian tekstu  dowodzą, iż warto się 
zastanowić, czy przekaz rękopiśmienny z kodeksu Zamoyskich, pochodzący 
od zapewne wcześniejszej autorskiej redakcji utworu, nie powinien posłu
żyć jako podstawa do dokonania i innych korektur kanonicznego tekstu  
Sobótki.

*  *

*

Tekst rękopiśmiennego przekazu Sobótek Jana Kochanowskiego z ko
deksu nr 1049 Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, s. 126—142, znajdującego 
się dziś w Bibliotece Narodowej w Warszawie, przedrukowujemy ni
niejszym w fotokopii i w transkrypcji (typ A) według Zasad wydawania 
tekstów staropolskich, Wrocław 1955. Interpunkcję, której tekst przekazu 
właściwie nie posiada, wprowadzono do transkrypcji współczesną. Odno
towujemy tu  natom iast, że w przekazie występuje, niekonsekwentnie 
zresztą, sposób swoistego znakowania niektórych kadencji wersów przy 
pomocy znaku, k tóry  w identycznej — lub niemal identycznej — postaci 
bywał tu  używany dla określenia nosowości samogłosek „ą” , a zwłaszcza 
,,ę” (tę często wyróżniano jako „en” , „em ” ). Tego typu  znakowanie końca 
wersetu spotykam y w kodeksie także poza odpisem Sobótek, i to  nawet 
w jednowyrazowych łacińskich tytułach: A lią  =  Alia  (np. s. 142, 144). 
W  Sobótkach znaki te  występują m. in.: Pieśń 5, ww. 3 —4, 15—16, 
23—24; Pieśń 6, w. 4; Pieśń 7, w. 14 ; Pieśń 8, ww. 1 —4 ; Pieśń 9, w w .8,11, 
53—54; Pieśń 11, ww. 9 —12, 15—19, 21; Pieśń  12, ww. 10, 14, 23—24, 
2 9 -3 0 .

Ponieważ rozmiar kart rękopisu BOZ 1049 (31 x  22 cm) jest większy 
od form atu „Archiwum Literackiego” , fotograficzną podobiznę stron 
od 126 do 142, zawierających tekst Sobótek Jana Kochanowskiego, i k arty  
tytułowej rękopisu podano w zmniejszeniu.
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s. 126 SOBOTKI
JANA KOCHANOWSKIEGO

Gdy słońce r a ta  zagrzywa,
A słowik więcej nie śpiwa, 
Sobotkę, jako czas niesie, 
Zapalono w Czarnym Lesie.

5 Tam goście, tam  i domowi 
Sypali sie ku ogniowi,
Bąki za raz troje grały,
A sady sie sprzeciwiały.

Siedli wszyscy na morawie,
10 A tam  wstało sześć par prawie 

Dziwek jednako ubranych 
I  bilicą przepasanych.

W szytki śpiewać nauczone,
W  tańcu także niezelżone:

15 Więc koleją zaczynały,
A pierwszej ta k  począć dały.

PIEŚŃ  PIERW SZA

Siostry, ogień zapalono 
I  placu nam  ustąpiono:
Czemu sobie rąk  nie damy,
A społem nie zaśpiewamy?

T ytu ł w rkpsie BOZ 1049: Sobothky Jana Kochanowskiego; w pierwodruku przy 
w ydaniu: P IE ŚN I || IANA KOCHANOWSKIEGO || Księgi dwoje. || W Krâkowie 
z D rukarnie Lâzârzowéj. || Roku M D Lxxxvj. || (tu tekst Sobótki na ss. 55 — 71, bez
pośrednio po „Księgach wtórych” Pieśni) ty tu ł zaznaczono następująco: PIESN 
SYIENTOIANSKA || O Sobótce. ||. Dalej w kom entarzu skrót R =  rkps BOZ 1049; 
skrót P  =  pierwodruk utw oru przy w ydaniu Pieśni, Kraków 1586. 

w. 1 w P : słóńce... zagrzewa. 
w. 2 w P : jpiéwa.
w. 3 w R : Sobothke, a może Sobothkę, gdyż linia „e” nieco inna niż zazwyczaj.
w. 9 w P : nd murdwie.
w. 10 w P : Potym wjtało.
w. 11 w P : Dziewek.
w. 12 w P : Belieą.
w. 14 w P : niezgdnioné.

P ie ś ń  p ie rw s z a . Tytuł: w R: Piesn pierwsza; w P : P A N N A  I .  
w. 1 w P : napalono. 
w. 2 w P : postąpiono.
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5 Piękna nocy, życz pogody,
Broń wiatrów i nagłej wody!
Dziś przyszedł czas, że na dworze 
Mamy czekać ranej zorze.

Tak to  m atki nam  podały,
10 Samy także z drugich miały,

Iż na dzień świętego Jana 
Sobotka zawsze palana.

s. 127 Święta ludzie przed tym  czcili
<A przedsie wszytko zrobieli,

15 A ziemia hojnie rodzieła,
Bo pobożność Bogu mięła.>

Dziś ustawicznie pracujem
I  dniom świętym nie folgujem,
A tyż tylko zorabiamy,

20 A wżdy przedsie nic nie mamy.

Albo nas grady porażą,
Abo zbytnie ciepła każą;
Co rok słabsze urodzaje,
A zła drogość za tym  wstaje.

-w. 11 w P : Że.
w. 12 w  P : Zdwżdy Sobótka.
Po w. 12 w P  następująca zwrotka, której brak w E :

Dzieci, râdy mój słuchajcie,
Ojcowski rząd zachowajcie:
Święto niechaj świętem będzie,
Tâk bywâlo przed tym  wszędzie.

V

w~w. 14—16 w E  dopisane później innym atram entem  i inną ręką na zostawionym 
uprzednio wolnym miejscu.

w. 13 w P : przed tym ludzie.
w. 14 w P : zrobili; w E : przethfie; w P : przedsie.
w. 16 w P : rodźild.
w. 16 w P : miłd.
w. 17 w P : bez prze/tanku.
w. 19 w P : Więc też tylko zarabiamy.
w. 20 w P : Ale przedsię; w E : przethfie.
w. 22 w P : Albo.
w. 24 w E kopista zaczął pisać „drą-” , ale rozmyślił się lub uznał, że nosówka „ ą ” 

byłaby błędem, i napisał „drogolcz” , umieszczając ,,g” na ogonku nosówki (przedtem 
lekko przekreślonej i poprawionej na ,]&").
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25 Pracuj we dnie, pracuj w nocy,
Prozno przez Pańskiej pomocy. 
Boga, dzieci, Boga trzeba,
K to chce syt być swego chleba.

Na tego my wszytko złóżmy,
30 A sami sobą nie trwóżmy; 

Wrocąć sie i dobre lata, 
Jeszczeć nie tu  koniec świata.

A teraz ten wieczór sławny
Święćmy jako zwyczaj dawny,

35 Niecąc ognie do świtania,
Nie bez pieśni, nie bez grania!

PIEŚŃ  WTÓRA

To moja nawiętsza wada,
Że tańcuję barzo rada. 
Powied<z>cież mi, me sąsiady, 
Je s t tu  k tóra przez tej wady?

g. 128 5 Wszytkie mi sie uśmiechacie,
Podobno ze mną trzymacie. 
Postępujmyż tedy krokiem,
Aleć n<ie> masz jedno skokiem.

Skokiem taniec nasnadniejszy,
10 A tym  jeszcze pochopniejszy, 

Kiedy w bęben przybijają,
Samy nogi prawie drgają.

w. 26 w  P  : bez Pdnjkiéj pómocy. ' 
w. 29 w P : włóżmy. 
w. 30 w P : z jobą fdmi.

P ie ś ń  w tó ra . Tytuł: w R: Piesn wthora; w P : P A N N A  I I .  
w. 2 w R : thanczuye, może jednak: thanczuyę, gdyż końcowe „e” nieco dłuższe 

niż normalnie, por. przypis do w. 3 wprowadzenia do SobótJci. 
w. 3 w R : Powiedcziez. 
w. 4 w P  : bez téj wady. 
w. 6 w P : Wszytki.
w. 8 w P : jako jkokiem ; w R : „nie” niezbyt wyraźne, kopista napisał „ne” i nad 

„e” (podobnym w jego konwencji graficznej do „i” ) dopisał kropkę, 
w. 10 w P : pochodniejszy.
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Teraz masz czas, umiesz li co,
Moj nadobny bębenico!

16 W szytka tu  wieś siedzi wkoło,
A w pośrodku samo czoło.

Żeby też tu  ta  nie była,
K tóra twemu sercu miła?
Każesz li, wierzyć będziemy,

20 Aleć insze rozumiemy.

Pomoż oto dobrej rzeczy,
A nasz taniec miej na pieczy;
Owa najdziesz i w tym  rzędzie,
Coć za wszytki p łatna będzie.

25 J a  sie nie umiem frasować,
Toż radzę drugim zachować,
Bo w trosce człowiek zgrzybieje 
Pierwej, niż sie sam spodzieje.

Ale gdzie dobra myśl płuży,
30 Tam i zdrowiu lepiej służy;

A choć drugi zajdzie w lata,
I  tak  on ujdzie za <swa>ta.

Za mną, za mną, piękne koło,
Opiwając mi wesoło!

35 A ty  sie czuj, czyja kolej,
M e masz li mie wydać wolej!

S. 129 PIE ŚŃ  3

Za mną, za mną, piękne koło,
Opiwając mi wesoło!

w. 13 w  E : vmiej U его.
¥ .  14 w P :  bąbenwico. 
w. 16 w P : w pośrzodku. 
w. 19 w R: kazej li.
w. 26 w  E : radze, może jednak radzą, gdyż końcowe „e” nieoo odmienne, por. 

w. 2 tejże Pieśni i w. 3 wprowadzenia do Sobótek. 
w. 30 w P : zdrowiê.
w. 32 w R : fwiatha („i” jest tu  zapewne omyłkowo w roli znaku zmiękczenia), 
w. 34 w P : Opiewdjąc. 
w. 36 w P  : mią.

P ie ś ń  3. Tytuł: w R : Piesn  3; w l^ :  P A N N A  I I I .  
w. 2 w P : Opiewdjąc.
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Czuję sie, że moja kolej,
A ja  wydać nie mam wolej.

5 Sam ze wszytkiego stworzenia
Człowiek m a śmiech z przyrodzenia ; 
Inszy wszelaki zwierz niemy 
Ше śmieje sie, jako wiemy.

Ше ma w swym szaleństwie miary,
10 K to gardzi Pańskiemi dary;

A bodaj miał płakać siła,
Komu dobra myśl nie miła.

Śmiejmy sie! Cży nie masz czemu? 
Śmiejmy sie przynamniej temu,

16 Że nie mówiąc nic trefnego,
Chcę po was śmiechu śmiesznego.

W ystąp ty , c<o>ś ciągnął kota,
A puść sie na chwile z płota! 
Uchowaj cie dziś Bog szkody,

20 Bo tu  opodal do wody!

Ciągnie go drugi na suszy,
Tobie trzeba aż po uszy. 
iSTieboże moj, kto cię zbłaźnił?
Za-ś tak  srogie zwierzę drażnił?

25 Ше znasz ludzi, co przed kotem 
Pierzchają nawiętszym błotem?
A na jego głos straszliwy 
Ledwo drugi będzie żywy.

w. 3 w R : Czuye, a może Ozuyę, gdyż końcowe „e” nieco inne, por. w Pieśni wto- 
rej w. 2 i  26 we wstępnym wprowadzeniu w. 3.

w. 4 w R : w idąc z nie mam ; P  : nié mam wydać. 
w. 8 w P  : chcemy. 
w. 14 w P : Smiejże sie.
w. 16 w R: Oheze lub Ohczę, por. wyżej w. 3.
w. 17 w R : czes (!), co poprawiono na: coś; w P : coś; w P : Wystąjf. 
w. 18 w P : na chwilę plota. 
w. 19 w P : Uchowa cię dziś.
w. 24 w R: zwierze, a może zwierzę, por. w. 3 i 16 tejże Pieśni, a także w Pieśni 

wtorej w. 2, 26 i we wstępnym wprowadzeniu w. 3 ; w P  : Żeś. 
w. 26 w R : pierjchayą. 
w. 28 w P : Ledwé.
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s. 130 Głaszcz na niem, jako chcesz, skórę,
30 A on przedsie ogon wzgorę.

Zły z nim pokój, gorsza zwada, 
Jeszcze i dziś strach sąsiada.

Czasem też i z dachu spadnie,
A przedsie na nogi padnie;

35 I  chłop foremniejszy bywa,
Kiedy kot we łbie przemieszkiwa.

A to  jako w niem szacować,
Że umie i praktykować?
A to  tak  wieszcza bestyja,

40 Że sie zawsze na deszcz myja.

Więc łowiec niepospolity,
A w swych sprawach dziwnie skryty. 
K tem u rzadko uśnie w nocy,
Ale nazbyt ufa mocy.

45 Kocie, wszytko to  do czasu,
Strzeż wilka wyszczekać z lasu;
A może być i w tym  stadzie,
Co już myśli o zakładzie.

PIEŚŃ  4

Komum ja ty  kwiatki rwała 
I  ten wianek zgotowała?
Tobie, miły, nie inszemu,
Któryś sam mił sercu memu.

W.29 t  P : tiii nim.
w. 30 w P : On przedsią ogonem wzgórą; w E : przethjie. 
w. 34 w P : przedsią; w R: przedjie.
W.36 w P : Gdzie; w  R : Kiedy (i wskutek tego usterka rytmiczna: dziewięcio- 

zgłoskowiec).
w. 37 w P  : w nim. 
w. 40 w P  : zdwźdy. 
w. 44 w P : ufa zAwżdy.

P ie ś ń  4. Tytuł: w R : Piesn 4; w P : P A N N A  I I I I .
w. 1 w P  : Jcwiateczki.
w. 2 w P : A  ten ... gotowała
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5 Włoż na piękną głowę swoję 
Tę rozkwitłą pracą moję,
A mnie samę na sercu miej,
Toż i o mnie sam rozumiej.

s. 131 Żadna chwila ta  nie była,
10 Żebych cie z myśli spuściła;

I  sen mie prącej nie zbawi,
Śpię, a myślę by na jawi.

Tę nadzieję mam o tobie,
Że też mnie masz za co sobie,

15 A nie wzgardzisz chucią moją,
Ale mi ją oddasz swoją.

Tego zataić nie mogę,
Co mi w sercu czyni trwogę: 
W szytki tu  wzrok ostry m ają 

20 I  co piękne dobrze znają.

Przebóg, siostry, za to proszę,
Niech tej krzywdy nie odnioszę, 
By mie która w to  tknąć miała
O com sie <ja> utroskała.

25 O wszelaką inszą szkodę
Łacno przyzwolę na zgodę,
Ale kto mie w miłość ruszy, 
Wiecznie będzie krzyw mej duszy!

W. 5 W P : twoją.
w. 6 w E : The, a może: Thą, gdyż końcowe „e” nieco inne, por. Fieśni wtorej 

w. 2 i 26, Pieśni 3 w. 3, 16 i 24 i we wstępnym wprowadzeniu w. 3. 
w. 10 w P : cię 
w. 11 w P : mię prace. 
w. 14 w P : mię też. 
w. 15 w P : A n i wzgdrdzisz. 
w. 21 w P : o to proszę. 
w. 22 w P : nie odnoszę. 
w. 23 w P : mię.
w. 24 w E : siedmiozgłoskowiec, brak „ ja” , uzupełniono według P. 
w. 27 w P : mię.
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PIEŚŃ  б

Zwierzęć sie, gromado moja,
Ше mam przed Szymkiem pokoja. 
Za trzewik mi zastępuje,
A powiada, że miłuje.

s. 132 Б Szymku, by <to> prawda była,
Dobrze bych Bogu służyła,
Ale ty  rad z ludzi szydzisz, 
Zwłaszcza gdy prostaka widzisz.

Tobie to  wolno samemu,
10 Ale, wiere, nie inszemu,

Bo ty  z tym  nadobnie umiesz,
A gdzie kogo tknąć, rozumisz.

I  która by nie szła rada 
Za tak  gładkiego sąsiada?

16 Podajże jej kęs nadzieje,
Alić sie już moja śmieje.

I  samam tak  głupią była,
Żem ci też kiedyś wierzyła;
Dziś już nic i pókim żywa,

20 Znam cie ziółko, żeś pokrzywa.

Ze mną sobie rzecz najdujesz,
Drugiej nogę przystępujesz.
Odpuść mi; silnyś przechyra,
A ja  z takim  nie mam mira.

25 Ше sprawujże sie przez miarę,
Boć zaś ludzie dadzą wiarę;
A mało sobie poprawisz,
Że mnie w nieprawdzie zostawisz.

P ie ś ń  5. Tytuł: w R : Piesn 5; w P : P A N N A  V.
w. 6 w R : siedmiozgłoskowiec, brak „ to” , uzupełniono według P.
w. 10 w P : wierę ; w R : wiere.
w. 12 w P : rozumiesz.
w. 13 w P : I  któraż by.
w. 18 w R : Zem, lub może: Zęm, por. przypis do w. 6 Pieśni 4-, w P : kiedy. 
w. 20 w P  : cię. i-
w. 28 w P : mię.
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PIEŚŃ  6

Gorące dni nastawają,
Suche role sie padają,
Polny źwierZ, co głosu staje, 
Gwałtownemu słońcu łaje.

s. 133 5 Już mdłe bydło szuka cienia
I  ciekącego strumienia,
A pasterze, chodząc za niem, 
Budzą lasy swoim graniem.

Żyto sie w polu dostawa 
10 I z  swoją barw ą znać dawa,

Że już niedaleko żniwo:
Miej sie do sirpa co żywo!

Sirpa trzeba oziminie,
Kosa sie Zejdzie jarzynie;

15 A wy, młodzi, noście snopy, 
Drudzy układajcie w kopy!

Gospodarzu nasz wybrany,
Ty masz mieć wieniec kłosiany; 
Gdy w ostatek zboża zatnie 

20 Krzywą kosą już ostatnie.

A kiedy z pola zbierzemy,
Tam  dopiro odpocziniemy 
Dołożywszy z wierszchem broga; 
Już więc, dzieci, jedno Boga.

P ie ś ń  6. Tytuł: w  R : Piesn 6; w  P : P A N N A  V I.
w. 3 w P : Świercz.
w. 7 w P : I  pdjtérze.
w. 9 w P : I  jwoią.
w. 11 w  P : Й .
w. 12 w P : éiérpd.
w. 13 w  P : Siérpâ.
w. 15 w P : młodszy.
w. 18 w P :  więniec.
w. 20 w P : krzywa Tcosd.
•w. 22 w P : Tam dopiero odpoczniemy; w R błędnie: odpoczinyemy (i dziewięcio- 

zgłoskowiec).
w. 23 "w R : z wierffchem; w  P : z wierzchem.
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25 W  ten czas, gościu, bywaj u  mnie,
Kiedy wszytko najdziesz w gumnie, 
A jeśli ty  rad  odkładasz,
Mnie do siebie drogę zadasz.

PIEŚŃ  7

s. 134 Prozno cie patrzyć w tym  kole:
Twoja, miły, rozkosz pole;
A raczej zwierz leśny bijesz,
USTiż tańcujesz albo pijesz.

5 J a  też, bych nabarziej chciała,
Trudno bym  sie zdobyć miała 
Na lepsz<ą> myśl, bo <p>o tobie 
Serce zawżdy tęskni sobie.

Wolałabych też tam  czasem,
10 Gdziekolwiek pod gęstym lasem 

Użyć z tobą towarzystwa,
Pomogę ja i myśliwstwa.

Czego miłość nie przywyknie?
Już ja  trafię, kędy pies krzyknie,

15 Gdzie zajeżdżać zającowi,
Mając charty pogotowi.

A kiedy rzucisz sieć długą,
Jeslić się swoją posługą 
№  nacz więcej nie przygodzę,

20 Niech za tobą smycz psow wodzę.

Żadna gęstwa, żadne głogi 
Nie przekażą mojej drogi:

w. 26 w P : wszystko.
w. 28 w E : drogę, a może drogę, por. przypis do w. 6 Pieśni 4.

P ie ś ń  7. Tytuł: w E : Piesn 7; w P : P A N N A  V II . 
w. 1 w  P : cię patrzam. 
w. 5 w P : bym.
w. 7 w E : Nalepsza mysi bo tho thobie; w  P : N d lepszą myśl, bo po tobie, 
w. 9 w  P : Wolałabym też tym czâjem. 
w. 12 w P :  myślistwa.
w. 14 w P : gdy pies; w R: kertdy pies (i dziowięciozgłoskowiec). 
w. 21 w E : zadnę lub znak po żadne.
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Tak lato jako śrzerzogę 
Przy tobie ja  wytrwać mogę.

25 Albo, moj myśliwcze, tedy
Pokwap’ sie do domu kiedy :
Albo mnie ciężko nie będzie 
Ciebie naśladować wszędzie.

s . 135 PIEŚŃ 8

Pracowite woły moje,
Przy tym  lesie chłodne zdroje
I  łąka nie przepasiona,
Kosą nigdy nie sieczona.

5 Tu wasza dziś pasza będzie,
A ja, mając oko wszędzie,
Będę nad wami siedziała
I  tym  czasem kwiatki rwała.

Kwiatki barwy rozmaitej,
10 K tóre na łubce obszytej 

Usadzę w nadobne koło
I  włożę na swoję czoło.

Tak dziwka, jako młodzieniec,
Ше proś mie ni<k>t o moj wieniec! 

15 Samam go swą ręką wiła,
Sama go będę nosiła.

Dałam wczora tak i drugi,
Będzie mi go żal czas długi,
Bo mię za raz pobrać dano,

20 Czego mi czynić nie miano.

w. 28 T  P : ndszłddowdó.

P ie ś ń  8. Tytuł: w R: Pieśń 8; w P : P A N N A  V I I I .
w. 4 w R : jieczoną (por. przypis do w. 24 tejże Pieśni).
w. 7 w R : Bende; w P : Będą.
w. 12 w P : swoje; w R: swoję (!).
w. 13 w P : dziewka.
w. 14 w P : mię nikt; w R : mye nickth.
w. 16 w E : bende; w P : będę.
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Pracowite woły moje,
W am płyną te chłodne zdroje! 
W am kwitnie łąka zielona 
Kosą nigdy nie sieczona!

PIEŚŃ  9

s. 136 J a  śpiewam, a żal zakryty
Mnoży we mnie żal obfity. 
Śpiewa więzień okowany,
Tając na czas wnętrznej rany.

5 Śpiewa żeglarz w cudze strony 
Nagłym wiatrem zaniesiony;
I  oracz ubogi śpiewa,
Chód od prącej aż omdlewa.

Śpiewa słowik na topoli,
10 A w sercu go przedsie boli

Jaw na krzywda; mocny Boże, 
Iż z człowieka p tak  być może.

Nadobna to  dziewka była,
Poki między ludźmi żyła:

15 Toć niebodze zawadziło,
Bo kożdemu piękne miło.

Zły a niewierny pohańcze,
Zbójca własniej niż posłańcze! 
Miawszy odnieść siostrę żenie, 

20 Zaniosłeś ją  w leśnie cienie.

w. 24 w E : jsieczona; w P : sieczona (ale w w. 8 w E : ceajsem,).

P ie ś ń  9. Tytuł: Piesn 9 (na в. 136) i  8 (przekreślone) oraz 9 (na s. 136 u  góry); 
w P : P A N N A  I X .  

w. 1 w P : płaczę.
w. 2 w P : płdcz obfity; w R : żal (zapewne błąd kopisty).
w. 10 w E : przethjie; w P : przedsię.
w. 11 w P : Dawna krzywda.
w. 13 w P : Nadobnać.
w. 15 w P : Tóż; w E : Thoc.
w. 16 w P : kdżdemu.
w. 18 w P :  własny.
w. 20 w P : Zdwiódłeś... w leśni. If



R Ę K O P IŚM IE N N A  W E RS.ТЛ „S O B Ó T K I” 47

Proznoś jej język urzynał,
Bo wszytko, coś z nią poczynał, 
Krwią na rąbk<u> wypisała
I  smutnej siestrze posłała.

25 Ше wymyślaj przyczyn sobie,
Już pewna sprawa o tobie;
Ше składaj nic na źwirz chciwy, 
Twoj umysł krzyw niecnotliwy.

s. 137 Siadaj za stoł, jeśliś głodzien,
30 Nakarmię cie, czegoś godzien.

Już ci żona warzy syna, 
Nieprzejednana^ to wina.

Ше wisz, królu, nie wisz, jaki 
Obiad i co za przysmaki 

35 Na twym  stole: ach, łakomy,
Swe ciało jesz niewiadomy!

A gdy go tak  uraczono,
Głowę na wet postawiono;
Temu czasza z rąk  wypadła,

40 Język zmilknął, a twarz zbladła.

A żona powstawszy z ławy:
„Coé sie zdadzą te potrawy?
To za tw ą niecnotę tobie,
Zdrajca moj w synowskim grobie!”

46 Porwie sie mąż ku niej za tym ,
Alić moj dudk<i>em czubatym ; 
Sama sie w jaskółkę wdała,
Oknem, łając, wyleciała.

w. 23 w E : rąmbką (!).
w. 26 w P : Pewnać już.
vr. 27 w P  : zwierz.
w. 28 w P : Umysł twój.
w. 30 E  i P : Nakarmię cię (w E : czie).
w. 33 w  P : N ie wiész, królu, nie wiész.
w. 36 w  E : Swę lub znak po Swe.
w. 38 w P : na wet przyniesiono.
w. 44 w P : Zdrajca mój, synowski grobie.
w. 46 E : moy duthkem; P : ndsz dutkiem.
w. 48 w P : połecidłd.
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A ona niewinna cora
Obrosła w słowicze piorą:
I  dziś wdzięcznym głosem cieszy, 
K to sie kolwiek w drogę śpieszy.

Chwała Bogu, że ty  kraje 
№esą insze obyczaje,
Ani w Polszczę, jako żywy, 
Niesłychany takie dziwy.

Jednak ja  mam, co mię boli,
A by dziś nieludziom kwoli,
Co śpiewam, płakać bym  miała, 
kcz me pieśni płacz bez mała.

U nas miłość, u nas zgoda, 
t r  nas wolność i swoboda,
Ale choć bym był i w niebie 
]§ie wstawa, miła, bez ciebie.

PIEŚŃ  10

Owa u  ciebie, moj miły,
Me prośby ważne nie były; 
Proznom ja łzy wylewała
I  żałośnie narzekała.

8 Przedsieś ty  w swą drogę jechał,
A mnie nieszczęsnej zaniechał

w. 53 w E : thy ; w P  : té. 
w. 54 w P : Niosą inszé obyezdie. 
w. 56 w P : Zjawiły sie. 
w. 58 w S  łącznie napisano: Aby. 
w. 59 w P : bych.
w. 60 w E kopista napisał najpierw: „m u” , a potem  poprawił na „me” . 
Obok ww. 58 — 60 w E wpisano potem na lewym marginesie innym atram entem , 

ręką najprawdopodobniej tą  samą tekst dodatkowej zwrotki. W ostatnim  wersie: 
„Nie wstawa” lub: „Nie zostawa” (wtedy byłoby 9 zgłosek).

P ie ś ń  10. Tytuł: w E : Piesn 10.; w P : P A N N A  X . 
w. 2 w E : prozbi.
w. 5 w R : Przethjies ; w P  : Przedsięś. 
w. 6 w P : mnieś.

s. 138

60
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R Ę K O P IŚM IE N N A  W E R S JA  „S O B Ó T K I” 49

W  ciężkim żalu, w którym  muszę 
Wiecznie trapić prze cię duszę.

Bodaj wszytkich m ąk skosztował,
10 K to naprzód wojsko szykował,

A wynalazł swoją głową 
Strzelbę srogą, piorunową.

Jakie głupie ludzkie sprawy,
Szukać śmierci przez boj krwawy!

15 A ona i tak  człowieczy
Upad ma na dobrej pieczy.

Przynamniej by  mi w potrzebie 
Wolno stanąć wedle ciebie: 
Przywykłabych i ja  zbroi,

20 Bodaj przepadł, kto sie boi!

Jednak ty  tak  chciej być śmiałym, 
Jako by sie wrócił całym,
A nie dał umrzeć mnie smutnej 
W  płaczu i w trosce okrutnej.

s. 139 25 A wiarę coś mi ślubował,
Pomni, abyś przy tym  chował;
Tę mi przynieś a sam siebie,
Dalej nie chcę nic od ciebie.

PIEŚŃ  11

Skrzypku, by w tej pięknej rocie 
Usłyszyć co o Dorocie,
Weźmi gęśle, jakoć miła,
A zagraj, nie myśląc siła.

w. 8 w P : trapić moię duszę. 
w. 11 w P : I  wynalazł.
w. 12 w  E : Strzelbe lub Strzelbę, por. niżej pizypis do w. 28. 
w. 13 w E : głupie luezkie; w P : ludzkie głupie. 
w. 18 ¥  P : wedła. 
w. 23 w P : nie daj.
¥ .  25 w  E : wyare; w P : wiarę.
w. 28 w E : nie eheze (w P : nie chcę), a może chczę, por. przypis do w. 6 Pieśni 4, 

w. 24 i 3 Pieśni 3, w. 26 Pieśni wtorej.

P ie ś ń  11. Tytuł: w  E : Pieśń 11; w P : P A N N A  X I .

Miscellanea staropolskie, 3 4
i



50 JA N  K O C H A N O W SK I

6 M eprzepłacona Doroto,
Co między pieniądzmi złoto,
Co miesiąc między gwiazdami,
Toś ty  jest między dziewkami.

Twoja kosa rozczosana 
10 Jako  brzoza przyodziana;

Twarz jako kwiatki mieszane, 
Lelijowe i różane.

Nos jako <sznur upleciony),
Czoło m arm ur wygładzony,

16 Brwi wyniosłe i czarniawe,
A oczy dwa węgla prawe.

U sta twoje koralowe,
A zęby szczere perłowe:
Szyja piękna, okazała,

20 Piersi jawne, ręka biała.

Serce mi zakwitnie prawie,
Przy twej przyjemnej rozprawie: 

s. 140 A kiedy cię pocałuję,
Trzy dni w gębie cukier czuję.

25 W  tańcuś jak jedna bogini,
A co cie wdzięczniejszą czyni:
Ше masz w tobie nic hardości,
Co więc rzadko przy gładkości.

Tymeś wszytkim ludziom miła 
30 A mnieś wiecznie zniewoliła,

w. 6 w P : pieniędzmi. 
w. 8 w P : miedzy.
w. 13 w R : Nos ÿako (vplieczÿonÿ) snur — nawias postawiony przez kopistę 

oznaczał, iż zawarty w nim wyraz winien być przestawiony, świadczy zresztą o tym  
wyraźnie rym ; ten  oczywisty i zauważony przez przepisywacza błąd poprawiono 
w transkrypcji, przywracając w nawiasie kątowym tekst poprawny, identyczny 
z wersją P.

w. 14 w P : Czoło iak mdrmór gładzony.
w. 16 w P : czdrndwé.
w. 17 w P : koraiowé; w R: koralowe.
w. 26 w P  jkutnieyszą.
w. 29 w P : ludźióm wszytkim. |j-
w. 30 w P  : I  mnieś.
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Prze to  cie me głośne struny 
Będą sławić na wsze strony.

PIEŚŃ  12

Wsi spokojna, wsi wesoła,
K tóry  głos twej chwale zdoła, 
K to twe wczasy, twe pożytki 
Może spomnieć za raz wszytki.

5 Człowiek w twej pracy uczciwie 
Bez wszelakiej lichwy żywię; 
Pobożne jego staranie 
I  beśpieczne nabywanie.

Inszy sie ciągną przy dworze 
10 Albo żeglują przez morze,

Gdzie człowieka wicher pędzi, 
A śmierć bliżej niż na piędzi.

Najdziesz, kto w pła t język dawa, 
A radę na funt przedawa,

15 Krwią drudzy zysk oblewają, 
Garła na to  odważają.

Oracz pługiem zarznie w ziemie, 
Stąd i siebie, i swe plemię, 

s. 141 Stąd roczną czeladź i wszytek
20 O patruje swoj dobytek.

Jem u sady obradzają,
Jem u pczoły miod zbierają, 
Nań przychodzi z owiec wełna 
I  zagroda jagniąt pełna.

w. 31 w P : cię... stróny.

P ie ś ń  12. Tytuł: w E : Piesn 12; w P : P A N N A  X I I .
w. 3 w  P  : kto pożytki.
w. 4 w P : wjpómnićć.
w. 5 w P : w twéj pieczy.
w. 8 w R : bespiecznę.
w. 16 w P : Gdrdłd.
■w. 17 w R : ziemie; w  P : zięmię. 
w. 22 w P : pjczoły... dawaią. 
w. 23 w P : N am  przychodzi.
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25 On łąki, on pola kosi,
A do gumna wszytko nosi.
Skoro też siew odprawiemy,
Komin wkoło obsiędziemy.

Tam już pieśni rozmaite,
30 Tam  będą gadki pokryte,

Tam  trefne plęsy z ukłony,
Tam  i cenar, i goniony.

A gospodarz wziąwszy siatkę 
Idzie mrokiem na usadke 

35 Albo sidła stawia w lesie,
Jednak zawżdy co przyniesie.

W  rzece ma gęste więcierze,
Czasem wędą ryby bierze:
A rozliczni ptacy wkoło 

40 Ożywają sie wesoło.

Stada igrają przy wodzie,
A sam pasterz, siedząc w chłodzie, 
Gra w piszczałkę proste pieśni; 
Satyrowie skaczą leśni.

45 Za tym  sprzętna gospodyni
O wieczerzy pilność czyni,
Mając doma ten dostatek,
Że sie obejdzie bez jatek.

Ona sama bydło liczy,
Kiedy z pola idąc ryczy,
Ona i spuszczać pomoże,
Męża wzmaga jako może.

A niedorośli wnukowie,
Chyląc sie ku starszej głowie,

w. 32 w P : Tdm cêndr i goniony (siedmiozgłoskowieo).
w. 33 w R: fiathJcę; w P : siadkę.
w. 34 w P : ufadkę; w R : ujadke.
ww. 41 — 44 Por. Pieśni J . Kochanowskiego, Pieśń I I  „Ksiąg wtórych” , 

ww. 37 — 40.
w. 43 w R': piszczałkę lub piszczałkę.
w. 44 w P  (i w Pieśniach I I ,  2, 40) : A faunowie jkaczą leśni.
w. 46 w P : O wieceerzéj.

S. 142
50



R Ę K O P IŚM IE N N A  W E R S JA  „S O B Ó T K I’ 63

W ykną przestawać na male, 
W styd i cnotę chować w cale.

Dzień tuż, ale jasne zorze 
Zapadłyby znowu w morze, 
Niżby moj głos wyrzekł wszytki 
Wieśne wczasy i pożytki.

F in is

w. 66 w II : cznothe ; w P : cnotę.
w. 57 w P : Dźień tu; w R: Dzień thuz.

PRZYDATEK DO KOMENTARZA

W R na s. 126 pod tytułem  Sobothky Jana Kochanowskiego dopisek niewątpli
wie późniejszy: „Drukowane w zbiorach. Pieśni Kochanowskiego, ale nieco odmienne 
co do przestarzałych wyrazów — porów<naj> wy<danie> Bohomolca, p. 466, 199” 
(sic!). W wydanych przez F. Bohomolca dwukrotnie (Warszawa 1767 i 1768) Jana  
Kochanowskiego Rymach wszytkich w jedno zebranych. Prócz tych, które wolniejszemi 
żartami uczciwych czytelników odrażały — w obu edycjach na s. 466 — 481 znajduje się 
Pieśń świętojańska o Sobótce. Prawdopodobnie więc cyfra „199” pojawiła się wskutek 
omyłki, zam iast „481” ; również w staropolskich wydaniach zbioru Jan  Kochanowski 
nigdzie Sobótki nie znajdujem y na tej stronie, natom iast w wyd. Jan  Kochanowski, 
Kraków 1600, na s. 199 rozpoczynają się Pieśni, po których Sobótka od s. 250.



MAKIAN KACZMAREK

Pracowity dorobek poetycki Samuela Twardowskiego obfituje w utwo
ry, które, wyznaczone „panegirycznymi okazjami” , tworzą pokaźny 
rejestr rzeczywistych i zamierzonych protektorów autora Miscellanea 
selecta. Okolicznościowe ry tm y opiewały ich narodziny, czyny i zgony, 
wyliczały zasługi licznych przodków i potomków, uwieczniały rodzinne 
wydarzenia i uroczystości. Ilość konwencjonalnych tem atów szła w parze 
Z różnorodnością gatunkową panegiryków Twardowskiego. W  zależności 
od potrzeby powstawały poematy, ody, pieśni, epitafia i epitalamia. 
Wśród wymienionych odmian gatunkowych pieśni weselne znalazły się 
nieprzypadkowo na ostatnim  miejscu. Do niedawna znana była tylko 
jedna, i to  z ty tu łu . Druga, odnaleziona przez Alojzego Sajkowskiego 
i wydana przed kilku la ty  w „Archiwum Literackim” 1, powiększyła 
spuściznę literacką Twardowskiego o jeszcze jeden utwór.

Epitalamium , znane dotychczas tylko z ty tu łu , zostało napisane 
Z okazji ślubu Jakuba Bozdrażewskiego z Anną Przyjem ską i ofiarowane 
młodej parze. Świadczy o tym  odpowiednio rozbudowany ty tu ł utworu: 
Jaśnie Wielmożnej Parze Je(g')o M-ści Panu Jakubowi z Rozdrażewa 
RozdrażewsMemu etc. i  Jej M-ści Paniej Annie ze Bnina PrzyjemsMej, 
marszalkowej nadwornej koronnej, epitalamium  [...]  zaśpiewane w Koźmi
nie dnia 2 Octob(ris> roku 16442. Panegiryk wydano jako osobną bro

KOŹMIŃSKIE EPITALAMIUM SAMUELA TWARDOWSKIEGO

1 A. S a jk o w sk i, Ostatni utwór Samuela Twardowskiego, [Epitalamium Piotra 
i  A nny Opalińskich], Miscellanea staropolskie, „Archiwum Literackie” , t . VI, Wrocław 
1962, 8. 7 0 -9 5 .

1 W bibliografii twórczości Twardowskiego utwór ten  początkowo określano 
jako zaginiony. Estreicher (X X X I, s. 438) podaje: „D ruk dziś nie znany 1” ; w zesta
wieniu wydań dzieł Twardowskiego, dokonanym przez Stanisława Turowskiego, 
przy ty tu le koźmińskiego epitalamium znajduje się uwaga: „Edycja ta  zaginęła” 
(S. T u ro w s k i, ' Samuel ее Skrzypny Twardowski i jego poezja na tle współczesnym, 
Lwów 1909, s. 127). Alojzy SajkowskitjT dwóch swoich pracach wymienia Epitala
mium  jako utwór znany z ty tu łu  (A. S a jk o w sk i, Krzysztof Opaliński wojewoda
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szurę folio (18,5x28,5 cm) liczącą 14 stron, w tym  2 nlb., i ozdobioną 
barokowymi drzeworytami.

Na karcie tytułowej znajduje się owalny wieniec z wkomponowanym 
tytułem , sam tekst poprzedzają i kończą ozdobniki o motywach roślin
nych; pierwszy wers rozpoczyna się od bogatego inicjału. Jedyny egzem
plarz tej edycji zachował się w zbiorach starodruków Biblioteki Kórnic
kiej PAN (sygn. 3413). Na karcie tytułowej brak miejsca i roku wydania, 
jednak zbadanie typograficznej proweniencji unikatu oraz dokładna data 
ślubu umieszczona w ty tu le umożliwiają ustalenie brakujących danych 
bibliograficznych.

Epitalamium  powstało w okresie szczególnie ożywionych kontaktów 
wydawniczych Twardowskiego z Lesznem. W  roku 1643 w leszczyńskiej 
oficynie braci czeskich, prowadzonej przez Daniela Yetterusa, w ydru
kowano Pałac Leszczyńskich. W  dwa la ta  później w tej samej drukarni 
wytłoczono drugie wydanie tego poematu. Dwa następne utwory w kolej
ności chronologicznej: Książę Wiśniowiecki Janusz i Władysław I V  były 
drukowane również przez Yettera i ukazały się w roku 1646 i 1649. Cztery 
edycje trzech dzieł w jednej oficynie na przestrzeni siedmiu la t świadczą
o uprzywilejowaniu poety ze Skrzypny wśród klientów typografa „Gym
nasii Lesnensis” . Trwałość związków Twardowskiego z oficyną Yetterusa 
potwierdza również pierwsze wydanie Wojny domowej, które wydruko
wano w Lesznie między rokiem 1651 a 1655.

Częstotliwość edycji utworów Twardowskiego wśród druków Yet
te ra 3 na przestrzeni tak  krótkiego okresu czasu umożliwia wysunięcie 
hipotezy, że koźmińskie epitalamium „zaśpiewane” w 1644 r. zostało 
również wydrukowane w Lesznie. Przypuszczenie to  potwierdzają bar
dziej konkretne argumenty, których dostarcza typograficzna strona 
starodruku. W ażny dowód stanowi wspomniany już drzeworyt w kształ
cie owalnego wieńca, ozdabiający kartę tytułow ą Epitalamium. Identycz
ny drzeworyt o tych samych wymiarach został umieszczony na karcie 
tytułowej pierwszego wydania Władysława IV ,  wydrukowanego przez 
Yettera. Jedyny inicjał w tekście pieśni weselnej posiada swój wierny 
odpowiednik w inicjale rozpoczynającym „P unk t I ” Władysława IV ,  
zarówno pod względem rysunku litery, jak  i układu motywów roślinnych4. 
Wreszcie argument najbardziej ważki, wynikający z porównania składu

poznański, Poznań 1960, s. 111; i te n ż e , Ostatni utwór Samuela Twardowskiego, s. 70). 
Dopiero Nowy Korbut odnotowuje starodruk jako unikat Biblioteki Kórnickiej z poda
niem ilości wersów.

a Długotrwałe związki Twardowskiego z heretycką oficyną braci ozeskich s ta 
nowią ciekawy przyczynek do biografii poety, wymagający osobnego omówienia.

4 S. T w a rd o w sk i, Władysław IV , krół polski i  szwedzki, Leszno 1649 (na dru
giej karcie tytułowej z drzeworytem — rok 1650), s. 1.
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Epitalamium  i Władysława IV .  Obydwa utwory złożono ozdobną kur
sywą, w rysunku zbliżoną do „ukośnego” pisma Jan a  Januszowskiego. 
Powtarzające się w drukach charakterystyczne uszkodzenia czcionek, 
a także pewne właściwości ich kroju dowodzą w sposób nie ulegający 
wątpliwości, że Epitalamium  wydrukowano w leszczyńskiej oficynie 
V etterusa5.

Okolicznościowy charakter panegiryku wyznacza z dużą dokład
nością rok jego wydania. Należy przyjąć, że koźmińskie epitalamium 
wydrukowano dopiero po uroczystości zaślubin, a w najlepszym wypadku 
tuż przed nią, ponieważ jesżcze pod koniec sierpnia 1644 r. „terminus 
aktu  wesela” był wyznaczony na 29 września, a nie 2 października®, 
nie mówiąc już o wielu przeszkodach na drodze do opiewanego związku 
małżeńskiego.

Odrębnego wyjaśnienia wymagałaby sprawa stosunku poety do 
młodej pary. Związki Twardowskiego z domem Opalińskich, skąd wywo
dziła się oblubienica, są potwierdzone znanymi fak tam i7. Natom iast 
udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, co łączyło autora koź
mińskiego epitalamium z jego bohaterem, będzie możliwe dopiero po 
zakończeniu poszukiwań archiwalnych, które pozwolą na uzupełnienie 
pewnych luk, tak  licznych w biografii poety. Związki łączące Twardow
skiego z rodziną Rozdrażewskich musiały być dość silne, skoro czyny 
wojenne ojca bohatera jEpitalamium, Jana  Eozdrażewskiego, zostały 
utrwalone aż w dwóch dziełach: Przeważnej legacji i Władysławie I V  
(fragment 14-wersowy). Nie ulega wątpliwości, że poeta bawił niejedno
krotnie na zamku koźmińskim, o czym świadczy wzmianka w Pobudce 
wychodzącemu wojsku pod Ołykę, nawiązująca do koźmińskiej rezydencji:

W stydziem się? Czy nas lew koźmiński goni ! 8

" Sugestia, jakoby Epitalamium  zostało wydrukowane w Koźminie, zawarta 
w  opisie bibliograficznym unikatu (katalog starodruków Bibl. Kórnickiej), jest po
zbawiona podstaw. O istnieniu w X V II w. drukarni w Koźminie brak jakichkolwiek 
informacji (por. m. in. S. Ł u k o m sk i, Koźmin W ielki i Nowy. Monografia historyczna 
Poznań 1914).

6 Świadczy o tym  zdanie w liście Krzysztofa Opalińskiego, b rata  przyszłej żony 
Eozdrażewskiego, z dnia 28 V III 1644 r.: „Wesele nam barzo niewesołe na ś<więty> 
Michał z dokładem moim złożone” (Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza 
1641 — 1653, red. i wstęp E. Poliak, oprać. M. Pełczyński i A. Sajkowski, Wrocław 
1957, s. 231). Dopiero w liście z 13 IX  1644 r. pojawia się informacja o dacie ślubu 
zgodnej z datą  umieszczoną w ty tu le  koźmińskiego epitalamium.

7 Zagadnienie stosunków łączących Twardowskiego z rodem Opalińskich zostało 
omówione przez A. Sajkowskiego w biografii Krzysztof Opaliński, s. 112 — 115.

8 S. T w a rd o w sk i, Pobudka wychodzącemu wojsku pod Ołykę pro 1 M aii Anno  
1649, wyd. A. Sajkowski, p o b u d k a ” Sarf uela Twardowskiego, Miscellanea staropolskie, 
2, „Archiwum Literackie” , t. X , Wrocław 1966, s. 151, w. 65.
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Przedstawione w Epitalamium  perypetie miłosne pary bohaterów 
wymagają nakreślenia ich „duktów życia” . Sławiona przez poetę staro
żytność „panów z Rozdrażewa” nie jest tylko panegiryczną konwencją, 
ponieważ w herbarzach ród Bozdrażewskich, pieczętujący się Doliwą, 
zaliczany jest do najstarszych w Wielkopolsce9. Potomek senatorów, 
Jakub Hieronim Bozdrażewski, był synem Jana, piastującego godność 
krajczego królowej, i Gryzeldy z Sobieskich. Obszerny wywód o urodzi-' 
nach bohatera Epitalamium  podczas chocimskiej wojny pozwala na przy
puszczenie, że nastąpiły one około roku 1621. Po przedwczesnej śmierci 
ojca (1628 r.) małoletni Jakub, jako jedyny spadkobierca (jego starszy 
brat, nie znany z imienia, zginął młodo w Niderlandach), odziedziczył 
bogaty klucz krotoszyński, powiększony później o starostwa konińskie 
(po małżeństwie z Anną Przyjemską), odolanowskie i kolskie.

Posiadłości Jakuba graniczyły z kluczem koźmińskim, którego właści
cielką, po śmierci męża, marszałka Stanisława Przyjemskiego, była Anna. 
Pierwsze, okrężne zresztą starania o rękę sąsiadki — wdowy, podjął 
Bozdrażewski już w lu tym  1643 r . 10 Ше zrażony licznymi przeszkodami 
i przeciwnościami, do których trzeba będzie jeszcze powrócić, w paździer
niku 1644 r. osiągnął swój cel. W  połowie roku 1646 szczęśliwej parze, 
zgodnie z życzeniami poety w zakończeniu Epitalamium , urodził się syn 
Jak u b 11. Małżeństwo trwało tylko niecałe cztery lata. Po śmierci Anny 
(1648) Bozdrażewski ożenił się po raz drugi z Opalińską, K atarzyną, 
córką Łukasza Opalińskiego (seniora), marszałka wielkiego koronnego, 
wdową po Zbigniewie Firleju, staroście lubelskim. Jako kasztelan kaliski 
(od 1651 r.), a później wojewoda inowrocławski (1654), posiadał w K roto
szynie liczny dwór z kapelą i nadwornymi malarzami oraz prowadził 
wystawny tryb  życia12.

Bzemiosło wojenne nie było obce staroście konińskiemu, o czym 
świadczy jego czynny udział w licznych potrzebach wojennych. W  czerwcu 
1648 r. pułkownikował wielkopolskim oddziałom wyprawionym na U kra
inę. Pod Ujściem należał do nielicznych senatorów, którzy nie podpisali 
ak tu  kapitulacji. W  latach potopu walczył przeciw Szwedom, odznaczył 
się przy zdobyciu Kalisza i własnym sumptem wystawiał całe chorągwie. 
Zmarł 4 IY  1662 r . 13, pozostawiając kilkoro dzieci z drugiego małżeństwa.

9 Por. m. in. T. Ż y c h liń s k i ,  Złota księga szlachty polskiej, t. II, Poznań 1880, 
s. 269.

10 Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza, s. 122.
11 Wspomina o tym  K. Opaliński w liśoie z 12 V II 1646 r., Listy, s. 122.
12 Ż y c h liń s k i , op. cit., s. 263.
13 Według Żychlińskiego Jakub  Bozdrażewski zmarł 12 IV 1669 r. (op. cit., 

s. 263).
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Piękna marszałkowa, Anna Beata z rodowego Bnina, pochodziła 
z możnego i starodawnego rodu Opalińskich herbu Łodzią. Z pięciorga 
dzieci P iotra Opalińskiego, wojewody poznańskiego, i Zofii Kostczanki 
była najstarszą córką. D atę urodzin wojewodzianki można określić tylko 
w przybliżeniu — ok. roku 1613. Wcześnie (11 X I 1629) wyszła za mąż 
za niedawno owdowiałego starostę generalnego wielkopolskiego, pana 
na Koźminie, Stanisława Przyjemskiego, k tóry w tym  samym roku 
otrzym ał godność marszałka nadwornego koronnego. Trwające 13 la t 
pożycie małżeńskie było chyba szczęśliwe, skoro w tym  czasie pani m ar
szałkowa powiła pięcioro dzieci14. Stanisław Przyjemski Zmarł 28 paź
dziernika 1642 r., nie dożywszy nawet 50 la t. Staraniem  wdowy odbył 
się uroczysty pogrzeb w Koźminie, gdzie marszałek został pochowany15. 
Po śmierci męża Anna odziedziczyła znaczną fortunę, obejmującą klucz 
koźmiński wraz z przyległymi: jarocińskim i borkowskim, a także dwa 
in tratne starostwa : osieckie i konińskie. Młoda i nie pozbawiona wdzięków 
niewieścich wdowa, chociaż obarczona czworgiem nieletnich dzieci, była 
więc zaliczana do bardziej atrakcyjnych partii. Dlatego zaraz po pogrze
bie pojawili się pierwsi konkurenci. W  niecałe dwa la ta  później, wbrew 
zakazom swoich braci, Krzysztofa i Łukasza, marszałkowa została żoną 
swego sąsiada, młodszego od niej o 8 la t — Jakuba Bozdrażewskiego. 
Jeszcze w poprzednim małżeństwie zasłynęła Z pobożności oddając wszyst
kie klejnoty na ozdobienie cudownego obrazu w B orku16. Według ffie- 
sieckiego wkrótce przed śmiercią miała proroczy sen17. Anna Bozdra-

14 P iotr (ot. 1631 — 1674), Andrzej (1632 — 8 IV 1677), Stanisław Łukasz (16 I I I
1636-1667), Władysław Wojciech (21 IV 1637-11  I I  1640) i K atarzyna (4 X II 
1639—6 IX  1675). Bliższe informacje biograficzne dotyczące dzieci Stanisława P rzy
jemskiego podaje Stanisław Łukomski (Koźmin W ielki i  Nowy, s. 118, 126 — 130). 
Krzysztof Opaliński w liście pisanym z Koźmina w dniu 14 I  1643 wspomina o uro
dzeniu przez Annę Przyjem ską nieżywej córki (Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata 
Łukasza, s. 115).

16 Na okazałej trum nie cynowej, k tóra znajdowała się w podziemiach koźmiń
skiego kościoła parafialnego, na polecenie Anny został umieszczony napis sławiący 
czyny zmarłego marszałka. Końcowy fragment napisu jest świadectwem żalu po 
stracie męża: „Anna de Bnin (Illistrissimi olim Herois P e tri de Bnin Opalenski) 
Palatin i Posnaniensis Filia, Unicum Lachrymarum Solatium, Marito Optimo Monu
mentum hoc Sibi et Posteritati. Viveres utinam , viveres nec im probitas Terris in 
festa aliis Minax iam adforet. Sed eius Fatum  stabit vetus memoria. Nobis cognitum 
prius bonum quam amissum Aeterni Ju s ti cineres m anserunt. Quos Virtus meruit. 
P raetereat” . Pełny tekst napisu podaje S. Łukomski (op. cit., s. 123 — 125).

16 Ł u k o m sk i, op. cit., s. 122 — 123.
17 »[•••] przyśnił się mąż Stanisław, marszałek, jakby na nię sypał garścią ziemię, 

na co mówi do niego Anna przez sen, kto widział takie żarty, ziemię na kogo rzucać; 
odpowie marszałek: nie dziwuj się, prątki, tak  to um arli ża rtu ją ; porwie się wtem 
ze snu Anna i znalazłszy doprawdy na twarzy swojej proch i popiół, mówi do siebie:
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żewska zmarła w Lesznie „tydzień przed św. Trójcą” 1648 r . 18 i została 
pochowana w Koźminie.

Po śmierci marszałka Stanisława Przyj emskiego formalną i rzeczy
wistą opiekę nad wdową i jej dziećmi sprawował najstarszy brat, K rzy
sztof Opaliński, wojewoda, poznański. O kłopotach związanych z tą  opieką 
niejednokrotnie wspomina w swoich listach do b rata  Łukasza. Eość szcze
gółowych i często poufnych informacji oraz szczerość i dosadność komen
tarzy dotyczących perypetii miłosnych „pani siostry” i przyszłego szwagra 
w całej pełni potwierdzają stwierdzenie prof. Eom ana Pollaka o „otwo- 
rzystości” listów Opalińskiego. Utrzymane w konwencjonalnym schemacie 
pieśni weselnej dzieje gorących afektów młodej pary  pod piórem autora 
Satyr przekształcają się w prawdziwy wątek miłosny nie pozbawiony 
idyllicznych sytuacji i dramatycznych spięć.

Początkowo Jakub Bozdrażewski występuje w listach Opalińskiego 
jako pożądany konkurent do ręki Zofii Opalińskiej, najmłodszej siostry 
wdowy. Od początku 1643 r. jest już częstym gościem na zamku koź
mińskim, ponieważ pani marszałkowa pośredniczy w pozyskaniu swego 
sąsiada do planowanego mariażu. „Cavalier” nader chętnie korzysta 
z pośrednictwa i gra dobrze swoją rolę, aby nie zdradzić przed wojewodą 
rzeczywistych zamiarów wejścia do rodziny Opalińskich19. Jednak w miarę 
upływu czasu wojewoda zaczyna się niecierpliwić, a uczynne zabiegi 
wdowy stają  się podejrzane wobec trwającej bierności zalotnika z Boz- 
drażewa20. Wreszcie troskliwy opiekun odkrywa właściwy cel zalotów 
i odtąd na głowę niefortunnego konkurenta sypią się inwektywy: „Bozra- 
<żewski> ubrdawszy sobie fantazyją, że Pani Siostra pójdzie za niego, 
cale deposuit mentem, ale bono nostro, bo tego pono sam Bóg, nam  i do
mowi naszemu propitius, nie chce, aby nas nie zaraził młodzikiem pysznym, 
nieunoszonym, niestatecznym, z nikim godnym nie konwersującym, 
wszetecznikiem, pijanicą i podobnymi przymiotami ozdobionym” 21.

Już to widzę nie żart, Bóg mię znać tym  sposobem przestrzega, że to mizerne ciało 
moje wkrótce się w proch rozsypie: i wywróżyła sobie: bo do szczęśliwej śmierci przy
gotowawszy się należycie, wkrótce potem życia swego dokonała” (K. N ie s ie c k i, 
Herbarz polski, t. V II, Lipsk 1841, s. 555).

18 Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza, s. 414.
19 W listach znajdują się wzmianki o rzekomych deklaracjach Jakuba Rozdra- 

żewskiego wobec panny Zofii; np. „Ce cavalier, voysin de nostre Seur, nic się nie 
odmienia w dawnym w dom nasz zawzięciu ani go W arszawa odmieniła” , a w liście 
następnym : „Ju ż  się tego nimal pewnie spodziewać [...], że się nie odmieni w affekcie 
swym w dom nasz ów kawaler, zaczym win trzeba i owsów” (Listy Krzysztofa Opa
lińskiego, s. 133 i 136).

20 „Ce voisin de Cosmin il ne faict rien, deliberuje z ujm ą naszej reputacyji, 
bo wszyscy ludzie na to otworzyli, Madame nostre Seur wszystko nas jakiemiś lactat 
nadziejami, a onemu podbija bębenka” (list z 3 VI 1643, Listy, op. cit., s. 149).

21 List z 30 VI 1643, Listy, s. 152-153 .
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Marszałkowa wprawdzie ciągle podkreśla niezmienność swej decyzji 
pozostania we wdowieńskim stanie i we wszystkim zdaje się na wolę pana 
brata, ale z Koźmina nadchodzą do wojewody niepokojące wieści: „ [ ...]  
ów od Koźmina milczy i zgoła, Boże odpuść, kawi, bo mu do tego dają 
okazją. W  Koźminie i teraz bywa, do czego wszelka przyczyna z Paniej 
Siostry, w której nie tylko nic m atki nie znać, ale i wdowy. Vestitus, 
incessus procax, słowa wolne, śmiechu zbytniego nie wspominając. Mło
dzi gwałt przy sobie, a na to  (gdy co mówię) mało nie owaka excusatio: 
»et hi mecum senes fient«. Owo zgoła wszystka pachnie zamęściem, daj 
tylko dobry Jesu, aby z naszą pociechą, boć się przysięga przede m ną 
i z płaczem, że za tego młodzika, sąsiada swego, nie pójdzie i że chce 
w namniejszym punkciku iść za wolą i zdaniem naszym. To tylko na j
gorsza, że srodze nieostrożna i w postępkach, i w słowach i że wielkie do 
mów ludzkich daje okazyje [ .. .]” 22.

Chcąc odwieść niestateczną wdowę od pochopnego małżeństwa z „wsze
tecznikiem” , Krzysztof chwyta się wszelkich możliwych sposobów. Pod
czas świąt wielkanocnych spędzonych wspólnie w Koninie żona wojewody 
„niesłychanie potężnymi racjam i” argumentuje niestosowność tego za
miaru. Sam wojewoda zwraca się o pomoc do b ra ta  Łukasza, aby użył 
swego wpływu23. Marszałkowa składa ponowną deklarację, potwierdzoną 
przysięgą, że nie uczyni nic bez wiedzy braci, ale bezpośrednio po przy
siędze wyjeżdża „ni przecz, ni zacz do Koźmina, kędy w też tropy P. Gach 
przyj achał” 24. Z drugiej strony w liście do b rata  Łukasza skarży się na 
turbacje spowodowane zalotami Eozdrażewskiego i oświadcza, że „ja 
za mąż woli iść nie m am ” 2б.

W kwietniu 1644 r. nie wiadomo, czy pod wpływem nieustannych 
perswazji braci, czy też był to jeszcze jeden fortel niewieści — natarczywy

22 List z 31 X II 1643, Listy, s. 187 — 188.
23 „Przeto, mój Mci Panie Bracie, proszę, napiszże WMć do niej list w ten sens: 

żeć się niesłychanie podoba ta  jej stateczność, ten vitae ulterius ducendae ordo, który 
przedsięwzięła, hortari przytym , lubo lekko barzo (bo ona jak  osa), aby i dalej w nim 
nie ustawała, a coraz ganić to  zamęści<e> i pokazować w nim siła inconvenientia” 
(Listy, s. 205).

21 L ist z 28 I I I  1644, Listy, s. 198. W tym  samym liście Krzysztof informuje 
Łukasza o sprzecznych uczuciach pani siostry: „Jednak  abyś WMć lepiej zrozumiał, 
co w tym  jest, tak  ją  WMci m P-u maluję i wystawiam jako na obrazie. Naprzód to 
certissimum, że chce iterare vota i nieomylnie iterabit. Sécundo, i to certissimum, 
że niepodobnie sobie życzy iść za tego Rozdrażewskiego (co in multis colloquiis p ri
vatis żenie mojej aperuit), by ją  respectus nostri nie trzym ał. Jest tedy in ter spem 
et metum. Spes stąd, że to być może cum tempore i że nas czas tandem , tandem 
zmiękczy. Metus: że się nas obawia i ludzkich mów [...]” [Listy, l. c.).

25 Jest to jedyny list Anny Przyjemekiej do brata  Łukasza umieszczony w do
datku  do Listów K . Opalińskiego, s. 509.
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konkurent otrzymuje grzeczną, ale stanowczą rekuzę. Z niemałą satys
fakcją donosi o tym  bratu  Krzysztof podkreślając swoją rolę w odmowie: 
„ [ ...]  odpowiedziałem breviter ex mente Pani Siostry: desisteret w tym  
zamyśle, w którym  ani woli Bożej, ani woli Siostry naszej, za k tórą ona 
iść musi i sequi fata, ani na koniec woli nas braci nie masz, idque ex his, 
his, his etc. rationibus, których było na placu gwałt, bom się na to był 
jak  na kazanie nagotował i mówiłem namniej puł godziny w tej m ateryji 
graviter, modeste [ .. .]” 2e. Mimo tak  zdecydowanej odprawy Bozdrażewski 
nie rezygnuje i różnymi „posługami” stara się pozyskać nieprzejednanego 
wojewodę ; również marszałkowa nie ustaje w swoich zabiegach. W  końcu 
nieustępliwy dotąd Krzysztof musi dać za wygraną. Z rezygnacją donosi 
Łukaszowi o uporze pani siostry: „Transiit Bubiconem. Ani utrzymasz! 
J a  nie potuszam najmniej, i owszem, przeznasz WMć, że cudownych 
figlów zażywam. Nie utrzymamy, ani się spodziewać” 27. Pełna goryczy 
wiadomość o „niewesołym” ślubie pojawia się w liście pisanym pod ko
niec sierpnia 1644 r .: „W  Koźminie sicut erat in principio e t nunc et sem
per. Kawi się wszystko. Wesele nam barzo niewesołe na ś<więty> Michał 
Z dokładem moim złożone. Widziałem, żeby pono etiam  me dissentiente 
toż się było stało, i tak  radziłem, czego sobie życzono. [ ...]  Siłać ona była 
obiecała, a niczego nie ziściła. Już tam  nicht w sercu, tylko P. Bozdra
żewski” 28.

„Szumne” wesele z udziałem licznych gości wyprawiono na zamku 
koźmińskim. Opisał je Bonawentura Madaliński, sekretarz Krzysztofa 
Opalińskiego29, i chyba dlatego relacja wojewody z uroczystości wesel
nych ogranicza się do kilku lapidarnych zdań: „Byliśmy na nim wszyscy 
Opalińscy, okrom P. Mar<szałka> Koron<nego>. Aparencja wielka, kawal- 
katy, piechota, kozacy, muzyka, marcepany, wszystko szumnie. Dziś 
prowadzę Panią Siostrę do Krotoszyna, kędy czekają nas z ochotą i pompą 
niemałą” 30.

Przytoczone fragmenty bezpośredniej relacji Krzysztofa Opalińskiego 
stanowią kapitalny komentarz do miłosnych perypetii młodej pary, 
które w Epitalamium  zostały zredukowane do konwencjonalnych sy tu
acji, typowych dla schematu pieśni weselnej. Bohater wzdycha „ciężko” 
do obdarzonej wszelkimi wdziękami i cnotami marszałkowej oraz skarży 
się na bezowocność swoich starań o pozyskanie jej względów. M e mogąc

28 List pisany ok. 8 IV 1644, Listy, s. 205.
27 List z 28 IV 1644, Listy, s. 217.
28 List z 28 V III 1644, Listy, s. 231.
29 K. Opaliński wspomina o tym  w liście z dnia 6 X 1644 pisanym w Koźminie 

po uroczystościach weselnych (Listy, s. 241). Opis Madalińskiego, może w postaci 
diariusza, nie zachował się (zob. A. S a jk o w sk i, Krzysztof Opaliński, s. 74).

30 Listy, l. c.
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żadnymi ziemskimi sposobami przełamać obojętności ukochanej zwraca 
się o pomoc do bogini. Trzeba przyznać, że opiewane przez poetę zapały 
miłosne bohatera, a w każdym  razie jego wytrwałość w zabiegach m atry
monialnych, nie odbiegają zbyt daleko od rzeczywistości przedstawionej 
w listach. Musiał ponieść wiele trudów zanim Łódź Opalińskich stanęła 
w „porcie pana Z Rozdrażewa” . ÏTatomiast przedm iot płomiennych uczuć 
młodzieńca przeżywa głęboką rozterkę. Los młodej wdowy, ciągle nara
żonej na ludzkie obmowy, obfituje w troski i niepokoje, które przybli
żają starość. Jednak pamięć dawnych związków małżeńskich i poczucie 
obowiązku nie dopuszczają myśli o porzuceniu szlachetnego wdowieństwa. 
Niewzruszona obojętność bohaterki wobec starań zakochanego mło
dzieńca oraz wielokrotnie podkreślana surowa postawa stanowią wręcz 
zaprzeczenie postaci, w której „nie tylko nic m atki nie znać, ale i wdowy” .

Charakterystyka bohaterów utworu polegająca na wyliczeniu ich 
zalet i cnót nie odbiega od ówczesnych konwencji panegirycznych. Zgod
nie z nimi został wprowadzony do Epitalamium  wywód na tem at sena
torskich przodków młodej pary. K rótki rejestr „przednich świateł Korony” , 
u jęty  w ram y dialogu bogiń, nie przeradza się jednak w genealogię rodów. 
Pod tym  względem koźmińskie epitalamium góruje nad znacznie później
szą pieśnią weselną napisaną przez Twardowskiego na ślub P iotra i Anny 
Opalińskich, w której panegiryczne dzieje domów ciążą nad całym utwo
rem 31.

W  Epitalamium  zostały pominięte opisy przygotowań do ślubu i prze
biegu uroczystości weselnych, uważane zwykle za wyznaczniki tego ga
tunku. Trudno do nich zaliczyć kilka stereotypowych zwrotów przeła
dowanych weselnymi akcesoriami.

Wobec zredukowanych do minimum realiów na pierwszy plan wysu
wają się mocno wyeksponowane elementy mitologiczne. Zajmując prawie 
połowę całego utw oru łączą się ściśle z perypetiam i bohaterów i decydu
jąco wpływają na ich losy. Prośba młodzieńca o pomoc w pozyskaniu 
względów opornej mar szalkowej zostaje życzliwie wysłuchana przez 
Wenus, która osobiście wyprawia się do koźmińskiego zamku, gdzie 
odmienia serce bohaterki i kojarzy szczęśliwe stadło. Wprowadzenie 
szeregu postaci mitologicznych (Wenus, Kupidyn, Hymeneusz itp.) było 
uzasadnione oczywiście konwencją staropolskiego epitalamium. Pod 
tym  względem utwór Twardowskiego spełnia jeden z podstawowych 
postulatów stawianych jeszcze renesansowym pieśniom weselnym32.

81 Por. A. S a jk o w s k i, Ostatni utwór Samuela Twardowskiego, s. 71.
“  0  postulatach tych świadczy przedmowa Węgra, Jana  Antonina, nadwornego 

lekarza, i Augustyna Rotundusa (Milewskiego), sekretarza królewskiego, do dwóch 
pieśni weselnych Klemensa Janickiego wydanych po śmierci poety w 1643 r. Autorzy 
przedmowy oceniają pieśni poprzez porównanie ich z antycznym i wzorami: „Chociaż
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Działanie bóstw oraz jego motywacja wprawdzie odpowiadają funkcji 
mitologii w pieśni weselnej, ale sposób ujęcia niektórych elementów m ito
logicznych nasuwa przypuszczenie, że zostały wprowadzone nie tylko 
w celach panegirycznych i ornamentacyjnych. Świadczy o tym  obszerny, 
jak  na rozmiary utworu, opis posiadłości W enery na wyspie Cyterze. 
Ze względu na całościowy układ, kolejność i szczegółowość składników 
opisu oraz różnorodność środków opisowych poetycki obraz uroczego 
ogrodu bogini nie mieści się w ramach epizodu, typowego dla epitalamium. 
Chociaż w samym opisie można znaleźć wiele skonwencjonalizowanych 
porównań i stałych epitetów, to  jednak fragm ent ten  wyróżnia się w całości 
utworu. Sielskie uroki ogrodu Wenus, jak  np.:

Same drzewa kochają. Topola topoli,
Buk śmieje się bukowi i dębu dąb woli,
Przez drobniejsze chrośeiki mile się sięgająo
I łagodnych zefirów sobie nadawaj ąc.

(ww. 97 — 100)

przypom inają wdzięk kunsztownych oktaw D afnidy33.
Poza tym  poetyckim opisem koźmińskie epitalamium powiela pane* 

giryczno-okolicznościowe wzorce barokowej pieśni weselnej. Uwidacznia 
się to  w zbanalizowanej kompozycji, opartej na motywie interwencji 
bóstwa doprowadzającego do połączenia pary  bohaterów małżeńskim 
węzłem. Konwencję epitalamium potwierdza również rozpoczynająca 
utwór szumna apostrofa skierowana do Wenus oraz stereotypowe zakoń
czenie utrzym ane w tonacji bachiczno-erotycznej. W ykorzystanie znacz
nej części mitologicznych akcesoriów, kunsztownych opisów oraz pane
girycznych porównań koźmińskiego epitalamium w drugiej pieśni wesel
nej świadczy również o ich skonwencjonalizowanej funkcji34.

Epitalamium  napisane jest stychicznym trzynastozgłoskowcem o rygo
rystycznie przestrzeganym rymie i efektownych przerzutniach, nadają
cych utworowi wyszukany tok  wiersza. Ja k  zwykle występuje znaczna

obie te  elegie zawierają treść odmienną od tej, jaka ma zastosowanie w opisach uro
czystości weselnych, i nie przestrzegają zwykłego sposobu przedstawienia rzeczy, 
w myśl którego poeci wprowadzają Kupido, W enus lub innego jakiego bożka lub 
boginię, jako sprawiającego gody weselne, albo obszernie opisują weselne pochody, 
uroczystości, zabawy, obrzędy i cały ich przebieg i przepych, to jednak czytam y 
także u innych poetów starożytnych, że od swego tem atu  zbaczać zwykli, nie bez 
miłej dygresji, a następnie znowu po przerwie do niego powracać” (K. J a n ic k i .  
Utwory łacińskie, przełożył i wstępem opatrzył M. Jeziernicki, Lwów 1933, s. 166—167), 

as Porównanie niektórych fragmentów Epitalamium  z Dafnidą wykazuje pewne 
analogie w zakresie scen mitologicznych: np. scena szósta, w której Wenus płynie 
na wielorybie, lub scena dziesiąta przedstawiająca śpiącą Dafnidę.

** Ważniejsze powtórzenia i zależności między dwiema pieśniami weselnymi 
zostały zaznaczone w komentarzach do tekstu.
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ilość skomplikowanych inwersji oraz rozbudowanych porównań, opartych 
na aluzjach mitologicznych, które m ają uwydatniać niezwykłe zalety 
bohaterów. Poeta nadużywa szablonowych epitetów, a nieliczne m eta
fory są podporządkowane panegirycznym założeniom utworu (np. kil
kakrotnie eksploatowane przenośne znaczenie herbowej Łodzi Opaliń
skich).

Konwencjonalne elementy treściowe i kompozycyjno-stylistyczne na
dają koźmińskiemu epitalamium cechy typowe dla większości panegi- 
rycznych rytmów Twardowskiego, którym  patronuje muza niskiego lotu. 
Poetycki kształt utworu pozwala jednak na wyróżnienie Epitalamium  
wśród nieprzeliczonych rymowanych życzeń i „koniunkcji szczęśliwych 
planetów” .

*

Transkrypcja tekstu  Epitalamium  została przeprowadzona według 
zasad przyjętych dla tekstów staropolskich z zachowaniem najistot
niejszych właściwości językowych tekstu.

Wyróżnienie przez kreskowanie samogłosek jasnych i pochylonych 
w pierwodruku stosowane jest tylko przy jasnym  a. Ze względu na brak 
konsekwencji w kreskowaniu transkrypcja nie uwzględnia pochyleń. 
Pośrednie ślady e pochylonego występują tylko w rymie fonetyczno-wzro- 
kowym (np. „w iatr mię tu  przyniósł inszy, nowy / Eozdrażewski się kocha 
w pięknej marszałkowy” ).

Pisownia nosówek w wygłosie została zmodernizowana oprócz za
kończeń rymowych, zaimkowych -mie, -cie, -sie oraz samogłosek nosowych 
w śródgłosie (miedzy, nieszczesna). W  zakresie samogłosek y, i  przepro
wadzono normalizację do stanu dzisiejszego, pisownię końcówek -ya, -ia 
zmieniono na -yja, -ija, zgodnie z wymową (np. Porcyja, Try jon/y, delicyje, 
Melanija, lilije itp.).

Zgodnie z pierwodrukiem zachowano pisownię grupy źr || źrz (zwierz- 
ciadło, pojzrzy, weźdrzawszy, zrzodlo) ; pozostawiono także oboczności 
wszytek II wszystek oraz konsekwentnie występujący ty p  na w stopniu naj
wyższym przymiotników (namniejszy, nadroży).

Zmodernizowano wahania w zakresie formy bydź na być.
Modernizacji uległa pisownia wyrazów pochodzenia obcego (trans

literacja ph, th na f ,  t) oraz zjawisko podwajania spółgłosek (passy, af- 
fekty, kasztellan, ossmanowe).

Pisownia łączna i rozdzielna oraz chaotyczna interpunkcja pierwo
druku zostały znormalizowane zgodnie ze stanem dzisiejszym.

Cechą charakterystyczną pisowni Epitalamium  jest znaczna ilość 
dużych liter (nazwy i określenia ludzi: Matka, Wdowa, Młodzieniec, Pan, 
Pani itp .; personifikacje zjawisk przyrody: Favonie, Zefiry; przedmioty:
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Laterna, ząb Mefantowy). Nazwiska bohaterów Epitalamium  oraz nazwy 
ich herbów są wyróżnione w unikacie antykwą.

Charakterystyczne formy językowe, błędne wersje pierwodruku oraz 
wypadki wymagające interwencji edytorskiej odnotowano w kom enta
rzach do tekstu.

[SAMUEL TW ARDOW SKI]

[EPITALAMIUM JAKUBA ROZDRAŻEWSKIEGO I  ANNY 
Z BNINA PR ZY JEM SK IEJ]

JA ŚN IE W IELM OŻNEJ PARZE JE<G>0 M-ŚCI PANU 
JAKUBOW I Z ROZDRAŻEWA ROZDRAŻEWSKIEMU 
etc. I J E J  M-ŚCI PA N IE J ANNIE ZE BNINA PR ZY JEM 
S K IE J, MARSZAŁKOWEJ NADW ORNEJ KORONNEJ, 
EPITALAMIUM OD SAMUELA Z SKRZYPNY TW AR
DOWSKIEGO ZAŚPIEWANE W KOŹMINIE DNIA

2 OCTOB<RIS> ROKU 1644

K tóre zaraz z początku trzęsła wieść rumory,
A wszytkich uprzedzały życzliwie fawory 
Z niebem się w tym  zgadzając, które tę  machinę 
Dawno przędło; dziś oto w dobrą już godzinę

5 Na tych kołach stanęło: i po rożnym biegu,
Po zawiłych Eurypach Lodź stoi ta  w brzegu.
Ale czemu, gdy rzeczy tak  podobne były,
Czemuście piękne ciała prozno się żarzyły,
I  tak  długo w zawziętych trzym ały zapałach?

10 Ty, która po burzliwych oceańskich wałach 
W ieloryby ujeżdżasz i żywe wywodzisz 
Ognie z lodu: ty  sama koncept mi urodzisz,
Można Cypry. Możeszli przez jeden życzliwy 
Oka wymiot i niemych swymi zjąć ogniwy,

15 Zaraz przyznasz, jakiejeś trudności użyła,
Niżeś nawy ta k  zacnej z miejsca poruszyła,

w. 5: N a tych kołach stanęło — przenośnie: bieg wypadków (związanych z zawar
ciem małżeństwa przez bohaterów Epitalamium) został zakończony.

w. 6: zawiłe Eurypy  — tu : kręte cieśniny (z grec. Euripos — cieśnina); Lodź 
stoi ta w brzegu — zwrot przenośnie nawiązuje do herbowej Łodzi Opalińskich.

w. 13: Cypry — przydomek Afrodyty (Kypris) związany z Cyprem, m. in. jako 
miejscem urodzenia bogini.

w. 14: oka wymiot — rzut oka.

Miscellanea staropolskie, 3 5



66 SAM UEL TW A R D O W SK I

Nawy z tespijackiego wyrobionej drzewa,
Żeby w porcie stanęła pana z Rozdrażewa.

Snadź na pierwsze poznanie i ciśnione oko 
20 Nieobacznym młodzieniec zajął się głęboko

Zewnątrz ogniem, aż kocha, aż i bez przestania 
Wzdycha ciężko; nocy m u teskliwe z niespania, 
Długie dni i godziny. Coli mówić zacznie,
Nic nie skończy i z rzeczy wymówi się znacznie 

25 Tajemnice serdeczne usty  wydawając;
O, ilekroć na kartę inkaust wylewając,
Wdzięczne bez rozkazania litery pisane!
Ilekroć się na imię zapłonie kochane!
A co trapi, że za to niekochany wzajem:

30 Toż gdy użyć nie może ludzkim obyczajem
Ani czym z niewolnikiem zrównałby namniejszym 
Powolnością i ładem swym naprzyj emniejszym, 
Pojzrzy wzgorę. „O czyli kiedy mi zbadane 
Twoje będą obroty nieposzlakowane,

35 Piękna Łodzi? Czyli ja tak  szczęśliwy będę,
Że, dotąd odpychany, kiedy cię dosiędę?
I  złotej twej dostanę choć na dnie kotwice! 
Widzę, że nie ogarną żadne cię granice,
Pływasz sobie kędy chcesz, a służy-ć pogoda.

40 Nie ta k  gorzka przed la ty  Leandrowi woda 
Morska beła, lubo to  za trudnym i szranki,
Że patrzył na laternę z wieże swej kochanki.
Nie tak  Ulissesowi na desce pływając,
Że się widział feackie dziewki przechadzając,

45 I  gotowe na brzegu od pięknej królewny 
Sobie szaty. Mnie zasię żaden dowod pewny

w. 17: tespijackie drzewo — nazwa od m iasta w Beocji, Tespie, położonego na 
południowym stoku gór Helikonu.

w. 18: pan z Rozdrażewa — Jakub Hieronim Kozdrażewski. 
w. 19: ciśnione oko — przenośnie: rzucone spojrzenie, 
w. 32: naprzyjemniejszym  — w pierwodruku błędnie naprzyjemnieszym. 
w. 37 : aluzja do herbu Opalińskich przedstawiającego złotą łódź na czerwonym 

polu.
w. 40 — 42: mowa o mitologicznym młodzieńcu Lean drze z Abydos, który zako

chany w pięknej kapłance Afrodyty, Hero, co noc przepływał przez Hellespont orien
tując się według światła lam pki stawianej przez kochankę w oknie wysokiej wieży. 
Pewnego razu burza zgasiła lampkę i Leander u tonął; laterna — kaganiec.

w. 43—4 6 :'aluzja do przygody Odyseusza na wyspie Feaków, któremu pomogła 
królewna Nauzykaja.
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Łaski twojej nie cieszy, na tę-li się stronę, 
Bokiem, wdzięcznym przekiniesz, alboli na onę. 
W żdy przynamniej, żadneli twojej stateczności 

50 Pożyć szturm y nie mogą; sama ty  Miłości 
Dobądź swych fawonijow i zefirów lubych,
K tóraś niegdy na Fasim Tatarów środ grubych, 
W  równym niosła zacięgu Łodź Stooką owę 
Argolicką. Sama ty  nie już Jazonowę,

55 Ale Łodź Opalińską, która piękną panią
Niesie Annę że Bnina, a wszystkie w trop za nią 
Wdzięki płyną niebieskie; ustanów w jej biegu,
Że pod um brą spoczynie mego kiedyż brzegu. 
Widzisz, jako się chwieje, a rożne ją  duchy 

60 Poddym ają, żadnej mi nie czyniąc otuchy.
Aleć nie z dyjam entu, ni z twardych kowana 
Skał scyrońskich, może wżdy być ukołysana 
I  dotąd przygaszone poczuć ognie w sobie,
Gdy ty  weźmiesz w opiekę serca nasze obie;

65 Inaczej żyć nie mogę, i albo to  wieczny 
Da mi pokoj, albo grob sprawi ostateczny” .
Tak narzekał wzdychając. Na co się rozśmiała 
Tylko Miłość. Zatymże telej na się wdziała 
Z puchów orlich i lekką zazuwszy na nogi 

70 Złotą obuw, ta k  jako swatać zwykła bogi,
Z krotoskiej się co wyższej opuściła wieży 
I  z tym  wlot na Cyterę do pani swej bieży.

w. 47 : tę-li — w pierwodruku teli.
w. 51 : fawonie — od Favonius (zefir), łagodny w iatr zachodni, zwiastun wiosny, 
w. 52: na Fasim  Tatarów środ grubych — na rzece Fazis w Kolchidzie, w pada

jącej do Morza Czarnego, znanej z wyprawy po złote runo. Może ze względu na po
łożenie rzeki, uważanej także za granicę między Europą a Azją, poeta połączył ją  
z Tataram i.

w. 63 — 54: mowa o sta tk u  Argo budowanym przez Argosa, który według innej 
wersji mitologicznej był stuokim olbrzymem.

w. 56: A nna ее Bnina  — Anna B eata Opalińska, 1° voto Przyjemska. 
w. 58: pod umbrą — w cieniu.
w. 62: skały scyrońskie — skały Skirona, skalna część wschodniego pasma Gero- 

neja na przesmyku łączącym Grecję środkową z Peloponezem, która powstała według 
legendy z kości rozbójnika Skirona.

w. 68: telija (telej, telet) — kosztowna tkanina przetykana złotem lub szata 
sprządzona z tej tkaniny.

w. 71: krotoskiej — krotoszyńskiej.
w. 72: Cytera — dziś: K ithira, górzysta wyspa między południowym brzegiem 

Peloponezu a Cyprem, uważana za miejsce urodzin Wenus i w starożytności znana
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Gora jest przeźroczysta, z jednej patrząc strony 
Na cyprzyjskie rozkoszy, z drugiej na schylony 

75 Egipt ku południowi i №1 siedmiorogi,
Kędy żadne śmiertelne nie postały nogi,
Zimy nigdy nie bywa, ale zawsze kwitnie 
Wiosna wieczna. Snadź jako o tym  starożytnie 
Wieść brzmi dotąd, Mulcyber za pocałowanie 

80 Dał ją  jedno Wenerze, i tu  jej mieszkanie,
Tu stolica na wieki. Wierzch się jej rozchodzi 
W śliczne pole, które płot szczerozłoty grodzi,
Na nim zawsze dojźrzałe zboża się płowieją,
Bez rąk  ludzkich uprawy zawsze zielenieją,

85 I  łąki, i ogrody, miedzy się którymi 
Rozpierają ze swymi chłody uciesznymi 
Terebinty i cedry, a niezmierna po nich 
Zgraja ptastw a. Jednakże bogini m a o nich 
Sama swoj sąd i żaden z nich się nie spodziewa 

90 Na wdzięcznej paść gałęzi, aż jej wprzód zaśpiewa. 
Pod nimi zaś param i sobie się przechodzi 
Zwierz wszelaki, i k tóry Ameryka rodzi,
I  ostatnie Indyje, a żadna tam  dzika 
Ani zgrzyta Buzyra, ani lam part bryka,

95 Ale i wieprz, i niedźwiedź, i lew ugłaskany 
Łasi się na powodzie przy ręce kochanej.
Same drzewa kochają. Topola topoli,
Buk śmieje się bukowi i dębu dąb woli,
Przez drobniejsze chrościki mile się sięgając 

100 I  łagodnych zefirów sobie nadawając.

z ku ltu  bogini (por. -wzmiankę w Nadobnej Paskwalinie, B.N.,S.I, nr 87, Kraków 
1926, s. 11, w. 140).

w. 76: N il siedmiorogi — Nil z siedmioma odnogami (delta Nilu), 
w. 79: Mulcyber (Mulciber) — pieszczotliwy przydomek W ulkana. 
w. 87 : terebinty — drzewa terpentynowe.
w. 94: Buzyra — bliżej nie znane krwiożercze zwierzę, które występuje w tej 

samej roli w Dafnidzie:
Zonąd się krwawa Buzyra wykradnie
I natrze na cię, czego obroń Boże,

(Dafnis w drzewo bobkowe przemienieła się. 
Samuel Twardowski ze Skrzypny, Dzieła wszyst
kie, t. II , oprać. E. Poliak i S. Saski, Biblioteka 
Pisarzów Polskich, S. B, nr 6, Wrocław 1955, 
s. [ lt0 ] , w. 26).
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Środkiem zrzodła dwie płyną, słodkie jedno, które 
Pod pałacem bogini. Ale gorzkie wtóre,
W szytkę słodycz owego i zdradliwe miody 
W  przykrą żółć obracając; czym wiek ginie młody, 

105 Czym i łuczny Kupido zamacza swe strzały, 
Jednakowo tak  męski, jako i gmin biały 
№ mi psując. Około tysiąc innych drobnych 
Igra sobie amorkow, a wszytkich podobnych 
I  laty, i urodą. O, jako bezpieczne,

110 Jako czoła i oczy niosą niestateczne
Te chłopięta. Nimfy snadź rożne ich zrodziły, 
Owego zaś, co więtszej nade wszytkie siły,
Sama Wenus. Ci w podłe strzelają chałupy 
I  pospolstwo wzgardzone. Ow nie proste kupy,

115 Ale króle, książęta i gdzie przystęp trudny 
Być rozumie, ubija. Wdzięczny a obłudny 
Bazem dzieciuch. M e wierz mu, choć go porzucono 
Gdzie na drodze, tym  więcy, ani bierz na łono,
Ani tul, kiedy płacze: bo łza jego jedna 

120 Jako kanie, wszystkiego poruszy cię ze dna.
Tuż pieszczona swywola i nieszczyre gniewy 
Pod tym i się z daleka uwijają drzewy.
Ucinane wzdychania, nie sypiane nocy,
M e karane złodziejstwa, co wszytko ma w mocy 

125 Młodość żywa, za boki harde się trzym ając,
A starość stąd nieszczesną na łeb wypychając, 
Wygoloną poprożno. Daliej ogrod samy 
Już Wenery, gdzie piękne przechodzą się damy 
Pod umbrami ślicznymi, służąc pani swojej,

130 A ta , gdzie m irt nad inne kochańszy jej stoi 
Wielki i gałęzisty, w jego wdzięcznym cieniu 
Tedy się przesypiała. Gwoli jej zaśnieniu

w. 106: gmin biały — kobiety, 
w. 111 — 112: mowa o Kupidynie.
w. 120: zwrot o charakterze przysłowiowym, tu  w znaczeniu: wydrze ci wszystko 

z głębi serca jak kania.
w. 121: pieszczona — miła, delikatna.
w. 127: Daliej — forma występująca konsekwentnie w pierwodruku kilka razy, 

prawdopodobnie w związku z wymową daléj jako dali(j).
w. 130: stoi — w pierwodruku stoij, przypuszczalnie jako rym „dla oka” do 

swojej wymawianego jako swoij.
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Południ etezyje mile coś szeptali 
I  drzew innych łagodnym szumem poruszali.

135 Tuż przy niej trzy  Gracyje: a jedna u głowy 
Siedząc z nich, Eufrozyna, warkocz burztynowy 
Rozplatała, drabując zaniedbane włosy 
Zębem elefantowym. Druga z ranej rosy 
Pereł drogich natrząsszy, Talija, z gotową 

140 Stała wodą. A trzecia muszczkę nektarową 
I  kamfory, i wódki przy zwierzciedle złotym 
Trzymała Melanija. Acz mało jej po tym ,
Bo w niedbalstwie takowym i tak , jako spała, 
Trzykroć milsza niżby się nadroży ubrała.

145 Synaczek gdzieś na stronie strużąc sobie strzałki 
Z trzciny złotej, trefunkiem kiedyś tam  piszczałki 
Dostał w lesie wierzbowy i, jakoby zyskał 
Co wielkiego, chłopiętom innym w nię zapiskał.
Ali Matkę obudził: ta  przeciera oczy 

150 Wdzięczne zatym, po których jako groch się toczy 
Pot perłowy, i ciężkie podniozszy powieki 
Pojzrzy na świat, aż w owej kasaneczce lekkiej 
Miłość widzi przed sobą, Miłość, z wieku którą 
Urodziła, i sobie ma namilszą corą,

155 przez tę  bogomli samym, ludziomli smakuje 
Swe rozkoszy na ziemi, wszytko to  sprawuje,

w. 133: Etezyje (łao. Etesiae) — w iatry etezyjskie wiejące w czasie upałów z jed
nego kierunku.

w. 136: Gracyje (Gracje) — trzy  córki Zeusa i Hery lub Dionizosa i Afrodyty, 
boginie wdzięku i radosnych uroków życia: Eufrozyna (radość), Talia (wdzięk) i Aglaja 
(świetność). Poeta jako trzecią wymienia Melanię (w. 142), może chodzi tu  o Melię, 
córkę Okeanosa, co łączyłoby się z inną wersją mitologiczną określającą gracje jako 
okeanidy, córki Okeanosa. Scena z trzem a gracjami została powtórzona przez Twar
dowskiego w innym, znacznie późniejszym epitalamium napisanym na ślub Piotra 
Opalińskiego i Anny Sieniucianki:

Trzy niebieskie gracyje, warkocz bursztynowy 
Zębem elefantowym lekuczko rozwodząc

[Epitalamium Piotra i A nny Opalińskich'], oprać. 
A. Sajkowski, Miscellanea staropolskie, „Archi
wum Literackie” , t. VI, Wrocław 1962, s. 77.

w. 137: drabować*— tu : czesać.
w. 138: ząb elefantowy — grzebień z kości słoniowej.
w. 140: muszczka nektarowa — dosł. moszcz nektarowy, wyciąg z nektaru.
w. 149: A li  — gdy naraz, właśnie.^f
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Aniby się w łabęcia podzierzgnął beł Ledy,
Ani Jowisz w deszcz złoty, nie przez onę kiedy,
Więc z tym  do niej: „Coli cię przyniosło w te  strony, 

160 Coro moja? Czyli nie Adonis wskrzeszony?
Albo Febe umiera dla Endymijona?
Coś być musi wielkiego” . Na co znowu ona: 
„Dawniejszych nie poruszaj, pani moja, dziei,
Ani Febe, ani gach który Galatei,

165 Ale (krotko) w iatr mię tu  przyniósł inszy, nowy, 
Bozdrażewski się kocha w pięknej marszałkowy 
A kocha bez pamięci, to, co mu gorzkiego,
Słodnie dla niej i wzajem — cożkolwiek słodkiego 
Zda się żółcią. Co myśli, co tchnie, wszytko o niej,

170 I  gdzie jej mieć nie będzie, uschnie pewnie po niej. 
Już  co może niskimi ukłonami swymi,
Co gładkością i wdzięki naprzyjemniejszymi,
Czego dotąd nie czyni? i których afektów 
Nie porusza? Ta jednak dla płonych respektów,

178 Tylko żeby ludziom żyć, nie sobie potrzeba,
A choć widzi, że chcą mieć inaczy to  nieba,
Jako Marpes i skała owa na Sypilu,
Przy uporze i swoim sadzi się fortylu.
Przetoż niżli wystrzela wszytkie swoje strzały 

iso Twoj Kupido, sama ty  umysł w niej tak  stały 
Sama odmień i pobudź dawniejsze płomienie,
Ze które się pasuje dotąd przyrodzenie,
Ulży sobie i ostrość wyzuwszy zwierzęcą 
Weźmie na się postawę pieszczoną dziecięcą.

w. 162: Kasaneczka (kasanka) — spódniczka; lekkiej — w prwd. leykkiej. 
w. 157 — 158: aluzje do miłosnych podbojów Jowisza, który jako kochanek 

Ledy przybrał postaó łabędzia oraz nawiedził Danae w postaci złotego deszczu.
w. 160: Adonis wskrzeszony — według jednego z mitów związanych z Adonisem 

piękny młodzieniec po każdorazowej śmierci w lecie z nadm iaru miłości odradzał się 
podczas następnej wiosny.

w. 161: Endymion, syn Zeusa, był kochankiem Artemidy, noszącej także przy
domek Febe (jako siostry Apollina). Febe umieściła pięknego pasterza w grocie i odwie
dzała co noc w postaci Seleny.

w. 164: gach Galatei — nimfa morska Galatea miała kochanka, pięknego pasterza 
Akisa, k tóry  został zabity  przez zazdrosnego cyklopa Polifema. 

w. 170: gdzie — w pierwodruku błędnie gzie.
w. 177: Marpes — Marpessa, góra na wyspie Paros słynąca z marmurów; skała 

na Sypilu  — Sipylo s', szczyt górski w Lidii znany z występowania licznych metali, 
w. 178: swoim sadzi się fortylu  — polega na swoim sposobie.
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185 Bzeczy widzisz podobne i jakoby z sobą 
Bownym się spierające szczęściem i ozdobą. 
Jeśliże kto znajdzie się tak i niewiadomy 
Albo tak  zły, że nie wie, co to  są za Domy:
W  senacieli do prawa, w poluli do lewa,

190 O kto nad starożytne pany z Bozdrażewa
Kiedy więtszy? Mimo te, którzy już spią sobie 
Grobem lekkim przysuci. Co w niedawnej dobie 
Poznański beł kasztelan? Co jego rodzony 
Biskup drugi kujawski? Tylko tej Korony 

195 Przednie światła. Co świeżo wielkiej Ja n  krolowy 
K rajczy Dworu? Tylko sam kochanek Febowy,
I  ludzkie delicyje. Tegoś ty  z niebieskiej 
Pierwy woli do zacnej zraiła Sobieskiej,
Jeźli Tullijuszowi w Polszczę dziś drugiemu 

200 Przyznać co wojewodzie, b ra tu  jej, ruskiemu: 
Same mówią narody przezeń sprzymierzone,
Same sejmy i przeszłe elekcyje one.

w. 188: Domy — rody Rozdrażewskich i Opalińskich.
w. 189: przypuszczalnie aluzja do pierwszych miejsc, jakie Rozdiażewscy zaj

mowali w senacie ze względu na swoje godności (biskup kujawski i kasztelan poznański) 
oraz do występowania na polu bitwy na lewym skrzydle, 

w. 192: przysuci — przysypani (od suć, sypać).
w. 192—193: Jan  Rozdrażewski (ok. 1543—15 I I I  1600), dziad Jakuba, podko

morzy poznański i kasztelan poznański (1598).
w. 193 — 194: Hieronim Rozdrażewski (zm. 9 I I  1600), b ra t stryjeczny Jana  

Rozdrażewskiego, kasztelana poznańskiego, od 1581 r. biskup kujawski, posłował 
do Niemiec, Francji i Wiednia.

w. 195—196: Jan  Rozdrażewski (ok. 1595—11 X II 1628), ojciec Jakuba, starosta 
odolanowski, w 1. 1623 — 1628 krajczy królowej Konstancji, drugiej żony Zygmunta
I I I  Wazy.

w. 196: kochanek Febowy — ulubieniec Apollina, boga światła i słońca, posia
dającego przydomek Febus.

w. 198: Żoną Jana  Rozdrażewskiego i m atką Jakuba była Gryzelda Sobieska, 
wojewodzianka lubelska, córka Marka Sobieskiego, wojewody lubelskiego, i siostra 
Jakuba Sobieskiego.

w. 199: Tullijusz — Marcus Tullius Cicero.
w. 200: Jakub  Sobieski (1580—1646), b ra t Gryzeldy, krajczy koronny, podcza

szy koronny, wojewoda bełski i wojewoda ruski (od 1641), później kasztelan kra
kowski.

w. 201 — 202: Jakub  Sobieski był czterokrotnie marszałkiem sejmów oraz jako 
negocjator uczestniczył w układach zawartych z Moskwą, Turcją i Szwecją.
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Tameś z Himeneuszem sama mu drużeła,
Sama mu i napierszą pochodnią zażgnęła.

205 Toż jako Osmanowe pioruny zagrzmiały
Na świat wszytek i jemu długo się nie dały 
Tak wdzięcznym paść obłowem. Jako gdy wojenny 
Koń przed laty, ktorego pod czair wiosenny 
Masztalerz miedzy stado popuścił gdzie w trawę:

210 Skoro trąbę usłyszy, wnet na przeszłą sławę 
Sobie wspomni i zaraz nastrożywszy uszy, 
U patruje, która skąd chorągiew się ruszy.
Tak i on się pobudził i w wielkiej tej wojnie 
Stanął rowno z drugimi, tak  ludno i strojnie,

215 Jako n ik t go w podobnym nie celował pierzu,
Z tobą jednak w umowie i pewnym przymierzu, 
Zostawiwszy dzisiejszym płodem obciążoną 
Cną małżonkę. O, jako tedy z utrapioną 
Bozstawał się, jakie mu zabijała głogi 

22° w  ciężkie serce, fan t mu ten  zalecając drogi
W  swym żywocie. Tymczasem gdy tak  zostawała, 
A wylać tę  pociechę z wnętrzności swych miała, 
Samaś przy rozwiązaniu i bolach jej beła,
Sama z nocną Lucyną spoinie jej służeła,

w. 203: Himeneusz (Hymeneusz) — Hymen, opiekun nowożeńców i małżeństwa, 
przedstawiany najczęściej z pochodnią weselną w ręce; drużeła — diużbowała przy 
ślubie.

w. 204: zażgnęła — zapaliła (od zażegnąć, zażec).
w. 205 — 206: mowa o obronie Chocimia przed arm ią sułtana Osmana I I  w 1621 r. 
w. 207 : paść obłowem — przenośnie : nasycać zdobyczą, 
w. 208: czair — zarośla na podmokłych łąkach.
w. 213 — 216: znacznie obszerniejszą pochwałę Jana  Kozdrażewskiego jako 

uczestnika potrzeby chocimskiej umieścił Twardowski w Władysławie IV :

Z której plagi niebieskiej Eozdrażewski drugi 
Od Śląska i Marchiej przez am bit tak  długi 
Strojny połk swoj prowadzi, o jeśli strojniejszy 
K tóry nadeń i w pierzu marsowym szumniej szy?

(S. Twardowski, Władysław IV , król polski 
i szwedzki, Leszno 1649, s. 108).

W skrótowym opisie wojny chocimskiej w Przeważnej legacji poeta wspomina rów
nież o J . Kozdrażewskim (Przeważna legacja, Kraków 1861, s. 24); por. także wzmiankę 
K. Niesieckicgo (Herbarz polski, t. V II, Lipsk 1841, s. 162).

w. 224: Lucyna (Lucina) — rzymska bogini urodzin, przydomek Diany i Juno.



74 SAM UEL TW A R D O W SK I

225 Tuląc piękną dziecinę i roniąc różami,
K tóre miedzy pierwszymi z wieku ozdobami 
Domu tego. Coż? Kiedy ociec się powracał,
Jako gorzkie te  chwile sowito wypłacał 
Słodką sobie pociechą, gdy i m atkę zdrową,

230 I  zastał tę  pociechę w domu swoim nową.
Jeszcze siedząc na koniu, jeszcze nie otchnąwszy 
Dobrze z Marsa, a szczupło oboje ścisnąwszy,
Spod hełmu ogromnego mile ucałował,
Zarazże w nim dziedziczne znaki upatrował:

235 I  tu  swe, tu  wujowe, tu  i własne ine
Podobieństwa kochane uznawał matczyne.
I  tać  to  twoja piecza, twoj i wychowaniec 
Waży się dziś o tę  Łodź i ta k  piękny szaniec,
A piękny z każdy strony. Pojzrzyli kto okiem,

240 Jasnym  tylko, po wszytkim państwie tym  szerokiem,
Jako nieokreszone granice tej nawie,
I  z początku samego jako jej łaskawie 
Służy N eptun i wszytkie niebieskie pogody;
Że rożne przebiegając i morza, i wody,

245 Pod zupełnym aż dotąd żaglem sobie pływa,
Zawsze od Syrt bezpieczna, zawsze i szczęśliwa.
M e zachodząc daleko, jak  wiele z tej Łodzi,
Wychodziło Heroow i dotąd wychodzi 
Wielkich wszędy (gdyż humor, i cera tw a płocha 

250 Eaczy się w fescenninach, przy tych aktach kocha,
Eaczy w żartach). Sama ta  przezacna m atrona,
Jaka  w Sparcie Lampedo naszczęśliwsza ona,
K tórą stąd miał stary wiek tak  błogosławioną,
Że pospołu i corą, i siostrą, i żoną

w. 225—227: aluzja do herbu Eozdrażewskioh Doliwa przedstawiającego trzy 
czerwone róże na białym lub srebrnym pasie w błękitnym polu.

w. 235: wujowe — Jakuba Sobieskiego, b rata  Gryzeldy, żony Jana  Rozdra- 
żewskiego.

w. 241: nieohreszone — nieograniczony (od okresie).
w. 245: zupełny — nienaruszony.
w. 246: Syrty — Syrtis, dwie zatoki w środkowej części północnego wybrzeża 

Afryki, Syrta Wielka i Syrta Mała, niebezpieczne dla żeglugi z powodu raf i mielizn.
w. 250: raczy się w fescenninach — używa sobie w fescennińskich pieśniach (nazwa 

od miasteczka Fescennium w E trurii); pieśni te o żartobliwym charakterze były 
śpiewane przez młodzież podczas uroczystości weselnych; cały zwrot dotyczy upo
dobań Wenus.

w. 252: Lampedo (Lampito) — córka króla Sparty, Leotychidasa II , żona króla 
Archidamosa II , m atka króla Sparty, Afçisa II.
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255 Króla beła wielkiego; żywym jest obrazem,
Gdy poznańskim niedawno wojewodą razem,
K tóry stołek z nawyższych wielkiej tej Korony, 
Ojca miała, i męża, a i dziś rodzony 
Tymże żyje szczęśliwie. Wielki Dom, którem u 

260 Z dawnych już la t jakoby tylko co samemu 
Należy ta  ozdoba. Mimo te  pochwały,
K tóre rowno z drugimi i na nię się zlały,
Jako pięknie stworzona i jakie jej wdzięki 
Dały nieba. M e umysł niewieści i miękki,

265 Ale męski i żywy. M e śliskość przy statku, 
Przyrodzona płci białej, nie w takim  dostatku 
Myśl wysoka i górna; ale w równej wadze 
Snadna ludzkość, przy pańskiej pospołu powadze. 
Coż rozum jej nad swą płeć? Co ozdobne słowa? 

270 K tóre jako niebieska ambrozyja owa
Z ust jej płyną, a serc by  natwardszych ruszeły, 
M e miał język Nestorow, lubo to płynęły 
Żywe z niego kanary, słodkości ta k  wiele,
Jako  więcy smakuje gdy w nadobnym ciele.

275 W  czymby jej Kornelija rzymska ustąpiła 
I  Brutowa Porcyja dała nad się siła,
Tedy to, jej grzecznością i tym i ponęty 
Zaraz jako na wędę młodzieniec pojęty,
Kocha z dusze; a prożen jeszcze swej nadzieje,

280 Hej, ra tu j żginionego!” Tylko co zachwieje 
Głową Wenus i zaraz: „Inaczy to  (rzecze)
W netże będzie. Terminem jednym się nie zwlecze,

w. 257: miejsce wojewody poznańskiego w senacie zaliczano do pierwszych, 
ponieważ zasiadał zaraz po wojewodzie krakowskim.

w. 258—259: aluzja do rodziny Anny; ojcem jej był P io tr Opaliński (1586—1624), 
wojewoda poznański, mężem Stanisław Przyjem ski (ok. 1694 — 1642), wojewoda 
poznański od 1624 r., a bratem  Krzysztof Opaliński (1609—1655), wojewoda poznański 
od 1637 r.

w. 272: Nestor, król Pylos, jeden z bohaterów Iliady, znany jako doświadczony
i mądry doradca wodzów greckich, 

w. 273: hanary — tu : słodycze.
w. 275: Cornelija — Kornelia, sławna Ezym ianka, córka Scypiona Afrykańskiego 

Starszego, żona Tyberiusza Semproniusza Grakcha, m atka dwanaściorga dzieci 
(m. in. sławnego Tyberiusza i Gajusza).

w. 276: Brutowa Porcyja — Porcja, żona Marka Brutusa, k tóra popełniła samo
bójstwo na wieść o zabiciu się męża po bitwie pod Pilippi.
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Co już w niebie stanęło” . Zatymże wesoła,
Na owe swe chłopięta skrzydlate zawoła,

285 „Hej, ktoli z was w oto tym  morzu się ochynie,
I  gotowszy, i rętszy, że mi w tej godzinie 
Przyprowadzi Trytona, k tóry mię przeprawi 
Przez te  wody przynamniej Aż się wnet wyprawi 
Zgraja dzieci, i morze około zwartują,

290 Gdzie pod jedną Trytona skałą wyszpiegują.
On gonił Cymothoę bojącą się siebie;
Więc do niego: „Pierwy ty  wygodź dziś potrzebie 
I  zanieś, gdzie rozkaże, wielką naszę panią,
A tę weźmiesz w nagrodzie, co gonisz się za nią,

295 Nimfę sobie” ; Zarazże mieszaniec straszliwy 
Stawa w ten  trop pod gorą Cytery szczęśliwy;
I  jako napo wolnej grzbiet usławszy ostry,
Weźmie na się boginią. Za nią wszytkie siostry 
Morskie płyną, z Forkam i swymi się wściekając,

300 A choć w wodzie, ogniami się jej rozpalając •
I  niezwykłym kochaniem. Poruszy się na dnie 
Dom Neptunów: która gdzie ktorego dopadnie 
Trytona Nereida, mile się z nim ściska.
I  tu  Palemonowi dłonią w oczy pryska

w. 285: ochynąć — zanurzyć, pogrążyć.
w. 287 : Tryton — mitologiczny mieszkaniec morza o rybim  ogonie, 
w. 289: zwartowaó (zwertować) — przeszukać.
w. 291: Cymothoe (Cymothoë) — jedna z boginek morskich, nereid (por. W erg i- 

l iu s z , Eneida, B. N., S. II , nr 29, Wrocław 1950, ks. I., ww. 144 — 145).
w. 298—307: scena przeprawy Wenus wraz z orszakiem przez morze została 

wykorzystana przez poetę w epitalamium na ślub P iotra i Anny Opalińskich:

Wieloryby po miałkich piaskach się tarzają,
Forkom nierozruchanym syreny śpiewają 
Nagie po pas. Nadobna uchyliwszy łona 
Leukothee, starego łudzi Palemona,
Na Grlauka Panopea faworami ciska,
Melicercie Inoo dłonią w oczy pryska

(Miscellanea staropolskie, s. 92).

w. 299: Forki (Forkidy) — córki Forkosa, kuzynki nereid, nimfy morskie, 
w. 303: Nereida — jedna z pięćdziesięciu nimf morskich córek bożka morskiego 

Nereusa.
w. 304: Palemon — w rzymskiej mitologii bóg morski odpowiadał Melikertesowv 

jednem u z synów Ino (Leukotei).
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305 Zalotna Leukotoe. Tu Glauka starego,
Pociągając ku górze wąsa mu miąszego,
Bozruchiwa Inoo. A tym i tańcami,
Aż gdzie morze zamknęło swymi się brzegami, 
Zsiędzie na ląd, gdzie białe na ozdobnym dębie,

310 Święte sobie od wieku upatrzy gołębie:
I  tym  złote na nosy cugle zarzuciwszy,
Wprzęże ich w swą karocę. Skąd żartko się wzbiwszy 
Niosą ją  po powietrzu. A ptastw a rozliczne 
W yleją się w ochoty i śpiewania śliczne,

315 I  te, których Athezys i Padus przy owych 
Słucha dawnych topolach sióstr faetontowych.
I  staw żywi Laryjski, i co z trackiej cory 
Przemienione, wszytkie się rozsadzą na chory,
Pani swojej śpiewając. Eazem gmin skrzydlaty,

320 Co narcyzów Eurota, co ma pest wieżaty,
Wonnych kazyj w koszyki naszczknąwszy plecione, 
Gdzie już Koźmin i progi sobie zamierzone,

w. 305: Leukotoe (Leukotea) — Ino, córka Kadmosa, która po rzuceniu się do 
morza została zamieniona w boginię morską; kontekst dopuszcza możliwość jeszcze 
jednej wersji m itu  o Leukotei, według której była ona nimfą Halią z wyspy Rodos, 
również deifikowaną; Glauk (Glaukos) — rybak zamieniony w bóstwo morskie i czczo
ny jako bóg rybaków i żeglarzy, znany z przygód miłosnych i proroctw.

w. 309 — 313: zgodnie z wszystkimi wersjami mitologicznymi lecącej w powietrzu 
bogini zawsze towarzyszyły gołębie.

w. 315: Athezys (Athesis) — dziś: Adyga; Padus (Pad) — dziś: Po. 
w. 316: siostry Faetontowe — Heliady, zamienione w topole płaczące nad brze

gami Padu, do którego został strącony ich b ra t Faeton, syn Heliosa (por. Dafnis, 
s. [127], ww. 9 — 16, oraz W e rg iliu sz , Eneida, ks. X , ww. 190 — 191).

w. 317: staw Laryjski (Larius Lacus) — dziś: Lago di Como — jezioro w płn. 
Włoszech.

w. 317 — 318: z trackiej cory przemienione — prawdopodobnie aluzja do Prokne, 
żony króla trackiego Tereusa, oraz jej siostry Filomeli, które zostały zmienione w jas
kółkę i słowika.

w. 320 : narcyzów Eurota — połączenie narcyzów z rzeką Eurotas (dziś : Iri, główna 
rzeka w południowo-wschodniej części Peloponezu) jest zapewe aluzją do m itu o H ia
cyncie, z którego krwi wyrosły wonne kwiaty nad brzegami Eurotas (por. O w id iu s z ,  
Przemiany, B. N., S. II , nr 76, Wrocław 1953, ks. X, ww. 167—173. O „wonnej Euro- 
cie” wspomina poeta w Przeważnej legacji (s. 13) oraz w trenach poświęconych Marian
nie Twardowskiej (S. T w a rd o w sk i, Zbiór różnych rytmów, Kraków 1861, s. 144); 
pest wieżaty — pręcik kwiatowy w kształcie wieży, strzelisty (por. „W  jeden pestow 
różaniec rozwiły się złoty” — Przeważna legaeja, s. 13, oraz „Pszczoła z rożnych pestow 
zeszczkiwa co przebrańsze zioła na słodki swoj budynek” — Władysław IV ,  s. 145).

w. 321 : cazyja (łac. casia) — wonny krzew rosnący w Arabii i Etiopii (por. Nadobna 
Paskwalina, s. 19, w. 326).
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Drogie przed pokojami pawimenty zronią,
A tu  zewnątrz zarazem czuć niebieską wonią 

325 Z przytomności bogini. W  ten czas piękna dama, 
Zawarszy się w pokoju z sobą tylko sama,
Coś wielkiego myśliła. W  stanie tym  jakoby,
K tóry nienagoniony do tej namniej doby 
Pięknie dosyć prowadzi, żyć mogła i daliej,

330 Acz widzi to  z daleka, co na nię się wali 
Za zgrają niepokojow i na jednę głowę 
Nieskończonych przykrości. Jest, co biedną wdowę 
I  w dostatku u trap i: gdy nie tylko cudzy,
Ale właśniż i swoi niepowolni słudzy 

335 Lada czym ją  sturbują. Jest, k to  z boku czuje,
A wszytkie jej obroty cicho upatruje,
I  postępki, i życie, aż je wnet tłumaczy 
Jako sobie podoba, a zawsze inaczy.
Drugim wiele uchodzi, tej się nic nie zydzie,

340 A co serce urazi, tylko się jej przydzie
Zalać łzami. Tu znowu wolność swą szlachetną 
Poddać w jaką uwagę cudzą, niedyskretną,
I  z pani ta k  wysokiej uniżyć się sługą,
Ciężko się zda. Coż, kiedy wspomni i na drugą 

345 Sobie stronę, i przeszłe małżeńskie swe łoże,
Tedy ciężko wzdychając, tedy, o moj Boże,
W  tych to  zniszczeć kłopotach i w tak  młodym wieku 
Opaść ze swej ozdoby przed czasem, człowieku?
(Ach), po co by ta  srogość zwierzęca nad sobą,

350 O czym gdy ta k  tajemnie ruminuje z sobą,
Aż tu  we drzwi bogini białą błyśnie szyją 
I  niebieską zapachnie za tym  ambrozyją,
Ze stop śliczne lilije i z szat jej balsamy 
Żywe płyną. Toż mowi do jedyny samy:

355 „O, ty  myślisz, jako być daliej żyć potrzeba,
A nie wiesz, coć od wieku zbudowały nieba,
Że ty  teraz, zostając tak  osieroconą,
Musisz Eozdrażewskiemu koniecznie być żoną.

w. 323: pawimenty uronią — zarzucą posadzki.
w. 328: nienagoniony — nienaganny. Może tu  omyłka druku zam. nienaga- 

niony.
w. 339: nie zydzie (nie zejdzie) — tu : nie wypada.
w. 348: opaść — stracić.
w. 350: ruminuje — roztrząsa, rozwaza.
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Czemu ludzkie przeszkody, choćby się zmówiły 
360 Lerny wszytkie, i upor, i żadne twe siły 

Nie oprą się. Jeźli to  kiedy Prozerpinie,
Żeby miała aż w głuchej ostać się krainie 
Podziemnego Erebu i tam  być krolową,
Śnić się mogło? Jeźli że żona Jazonowa 

365 Tak dalekiej Medei? A niech się te j Scyle, 
Objeżdżając i morza, i Eurypow tyle,
Chroni kto z bojaźliwych i strzeże nawięcy,
Tym ani wzwie, gdy o nię uderzy się pręcy.
W  sieć niebieską raczy kto uciekając wpada,

370 I  ciebie co takiego w myślach twych rozbada?
Że przeciw ta k  potężnej masz się prożno wodzie, 
Ani się dasz w ta k  wdzięcznej rozbujać pogodzie 
Żaglom swoim, ktoreć port w takowym ochmęcie 
Pożądany przyniosą. Jeślić to  na wstręcie,

375 Że pamiętasz na fanty pozostałe drogie,
I  te  nigdy dla ciebie nie będą ubogie;
Jeśli na ludzkie mowy, którym  nie uciecze 
I  sam Atlas, choć długie ręce ma i miecze.
Coż? te  tylko lekki wiatr, k tóry się porwawszy 

380 Z rana zorzą, a szumno zrazu coś powiawszy, 
Ustanie ku wieczoru. A co do niewoli,
Eaczy żyje w niewoli ten, co kogo boli,
Czylić będą na nogach ciężkie te kajdany?
Alboli zawieszona na szyjej różanej 

385 Eęka wdzięczna uciśnie? i w miękkim obłoku 
Pieszczonego pieszczony bok urazi boku?
Przetoż, co jest z nawyższej zrządzonego woli, 
Do tego się i tobie potrzeba powoli 
Za tym  skłonić. A nie baw ani się już na nic 

390 Nie oglądaj, jam  na to  z dalekich swych granic

w. 360: Lerny — 1. m. od hydry lernejskiej.
w. 361 — 364: aluzja do uprowadzenia Prozerpiny przez Plutona do podziemi, 

gdzie wbrew swej woli została jego małżonką i, władczynią podziemnego państwa.
w. 364—365: swoją przyszłą żonę, Medeę, Jazon poznał dopiero po przebyciu 

dalekiej drogi z Tesalii do Kolchidy, 
w. 365: Scyle — Scylli, 
w. 368: wzwie — spostrzeże się, zauważy, 
w. 370: rozbada — nurtuje, przenika.
w. 373: w ochmęcie — może omyłka druku zam. w odmęcie. 
w. 375: fanty  — tu : dzieci.



«о SAM UEL TW A R D O W SK I

Tu przybeła, abym  wam serca obie wziąwszy,
A kochania i wdzięków swoich w nie natchnąwszy, 
Zjednoczyła na wieki” . Bzekszy to, jednemu 
Z owych każe pacholąt, co znakomitszemu,

395 Łuczek wziąć, Etonowi; i ten  z złotą strzałą 
Wyniozszy się, prosto jej w pierś ugodzi białą.
Skąd weźdrzawszy, aż zaraz, kogo się lękała,
Nad serce swe daleko więcy ukochała.
Dopieroż Hymeneusz, hasło wziąwszy od niej,

400 Do łożnice i swoich rzucił się pochodni;
Na który blask, i zatym  wesele szcześliwe,
Huk i wszytkich aplauzy wstaną eprzyjaźliwe 
Przy żyznie zapienionych chijach i massykach,
I  falernach, i rożno ozwanych muzykach,

405 Że z ochoty zahuczą pałacowe ściany 
Niosąc cienie i długo wieczór wyglądany,
A owa w tym  odchodząc. O, z każdej się strony 
Godna Paro! Co cię dziś nie żadne Tryjony,
Ani Alpes dalekie z sobą rozcinają,

410 Ani ziem twych Bosfory które rozrywają,
Ale mała granica i ciśniony mały 
Kamień dzieli. Żyj długo! A już się i ciały 
Zyjm szczęśliwie. Usta niech z słodkimi się usty 
Zlepią mile. Wolne wam, wolne i rozpusty 

415 Dalsze będą. Ani ty  ścian już nie podpieraj,
Cny młodzieńcze, ani drzwi z bojaźnią otwieraj

w. 395: Eton — Eros, syn Wenus.
w. 397: weźdrzawszy — spojrzawszy (od weźrzawszy — dialektyczna forma 

wielkopolska ze wstawnym -d-).
w. 403: cMje i massyki — nazwy win; chije — może od wyspy Chios znanej 

z hodowli wina; masyk — wino, którego nazwa pochodzi od góry Massicus w Kampanii 
(por. Wergilisz, Eneida, ks. V II, ww. 725 — 726).

w. 404: fałerny — falern, gatunek wina w starożytnym  Ezymie. 
w. 408: Tryjony (od Septem Triones) — tu : odległe podniebne światy, 
w. 409: rozcinają — przenośnie: rozdzielają.
w. 410 — 411: aluzja do położenia posiadłości koźmińskich bohaterki i krotoszyń

skich bohatera, które graniczyły ze sobą.
w. 413: zyjm — tu : złącz (od zjąć, zyjmie).
w. 415 — 416: konwencjonalny zwrot do bohatera powtórzył poeta w epitalamium 

n a  ślub Piotra i Anny Opalińskich:
[...]  Ani ty  podpieraj 

Ścian już więcej, ani drzwi z bojaźnią otwieraj,
Cny młodzieńcze [...]

|Г (Miscellanea staropolskie, s. 94).
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Ale do niej bezpiecznie. Ty też nie z ostrymi 
Staw się wzajem ku niemu paznokty orlimi,
Ale szczupło ukochaj i na pełnych wdzięku 

420 Nie broń skroni położyć różanych swych ręku: 
Tak twoim już zostanie, tak  za rok to sprawi, 
Że m atką nadobnego syna cię zostawi.
Żyjcie z sobą na wieki, niech Park i śpią na to, 
A nigdy wam wesołe nie ustawa lato.

M iscellanea staropolskie, 3 6





ALOJZY F. KOW ALKOW SKI

O R Ę K O PISIE  I  WYDANIACH W O JN Y  DOM OW EJ 
SAMUELA TWARDOWSKIEGO

I

Do niepowetowanych s tra t naszej kultury  narodowej należy także 
rękopis Wojny domowej Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Spłonął 
ponoć w czasie powstania warszawskiego, a chociaż istnieje jeszcze iskierka 
nadziei, że może gdzieś kiedyś, wśród okoliczności najmniej spodziewa
nych, wypłynie bodaj kartka jedna tego cennego kodeksu — wszak habent 
sua fata libelli ! — przecież dzisiaj stoimy wobec faktu, że brak nam  tego 
manuskryptu, jednego z nielicznych zabytków, jakie się z bogatej spuś
cizny literackiej Twardowskiego do naszych czasów zachowały.

Rękopis Wojny domowej był przed wojną własnością Biblioteki Naro
dowej, dokąd dostał się okrężną drogą proweniencji od M.F. Niewieskiego 
poprzez księgozbiór Załuskich, następnie Cesarską Bibliotekę Publiczną 
w Petersburgu oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, gdzie po 
rewindykacji przez jakiś czas był deponowany.

W  latach 1932—1934 wypożyczono go prowadzonemu przez prof. 
Romana Pollaka seminarium historii literatury  polskiej Uniwersytetu 
Poznańskiego w celu opracowania. Podjąłem się tego zadania, biorąc 
rękopis jako podstawę swej pracy magisterskiej o Wojnie domowej. Byłem 
pewnie ostatnim , k tóry  ślęczał nad tym  manuskryptem.

Do porównania rękopisu z tekstem  drukowanym służył mi wówczas 
egzemplarz wydania kaliskiego z Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Ponumerowałem wtedy wiersze w obu tych kodeksach,
i to  księgami ( I I —IY), a w ks. IY  „punktam i” . Korzystając obecnie 
znowu także m.i. z egzemplarza PTPN  zachowałem w niniejszej pracy 
tę  swego czasu przeprowadzoną numerację wierszy odpowiadającą licz
bowaniu wierszy w zaginionym rękopisie.

Z zawieruchy okupacyjno-wojennej uratow ały się, na szczęście, za
równo sama praca magisterska, jako też część drobiazgowych notatek
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zrobionych w czasie studiów nad rękopisem. Z tego to  materiału oraz 
przy pomocy dwu częściowych wydań W ojny, mianowicie leszczyńskiego1
i krakowskiego2, powstała obecna praca, zrodzona z inicjatywy i poparta 
cennymi wskazówkami Profesora D ra Eom ana Pollaka, za co szczere 
składam Mu dzięki.

Eękopis Wojny domowej był częścią kodeksu wielkości około 285 X190 
mm, oprawionego w tekturę z safianem koloru, zdaje się, wiśniowego, 
do którego to  kodeksu wchodziła także edycja krakowska Wojny jako 
ks. I  całości. K arta  tytułow a tego egzemplarza była podklejona specjal
nym  papierem „pergaminowym” . Widniały na niej : no ta ta  biskupa Józe
fa Andrzeja Załuskiego, w lewym górnym rogu num eracja względnie 
dawna sygnatura P. 502, a na dole z lewej strony rosyjska adnotacja: 
„L. 7 Pol’skaja otd. XIY. No 36” . N atom iast na wewnętrznej stronie 
przedniej okładki (a może na odwrocie k arty  tytułow ej? — tego swego 
czasu nie zanotowałem, a pamięć zawodzi) był zapis także w języku ro
syjskim: „W  tej knigo-rukopisi numerowannych listów 52 =104 str.
i 151 a wsiego 203” . Podpis: „Chr. Łopariew 23. 1.-1912. J . B .” Na grzbie
cie: „Sbornik PoPsk. F . XIV. No 36” .

Część rękopiśmienna, składająca się z 151 kart, obejmowała księgi 
I I —IV 3 . Paginacja kart była nowoczesna. Oprócz tego ponumerowano 
współcześnie poszczególne arkusze (1 arkusz =  2 k arty  =  4 strony), 
począwszy od 29 do 106 włącznie. Arkusze 1 —28 zawierały najprawdo
podobniej ks. I  i pozostały w oficynie krakowskiej. Ich miejsce w kodek
sie zajął gotowy egzemplarz drukowany. Brak także arkuszy 48 i 49 oraz 
numeracji arkusza 60. Tamte dwa arkusze przepadły przypuszczalnie 
w introligatorni po wykorzystaniu w D rukarni OO. Jezuitów. Zawierały 
one z ks. I I I  wiersze, które znajdujem y w wydaniu kaliskim od s. 69, 
w. 8 od dołu („Widzieli swe popiołem ...” ) do s. 77, w. 18 od góry („Cni 
rodzice i ślub im zwyczajem swym dadzą” ) włącznie. W  sumie 320 wier
szy. Nowoczesna paginacja rękopisu nie uwzględniła tych braków i nie 
przerywała kolejnego liczbowania kart.

Jeżeli chodzi o brakujący arkusz 60, to  nadliczbowa w rękopisie karta  
bez numeracji współczesnej pomiędzy ark. 59 a 61, a zawierająca dedy

1 Samuel ze Skrzypny T w a rd o w s k i, Wojna kozacka późniejsza przez Najaśniej- 
szego Jana Kazimierza, króla polskiego i  szwedzkiego poparta i skończona szczęśliwie 
w roku 1651, Leszno [Ъ. г.], Daniel Vetterus.

2 T en że , Wojna domowa z Kozaki i  Tatary, Moskwą potem Szwedami i  z Wągry 
przez lat dwanaście tocząca się dotąd, na cztery podzielona księgi ojczystą Muzą od.... 
Nakładem Jerzego Forstera, Kraków 1660, w drukarni u wdowy Łukasza Kupisza.

3 Twardowski nazywa w tekście poszczególne księgi „częściami” . W toku niniej
szej pracy określam je w myśl kart tytułowych, wyd. krakowskiego i kaliskiego — 
księgami.
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kację do IV  księgi, była prawdopodobnie drugą połową ark. 60, o czym 
coś napomyka J . Kozłowska, która pierwsza opisała rękopis Wojny do
mowej, wpierw w „Bibliotece Warszawskiej” 4, a potem w Katalogu ręko
pisów... 5 notuje wprawdzie brak ark. 48 i 49, nie wspomina natom iast
o brakującym w kolejnej numeracji ark. 60.

Poszczególne k arty  rękopisu, miejscami dość poważnie uszkodzone, 
były starannie sklejone. Na każdej stronicy przeciętnie po 40 wierszy 
kreślonych pismem drobnym, jednostajnym, kaligraficznym6 . Całą tę  
masę blisko 12000 wierszy (bez ks. I) spisała jedna i ta  sama ręka. W yjątek 
stanowi dedykacja czyli „Prefacyja” przed ks. IV  na półarkuszu nie 
numerowanym pomiędzy ark. 59 a 61. Tutaj od razu można było zauwa
żyć odmienny charakter pisma, stosowanie innego pióra oraz jaśniejszy 
inkaust. Pismo owej „Prefacyji” jest uderzająco podobne do pisma auto
biograficznego Nagrobka Twardowskiego w rękopisie Biblioteki Muzeum 
Czartoryskich7 oraz do facsimile niewielkiego autografu u  Wierzbowskiego8 
względnie Chmielowskiego9 . (Obaj reprodukują ten  sam autograf z pod
pisem Samuela Twardowskiego.) Eóżni się ono natom iast w wielu szcze
gółach od całokształtu rękopisu Wojny domowej10. Podobny charakter 
pisma, jak  wspomniana dedykacja, nosiły jeszcze dwie noty marginesowe, 
jedna pg. 56v przy w. 1902, druga pg. 57r przy w. 1929n . Od całości 
odstępowała także uwaga marginesowa o kaliskim kolegium jezuickim, 
pg. llO r przy w. 56312. Wreszcie zupełnie inna ręka, późniejsza, prze
prowadziła zmiany w tekście pg. 145v w wierszach 1624 n n . 13

Eękopis Wojny domowej, zabytek o wyglądzie estetycznym, sporzą
dzony pismem starannym , kaligraficznym, roił się jednak od kreśleń, 
poprawek, dodatków. Stąd u  niektórych badaczy tego m anuskryptu 
powstała wątpliwość: brulion to  czy czy stopi s? Dla Kozłowskiej był to  
„autograf bez wątpienia, może nawet brulion ze sporą liczbą poprawek

4 J . K o z ło w sk a , Nieznane wiersze Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, „Biblio
teka W arszawska” , 1913, t. 1, s. 381 — 385.

5 J . K o z ło w s k a -S tu d n ic k a , Katalog rękopisów polskich (poezyj), wywiezio
nych niegdyś do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, znajdujących się obec
nie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Kraków 1929, PAU, nr 36.

6 Facsimile zob. : J . K rz y ż a n o w s k i, Historia literatury polskiej, Warszawa 
wyd. 1 — 1953, s. 361; wyd. 2 — 1964, s. 342.

7 Sygnatura 2386, s. 292 — 293.
8 T. W ie rz b o w sk i, Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego, Warszawa 

1904, t. 2, s. 66.
9 P. C h m ie lo w sk i, Historia literatury polskiej, Lwów 1914, t. 1, s. 365.
10 Zob. niżej s. 88 i przyp. 42.
11 Zob. cz. II, przyp. 68 i 74.
12 Zob. cz. II , przyp. 168.
13 Zob. cz. II, przyp. 253.
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i wariantów” 14 ; Brückner zaś twierdził bez zastrzeżeń, że to  „brulion 
z licznymi poprawkami i w ariantam i” 15. O tym , jakoby rękopis miał 
być brulionem, kazało wątpić choćby zbyt staranne, wycyzelowane pismo, 
zwłaszcza w porównaniu z ową wspomnianą dedykacją przed ks. IY, 
której pośpieszne i niedbałe pismo mogło podsunąć myśl, że właśnie to 
„brulion” , pierwsza redakcja, mimo że na tych dwóch stronach mieliśmy 
tylko jeden w ariant i jedno skreślenie. Natom iast twierdzenie o brulio
nie całego m anuskryptu obalają liczne miejsca w samym tekście, które 
przemawiają raczej za tym , że zaginiony rękopis Wojny domowej był 
kopią.

O pracy przepisywacza mówią: całkiem opuszczone względnie później 
dopisane pojedyncze w yrazy16, niedokończenie słowa napisanego omył
kowo 17, umieszczenie bez kontekstu w wierszu wyrazu lub wyrazów, 
które znajdują się w wierszu poprzednim albo następnym , względnie 
których pojawienie się w ogóle trudno sobie inaczej wytłumaczyć, jak 
roztargnieniem kopisty18, bardzo liczne wypadki dublowania wyrazu 
lub zw rotu19. Charakterystyczne są również inne korekty, jak  np. w tekście 
o Warszawie omyłkowe „(Z  krakowskim> spół pałacem [ . . .]” na popra
wne „Z  królewskim [ .. .]” 20, jak  bezmyślna kontrakcja początku i końca 
dwóch obok siebie stojących wyrazów21, jak  wplatanie w wiersz takiego 
wyrazu lub zwrotu, k tóry rozbija trzynastozgłoskowiec i wydłuża wiersz
o jedną sylabę22, jak, przeciwnie, skrócenie wiersza do dwunastozgłos- 
kow ca23, jak zacieranie rym u niewłaściwym doborem wyrazów24. O te 
„grzechy” trudno posądzać poetę, zwłaszcza gdyby on sam był tym  ko
pistą.

Spośród innych elementów świadczących o kopii można by wymienić 
nie sprostowany biernik żeński tę po zastąpieniu słowa ,,książeczkę” zwro
tem  pisma swe25 oraz mylne również nie sprostowane bom (bo Ą~m 
jako końcówka ruchoma czas. 1 os. 1. p.) zamiast bo, skoro opowiadanie

14 J . K o z ło w sk a , Nieznane wiersze..., s. 381.
15 Dzieje literatury pięknej w Polsce, Warszawa 1918 cz. 1, s. 233. Encyklopedia 

polska AU, t. X X I.
16 Zob. I I , przyp. 8, 16, 64.
17 Zob. II , przyp. 1, 126, 199, 205, 206, 239.
18 Zob. II, przyp. 35, 54, 78, 80, 99, 125, 127, 130, 211, 216, 222, 245.
19 Zob. II , przyp. 33, 67, 90, 119, 160, 213, 224, 226, i wiele innych tego rodzaju 

przypadków.
20 Zob. II , przyp. 198 (Kai. s. 226, w. 18 od góry).
21 Zob. II , przyp. 118.
22 Zob. II , przyp. 12a, 22, 48, 94, 214.
23 Zob. II, przyp. 32, 111.
24 Zob. II , przyp. 128, 132 (Kai. s. 169, w. 12 od dołu).
25 Zob. II, przyp. 225.
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toczy się w 3 os. 1. m . 26 W arto także zwrócić uwagę na ów bezmyślny 
wyraz zniwstczym, źle, widać, odczytany z oryginału27 oraz rękopiśmienne 
subordynowany miasto poprawnego zordynowany28. Za kopią może nawet 
przemawiać nie zapisana strona pg. 140y, k tórą kopista prawdopodobnie 
zakrył oryginałem, z którego przepisywał.

Wszakże najważniejszym argumentem potwierdzającym tezę, że 
rękopis Wojny domowej był kopią, to  wiersze opuszczone, które następ
nie, po zauważeniu omyłki, dopisano na marginesie29.

Żeby już skończyć rozważania na tem at: kopia czy brulion, warto 
wskazać jeszcze na pg. 139r, której ostatni wiersz jest niedokończony: 
„W ojska tego generał” ... Powtórzono go i wypisano w całości, konty
nuując tekst poem atu, na odwrocie, pg. 139v30.

Skoro przyjmiemy, że rękopis Wojny domowej był kopią, to  nasuwa 
się pytanie: kto był kopistą? Czy autor sam przepisywał utwór, czy też 
ktoś inny podjął się tej roboty? Wspomniano już, że niektórych „grze
chów” kopisty nie sposób zapisać na rachunek autora. Są jeszcze inne 
poprawki w tekście, które zdają się świadczyć o tym , że przepisywaczem 
nie był wprawdzie sam poeta, ale że dokonano kopii pod jego bacznym 
okiem i, k to  wie, czy nie — przynajmniej partiam i — pod jego dyktan
dem. Oto np. dwuwiersz:

Do arm aty  co żywo, skoro wtem  zadzwoni 
Dobosz w bębny larmowe, biorą się i koni*1.

Piszący, widać, źle dosłyszał, skoro zamiast bębny larmowe, napisał „ bębny 
na głowę. Pouczony przez dyktującego, że chodzi o instrum ent perku
syjny miedziany, umieścił — „bębny miedziane, a dopiero potem poprawił 
na bębny larmowe32. Podobną omyłką z niedosłyszenia jest prawdopo
dobnie zwrot pod <Kijowem} zamiast pod Lojowem33. Tak samo można 
przypuszczać, że tekst noty  marginesowej „ I  już tę  (książeczkę) pisma 
swe kończył” 34 poeta w toku dyktowania zmienił, kopista zaś skreślił 
tylko wyraz książeczkę zamieniając go na pisma swe, zostawił zaś nie po
prawiony zaimek tę. Bównież nie skorygowane fata  zamiast poprawnego 
pakta35 każe snuć przypuszczenia o niedosłyszeniu ze strony kopisty.

28 Zob. niżej s. 175 (Rkp. pg. 117v., ww. 1187/1189; Kai. s. 222).
27 Zob. II , przyp. 34. (Kai. s. 81, nota marg. u  dołu).
28 Zob. II , przyp. 214. (Kał. s. 242, w. 11 od dołu).
29 Zob. II , przyp. 65, 87, 120, 137, 183, 207, 234, 246.
30 Kał. s. 263, w. 18 od dołu.
31 Kai. s. 93, ww. 9 i 10 od góry.
32 Zob. I I , przyp. 63.
33 Zob. II , przyp. 17. W rękopisie i w druku Kai. błędnie Lojowem.
34 Zob. II , przyp. 225. (Kał. s. 255 na dole).
35 Zob. I I , przyp. 79. (Kai. s. 121, w. 20 od góry).
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Z charakteru pisma widać było, że rękopis sporządzono „jednym 
tchem ” . Trudno więc sobie wyobrażać, by przepisywania tej olbrzymiej 
masy kilkunastu tysięcy wierszy mógł dokonać sam Twardowski, który 
pod koniec Wojny wprawdzie wyraża radość, że doczekał się wreszcie 
upragnionego pokoju i mógł dokończyć utworu nim „prace swe koronu
jąc” 36, ale teraz leży „przybity do łoża chorobą” 37, spodziewając się, 
iż niedługo „Parki nieubłagane zawrą oczy” jego38. Bzeczywiście umiera 
w rok po pokoju oliwskim39. Jeżeli jednak znajdziemy w rękopisie rów
nież takie kreślenia i warianty, które świadczą o tendencji ulepszania 
tekstu, wyszukania bardziej odpowiedniego wyrazu, to  służą one tylko 
za dowód, że poeta jeszcze w czasie dyktowania poem atu z brulionu, 
względnie gdy kazał sobie odczytać przepisany ustęp, szlifował, gdzie 
uważał za potrzebne, doprawiał, cyzelował.

Skoro wreszcie porównamy zachowany autograf Nagrobka Samuela 
Twardowskiego40 z reprodukcją karty  z rękopisu Wojny domowej u  K rzy
żanowskiego 41, stwierdzamy wyraźnie różnice niektórych lite r42. Po
nieważ zaś „Druga prefacyja’* do IY  ks. miała charakter pisma bardzo 
podobny do autobiograficznego Nagrobka ze zbiorów Biblioteki Czarto
ryskich, można — sądzę — przyjąć, że w zaginionym kodeksie Biblioteki 
Narodowej w Warszawie zawierającym rękopis Wojny domowej, a u to 
g ra fe m  Samuela ze Skrzypny Twardowskiego były jedynie dedykacja, 
czyli „Druga prefacyja” do IY  ks. oraz owe dwie wyżej wzmiankowane 
noty  marginesowe pg. 56v i pg. 57r.

Wojna domowa miała się ukazać w całości jeszcze za życia poety, 
w 1660 roku, nakładem Jerzego Forstera w Krakowie, w oficynie wdowy 
po Łukaszy Kupiszu. Mówi o tym  karta  tytułow a edycji krakowskiej, 
obejmującej jednak tylko księgę pierwszą. Przerwanie druku należy chyba 
przypisać chorobie Twardowskiego, który zwykł był osobiście doglądać 
prac edytorskich. Jeszcze wcześniej, pomiędzy r. 1651 a 1655, wydruko
wał Daniel Yetterus w Lesznie ks. I I  pod ty tu łem  Wojna kozacka póź
niejsza ... skończona szczęśliwie w roku 1651. Oba te  wydania są zasad
niczo oparte na rękopisie, k tóry jest przedmiotem niniejszej pracy. W praw
dzie nie zachował się był m anuskrypt księgi pierwszej, ale fakt współ
czesnej oprawy wydania krakowskiego jako ks. I  razem z resztą rękopisu,

30 Kai. s. 284, w. 4 od góry.
37 Kai. s. 284, w. 23 od góry.
38 Kai. s. 284, w. 2 od dołu.
39 Zob. A. S a jk o w sk i, Staropolskie nekrologi. Samuel ze Skrzypny Twardowski, 

w: Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznań 1959, s. 278—279.
40 Zob. wyżej s. 85 i przyp. 7.
41 Zob. wyżej przyp. 6.
42 W, w, V, V, Z, z, P , B , T, L , Éi, d, y, nosówki ą, ę.
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obejmującego ks. I I  do IY, mówi sam za siebie. Przede wszystkim jednak 
język wydania krakowskiego odpowiada językowi rękopisu, różni się 
Zaś w ogólnych zarysach od ks. I  wydania kaliskiego, jak  różnił się pod 
względem językowym rękopis I I  do IV  księgi od edycji jezuickiej. Nie
trudno też wyłowić przeprowadzone przez drukarza krakowskiego zmiany 
pisowni. W yrażają się one zwłaszcza w tendencji do unikania tak  właści
wego Twardowskiemu rozszerzenia artykulacji samogłosek i, у przed l, ł. 
Stąd mamy w wydaniu krakowskim oboczność bel |[ był oraz -iel || -ił, 
przy czym druga forma przeważa. W  rękopisie Wojny domowej wystę
powały stale formy rozszerzone z wyjątkiem tych wypadków, gdzie rym  
wymagał postaci nie rozszerzonej. O tym , że ta  nie rozszerzona postać 
fonetyczna nie odpowiadała językowi, ściślej wokalizmowi, rękopisu, 
można wnioskować choćby z takiego rymu, jak np. [...] było — [...] dzieło*3, 
zamiast [ ...]  beło — [ ...] dzieło. Tamto rymowanie nie jest w stylu Twar
dowskiego. Natom iast całkowicie odpowiadają pisowni rękopisu takie 
zjawiska, jak  np. spójnik у (zamiast i) oraz u na początku wyrazu oddane 
przez v. Tak samo akapity, częstsze w wydaniu krakowskim aniżeli w edy
cji kaliskiej, przypominają rękopis ksiąg od I I  do IY.

Może jeszcze bardziej aniżeli druk krakowski odpowiada wokalizmowi 
rękopisu wydanie leszczyńskie, które zachowało, zgodnie z manuskryp
tem , formy beł, beło, beły, beli oraz przewagę rozszerzonego i, у przed l, ł 
w rzeczownikach i czasownikach, przestrzegając poza tym  rękopiśmienne
go V jako u  w nagłosie oraz akapitów.

W arto także zanotować, że, w odróżnieniu od wydania jezuickiego 
z 1681 roku, obie częściowe edycje Wojny domowej zachowują zgodnie 
z rękopisem i konsekwentnie qu w takich wyrazach jak quatery, quarcy- 
jany  itp. oraz pisownię krześcijański i że niekonsekwentne acz częste 
w rękopisie stosowanie unosowienia samogłoski ustnej pod wpływem 
sąsiedniej spółgłoski nosowej odbiło się na obu wydaniach przedkali- 
skich.

Jeżeli wyżej wspomniano, że wydanie leszczyńskie, obejmujące I I  
księgę Wojny domowej, odpowiada rękopisowi, k tóry jest tem atem  niniej
szych rozważań, to  jest to tylko częściowo prawdą. Trzeba bowiem przy
znać, że prócz zbieżności oba te teksty zawierają także poważne różnice. 
W niektórych miejscach raczej wydanie kaliskie pokrywa się z m anu
skryptem, podczas gdy leszczyńskie odbiega od tego rękopisu, k tóry 
dotarł był do naszych czasów. Wobec tego nasuwa się podejrzenie, że 
spod pióra Samuela Twardowskiego wyszły dwie odrębne redakcje Wojny 
z Kozaki i Tatary czyli tzw. ks. I I  Wojny domowej. Eóżnią się one nie

43 Kr. s. 35, ww. 25 i 26 od góry.
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tylko treścią (w niektórych odcinkach), ale także poważną ilością wier
szy44. Można rzecz i tak  ująć: Twardowski przerobił Wojnę kozacką 
wydaną w Lesznie i włączył ją  do Wojny domowej jako ks. II . Eękopis, 
k tóry  był własnością Biblioteki Narodowej, zawierał właśnie jako księgę 
drugą to  nowe opracowanie Wojny kozackiej. Pod względem językowym 
pokrywa się m anuskrypt przeróbki z wydaniem leszczyńskim, a nie 
z wydaniem kaliskim.

Druga część niniejszego artykułu zestawia zasadnicze różnice, jakie 
zachodzą między rękopisem a edycją kaliską, k tóra ukazała się w dwa
dzieścia la t po śmierci poety i jest jedynym dotąd wydaniem Wojny domo
wej obejmującym wszystkie cztery księgi. Jest to  jednak wydanie niedo
kładne, pełne błędów rzeczowych i drukarskich świadczących o niechlujnej 
robocie oficyny kaliskiej. W  dodatku okazuje się, że jest to  wydanie nie
kompletne, przez wydawców tendencyjnie okrojone. Poniższe zestawienie 
nie uwzględnia stale powtarzających się odrębności pisowni ani inter
punkcji, która zarówno w druku, jak  i w rękopisie jest wręcz bałam utna, 
podobnie jak chaotyczne jest w obu tekstach stosowanie wielkich liter. 
Tak samo powinna być ustalona pisownia nazw miejscowości i osób. 
Przestankowanie unowocześniono, zachowując tylko nawiasy według 
rękopisu i druku.

Wspomniano już, że w rękopisie zachodzi stale (z wyjątkiem potrzeb 
rymu) rozszerzenie artykulacji samogłoski i, y  przed l, ł. Jeżeli wyraz 
miełosierdzie trafiał się czasami także w postaci nierozszerzonej, to  był 
to  może błąd „ortograficzny” kopisty. Tak samo omyłką przepisywacza 
był pewnie pułk  względnie pułkownik, skoro poza bardzo nielicznymi 
wypadkami dominuje półk, połkownik. W  rękopisie mamy stale sąmsiad, 
skinięnie, chociaż w innych wyrazach unosowienie wsteczne nie było 
konsekwentnie przeprowadzane44a. Zachodzi natom iast forma oboczna 
ą II o (wziął || wzioł). E  pochylone występowało w rękopisie także w postaci 
obocznej : lepiej, długiej, swojej || dłuży, raczy, inaczy, więcy, nawięcy 
itp. Form y oboczne zachodziły również w dop. 1. p. rzecz. ż. : -e || -y, -i 
oraz (rzadszego) -ijej, yjej || (częstszego) -iji, -yji, np. kancelaryjej || kawa- 
leryji, transakcyji, Szwecyji, religiji. Należy też zanotować stałe rękopiś
mienne: czur, szlub, naszy, Srzoda, Eakocy, prętko, pręcy |j pręcey, swywolny - 
oraz wspomniane już krześcijanski i okrzczony. Znak diakrytyczny nad a 
pochylonym był stosowany niekonsekwentnie; na niektórych stronach 
kreskowanie zachodziło częściej, na innych rzadziej.

44 Zestawienie tyoh różnic będzie tem atem  osobnego opracowania.
*4aZob. I I :  W dłuższych, cytatach z rękopisu uwzględniłem unosowienie wstecz

n e  w takich wyrazach, w k tórych  ono stale występuje.
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Marginalia nie zawsze są w obu tekstach jednakowo lokalizowane, 
a  dużo not marginesowych zawartych w rękopisie nie umieszczono w druku. 
Za to parę not wydawcy dodali od siebie; niektóre zaś przeinaczyli.

Dobór wyrazów różni się niejednokrotnie do tego stopnia, że zmie
nia sens manuskryptu.

Najbardziej charakterystyczne jest wszakże usunięcie w druku kilku
dziesięciu wierszy rękopisu45. Opuszczenia te  m ają zasadniczo trojakie 
oblicze. Wyrzucono przedmowę autora i jego dedykacje do poszczegól
nych ksiąg. Zamiast tego wydawcy umieścili na początku poematu własną 
dedykację poświęconą wnukowi Czarnieckiego, Stefanowi Branickiemu. 
W  toku kry tyki stanów społeczeństwa polskiego pominięto skargę poety 
na pychę i zdzierstwo księży. Wreszcie cenzura jezuicka bądź skreśliła 
te  wiersze, w których Twardowski wymienia i piętnuje zdrajcę Bogu
sława Eadziwiłła, bądź imię tego niefortunnego przedstawiciela familii 
książęcej zastępowała słowami: Generał, Książę, Hetm an. W  jednym 
tylko miejscu wymieniono nazwisko Eadziwiłła (gdy przeprasza króla)46, 
ale to  już chyba przez niedopatrzenie, bo o dwa wiersze wcześniej zastą
piono rękopisowe Eadziwieł słowem K siążę47. Są jeszcze inne drobniej
sze pominięcia, jak  choćby owa krępująca duchownych edytorów uwaga
0 ofiarach odprawianych „w Wenerzynym kościele” 48.

Osobliwej protekcji ze strony kaliskich wydawców doznał także het
m an Czarniecki, ich zdaniem zbyt surowo oceniony przez poetę49.

Ilościowa różnica wierszy w księgach od I I —IY  wydania kaliskiego
1 rękopisu przedstawia się następująco:

Kai. Ekps Eóżnica
ks. I I : .......... . 2754 ww........... ..........  2754 ww.
ks. I I I :  ...... . 1952 ” ..........  1952 ”
ks. IY :
punkt 1 :........ 780 ” ..........  780 ”
punkt 2 :........ 1108 ” ..........  1116 ” .......  8 ww.
punkt 3 :........ 1448 ” ..........  1482 ” ........  34 ”
punkt 4 :........ 1748 ” ..........  1768 ” .......  20 ”
punkt 5 :....... . 2046 ” ..........  2056 ” ........  10 ”

E a z e m : 11836 ww. 11908 ww. 72 ww.

45 Zob. poniższe zestawienie.
46 Kai. s. 241, czwarta nota marginesowa.
47 Zob. niżej s. 182 (Rkp. pg. 128r, ww. 225/227).
48 Zob. niżej s. 159 (Kkp. pg. lOOr, ww. 1267/1270). 
"  Zob. niżej s. 198 (Rkp. pg. 145v, ww. 1621/1630).
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Zatem w wydaniu kaliskim okrojono poemat Twardowskiego o 72 
wiersze, nie licząc marginaliów i drobniejszych wariantów. Z zestawienia 
druku kaliskiego z rękopisem wynika, że wydanie pośmiertne z roku 1681 
w rzeczy samej mało nadaje się do studium nad Wojną domową; jako roz
bieżne z m anuskryptem i okrojone do fałszywych prowadzi wniosków, 
stawia poetę w niewłaściwym świetle, a przede wszystkim nie nadaje się 
do opracowania strony językowej utworu. Nawet gdy przyjmiemy, że 
rękopis nie był autografem, to  przecież pamiętać trzeba o tym , że, jako 
kopia, wyszedł z najbliższego otoczenia poety. Sporządzono go pod okiem 
autora, k tóry sam to i owo dopisał i dołączył60. W  naszym przypadku 
język kopisty może być uważany za równorzędny obok mowy samego 
autora, który do nas przemawia językiem starego Sarmaty, archaicznym, 
zamaszystym, pięknym swą jędrnością i barwnością. Ileż • uroku tkwi 
w takich zwrotach (wyrugowanych przez wydawców), jak  groch wyszy- 
niony, chłopstwo zgichnione, jak  żaden wiatr nie wienie lub zwierz osoczony.
O ileż dosadniej brzmi oryginalne nieprzyjaciel walnął w oczy od wydru
kowanego wejrzał w oczy, a daleko plastyczniej wychodzi wzmianka
o przekinaniu Chmielnickiego, aniżeli o przekonaniu go. A cóż dopiero 
takie cacko staropolskie językowe jak w niwco zamiast kaliskiego (i dzi
siejszego) w niwecz.

Studia nad językiem Wojny domowej Twardowskiego powinny się 
opierać na podanych tu  szczątkach rękopisu oraz na edycjach leszczyń
skiej i krakowskiej. Jeszcze w okresie międzywojennym ostrzegano przed 
opracowaniem strony językowej Wojny domowej na podstawie samego 
wydania kaliskiego51. Mimo to podjęto parę la t tem u próbę analizy 
języka Wojny domowej Samuela Twardowskiego budując właśnie na tym  
nieszczęsnym wydaniu, o którym  przecież wiadomo, że należy do najbar
dziej niechlujnych druków polskich X V II w ieku52. Osadzanie studium
0 języku autora Wojny na błędach drukarskich, od których roi się wydanie 
kaliskie, musiało doprowadzić do wręcz karkołomnych rezultatów, szcze
gólnie gdy chodzi o rozdział poświęcony fonetyce. Pracy Szlesińskiego 
należałoby dać ty tu ł nieco zmieniony, ale bardziej poprawny: O języku 
wydania kaliskiego Wojny domowej Samuela Twardowskiego.

Pod koniec przedmowy do edycji krakowskiej nazywa poeta Wojnę 
domową „książeczką, k tórą wszytkie insze [...] prace swe koronuję” ,
1 powiada, że jest ona mu „tym  milsza, że ostatnia będzie” . Nowe, k ry 
tyczne wydanie tej kilkanaście tysięcy wierszy liczącej „książeczki” 
byłoby należnym hołdem złożonym polskiemu Maronowi.

50 Zob. wyżej s. 87 — 88.
51 „Ruch Literacki” , R. X : 1935, n r 9 — 10, s. 252.
62 I. S z le s iń sk i, O języku „Wojny domowej” Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, 

„Rozprawy Komisji Językowej ŁTN ” ,'fl959, t. VII, s. 37 — 52.
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Wykaz skrótów i znaków

Kai. : wydanie kaliskie Wojny domowej 1681 r. 
K r.: W ydanie krakowskie — 1660 r.
< > W arianty, kreślenia, poprawki w rękopisie. 
[ ] Uwagi autora artykułu.

I I

W y d a n ie  k a l is k ie

Tytuł
W ojny domowej wtórej z Kozaki
i Tatary. Część wtóra.
O praktykach chłopskich z postron
nymi, beresteckiej wiktoryjej i pak
tach białocerkiewskich w roku 1650 
1651.

s. 1
ww. 10/11 marg.
Bóg światem rządzi.

[brak]

w. 22
Widzieć, a oto panom własnym roz

kazuje

s. 2
ww. 31/33 marg.
Bóg karze; lubo nierychło. 
ww. 57/58 marg.
Apostrophe do Króla

s. 3
ww. 96/97
[...] Czemu urażonym 
Do nich i nam nie trudno? [...]

B ę k o p is

Tytuł
Wojny domowej z Kozaki i  Tatary 
część wtóra.

pg. I r  ark. 29
[brak]

ww. 15/16 marg.
Bóg złych karze lubo nierychło.

w. 22
Widzieć oto, on panom w łasnym 1

rozkazuje

pg. lv
zob. wyżej ww. 15/16

w. 58 marg.
Apostrophe.

ww. 96/97
[...] Czemu urażonym 
Do nich i nam  tak trudno?

1 [...]  panom <swo> własnym [...]
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w. 108
Stanął jednak, ku szczerej szlachec

kiego skazie

s. 4
w. 151/152
[...] którzy na kształt 
Grochu wysypanego [...]

s. 5 
w. 179
Żeby wszytką potęgą znowu się m u

stawił

s. 6 
w. 223
Na co m u tak  odpowie [...]

w. 243 marg.
Moskwę nawet stymuluje.

s. 7
w. 258 marg.
Poseł i do Króla.

w. 259
[...]  wyprawi z tym  posła

w. 274/275 marg.
Bartliński gońcem do cara

s. 8
ww. 299/300
[...] które tak  zniszczone 
Jeszcze nie są, żeby dać ręce opusz-

szczone

s. 9
w. 352 marg.

[brak]

* [...]  wyprawi <stąd> [...]

pg. 2r 
w. 108
Stanął pokój, ku szczerej szlachec
kiego skazie

pg. 2v 
w. 151/152
[...] którzy na kształt 
Grochu wyszynionego [ ...]

pg. 3r ark. 30
w. 179
Żeby wszytką potęgą znowu mu się

stawił

pg. 3v 
w. 223
Na co mu tak  odpisze [ ...] 

pg. 4r
ww. 246/247 marg.
Moskwę stymuluje nawet, z respektu

jakiego ?

w. 258 marg.
Poseł je j do Króla

w. 259
[...] wyprawi z ty m 2 posła
pg. 4v 
w. 279/280
Bartliński do cara gońcem 

ww. 299/300
[...] które ta k  zniszczone 
Nie są jeszcze, żeby dać ręce opu

szczone

pg. 5r ark. 31
w. 352 marg.
I  co stąd za indignitas
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s. 10
w. 414 marg.
Za nim  Król aż pospolite ruszenie

potem

s. 11
ww. 438/439 marg.
H etm an w tym  polny nie próżnuje

w. 444 marg.
JSTiczaja w K rasnym  gromi, 

w. 454 marg.
K tóry postrzelony um iera.... 

w. 452
Czując się być śmiertelnie w ramię

postrzelon

s. 12 
w. 477
I  między ta k  gęstymi szkopuły [...] 

w .  485/487
[...]  niech m iasta i grody 
Popiołem się posypią i błota i brody 
Krwią zapienią [...]
w. 501/502
Orócz innych ta k  wielu, które sam

zostawił 
Sobie P luto w Erebie [...]

s. 13
ww. 545/546
[...]  kędy czerni sieła
Z wodzem Aleksandryjskim zawarła

się beła

s. 15 
w. 605
K upa wilków, lubo ich nie bywa tak

wiele

pg. 6r
w. 415 marg.
Za nim Król, aż ruszenie pospolite

potem

pg.6v
ww. 437/438 marg.
H etm an w tym  nie próżnuje polny
ww. 446/448 marg.
M czaja w Krasnym  gromi, który 

postrzelony umiera.

zob. wyżej w. 448 

w. 452
Czując się być śmiertelnie w ramię* 

postrzelony

pg. 7r E  ark. 32
w. 477
I  między ta k  ostrymi szkopuły [ ...]  

ww. 485/487
[...]  niech m iasta i grody 
Popiołem się posypią i błota i wody 
Krwią zapienią [...]
ww. 501/502
Oprócz innych tak  wielu, które sam

Zostawił 
Sobie P lu to 4 w Erebie [..,]

pg. 7v
ww. 545/546
[...]  kędy czerni sieła
Z wodzem Aleksandrenkiem zawarła

się bela
pg. 8v 
w. 605
K upa wilków, lubo ich nie byw a5

tak  wiele

• [...] śmiertelnie <postrzelony> w ramię postrzelony
4 [...] P luto <na pomoc) (...]
5 [...] lubo ich <nie będzie) [...]
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S. 16 
w. 658
Ruszą hurmem [...] 

s. 17
w. 716 marg.
Ich za to  pochwała.

w. 731
[...] powracał z świeżego obłowu 

s. 19
w. 787/789 marg.
Kaliński o Chmielnickim wieść pier

wszą przynosi
w. 784/785
[...]  Więc ochotszy po nim 
Podjazdem się wyprawią [...]

w. 809/811 marg.
Pojazdy nasze succedunt wszędy.

s. 20
ww. 864/866 marg.
Królewski wciągnie dozor i fatyga.

s. 21
ww. 890/893 
[...] K anny starodawne 
I  Chocim nasz przechodzi, bowiem 

tu  głów tyle 
Oczy nasze widziały, jakich Termo-

pile,
Abo liczył Marathon [...] 

ww. 901/902
... obozowi, kiedy z tam tej strony 
Po długich był uwagach potem prze

niesiony.

pg. 9r ark. 33
w. 658
Ruszą hurmem6 [...]

pg. Юг 
w. 717 marg.
Ich za t o 7 pochwała.

w. 731
[...] powracał z 8 świeżego obłowu 

pg. 10v
ww. 786/788 marg.
Kaliński o Chmielnickim wieść przy

nosi pierwszą.

w. 784/785
[...] Więc ochoczy po nim 
Podjazdem się wyprawią [...]

w. 809/810 marg.
Podjazdy nasze succedunt z łaslci 

Bożej wszędy.

pg. l l v  
w. 865 marg.
Królewski wciągnienia dozor i fa ty 

ga oraz.

pg. 12r 
ww. 890/893 
[...............................

............. ] jakich Termopile,

A n i liczeł M arathon [...] 

ww. 901/902
... obozowi, kędy Z tam tej strony 
Po długich beł uwagach potem prze

niesiony.

6 [...]  <hurmem> hurmem [...]
7 [,..]  za <to> to  pochwała [...]
8 W rękopisie brak e.
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s. 22
ww. 914/915 marg.
Także o chorążym koronnym pocie

szna wojsku.

ww. 924/925
[...] i plon porzucony
Z pół więźniami odbierze [...]

s. 25 
w. 1073
K tóry sam niepochybnie wszytkie 

wojska toczy

s. 26
w. 1088/1089
[...]  Tak ciężkich Akumena dzieci 
Kiedyś zbyła [...]

w. 1100
I  od szyku daleko pogaństwo po

parłszy

w. 1117
[...] leniwej próżno łając zorzy 

s. 29
ww. 1230/1231
[...] będzie w polu szerszy
Plac każdemu do cnoty [...]

ww. 1257/1258
[...] Ostateczne tyły
Ruszenia pospolite z sobą zasłoniły

[brak]

s. 30
ww. 1269/1278
[...] Chmielnicki południowe wziąw

szy
Góry wszytkie i na kształt mgły je 

ogarnąwszy

M iscellanea staropolskie, 3

ww. 914/915 marg.
Także o chorążym koronnym wesoła 

i  pocieszna wojsku.
pg. 12v
ww. 924/925
[...]  i plon porzucony
Spół z więźniami odbierze [...]

pg. 14r ark. 35
w. 1073
K tóry sam niepochybnie wojny 

wszytkie toczy

pg. 14v 
w. 1088/1089
[...] Tak ciężkich Alkumena dzieci 
Kiedyś zbyła [...]
w. 1100
I  od szyków daleko pogaństwo po

parłszy
pg. 15r ark. 36
w. 1117
[...] leniwej łając próżno zorzy

pg. 15v
ww. 1230/1231
[...] będzie w polu szerszy
Plac do cnoty każdemu [...]
pg. 16v
ww. 1257/1258
[...] Ostateczne tyły
Ruszenia pospolite sobą zasłonięty
w. 1261 marg.
Cudzoziemskim kształtem

[............................

• • • ..................]
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Eano powstającej (która z nim pos
połu

[.......................... ]
Zasadzek nie upatrzył) przeciw za

raz w oczy
Szykom naszym tabory nieskończo

ne toczy

ww. 1289/1290
[...] i że ich jeden zgubić może 
Los Fortuny [...]

s. 31
ww. 1333/1334
[...] Bo jeśli nie zginąć
Bóg jej przejźrał [...]

s. 32
ww. 1355/1357
Toż kiedy tak  na sobie nic nie wypa

trzyli,
A dzień znacznie z południa na dół 

się pochyli, 
Żeby nie szedł daremny, książęciu

rozkaże

ww. 1368/1369 marg.
Sam rozrywa wprzód obóz.

w. 1379
Król nastąpi [...] 
ww. 1379/1382 marg.
Toż Król następuje powinnie podob- 

bnym  gwałtem

s. 33
ww. 1410/1411
[...] ale Król piechocie
I  tam  każe z arm atą [...]

Eano powstającej, która [...]

[....................... ] [nie ma nawiasów]
Zasadzek nie upatrzył, przeciw [...]

pg. 17r ark. 37
ww. 1289/1290
[...] i że ich zgubić jeden może 
Los Fortuny [...]

pg. 17 V 
ww. 1333/1334 
[...] Bo jeśliże zginąć 
Bóg jej przejźrał [...]

ww. 1355/1357
[............................... ] 

[............................... ]

Żeby nie zszedł daremny, książęciu
rozkaże

pg. 18r
ww. 1368/1369 marg.
I  sam rozrywa wprzód tabor.

w. 1379
Król nastąp i9 [...] 
ww. 1381/1383 marg.
Toż Król następuje po nim  niepo

dobnym gwałtem

pg. 18v
ww. 1410/1411
[...] ale Król piechocie10
I  tam  każe z arm atą [■••]11

• [...] Król <się ruszy) [...]
10 ale król <armacie> p iechocie^...]
11 (...]  z <piechotą> arm atą [ ...j
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s. 34 
w. 1438
I  tam  abo topieni, abo w pień ścinani

ww. 1440 marg. i 1445/1446 marg. 
Ale i sam umyka się także. 
Chmielnicki kozaki swe utrzyma.

w. 1468
Jako kret śleporody, gdy ziemię po

kryje

s. 35
w. 1486 marg.
Królewski dozór i fatyga.
w. 1487
Że wszytkim sen przynosić ma jego

niespanie
w. 1488
Trudy, prace zastąpić wszytkich 

próżnowanie

s. 36
w. 1525/1526 marg.
Kozacy wycieką i postraszą naszych.

s. 37 
w. 1583
[...] Niech też idą Niemcy 
s. 38

w. 1632/1633
[...] teraz tu  wpół już umarłego 
Przywiodą do H etm ana [...]

w. 1644/1645
[...]  należało łowu
tego lepiej poprawić [...]

w. 1438
I  tam  abo topieni, abo w pień ści

nani 12

pg. 19r ark. 38
ww. 1440 marg. i 1443 marg. 
Chmielnicki kozaki swe utrzyma. 
Ale i sam umyka się także.

w. 1468
Jako kret śleporody, gdy ziemię

poryje
pg. 19v 
w. 1486 marg.
Królewski dozór i fatyga oraz. 
w. 1487
Że wszytkim sen przynosić jego ma

niespanie
w. 1488
Trudy i praca zastąpić wszytkich 

próżnowanie

pg. 20r 
w. 1525 marg.
Kozacy wycieką i przestraszą na

szych.

pg. 20v 
w. 1583
[...]  Niech idą też Niemcy 
pg. 21r ark. 39

w. 1632/1633
[...]  teraz tu  wpół już umarłego13 
Przywiodą do H etm ana [...]
pg. 21v 
w. 1644/1645 
[ ...]  należało łowu 
Lepiej tego poprawić [...]

la [••■] <wyścinani> [...] 
laa Czternaście zgłosek!
19 [...] wpół <ob>umarłego [...]
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s. 39
ww. 1661/1662
[...] na straż zaraz idą,
Z której aż do trzeciego potem dnia

nie znidą

ww. 1682/1683
[...] a coś sam namieni
O tej z nich transakcyji [...]

s. 40
ww. 1690/1692
[...] k tóre przez gwałt wymuszone 
ÎTa nas pak ta  w skaraniu niebieskim

widomym
Żebyście podeptali?
w. 1694/1695
[...]  I  gdy się do woli
Pańskiej w tym  nie skłonicie [...]

ww. 1712/1713
Jako oto nie próżno M ajestatu jego 
Proszą [...]

ww. 1720/1721
[...]  Zasadzą drugą swą star szyną 
Ich te miejsca [...]

s. 42
ww. 1790/1791
[...]  Zwłaszcza na przeprawach 
Ginęło ich najwięcej [...]

ww. 1811/1812
[...]  którego prócz na te
Brednie nie zażywają [...]

s. 43 
w. 1830 
[...]  srebrnolity

w. 1661/1662
[...] na straż zaraz idą,
Z której aż do trzeciego potem  dnia 

nie zyjdą

pg. 22r
ww. 1682/1683
[...] a cos tam namięni
O tej z nich transakcyji [...]

ww. 1690/1692
[...] które przez gwałt wymuszone 
Na nas pakta w skaraniu niebieskim

widomym
Żebyście podrapali?
w. 1694/1695
[...] I  gdzie się do woli
Pańskiej w tym  nie skłonicie [...]

ww. 1712/1713
Jako o to nie próżno M ajestatu jego 
Proszą [...]
pg. 22v 
ww. 1720/1721
[...] Zasadzą d rugą14 swą starszyzną 
Ich te  miejsca [...]

pg. 23r ark. 40
1790/1791
[...] Zwłaszcza15 na przeprawach 
Ginęło ich najwięcej [...]

pg. 23v
ww. 1811/1812
[...] którego prócz na te
Bredni nie zażywają [...]

w. 1830 
[...] srebrolity

14 [•••] <inszą> [...]
16 [...]  <ile na> [...]
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ww. 1836/1838 marg.
Pobudka ad persequendum hostem.

s. 45 
w. 1906
Prace, trudy i moje sprawiedliwe

poty

s. 46
ww. 1975/1976
Na hak ślepy narazić i wraz niebeś-

pieczny
Zwycięstwo wdać gotowe [...]

s. 47 
w. 1997
[...] Jako wpół zaciąwszy się biegu

s. 48 
w. 2028
Której aż się zarazy i onym dostało

ww. 2051/2052
[...] Cóż? nagliło słońca
Cięższe coraz rozpary [...]

ww. 2060/2061 
[...] zaczym snadniej było 
Już im inszych zaciągać potrzeb obo

zowych

ww. 2064/2065
Przy takowym (o nigdy doskonałym

szczęściu
Z każdey strony!) znalazł Bóg [...] 

s. 49
ww. 2069/2070
Zgoda wszytkich, (jeśliże i ta k  być

spokojny 
Może od inwidyjej) wielką część tej

wojny

ww. 1836/1838 marg.
Pobudka ad prosequendum hostem.

pg. 24v 
w. 1906
Prace, trudy  i jego sprawiedliwe

poty

pg. 25v ark. 41
ww. 1975/1976
Na hak ślepy narazić i raz nie-

beśpieczny 
Zwycięstwo wdać gotowe [...]

pg. 26r 
w. 1997
[...]  zaciąwszy się16 biegu 

w. 2028
Której aż się zarazy i owym dostało

pg. 26V
ww. 2051/2052
[...]  Cóż? nagłego słońca
Cięższe trzykroć rozpary [...]
ww. 2060/2061
[...] zaczym ju ż  im  beło
Snadniej inszych zaciągać potrzeb

obozowych
ww. 2064/2065

[nie ma nawiasów]

ww. 2069/2070
[nie m a nawiasów]

[...]  inwidyji [...]

16 Zapomniane się wstawił przepisywacz nad wierszem pomiędzy zaciąwszy 
a biegu.
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ww. 2097/2098
[...]  Toż minie czas długi,
Niż się tak i urodzi Wiśniowiecki dru

gi-

s. 50
[...]  Gembicki [...]

ww. 2130/2133 marg.
Gębickiego biskupa krakowskiego

czułość.

ww. 2133/2135
[...]  a tu  jest posłany
Królewskim kapitanem  i tym  tu

przydany 
Granicom do obrony. [...]

s. 51 
w. 2165
Tak on wszytko zgromadzi [...] 

ww. 2172/2174
Wojska z nim  pod Łojowem tu  do

Koronnego 
Ściągał pilno. Orkuszę przeciw nim

wyprawił 
Z Antonem  pułkowniki. [...]

ww. 2178/2179
[...] wszakże nie dopuścił
Żadnej w nim mieć arm aty [...]

ww. 2187/2188
[...] Kozacy w te  tropy
Spadli na nich. Kędy by nie uszło ich

stopy

s. 52 
w. 2196
Wyboczyć do Faustowa. [...]

17 [...]  pod <Kijowem> [...]
“  [...]  <A snadź by> [...]
19 [...] (Chwastowa) [...]  |f

pg. 27r
ww. 2097/2098
[...] Toć minie czas długi,
Niż się tak i urodzi Wiśniowiecki 

t drugi.

pg. 27v
[...] Gębicki [...]

[Obok ww. 2035/2036].

ww. 2133/2135
[...] a tu  jest posłany
Królewskim kapitanem  i tym  tu

przydany 
Granicom dla obrony. [...]

pg. 28r 
w. 2165
Tak on wojsko zgromadzi [...] 

ww. 2172/2174
Wojska z nim pod Łojowem17 tu  do

Koronnego 
Ściągał pilno. Orkuszę przeciw mu

wyprawił 
Z Antonem połkowniki. [...]

ww. 2178/2179
[...] wszakże nie dopuścił
Żadnej mieć w nim  arm aty [...]

ww. 2187/2188
[...] Kozacy w te  tropy
Spadli na nich, kędy b y 18 nie uszło

ich stopy

w. 2196
Wyboczyć do Fausto w a19. [...]
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ww. 2207/2210 
[...] i nie tylko sami 
Mużowie z samopałmi, ale kamienia

mi
I  co której do ręku, niewiasty sza

lone
Eażą nacierających [...]

ww. 2209/2210 marg.
K tóre w pień wycięte.

s. 53
ww. 2236/2237
[...] A ci tedy nisko
Zakradszy się w dolinie [...]

ww. 2273/2274
Jakiżkolwiek zewnętrznej skutek 

wojny bywa 
№ egdy jedno szkodliwy [...]

s. 54
ww. 2288/2293
[...] A zaraz list czytającemu 
W  nos to  poszło, że ty tu ł nie był mu

przyznany

Hetm ański należący. W  czym ulego-
wany

Prędko potem, że wszytkim oraz nie
podobną

Czytał go atencyją [...] 

w. 2314
Wpół drogi do Sapiehy [...]

pg. 28v 
ww. 2207 /2210 
[...] i nie tylko sami 
Mużowie z samopałów, ale kamienia

mi
I  co której do ręku, niewiasty sza

lone
Eażą nacierających [...]

ww. 2207 /2208 marg.
K tóre w pień wycięte20.

pg. 29r ark 43
ww. 2236/2237 
[...] A ci w jednej nisko 
Zakradszy się dolinie [...]

ww. 2273/2274
Jakiżkolwiek zewnętrznej skutek 

'w ojny bywa 
Nigdy jedno szkodliwy [...]

pg. 29v 
ww. 2288/2293
[...] A zaraz list czytającemu 
W  nos to  poszło, że ty tu ł nie był mu

przyznany

Hetm ański należący, W  czym ulego-
wany

Prętko potem, że wszytkich21 oraz 
niepodobną 

Czytał go atencyją [...]

w. 2314
Wpół drogi od Sapiehy [...]

20 <Które wpół wycięte.)
21 Myśl nie jest jasna. W wydaniu leszczyńskim (s. 78 — 79) czytamy:

[...] że mu w nim ty tu ł nie przyznany 
Beł hetmański. Jednakże umitygowany
W tym  od drugich, ze [bez kropki] wszytkich oraz niepodobną 
Czytał go atencyją [...]
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s. 55
ww. 2320/2322 marg.
Gdzie Chmielnicki przyspiesza 

z wojskiem

ww. 2329/2330
[...] pospołu wyświadczy
Do wszytkiego gotowość. [...]

w. 2350
Od bram  już i parkanów ku m iastu

przyparszy

ww. 2351/2353
[...] A Wychowski słowy
Co mógł i perswazyją, ile pierwsze

głowy
Buntu jego hamował. [...]

ww. 2354/2357 
[...] zawoła:
Hej, takliście szaleni i tyle ufali 
Chłopstwu temu, żeście tu  jako przy-

j achali
Ogień do nich widomy? [...]

ww. 2359/2361
[...] nie wątpicie o tym
Jakoż która przy zna wa cnota im na

potem
Dosyć z siebie czynili. [...] 

s. 56
ww. 2363/2364
[...] kiedy o włos maty
Kędy strzały oknami do nich już

latały

ww. 2375/2376
[...] dawszy miejsce tyle
Hultajskiej dyskrecyjej [...]

w. 2381
Konses na to zwołany, który tak

uradził

pg. 30r
ww. 2319/2320 marg.
Gdzie Chmielnicki przyspiesza sam 

z wojskiem

ww. 2329/2330
[...] pospołu oświadczy
Do wszytkiego gotowość. [...]

w. 2350
Od bram  już i parkanów ku miastu

poparszy

ww. 2351/2353
[...] A Wychowski słowy
Co mógł i perswazyją, ile pierwsze

głowy
B untu tego hamował. [... ]

pg. 30v 
ww. 2354/2357 
[...] zawoła:
Hej, takliście szaleni i tyle ufali 
Chłopstwu temu, żeście tu  jako przy-

j achali
TF ogień do nich widomy? [...]

ww. 2359/2361
[...] nie wątpicie o tym
Jakoż która przyznana cnota im na

potem
Dosyć z siebie czynili. [...]

ww. 2363/2364 
[...] kiedy o włos mały 
Które strzały oknami do nich już 

latały
ww. 2375/2376
[...] dawszy miejsca tyle
Hultajskiej dyskrecyji [...]

w. 2381
Konses na to  zwołany, który to

uradził
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ww. 2383/2385
Onże zemknął ku m iastu przeciw im

się bliżej
A wódz polny nad Eosią stanąwszy 

gdzie bliżej 
Ze stem lekkich chorągwi [...]

2397/2398
[...] Iść do nich i przy ich kłaść gło

wie
Pospolite pospołu oraz swe i zdrowie.

s. 57 
w. 2410
Zatem oraz hetm ani z wojskami się

ruszą

ww. 2430/2431
[...] nie przeto rozczętej
Odbiec chcą transakcyjej [...]

ww. 2431/2332
[...] insze już przynosząc
Nie mał [sic!] puncta gotowe [...]

w. 2438
I  w takim  swym pokoju, sejmem 

utwierdzeni

s. 58
w. 2447 marg.
Wojsko wynidzie w pole

ww. 2451/2453
Gdzie Chmielnicki kozaków dwunas

tu  swych przyśle 
Snadź knując co inszego w chytrym  

swym umyśle; 
Grubych wszytkich, a naszym do

tąd  nie znajomych

ww. 2383/2385
Onże zemknął ku miastu przeciw im

się bliżej
A wódz polny nad Eosią stanąwszy 

gdzie wyżej 
Ze stem lekkich chorągwi [...]

pg. 31r ark. 44
ww. 2397/2398
[...] Iść do nich i przy ich kłaść gło

wie
Pospolite pospołu i  oraz swe zdrowie.

w. 2 4 1 0
Za czym oraz hetm ani z wojskami

się ruszą

ww. 2 4 3 0 /2 4 3 1
[...]  nie przeto rozszczętej
Odbiec chcą transakcyji [...]

ww. 2 4 3 1 /2 4 3 2
[...] insze już przynosząc
Niemal puncta gotowe [...]

pg. 3 lY  
w. 2 4 3 8
I  w takim  swym pokoju przez sejm  

utwierdzeni

w. 2448 marg.
Wojsko wyjdzie w pole

ww. 2451/2453
Gdzie Chmielnicki kozaków dwunas

tu  swych przyśle 
Snadź knując co inszego w chytrym  

ju ż  umyśle; 
Grubych wszytkich i  dotąd naszym  

nie znajomych
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ww. 2462/2464
[...]  A niemniej i to  wątpliwości 
Im  przydaje, czemuli wojska się tak

blisko

Tu zemknęły [...] 

w. 2468
A jutro  jak  najraniej [...] 

w. 2473
Usarskie [...] chorągwie [...] 

w. 2477
Ше miał mu nieprzyjaciel pola dać

łacnego

s. 59
w. 2495 marg.
Scześliwa dosyć

w. 2508
[...]  Worowicz zabity 

ww. 2511/2512
I  znowuż się dziwując, czemuli tak

blisko
Stanął obóz [...] 

ww. 2528/2529
[...] i tylkoż szykom się około 
Wojskowych ocierając [...]

s. 60
w. 2531 marg.
Ше tak  już powiedziona

ww. 2540/2541 
[...] tajem nym  rowem

Przekradszy z tych fortelów [...]

ww. 2462/2464
[...] A niemniej i to  wątpliwości 
Im  przydaje, czemu by wojska się

ta k  blisko

Tu zemknęły [...] 

w. 2468
A jutro  jak naraniej [...] 

w. 2473
Husarskie [...] chorągwie [...]

pg. 32r 
w. 2477
Ше miał mu nieprzyjaciel pola dać

jasnego

w. 2496 marg.
I  szczęśliwa dosyć

w. 2508
[...] Woronicz zabity 

ww. 2511/2512
I  znowuż się dziwując, czemu by tak

blisko
Stanął obóz [...]

pg. 32v
ww. 2528/2529
[...] i tylko szyków się około
Wojskowych ocierając [...]

w. 2531 marg.
Ше tak  już powiedziona naszym

ww. 2540/2541 
[...] tajem nym  rowem

Przekradszy22 z tych fortelów [...]

22 Przekradszy <się> [...]
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w. 2549
I  szarpie na odwodzie ro ty  pozostałej

ww. 2559/2560
[...]  i czegoś pilnego był z strony 
Przypomniał religijej [...]

ww. 2569/2570
[...]  i w szykach doczekać gotowych 
Albo prędzej rozprawy, albo posłów

onych.

s. 61
ww. 2579/2581
Ile w tym  obozowe do nich się w ra

cały
Nędze wszytkie, i sami i konie nie

miały
Co jeść więcej [...] 

w. 2592
[...]  Więc w tych sił jedności 

w. 2597
[...]  i mieć wzgląd na tam te granice

s. 62 
w. 2617
Po niektórych namowach [...]

ww. 2624/2626 
[...] Nawet kto nadaną 
Tam by miał posesyją, abo ją zapła

cił
Wyprzedać się powinien [...] 

w. 2642
[...]  na ichże wzgląd mając przy

czyny

w. 2549
I  szarpie na odwodzie ro ty  pozo

stałe

pg. 33r ark. 45
ww. 2559/2560
[...] i czegoś pilnego bet strony 
Przepomniał religiji [ ...]

ww. 2569/2570
[...]  i w szykach doczekać gotowych 
Albo prętszej rozprawy, albo posłów

onych.

ww. 2579/2581
Ile w tym  obozowe do nich się w ra

cały
Nędze pierwsze23, i sami i konie nie

miały
Co jeść więcej [...] 

w. 2592
[...] Więc w tej siei jedności

pg. 33V 
w. 2597
[...] i mieć wżgląd na tamtą granicę

ww. 2624/2626
[...]  Nawet tam nadaną ^
Kto by miał posesyją, abo ją  zapła

cił
W yprzedać się powinien [...]

pg. 34r 
w. 2642
[...]  na ichże mając wzgląd przy

czyny

w. 2617
Po niekrótkich namowach [...]

23 [...] <ciężkie> [...]
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ww. 2648/2651
[...] Ta, która jakimkolwiek kształ

tem
Szlachta się im dostała, i dotąd jest

z nimi,
Pod tęż to  am nistyją społem ze

wszytkimi 
Podpadnie honorami [...]

ww. 2651/2652 
[...] żydzi się powrócą 
Także nazad i do swych jak  przed

tem  obrócą 
Handlów dawnych [...]

s. 63
ww. 2662/2663
[...] I  owszem, bez przy sad wszela

kich
Panu swemu poddanym będzie od

tąd  wiernym

w. 2675
Dzień Septembra [...] 

ww. 2679/2680
[...] tak  i ta  swoim się trawiła 
Płodem własnym [...]

ww. 2680/2681
[...] a bodaj kiedy już wróciła 
Do dawniejszej ozdoby [...]

w. 2684/2685
Do oddania przysięgi przyj achać

gotowi
Do naszego obozu [...] 

w. 2695
I  zatem  ruminując w głowie sobie

różno

ww. 2648/2651
[...] ta , która jakimkolwiek kształ

tem
Szlachta się im dostała, i dotąd

jest z nimi, 
Pod tęż to am nistyją społem ze

swoimi
Podpadnie honorami [...]

ww. 2651/2652
[...] żydzi się powrócą24
Także nazad i do swych25 jak

przedtem obrócą 
Handlów dawnych [...]

ww. 2662/2663
[...]  Owszem, bez przy sad ju ż  wsze

lakich
Panu swemu poddanym będzie od

tąd  wiernym

w. 2675
Dzień Septembrów [...]

pg. 34v 
ww. 2679/2680
[...] tak  i ta  swoim się strawieła 
Płodem własnym [...]

ww. 2680/2681
[...] a bodaj kiedy się wróciela 
Do dawniejszej ozdoby [...]

w. 2684/2685
Dla przysięgi oddania przyj achać

gotowi
Do obozu naszego [...] 

w. 2695
I  zatem ruminując w głowie jeszcze

różno

[...]  (nawrócą) [...]
25 [...]  i do swych (tylkoż się) [..Jj
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s. 64 
w. 2703
Tylko z tą  kondycyją, że [...] 

w. 2708/2710
A przy tymże zostając hetmańskim

urzędzie
Wiernością swą nagradzać w usłu

gach na potem 
Królowi i ojczyźnie [...]

ww. 2711/2712
[...]  Co i Z naszej strony
Stanie zatem [...]

ww. 2717/2718
A kto wie? Prócz na niebie ty  sam 

wieczny Boże, 
Jako  i tak  stateczny i trw ały być

może.

ww. 2740/2743
Sam każdego kopiją i broń opatro-

wał
K to  nie przyzna? I  choć-eś nie tak  

pole spławił 
Krwią twoich nieprzyjaciół, żebyś 

nie zostawił 
Miejsca politowaniu i Pańskiej ludz

kości

ww. 2749/2751
[...]  kiedy te jednostajne siły 
K tóre tak  okrutnym i sobie dotąd

były

W  jedne zniózszy [...]

w. 2703
Tylkoż z tą kor ełccyją,26* że [...] 

w. 2708/2710
A przy tym że zostając wysokim26

urzędzie
Wiernością swą w usługach nagra

dzać na potem 
Królowi i Ojczyźnie [...]

ww. 2711/2712
[...] Co i z naszej strony
Stanie wzajem [...]

pg. 35r ark. 46
ww. 2717/2718
A kto wie ? Prócz na Niebie Ty sam 

mocny Boże, 
Jako  i tak  beśpieczny i trwały być

może.

ww. 2740/2743
Sam każdego kopiją i broń upa-

trowal
Ktoć nie przyzna? I  acześ nie tak  

pola spławił 
Krwią swych nieprzyjaciolów, żebyś 

‘ nie zostawił 
Miejsca politowaniu i Pańskiej ludz

kości

ww. 2749/2751
[...] kiedy te  jednostajne siely 
K tóre tak  okrutnym i sobie dotąd

bely

W  jedną zniózszy [...] 

pg. 35v
[U góry wypisany ty tu ł księgi 

(części) trzeciej:]

25“ -ęy rkp. : ąorrekcyą. 
se [...] <hetmańskim> [...]
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W O JN A DOMOWA  
z K O Z A K I i  T A T A R Y  

TR ZE C IA  
Od Batowskiej nieszczęśliwej znowu 

aż do Zwanieclciej rozprawy 
w roku 1653

pg. 36r
[Dedykacja, której brak w wydaniu 

kaliskim]

Jaśnie Wielebnemu w Chrystusie Ojcu i  Panu  
Jego Mości Księdzu Andrzejowi Trzebickiemu 
Z  laski Bożej Biskupowi krakowskiemu 

Książęciu siewierskiemu

Więc po zwycięstwie kiedy się tym zdało,
Że pokój Niebo nam obiecowało,

Wojska się na wytchnięnie swoje 
Po zimowlach rozeszły oboje.

A li grom nowy i  pierwej słyszana 
Klęska batowska, niźli spodziewana-,

Król nawet spod Żwańca wrócony 
Ledwie od swych w tej drodze zbawiony.

Komu to w oczach, jako beło Tobie,
Kochanku jego, któryś obrał sobie 

Do deski ostatniego dołu 
I  umierać i żyć z nim  pospołu?

Bo któż go więcej w tych wszytkich kłopotacht 
Razach i dziwnych fortuny obrotach

Pilnował? Kto radą mu zdrowszy?
Albo pióręm nad Cię beł gotowszy?

Astrea z ziemskich rugowana krajów 
Skromność królewna wszytkich obyczajów 

Pobożność i cnota dawniejsza 
Komu — jako Tobie przystojniejsza?

Skądci wróżeli Wielcy pierwej oni 
Nad wzrost swój furóść Lubińscy Patroni.
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Toż dalsze Twoje widząc wdzięki 
Ossoliński, dodał im  swej ręki.

pg. 36v A  pan Candoru napewniejszy Twego
Zaraz do boku przylepił Cię swego

I  nie mógł, przybrawszy rejęntem, 
Być bez Ciebie żadnym ju ż  momęntem,

Żeć oddał pieczęć przemysłką i za tą 
Krakowską teraz infułą bogatą,

Skąd bliższą drogę masz do nieba, 
Anić się bać zazdrości potrzeba.

Owo jakoś jest wielki w tej ozdobie 
Prócz ją  samęmu powinięneś Sobie,

A n i przez fawory i  złoto 
Nim fom  dworskim kłaniałeś się o to.

N a którym siedząc piętrze tak wysoko 
Rzuć na chudego przyjaciela oko

I  z Swego pożywiwszy stołu 
Z  nim  ogarnij karty te pospołu27 .

s. 66
Wojny domowej trzeciej 

z Kozaki i Tatary 
Część trzecia 

Od batowskiej nieszczęśliwej aż do 
żwanieckiej rozprawy w roku 1653

w. 6
Rozżarzywszy trzeci raz pożar ten

tak  srogi
w. 13
Ledwie już nie ostatni term in nastę

pował
w. 14
A to jednak z łaski swej i tu  nas za

chował

pg. 37r ark. 47

Wojny domowej z Kozaki i  Tatary 
część trzecia

w. 6
Rozżarzywszy trzeci raz pożar ten

to srogi
w. 13
Ledwie nie ju ż  ostatni term in nastę

pował
w. 14
A to  jednak z łaski swej i t u 28 nas

zachował

87 Pismo kaligraficzne, charakterem  podobne do całego rękopisu. Zob. niżej 
przypis 74 do dedykacji IV  części Wojny domowej.

28 [...]  z łaski swej <jeszcze> [...]



112 SAMUEL TW A RD O W SK I

ww. 18/19
[...]  któryś tę  niesytą
Krwie ślacheckiej Hienę coraz się

wznoszącą

ww. 29/30
[...] i ciężką swą rękę 
Podnieść na złe. [...]

s. 67
ww. 33/35
[...] i patrząc po niebie
Gdzie indziej się chylącym zwyciężył

sam siebie 
A niż nieprzyjaciela [...]

ww. 35/37
[...] Aza się nasyci
Ścierwu jego Acheron i krwie tego

chwyci
Lerna żwawa, k tórą tak  piła jako

wodę
w. 41
Tedy i tu  odpoczniesz [...] 

ww. 48/50 marg.
Przyczyna znowu rozerwanej tej 

transakcyjej [...]
w. 63
[...] To wewnątrz żarzyło

s. 68 
w. 80
[...] jakoby zrósł między pogany 

ww. 92/95
[...] Bo żaden nie brykał 
Tyran długo, i państwa, które są

gwałtowne, 
Ani prawem i rządem jakim  swe

warowne, 
Muszą przez się upadać. [...]

” [...] krwie <ich> [...] (f

ww. 18/19
[...] któryś tę  niesytą
Krwie ślacheckiej Chimerę coraz się

wznoszącą
pg. 37v 
ww. 29/30
[...] i ciężką swą rękę 
Podnieść na nie. [...]

ww. 33/35
[...] i patrząc po niebie 
Gdzie indziej się chylącym zwyciężył 

wprzód siebie 
A niż nieprzyjaciela [...]

ww. 35/37
[...] Aza się nasyci
Ścierwu jego Acheron i krwie te j29

ochwyci
Lerna żwawa, którą tak  jako pięła

wodę
w. 41
Tedy i Ty  odpoczniesz [...] 

ww. 49/50 marg.
Przyczyna znowu zerwanej tej trans

akcyji [...]
w. 63
[...] To zewnątrz żarzeło

pg. 38r 
w. 80
[...] jakoby między zrósł pogany 

ww. 92/95
[...] Bo żaden nie brykał 
Tyran długo, i państwa, które są 

gwałtowne, 
Ani prawem i rządem jakim  swym

warowne, 
Muszą przez się upadać. [...]
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ww. 100/102
[...]  póki się wojska nie rozwiną 
I  Orda wtem odejdzie, której sobie

blisko
Po Ingułczah naznaczył obu stano

wisko.
ww. 103/104 marg.
Hiberna w Krainie nasze.

ww. 100/102
[...] póki się wojska nie rozwiną 
I  Orda wtem odejdzie, której siebie

blisko
Po Ingulczah naznaczył obu stano

wisko.
ww. 103/104 marg.
Hiberna w Ukrainie nasze.

s. 69
ww. 125/126
... Chmielnicki, który dawne kno

wał
Tę imprezę ... 

w. 134
I  wiesienne nastały ciepła i pogody 

w. 144
Ze stem wojska tysięcy idzie zaraz

do niej

pg. 38v 
ww. 125/126
... Chmielnicki, który dawno knował

Tę imprezę ... 

w. 134
I  wiosenne nastały ciepła i pogody 

w. 144
Ze stem wojska tysięcy idzie zaraz30

do niej

[Po w. 148 („Świeżo Jassy i ziemie dotąd przykurzone” ) następuje luka w ręko
pisie spowodowana brakiem arkuszy 48 i 49, razem 8 stron, obejmujących w sumie 
320 wierszy tekstu. W spomniane arkusze przepadły prawdopodobnie jeszcze przed 
oprawą foliantu lub w toku prac introligatorskich, gdyż nowoczesne, ołówkiem wypi
sane, liczbowanie kart ciągnie się bez przerwy dalej. Po pg. 38 na drugiej połowie 
ark. 47 następuje pg. 39 na ark. 50.

Wspólny tekst rękopisu i druku kontynuuje w. 469 („Obiad potem przy serbskiej 
niewdzięcznej muzyce” .) w połowie s. 77 wydania kaliskiego.]

s. 77
ww. 471/472
[...] A wszytka rzecz na niej 
Całość, wstyd i fortuna młodej stało

paniej
w. 477
Eusi wszytkiej monarchą i najwyż

szym panem

s. 78
ww. 496/498
... [że] żadną nie mógł miarą,

pg. 39r ark. 50
ww. 471/472
[...] A wszytka rzecz na niej 
Całość, wstyd i fortuna młodej stała

paniej
w. 477
Eusi wszytkiej m onarchą31 i na j

wyższym panem

ww. 496/498
[...] [że] żadną nie mógł miarą,

30 [•••] <prosto> [...]
31 [...]  <hetmanem> [...]

M iscellanea staropolskie, 3 8
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Zwłaszcza gdy okazyja jaka się po
dała,

Czerni wściekłej utrzym ać [...] 

ww. 521/523
№e inszą intencyją (o, żadnemu

katu
Nigdy nie porównany!) wprzód żeby 

w nich kwiatu 
Pozbawiwszy Ojczyznę [...]

w. 531
W gumnach wiecznych i jeszcze 

w skrytszych zachowała

s. 79 
w. 557
Chmielnicki był utracił tak  u Króla

wiarę
w. 566
[...] na wieki nie będzie miał wiary 

w. 569
[...] wielcy dwaj mężowie

s. 81 
w. 644
I  od nas się dopiero uszy twych do

niosły
w. 649
Króla mieć chcę samego [...] 

ww. 652/653
Jeden się z nich ożenił, jakożby mu

łoże
Małżeńskie to  opuścić! [...]

ww. 657 /658 marg.
Tandem z niczym je odprawił.

Zwłaszcza gdy okazyja taka się po
dała,

Czerni wściekłej utrzym ać [...]

pg. 39v 
ww. 521/523
№e inszą intencyją, o! żadnemu

katu
Nigdy nie porównany!, prócz żeby 

w nich kwiatu 
Pozbawiwszy Ojczyznę [...]

w. 531
W  gumnach wiecznych i jeszcze 

skrytszych zachowała32

pg. 40r 
w. 557
Chmielnicki bel utracieł ta k  u Króla

w iarę33
w. 566
[...] na wieki nie będzie mieć wiary 

w. 569
[...] wielcy dwa mężowie

pg. 41r 
w. 644
I od nas się dopiero uszu twych do

niosły
w. 649
Króla mieć chce samego [...] 

ww. 652/653
Jeden się z nich ożenił. Jakożby mu

łoże
Małżeńskie tu opuścić? [...] 

w. 657 marg.
Tandem z zniwstczym [sic!]34 ich

odprawił.

32 Pierwotnie: <W powiślnych szpichlerzacli i skrytszych chowała) 12 zgłosek!
33 Po słowie Króla kopista przez omyłkę powtórnie napisał <beł>.
34 Przepisywacz widocznie źle odczyi;ał oryginał.
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s. 82
w"w. 661/665 marg.
Czym Król indignatus z Potockim 
hetmanem tedy potem  rusza w Uk

rainę.

w. 681 marg.
Jako ujęte?

w. 692
Bówno je agrawując [...]

s. 83 
w. 716
Skąd nie mógł nieprzyjaciel kopać 

swych obozów

ww. 717/718 marg.
Impreza nasza wojowania ziemię.

w. 725
Prowiantów nie mając [...]

ww. 660/662 marg.
Czym Król indignatus35 z Potockim 
hetmanem tedy polnym  rusza w Uk

rainę wojskiem.
pg. 41v 
w. 681 marg.
Jaka ta wieść ?
w. 692
Bówno je agraw ując36 [...] 

w. 716
Skąd nie m ógł37 nieprzyjaciel [...]

ww. 717/718 marg.
Impreza nasza wojowania zimie.

w. 725
Prowiantów nie zwożąc [.*..]

s. 84 
w. 749
Toż w granice po Wisłę przyrzekł im

zamierzyć
w. 755
[...] Sierwierz [...]

ww. 761/763 marg.
Podjazdem Czelebi wyprawiony po

nim
w. 776
Po Bersadę i H um ań [...] 

s. 85
ww. 796/797
[...] i mężnie kilkakroé odparszy 
Z szkodą naszych niemałą [...]

pg. 42v 
w. 749
Toż granicę po Wisłę przyrzekł im

zamierzyć
w. 755
[...] Siewierz [...]

ww. 762/763 marg.
Podjazdem Czelebi wyprawiony po

deń.
w. 776
Po Berszadę i H um ań [ . . .] 38

pg. 43r ark. 52
ww. 796/797
[...] i mężnie kilkakroć odparszy 
Z szkodą w naszych niemałą [...]

85 Czym Król indignatus <Króla> [...]
** <Zarówno je ciemiężąc) [...]
87 Kolejne warianty: <Tu> nie mógł [...], <Sam> [...], <Już> [...]  Skąd nie mógł
88 Pierwotnie wiersz zaczynał się od przyimka Z.
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w. 798
[...] i wódz postrzelony 

w. 802
O którego gdzieś Bołmn zwątpliwszy

obronie

ww. 813/814 marg.
Nazad się retynuje confuse barzo.

ww. 819/820 
[...] mając tę  na pieczy 
Mocno twierdzę miał jej przyjść prę

tko ku odsieczy
ww. 821/825 
[ ...]  Ale że w kilka dni 
Przyszedł po tym  harapieć ; nie było 

nic snadniéj, 
Jako konać strwożonych, iż tak  go

rącego
Ognia się dobywając uciekającego 
Bić Bohuna. [...]
w. 826
Na co się już skarżemy, o, zaprawdę

nie oraz

s. 86 
w. 830
[...] że stam tąd wrócić się nie śmieli 
w. 844
[...] jako bez natchnienia
ww. 851/852
[...]  mało już na koniec
Był wszytkiemu [...]
w. 852 marg.
Chmielnickiego suplika.

w. 859
A żeby kiedykolwiek [...]

w. 798
[...] i wódz postrzelony39 

w. 802
O którego gdzieś Bohun zwątpiwszy

obronie40

ww. 812/813 marg.
Nazad się rejteruje i  confuse barzo
ww. 819/820 
[...] mając tę na pieczy 
Mocną twierdzę miał jej przyjść 

prętko ku odsieczy

ww. 821/825 
[...] Ale że w kilka dni 
Przyszedł po tym  harapie, nie beło 

nic snadniéj41, 
Jako konać strwożonych i z tab

gorącego
Ognia się dobywając uciekającego 
Bić Bohuna [...]
w. 826
Na co się już skarżemy, o, zaprawdę

nieraz.

pg. 43v 
w. 830
[...] że stam tąd wrócić się musieli 
w. 844
[...] jakoż bez wątpienia 

w. 851/852
[...] mało już nie koniec 
Bel wszytkiemu [...]
w. 852 marg.
Chmielnickiego znowu suplika, 
w. 859
A żeby kiedyżkolwiek [...]

M [...]  i wódz <sam> postrzelony [...]
40 W yraz gdzieê wypisano nad wierszem na prawo od którego, a w pierwotnym 

Bohunie skreślono końcówkę <-te>. 2
*l [■■■] <nic nie belo snadniéj) '
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w. 863
Luboć się raz nie zdało [...] 

w. 870/871
[...] mógł go czym w łaskawsze 
Przyrodzenie odmienić [...]

s. 87 
w. 877
[...] Czym on przerażony 

w. 890/89-4
[...] A jednak zarzuconym słowem 
Hospodarskim [...]
[..............................]
[...] miał i ten mu zbrodzien 
Król odpuścić [...]

w. 901/902
A w rzeczy nic inszego, tylko z tej

pogańskiej
Ligi upodobanej [...] 

w. 903/904
[...] Więc jako w Królewskich 
W  Państwach wszytkich i Ziemiach 

około Litewskich

s. 88 
w. 917
Odesławszy onego [...]

ww. 933/934 marg.
Pod Gliniany obóz

ww. 933/937
[...] Tak w duże się wały 
I  żywności fundując, jako na rok

cały,
Ani dalej pomyślać macie się stąd

woli

w. 863
Lubo się raz nie zdało [...]

pg. 44r 
w. 870/871
[...] mógł go czym 42 w łaskawsze 
Przyrodzenie odmienić [...]

w. 877
[...] Czym ów przerażony 

w. 890/894
[...] A jednak za rzeczonym słowem 
Hospodarskim [...]
[.............................. ]

............................... ]

w. 901/902
A w rzeczy nic inszego, jedno z tej

pogańskiej
Ligi upodobanej [...] 

w. 903/904
[...] Więc jako w Królewskich43 
W  Państwach wszytkich [...]

pg. 44v 
w. 917
Odesławszy owego [...]

ww. 932 marg.
Pod Glinianemi obóz.

ww. 933/937
[...] Tak w duże się wały 
I  żywności fundując, jako na rok

cały,
Ani dalej pomykać mając się stąd

woli

42 [...]  mógł go <w> czym [...]
42 [...]  w krôle'w<8twach>8kich [...]
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Poki do wychodzącej, krótkoli, dłu-
goli,

Ćwierci im nie zapłacą. [...] 

w. 943
[...]  i skrytej jakiejś życzliwości

ww. 947/948
[...]  żeby zaś ta  siła
Jego teraz zawzięta straszna i mnie

była

s. 89 
w. 955
Ale wtem uprzedzony [...] 

w. 966/967
A coś tam  wprzód piechoty nędznej 

wyścinawszy 
Pozostałe od swoich. [...]

w. 971
[...]  z wojskiem onym wszytkim 

w. 975
[...] Kondradzki [...] 

w. 982
Acz to  animowało zwycięstwo zda

rzone

w. 995
I  Serby i Multany [...] 

s. 90
ww. 1025/1029

[wojsku]
Pierwej niż co zapłacić i tym  je wśro-

bować
W  dawną ryzę (gdyż żadnej dyscy

pliny chować 
Głodny żołnierz nie umie), samże 

lwowską owę

Póki do wychodzącej, krótkoli, dłu
goli,

ćwierci im nie zapłacą. [...] 

w. 943
[...] i skrytej jaMejć życzliwości

ww. 947/948
[...] żeby zaś ta  sieła
Jego teraz zawzięta straszna im  nie

bela

pg. 45r ark. 53
w. 955
Aleć wtem uprzedzony [...] 

w. 966/967
A prócz coś tam piechoty nędznej

wyścinawszy 
Pozostałej od swoich. [...]

w. 971
[...] z wojskiem owym wszytkim 

w. 975
[...] Kondracki [...] 

w. 982
Acz to 44 animowało zwycięstwo

zdarzone
pg. 45v 
w. 995
I  Serby45 i Multany [...]

ww. 1025/1029
[wojsku]

Pierwej niż co zapłacić i tym  je wśro-
bować

W  dawną ryzę, gdyż żadnej dyscy
pliny chować 

Żołnierz głodny nie umie, samże 
lwowską owę

44 Acz <go> to animowało [...]
45 I <W ęgry) [...]
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Zagai komisyją i sam jej га głowę 
Pierwszy będzie [...]

s. 91
w. 1051/1053
[...] respekt był tej strony,
Żeby w samym ferworze wojny za-

juszony
Znowu się z nim nie zjednał [...] 

w. 1058
A nic albo po czasie dobrego co spra

wią

ww. 1060/1064
[...] aza Bóg i stąd o nas radzi, 
Kiedyśmy są niegodni tyranowi

tem u
Sami przez się obronić. Tak sztur

mującemu 
Przeciw Solimanowi do wiedeńskich

murów
Syna swego pobudził [...] 

w. 1069
Turki swymi osadził [...] 

w. 1070
Jakiejkolwiek faryny kto tam  w 

niech panuje
w. 1074
[...] gdy komu jest łaskawa 

w. 1075
W szytkich z jedną fawory [...]

pg. 46r
Zagai komisyją i sam za głowę 
Pierwszą, będzie [...]

w. 1051/1053
[...] respekt bel г tej strony,
Żeby w samym ferworze wojny za-

juszony
Znowu się z nim nie zjednał [...] 

w. 1058
A nic albo po czasie co dobrego spra-

Wlej)

ww. 1060/1064
[...] aza Bóg i stąd o nas radzi, 
Kiedyśmy są niegodni tyranowi

tem u
Sami przez się obronić. Tak sztur

mującemu 
Przeciw Solimanowi do wiedeńskich

murów
Syna złego pobudził [...]

pg. 46v 
w. 1069
Turki swymi46 osadził [...] 

w. 1070
Jakiejkolwiek faryny kto w nich 

tam panu je47
w. 1074
[...] gdy kom u48 jest łaskawa 

w. 1075
W szytkich zjedna faw ory49 [...]

4'  <Swymi Turki) [■■■]
47 Zdanie to w rękopisie wielokrotnie zmieniano. Niektóre słowa poprzekreślano 

do tego stopnia, że trudno je było odczytać. W końcu wszystkie te  kolejne redakcje 
i zmiany skasowano i wypisano tekst, jaki przeszedł do wydania.

48 gdy <na kogo) [...]
"  Przed ostateczną redakcją dwa kolejne warianty:

1. <Muszą już być i wszyscy)
2. W szytkich <z sobą pociągnie)
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ww. 1077/1079
[...] Więc która dopiero powstanie 
Z podłych śmieci potęga zda na zep-

psowanie 
Sąsieckiej się urodzić [...]

s. 92
ww. 1087/1088
[...] Wojsko nie ruszone jako w mo

rzu skała 
K tórą fala to  szturmem dużym sko

łatała
w. 1107
Że która mu Fortuna tak  długo słu

żyła

ww. 1109/1110
[... ] razem trzech na niego zbudziw

szy
Tak możnych nieprzyjaciół [...] 

w. 1114
[...] zebrawszy trzydzieści tysięcy 

w. 1121
[...] Piaseczyński [...] 

w. 1122
Bliżej podeń podjedzie [...] 

w. 1123
[...]  orda go napadnie 

w. 1125
Że ledwo sam uskrobie [...] 

ww. 1126/1127
Królowi to  opowie, jako tak  gotowy 

I  prędki nieprzyjaciel [...]

ww. 1077/1079
[...] Więc która dopiero powstanie 
Z podłych śmieci potęga zda na ze-

psowanie 
Sąmsiedzkiej50 się urodzić [...]

ww. 1087/1088
[...] Wojsko nie ruszone jako w mo

rzu skała, 
K tórą fala to szturmem dużym 51

skołatała
w. 1107
Że która mu Fortuna ta k  długo

plużela

pg. 47r ark. 54
ww. 1109/1110
[...] razem trzech na niego wzbu

dziwszy
Tak możnych nieprzyjaciół [...] 

w. 1114
[...] trzydzieści zebrawszy tysięcy 

w. 1121
[...] Piasoczyński [...] 

w. 1122
Podeń bliżej podjedzie [...] 

w. 1123
[...] orda nań napadnie 

w. 1125
Że ledwie sam uskrobie [...] 

ww. 1126/1127
Królowi to  opowie52, jako tak  go

towy
I  prętM  nieprzyjaciel [...]

,0 <Sąmsiadpm> [...]
51 [...]  szturmem <morskim> [...]
** [...] opowie <że już> [...]
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w. 1129
Kocyt dziewiąciobrzegi [...] 

ww. 1131/1132
Do arm aty co żywo, skoro wtem

zadzwoni 
Dobosz w bębny larmowe, biorą się

i koni
w. 1136
[...] strasznie się przestraszy 

w. 1147 marg.
[brak]

s. 94 
w. 1169
[...] (rzecze), jakobym ono miał sal

wować

ww. 1174/1175
Ale nawet i ciebie (co w nim  żal spra

wuje)
Widzieć nie chce. [...] 

ww. 1184/85
A wy sami w zakładzie tu  pozosta

niecie
Posławszy z tym  lżejszego [...] 

s. 95
ww. 1218/1219
[...] Przyszło się na ta k  animuszną 
Zadumić legacyją [...]

ww. 1240/1241
[...] Gdy za żołdy jakie
I  pieniądze wylane [...]

s. 96 
w. 1252
[...] dojeżdżać uciekającego

w. 1129
Kocyt dziewiątobrzegi [...] 

ww. 1131/1132
Do arm aty co żywo skoro wtem

zadzwoni 
Dobosz w bębny larm owe53, biorą

się i koni
w. 1136
[...]  znacznie się przestraszy

w. 1147 marg.
Antona posiawszy do Króla

pg. 47v 
w. 1169
[...] (rzecze), jakobym  ono mógł

salwować

ww. 1174/1175
[zamiast nawiasów — przecinki].

ww. 1184/1185
A wy sami w zakładzie54 tu  pozo

staniecie 
Posławszy z tym  lżejszego [...]

pg. 48r. 
ww. 1218/1219
[...] Przyszło się na tak  animuszną 
Zadumać legacyją [...]

pg. 48v
ww. 1240/1241
[...] Gdy za żołdy taicie
I  pieniądze wylane [...]

w. 1252
[...] dojeżdżać ustępującego

63 [•••] w bębny <na głowę) <miedziane> larmowe [...]
54 [•••] w zakładzie <z ty m ) [...]
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ww. 1252/1253 marg.
I  tard itas w pomknieniu się wielka.

wW. 1258/1259
[...] wyszedł na włość swego Czeh-

rynia '[ ...]

ww. 1263/1265 
[...] dopieroż trudniejszy 
Do karku nachylenia, im nie ocho

tniej szy
Żołnierz będzie, albo go doczekać 

tu  w domu.

w. 1274
[...]  na potajemnej osiadszy m ura

wie
s. 97
ww. 1323/1324 
[...] i wszytkie Wołochy 
Posiadszy już [...]

s. 99
ww. 1376/1377 
[...] toż sztuki około 
Eoztraższy się urwane [...]

w. 1382
Kogo piorun z obłoku wystrzelony

minie

w. 1396 «
Że zdechły pies nie kąsa [...]. 

w. 1415
Respektując i na to, aby [...]

ww. 1420/1421 
[...] Kiedy też usłyszy
O nędzy ich ostatniej [...]

66 [...] tarditas <wielka> [...]
66 [...] pioron <Jowiszów> [...]
67 Że zdechły pies <zdechły pies> [. Jjj

ww. 1252/1253 marg.
I  ta rd ita s65 w pomknieniu się wielka.

ww. 1258/1259
[...]  wyszedł na włość z swego Gzeh-

ryna [...]

ww. 1263/1265 
[...] dopieroż trudniejszy 
Do karku nachylenia, im nie ocho

tniej szy
Żołnierz będzie. Albo go doczeka 

tu w domu.

pg. 49r ark. 55
w. 1274
[...] na potajemnej osiąkszy m ura

wie
pg. 49v
ww. 1323/1324
[...] i wszytkie Wołochy
Już posiadszy [...]

pg. 50r
ww. 1376/1377 
[...] toż sztuki około 
Roztrzaższy się [...]

w. 1382
Kogo pioron z obłoku56 wystrzelony

minie

pg. 50v 
w. 1396
Że zdechły pies57 nie kąsa. [...] 

w. 1415
Respektując i na to, żeby [...]

ww. 1420/1421
[...]  Kiedy też usłyszy
O nędzy ju ż  ostatniej ...
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ww. 1429/1430 marg.
Soczawa się poddawa his conditi

onibus.

ww. 1431/1432
[...]  nigdy ręki swojej
Przeciw mu nie podnosząc [...]

w. 1440
A znaki swe pod nogi Królowi posła

wszy
ww. 1446/1447
Toż i drudzy (jako gdy wiosnę opa-

rzystą
Przyw itają łabęcie) palce wzgórę

wzniózszy
w. 1452
Tam  odeszła spokojnie [...]  

ww. 1455/1456
[...]  bo stary do ostatniej nędzy 
Przyjść się bojąc [...]

s. 101 
w. 1466
Co mogła tak  zniszczona oddać mu

kraina

w. 1476
Żeby niż ów ku domu dalej gdzie

uskrobie
w. 1499
Pod list upadający [...] 

s. 102
w. 1502 marg.
Aż o Hanie i niepróżny rumor 

w. 1526
[...]  Jakoż o tej dobie

ww. 1429/1230 marg.
Soczawa się podda his conditionibus.

pg. 51r ark. 56
w. 1431/1432 
[...] ręki nigdy swojej 
Przeciw mu nie podnosząc [...]

w. 1440
I  znaki swe pod nogi Królowi posła

wszy
ww. 1446/1447

[zamiast nawiasów — przecinki]

w. 1452
Tam odeszła swobodnie [ ...] 

ww. 1455/1456
[...] bo stary ku  ostatniej nędzy 
Przyjść się bojąc [...]

w. 1466
Co mogła tak  zniszczona dodać mu

kraina
pg. 51v 
w. 1476
Żeby niż ów ku Donu dalej gdzie

uskrobie
w. 1499
Pod list opadający [...] 

w. 1502 marg.
Aż o Hanie i S8 niepróżny rumor

pg. 52r 
w. 1526
[...] Jakoż i  w tej dobie

68 [...]  o Hanie i <nie> niepróżny rumor
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w. 1630 w. 1530
Skąd onę kompaniją tak  cicho wy- Skąd ową kompaniją tak  cicho

kradli okradli
w. 1534
Ale kiedy posłyszał [...]

w. 1534
Ale kiedy usłyszał [...] 

s. 103
ww. 1555/1557
[...]  A już żywność droga,
I  zima i lichoty, czym zwłaszcza

uboga
Cudzoziemska piechota do końca

zniszczeje

ww. 1573/1575 
[...] Żaden wiatr nie wionie 
Żaden rum or; a jednak to  uspo

kojenie
Wielką niesie nawałność. [...] 

w. 1578
Jakim  gdzie Mirmidony i grube Do-

lopy
ww. 1580/1581
Troja z wież swych widziała, sroga 

się rozwinie 
Moc pogaństwa po ziemi. [...]

s. 104 
w. 1586
[...] Co cięższa, że z owych rumorów 

w. 1600
Koniecznie chcąc roztrzygać [...] 

s. 105
ww. 1628/1630
[...] Ponieważ do czego powodem 
On sam pierwszy, utwierdzić cale 

chcąc nowego 
Na państwie hospodara [...]

pg. 52v
ww. 1555/1557
[...] A już żywność droga,
I  zimna i lichoty, czym zwłaszcza

uboga
Cudzoziemska piechota do końca 

zniszczeje
ww. 1573/1575 
[...] Żaden wiatr nie wienie 
Żaden rum or; a jednak to  uspo

kojenie
Wielką niesie nawałność. [...] 
w. 1578
W  jakim  gdzieś Mirmidony i grube

Dolopy
ww. 1580/1581
Troja z wież swych widziała,59 

sroga się rozwinie [...]

w. 1586
[... ] Co więtsza, że z owych rumorów

pg. 53r ark. 57
w. 1600
Koniecznie chcąc roztrzygać60 [...]  

ww. 1628/1630
[...] Ponieważ do czego powodem 
On sam pierwszy61, utwierdzić cale 

chcąc nowego 
Na państwie hospodara [...]

69 Troja <byó uwierzeła) [...]
60 [...]  1. <cbcąc roztrzygać) 2. <dysswadując> 3. cbcąc roztrzygać [...]
61 <Onże sam beł> [...] |f
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w. 1632
Toż mu każe do siebie wyprawić [... ]

ww. 1646/1647
[...] zbywszy już i koni
Większej części w obozie [...]

ww. 1648/1649
Owi wszyscy łanowi od poczciwych

matek,
Jakoby wyrodzeni, żadnym się ho

norem
ww. 1658/1661 marg.
Wojskowa konsultacyja, co czynić 

w tym  razie

s. 106 
w. 1675
Tak podemknionego [...] 

w. 1680
[...]  Ktoż teraz wojować go zimie?

ww. 1698/1699 
[...]  nagrodą
Żadną już powetować [...]

ww. 1704/1705
[...]  srogie te howady
Zalegli nam  od domu [...]

s. 107
ww. 1716/1717 
[Han]
Koszem się ustanowił już pod Usia-

tynem.
K u Lwowu stąd za góry gęste roz

puściwszy
w. 1719
[...] jeszcze nie było żadnej wiado

mości

pg. 53v 
w. 1632
Toż m u 62 każe do siebie wyprawić

[...]
ww. 1646/1647
[...] zbywszy już i koni
Z  więtszej części w obozie [...]

ww. 1648/1649

[bez przecinków]

ww. 1658/1659 marg.
Wojskowa konsulta, co czynić w tym

razie.

pg. 54r 
w. 1675
Tak ju ż  podemknionego [...] 

w. 1680
[...] Toż teraz wojować go zimie?

w. 1698/1699 
[...] nagrodą
Żadną się powetować [...]

ww. 1704/1705
[...] srogie te howady
Zalegli nam  do domu [...]

pg. 54v
ww. 1716/1717
[Han]
Koszem się ustanowił już pod Usia-

tynem.
K u Lwowu stąd zagony gęste roz

puściwszy
w. 1719
[...] jeszcze nie belo pewnej wiado

mości

62 <Tedy> [...] Słowa Toż mu  wypisano na lewym marginesie obok skasowanego 
<Tedy>.
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w. 1724
I  pod sam kosz wieczorem ciemnym 

podjachawszy
ww. 1731/1732 
[...] a spół i owego 
Do obozu popędzi [...]

w. 1737 marg.
Skarżymy na się próżno.

w. 1745
Jego kunsztów nie widząc [...]

s. 108 
w. 1765
Od Szefer Kazy Agi kanclerza H ańs

kiego
w. 1768
Kopać w ziemi i wałem chronić lada

jakim
w. 1770
[...] z nami się rozprawi 

w. 1779
Z Królem raczej, aniźli braterstwo 

wieść z chłopy

ww. 1780/1781
W czym, ledwie go odjedzie, w jego 

zaraz tropy 
Bieży znowu Atałyk [...]

ww. 1782/1783 
[...] niech gotowi 
Mieli zakład [...]

s. 109 
w. 1801
[...] A tu  ów powraca

ww. 1806/1807 marg.
Tandem w trak ta tach  stanie.

w. 1724
I  pod sam kosz wieczorem63 ciem

nym  podjachawszy
ww. 1731/1732 
[...] a spół i onego 
Do obozu popędzi [...]

w. 1735 marg.
Sharzem na się próżno.

w. 1745
Jego kunsztów nie wiedząc [...]

pg. 55r ark. 58
w. 1765
Od Seffer Kary Agi kanclerza H ań

skiego
w. 1768
Kopać w ziemi i walem64 lada

jalcim
w. 1770
[...] z nim i się rozprawi 

w. 1779
Z Królem raczej, niźli mu  b rater

stwo wieść z chłopy

ww. 1780/1781
Z  czym ledwie ten odjedzie, w jego 

zaraz tropy 
Bieży znowu Atałyk [...]

ww. 1782/1783 
[...] niech gotowy 
Mieli zakład [...]

pg. 55v 
w. 1801
[...] A ż  tu  ów powraca

ww. 1806/1807 marg.
Tandem na trak ta tach  stanie.

63 [...] pod sam kosz <z odwagą) [...]
64 W rękopisie brak czasownika chronić \
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w. 1811
Czym by możniej z obustron był 

obwarowany
w. 1813
Więc skoro z swej łożnice słońce

wstanie
ww. 1816/1817 marg.
Na które komisarze deputowani.

ww. 1816/1817
[...]  (O, nie przestrzeżony
I  w tym  error!) [...]

w. 1824
[...] a ile dwóch uformowanych 

w. 1835
Że na propozycyjach tak  ostrych 

i twardych

s. 110 
w. 1840
[...]  (czego obroń Boże) 

w. 1841
Gdyby stanąć nie miały [...]

ww. 1842/1843 
[...] Kiedy się półkami 
Co godzina większymi poganie zmy

kają
ww. 1851/1852 marg.
Niebeśpieczna i odważna.

w. 1856
[...] Jako tedy wstanie 

w. 1868
[...]  według już ponowy późniejszej

w. 1811
Czym by mocniej z obustron był 

obwarowany
w. 1813

[akapit]

ww. 1815/1817 marg.
Na które komisarze ci deputowani.

ww. 1816/1817
[...] (O, nie postrzeżony
I  w tym  error!) [...]

w. 1824
[...] a ile trzech uformowanych

pg. 56r 
w. 1835
Że na propozycyjach tak  ostrych

i tw ardych65

w. 1840
[zamiast nawiasów — przecinki] 

w. 1841
Odzie by stanąć nie miały [...]

ww. 1842/1843 
[...] Kiedy się półkami 
Co godzina gęstszymi poganie zmy

kają
ww. 1851/1852 marg. 
Niebeśpieczna i odważna barzo.

w. 1856
[...] Ledwie tedy wstanie 

w. 1868
[...] według już ponowy później

szej 66

65 Wiersz ten kopista przeoczył i dopisał go później z odsyłaczem na prawym 
marginesie.

66 [...]  <dawniejszej>
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w. 1871
I  cożkolwiek drogiego miała w sobie

tedy,

w. 1874
[...]  tak  jako i teraz

s. 111 
w. 1888
[...]  i nie tak  jako pierwej straszy 

w. 1898
[...] także je i konkludowali

ww. 1905/1906 marg.
Lanckoroński i Oleśnicki obsides idą

ww. 1905/1906
A to  pokój (jednymli wymówię go

słowem) 
Takiź znowu będziem mieé ...

w. 1906
[brak]

w. 1913
Że czas abo odmiana śmiertelnych 

tych rzeczy

s. 112

[brak]

pg. 56v 
w. 1871
I  cożkolwiek drogiego miała w sobie

kiedy,

w. 1874
[...] tak  jako tu teraz

w. 1888
[...] i nie tak  jako przedtem straszy 

w. 1898
[...] także je 67 i konkludowali

ww. 1902/1903 marg.
Lanckoroński i Oleśnicki idą obsi

des. 68
w. 1905/1906
A to  pokój (jednymli wywróżę go

słowem) 
Takiż znowu będziem mieé ...

w. 1906 marg.
[...]  co ich za nadzieja ? 69 
pg. 57r ark. 59

w. 1913
Że czas albo odmiana śmiertelnych

tu  rzeczy

w. 1928 marg.
Król nic nie winien

ww. 1928/1929 marg. 
Królewska apodosis

67 [...]  także <też> <je> je [...]
“  Noty marginesowe przy ww. 1902/1903 i 1929 zostały prawdopodobnie dopisane 

później, innym piórem i jaśniejszym inkaustem. Różnią się od całości rękopisu cha
rakterem  pisma; wykazują natom iast wielkie podobieństwo do pisma dedykacji na 
początku IV części Wojny (zob. niżej przyp. 74).

•’ Na początku tego zdania I  oraz jakiś wyraz nieczytelny.
70 Zob. wyżej przyp. 68.

ww. 1929 marg. 
Królewska apodosis70
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w. 1935 w. 1935
[...] A gdyby (jakoż zamierzały) [zamiast nawiasów — przecinki] 

w. 1941 w. 1941
Cóż? Kiedy się na tw ardych oparły Cóż? Kiedy się na ciężkich oparły

zawiasach zawiasach
pg. 57v

[k o n ie c  I I I  k s ięg i]  

pg. 58r
pg. 58v [pusta]
[U dołu po prawej stronie:] 
Wojna domowa z Kozaki i Tatary 
Moskwą potem Szwedami i  Węgry 

Czwarta
pg. 59r

[Przy krańcu górnego brzegu zdanie, 
które zostało częściowo obcięte przez 
introligatora, a które prawdopodobnie 
brzmiało:]

Do Czwartej druga Prefacyja71
[wyraz „Prefacyja” (Prefaeya) zacho
wany całkowicie, reszta mniej lub więcej 
introligatorskim nożem uszkodzona.

Charakterystyczna była w tym  miejs
cu numeracja arkuszy. Ostatni liczbo
wany arkusz obejmował pg. 67r/v.
i 58r/v i nosił cyfrę 59. Następna karta  
to pg. 59r/v z dedykacją czyli „Prefa- 
cyj4i” » 0 której mowa, poświęconą Jerze
mu Lubomirskiemu. Kolejna zaś karta, 
pg. 60r, nosiła już liczbę arkusza 61. 
Brak zatem ark. 60. Można więc przyjąć, 
że pg. 69r/v to  druga połowa ark. 60, 
którego pierwsza karta  zawierała kiedyś 
Bo Czwartej pierwszą Prefacyją.]72

[brak w wydaniu kaliskim]

71 Kozłowska („Biblioteka Warszawska, 1913, t. I, s. 383) czyta: „Czwartei 
Księgi Prefaeya” .

72 Mając swego czasu m anuskrypt w ręku nie stwierdziłem śladu wyrwania karty  
po oprawie. Została widocznie wcześniej usunięta, zanim arkusze rękopisu wraz 
z wydaniem krakowskim w jeden oprawiono foliant.

Miscellanea staropolskie, 3 9
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Jaśnie Wielmożnemu Jego Mości 
Panu Jerzemu H rabi72a na W iśniczu Lubomirskiemu 

Marszalkowi Nawyższemu i  Hetmąnowi Polnemu Koronnemu, Generałowi
Krakowskiemu etc.

A  komu w części Ojczyzna dźwigniona 
Tobie, o wielki Marszalku, zbawiona 
Pośród tych szturmów burzliwej fale 

Powinna cale?

Bo kto przez męstwo i  wysokie czyny 
Mógł ją  z tak pewnej wyważyć ruiny ?
Ty nie tylkoś jej w ręku miał obronę,

Ale koronę.

Gdy nieprzyjaciel głowy się napierał 
I  ju ż  z wnętrzności serce jej wydzierał,
Tyś fant ten uniósł przeważniej nad ono 

Fryksowe rono.

Gdzie zaslonione śnieżystym Karpatem 
W idzi się niebo jakoby za światem,
Tam pomniąc na dom, tam ku wdzięcznej swojej 

Wzdychając Trojej,

A ż kiedy słońce z tej chmury dobywać 
I  Król się począł w Śląsku gdzieś ożywać,
Kto pręcej serca podnieść mógł wojskowe 

W nadzieje nowe ?

Kto przed inszymi skuteczniej wodzami 
Ligę tę sklijić wprzód pod Tyszowcami ?
I  przy znaczniejszym ludzi kompucie 

Stanąć w Łańcucie?

Za czym król szwedzki73, który o Kamięniec 
Tuszeł się oprzeć i tam swojej więniec 
Upleść fortunie, prócz skusił niezdrowej 

Wody Sąnowej.

724 W oryginale: Chrabi
73 <Czym nieprzyjaciel) [...]  If1
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pg. 59v Stądże jako wilk poszedł ohukany
Zewsząd trapiony, -zewsząd przebiegany, 
Póki w obrotach i drodze tak ścisłej 

Nie dopiął Wisły.

Toż wodzem polnym skoroś wziął buławą 
A  zgubić przyszło trzeci raz Warszawę,
I  Król i  trwogi pilawieckie one 

Nazad wrócone,

Tyś stanął w kroku i  wojsko utrzymał 
A ż który te tu wnętrzności przezżymał, 
Ścinał i palił, Bakocemu nawet 

Oddał wet za wet,

Kiedyś mu także za jego górami 
Bozświecił strasznie polskimi ogniami, 
Czym którą z Szwedem ligę zaprzągł swoję 

Zerwał na dwoje.

I  pobiegł w oczy jako własne ślepy 
N a wszystkie nasze groty i  oszczepy,
Że gdy tych zewsząd ostępów nie minął,

Z  wojskiem swym zginął.

Komu i potem z tą pracą dostany 
Powinien Toruń? Komu zatrzymany 
W  obozie żołnierz? i  przyszedł do starêj 

Wojennej kary.

A ż pokój wdzięczny i  pruski kraj wolny, 
Ody nieprzyjaciel musiał być powolny 
N a swadę Twoję i  grzmiącą żelazem 

Buławę razem.

Za co Ojczyzna, ale będą i te 
Z  cymeryjskiego wieczoru dobyte 
Nad ojca więtsze ozdoby brzmieć Twoje 

Kameny moje74.

74 Pismo tej dedykacji różni się wyraźnie — mimo pewnych cech wspólnych — 
od charakteru całego rękopisu. L itery dużo, rzucone niedbale, jakby w pośpiechu,
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s. 113
W ojny domowej czwartej 

z Kozaki i T atary  i Moskwy 
potem 

z Szwedami i Węgrami

Punk t pierwszy

w. 5
Muzo, jako wymówisz [...]

s. 114 
w. 31
Czemu z granic odstąpią? [...] 

s. 115
w. 89 marg.
Do Moskwy kinął

w. 92
[...] Teterow [...] 

ww. 100/101
[...] Oprócz sam, (przeczuwszy 
Co się z tego urodzić wnetże miało

potém,)

w. 107
Lubo dotąd tarcłmęły wieści jedno

stajne

s. 116 
w. 114
I  arm aty, i ludzi do niej potrzebował

pg. 60r ark. 61
Wojny domowej 

z Kozaki i  Tatary, Moskwą 
potem 

Szwedami i  Węgry 
czwartej

Punkt pierwszy

w. 5
[akapit]

w. 31
Czemu z granic ustąpią? [...]

pg. 61r 
w. 89 marg.
Do Moskwy się kinął

w. 92
[...] Teterew [...] 

ww. 100/101

[przecinki — bez nawiasów] 

w. 107
Lubo dotąd tarchały wieści jedno

stajne

pg. 61v 
w. 114
I  arm aty, i ludzi do nich potrze

bował

w. 117
[...]  społem z nim  przyjęli

w. 117
[...] wspołem z nim przyjęli 

w. 125
Ale i tak  sejmując [...]

w. 125
[akapit]

od ręki. Inkaust jaśniejszy. Pióro zgoła inne, grubsze. Odnosi się wrażenie, że tekst 
tej dedykacji jest późniejszy od całości 'rękopisu.
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s. 117
ww. 176/177
Bóg [...] k tóry ją  umyślnie z  wy

soka
Naszej się przypatrując tej nieudol

ności
s. 118 
w. 214
Pożar wojny ugasić [...]

ww. 232/233
[...] oraz przez podatki
Sejmików uchwalone [...]

s. 119 
w. 251
wojska Zaporowskiego [...] 

w. 255
[...] ku Braclawowi 

ww. 261/262
[...] że mu H etm an wierzy 
Tylekroć omylony [...]

w. 265
[...] defekcyjej [...]

s. 120 
w. 284
[...]  twardemi szlaki

w. 300 marg.
K tóre rozdane są tandem

s. 121 
w. 329
[...]  Ale pomniąc na to

pg. 62r ark. 62
ww. 176/177
Bóg [...] k tóry sam umyślnie z wy

soka
Naszej się przypatrując nieudol

ności

pg. 62v 
w. 214
Pożar wojny ugasić75 [...]

pg. 63r76 
w. 233 
[...]
Z  sejmików uchwalone [...] 

w. 251
Wojska zaporoskiego [...] 

w. 255
[...] ku Braelawiowi 

ww. 261/262
[...] że m u H etm an wierzy 
Tylekroć omelony [...]

w. 265
[...] defekcyji [...]

pg. 63v 
w. 284
[...] krwawymi szlaki 

w. 298 marg.
K tó re77 rozdane są tandem

pg. 64r ark. 63
w. 329
[...]  Ale pomniąc na t o 78

75 [...] <zagasić> [...]
76 Reprodukcję tej strony podaje J . K rz y ż a n o w s k i w swej Historii literatury 

polskiej, Warszawa wyd. 1 (1953), s. 361; wyd. 2 (1964), s. 342.
77 Które <są> [...]
78 <Ale sobą za to>
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w. 335
[...] przeciw tam  mężnemu 

w. 340
[...] O coli pak ta  jeszcze robią 

w. 350
[...] lada tych wissów się chwytamy 

w. 353
Przed wszytkim to  pokazać [...]

s. 122 
w. 365
[...] Drohobucz [...] 
w. 367
[...] Więc przyszło się cieszyć

ww. 399/401 marg.
Ganckof podjazdem urwie jej co

kolwiek

s. 123 
w. 420
Na Klustynie [...]

ww. 435/437
[...] przodków swoich
Idąc trybem , którzy tych starynnie

oboich
Strzegli związków [...] 

w. 443
To wzajem on uczyni Królewskim 

sumnieniem

w. 335
[...] przeciw tak możnemu 

w. 340
[...]  O coli Fata [sic!]79 jeszcze

robią
w. 350
[...] lada tych wiszów się chwytamy

pg. 64v 
w. 353
Przed wszytkim to 80 pokazać [ ...]  

w. 365
[...] Drohobuż [...] 
w. 367
[...] W ięc81 przyszło się cieszyć 

pg. 65r
ww. 399/401 marg.
Ganckoff podjazdem urwie jej co

kolwiek 82

w. 420
Na Kluszynie [...]

pg. 65v 
ww. 435/437
[..............................]
[...], którzy tych starynnie' obo

ich 83
Strzegli związków [...] 

w. 443
Toż wzajem on uczyni Królewskim 

sumnięniem84

79 Chyba omyłka kopisty.
80 [...]  to <królem> pokazać [...]
81 [■••] <Czym> [...]
82 Zdanie wielokrotnie zmieniano; ze skreślonych wyrazów zdołałem odczytać 

jedynie: <pięć) <pięć tysięcy) [...]
83 Kolejne w arianty: [...] którzy tych <przestrzegali swoich); <z respektem 

oboich); <koniecznie oboich); starynnie oboich
84 <Toż Król wzajem uczyni pańskim' swym sumnięniem)
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s. 124 
w. 474
K to przyjaciel a wzajem kto nie

przyjacielem

ww. 486/488 marg.
Więc Jaskólski wzajem odjeżdża do

H ana

s. 125
ww. 492/493 
[...]  z ta k  nowej 
Porażony odmiany [...]

ww. 498/499
[...]  mając pilne straże
Jako i po Chmielnickim [...]

w. 503
[...] Gdzie lubo zastanie 

w. 507
Samę zwłaszcza starszynę i naj- 

pierwszych bejów

w. 512
[...]  (co Hetmanowi wiadomo Wiel

kiemu)

w. 516
Już w Badzie uchwalili [...] 

w. 518
[...]  przyjaźni przezeń zapoczętej 

w. 524
Jako i ku każdemu iś<5 nieprzyjacie

lowi
w. 526
Tylko że królewskiego rozkazu cze

kają

pg. 66r ark. 64
w. 474
Ten p rzyjaciel.a wzajem kto nie

przyjacielem
ww. 486/489 marg.
Toż Jaskólski wzajem 85 odjeżdża

do Hana

ww. 492 /493 
[...] z tak  nowej 
Przerażony odmiany [...]

ww. 498/499
[...] mając pilne straże
I  oho po Chmielnickim [...]

w. 503
[...] Gdzie lubo zastanie86 

w. 507
Samę zwłaszcza starszynę i naj- 

pierwszych bejów87
w. 512
[zamiast nawiasów — przecinki]

pg. 66v 
w. 516
Toż w Badzie uchwalili [...] 

w. 518
[...] przyjaźni przezeń rozpoczętej

w. 524 ^
Jako i ku każdemu nieprzyjacielowi

w. 526
Tyllcoż że królewskiego rozkazu cze

kają

85 [...] wzajem <na tejże odebranie przysięgi) [...]
86 [...] <zastanie> zastanie. W yraz ten omyłkowo napisano dwukrotnie.
87 Wiersz opuszczony. Po zauważeniu omyłki przepisywacz uzupełnił go pio 

nowo na prawym marginesie.
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s. 126 
w. 552
A to, żeby nie trąbiąc serce w Mos

kwie skaził
w. 553
I  uszedł jej fortele [...] 

w. 555
[...]  i (co rzeczą nową)

ww. 564/565 marg.
I  haniebna pod Szkłowem klęska

ww. 571/572
[...]  Jako kiedy spłoszy
Jastrząb z góry przypadłe lękliwe

kokoszy

s. 127 
w. 600
A już się ma ku śniegom i umarzłej

zimie
w. 601 marg.
Jaskólski jeszcze nie powraca.

ww. 606/607
[...] zwoławszy na to
H an wszytkie Mussaware [...]

ww. 608/609 marg.
Tatarska Eada i list Hański do

Króla.

s. 128 
w. 620
[...] pod Ozerniechowcami 

w. 645
I  tę  rezolucyją widząc już Hanowę

w. 552
A to, żeby nie trąb iąc88 serce w Mos

kwie skaził
w. 553
I  uszedł je j89 fortele [...]

pg. 67r
w. 555
[zamiast nawiasów — przecinki]

ww. 564/565 marg.
I  haniebna pod Szkłowem jej kłęska

ww. 571/572
[...] Jako kiedy spłoszy
Jastrząb  z góry przypadły lękliwe

kokoszy

pg. 67v 
w. 600
A już się ma ku śniegom i umarłej .

zimie
w. 600 marg.
Jaskólski jeszcze nie powraca z K ry

mu.
ww. 606/607
[...] zwoławszy na to
H an wszytkę Mussawarę [...]

ww. 608/609 marg.
Tatarska Eada i Sańslci list do

Króla.

w. 620
[...] pod Czernichowcami

pg. 68r ark. 65
w. 645
I  tę  rezolucyją wiedząc już Hanowę

88 [...] żeby <tym sam ym ) [ ...] ; ,<jab trzeba) [...]
89 I  <ubierał> f...]  1



ODM IAN Y „W O JN Y  D O M O W EJ” 137

s. 129 
w. 666/667
[...] w bogate i tłuste 
Wnidą zatem swobody [...]

ww. 681/682 
[...] (jako wieści 
Trzęsły o tym) [...]

s. 130 
w. 719
K tórą chwilę [...]

ww. 720/721
[...] póki dzień się biały
M e ochynie z Zamorza [...]

s. 131
ww. 765/756 marg. 
Tatarowie poszli z plonem.

[brak]

w. 777
[...] nie lepiejże było uderzyć

w. 666/667
[...] w bogate i tłuste 
W nidą zatem  słobody [...]

pg. 68v 
ww. 681/682

[zamiast nawiasów — przecinki]

pg. 69r 
w. 719

[akapit]

ww. 720/721
[...] póki dzień się biały
M e ochynie zza morza [...]

pg. 69v
w .  755/756 marg.
Tatarowie poszli z plonem swoim

nazad.
ww. 758/759 marg.
Drudzy po nich w tropy.

w. 777
[...] Nie lepiejż było się uderzyć

s. 132

[K o n ie c  p u n k t u  p ie rw s z e g o ]  

pg. 70r
W ojny domowej czwartej punkt wtóry

ark. 66

w. 10
[...] jawnie poszwedzili 

w. 11
Wyzuwszy swe Sarm aty [...]

s. 133 
w. 59
[...] skąd zrozumiana mogła być

tam  cera

w. 10
[... ] j awnie90 poszwedzili 

w. 11
Wyzuwszy swe Sarm aty91 [...]

pg. 70V 
w. 59
[...] skąd zrozumiana mogła być

ta cera

90 [...] jawnie <jawnie> [...]
91 <Jako [wyraz nieczytelny] [...] skąd nie wiedząc) [...]
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ww. 66/70 marg.
Do Szwecyjej posłem Ja n  Lesz
czyński kasztelan gnieźniński

s. 134 
w. 100
[...] tylkoż pozwolono 

w. 101
[...] Wielgopolakom [...]

s. 135 
w. 143
[...] K tóry snadź nie myśli 

w. 147
M ech nam go [...] pokażą

s. 136 
w. 169
Schronił był do Szwecyjej [...]

s. 137 
w. 204
K tóry sam za Notesią stał z czoła

bliskiego
w. 204 marg.

[brak]

w. 207 /209 marg.
Szwedzi z tełu zajeżdżają obóz.

ww. 211/212
[...] piechota Skoraszewskich obu 
Ich odparła [...]

ww. 215/216
[,..]  póki nie pokryła
Noc ich ciemna [...]

92 [•••] <poznański wojewoda)
93 [ . . .]  <opróez> [.. .]
94 [ . . .]  k tó iy  <o tej)  [.. .]
95 [ . . .]  na <naszych> [.. .]
96 [ . . .]  <poparła> [...]
97 Noc ich <późna> [.. .]  ff

ww. 65/68 marg.
Do Szwecyji posłem Ja n  Lesz
czyński kasztelan gnieźnieński92

pg. 7l r  
w. 100
[... ] ty lkoż93 pozwolono 

w. 101
[...] Wielgopolanom [...]

pg. 71V 
w. 143
[...] K tó ry94 snadź nie myśli 

w. 147
Niech im  go [...] pokażą

pg. 72r ark. 67
w. 169
Zbiegiem bel we Szwecyji [...]

pg. 72v 
w. 204 .
K tóry sam za Notesią z czoła stał

bliskiego
w. 204 marg.
Wittenberg pod Uściem.
ww. 207 /208 marg.
Nastąpi na onych9ä, którzy cofną

znacznie.
ww. 211/212
[...] piechota Skoroszewskich obu 
Ich odparła96 [...]

ww. 215/216
[...] póki nie pokryła
Noc ich ciemna97 [...]
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ww. 223/225 marg. w. 225 marg.
Nastąpi na onych, k tórą cofną znacz- Szwedzi z tełu zajeżdżają obóz".

nie

s. 138 
w. 253
(Bo im prócz do zniesienia [...]) 

w. 256
Wszedszy tu  na granice Królestwa

naszego
ww. 271/272
[...]  nie czyniąc różności 
Żadnej z nich religijej [...]

s. 139
ww. 291/294 marg.
Szlachta, drobniejsza zwłaszcza, ja 

ko na to  fremit.

w. 317
A tu  com tak  niekrótko [...]

s. 140 
w. 333
Tronu jego [...] 
ww. 338/340 
[ ...]  nieprzyjaciele

pg. 73r 
w. 253
[zamiast nawiasów — przecinki] 

w. 256
Wszedszy tu  za granicę Królestwa

naszego
ww. 271/272
[...] nie czyniąc różności 
Żadnej w nich religiji [...]

pg. 73y
ww. 292/294 marg.
Szlachta (drobniejsza zwłaszcza) ja 

ko na to  fremit.
pg. 74r ark. 68
w. 317
A tu "  com tak  niekrótko [...]

w. 333
Tronu100 jego [...] 
ww. 338/340 
[...] nieprzyjaciele

Sami krwie ich sytymi. Jako do [..............................] jaJco do ofiary
ofiary

Bydło pędżą [...] 

w. 344
Drugą szkodę [...] 

w. 345
Tajgi złotopiaszczyste [...]

Bydło pędząc [ . . . ] 101 

w. 344
Drogą szkodę [...] 

w. 345
Tajgi złotopiaszczyste [ . . . ] 102

Zob. wyżej ww. 207/208 marg.
A <tak> [...]

’ <Kolumn> jego [...]
1 [...] nieprzyjaciele

(We krwi się ich tarzali i ich do ofiary 
Bydło święte) [...]

2 <Złotonure paktole) [...]  Poprawiony tekst rkp., tak  samo druk, m ają tagi.
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ww. 347 /360 marg.
Przez nieprzyjaciela przywalonego

zewsząd.

w. 357
I  mizerne domowe przeżymał 

wnętrzności

ww. 361/363 marg. 
Niesprawiedliwość i w wojsku i w do

mu.

w. 362
K tóre Marsa odżywia [...] 
w. 364
[...] od starych pokrzywione

s. 141 
w. 373
A przecież nie arm aty [...] 

w. 391/392
[...]  i skąd w iatr zawieje 
Jeden py ta  drugiego [...]

w. 394
[...]  lada ogrodzonych bojąc się s tra 

szydeł

w. 400 marg.
Tak upadli nisko.

ww. 348/350 marg.
Przez nieprzyjaciela przywalone

go 103 zewsząd.

pg. 74v 
w. 357
I  m izerne104 domowe [...] 

ww. 361/363 marg.
[..............................]
i doma. 

w. 362
K tóre Marsa odżywia105 [...] 
w. 364
[...] o d 106 starych pokrzywione

Sądy

w. 373
[akapit]

w. 391/392
[...] i skąd w iatr zawieje107
[..............................]

w. 394
[...] lada ogrodowych bojąc się stra

szydeł

pg. 75r 
w. 400 marg.
Tak upadli nisko108.

юз p rzez nieprzyjaoiela <zewsząd> [...]
104 I  <ostatnie> [...]
105 Kolejne warianty:

<Bez czego Mars nie srogi> [...]  
<umiera>
<nie huczy)

Które Marsa odżywia [...]

106 [••■] <przez> [...]
107 [...] <i próżne nadzieje>
108 <Tak padli nisko.)
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s. 142 
w. 423
[...]  opuszczą te  znowu 

w. 438
[...]  (acz to  surowie karany)

ww. 445/448 marg.
Z pany wojewodami trak tu je  się 

w Gnieźnie.
s. 143 
w. 455
Kościelnych, depozyta [...] 

ww. 459/460
[ ...]  Jako przez ciężką także owę 
Dawniej były złupione złość Brety-

sławowę

w. 461
Toż ruszy się pod Konin [...]

ww. 479/482 marg.
Pod Kołem Przyj emski od Króla 

wyprawiony posłem.

ww. 483/484 marg.
I  z taką potka mową.

s. 144 
w. 495
Na cesarza usługę [...] 

w. 496
[...]  nam służyli 

w. 521
Sławy popiąć [...] 

w. 525
[...]  co teraz jest panem

w. 423
[...] opuszczą je  znowu

pg. 75V 
w. 438
[zamiast nawiasów — przecinki]
ww. 444/446 marg.
Z pany wojewodami naszymi trak 

tu je się w Gnieźnie.

w. 455
Kościelnych depozytów [...] 

ww. 459/460
[...] Jako przez czeską, także owę 
Dawniej były złupione złość Brety-

sławowę

w. 461
[akapit]

pg. 76r ark. 69
ww. 476/478 marg.
Pod Kołem Przyjemski Krzysztof 
od Króla wyprawiony, zajeżdża go

posłem.
ww. 480 marg.
I z  tą potka mową.

w. 495
Na cesarską usługę [...] 

w. 496
[...] wam służyli

pg. 76y 
w. 521
Sławy dopiąć [...] 

w. 525
[...] coś teraz jest panem
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s. 145 
w. 559
I  z tą  deklaracyją...

s. 147 
w. 637
Jeśli się tu  obronisz, Orle białopióry 

w. 650
Znać, żeć tego nie przejzrzał [...] 

w. 659
[...]  wismańskie kąty

s. 148 
w. 681/682
[...]  ale wpół wszedszy zewnętrz-

ności
Serce samo wyparła [...]

ww. 697/698
[...] szwedzką obronę
Przyjąć obrał wódz jeden [...]

ww. 701/702
[...] więcej i wojska lepszego 
Było przy tam tym  wodzu [...]

s. 149
ww. 708/709
A miasto nieszczęśliwe tak  na szrot

wydawszy 
Moskiewskiej dyskrecyjej [...]

w. 709
[...] co drogiego

w. 719
Miłosierdziem i dźwiękiem żadnym

wyzwoleni

108 [...] co <znacznego> [...]

pg. 77r 
w. 559

[akapit]

pg. 78r ark. 70
w. 637

.[akapit]

w. 650
Znać, że tego nie przejzrzał [...] 

w. 659
[...] wismarskie kąty

pg. 78V 
w. 681/682
[...]  ale wpół wszedszy je j wnętrz

ności
Serce samo wydarła [ ...]

ww. 697/698
[...] szwedzką obronę
Przyjąć obrał Radziwieł ...

ww. 701/702
[..............................]
Belo przy Radziwiele ...

ww. 708/709
A miasto nieszczęśliwe ja k  na szrot

wydawszy
[..............................]

w. 709
[...] co drogiego109

pg. 79r 
w. 719
Miełosierdziem i wdziękiem żadnym

wyzwoleni
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w. 725
[...] w jego tej chudobie 

w. 725 marg.
[brak]

w. 726
Część wojska litewskiego mając już

przy sobie
w. 730
Wysmyknąwszy [...] 

w. 734
A społem i sam H etm an [...] 

w. 736 marg.
[brak]

w. 741 marg.
[brak]

w. 743 marg.
[brak]

s. 150
w. 750 marg.

[brak]

w. 759
[...] właściwsze przyczyny 

w. 762 marg.
[brak]

w. 769 marg.
[brak]

w. 784
№ż czasem te wyłudy płacono kup

cowi

w. 725
[...]  w jego tej chudobie110 

w. 725 marg.
Litwa szwedzką przyjęta protekcyją. 

w. 726
Co więtsza, liadziwieła mając już

przy sobie
w. 730
WysmuTcnąwszy [...] 

w. 734
A społem i Eadziwieł [...] 

w. 736 marg.
A ż się i  wiecznie oderwała od nas.

w. 741 marg.
Skaranie Boże jawne.

w. 743 marg.
Skąd i  przez co ?

w. 750 marg.
Dysydencyje.

pg. 79v 
w. 759
[...] właśniejsze przyczyny

w. 762 marg.
Niemiełość braterska.

w. 769 marg.
Zbytki w takiej nędzy.

w. 784
№ż czasem te wyłudy płacić kup

cowi 111

110 [...] w jego tej <żałobie>
111 <Niech beło chudemu płacić żołnierzowi)

Zarówno pierwsza, jak  i druga redakcja tego wiersza m ają tylko 12 zgłosek. Czyżby 
omyłka przepisy wacza ? W ydanie kaliskie zmieniło płacić na płacono, uzyskując 
w ten sposób trzynastozgłoskowiec. W arto także zaznaczyć, że niżej w. 788 (Kai. 
s. 160 ostatni wiersz u dołu): „Pudry, piżma i dziwne w strojach maniery” , jedna
kowo brzmiący w rękopisie i w druku, ma również tylko 12 sylab.
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s. 161 pg. 80r ark. 71

ww. 797/804
Ów przedaje jak  tyran, aż też barwy starej 
Po wsiach było nie widzieć w sukni chłopa szarej.
Nie na jakie gwałtowne i tak  oczywiste 

800 Zbiorów tych obracając potrzeby ojczyste,
Ale swoje wystawy, chyba aż umarszy,
W  kryj ornych depozytach i skrzyniach za war szy, 
Feliksom je gotując. Żywoty przykładne 
Grubiaństwem okrzczone [...]

ww. 797/812
Ów przedaje jak  tyran, aż też barwy starej 
Po wsiach belo nie widzieć w sukni chłopa szarej 
Ale też i  w kościołach i  światowych księży 

800 Niepodobna wyniosłość, że którym to cięży
Być musiało z ostatnim chłopków112 ich zniszczęnięm
I  czego niekarany swoim uciążęnięm 
N ie mógł żołnierz, czego sąm ludzkich łez niesyty 
Wycisnąć nieprzyjaciel, ksiądz wziął nieużyty.

805 Nie na jakie gwałtowne i tak  oczywiste
[.................................................................
................................................................. ]
Feliksom je gotując. Albo jako teraz 

810 Proszeni o ląnowych na sejmach więc nieraz 
Szwedom się okupując. Żywoty przykładne 
Grubiaństwem okrzczone [...]

w. 815
[...] z Tatarm i się wdali 
ww. 817/819 marg.
Liga z Tatary  i jasery im pozwolone

w ziemi

w. 821
[...] czyże urażony

w. 802 marg.
Fastus i wyniosłość księży113. 
w. 823
[ ...]  z Tatarem się wdali 
w. 8251826 marg.
Liga z Tatary i jasery im pozwo

lone114 w ziemi

w. 829
[...]  czymże urażony

112 [...]  z ostatnim  <wiosek> [...]
113 <Fastus i łakomstwo) księży. W, rkp. Fastum.
114 [•••] jasery im pozwolone <naszè> [...]
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s. 152
ww. 835/837 marg.
Sroga stąd konsternacyja. 
Czarnecki w niej dostaw a1143 z Wolf

fem.
ww. 839/840 marg.
Aż i Król umyka się na Śląsk.
w. 844
[...]  na koniec z Królestwa wygnany 
w. 845
[...]  Ше sil się nam, Fortuno, dłuży 

ww. 846/847
[...]  że Król polski służy 
Cudzej już dyskrecyjej [...]

w. 852/853
[...] niźli przy tym  stanie,
Gdzie acz go w tej niedoli [...]
w. 854
(O co nędznym nietrudno) [...]
ww. 856/857 marg.
Miasto się zamknie i broni dużo.
w. 859
[...] Strachomskie uchody [...] 
ww. 863/865 marg.
Trębacz szwedzki z czym do Czar

nieckiego.

s. 153 
w. 897
Wojska świeżo naszego [...]
ww. 898/901 marg.
[...]  i m iasta z Zamkiem dedycyja.

pg. 80v
ww. 8411842 marg.
Sroga stąd konsternacyja.

w. 846 marg.
Aż i Król umyka sam  na Śląsk, 
w. 852
[...] na koniec115 [...] 
w. 853
[...] Ше siel się, Fortuno, nam  dłuży 
ww. 854/855
[...]  że Król polski służy 
Cudzej już dyslcrecyji116 [...]
w. 860/861
[...] niźli na tym  stanie,
Że acz go w tej niedoli [...]
w. 862
[zamiast nawiasów — przecinki]
w. 864/866 marg.
Miasto się zamknie i obroni dużo.
w. 867
[...] StradomsMe uchody [...] 
ww. 871/873 marg.
Trębacz szwedzki117 z czym do 

Czarnieckiego ?

pg. 81r
w. 905
Wojska świeżo naszego118 [...]
w. 907/909 marg.
[ ...]  i m iasta pospołu z Zamkiem

dedycyja.

11,11 Powinno być: zostawa
115 [...] <nawet już> [...]
116 <Niebu już nie swojemu) [...]
117 Trębacz szwedzki <traktujc z Czarnieckim) [...]
118 Wojska <świego> [sic!] Bezmyślna kontrakcja ze strony roztargnionego 

kopisty: świe-żo nasze-go

M iscellanea staropolskie, 3 10
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w. 902
Pierwej przez komisarzów abo ich

spisane

s. 154
ww. 916/917
[...] z dóbr swoich podatki oddadzą 
Sejmowe pospolite [...]

w. 934
I  praw i prerogatyw i dawnej wol

ności

w. 939
[...] i z sprzętami [...] 

w. 940
Wolno w Zamku ustąpić [...] 

w. 948
[...] szwedzka straż zaraz zastąpieła

s. 155 
w. 977
[...] Toż wszytkie arm aty 

w. 981
A tak  sama na koniec Stolica ta

wzięta

w. 987
[...] jeżeli przed laty

ww. 992/993
[...] kiedy tak  mocną do niej nogę 
Wniósł król szwedzki [...]

w. 910
Pierwej przez komisarzów oboich

spisane

pg. 81v 
ww. 924/925
[... ] z dóbr swoich podatki oddadzą 
Sejmowe pospolite119 [...]

w. 942
I  praw i prerogatyw i dawnej wol

ności 120

w. 947 •
[...] i  sprzętami [...]

w. 948
Wolno z Zamku ustąpić [...] 

w. 956
[...] szwedzka straż zaraz nastą-

pieła

pg. 82r ark. 72
w. 985
[ ...]  Toż więtsze arm aty 

w. 989
[akapit]

w. 995
[ ...]  I  jeśli przed la ty

pg. 82v 
ww. 1000/1001
[ ...]  kiedy tak  możną do niej nogę 
Wniósł król szwedzki [...]

118 [...]  z dóbr swoich podatki oddadzą 
<z dóbr swoich.) Starszyua [...]
W tórne z dóbr swoich skreślono, a słowa Sejmowe pospolite wypisano na p ra
wym marginesie.

120 Wiersz ten kopista przeoczył; zauważywszy omyłkę umieścił go z odsyłaczem 
na prawym marginesie. If
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s. 156 
w. 1024
[...] ale iże do ni 

w. 1031
[...]  A to  snadnie sprawić 

s. 157
ww. 1070/1072 marg.
Eespons ich wzajem królowi

szwedzkiemu.
w. 1076
Wodzów drugich [...] 

w. 1081
Przystawstwa [...] 

s. 158
ww. 1091/1093 marg.
Sera paenitentia i próżne po czasie 

querimoniae
w. 1106
[...]  rozpostrzą [...]

w. 1032
[...] ale iże do niêj

pg. 83r 
w. 1039 -
[ ...]  A to  snadno sprawić 

pg. 83v
ww. 1078/1079 marg. 
Rewers ich wzajem [...]

w. 1084
Wodzów drugich121 [...] 

w. 1089
Przystastwa [...]

ww. 110011101 marg.
[...] querimoniae nasze.

w. 1114
[...] rozpostrą [...]

[K o n ie c  p u n k tu  w tó re g o ]

s. 159 ' pg. 84r ark. 73
W ojny domowej czwartej punkt trzeci

w. 18
I  sieroty i wdowy i starzy poczciwi

s. 160 
w. 29
Owych wszytkich po polach i wido

kach brzydkich

ww. 34/36 marg.
Sandomirscy posłowie do króla z 

czym szwedzkiego idą.

w. 18
I  sieroty i wdowy i starcy poczciwi 

w. 29
Owych wszytkich po palacłi i wido

kach brzydkich

pg. 84v
ww. 36/38 marg.
Sandomierscy122 posłowie [...]

121 Wodzów <swoich> [...]
122 <Sandomierzanie do) [...]



148 SAMUEL TW A R D O W SK I

ww. 45/46
I  tego animuszu, który monarcho

wie
Wszyscy m ają wrodzony [...]

w. 50 *
Wzajem to  obiecując [...]

s. 161
ww. 75/77 marg.
Czarniecki przy panu swoim zostawa. 

w. 91
[...]  z nami [...] 

w. 105
Kiedy mię ta  obrała [...]

s. 162 
w. 114
Żeśmy na swych imprezach barzo 

się zdradzili
w. 115
Jedna się Częstochowa oprócz mu

oparła
w. 127
[...]  z rękoma w niebo wściągnio-

nymi
w. 132 ,
[ ...]  (co wyszło zgodnych świadków

wielu)
w. 137 marg.
I  broniła divinitus

ww. 146/147
Król ku Prusom obróci i wszytkim

się' głową
Ruszy do nich [...]

ww. 45/46
I  tego animuszu, k tóry monarcho

wie
Wielcy m ają wrodzony [...] 

w. 50
Wzajem to 123 obiecując [...] 

pg. 85r

[brak]

w. 91
[...] 'z nim i [...] 

w. 105
Kiedy go ta  obrała [...]

pg. 85v 
w. 114
Żeśmy na swych imprezach barzo 

się zdradzili124
w. 115

[akapit]

w. 127
[...] z rękoma w niebo ściągnio-

nym i
w. 132
[...], co wyszło zgodnych świadectw

wielu,
w. 137 marg.
I  obronieła divinitus

ww. 146/147
Król ku Prusom obróci i wszytką.

się głową
Ruszy do nich [...]

123 Wzajem <mu> [...]
124 <Żeśmy w wielki labirynt przez to się wprawili)

Po skasowaniu tego wiersza przepjsywacz dał pod nim, w kolejnym porządku, 
redakcję, która przeszła do wydania.
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s. 163 
w. 171
I  chorągwie odbierał [...] 
w. 176
[...]  mytem wszytkim [...] 
w. 180
Odrzec się ma wieki [...] 

w. 190
Wszytkiej tej wiktoryjej [...]  
ww. 190/193
[...]  Niemniej swą obroną 
Jako składem bogatym i gdzie ga

śnie zorza 
Portem  tak  zawołanym Bałtyckiego

Morza
Oczy mu porażając. [...]

s. 164 
w. 202
[...]  acz jeszcze daleko [...] 
w. 205
Jednak, (co się niedługo efektem po

każe,)

w. 229
Wszyscy niemal z ziemiany [...] 
ww. 230/231 
[ ...]  Gdy omylonemi 
Uwiedzeni paktam i, ich rzeczonym

słowem,

s. 165 
w. 240
Zmysły i fantazyje ludzkie go ode

szły

pg. 86r ark. 74
w. 171
I  chorągiew odbierał [...] 
w. 176
[...] mytem wszelkim [...] 

w. 180
Odrzec się ma na wieki [...]
pg. 86v 
w. 190
Wszytkiej tej wiktoryji [...] 

ww. 190/193125

w. 202
[...] acz jeszcze dalecy [...] 
w. 205
[przecinki — bez nawiasów]

pg. 87r. 
w. 229
Wszyscy niemal z ziemiami [...] 
ww. 230/231 
[...] Gdy omylonemi 
Uwiedzeni paktam i i rzeczonym

słowem,

w. 240
Zmysły i fantazyje ludzkie126 go

odeszły

125 w  rękopisie wiersze te zawierały kreślenia i poprawki świadczące o roztar
gnieniu przepisywacza, jak  np.

[...] składem bogatym i <nie ma wszytkiego>
[...]  <Morza B> Bałtyckiego Morza

126 [...]  fantazyje <wszytkie> [...]
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w. 247
Tak widzą się i oni, znając błąd swój

gruby

s. 166
ww. 303/304
Wycisnęły ostatek. Co że przeciw

było
Paktom  danym, i kogoż to  nie ustra-

szyło ?
w. 305
Za czym oba hetm ani [...]

ww. 320/321
[...] żeby też miłując
Spoinie Matkę [...]

s. 167
ww. 333/335
[...] Do czego ich wzywa 
Król sam mile, którego tyle dobro

tliwa
Obiecuje natura [...] 

w. 343
Ale także i Prym as [...] 

w. 358
Z Tataram i złączony [...] 

ww. 360/361
Ше na żadną jako go ludzie źli udają 

Szlachecka opresyją [...]

w. 247
[akapit]

pg. 87v 
ww. 303/304127

w. 305
[akapit]

pg. 88r ark. 75
ww. 320/321 
[...] żeby też miełując 
Spoiną Matkę [...]

ww. 333/335
[...] Do czego ich wzywa 
Król sam mile, którego tyle dobro

tliwa
Obiecuje natura [ . . . ] m  

w. 343
[akapit]

pg. 88v 
w. 358
Z Tataram i złączony129 [...] 

ww. 360/361
№e na żadną fjako go ludzie źli

udają,)
Szlachecką opresyją [...]

127 w  rękopisie liczne kreślenia i poprawki, częściowo nieczytelne: 
[...]  Co, że przeciw <drugim> beło
<Paktom beło> <•?.) <1 kto bel w> <■?.)
<tak obranym )
Paktom  danym i kogoż to nie <postraszeło> ustraszełot

128 [...]  którego tyle <obiecuje>
<Dobrotliwa) [...]

129 <Z Ordą spół i K ozaki) [...]
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s. 168
w. 375 marg.
I  w jakich posiłków nadzieje

ww. 387 /381 marg.
[...] Chmielnickiego wprzód prze

konać [...]

w. 389
[...]  (skąd wszytek początek ruiny) 

ww. 397/398
A przecież o Chmielnickim wiedząc 

być człowieka 
Dyskretnego rozumiał, że [...]

w. 406
[...]  mógł być użyty; 

s. 169
ww. 426/427 marg.
Eu szy się z Głogówka jako w wiel

kim  poczcie.

w. 437
[...]  tu  oba wodzowie 

s. 170
ww. 487/488
[...]  mając Kazimierza
Zginionym już na wieki ...

w. 374 marg.
I  w jakiej posiełków nadzieji? 

pg. 89r
ww. 387/390 marg.
[...] Chmielnickiego wprzód prze-

kinać [...]

w. 389
[zamiast nawiasów — przecinki] 

ww. 397/398130

w. 406
[...]  mógł wżdy być użyty;

ww. 426/427 marg.
Buszy się z Głogówka jako w wiel

kim  131 poczcie.

pg. 89v 
w. 437
[...] tu  oba wodzowie132

pg. 90r ark. 76
ww. 487/488 
[...] mając Kazimierza 
Zginionym już na w ieki133 ...

130 W rękopisie bezsensowne omyłki, które następnie skreślono i wyprowadzono 
wiersz do brzmienia jak  w druku:

[...]  o Chmielnickim <jeśli za> wiedząc być człowieka
<znał się jeszcze)

Dyskretnego [...]

131 [...] jako w <małym> [...]
132 [...] <hetmani>
133 [...] mając Kazimierza 

<Króla za zginionego) f...]
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S. 171 
w. 492/493
Wszędy buntach, a nadto łupiestw 

nieskończonych 
Jego w Polszczę żołnierza [...]

w. 498
A już coś w tym  inszego skrycie ru-

minując

w. 501
Jak  najlepiej rozrywał [...] 

ww. 505/506
[...] których on do siebie 
Snadno barzo przyciągnie [...]

ww. 526/527
[...] toż i tam  z wojskiem przyna

gliwszy
Stanie nań [...] 

s. 172
ww. 535/537 marg.
I  rozsypie acz nie z wielką szkodą.

w. 541
[...] jeśli czym szwank ten  nagro

dzony

w. 547
[...] I  tu  co wytknąwszy 

w. 556
[...] bez wszelkiej litości 

s. 173
ww. 591/593 marg.
Czarniecki uprzykrzony wszędy go

ściska.
w. 611 marg.
K u Jarosławiu obraca.

134 [•••] jeśli <na> czym szwank

w. 492/493
Wszędy buntach, a to dla łupiestw 

nieskończonych 
Jego w Polszczę żołnierzów [...]

w. 498

[cały wiersz w nawiasach] 

w. 501
Ja k  napilniej rozrywał [...] 

ww. 505/506
[...] których on do siebie 
Snadno barzo pociągnie [... ]

pg. 90v 
ww. 526/527
[...] toż i sam z wojskiem przyna

gliwszy
Spadnie nań [...]

ww. 535/536 marg.
I  rozsypie acz z niewielką szkodą

w. 541
[... ] jeśli134 czym szwank ten  nagro

dzony
pg. 9l r  
w. 547
[...]  I  tu  co wytchnąwszy 

w. 556
[...]  bez wszytkiej litości 

pg. 91v

[brak]
w. 611 marg.
I  Jarosław potem.
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s. 174
w. 624 w. 624
I  wciąż pierzchną bez oczu [...] I  wciąż pierzchną135 bez oczu [...]

pg. 92r ark. 77
ww. 650/659

650 [...] i druga pomyślna przychodzi
O Chorążym wiadomość, kiedy owę dawszy 
Eadę swoję Szwedzkiemu i z tym. odjachawszy 
W  Królewcu go Książęcym, z Wiśniowieckim poszedł 
Prosto ku Tykocinu. Ale niż tam  doszedł,

655 M źliby ku  ostatniej przyszła swojej skazie,
Mając swą intencyją jakoby w tym  razie 
M e zszedł miełej Ojczyźnie, przedsięwziął tę  zdradę 
Świętą, nie poganioną, wszcząwszy o coś zwadę, 

s. 175 Że owę ra jta ry ją  pierwej szwedzką wytnie
[..............................]

ww. 650J665
650 [...] i druga pomyślna przychodzi

0  Chorążym wiadomość [..............................

................................................................................................ ]
Prosto ku Tykocinu. Ale niż tam  doszedł

655 Posłyszawszy, że wojsko ju ż  Radziwiełowe 
(Który dotąd póki żel żarząc skryte owe 
Z  Oąsiewskim swe niechęci i wojska go zbawił136
1 na koniec o szwedzkie więzienie przyprawił 
— O, czego nie dowodzą jędze te przeklęte! —)

660 Z  Sapiehą się złączeło, toż i on zawzięte 
Mając swe intencyje, jakoby w tym  razie,
M źliby ku ostatniej przyszła swojej skazie,137 
M e zszedł miełej Ojczyźnie, przedsięwziął tę  zdradę 
Świętą, nie poganioną, wszcząwszy o coś zwadę,

665 Że ową ra jtary ją  pierwej szwedzką wytnie 
[........................................]

135 [...]  pierzchną <ku niem u) [...]
136 [...]  niechęci <aż> i <go> wojska [...]
137 Wiersz ten przepisywacz opuścił; uzupełnił go z odsyłaczem na prawym margi

nesie. Poza tym  ww. rkp. 661 i 662 zostały w druku poprzestawiane (Kai. s. 174 
u dołu, ww'. 655 i 656).
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ww. 671/672 
[...] i niechcąc tyrana 
Znać nad sobą, dobrego zabił B ru

tus pana
w. 677
I  Kulińskim pospołu ... 
ww. 681/682 marg.
Naszych przybywa zewsząd.

w. 698
Uszedł prętko [...] 

s. 176
ww. 705/706 marg.
Czarniecki mu pień na drodze.

Vpw. 722/725 marg.
Szwed wtem uchodząc potężnie się

broni.
ww. 737/740 marg.
[...] Wiśniowiecki [...]  w Rudniku 

nań spadnie
w. 729
Prócz stojąc przy fortecach [...]

a. 177
w. 756
Mostu na nim, (w czym swoje wszyt

ko miał ufanie),
ww. 759/760 
[ ...]  jako otoczony 
Zwierz [...]

ww. 783/784 marg.
Szwed się in confluenti Sanu z Wisłą

kąpie.

pg. 92v 
ww. 6771678 
[...] i niechcąc tyrana 
Znać nad sobą, dobrego138 zabił 

B rutus pana
w. 683
I  Kalińskim  pospołu ... 
ww. 685/686 marg.
Naszych przybywa wtem zewsząd.

w. 704
Uszedł139 prętko [...] 

pg. 93r
ww. 712 marg.
A  Czarniecki za nim.
ww. 728/730 marg.
Szwed w tym uchodzie potężnie się

broni.
ww. 744/747 marg.
[ ...]  Wiśniowiecki [...] w Rudniku 

nań spadnie140.
w. 735
Prócz stojąc przy fortelach [...]

pg. 93v 
w. 762
[przecinki — bez nawiasów]

ww. 765/766 
[...] jako osoczony 
Zwierz [...]
pg. 94r
ww. 790/7t91 marg.
Szwed się in confluenti Sanu z W i

słą kopie1*1.

138 [...]  <własnego) <dobrego> [...]
138 <Mógł wziąć) [...]
140 [...]  w Rudniku <go zbieży) [...]
141 Że powinno być — zgodnie z rękopisem — kopie, a nie, jak  czytamy w wydaniu 

kaliskim — lcąpie, wynika z Kai. s. 178 u  góry, ww. 789/790:
Pomknie się ku Sanowi, gdzie z Wisłą się łączy,
I w tych widłach okopie.
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s. 178 
w. 785
Kiedy z owych piętnastu wybranych

tysięcy
w. 797
[...]  Zwłaszcza na ustępie

ww. 821/822 marg.
Czarniecki w Polskę idzie dalszą. '
w. 824
K u Prusom i Pomorskiej [...] 

s. 179
ww. 837/839 marg.
B unty  wielgopolskie, jawne zabija

nie Szwedów.
w. 843
[•••] gdy które tu  beły
ww. 845/846
[...]  (bo zaraz gotowy
Stał inspektor nad szyją) [...]
w. 847
[...] Opaleński [...]

w. 855 marg.
[...] konspiracyjej.

s. 180
ww. 882/883
[...] Przetoż nie czekając 
Ju tra , nawet ledwie noc cieniem 

ich swym schroni
w. 884
[...]  co żywo ruguje [...]

w. 791
Kiedy z owych piętnastu wybornych

tysięcy
w. 803
[...] Zwłaszcza n a 142 ustępie 

pg. 94v
ww. 827/828 marg.
Czarniecki w Polskę143 idzie dalszą.

w. 830
K u Prusom i Pomorzu [...]

ww. 844/846 marg.
Bunty wielgopolskie i  jawne ju ż  za

bijania Szwedów.
w. 849
[...]  gdy które tu  beły144 

ww. 851/852

[zamiast nawiasów — przecinki] 
w. 853
[...] Opaliński [...]

w. 857 marg.
[...] konspiracyji.

pg. 95r. 
ww. 888/889
[...] Przetoż nie czekając 
Ju tra  nawet, ledwie noc cieniem 

ich swym schroni
w. 890
[...] co żywo rugu je145 [...] 

w. 892
A miasto bez obrony lozem porzu

cili

w. 886
A miasto bez obrony losem porzu-

' ciii

142 [•••] <w tym ) [...]
143 Czarniecki w Polskę <idzie W ielką) <dalszą> [...]
144 [...]  <co tu  gościeły)
145 [...] <porywa> [...]



w. 889 w. 895
[...] chłopstwo [...] spiknione [ ...]  chłopstwo [...] zgichnione

pg. 95v
w. 904 w. 910
[ ...]  leszyński łup [ ...]  [ ...]  leszczyński łup [...]

s. 181
ww. 932/934 marg. ww. 941/942 marg.
List od Czarnieckiego do nich. L'ist od Czarnieckiego146 do nich.

ww. 934/935 ww. 940/941
[...] (jakoż już i chcieli
Do trak tatów  przystąpić) [...] [zamiast nawiasów — przecinki]

pg. 96r ark. 79
ww. 946/947 ww. 952/953 
[...] (które rachowali
Ze czterech być tysięcy) [...] [zamiast nawiasów — przecinki] 

s. 182
w. 962 w. 968
[...] zwłaszcza w tej wielkości [...]  zwłaszcza z tej wielkości

ww. 967/975
[...]  doma w łup podani
Ciurom nieuśmierzonym. Ani dwory, ani
Szlacheckie depozyty najgłębiej schowane,

970 Nawet dam y przezacne z  biednych pozdzierane
K ształtów swych i spódniczek, gdzie z duszą zbiegały 
Ledwie żywą, po Śląsku kądziel wyprzędały.

Tymczasem powracając, gdy się o nim sprawi 
Duglas w Prusiech, wszytką się przeciw mu wyprawi 

975 Ludzi tam tych potęgą [...],

ww. 973/993
[...] doma w łup podani
[ ............................................................................................

975 ...............................................................................

...................................................................................]
978 Ledwie żywą, po Śląsku kądziel wyprządaly

1H List od Czarnieckiego <rewokujV>y spod Kościana naszych) [...]

1 5 6  SAMUEL TW A R D O W SK I
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Do mężów swych zwrócenia. Czym na którą robił 
980 Długą sławę nie tylko wódz się nie ozdobił,

Ale dotąd chwalebne przeszłe swoje dzieła 
Zdał się przez to pomazać i  ująć im  sieła.
Nade wszytko, co jeszcze Niemców nąm poddanych 
Wiernych się znajdowało, tą irytowanych 

pg. 96v 985 Srogą inkwizycyją, tylkoż że Lutrami,
Tak podrażnił, że co bić mieli Szwedy z nami, 
Stali się nąm i owszęm z nich nieprzyjaciele',
A  potęgi przeciwnej przybeło tym wiele.
Owo i tam szwedzkiego króla odstąpiwszy 

990 I  tu belby nie chodząc daleko szczęśliwszy.
Bowiem tak powracając, gdy się o nim sprawi
Duglas w Prusiech [.................................... ]
[ .........................................................................]

ww. 974/975 marg.
Od Duglasa popędzony nazad.

s. 183
ww. 997/998
[...]  kędy summa rzeczy
Wszelkiej była. [...]

w. 999 marg.
Przeprawi Wisłę.

w. 1014
Poszedł ku Toruniowi tam tej Wisły

stroną
w. 1017
[...]  żeby tu  w takiej odległości 

w. 1023
Żeby go się w tych widłach [...] 

w. 1032
[...]  lekka je hołota ubiegła

ww. 993/995 marg.
Od D uglasa147 popędzony nazad.

ww. 1015/1016
[...] kędy summa rzeczy
Wszytkiej bela. [...]

ww, 1017/1018 marg.
I  przeprawi Wisłę.

pg. 97r 
w. 1032
Poszedł ku Toruniowi tamtą Wisły

stroną
w. 1035
[...] żeby t u 148 w takiej odległości 

w. 1041
Żeby się go w tych widłach [...] 

w. 1050
[...] lekka j e 149 hołota ubiegła

147 Od Duglasa <odniesie w stręt znaczny) [...]
148 [...] <stąd> [...]
149 [...] <j*> [ - .]
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.84

. 1071/1072
] (na którąś nędzę swą skarżyła 
oczu niedopiero krwawe łzy to 

czyła)
1074
(czemu nieprzyjaciel musiał się 

zadziwić)

,85
. 1089/1091 marg.
] zrażony pod Kcyrą.

1091
t już drugi potężny [...]

. 1095/1096
] (jako żadnej wiecznej 

masz nigdy fortuny) [...]

L86

1139
] z ochotzszych [...]

1145
] do ruskich, cekauzów [...]

1149
rumor o Duglasie [...]

L87
. 1174/1179 
] Lewe skrzydło sobie 
jsko wzięło litewskie z dwiema 

Sapiehami 
irąsiewskim hetmanem, który za 

kunsztami 
:drościwych Emułów od Szwedów

dostany
więźniem u  Szteinboka ludzko 

traktow any 
rszedł tedy szczęśliwie [...]

pg. 97v 
ww. 108911090

[zamiast nawiasów — przecinki] 
w. 1092

[zamiast nawiasów — przecinki]

pg. 98r ark. 80
ww. 110711108 marg.
[ ...]  zrażony pod Kcynią.
w. 1109
Baz już drugi potężny150 [...] 

ww. 1113/1114

[zamiast nawiasów — przecinki]

pg. 98v 
w. 1157
[...] z ochoczych [...] 
w. 1163
[...] do ruskich ceukazów151 [...] 

w. 1167
Aż słyszeć o Duglasie [...] 

pg. 99r
ww. 1192/1197 
[...............................

............................... ]

I  Gąsiewskim hetmanem, k tóry  za
kunsztami 

Snadź Radziwiełowymi od Szwedów
dostany

[...............................

i............................... j

150 <Już> Raz już drugi <raz> potężny
151 Błąd! Powinno być, jak  w druku- cekauzów.
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w. 1186 marg.
[brak]

ww. 1199/1200 marg. .
Duglas się pod Nowodworem kąpie.

s. 188
ww. 1207/1209 marg.
Nasi ta k  do obozu nazad.

w. 1220 marg.
[brak]

w. 1225 marg.
[brak]

s. 189
ww. 1243/1250 
[...] Co królewic robi 
Tylkoż tej płci litując. Jako się ozdo

bi
1245 Król tym  barzo, gdy trybem  

monarchów sławniej
szych,

K tórzy w swych wiktoryjach 
ciał tych ułomniej szych 

Zwykli zawsze ochronić, dla 
nich to  uczyni, 

Wzbudzi serca bytność ich 
i wiele przyczyni 

Do pokoju nadzieje. W  te  by się 
nie wdawał 

1250 Latające ceduły [...]

ww. 1204/1205 marg.
Czarniecki ich rejmentarzem.
yrw.1217/1218 marg.
Duglas się pod Nowodworem ko

p ie 152.

w. 1226 marg.
Nasi także do obozu nazad.
pg. 99v 
w. 1238 marg.
Rezolucja szwedzka.
w. 1243 marg. •
Radziejewski do Butlera pisze.

pg. lOOr ark. 81 
ww. 1261/1270 
1261 [..............................

1265 . : ....................... ]

[...] i wiele przyczyni

Do pokoju nadzieje, kiedy 
swe z tej miary 

W  Wenerzynym kościele od
prawią ofiary. 

Czego pewien zostając w te by  
się nie wdawał 

1270 Latające ceduły [...]

ww. 1253/1254
Na co respons Butlerów. Posła tego z niczym 
Nazad jego odseła. [...]

15a Zob. kontekst.
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w .  1273/1284
N'a co respons Butlerów, że skądkolwiek zacznie 
Z  nim  swą przyjaźń, zdradziwszy ojczyznę tak znacznie 

1275 I  spól nieprzyjacielem będąc jej odkrytym,
M m i być podejzrzaną, a onęmu przy tym  
Barzo niepożyteczną. Bo ani wierzyć 
Temu godzi, żeby miał do prawdziwej mierzyć 
Sławy pańskiej terminu, poddaństwa któręmu 

1280 Się odprzysiągł. Tym  więcej przyjaźni swej jęmu  
Może nie obiecować, kiedy ju ż  ten skaził 
Sobie kredyt, nawet go daleko uraził
Ciężej nieprzyjaciela 
Nazad jego odseła.

w. 1257
[...] i prócz nich może być wygoda 

w. 1268
Po onej niepomyślnej dwuniedziel-

nej próbie
w. 1269
W tym  imprezie [...] 

ww. 1287/1288
[...] Co żywo do koni i wozów 
Hołota niezmierzona [...]

s. 190 
w. 1296
I  tu  stąd siekierami dużymi pod

padną

w. 1305/1306
[...]  do obrony trzeciéj
Panieńskiej apelują [...]

w. 1319
Oraz się profanować [...]

, Posła tedy z niczym 
[...]

w. 1287
[...] i prócz z nich może być wygoda 

w. 1298
Po owej niepomyślnej dwuniedziel-

nej próbie
w. 1299
W  tej imprezie [...]

pg. 100v 
w. 1317/1318
[...] Co żywo od koni i wozów 
Hołota niezmierzona [...]

w. 1326
I  tu  stąd siekierami dużymi popadną

w. 1336/1336
[...] do obrony trzecićj
Panieńskiej apeluj ą 153 [... ]

pg. lO lr 
w. 1349
Oraz się sprofanować [...]

153 [...] do obrony trzeciej
<A ostatniej panieńskiej) [...] |f
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s. 191 
w. 1332
[...] Gdzie, że to  co i pierwej wnosi 

w. 1334
Każe smoka wytoczyć [...]

w. 1336 marg.
Szturm poparty.

w. 1347
Ale i ta k  gdy bawi [...]

ww. 1355/1356 marg.
I  zatem dedycyja W ittemberkowa.

s. 192
ww. 1384/1385
[...]  i z zapalonymi
Przy muszkietach lontami [...]

w. 1398
[...]  i Z księżych okupów

w. 1362
[...] Gdzie, że toż co i pierwej wnosi 

w. 1364
Każe smoka zatoczyć [...]

w. 1366 marg.
Szturm poparty znowu.

w. 1377
Ale i tak  g d y 184 bawi [...]

ww. 1385/1386 marg.
I  zatem Wittembergowa dedycyja.

pg. 101v
ww. 1414)1415
[ ...]  % zapalonymi
Przy muszkietach lontami. [...]

w. 1428
[...]  i  księżych okupów

w. 1399/1340
Klasztorów i kościołów, ile w grub

szej złotćj 
I  ważniejszej monecie [...]

pg. 102r ark. 82
w. 1429/1430
Klasztorów, kościołów185 [...]

I  ważniejszej monecie [...]

ww. 1410/1414
Matron polskich w areszcie, tedy to waruje 
Danym fantem  W ittemberg, że gdzie zatrzymane, 
Także będą mężom swym wzajemnie oddane. 
Pisma kancelaryjej i dworskie m etryki 
Całe wszytkie zostawią. [...]

ww. 1440/1448 
1440 Matron polskich w areszcie [...]

[........................................................ ]
Także będą mężom swym wzajemnie oddane.

[...] <gdzie> [...]
155 Reszta wiersza, tuż przy górnej krawędzi karty, uszkodzona w czasie oprawy.

M iscellanea staropolskie, 3 11
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Co się tknie Radziwieła, ten że jest poddany 
Do pańskiej dyszkrecyji ma być zachowany.

1445 Szkody nasze nagrodzą, lubo nie tak srogą 
Względem ich egzakcyją, ale co przemogą.
Pisma kancelaryjej i dworskie metryki 
Całe wszytkie zostawią. [...]

s. 193 pg. 102v
w. 1435 w. 1469
I  podzieje — nie wiedzieć [...] [Początek wiersza uszkodzony] 

[K o n ie c  p u n k t u  t r z e c ie g o ]

s. 194 pg. 103r
Wojny domowej czwartej punkt czwarty

w. 3
[...] a znowu się zdało 

w. 5
[...] Król ledwie stąd umkniony 

ww. 7 /8
[...] do pierwszej już się recydywy 
W racał znowu [...]

ww. 24/25
[...] Lubo też i z naszej się strony 
Także działo [...]

s. 195

s. 196 
w. 77
Zaledwie wyprowadzi [...] 

w. 83
B rat ozdobny [...]

ww. 87/92 marg.
Król pod Zakrzym przebierze się 
lekko chcąc Duglasa widzieć.

w. 3
[...] a znowu tak zdało 

w. 5
[...] Król ledwie stąd um kniony158 

ww. 7 /8
[...] do pierwszej już się recydywy 
W racał znowu157 [... ]

ww. 24/25
[...] Lubo toż i z naszej się strony 
Także działo [...]

pg. 103v

pg. 104r ark. 83
w. 77
Zaledwie uprowadzi [...] 

w. 83
Bat ozdobny [...] 

ww. 87/88 marg.
Król pod Zakroczym przebierze się 
lekko Duglasa chcąc widzieć.

166 Król <prętko> ledwie stąd <ruszony> umkniony
157 [...] <znowu> do pierwszej już się recydywy

<już przychodzie!) <Się powracał'- W racał znowu [...]
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ww. 97/98 ww. 97/98
A tu  także piechota szaniec po tej A tu  także piechota szaniec po tej

stronie stronie
Duży mając, przy onej beśpiecznej Duży mając, przy onej beśpieczna

obronie obronie

s. 197 
w. 122
[...]  dopiero im nie będąc srogi 

ww. 124/125
... przecież nam  tak  śmiele 
Wejzrzał w oczy [...]

w. 126
Ze król z Brandeburczykiem [...]

w. 127 marg.
Z potęgą jaką?

w. 155
(Lubo z tam tej daleko [...])

s. 198 
w. 187

[Króla]
[ ...]  podniósł Brandeburczyk Z ko

nia schynionego
w. 191
[...] chocieś społem i ty  

w. 194
Cnocie twojej a razem w tobie ją  m i

łując

pg. 104v 
w. 122
[...]  dopiero nie będąc im  srogi 

ww. 124/125
... przecież nam  tak  śmiele 
Walnął w oczy [...]

w. 126
Ze spół z Brandeburczykiem [...]

w. 126 marg.
I  z potęgą jaką?

pg. 105r 
w. 155
[zamiast nawiasów — przecinki]

w. 187

[...] z konia szynionego 

w. 191
[...]  chocieś społem188 i ty  

w. 194
Cnocie twojej a razem 189 w tobie

ją  miłując

pg. 105v 
w. 197

[akapit]
w. 197
Ale i Tatarowie [...] 

w. 199
Ja k  od deszczki odpadli [...]

158 [...]  <razem> [...] 
[•••] <oraz> [...]

W. 199
Jak  od deski odpadli [...]
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s. 199 
w. 218
[...] Szwedom się podało 

w. 223
W nieszczęśliwą nadzieję [...] 

w. 238
[...] A tać ta  nad nami 

s. 200
w. 244 marg.
Co z nimi robi?

w. 258
[...] Skąd znowu uciskania brzydkie 

ww. 261/262
Że Gdańsk nie dostąpiony i morze

zamknione
Wszędy było [...]

ww. 270/272 marg.
Królowa zbiega na Śląsk znowu.

w. 281
I zstarsZy do upadu swe nieprzyja-

cioły

s. 201
ww. 301/302 marg.
A Czarniecki zanim rem  instaurat.

w. 306
[...] pod Stremesznem [...]

ww. 308/310 marg.
I  Szwedy pod Trzemesznem bije.

w. 311
Którzy drogę marzyli [...]

leo Królowa <zbiega> zbiega [...] i

W . 218
[...]  Szwedom się poddało 

w. 223
W  nieszczęśliwą niedzielę [...]

pg. 106r ark. 84
w. 238
[...] A toż ta  nad nami

w. 244 marg.
Co z nami Bóg robi ?

w. 258
[...] Skąd znowu uciekania brzydkie 

ww. 261/262
Że Gdańsk nie dostąpiony i morze

zamknione
Wszędy były [...]

ww. 270/272 marg.
Królowa zbiega180 na Śląsk znowu.

pg. 106v 
w. 281
I  starszy do upadu swe nieprzyja-

cioły

w. 301 marg.
A  Czarniecki za nim.

w. 306
[...] pod Strzemesznem [...]

ww. 307/308 marg.
Szwedy pod Strzemesznem bije.

w. 311
Którą drogę marzyli [ ...]
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w. 321
[...] z Brandeburskimi [...] 

s. 202
ww. 335/336
[...] dla tych które rodzi 
W ojna zawsze mizeryji [...]

w. 342
Posłuszeństwo powinni [...] 

w. 361
Ojczyzna swój oddała [...] 

w. 363
[...] bez wszelkiej zazdrości 

w. 367
[...] Więc to  i staraniem

s. 204 
w. 411
Kaliski wojewoda w nocy nam  przy

padnie

ww. 421/422
[...] Wrżeszowiec kijem sam zabity 
Między trupy  uznany [...]

w. 433
A już się też zza Wisły [...]

s. 205 
w. 466
[Co się ubrdał w takowe niepotrzeb

ne chluby]

w. 473
I  miękkimi sposoby [...]

151 [•••] <prócz te )
16a Posłuszeństwo <i honor) [...]
168 Ojczyzna <wyświadczeła> [...]
161 [...] <znalezion> [...]
1,6 [•••] <prośbami> [...]

pg. 107r 
W . 321
[...] z Brandeburezykiem [...] 

ww. 335/336
[...] dla ty c h 161 które rodzi 
W ojna zawsze mizeryji [...]

w. 342
Posłuszeństwo162 powinni [... ]

pg. 107v 
w. 361
Ojczyzna swój oddała163 [...] 

w. 363
[...]  bez wszytkiej zazdrości 

w. 367
[...] Więc i  to staraniem

pg. 108r ark. 85
w. 411
Kaliski wojewoda w nocy nań przy

padnie

ww. 421/422
[...] Wrżeszowiec kijem sam zabity 
Między trupy  uznany164 [...]

w. 433
[akapit]

w. 466
[zamiast nawiasów — przecinki] 

w. 473
I  miękkimi sposoby165 [...]
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pg. 109r
ww. 488/490 marg. ww. 488/489 marg.
Z innych twierdz: uciekają drudzy. Z innych twierdz uciekają Szwedzi.

s. 206 
w. 506/508 
[Król szwedzki]
[ ...]  wyprawi przeciw mu W aldeka 
I  innych jenerałów, szesnaście im dawszy 
W  komendę rejimentów [...]

ww. 5061510
[Król szwedzki]

506 [ ...]  wyprawi przeciw mu Waldeka
Z  książęcięm Bogusławem (Tenłi Badziwieła,
Przeto że go niemiecka matka urodzieła,
Dotąd upór nie minąłl), szesnaście im dawszy 

510 W  komendę rejimentów [...]

w. 510 w. 512
[...] k tórą ma Z Tataram i radę [...] krótką ma z Tataram i radę

pg. 109v
w. 524 w. 526
[...] kiedy jej ubiec ta k  nie mogą [...] kiedy ci ubiec tak  nie mogą

ww. 529/532
[...]  A między jenerał sam tym i

530 Major wzięty Ze trzem a wodzami inszymi 
Hornem, Purdkiem, Bramerem. Tamże padnie ścięty 
Od Tatarów Jezraheł [...]

ww. 5311542
531 [...] A między jenerał sam tym i

Major wzięty Ze trzem a wodzami inszymi 
Hornem, Purdkiem, Bramerem. Z  wojska zaś szwedzkie

go
Bogusław nasz Badziwieł, który Gąsiewskiego 

535 Tak źle przedtem traktował i  z bratem pospołu 
Swym hetmąnęm siedzieć z nim  u jednego stołu 
Nawet nie chciał. Teraz go panęm swym uznawa,
Ço więtsza, dobrodziejem, że go nie podawa
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W  ręce twarde Tatarom, którzy aż go gwałtem 
540 Brać mu chcieli. Tym  chodzi i  na wieki kształtem 

Obraca się Fortuna. Tamże padnie ścięty 
Od Tatarów Jezrahel [...]

w. 535
K tórą jako nowinę prętko tu  usły-

szem

w. 545
[akapit]

s. 207
ww. 537/538 marg.
Kalisz przez akord odebrany.

w. 543
Wiele mogła znajomość z komendan-

ty  tym i

ww. 541(548 marg.
Kalisz przez akord odebrany Szwe

dom
w. 553
Wiele mogła znajomość166 z komen- 

danty  ty m i167

ww. 545/547
Przezeń konwojowani do Torunia, gdzie był
Zakład Gniński z Smoszewskim, aż wielką tam  przebył
I  ten  i ci odwagą, jeszcze pod te czasy

ww. 555/557
Przezeń konwojowani do Torunia, gdzie bet 
Gniński także w zakładzie, a z wielką tam przebeł 
I  ten i  ów odwagą. Jeszcze pod te  czasy

w. 554 marg.
Collegium Soc. JEZU

w. 554
[...]  od Szwedów tak  sprofanowany

ww. 558/560 marg.
Gąsiewski pod W armią Derflinga

gromi.

pg. 11Or 
w. 563 marg.
Collegium S. J . Calis.16S

ark. 86

w. 564
[...] od Szwedów169 ta k  sprofano

wany
ww. 567/568 marg.
Gąsiewski pod W armią Derflinga 

pogromi170.

u* [...]  znajomość <z starszymi tamtymi) [...]
167 [...] z komend <Л.) W tym miejscu karta uszkodzona.
168 Nota marginesowa dopisana później inną ręką.
«• [...] <a teraz) [...]
170 [•■■] <przestrasza>. Przy ww. 569/570 skasowana przez kopistę nota margine

sowa: <Gąsiewski pod Waimią znowu poskramia Szwedów brandeburskich,),
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w. 562
[...] dowiedział król się szwedzki

o tym

ww. 569/570
[...] z a onym hałasem
O więźnia przedniejszego [...]

ww. 571/573 marg.
Ale od Szteinboka rozsypany potem.

w. 578 marg.
[brak]

w. 572
[...] dowiedział szwedzki się król

o tym

ww. 579/580
[...] za owym hałasem
O więźnia Radziwiela [...]

ww. 584/586 marg.
Ale od Szteinboka rozsypany po

te m 171

w. 588 marg. 
prętko się rekoliguje.

ww. 576/577
Wszakże potem niedługoż się rekoliguje.

K tórą gdy tam  Fortuną Gąsiewski pracuje,
[.............................................. ]

ww. 586/597
Wszakże potem niedługoż się rekoliguje 
I  wnet skupi tę tylko poniózszy stąd szkodę,
Że co miał za jedyną zwycięstwa nagrodę,
Upuści Radziwiela, który wnetże znowu 

590 Przeciw kawalerskiemu brata swego słowu
Zbiegł do Szwedów. A n i się drugi raz poprawił,
Owszem tak wyrodzonym Ojczyźnie swej stawił 
Przeciw samej naturze, że choć więźniem u niej,
N ie nakłonił afektu synowskiego ku niej.

595 Kacerko wężoroda, co się to tym zdobisz
Pięknym z wierzchu koloręm? O, czego nie robisz? 

K tórą gdy tam  Fortuną Gąsiewski pracuje

s. 208 pg. HOV
w. 587 w. 607
Ledwie i te  niepełne. [ ...]  Ledwie i te  niepełne172. [ ...]

171 [...]  rozsypany potem <prętko do siebie przychodzi).
1,1 Po słowie niepełne skasowany odsyłacz do prawego marginesu, gdzie w linii 

pionowej były trzy wiersze tekstu przez kopistę mocno poprzekreślane, tak że stały 
się nieczytelne. Z tego gąszczu kresek wydobyłem tylko następujące wyrazy: <chłop> 
<.!.> <żyto> <. t.> <Po drogach i uohodaohr..
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w. 590
Gdzie tak  ludzkie niedawno mieli 

swe gospody

s. 209 
w. 622
[...] most on nie skończony 

ww. 627/631
[...] Gdy z dwiema okręty 
Puściwszy się szkockimi, drogi 

przedsięwziętćj 
Chybił swojej, bo miasto Szwedów 

kiedyś wierne 
Za Gustawa, Pilawy, do Gdańska

laternę 
Fortuna go przybieła [...]

w. 644
Wnetże z niego upatrzym  fortuny

igrzysko
ww. 656/659 marg.
Opaliński, podlaski wojewoda, 500 
pod Silną Brandeburskich zbije.

ww. 658/659
[...] (prócz co pozostali
Przy fortecach łanowi) [...]

s. 210
ww. 675/677 marg.
Trwogi w margrabstwie z tego suk

cesu wojewody.
ww. 683/685
[...] póki, gdzie co pręcćj 
Posłał o tym  do matki, respons go

księżęcćj
Przychylnej nam  nie dojdzie [...]  

w. 702
Ani owi dobywać, choćby gorę mieli

1,1 [...] <dopiero> [...]

w. 610
Gdzie tak  ludzkie niedawno173 mieli 

swe gospody

pg. l l l r  
w. 642
[...] most ów nie skończony 

ww. 647/651
[...] Gdy z dwiema okręty 
Puściwszy się szkockimi, drogi 

przedsięwziętej 
Chybił swojej, bo miasto Szwedom 

kiedyś wiernej 
Za Gustawa Pilawy, do Gdańska

laterny
Fortuna go przybieła [...] 

w. 664
Więtsze z niego upatrzym  fortuny

igrzysko
ww. 681/682 marg.
Podlaski wojewoda pięć set pod 
Silną Brandeburskich zbije.

ww. 678/679

[zamiast nawiasów — przecinki]

pg. l l l Y

ww. 695/697 marg.
Trwogi w margrabstwie stąd jakie ?

ww. 703/705
[...] póki, gdzie co pręcćj 
Posłał o tym , od matki respons go

książęcej
Przychylnej nam  nie dojdzie [...]

pg. 112r ark. 87
w. 722
Ani owi dobywać, choćby porę mieli
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w. 706
K tórym  czasem staranie winni będą

swoje
w. 720
Chcieliśmy go zwojować [...]

ww. 721/723 marg.
O których co marzą i w Prusiech.

w. 722
Że i w Prusiech trak tu je  [...] 

w. 734
Z kim by raczej pokój ten  pilniej 

konkludować, 
[brak]

[brak]
ww. 765/766
[...] Czyli nas ta , czyli
Impreza budowana nasza nie omyli?

w. 775 marg.
Pruski jaki pokój?

s. 213 
w. 791
[...] (który wprzód zapali)

[brak]
[brak]

ww. 817/818 
(Francuz zwłaszcza [...]
[...] jako pokrewnego)

s. 215 
w. 875
Z burzliwego obłoku w błyskające

gromy

w. 726
K tórym  czasem staranie będą winni

swoje
w. 740
Chcieliśmy174 go zwojować [...]

ww. 742/743 marg.
O których coś marzą i w Prusiech.

w. 744
Ze i w Prusiech traktują [...] 

w. 754
Z kim by raczej pokój ten pilniej175 

konkludować 
ww. 758/759 marg. 176

pg. 112v
ww. 762/763 marg. 177
ww. 785/786
[...] Czyli nasza, czyli
Impreza budowana nas ta nie omyli ?

ww. 795/796 marg.
Pruski jaki pokój trudny.

pg. 113r 
w. 811
[zamiast nawiasów — przecinki] 
ww. 817/818 m arg.178 
w. 820 m arg .179 
ww. 837/838

[zamiast nawiasów — przecinki]

pg. 114r ark. 88
w. 895
Z burzliwego obłoku w błyskają

ce 180 gromy
17‘ <Chcieliby> [...]
1,5 [...]  <pierwej> [...]
1,4 <Aż nad Bug wyśląo także [tak że?] staną w Wilnie.)
177 <Car elektem po królewskiej śmierci.)
1,8 <Gdzio Szwed zarazem się zamknie)
17,<i skutego za to.)
180 [...]  <w trzaskające) [...]
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ww. 877/878
Gdzie go niesie przypadek okiem 

w nie dojrzanéj 
Chyżości i obrocie [...]

w. 895
I  stąd ty ł zasłoniwszy [...] 

w. 899
[...]  pod Gołębiem [...] 

w. 908
Szlak mu zgubieł [...] 

w. 911
[...]  dla znacznej w prowiant dro-

gości
w. 914
Żeby go stąd nie puścił [...] 

s. 216
ww. 915/916
[...] broniąc morzem wszytkich zgoła 
Wodnej nawigacyjej [...]

ww. 921/922
[...] i że go od pola zalegszy 
K ról szwedzki, już nie wstanie [...]

ww. 923/925 marg.
Skąd Czarniecki wiedzie go cicho.

w. 927
[...] (skąd ta  ruina)

ww. 945/946 marg.
Staną his conditionibus.

w. 949
Król sprawi to  w Senacie [...]

ww. 897)898
Gdzie go niesie przypadek okiem 

w nie dojrzanéj 
Chyżości i obrocie [ . . . ] 181

w. 915
I  stąd zasłoniwszy teł [...]

pg. 114v 
w. 919
[...] pod Gołubiem [...] 

w. 928
Szlak mu gubieł182 [ ...]  

w. 931
[...] dla Znacznej w prowiancie dro-

gości
w. 934
Żeby go stąd nie puścić [...] 

ww. 935/936
[...] broniąc morzem wszytkim  zgoła 
Wodnej nawigacyji [...]

ww. 941/942
[...] i że go od pola zalegszy 
Król szwedzki, nie ostanie [...]

ww. 943/944 marg.
Skąd Czarniecki uwiedzie go cicho.

w. 947
[bez nawiasów]

pg. 115r
ww. 967/968 marg.
I  staną his conditionibus.

w. 969
Król sprawił to  w Senacie [...]

181 Gdzie go niesie przypadek <i w drodze podanej
Dokąd zmierzy, nie chybi> okiem w nie dojrzanej 
Chyżości i obrocie. [...]

18 J [...J gubieł <gubieł> [...]
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w. 956
[...]  nie broniąc ima wszędzie 

ww. 970/973
Mają sobie siełami pomóc go spól-

nymi.
Ani z Szwedy o Prusy, ni Brande- 

burczykiem 
Skąd wojować nie będą i zawierać

z nikim
Żadnych mirów bez siebie. [...]

ww. 973/974
[...] A jeśli odbierze
Car Inflanty do końca [...]

ww. 989/993 marg.
Król szwedzki Rakoczego z sobą do 
przewrotnej stimuluje ligi.

s. 218
ww. 1001/1002
Mogły się posiełkować i z sobą spo

łecznie,
Rozerwawszy te kraje, osieść je bes-

piecznie.

w. 1008
... do naszego niewinnie Narodu

w. 976
[...] nie broniąc im  wszędzie 

w. 990/993
Mają sobie siełami pomóc go spól-

nymi.
Skąd wojować nie będą i zawierać

z n ik im 183 
A n i z Szwedy o Prusy , ni Brande-

burczykiem
Żadnych mirów bez siebie. [...]

ww. 993/994 
[...] A jeśli odbierze 
Car Inflanty do końca184

pg. 115v
ww. 1010/1012 marg.
Król szwedzki Bakocego z sobą do 

przeciwnej stymuluje lig i185.

ww. 1021/1022
Mogły się posiełkować i z sobą spo

łecznie,
Rozerwawszy te kraje, osieść je bes

piecznie 186.
w. 1028
... do naszego niewinnie187 Narodu

183 ^yiorsz ten został w toku przepisywania tekstu opuszczony, a następnie przez 
kopistę umieszczony na prawym marginesie i opatrzony odsyłaczem wskazującym, 
że jego miejsce jest tuż po wierszu zaczynającym się od słów: Mają sobie siełami [...] 
Wydawcy zmienili kolejność ww. rkp. 991 i 992 (Kai. s. 217, ww. 971 i 972, tj. ww. 15 
i 16 od góry).

181 [•••] <po Rewal) [...]
185 <Zwłaszcza> król szwedzki Rakocego z sobą do przeciwnej 

<z sobą) stymuluje ligi.

188 Liczne kreślenia i warianty tego dwuwiersza:
Mogły się posiełkować i <[.?.] sieła [.!.]> <besp>. z sobą społecznie 
< К raj o to opanować) <Kraje te rozerwać) <i> <osieść bespiecznie)
<Wpół rozerwali)
Rozerwawszy te kraje, osieść je bespiecznie.

187 [...]  <niedawno> [...]
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w. 1009
Ciężko bolał o wonczas [...] [umk- 

nioną koronę]

ww. 1011/1014 marg.
Aż i sam Turczyn moskiewskiej się

potęgi boi.

ww. 1028/1029
Za tym  samym faworem, że pospołu

z nimi
W iary jednej. [...] 

w. 1030
Kiedy oto i w czwartą wojnę się

wdawamy

s. 219 
w. 1049
Więc, jako się każda rzecz [...]

ww. 1063/1064 
[...] Insze wszytkie dołem 
Miasta i wsi przyległe posypie popio

łem
ww. 1068/1070 marg.
Eakocy pod Krakowem siecze, wią

że, paki.
[brak]

w. 1081
[...] Sagunty zburzone [...] 

w. 1082
Zunety, K artaginy z gruntu wywró

cone

w. 1029
Ciężko bolał o wonczas188 [...] 

[umknioną koronę]

ww. 1031/1034 marg.
Aż i sam Turczyn moskiewskiej po

tęgi się boi.

pg. 116r ark. 89
ww. 1048/1049
Za tym  sam ym 189 faworem, że 

pospołu z nim i 
W iary jednej190. [...]

w. 1050
Kiedy oto i czwartą jużże wojnę

mamy.

w. 1069
[akapit]

pg. 116v 
ww. 1083/1084 
[ ...]  Insze wszytkie kołem 
Miasta i wsi przyległe posypie po

piołem
ww. 1088/1090 marg.
Eakocy pod Krakowem siecze, wią

że, pali.
ww. 1091/1093 m arg .191 

w. 1101
[...]  Sagunty burzone [...] 

w. 1102
Tunety, K artaginy z gruntu wywro-

cone

389 [...] bolał <o sobie) [...]
189 [...] <jednym> [...]
190 [...] <greckiej> [...]
191 <Wiertz go nie chce puścić aż za królewskim listem.)
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s. 220
ww. 1083/1084
Opłakawszy daleko (Bógli w swojej

pieczy
Już jej nie ma) naszej stan Pospoli

te j Ezeczy.
ww. 1090/1091
[.. .] ta nieprzyjaciela Z jednej stro

ny miała,
My za wszytkich. [...]

ww. 1099/1100
[...] (lubo to przymierze
I  braterstwo ponawia) [...]

w. 1112
Wysoką stąd w nadzieję [...]

S. 221 
w. 1138
Żeby kostki nie rzucił [...] 

w. 1141
[...]  co by też swej szkody 

w. 1144
K to komu był nie afekt. [...]  

w. 1151
Zraz jeszcze w te j niedoli [...]  

w. 1156
[...] Eadą, ach, przeklęte 

w. 1161
[...] które gdzie cel m ają 

w. 1166
Przez dworowych dowcipów subtel

ność zawiełą

1,1 <Co beli rozróżnieni) [...]
“ * [...] gdzie <zmierzają>
1,4 [...]  <niektórych> [•••]

WW. 1103(1104 
Oplakańszy daleko [...]

ww. 1110(1111
[...] ta  nieprzyjaciela z jednej stro

ny miała,
My ze wszytkich [...] 

ww. 1119(1120

[bez nawiasów]

pg. 117r 
w. 1132
Wysoką stąd nadzieją [...] 

w. 1158
Żeby kostki nie rzucić [ ...]

pg. 117v 
w. 1161
[...] co by  bez swej szkody 

w. 1164
K to komu bel nieafekt192 [...] 

w. 1171
Baz jeszcze w tej niedoli [...]  

w. 1176
[ ...]  Bady, ach, przeklęte 

w. 1181
[...] które gdzie cel m a ją183 

w. 1186
Przez dworowych194 dowcipów sub

telność zawiełą



ODM IANY „W O JN Y  D O M O W EJ” 175

s. 222
w. 1167/1169
[...] Bo albo w jesieni,
Albo zimą wojując, na chleb popu

szczeni
Lecie nic nie robili. [...]

ww. 1179/1180
[...]  Bo kto je upasie
Trzodę nie utrzym aną? [...]

w.. 1185
[...] Lisowieckiej [...] 

w. 1186
[...]  konspiracyjej [...]

s. 223 
w. 1209
Że co sprawi szczęśliwie [...]

w. 1228 marg.
[...]  naznaczone wojska.

s. 224 
w. 1251
[...]  Ale już tam  dojdzie 

w. 1268
[...]  Wierzę, że szaleje 

w. 1279
[...] od raz zawziętego

w. 1289/1290
[...]  cokolwiek szkody
W majętnościach odniesie [...]

w. 1292
Wiem to, że.nieprzyjaciel [... ]

1,5 [•••] <konjuracyji> [...]
1,8 <W fortunach swych> [...]

w. 118711189
[...] Bom  [sic!] albo w jesieni, 
Albo zimą wojując, na chleb popusz

czeni
Lecie nic nie robili. [...]

pg. 118r ark. 90
ww. 119911200 
[ ...]  Bo kto tę upasie 
Trzodę nie utrzym aną? [...]

w. 1205
[...] Tyszowieckiej [...] 

w. 1206
[ ...]  konspir асуj i 195 [...]  

w. 1229
Ze to sprawi szczęśliwie [...]

pg. 118V
w. 1247 marg.
[ ...]  naznaczone wojsko.

w. 1271
[...] Ale niż tam  dojdzie

pg. 119r 
w. 1288
[...] Wierzę, oszaleje 

w. 1299
[...] od syna tak złego

w. 1309Ц310
[...] cokolwiek szkody
W  majętnościach 196 odniesie [...]

w. 1312
Wierzy, że nieprzyjaciel [...]
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s. 225 
w. 1303

[brak]

ww. 1307/1308
[...] Co większa, o innych
Posiełkach już rakuskich [...]

ww. 1317/1318 marg.
Szweda co za mole trapią.

ww. 1321/1322 marg.
Jakie między wojskiem bunty.

ww. 1319/1320
[...] cztery mu okręty
Wziąwszy świeżo wojenne [...]

w. 1324/1325
[nie ma nawiasów]

s. 226 
w. 1338 
[...] nadgrodzié

ww. 1339/1340 
[...] tak  przebywszy 
Lubo Wisłę [...]

w. 1344
[...] i duże trzy  szturmy wytrwała 

ww. 1348/1349
I  co było zamknionych ludzi w nim

wyciąwszy
Szlachty, księży i mieszczan [...] 

w. 1352
Z królewskim spół pałacem [...]

ww. 1352/1353 marg.
Której Eakocy nie dotrzym a słowa.

197 [...] <armatne>
i97*[-..] <Xięż> [ ...]
199 <Z krakowskim) [...]
199 Której <nie dotrzy) Rakocy [ . . . ] f

pg. 119v 
w. 1323 marg.
Który z Brześciem, wezmą.
ww. 1327/1328
[...] Co więtsza, o owych
Posiełkach już rakuskich [...]

w. 1337 marg.
Szweda co za mole trap ią i
w. 1341 marg.
jakie w wojsku jego bunty.
ww. 1339/1340
[...] cztery mu okręty
Wziąwszy świeżo wojenne197 [...]
ww. 1344/1345
[...] (Tę an typatyją
Szable m ają z szpadami!) [...]

pg. 120r ark. 91
w. 1358
[...]  nagrodzić

ww. 1359/1360 
[...] tak  przebywszy 
Sucho Wisłę [...]

w. 1364
[...] i duże szturmy trzy wytrwała 

ww. 1368/1369
I  co było zamknionych ludzi w nim

wyciąwszy 
Z  szlachty, księży197“ i mieszczan [... ]

w. 1372
Z królewskim198 spół pałacem [...]

ww. 1369/1371 marg.
K tó re j199 Eakocy nie dotrzyma sło

wa.
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w. 1356 marg.
[brak]

w. 1359 
[...] dwory one

w. 1362
[...]  A to  nie dla wielkiej przyczyny 

w. 1369
Przecież my po staremu mądrymi 

po szkodzie

s. 227
ww. 1392/1393
[...] kędy się spotkawszy
Z szwedzką znaczną party ją  [...]

w. 1400
[...]  Austry [...]

w. 1402 marg.
A Eakocy w gorę

w. 1415/1416
Więc trębacza posyła pytając jeżeli 

Są cesarscy? 

s. 228
w. 1435 marg.
Czarniecki w Opocznie.

w. 1445
[...] z liparyjskich stali 

w. 1459/1461
Gdzie śluby swe odnowi padszy 

przed Obrazem 
Wielkiej tej Monarchini i porzuci

razem
Małżonkę jej strapioną [...]

ww. 1375/1376 marg.
Znowu z nami barzo źle się dzieje.

w. 1379 
[...] dwory owe

w. 1382
[ ...]  A to dla niewielkiej przyczyny 

w. 1389
[akapit]

pg. 120v
ww. 1412/1413
[...]  kędy się potkawszy
Z szwedzką znaczną party ją [...]

w. 1420
[...] Austrzy [...]

w. 1422 marg.
A Eakocy w zgorę

w. 1435/1436
Wierć trębacza poseła pytając się

jeśli
Są cesarscy?

pg. 121r 
w. 1455 marg.

[brak]

w. 1465
[...] z liparyjskiej stali

pg. 121v 
w. 1479/1481
Gdzie szluby swe odnowi200 padszy 

przed Obrazem 
Wielkiej tej Monarszyny i poru-

czy razem 
Małżonkę jej- strapioną [.'..]

12

200 [...]  szluby swe <odnowi> <ponowi> odnowi [...] 

M iscellanea staropolskie, 3
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S. 229 
w. 1601 
[...]  zmocuje

s. 230
w. 1507/1508
[...] te  które sam były
Przy tych pasach chorągwie nasze

[•••]
w. 1509
[...] z Grodziskim [...] 

w. 1510
(Co samo ... grzbiet jego zbawiło) 

w. 1514
Dosyć znacznie przypatrzył ustępu

jącemu
ww. 1520/1521 marg.

[brak]

w. 1621
[...] byli gdzieś daleko od siebie 

w. 1630
Ale co stąd być miało, tego nie wie

dzieli

s. 231 
w. 1560
[...]  żeby go także [...] 

w. 1576
[...] ów się w tym  w rzeczy raz po

prawi

s. 232
ww. 1592/1593 marg.
Aż wszytkie nasze wojska ogarną.

w. 1593
Do czoła Tatarowie [...]

pg. 122r ark. 92
w. 1521 
[...] zwojuje

w. 1527j1528
[...] te  które tam bety
Przy tych  pasach chorągwie nasze

[...]
w. 1529
[...] z Grodzickim [...] 

w. 1530
[zamiast nawiasów — przecinki] 

[...] zbawieło
w. 1534
Dosyć znacznie przypatrzał ucieka-

jącemuwt
ww. 1540j 1541 marg.
Liga ta w co poszła f

w. 1541
[...] byli gdzieś ze sto mil od siebie 

w. 1550
Ale co stąd być miało, tego nie

zwiedzieli

pg. 122v 
w. 1580
[...] żeby go tamże [...] 

w. 1596
[...] ów się w tym  trzeci raz po

prawi

pg. 123r
ww. 161111612 marg.
Aż wszytkie nasze ogarną go wojska.

w. 1613
1 z czoła Tatarowie [...]

201 (Kształtnie dosyć) (przypatrzał ilciekającemu)
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w. 1596
Haniebnie mu dostawa [...]
ww. 1597/1599 marg.
Książę D ym itr Wiśniowiecki rwie

mu tabor.
w. 1600
[...] acz niemal odnosić

ww. 1606/1607
[...]  (że same Attyle
Przeszedł w tym  i ÏTerony) ...

ww. 1605/1607 
[ ...]  zrujnował tyle 
I  połupił kościołów (że same Attyle 
Przeszedł w tym  i Nerony) księżą

ich pobitą
w. 1608
[ ...]  pomniąc na onę piosnkę [...] 

w. 1610
M e tylko jej uchodząc [...]

w. 1615 marg.
K tóre i uprosi.

w. 1616
Staną punkta takowe: [...]

ww. 1616/1617 
[ ...]  Żeby [...]
[ ...]  Eakocy Króla wprzód przepro

sił
w. 1618
Z przednim jego Senatem, że [...]

w. 1616
Haniebnie mu dogrzewa [ ...]

ww. 1617/1619 marg.
[brak]

w. 1620
[...] acz nie miał odnosić 
ww. 1626/1627

[bez nawiasów]
ww. 1625/1627 
[...]  zrujnował ty le 202 
I  połupił kościołów, że same Attyle 
Przeszedł w tym  i E erony203 z 

księżą ich pobitą
w. 1628
[ ...]  pomniąc na ową piosnkę [...]  
w. 1630
M e ty lk o 204 ją  uchodząc [...]
w. 1636 marg.
K tóre i uprosi także.
w. 1636
Staną punkta takowe: 205 [...]

pg. 123v 
ww. 1636/1637 
[ ...]  Żeby [...]
[...] E akocy206 Króla wprzód prze-

prosieł
w. 1638 ^
Z przednim jego Senatem, że207 [... ]

202 [•••] <tylo> zrujnował [...]
2°3 Przeszedł <w tej nierządnośoi> [...]
204 Nie <wszytko> [...]
205 [•■•] punkta <gotow> [...]
20e [•••] < Chmiel) Eakocy [...]
807 Pierwotnie : Z Senatem, że nań tą podnosił [...]. W toku przepisywania z brulionu 

kopista przeoczył słowa przednim jego. Zauważywszy omyłkę dopisał je na lewym 
marginesie przed Z Senatem, skasował Z  i przeniósł przyimek przed wyraz przednim. 
Następnie przekreślił słowa Z przednim jego i umieścił je z odsyłaczem pionowo na 
prawym marginesie.
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"w. 1620
Kozprzągł zaraz : jeśli potrzebna by

kiedy

ww. 1623/1625
Hanowi i Tatarom podarki da za tę 
Ich tu  drogę. A kto by tak  kosztow

ną szatę
Zdarł z Korony [...]

s. 233 
w. 1640
Tak wzajem nieprzyjaciół naszych

[...]

ww. 1659/1661
Snadź Boskich przyczytając wyro

ków skrytości, 
K tóry i te  skarać mógł przy ludzi 

złych złości 
I  zgorszeniach kapłanów [...]

s. 234 
w. 1672
W paktach onych [...] 

w. 1693
Tedy które tak  zwarte jady w nich

widziemy

s. 235

[ K o n i e c  p u n l

w. 1640
Rozprzągł zaraz i jeśli potrzebna

by kiedy
ww. 164311645
Hanowi i Tatarom podarki da za tę 
Ich tu 208 drogę. A którą tak  kosz

towną szatę
Zdarł z Korony [...]

w. 1660
Tak wzajem 209 nieprzyjaciół na

szych [...]

pg. 124r ark. 93
ww. 167911681
Snadź Boskich przyczytając wyro

ków skrytości 
K tóry i te  skarać mógł przy ludzi 

złych złości 
I  zgorszeniach kapłanów 210 [...]

w. 1692
W paktach owych [...] 

w. 1713
Tedy które tak  żwawe jady w nich

widziemy

pg. 124v 
pg. 125r

bu c z w a r t e g o ]

aoa [...] za tę
Ich tu <ich> drogę [...]
Pierwotnie: Tu ich drogą [...], o czym świadczyły zarówno wielkie T, jak 
i wysunięte ku lewej Ich.

209 Tak <że i> [■•■]
310 Który i te skarać mógł <dla ich wyniosłośoi 

W niepomiernych ozdobach) [...]'
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s. 236

ww. 9/10 
[...] cudza go knieja 
Wygnańcem okrywała [...]

s. 237 
w. 38
Z trzema swymi tysięcy [...] 

ww. 48/49 marg.
Czarniecki do Pomorza przepada.

w. 64 marg.
Czego i dokaże.

w. 64
[...]  dogrzewa dobrze mu Gąsiewski 

w. 72
Mając coraz oddawać i nie da go wię-

cćj
s. 238 
w. 88
Tam przed Erebowymi czekając go

wroty
w. 92
Że barzo to  ratować rzeczy nasze

miało
w. 92 marg.
Po nim  co za moty ?

w. 100
Afekt swój ofiarując cale w tym  go

towy
ww. 103/104 marg.
Wychowski po nim hetmanem.

w. 104
Aby z nami zaczęte [...]

s. 239 
w. 119
Ówże w tym  pokrywając [...]

ww. 9/10
[...] cudza go knieja 
Wygnańcem ukrywała [...]

pg. 126r ark. 94
w. 38
Z trzema swoich tysięcy [...]

ww. 50/51 marg.
Czarniecki do Pomorza idzie.

w. 64 marg.
[brak]

w. 64
[...] dogrzewa barzo mu Gąsiewski 

w. 72
Mając co rok oddawać^ których nie

da więcćj

w. 88
Sam  przed Erebowymi czekając go

wroty
w. 92
Że barzo to ratować rzeczy naszych

miało
w. 92 marg.
Po nim co za motus ?

w. 100
Cale w tym ofiarując afekt swój

gotowy
w. 103 marg.
Wychowski hetmanem.

w. 104
Żeby z nami zaczęte [...]

pg. 127r 
w. 119
Onże w tym  pokrywając [...]

pg. 125v

W ojny domowej czwartej punkt piąty
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w. 120
Młodzika tam  onego posłał [...]

w. 121 
I  sam [...]

w. 125
[...]  Dziwując się tem u

w. 125 marg.
Skąd i od cara goniec.

w. 130
[... ] nie przyjdą jego w tym  posłowie 

w. 136
Uszom swym przywykłą [...] 

w. 144
Mając nie utwierdzone jeszcze swoje

rzeczy
w. 157 marg.
Król pod Toruń.

s. 240 
w. 168
(Lubo stąd ... marnie opuszczony) 

w. 175
Tedy każdy odbierać, co komu wziął,

będzie

s. 241 
w. 217
Ciężkie szlachcie pozwoli [...] 

w. 225/227
[...]  Tamże na kolana 
Padszy nisko i Książę gdy prze

prasza Pana 
Ciężko urażonego. [...]

ww. 237/238 marg.
Nowiny dobre dochodzą.

811 [•••] <czemu>
218 [...]  <moskiewski> [...]
“ * [•••] pozwoli <pozwoli> [...]

W. 120
Młodzika tam  owego posłał [...]

.w. 121
A  sam [...]

w. 125
[...] Dziwując się tem u211

W. 125 marg.
Skąd od cara212 goniec.

w. 130
[...] nie przyjdą jego z tym  posłowie 

w. 136
Uszom swym nieprzywykłą [...] 

w. 144
Mając nie utwierdzone swoje jeszcze

rzeczy
w. 157 marg.
Król pod Toruń idzie.

pg. 127v 
w. 168
[Zamiast nawiasów — przecinki] 

w. 175
Tedy każdy odbierać, komu co wziął,

będzie

pg. 128r ark. 95
w. 217
Ciężkie szlachcie pozwoli213 [...] 

w. 225/227
[...] Tamże na kolana 
Padszy nisko Radziwieł gdy prze

prasza Pana 
Ciężko urażonego. [...]

w. 237/238 marg.
Nowiny dobre dochodzą go zewsząd.
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w. 242
Książę zwłaszcza Eakocy zatem po-

duszczony

s. 242 
w. 250
Które tam  są na Lwowie zastawione

głowy
ww. 254/255
[...]  albo ich przeciw nam  posłali 
Umyślnie ich na pomoc. [...]

w. 268
[...]  Przetoż aby razem 

w. 274
Z boku zordynowany, gdy dodać

odsieczy

s. 243
ww. 302/303 marg.
Duńskiego interea znaczna klęska.

w. 312
(Choćby też [...] sposoby) 

w. 316
[... ] Król z Senatem radzić zaraz za

czną

s. 244
ww. 329/333 marg.
Ale cesarscy nie chcą po hibernach 

w Wielgi Polszczę stojąc.

w. 352
Bronić się nam  na koniec? [...] 

w. 353
Wynieść dokąd tę  wojnę? [...]

w. 242
Książę zwłaszcza Eakocy, że tym  

poduszczony

pg. 128v 
w. 250
K tóre tu są we Lwowie zastawione

głowy
ww. 254/255
[...] albo ich przeciw nam  posłali 
Umyślnie mu  na pomoc. [...]

w. 268
[...]  Przetoż żeby razem 

w. 274
Z boku subordynowany214, gdy do

dać odsieczy

pg. 129r
ww. 300/301 marg.
Duńskiego interea znaczna barzo

klęska.
w. 312
[zamiast nawiasów — przecinki] 

w. 316
[...] Król z Senatem zaraz radzić

zaczną

pg. 129v
ww. 330/333 marg.
Ale cesarscy nie chcą po hiber
n ach215 w Wielgopolszcze stojąc.

w. 352
Bronić się216 nam  na koniec? [...] 

w. 353
Wynieść dokąd217 tę  wojnę? [...]

214 Omyłka przcpisywaeza wydłużyła wiersz o jedną zgłoskę.
s15 [...] po <kwaterach> hibernach <stojąc> [...]
Sle Bronić się <wżdy> [...]

[...]  <kędy> [...]
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w. 360
Na Moskwę się obrócim [...]

ww. 363 /365 marg.
H an z Kozaki się zjedna [...]

w. 365
[...] z owymi [...] 

s. 245
ww. 384/385 marg.
Gołecki do cara gońcem.

w. 385
Z takową instrukcyją, jaką odpra

wiony
ww. 388/390
[Sejm] [...] skoro by
Kłótnie szwedzkie minęły (o co się

tam  pilnie 
Król postara 2 Senatem) stanie nie

omylnie
ww. 400/401
Wojska miały oboje na swe zamie

rzone
Odejść miejsca [...]

s. 246 
w. 428
Ze wszytkiej prowincyjej niemal tu  

zniesionych
w. 432
Wojska weźmie do Brzegu [...] 

w. 440
A przez niego [...]

s. 247 
w. 464
[...] oprócz innych [...]

w. 360
Na Moskwę się obrócim218 [...]

ww. 363/365 marg.
H an z Kozaki się zjednał [...]

w. 365
[...] z onymi [...]

pg. 130r ark. 96
ww. 385/387 marg.
Gołecki do cara wyprawiony gońcem.

w. 385
Z taTcowąż instrukcyją, z jaką od

prawiony
ww. 388/390
[Sejm] [ ...]  skoro by
Kłótnie szwedzkie minęły, o co się

sam pilnie 
Król postara z Senatem, stanie nie

omylnie
ww. 400/401
Wojska miały oboje na swe zamie

rzone
Odejść miejsca219 [...]

pg. 130v 
w. 428
Ze wszytkiej prowincyjej niemal tu  

zwiezionych
w. 432
Wojska weźmie dobrego [...] 

w. 440
I  przez niego [...]

pg. 131r 
w. 464
[...] olcrom innych [...]

218 [...]  <obejrzem> [...]
218 <Wojska od nas oboje> na swe zamierzone

<Poszły m iejsca) [...]
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w. 465
Drapieży nieskończonej [...] 

w. 479
[...] nazad poszedł tam  skwapliwie 

w. 484
[...]  bogato przypłacić

ww. 490/493
[...] k tóry o nie nieraz,
Na Bóg żywy, upraszał, nawet do

samego
Brandeburczyk umyślnie Monteku-

kulego
Słał trębacza. [...] 

s. 248
ww. 498/499 marg.
Czym król szwedzki hardszy.

w. 507
[... ] I  Kromwel nawet z nim pospołu

ww. 515/516 marg.
Aż znowu Brandeburczyk nu ta t.

w. 521
Z nimi się unijował [...] 

w. 523
Kędy się ma obronić? [...] 

w. 527
Kożdy z tych federatów [...] 

w. 536
Stanąć pod Międzyborzem [...]

w. 465
Drapieży nieskończonych [...] 

w. 479
[...] nazad poszedł tak skwapliwie 

w. 484
[...]  tak drogo przypłacić

pg. 131v
ww. 490/493
[...] k tóry o nie nieraz,
Na Bóg żywy, upraszał, nawet do

samego
Brandeburczyk umyślnie Monteku-

kulego
Słał trębacza. 220 [...]

ww. 498/500 marg.
Czym król szwedzki hardszy, nie 

myśli o pokoju z nami.

w. 507
[...] I  Kromwel nawet sam  pospołu

ww. 515/516 marg.
A ż i  znowu Brandeburczyk nutat.

w. 521
Z nimi się zunijował [...] 

w. 523
Kędy się ma obrócićf [...] 

w. 527
Każdy z tych federatów [...]

pg. 132r ark. 97
w. 536
Stanąć pod Międzyrzeczem [...]

220 [ .. .]  który o nie nieraz,
Na Bóg żywy, (posełał) upraszał, nawet <sam przez swego) do samego 
Brandeburczyk (trębacza) umyślnie Montekukułego 
Słał trębacza [ ...]
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s. 249
ww. 547/548
[...] (acz z jaką ochotą
K to mógł widzieć?) [...]

w. 366
Tylkoż na to  patrzali [...] 

w. 576
[...] niż zostać na tym  m ają łupie 

s. 250
ww. 579/580
Że tak  prętko te  wojska dalej się stąd

ruszą,
Szwedzkie pewnie nastąpią [...] 

w. 588
[...] tylko daremnie [...] 

w. 599
№e był tak  uprzykrzony powiatom

na potém
ww. 602/603
[...] i zaraz wyprawił
Swego Eum er magistra z swymi

party jam i
ww. 609/610
Ani wojną zaczepiąc tam  urażającą, 
Ale tylko obroną i tu  się toczącą

w. 620
[...] ukarmieni [...]

s. 251 
w. 654
Kinęli ku Pilawie, gdzie lądu do

piąwszy
ww. 659/660
[...]  O Królu tu  była
Wieść pewniejsza [...]

•« [...] <i> [...]

ww. 547/548

[bez nawiasów] 

w. 366
Tylkoż na to patrzeli [...]

pg. 132v 
w. 576
[...]  niż na tym mają zostać łupie 

ww. 579/580
Że jak  prętko te  wojska dalej stąd

się ruszą,
Szwedzkie pewnie nastąpią [...] 

w. 588
[...]  tylkoż daremnie [...] 

w. 599
№e był tak  uprzykrzonym powia

tom  oto tym
ww. 602/603
[...] i zaraz wyprawił
Swego Eum er magistra z dwiema

partyjam i
ww. 609/610
Ani wojną zaczepiąc tam  urażającą, 
Ale tylkoż obronną i tu  się toczącą

pg. 133r 
w. 620
[...] okarmieni [...]

pg. 133v 
w. 654
Kinęli ku Pilawie, gdzie221 lądu 

dopiąwszy
ww. 659/660
[...] O Królu ta była
Wieść pewniejsza [...]
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s. 251/262 
ww. 662/663
[...]  pora i czas sam wojenny przy

muszał
Do czego co czynienia a w potęgi

swoje
Tak zawziętą ufając [...] 

w. 675
[...]  kiedy z swoich chuci 

w. 682
Kogo na się poburzył [...]

s. 253 
w. 706
[ ...]  Widząc to  do niego 

ww. 714/715
[...]  k tórą pomknął już był prawie 
Ше wątpliwą nadzieję

w. 720
I  zwycięstwem do tego znacznym

[...]
w. 730
Car zachowa wileńskie ta k  rocznie

przymierze

w. 737
W ojna gruchnie straszliwa [...]

s. 254 
w. 750
Duńczyk rebelizuje i pokój m u wzru

szy
w. 753
[...]  i on puści na nie

ww. 758/759 marg.
K tóry cesarza o ratunek prosi.

*”  [...]  <dopiero> [...]
s» W ojna <wrota otworzy) [...]

WW. 662/663
[...]  pora i czas sam wojenny przy

muszał
Do czego gdzie czynienia a w potęgę

swoję
Tak zawziętą ufając [...] 

w. 675
[...] kiedy sam z swej chuci 

w. 682
Kogo na się oburzeł [...]

pg. 134r ark. 98
w. 706
[...] Wiedząc to  do niego 

ww. 714/715
[...]  którą połknął już był prawie 
Ше wątpliwą nadzieję [...]

w. 720
I  zwycięstwem do tego222 znacznym

[...]
w. 730
Car zachowa wileńskie tak  roczne

przymierze

pg. 134v 
w. 737
Wojna gruchnie straszliwa223 [...] 

w. 750
Duńczyk rebelizuje i pokój ten wzru

szy
w. 753
[...] i ów puści na nie

ww. 758/759 marg.
K tóry cesarza pilno o ratunek prosi.
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ww. 785/786
[...]  (bo przez Wisłę było 
Przypuścić go nijako) [...]

s. 255
ww. 794/795
[...] Choć już przymierając 
Z wielkiej części [...]

w. 805
I  dotąd zatrzym aną kwarcyjanym

pracą
w. 806
[...] z niepodobną płacą

ww. 816/817
[...] I  tu  już swe ptaki,
Cesarz wpadszy ze Szwedem [...]

ww. 824/825
[...] poglądając
Na rzeczy te  z daleka [...]

ww. 825/827 marg.
Skądem ja o pokoju desperował cale.

ww. 829/830 marg.
I  już te pisma swoje kończył.

s. 256 
w. 831
[...] Gdy niebieskie sfery 

w. 849
[...] jakoby na zmowie 

[brak]

pg. 135r 
ww. 785/786

[zamiast nawiasów — przecinki] 
Przepuścić [ ...]

ww. 794/795
[...] Choć już przymierając 
Z więtszej części [...]

w. 805
I  dotąd zatrzym aną kwarcyjanym

płacą
w. 806
[...] z niepodobną pracą

pg. 135v
ww. 816/817
[...] I  tu  już w te ptaki
Cesarz wpadszy Ze Szwedem [...]

ww. 824/825
[...] poglądając
Na rzeczy te głęboko [...]

ww. 823/825 marg.
Skądem ja  o pokoju 224 desperował

cale.
ww. 829/830 marg.
I  już te  pisma swe kończył225.

w. 831
[...] I  niebieskie sfery 

w. 849
[...] i jako na zmowie

pg. 136r ark. 99
ww. 853/855 marg.
Z  Kozaki stanął pod Hadziaczem

pokój.

224 <Skądcm ja o pokoju) [ .. .]  Wypisano dwa razy to samo.
225 I już tę <książeczkę> pisma swe kończył

Skreślono książeczkę., ale pozostał 'fiie skasowany biernik żeński tę.
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w. 864
Do wojny z nim [...]

s. 257 
w. 877
[...] kiedy przez już mniej spodzie

wany
ww. 887/890 marg.
Cesarscy z Czarnieckim Holsacyją

płóczą.

s. 258
ww. 935/936
[...]  (komu się dostało
Poczesnej ta k  szkodliwej) [...]

w. 937
Lubo nie bez i w naszych szkody 

znamienitej

s. 259
[...]  dwóch tu  pozostanie 
w. 972
Szweda trap ią  w Daniej [...]

ww. 972/975 marg.
Czarniecki, ruski wojewoda, dobę- 

dzie Goldyngu.
ww. 972/973
[...] Jako się otworzy
W szytkim mieć okazyją [...]

ww. 983/985 marg.
Tenże brodem ujeździwszy morze

w. 985
[...]  On bez wszelkiej łodzi 

ww. 986/987
(O! co wszytkie zdumienia i samą

przechodzi
Cudotworną naturę!)

226 [...] w <waszych> [...]

w. 864
Do wojny z nią  [ ...] 

w. 877
[...]  kiedy przez mniej ju ż  spodzie

wany
ww. 887/890 marg.
Cesarscy z wojewodą ruskim  Holsa

cyją płóczą.

ww. 935/936

[zamiast nawiasów — przecinki]

pg. 13 7r 
w. 937
Lubo nie bez i w naszych226 szkody 

znamienitej

[...] dwu tu  pozostanie 
w. 972
Szweda trzepią w Daniej [...]

ww. 974 j975 marg.
BusTci wojewoda dobędzie Goldyngu.

ww. 972/973
[...] Jako się otworzy
W szytkim więc okazyja [...]
w. 137v
ww. 983/984 marg.
Skąd  brodem ujeździwszy morze
w. 985
[...]  On bez wszelkich łodzi 

ww. 986/987

[zamiast nawiasów — przecinki]
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w. 989
Sam był pierwszy [...]

s. 260 
w. 999
Komorowski z swoimi [...] 

w. 1004
[...] tyle krwie przypłacił 

w. 1014
Mając kompetytorów książąt swych

tak  wielu

w. 1015
Nie mogli protektora aż dotąd się

zgodzić

w. 1016
I  tym  było [...] 

w. 1032
[...] tu  tylko ze swymi 

w. 1035
[...] nasi się przykryli 

w. 1037
Oni na nie przypadli [...]

s. 261 
w. 1041 
chorągwie
Pułkownicza, Osiecka z trzecią Po

gorzelską

w. 1044/1045
[...] z niej dwanaście ubitej 
Padło kawaleryjej [...]

w. 989
Sam był pierwszym  [...]

w. 999
Komorowski ze swymi [...]  

w. 1004
[...]  tylą krwie przypłacił 

w. 1014
Mając kompetytorów z książąt 

swych tak  wielu

w. 1015
Nie mogli p ro tek tora227 aż dotąd

się zgodzić

w. 1016
I  Ш belo [ ...]

pg. 138r ark. 100
w. 1032
[...] tu  tylkoż ze swymi 

w. 1035
[...] nasi się przykrzyli 

w. 1037
Owi na nie przypadli [...]

w. 1041 
chorągwie
Półkownicza228 , Osiecka z trzecią 

Pogorzelską

w. 1044/1045
[...] z nich dwanaście ubitej 
Padło kawaleryji [...]

227 Nie mogli protektora <tak długo) <kr>nieczme) [ .. .]
228 (Pogorzelska) [ .. .]
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w. 1056
[...] Czyli się ku Żmudzi 

[brak]

s. 262
ww. 1083/1084 marg.

[brak]

w. 1098
Póki się w tym  niestatku nie uko

łysała
ww. 1098/1099 marg.
Owo fortuna quae dat recipit.

ww. 1104/1106 marg.
Zaś pod Kopenhagą ciasno.

w. 1105
[...]  Skąd m u tak i dali

ww. 1106/1110
[...] że go porównali
Z wielkim Głodnym i Chudym, który

pożyrając 
Ziemie i prowincyje, a tylkoż w tym

mając
K rótki swój delektament, co kędy

pochwyci, 
To wyrzygnie zarazem [...]

ww. 1116/1118 marg.
Gniński marszałek koła poselskiego

w. 1056
[...]  Czyli się ku Żm udzi229

pg. 138v 
w. 1077 m arg.230

ww. 1083/1084 marg.
Wojsko nasze się konfederuje.

w. 1098
Póki się w tym  n iesta tku231 nie 

ukołysała 
ww. 1098/1099 marg.
Owo fortuna quae dat recipit denuo.

ww. 1104/1105 marg.
Zaś Szwedowi232 pod Kopenhagą

ciasno.
w. 1105
[...] Skąd233 mu tak i dali

pg. 139r
ww. 1106/1110
[...]  że go porównali
Z wilkiem głodnym i chudym , który

pożyrając 
Ziemie i prowincyje, a tylkoż w tym

mając
K rótki swój delektam ent234 , co kę

dy pochwyci, 
To wyrzygnie zarazem [...]

ww. 1116/1118 marg.
[brak]

829 [ .. .]  Czyli <do> się <do> ku Żmudzi
230 <Lubo da mu wstręt Grodzicki.)
231 <Aż póki się i sam a) [ .. .]
232 Zaś Szwedowi <ciasno> [ .. .]
233 [ .. .]  Skąd <takie> [ .. .]
231 Słowa: „ [ .. .]  a tylko w tym  mając 

Krótki swój delektament [ . . .] ” 
przcpisywa.cz opuścił, by je następnie uzupełnić na prawym marginesie.
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s. 263 
w. 1149
Wojska tego generał (którego nie 

więcój [...])

w. 1165
Z rejim entu swojego [...] 

s. 264
ww. 1167 /1168
[...] tedy sam ich będzie
H etm an rej imentował, a owym zaś

[...]
ww. 1171/1173
Kuć będą i pieniądze, tylkoż obró

cone
Na żołdy swym Kozakom. A z sobą

znoszone 
Eady mieć pospolite. [...]

w. 1176
Z carem wojny, (prócz doma granic 

swych broniącej,)

w. 1185
Protekcyjej nie szukać żadnej [...] 

s. 1208
Bo tacy Macedoni [...] 

ß. 265
[brak]
[brak]
[brak]

w. 1227 marg.
Zapłata wojska.

w. 1149
Wojska tego generał235 [...]

pg. 139v 
w. 1165
Z rejim entu każdego [ ...]

ww. 1167/1168
[...]  tedy sam im  będzie
H etm an rejimentował, a onym zaś

[...]
ww. 1171/1172
K uć będą i pieniądze, tylkoż obra

cane
Na żołdy swym Kozakom. A z sobą

znaszane 
E ady mieć pospolite. [...]

w. 1176

[przecinki — bez nawiasów] 

w. 1185
ProteJccyji ju ż  szukać żadnej [...]

pg. 140r ark. 101
w. 1208
Bo tacyż Macedoni [...]

ww. 1209/1210 marg23*. 
w. 1218 marg237. 
ww. 1221/1223 marg. 238 
w. 1227 marg.
Zapłata wojska skąd prowidowana.

pg. 140v
[czysta, nie zapisana]

sas Wiersz ten, będący ostatnim  na pg. 139 r, urywa się po słowie generał; na 
odwrocie tejże paginy kopista rozpofcf ął go od nowa.

139 .(principia non inquinant.)
137 <Acz nie na długo.)'
289 <Zatemże je poprzysięgają wszytcy spólnie pierwej.)
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w. 1234
(Ponieważ [...] dać podatków) 

w. 1237
[...] Wszakże to (na czym summa

cała)

w. 1238
Wszytko więcej trapiło [...]

ww. 1240/1244 marg.
De caetero nulla spes pokoju dla tak  

wielu federatów pryw at.

w. 1242
[...] choćby się wojna ta  najdłuży 

s. 266
ww. 1257/1258
[...] bo im go niepodobna zgoła 
Dłużej już sustentować [...]

w. 1265 marg.
Co za respons swój niósł?

ww. 1269/1271 marg.
I  znowu consultatum  z kim raczej

traktować.

ww. 1270/1272
(Co Litwie uciśnionej [...]
[............. ] w paszczęce łakomej )

w. 1280
Haniebnie urywani a tu  srodze bici

ww. 1280/1281 marg.
[brak]

w. 1283
O Ansell utraconą, dużą Wrangel

flotą

pg. 141r 
w. 1234

[bez nawiasów]

w. 1237
[zamiast nawiasów — przecinki] 

w. 1238
Wszytkich więcej trapiło [...]

ww. 1238/1240 marg.
De caetero nulla spes pokoju dla 

tak  wielu kolegiatów prywat.

w. 1242
[...] choćby ta wojna się nadłuży 

ww. 1257/1258
[...] bo im go niepodobna 239 zgoła 
Dłużej już sustentować [...]

w. 1265 marg.
Co za respons przyniósł?

ww. 1269/1270 marg.
I  znowu consultum z kim raczej

traktować.

ww. 1270/1272

[nie ma nawiasów]

pg. 141v 
w. 1280
Acz coraz urywani i haniebnie bici

ww. 1280/1281 marg.
A  Szwedowie nie chcą.

w. 1283
O Alsen utraconą z dużą Wrangel

flotą

239 [...] niepodobna <dłuż> [...] 

M iscellanea staropolskie, 3 13
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ww. 1284/1289 marg.
Czarnieckiego, ruskiego wojewody, 
odwaga i śmiałość wojowania mo

rzem.
ww. 1287/1288 
[Chorągwie]
[...] wpław skoczyli 
[...] strachem przerazili

s. 267 
w. 1296
Dobierze się szczęśliwie infuły Sam-

soi
w. 1297
[...] i wytnie Szwedów tam  będą

cych
w. 1300
[...] tyle wiadomości

ww. 1315/1319 marg.
F loty angielska i olenderska amico 
modo przyszły króle oba jednać.

w. 1323
Wszakże musi pozwolić. Wszakże 

gdy pewnego 
ww. 1328/1329 marg.
Sejmu naszego konkluzyja.

s. 268 
w. 1338
[...] i wojska dzieląc się na poły 

w. 1341
[...] Toż Marszałek z swymi

ww. 1285/1288 marg.
Ruskiego wojewody odwaga i 340 śmia

łość wojowania morzem.

ww. 1287/1288 
[Chorągwie]
[...] wpław skoczeły 
[...] strachem przerazieły

w. 1296
Dobierze się szczęsliwie insuly Sam-

soi
w. 1297
[...] i wytnie z Szwedów241 tam

będących
w. 1300
[...] ty le242 wiadomości

ww. 1311/1315 marg.
F loty obiedwie, olenderska i an
gielska, przyszły i  amico modo po

jednać chcą z sobą.

pg. 142r ark. 102
w. 1323
Wszakże musi pozwolić. Za czym 

gdy pewnego
w. 1329 marg.
Sejmu naszego tandem konkluzyja. 

w. 1338
[...] i wojska dzieląc je  na poły 

w. 1341
[...] Toż 243 Marszałek z swymi 

[...]240 [...] odwaga i <męstwo> <sposób>
241 Przyimek z wkradł się tu  chyba z winy kopisty. Poprawniejszy wydaje się 

być tekst drukowany.
242 [...]  <więcej> [...]
2“  [...]  <A> [...]
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w. 1351
Więc kiedy tu  sejmujem, tak  znowu

Szwedowi

ww. 1359/1360 marg.
Przez odwagę wielką.

w. 1369 marg.
Że Frydryzod wezmą

s. 269 
w. 1382
I  dział wielkich murowych trzy 

naście odeśli

w. 1385
Ośm wielkich mu okrętów zbił mię

dzy Zontami

ww. 1386/1388 marg.
Także Duńczyk morzem im poprawi.

w. 1389
Nie chcąc mieć protektora [...] 

w. 1393
Pokój zawarł z Angielskim [...] 

w. 1396
[...] Sam przecie [...]

w. 1399
Aż znowu wyprawiona [...]

ww. 1399/1400
[...] (o czym wieść [...]
Z Amsterdamu dopiero) [...]

w. 1401
[...] Kiedy też ze swoją

w. 1351
Więc kiedy tu  sejmujem, tam znowu

Szwedowi

pg. 142v 
w. 1360 marg.
Że Frydryzod wezmą.

w. 1369 marg. 
przez odwagę wielką.

w. 1382
I  dział wielkich murowych trzy

nastu odeśli

w. 1385
Ośm wielkich mu okrętów między 

zbiel Zontami

ww. 1385/1387 marg.
Także D uńczyk244 morzem im po

prawi.
w. 1389
№e chcą mieć protektora [...] 

w. 1393
Pokój zawarł z Hiszpanem  [ ...] 

w. 1396
[...] Sam przecież [...]

pg. 143r 
w. 1399
Aż znowuż wyprawiona [...] 

ww. 1399/1400

[bez nawiasów]

w. 1401
[...] Kiedy też 245 ze swoją

844 [...] Duńczyk <Szwedowi> [...] 
246 [...] Kiedy też <Marszałek> [...]
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ww. 1409/1413 ww. 1409/1413246
[...] Co się im dostało,
(A było komonnika do pięciuset mało)
Pod Grudziądzem dopiero, kiedy tuż przy mieście 
Wisłę przeprawujących ubił ich ze dwieście
I  wozów wziął pięćdziesiąt. [...]

s. 270
ww. 1421/1422 
[...] i ona ją  doszła 
Hadziacka transakcyja [...]

w. 1436
K tórych się co przebrańszych [...] 

w. 1442
(Który jeszcze [...] moskiewskim) 

w. 1455
[...] który się dobywał już już tam 

tej strony

s. 271 
w. 1466
Dla żywności od brzegu nazad odem

knęli
ww. 1474/1475 marg.
Duńczyk in angusto zostawa.

ww. 1480/1484 marg.
[...] wojska swoje pod Szczecin wy

prawia.
w. 1484
U nas samych straszliwy piorun ten

rozświecił

ww. 1421/1422 
[...] i owa ją  doszła 
Hadziacka transakcyja [...]

w. 1436
Których sto co przebrańszych [...] 

w. 1442
[zamiast nawiasów — przecinki]

pg. 143v 
w. 1455
[...] k tóry się dobierał już już tam 

tej strony

w. 1466
Dla żywności od brzegu na włość

odemknęli
ww. 1474/1475 marg.
Duńczyk in angusto znowu.

ww. 1479/1481 marg.
[...] wojska swe pod Szczecin wy

prawia.
w. 1484
U nas samych straszliwszy pożar ten

rozświecił

246 Pierwotnie:
[...] Co się im dostało
<Pod Grudziądzem dopiero, kiedy na to szczęście 
Trafiwszy u przeprawy pobił ich ze dwieście)
I wozów wziął pięćdziesiąt [...]
Brak tu ta j wiersza „A było kommonikaj-do pięciuset mało” — przez co zatracił 

się rym. Skasowany werset napisał kopista w nowym brzmieniu na prawym margi
nesie uzupełniając go wierszem poprzednio opuszczonym.
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w. 1488
[.. .] poszedł Za swoimi 

w. 1501
[...] i w zamek ściśnionym 

s. 272
ww. 1504/1505
[...]  Zamek jest, który budowali 
Starożytni Prusacy [...]

w. 5114
Brzeg przeciwny Noga tu  [...]

ww. 1518/1519
[...]  Za czym ognia dawać
Jęły sobie Z obu stron. [...]

ww. 1524/1525 
[...] Przetoż o pokoju 
Żadna wzmianka, oprócz się o miej

sce [...]

w. 1529
Pod Elblągiem i Sztumem [...] 
w. 1529 marg.

[brak]

s. 273 
w. 1546
[...] i gromić surowo

ww. 1549/1551 marg.
Aż się H etm an wielki interponuje.

w. 1553
Że spuściwszy z swej dumy [...]

pg. 144r ark. 103
w. 1488
[...] poszedł ze swoimi 

w. 1501
[...]  i w zamek wciśnionym 

ww. 1504/1505
[...] Zamek jest, który 247 budowali 
Starożytni Prusacy [...]

w. 1514
Brzeg przeciwny N ogatu248 [...]

ww. 1518/1519
[...] Za czym ognia dawać
Jęli sobie z obu stron. [...]

ww. 1524/1525 
[...] Przetoż o pokoju 
Mała wzmianka, prócz że się o miej

sce [...]
pg. 144v 
w. 1529
Pod Elblągiem i Sztum em 249 [...]  
ww. 1529/1530 marg.

Traktatom w Oliwie naznaczone
miejsce.

w. 1546
[...] i zgromić surowo

ww. 1545/1547 marg.
Aż się H etm an wielki w to interpo

nuje.
w. 1553
Że spuściwszy z tej dumy [... ]

247 [...]  <którzy> [...]
248 {Południowy trianguł) [...]
249 Pod Elblągiem <koniecznie> <i głową) i Sztumem [...]
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ww. 1559/1662 marg.
Kozacy za Bohem buntu ją się z czer

nią.

w .  1566/1568 marg.
I  Chmielniczenka sobie za hetmana

obiorą.

w. 1568
[...] skoro od swoich tak i bunt po

czuje
w. 1578
Wereszczak i Sulima [...]

ww. 1585/1586 marg.
T raktaty  nasze kiedyżkolwiek staną.

s. 274
ww. 1586/1589 marg.

[brak]

ww. 1598/1599
[...] znowu tam  posłany
Wołyński z tym  kasztelan [...]

w. 1607
[...] jakoż jej oddali

ww. 1616/1618 marg.
Euski wojewoda z Daniej wraca.

ww. 1558/1560 marg.
Kozacy Za Bohem zbuntując się

z czernią

ww. 1566/1567 marg. 
Chmielniczenka sobie za hetmana

biorą.
pg. 145r 
w. 1568
[...] skoro od swoich tak i bunt prze

czuje
w. 1578
Wereszczaka, Sulima [...]

ww. 1585/1586 marg.
[b rak]250

ww. 1586/1589 marg. 
Chmielniczenko251 znowu z pod

daństwa się ożywa. 
ww. 1598/1599 
[...] znowu tam  posłany 
Wołyński 262 z tym  kasztelan [...]

w. 1607
[...]  jakoż jej poddali 

pg. 145v
ww. 1616/1618 marg.
Euski wojewoda z Daniej się wraca.

1625

ww. 1621/1630 
[...] Jednak pomnieć na to 
Należało wodzowi, że, gdzie przebył lato
I  wojował szczęśliwie, tamże miał zimować 
A nie znowu do Polski swojej ustępować,
Gdzie lud jego przez ciężkie stacyje i chleby 
Polskę Wielgą ucisnął. Na ostatek, gdzie by 
Za prace ich powinna nie doszła zapłata.
Choćby znali zgubę jej i ruinę świata,

---------  1Г
250 Ta nota marginesowa znajdowała się w rękopisie przy ww. 1701/1702.
251 Chmielniczenko <także> znowu [...]
251 Wołyński <beł z tym> [...]
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s. 275 Stąd by nie szli. A wszelka nagliła potrzeba.
1630 Żeby nie dojadali tak  gorzkiego chleba.

ww. 1621/1630 
[...] Jednak pomnieć na to 
Należało wodzowi, że, gdzie przebeł lato
I  wojował szcześliwie, tamże miał zimować 
A nie znowu do Polski swojej ustępować253, 

1625 Którą przez niezwyczajne stacyje i chleby 
Ciężko barzo ucisnął. Na ostatek, gdzie by 
Wojska jego powinna nie doszła zapłata.
Choćby widział zgubę jej i ruinę świata,
Pójść stąd nie chciał. A  wielka nagliła potrzeba. 

1630 Żeby bel nie dojadał tak  gorzkiego chleba.

ww. 1626/1628 marg.
Którego ludzie uprzykrzeni wielgo- 

polskiej szlachcie.

s. 275
ww. 1635/1636
[...] gdzie szlachty niemało
Podlaskiej zatargnionej [...]

ww. 1659/1660
[...] (jako list przejęto
Świeżo o tym ) [...]

ww. 1662/1663
[...] fortuna posłuży
Gdańszczanom przyjaźliwa [...]

w. 1667 
[Wisła]
Zahuczała wesoło. [...]

ww. 1625 marg.
Ciężko barzo wielgopolskiej szlach

cie.

ww. 1631а/1648a25i

ark. 104pg. 146r 
w. 1635/1636
[...] gdzie szlachty niemało 
Podlaskiej zagarnionej [...]

ww. 1659/1660

[bez nawiasów]

ww. 1662/1663
[...] fortuna posłuży
Gdańszczanom sprzyjaźliwa [...]

w. 1667 
[Wisła]
Zahuczała wesoło255 . [...]

263 A nie znowu <na Polskę swoją następować)
Zmiany w tym  wierszu przeprowadziła inna ręka, posługując się innym piórem 

i innym atram entem . Pisano słowo w słowo względnie literę w literę. Poza tym  cały 
ten werset 1624—1630 taż sama ręka przekreśliła. Mimo to ustęp ten dostał się do 
druku po przeróbce dokonanej przez wydawców.

254 W dolnej połowie paginy 146 v kopista przekreślił całą partię ostatnich 18 
wierszy, ww. 1631a—1648a, pełnych kreśleń, poprawek, wariantów, i przeniósł skaso
wany tekst w ostatecznej redakcji na pg. 146 r  (ww. 1631 — 1648).

»55 <Tryjumf pierwszy wszczęła) [...]
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S. 276 
w. 1674
Póki nie postrzelony śmiertelny na

czele
w. 1677
Czym Szwedzi postraszeni pola nie

zstrzym ają
ww. 1681/1682 
[...] i eksarmowanych 
Ze sto oficerów [...]

w. 1693
[...] porzucić tamże szańce swoje 

ww. 1701/1702 marg.

ww. 1701/1702 marg.
A co ich. trudniło?

w. 1710
A zaprzeć się ani ten, ani on nie dali

s. 277 
w. 1714
[...] szkód swych dostąpić 

w. 1721
[...]  swych ruinie [...] 

s. 278
ww. 1764/1765
[...]  i wszytkiej gotując
Ezeszy wojnę [...]

w. 1790
Przy wielkiej jej ozdobie [...]

s. 279 
w. 1797
[...] I  nie mógł nic. sprawić

pg. 146v 
w. 1674
Póki nie postrzelony śmiertelny na

ciele
w. 1677
Czym Szwedzi przerażeni pola nie

strzymają
ww. 1681/1682 
[...] i dyzarmowanych 
Ze sto oficerów [...]

w. 1693
[...] porzucić szańce tamże 256 swoje

ww. 1701/1702 marg 257 .
Traktaty nasze kiedyżkolwiek staną.

w. 1707 marg.
A co ich trudnieło ?

w. 1710
A zaprzeć się ani ten, ani ów nie dali

pg. 147r 
w. 1714
[...] szkód swych ustąpić 

w. 1721
[...] swej ruinie [...]

pg. 147v
ww. 1764/1765
[...]  i wszytkiej budując
Ezeszy wojnę [...]

pg. 148r ark. 105
w. 1790
Przy wielkiej tej ozdobie [...] 

w. 1797
[...] Wszakże nie mógł sprawić

,5e [...]  <wszytkie> [...]
*”  Zob. wyżej przyp. 250.
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w. 1803
[...] i szwedzkim i potomkach jego 

w. 1816
Co przy nieprzyjacielu, którym  się

wieszali
w. 1817
[...] i dobra im są przywrócone

s. 280 
w. 1840
[...] kożdemu [...] 

w. 1862
[...]  kosztu wojennego 

w. 1863
[...]  tytułów  tej ziemi 

w. 1864
[...]  zażywać [...] 

ww. 1869/1870
Odeślą do ziemskiego i należącego 
Sobie forum [...]

w. 1871
Wzajem prawa oddadzą [...] 

w. 1873
Więc i znaków [...]

s. 281 
w. 1883
Odnieść zaraz [...] 

w. 1884
[...] które przejęli 

w. 1893
[...] A razem to  stanie

258 [•••] <te> [...]
259 [...] (wszelakiego)
260 [...] <tytułów> tytułów [...]
261 <prawu> [...]
262 [.. .]  A <oraz> [...]

W. 1803
[...]  a szwedzkim i potomkach jego 

w. 1816
Co przy nieprzyjacielu, którym  się

wiązali
w. 1817
[...], i dobra im swe 258 przywrócone

pg. 148v 
w. 1840
[...]  każdemu [...] 

w. 1862
[...] kosztu wojennego259 

w. 1863
[...] ty tu łów 260 tej ziemi 

w. 1864
[...] używać [...]

pg. 149r 
ww. 1869/1870 
[...]
Sobie forum 261 [...] 

w. 1871
Wzajem prawa wydadzą [...] 

w. 1873
Wież i i znaków [...] 

w. 1883
Odwieźć zaraz [...] 

w. 1884
[...]  które przyjęli 

w. 1893
[...] A razem 262 to stanie
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w. 1902
[...] [w] Kurlandach [...] 

w. 1914
[...] wniwecz obrócone 

ww. 1916/1917
A których dóbr ruchomych skarbo

wi nie tracą
Dotąd fiskiem, [...] 

w. 1919
[...] od Szwedów które tu  są wzięte

s. 282 
w. 1929
[...] aby je puścili

ww. 1934/1935
[...] ani większe na nie
Będą cła podniesione [...]

w. 1936
[...] Co by też w Szwecyjej służyło 

w. 1953
Jak i drugi z cesarzem [...] 

w. 1954
[...] pokój stanie wieczny 

w. 1955
Toż obligi przyjaźni [...]

s. 283 
w. 1969
(Gdzie im chleby naznaczą), [...] 

w. 1972
[...] z polskimi spół komisarzami 

w. 1978
[...] dlatego najwięcej

w. 1902
[...] [w] Kurlandziech [...]

pg. 149v 
w. 1914
[...] w niwco obrócone 

ww. 1916/1917
A których dóbr ruchomych skarbo

wym  nie tracą 
Dotąd fiskiem, [...]

w. 1919
[...] które tu od Szwedów są wzięte 

w. 1929
[...] aby ich puścili

ww. 1934/1935
[...] ani więtsze na nie
Myta, cła podniesione [...]

w. 1936
[...] Co by też w Szczecinie służyło

pg. 150r ark. 106
w. 1953

[akapit]

w. 1954
[...] pokój stawa wieczny 

w. 1955
Też obligi przyjaźni [...]

w. 1969 
[bez nawiasów]

w. 1972
[...] z pruskim i spół komisarzami 
1Г

w. 1978
[...] dlatego nic więcej
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w. 199L
A na koniec, czym by ten pokój wa

rownie jszy
w. 1993
Strony się obligują na to wszytko

obie

w. 2000
Czego gdy nie posłucha [...]

ww. 2000/2004 
Czego gdy nie posłucha, toż ruszą się sami,
Konając go tak  długo jednostajnym  bojem,
Póki się z pożądanym nie wrócą pokojem.
A na to  zgromadzeni komisarze z chęci 
Podpisawszy ręce swe przycisną pieczęci.

ww. 2000/2014 
2000 Czego gdy nie posłucha, toż ruszą się sami,

Konając go tak  długo jednostajnym  bojem,
Póki się z pożądanym nie wrócą pokojem.
Jeszcze o to uproszą napotężniejszego 
Panów swoich imięnięm króla francuskiego264 ,

2005 Za którego staraniem i  fatygą świętą 
Jego ten medyator szczęśliwie zaczętą 
Skończeł taką imprezę265 , żeby on sąm za nię 
Im  przyręczel i  kto by albo nie dbał na nię,
Albo ją  śmiał rozrywać, sąm beł sprawiedliwym 

2010 Nad nim  egzekutorem. Co rzekł świętobliwym 
Słowem poseł, będąc tu w królewskiej osobie,
Że w krótkiej ten warunek będą mieli dobie.
Na co i sąm i wszyscy komisarze z chęci 
Podpisawszy ręce swe przycisną pieczęci.

s. 284
ww. 2011/2012 marg. ww. 2020/2021 marg.
K tórym  i ja  tę  pracę kończę. K tórym  i ja te prace2™ swe kończę.

863 Czego <gdzie> [...]
*•* <Przcz tego tu legata króla francuskiego)
265 Skończeł < ...? ...)  <taką imprezę) taką imprezę [...]
2,6 [•••] <pisma> [...]

pg. 150v 
w. 1991

[akapit]

w. 1993
Strony się obligują nad to wszytko

obie

w. 2000
Czego gdy 263 nie posłucha [...]
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w. 2017
Ciebie tylkoż, Panie mój, [...] 

w. 2017
[...] już tu  wyprawiwszy 

w. 2026
[...] wróci się do niego 

w. 2032
Gdzieżkolwiek się obróci, gdzieżkol- 

wiek zostoi

w. 2040
Pasować się nam  przyszło z mocniej

szymi nieby

ww. 2041/2042
[...] (gdyż go, ach! po sobié
Ше zostawisz) [...]

A. M. D. G.

w. 2027
[akapit]

w. 2027
[...] stąd tu wyprawiwszy

pg. 151r 
w. 2036
[...] wróci się od niego 

w. 2042
Gdzieżkolwiek się obróci, gdziekol

wiek zostoi.

w. 2050
Pasować się nam  przyszło z męż

niejszymi nieby
ww. 2051/2052

[bez nawiasów]
[brak]



TADEUSZ WITCZAK

Napisana kilka la t przed wydaniem w r. 1693 Historyja o starem i mio
dem Tobijaszu, misterium wierszowane pióra kryptonim a M. P., jest 
dzisiaj jedynym znanym bezpośrednio dramatem staropolskim, jaki 
powstał i ukazał się drukiem w Gdańsku. Związane z tym  utworem główne 
zagadnienia: autorstwa, źródeł zawartości, tła  porównawczego i oprawy 
scenicznej — najobszerniej, choć nie wyczerpująco, omówił przed dzie
sięciu la ty  T. W itczak1. Podstawą badań był wówczas egzemplarz Biblio
teki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (obecna sygn. X VII. 6901 II), 
defekt, przerywający tekst ze stroną 104 (kartą N4). Od chwili kiedy Karol 
i Stanisław Estreicherowie zarejestrowali go jako jedyny2, uchodził on 
za unikat. Najnowsze jego opracowanie, a mianowicie opis w pierwszym 
tomie bibliografii naszego dram atu dawnych stuleci również oprzeć się 
mogło tylko na owym defekcie3. Wszelako okazało się, iż egzemplarz 
Ossolineum nie jest unikatem 4. Znakomicie zachowany przekaz całości 
z tego samego nakładu istnieje w zbiorach Sächsische Landesbibliothek 
w Dreźnie pod sygnaturą Lit. Slav. 39. Dodaje on dalsze siedem stronic 
tekstu (do k arty  [0 4]). Z przekazu drezdeńskiego dokonano niniejszej 
edycji.

Tłoczony w drukarni Dawida Fryderyka Eheta tekst Historyi o To- 
bijaszach nastręcza przy transkrybowaniu dość znaczne trudności. Przy

HISTOEYJA O STABEM I MŁODEM TOBIJASZU (1693)

1 T. W itc z a k , Teatr i dramat staropolski w Gdańsku (Przegląd historyczno- 
materialowy). Gdańsk 1959, s. 96—109. Biblioteka Gdańska. Seria Monografii nr 8.

2 Bibliografia polska, t. 18: 1901, s. 221; t. 24: 1912, s. 2.
3 Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. 

T. 1: Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765. Opracował zespół pod kierun
kiem W. K o r o ta ja .  Wrocław 1965, s. 326 — 7. Książka w Dawnej Kulturze Polskiej 14.

4 Za wiadomość o istnieniu egzemplarza w Dreźnie zechce przyjąć uprzejme 
podziękowanie doc. dr Władysław C h o jn a c k i, za sprowadzenie zaś i zmikrofilmo- 
wanie cennego okazu — Dyrekcja Biblioteki Kórnickiej PAN.
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czyną ich jest chwiej ność i niepoprawność zapisu oraz wielka wadliwość 
interpunkcji oryginału. Być może składacz-gdańszezanin nie władał 
należycie językiem polskim. Potrzebę głębiej wnikających zabiegów 
korygujących narzucałby szczególnie rozkład znaków diakrytycznych 
tudzież — co łatwiejsze — stosowanie dużych liter. Ostatecznie zrezy
gnowano z oznakowania alternacji a — â, ponieważ jego nieregularność 
i niekonsekwencja zmuszałaby do nadmiernej, a w świetle historii zja
wiska niekoniecznie słusznej ingerencji w językowe cechy przekazu. 
Duże litery oddano zgodnie z tradycyjną regułą. M ektóre oboczności 
pozostawiono bez zmian. Interpunkcję skorygowano idąc za redakcyjno- 
-składniowym tokiem kwestii, a więc według wymogów sensu i ekspresji 
artystycznej, z uwzględnieniem dzisiejszych zasad interpunkcji; te wzglę
dy mogły przypuszczalnie spowodować niekiedy interpunkcyjne dowol
ności. Milczkiem poprawiono liczne oczywiste błędy typu  np. : lebworn 110, 
furtunnym  1-203, mawy 1697, gdyśbyś 2266; wyrównano brzmienie tych 
samych imion, jak np. Nezruch 85 — Niezroch 102, idąc za formą n a j
częstszą; nie odnotowywano też usuwania pisowni fonetycznej. Kolumnowy 
wykaz postaci wyliczanych na wstępie każdego aktu, gwoli oszczędności 
miejsca, przekształcono w poziomy. Wszelkie inne odchylenia od orygi
nału wskazują notki komentatorskie.

Ponieważ Historyja pisana jest zasadniczo 13-zgłoskowcem, wersy
0 mniejszej ilości zgłosek — zapewne skutkiem przeoczenia autora lub 
korektorów — poddano wyrównaniom, w tręty ujm ując w nawiasy pro
stokątne. Nie zmieniano natom iast wykolejeń rytm icznych o większej 
ilości sylab, mianowicie 14-zgłoskowców. Są to  wersy: 94, 105, 130, 
169, 176, 213, 292, 319, 339, 385, 427, 535, 620, 683, 843, 913, 921, 
934, 968, 970, 1255, 1400, 1402, 1568, 1815, 1861, 1864, 1877, 2344, 
2623, 2693.

Udostępnienie tekstu  Historyi pozwoli włączyć ją  do różnorakich 
poczynań badawczych. Uzupełni ona dokumentację dziejów swego gatunku
1 staropolskiej sztuki inscenizacyjnej (ilość i dokładność wskazówek reży
serskich jest niepowszednia) zainteresuje komparatystów8 — co wymie
rzyłoby dokładnie stopień jej oryginalności, przede wszystkim zaś ułatwi 
zainteresowanym gruntowne studium języka i stylu oraz cech wyzna
niowych utworu, w nadziei odkrycia, kto naprawdę jest twórcą tego 
szanownego świadectwa żywotności kultury polskiej w starym  Gdańsku.

5 Jeśli nic nie przeoczono, głównymi przewodnikami po dziejach tem atu  pozo
stają: A. W ick , Tobiasin der dramatischen Litteratur Deutschlands. Heidelberg 1899; 
J . B o lte , Vorvort do ed.: G. R o lle n h a g e iiV  Spiel von Tobias 1576. Haie (Saale)
1930. Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. u n d  X V II. Jahrhunderts
286/287.
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H IS T O R Y J A

o
Starem i Młodem 

TOBIJASZU 
mianowicie

MŁODEM PACHOLĘTOM 
ku osobliwemu zachęcaniu do wyrządzania 
wszelakich dziecińskich posług rodzicom ich

w GDAŃSKU 
drukował Dawid Fridrich Rhet, 1693

SYRIACH] 38 v. 161-17]:

A 2r Synu, nad umarłym wylewaj łzy, a podług zwyczaju
umarłych nakryj ciało jego, a nie zaniedbywaj go 

15 pochować.

SYR[ACH1 3 y. 12:

Synu, pomagaj w starości ojcu twemu, a nie zasmucaj 
go pokiś żyw.

EU RIPID ES:

,0 Ktokolwiek za żywota rodzice czci, tego też Bog 
za żywota i  po śmierci miłuje.

K. ty t. ww. 6 — 9: skierowanie idei utworu ku „młodym pacholętom” celem 
pobudzenia ich do usługiwania rodzicom jest pewną wskazówką, iż utwór powstał 
w środowisku szkolnym; por. do tego A2v, 26 — 7, gdzie mowa o „żaczkach” jako 
niedoszłych wykonawcach sztuki. W rzeczywistości religijno-parenetyczna nauka 
Ksiąg Tobiaszowych głosi zbawienność przestrzegania przepisów prawa Mojżeszo
wego i całkowitego poddania się woli boskiej. Por.: Pismo święte Starego Testamentu. 
T. 6 cz. 1: Księga Tobiasza [...]. Opracował ks. doc. dr S. G rz y b e k . Poznań 1963, 
s. 5 4 -5 6 .

ww. 12 — 18: por.: Księgi Jezusa syna Syrachowego, które też nazywają Kkkle- 
siasticus. W : Biblia Święta to  jest Księgi Pisma Świętego [...]  podług gdańskiego 
exemplarza [1632] przedrukowane. Amsterdam 1660 (w dalszym ciągu cy taty  biblijne 
z tego wydania). Tu w rozdz. 18 wersety 16 — 17 brzm ią: „Synu, nad umarłym wylewaj 
łzy, a zaczni płakać, jakobyś co ciężkiego cierpiał. A podług zwyczaju umarłych przy
kryj ciało jego i nie zaniedbywaj pochować” . Cytat z 3, 12 literalnie zgodny z Biblią 
gdańską.

ww. 19 — 21: cytat, z fragm entu tragedii o nieznanym ty tu le (zob. Tragicorum 
Graecorum fragmenta. Recensuit A. N a u c k . Editio secunda. Lipsiae 1889, poz. 852), 
zaczerpnięty najpewniej z pośredniej wersji łacińskiej. Według oryginału tłumacze
nie brzmiałoby: „K to  zaś w życiu swym szanuje rodziców, tego i za życia i po 
śmierci miłują bogowio” . — Identyfikacja i przekład prof, dra W iktora S te f fe n a .
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PLATO lib[eri öle legibus:

Wielki skarb ten w domu swoim ma, który ojca 
i matkę, w starości zeszłe, w domu chowa.

A 2V
25 Już tem u kilka la t minęło, jako ta  Historyja przez 

wyćwiczone osoby do każdego aktu, mianowicie żaczki 
kochankom języka polskiego miała być reprezentowana. 
Ponieważ ale rożne kondycyje i przypadające zabawy do 
wykonania przedsięwzięty prace czasu koniecznie pozwolić 

30 nie chciały; i luboć też (jako więc mówią) nie ma-ż przez 
co szyje łamać, to  jest, żeby się co w niej znajdowało 
takowego, coby krasomownego Polaka udelektować mogło, 
tylko dogadzając młodem ludziom i niektórym  znajomym 
i przyjacielom życzliwym, którym  ta  Historyja już wiado-

35 ma była — tedy na ich perswazyją i pilne żądanie 
teraz do druku podał w dzień Ś[więtego] Bartłomieja

M. P.

5 PRZEDMOWA

Żeśmy tu  przyszli do was, o zacni panowie,
toć jest nie bez przyczyny, bo w przyszłej rozmowie 

chcemy to  wam pokazać własnym wizerunkiem —
6 jedno prosiem nie gardzić naszym upominkiem — 

jako Bog wszecłimogący nawiedza na świecie
te, które sam [on] sobie w tym  krótkim  żywocie

ww. 22 — 24: cy tat nie zidentyfikowany ; prawdopodobnie niedokładna refleksja 
z uwag Platona w Prawach ks. IV 717 В —E na tem at m. in. tradycyjnej czci dla 
rodziców: „Godzi się [...] spłacać te  długi najstarsze ze wszystkich i uważać, że to, 
co człowiek posiada i ma, to wszystko należy do tych, co nas na świat wydali i wycho
wali, więc [...]  trzeba [...]  oddawać im te pożyczki na starość, bo oni ich wtedy bardzo 
potrzebują” . (P la to n a  „Państwo” z dodaniem siedmiu ksiąg „Praw” . Przełożył [...] 
W ładysław Witwicki. T. 2. Warszawa 1958, s. 418.)

w. 28: kondycyje — tu : okoliczności; zabawy — zajęcia.
w. 30: nie ma-ż przez co szyje łamać — zwrot przysłowiowy o znaczeniu: rzecz 

niewarta zachodu. Fonetyczne: nie masz — zmieniam na etymologiczne: nie ma-ż 
wbrew powszechnej praktyce).

w. 36: w dzień ś. Bartłomieja — 24 sierpnia.
w. 37: M. P. — kryptonim  przypuszczalnie Marcina Polentiusa, nauczyciela 

języka polskiego (16-59) i wierszopisa polskiego (1660) w Gdańsku. Por. T. W itc z a k , 
op. cit., s. 97 — 8. Autorstwo Polentiusa przejęli jako pewne autorzy Dramatu staro
polskiego, op. cit., s. 326. 1

w. 5: upominek — tu : upominanie.



„H IS T O R Y JA  O STARYM  I  MŁODYM TOBIJASZU*’ 209

16

20

wybrał, ludziom na przykład, żeby się uczyli 
wiary, cnót, cierpliwości, statecznemi byli*

Prosiemy naprzód pilnie, aby uszy wasze 
raczyliście nakłonić na te sprawy nasze.

Powiemy wam zaprawdę boskie tajemnice,
które on sam sprawuje, jedno barzo skrycie; 

jako ten  Pan  wszechmocny z dekretu swojego 
niektóre raczył skarać, przestrzegając złego, 

także swoich kochankow, jeśliby tu  żyli
na świecie i nierządem żywot swoj szpecili.

A choć byli u niego w wielkiej barzo wadze, 
ogromnie je tu  karał i nawiedzał srodze 

tak , że musieli znosić, jakby gniewliwego, 
tu  częste utrapienia Pana Boga swego.

A kiedy wejrzem w wiarę, w cnoty, obcowanie, 
ujrzemy jak w zwierciedle boskie podobanie.

Aczci ich wiele było, którzy więc karania 
dosyć skromnie znosili, rożne utrapienia.

Gdzie też między inszemi Tobijasza cnego 
macie w Święty Biblijej z cnot zaleconego.

Na tego wielkie plagi Bog dopuszczał prawie
wszem na przykład, a sobie zaś ku czci i sławie. 

Skarany był na zdrowiu i na majętności;
wszystko on skromnie znosił, w pokorze, w cichości, 

nie dbał na pośmiewiska, nie dbał na łajanie 
żony, m atki i ojca, wszystkich urąganie.

Nie bał się też i króla i mandatów jego 
na stronę odłożywszy, raczej Boga swego 

słuchał i zakon jego z pilnością pilnował, 
zdrowia i majętności łożyć nie żałował.

W samym Panu nad pany ufność swą pokładał 
i żadnej złej przygodzie odwodzić się nie dał 

wiedząc, że jest przeklęty, który u stworzenia, 
puściwszy Stworzyciela, szuka wspomożenia.

Tę zacną History ją  aż z onąd poczniemy, 
kiedy kroi Senacheryb z Zastępami swemi

w. 16: kochankowie — umiłowani wierni, 
w. 22: obcowanie — tu : postępowanie, 
w. 35: na stroną odłożyć — pominąć, nie respektować, 
w. 42: z onąd — od tego momentu.
w. 43 n.: kroi Senacheryb — władca Asyrii (przełom Y III/V II w.); relację o jego

M iscellanea staropolskie, 3 14
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chciał zburzyć Jeruzalem i żydowską ziemię 
45 Ezechijasza króla, jego wszytko plemię 

miał wolą wykorzenić i wszystek lud jego — 
by ich był Pan  niebieski nie wyzwolił z tego. 

Do tego gdy wołali będąc w obleżeniu,
ufający niezmiernie w Pańskim wspomożeniu, 

50 posłał kroi Senacheryb do Ezechijasza,
króla judzkiego, sługę swego Eabsacesa, 

aby Panu nie ufał Bogu wszechmocnemu,
miasto podał, sam siebie i dał wszystko jemu. 

Kroi judzki utrapiony, gdy o wspomożenie 
85 wołał, Bog jemu raczył dać wnet pocieszenie 

i anioł jego z nieba pobił jednej nocy
one wszystkie bluźnierze bez żadnej pomocy, 

aż kroi musiał uciekać do IśTiniwe smutny, 
utraciwszy swe wojsko, chocia był okrutny.

60 Ezechijasz kroi z ludem i też miasto jego
byli wyswobodzeni [z] zrządzenia boskiego. 

Senacheryba potym  synowi zabili
w kościele, kędy z sobą îïezrocha chwalili.

Tak lepi Boga zawżdy aniż ludzi słuchać,
68 u  niego wspomożenia i porady szukać.

Takiego nie opuści ten  Pan z wysokości,
pocieszy, choć utrapi [z] zwykłej swej miłości. 

Dokazał bowiem tego nad swym Tobijaszem 
i nad królem pobożnym, onym Ezechiaszem.

70 Dał zdrowie, dał majętność, króla bałwochwalcę 
zgładził nieprzyjaciela, pocieszył swe chwalcę. 

Dał cnotliwą małżonkę z wielą majętności, 
syn Tobijasz ojcowskiej pomagał starości; 

patrzał ze swej ślepoty na syna swojego,
75 na małżonkę cnotliwą i na dziatki jego. 

Pocieszył też i Sarę, sm utną białą głowę,
Eaguela i Ednę, wysłuchał ich mowę.

O, szczęśliwiż to  byli ci to  ludzie święci 
patrząc, kiedy ginęli źli ludzie przeklęci!

nieudanej wyprawie na Judeę zawierają biblijne Księgi królewskie, IV 18, 17 — 37;
19, 14 — 19, 35 — 37 — i z nich czerpie autor tworzywo początkowej części Historyi. 

w. 48: pdruk błędnie: w obliczeniu.Hf 
w. 53: podać — dzis. poddać, 
w. 69 : tu  imię czytane dla ry tm u czterozgłoskowo.
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80 Ale wnet usłyszycie, wy zacni panowie,
jako je był Bog cieszył, w tej naszej rozmowie.

O S O B Y  DO A K T U  P I E R W S Z E G O :

RABSACES HETMAN. TARTANES MARSZAŁEK z laską. RAPSARYS KANC
LERZ. TOBIJASZ STARY. ANNA ŻONA JEGO. ZUFANES SŁUGA. GABELLUS.
CHŁOPIEC TARTANESOW. NEZROCH [I] ASMODEUS z cepami. ŚMIERĆ г kosą.

RABSACES brodaty, zadumawszy przechodząc się tam i sam, 
tak mowie pocznie-.

9 ÿfezroch, Nezroch — ty  boże wielki asyryjski,
cości się teraz stało, żeś nas skarał wszystki 4 

90 Gdzież twoja moc, gdzie siła, co cię mężnym zwano; 
nameś zawżdy fortunił, wszędzie się nas bano.

Niemałyż my też bogow poczet potłumili, 
kiedyśmy mnostwo ludzi z niemi porazili.

W emat, W arfat i Uhefar tam  byli bogowie,
95 nie pomogli ani swym, ani sami sobie.

Izraelski kroi (to rzecz więtsza zdaniem moim)
Ozee, syn Elamow, stał się z ludem swoim

naszemi niewolniki; wszystkośmy pobrali,
kiedyśmy Samaryjej przez moc swą dostali.

100 Teraz nie wiem, jakośmy wszyscy poginęli 
i bez wojny potkania lud nasz potracili.

0  Nezrochu, Nezrochu, opuściłeś swoje!
Pomogłoćby nam było ostrzeżenie twoje,

abyś nam był powiedział, co nas potkać miało:
105 sto pięć osmdziesiąt tysięcy na miejscu w stało!

Ledwośmy Jeruzalem miasto oglądali,
z Ezechijaszem królem mało rozmawiali,

alić tylko jedna noc ta k  nas powalczyła, 
trochę żywych zostało, wszystkie poraziła.

1 samem spieszno jechał, ledwom uciekł mało, 
wszystko srebro i złoto w namieciech zostało.

110

w. 83: pdruk błędnie: RASPACES HETMAN; imiona Babsaces, Tartanes, 
Bapsarys — według Ksiąg królewskich, IV 18, 17. 

w. 88: Nezroch — według Biblii bóg asyryjski.
w. 94: Wemat, Warfat, Uhefar — według Ksiąg królewskich IV 18, 34 bogowie 

Em at, Arfad, Sefarwaim, którzy nie uolironili Samarii przed ręką króla asyryjskiego 
Salmanassara, o czym ibid. 18, 9 — 10.

w. 97 : Ozee, syn Elamow — władca Samarii, pokonany przez Salmanassara 
(Księgi królewskie, IV 18, 1 n.).

w. 107 : Ezeehijasz — król Judei.
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Mniemam, że się na wszystkie ten nasz bog rozgniewał, 
nie bronił ani przestrzegł — alboć czasn nie miał?

Ale pójdę do dworu króla, pana swego,
115 azali gdzie potrafię towarzysza mego

10 Tartana, sekretarza i wiernego sługę.
Jeśli jeszcze żyw został, dowiedzieć [się] mogę, 

co kroi czyni, jak  się ma i jeśli dobrze spał, 
jeśli mu nic nie wadzi, że tak  prędko jechał.

120 Musiem jednak tak  radzić, abyśmy się mścili 
nad Żydy łotry tego, cośmy utracili.

A wej, na m ą fortunę, Tartana miłego
widzę! — a on wychodzi z domu królewskiego.

Tartanes wynidzie przeciwko niemu

125 Pojdę przeciwko niemu, pozdrowię go śmiele,
powie on mnie królewskich dziś tajemnic wiele.

Bądź pozdrowion — przebacz mi, moj miły Tartanie, 
proszę, pojrzej wesołym dzisia okiem na mnie, 

a powiedz mi nowinę, powiedz, co nowego 
130 i co się dzieje przy dworze u króla naszego.

TARTANES smutny rzecze:

Wiesz ty  o wszystkiem dobrze, cośmy nabroili 
w on czas z  Ezechijaszem kiedyśmy mówili, 

przyjechawszy do niego aż do Jeruzalem.
135 Patrzał na nas kroi judzki barzo z wielkim żalem, 

ulękł ci się okrutnie poselstwa onego,
cośmy mu rozkazali przez marszałka jego:

„Mow Ezechijaszowi, krolowi judzkiemu,
niechaj namniej nie ufa Panu Bogu swemu.

140 Boć to  prozna i płonna jest nadzieja jego, 
nie wybawi-ć go z ręki króla syryjskiego.

A też od tego Boga pewne znaki mamy, 
iż ziemię spustoszemy, króla poimamy.

11 Ше zwodź, Ezechijaszu, tak  ludu prostego,
145 składając wspomożenie na Boga twojego.

Zawiedziesz je pięknemi ty  obyczajami,
nie' ciesz prozną nadzieją, rychlej staną z nami.

w. 116: potrafić — natrafić, napotkać, 
w. 141: syryjski — asyryjski.
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Pomoc króla z Egiptu, wam nic nie pomoże;
niż ta  przydzie — to  miasto z ziemią rowno złożę” . 

150 Ted nabarziej poselstwo króla obruszyło,
po ta k  groźnym wskażeniu nic to  potym  było. 

Straszyć było czym inszym, Boga nie wspominać, 
a do poddania miasto inak napominać.

Bo oni powiadali, co do nas ubiegli,
155 że wszyscy w mieście ludzie do kościoła wbiegli 

płacząc, krzycząc, wołając do Boga swojego:
,,Pomściej się, Panie Boże, bluźnierstwa srogiego, 

boć to  idzie o tw ą moc, wszechmocność i władzą, 
k tórą Asyryjczycy pychą swoją gładzą.

160 Bo ty  w niebie panując słyszałeś te  słowa,
które mowi pogańskich ludzi harda mowa” .

Sam też kroi Ezechijasz o krzywdę swą wołał 
do Boga i modlitwy gorące odsyłał, 

iżeśmy Boga jego ta k  letko ważyli,
165 władzą takiego Pana i bez wstydu lżyli.

Byśmy ta k  ÏTezrochowi naszemu łajali,
mocy jego i władzy często umniejszali — 

coż rozumiesz, jakie by na nas puszczał kary?
Gardłem by  przypłacił tego i młody, i stary!

170 Tości się nam  też stało od izraelskiego 
Boga, Pana kościoła jerozolimskiego.

Takci długo wołali do niego Żydowie, 
aż pobici polegli Asyryjczykowie.

12 №e mieczem ani strzałą ten Bog nas zwojował,
175 ale srogiem powietrzem tak  nas pomordował.

Sto ośmdziesiąt pięć tysięcy na placu zostało...
O Babsaces, Eabsaces, uważ, co się stało: 

rad  teraz Ezechijasz, radzi i Żydowie,
z onych wielkich nędzników zostaną panowie.

180 Eozdzielą się namioty, wezmą wielkie skarby,
z utrapionych nędzników będzie nam lud hardy.

Co rozumiesz, jaką cześć czynią Bogu swemu, 
k tóry  je Wyswobodził, ubogacił к  temu?

w. 148: pomoc króla Egiptu — szczegół z Ksiąg królewskich, IV 18, 21.
w. 151: wskażenie — odezwanie się.
w. 159: gładzić — niszczyć, zacierać,
w. 175: powietrze — zaraza.
w. 180: namioty — archaiczny narzędnife: namiotami.
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Wysłuchał ci, wysłuchał żydowskiego króla,
185 patrzy-ć teraz z weselem: trupów pełne pola 

leży przed Jeruzalem ku pociesze jego.
Ach, Eabsaces, Rabsaces, coś tu  będzie z tego!

Ono króla naszego tak  mamy smutnego, 
z u tra ty  ludu swego barzo strapionego.

190 Obawiać się nam  trzeba, by z złego trefunku 
do większego nie przyszli żalu i frasunku.

EABSACES

Pamiętam, iżem mówił — bo tak  mi się zdało
i żem już był zwojował miast inszych niemało —

195 żem miał Jerozolimę zniszczyć i wywrócić, 
kościoł, ołtarze, mury na pole obrocić, 

króla związać i Żydy wszystkie poniewolić, 
bogowi Ne zr och owi służyć przy niewolić.

Dlategom- mało ważył Boga żydowskiego,
200 mniemałem być Nezrocha nadeń mocniejszego. 

Cieszyć króla naszego słusznie nam  przystoi; 
gdy już w Nin iwie siedzi, a kogoż się boi?

13 Jeśli się też frasuje, że ludu niemało
w Żydostwie poginęło — przygodą się stało.

205 Na męstwie, dobrej sławie nic jemu nie zeszło, 
choć i ludzi niemało teraz mu odeszło.

Gdyby go porażono jakim  wstępnym bojem, 
tedyby sromotę miał z wielkim żalem swoim.

Ale co potajemnie od Boga pochodzi,
210 tego żaden frasunkiem sobie nie nagrodzi.

Trudno tem u zabieżeć, co tajemnie bywa;
niechajże kroi frasunków niepotrzebnych zbywa.

Aza nie wie, iż Fortuna jest barzo odmienna,
we wszystkich sprawach swoich każdemu przeciwna? 

215 A Eapsarys poradnik jeszcze tam  u niego —
o, m ądra ona głowa! — nie rozrządzi-ć tego?

w. 196: na pole obrocić — zrównać z ziemią.
w. 200: składnia według łacińskiego a.c.i.: mniemałem, że Nezioch jest...
w. 204: Żydostwo — tu : kraina ludu żydowskiego.
w. 206: nie zejść — nie ubyć. , ,
w. 207 : wstępny boj — bezpośredni otwkrty atak.
w. 215: poradnik — rajca.
w. 216: rozrządzić — rozważyć, rozpatrzyć.



„H IS T O R Y JA  O STAREM  I  M ŁODEM T O B IJA SZ U ” 235

Tylko więc frasunkowi rada nie pomoże;
wiesz też to  sam podobno, Tartanie nieboże,

co to  jest serdeczny żal, co frasunek w słowie,
220 pewni to więc bywają do śmierci posłowie.

TARTANES

Aza się nie ma o co kroi pan nasz frasować 
i ludu straconego więc nie ma żałować?

RABSACES

226 Ale się to nie wróci, Tartanesie miły,
by się też miały spękać wszystkie w królu żyły!

Trudno się kusić o to, co już nie może być, 
lepiej płynąć za wodą, niż pod wodę brodzić.

Toć jest prawego męża, co swoje trefunki 
230 umie w sobie uskromić oraz i frasunki.

14 TARTANES

Podźmyż tedy do króla tak  zasmuconego, 
pocieszmy go z Eezrocha, boga syréjskiegc.

Powiedzmy mu, żeć koniec tej przygody jego,
236 może w mieście Niniwie nie bać się niczego.

A jeśli się obawia żydowskiego Boga — 
jednoć przed Jeruzalem ręka jego sroga.

Jest się też na kim pomścić tej to  srogi krzywdy: 
wieszać kazać w królestwie niecnotliwe Żydy!

240 To krolowi poradzisz, tylko się pospieszyć,
iż się tak  krwią żydowską wnet może pocieszyć.

RABSACES

Ba, toć dobra porada panu gniewliwemu 
i ta k  może pogodzić frasunkowi swemu.

245 A też ci tu  z tych łotrow nam  mały pożytek,
lichwią ludźmi, jak mogą, toć ich handel wszytek.

Namnożyło się w mieście złodziejow niemało,
a ukradszy — gdzie szukać? — u Żyda Zostało.

w. 228: lepiej płynąć za wodą, niż pod wodą brodzić — przysłowie; por. S. A dal- 
be rg , Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa 
1889 — 1894, s. y. Pływać 2, 11, 12.

w. 229: Toć jest prawego męża — jest rzeczą prawdziwego męża... 
w. 233: w pdruku: syrejskiego. 
w. 244: pogodzić — zaradzić.
w. 246: lichwie ludźmi — wyzyskiwać ludzi po lichwiarsku.
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N'a kozerę, na kostki, a w karczmie na gracze 
25° Żydowie są szkodnicy, każdy na nich płacze.

Kupuje zgoła Za dar od złego łotrzyka 
i szkodzi ubogiego chłopa, rzemieśnika.

TARTANES

Nie tylko oni szkodzą tym  naszym prostakom,
255 rzemieśnikom ubogiem, chłopom nieborakom.

Często się to przytrafia u  naszych żołnierzom, 
iż się głodu nacierpią dla tych to  szalbierzow;

u których, wiesz, że bywa też pieniądz niespory, 
m ają pewne u Żydów u tra ty  komory.

15 260 ,,Daj na łańcuch na szalę, ty  Żydzie Jakubie!” — 
nie wykupi-li na czas, to otrzyma sobie.

Przeto są sprawiedliwe na Żydy przyczyny, 
może je kroi wygładzić za ich własne winy.

Babsaces i Tartanes idą do Króla га rąpe 
265 się jąwszy.

Podźważ, miły Eabsaces, do króla naszego, 
z naszej porady ulży frasunku swojego.

Pokłoniwszy się, pozdrowią Króla przed nim 
stanąwszy :

270 Bądź pozdrowion, panie nasz, królu najaśniejszy, 
ty  jesteś pan nad krolmi, a my lud podlejszy.

KROL SENACHERYB |

O, radem  ci, Eabsaces, moj miły hetmanie,
żeś się z tej tam  przygody zdrowo wrócił do mnie.

275 Coż się to  tam  wżdy stało tak  nieszcześliwego?
Wojska sie nie wrociło nic asyryjskiego...

Eapsarys, T artan  z tobą — wyście tam  trzej byli 
i nie wiem, jakoście wżdy tam  ludu pozbyli.

w. 249: kozera, kostki — gra w karty , w kości, 
w. 251: za dar — darmo.
w. 259: sens: u Żydów znajdują żołnierze miejsce do utraty , 
w. 260: w pdruku: Daj na łańcuch, na szalę — co można odczytywać także: 

Daj na łańcuch, na szatę; Dajno łańcuch na szalę; Dajno łańcuch na szatę. Lekcję 
przyjętą (literalnie najbliższą oryginałowi) uzasadnia najlepiej treść w. 261, gdzie 
mowa o wykupie zastawu, a więc rzeczy oepniejszej niż uzyskana w zamian kwota 
pieniężna, przepadającej na korzyść wierzyciela w wypadku przeterminowania 
wykupu. Sens przeto w. 260 wydaje się następujący: „Daj na szalę (grosiwo) pod 
zastaw łańcucha...” lub: na wagę łańcucha” .
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A to  mię jeszcze dziwniej, że bez wszego boju 
28° przyszliśmy z wielkiem ludem к  takiem u rozboju.

Jam  was posłał do miasta, samem w oboz[i]e był 
cały on dzień, całą noc; na was-em się spuścił.

A wstawszy już nazajutrz, z nam iotu wynidę, 
patrzę — a wszyscy leżą; do jednego przydę,

285 pytam : ,,Aza nie czas wstać, albo cię kto pobił,
czyś się jeszcze nie wyspał, jeśliś długo robił?”

16 I  ujrzę, a on um arł; ruszę i drugiego —
pełne pole postrzegłem ludu pomarłego.

Strach mię wielki pochwycił; słudzy moi mili 
290 jako liście się trzęśli, którzy przy mnie byli.

Takżeć i do tych czasów tak  barzo truchleję
i co sobie na to wspomnę, dobrze nie omdleję.

Boście boga Nezrocha w czym tam  obrazili, 
albo ofiar przystojnych jemu odmowili.

295 Musieliście, musieli jachać z gniewem jego,
przeto się na nas pomścił srodze gniewu swego.

RAPSARYS

Chciej posłuchać łaskawie, królu, sługi swego.
Nie obraziliśmy sami boga syryjskiego.

300 Słuchałem ci ja  dawno, że jest Bog na niebie
mocny i sprawiedliwy, nie da się śmiać z siebie.

K tórzy się jego woli, mocy sprzeciwiają, 
znacznie, srodze, okrutnie karani bywają.

Do tego Boga Żydzi z królem swym wołają 
305 i w niebezpiecznościach swych serdecznie wzdychają.

Ten Bog (jako słychamy) króla egipskiego,
Bochorysa imieniem, z wszytkiem ludem jego

pierwej srogiem karaniem w Egipcie pokarał, 
potym  w Morzu Czerwonym utopił i zalał.

310 Ci Żydowie złośliwi swego Boga mocą
stali się zwycięzcami za jego pomocą.

K arał dla nich i króle za występek brzytki, 
nie przepuścił nikomu, a im dał pożytki.

w. 280: rozboj — tu: rozbicie, 
w. 292: dobrze — tu: omal.
w. 299: w pdruku: syrejskiego. 306 — 307 i n. kroi egipski Bochorys — faraon 

(hist. Merneptah), za którego panowania Mojżesz wyprowadził Żydów z Egiptu; 
tu nawiązanie do I I  Ksiąg Mojżeszowych Exodus 8 — 12; 14, 21 — 28. 

w. 303: znacznie — tu: uderzająco dotkliwie.
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Ballaana zabili, choć im nie złorzeczył,
315 tylko że miał tę  wolą tak  go ich Bog skrócił.

17 Tak się i mnie coś widzi, że w tej to  przygodzie,
w obleżeniu takowym i w niemałym głodzie 

tego Boga wzywali, aby je wysłuchał.
Widziałem samego króla, iż serdecznie wzdychał 

320 i słyszałem modlitwę, gdy wołał do niego:
„Zmiłuj się Panie, zmiłuj, a broń ludu twego!

Skłoń uszy, otworz oczy, a uważ u siebie, 
jako się pośmiewają ci poganie z ciebie.

Posłał list Senacheryb, który to miał w sobie,
325 że ciebie, Pana Boga, lekko waży w niebie.

Zbawże nas ręki jego — do ciebie wołamy,
boś ty  jest wszechmogący tę  nadzieję mamy. 

Niechaj asyry[j]ski kroi i panowie jego
moc twą znają wszechmocną panowania twego” .

330 Kiedym mu list twoj oddał, tom  od niego słyszał, 
że od płaczu wielkiego już zaledwo dyszał, 

tego Boga mocnego iżeśmy wzgardzili
i słowa przeciw niemu niecudne mówili.

I  Żydowie z królem swym wołali do niego:
335 „Wysłuchaj nas, nasz Panie, z miłosierdzia twego!” 

Za jego dopuszczeniem takeśmy skarani,
lud wszystek nam  poginął, przyczynąśmy sami.

Z ucisku tak  wielkiego Ezechijasz z swemi
wszyscy teraz na wolności z bogactwy naszemi.

340 Jeszczeć to nic, nasz panie, gdy ciebie samego 
widziemy tu  przed sobą na ciele zdrowego.

Nie jednako na wojnie. Fortuna się toczy, 
az dobrze się pokaże, drugi raz odskoczy. 

Odpocząwszy Zaś sobie pomściemy się tego,
345 nagrodzi Nezroch despekt m ajestatu twego.

18 A teraz się nie frasuj, mała to przygoda,
bo co się już nie wróci — o tym  myślić szkoda. 

Lekkać to krzywda bywa, co się oddać może, 
jeśli bog asyryjski Nezroch dopomoże.

w. 314: Ballaan — Balaam, wieszczek mezopotamski na usługach Moabitów 
i Madianitów, zabity przez Izraelitów, o czymViF K sięg i M ojżeszowe N u m eri 31, 8.

ww. 342 — 343: F ortuna się toczy ... — przysłowie; por. S. A d a lb erg , op. cit., 
s. v. F ortuna  8.
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350 KROL

Azaby tak  wiele mógł ten to Bog żydowski, 
żeby mógł razem zabić poczet asyryjski!

Jać  tego Boga nie znam, nie chcę o nim wiedzieć! 
Przyjdzie Żydom i z królem w niewoli posiedzieć!

355 RABSACES HETMAN

Królu moj miłościwy, niż to jeszcze będzie,
kiedy wielki m ajestat twoj na konia wsiędzie,

aby się pomścił krzywdy i tak  wielki szkody — 
możesz tu  szukać sobie w swej ziemi nagrody.

360 Salmanazar, ojciec twoj, Żydy zwyciężywszy
przygnał ich jako bydła, dań na nie włożywszy,

i już się tu  wmieszkali, majętności mają.
Pobierz im majętności; niech wszystkich ścinają!

A potym  oglądamy, jeśli je wybawi 
365 Bog, o którym  Eapsarys ta k  tu  wiele prawi.

TARTANES MARSZAŁEK

Nie czuję lepszej rady do gniewu świeżego, 
jedno ten lud wytracić zgoła do jednego!

A tak  się nam nagrodzi nasze utrapienie 
370 .. i królewski frasunek weźmie pocieszenie.

/  RAPSARYS KANCLERZ

Nie bywam lekkomowca; wie to sam kroi do mnie, 
że ja  radą swą zawsze rad udzielam skromnie.

19 Ale mi się podoba barzo rada wasza;
375 jeśliże kroi przyzwoli, będzie dobra nasza!

Ciesząć się oni z tego, co nas tam  potkało,
więcby je też zasmucić — tak  by mi się zdało.

ffie poradzi n ik t lepiej krolowi naszemu.
Objawić to w Niniwie wszem wobec każdemu!

380 A ty , królu panie nasz, już się nie rozmyślaj: 
pod pieczęciami swemi ty  dekreta wydaj,

w. 352: razem  — tu: od razu. 
w. 357 : w pdruku : wsiądzie.
w. 360: Salm anazar — Salmanassar, który uprowadził do niewoli w Niniwie 

ludność żydowską z Galilei, m. in. Tobiasza; por. K sięg i Tobiaszowe 1, 10, 14.
w. 364: oglądam y — w staropolszczyźnie regularna forma czasu przyszłego; 

ujrzymy.
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by za nam[n]iejszy występ gardłem je karano, 
a twego rozkazania pilno przestrzegano.

Kiedybyś je tak  zgoła wygubić rozkazał,
385 mniemam, żeby[ś] tą  srogością sam siebie obrażał; 

by ludzie nie mniemali, że z gniewu samego 
rozkazałeś zabijać Żydy państwa twego.

Ale kiedy to  będzie z nam[n]iejszej przyczyny, 
okaże się m ajestat królewski bez winy.

390 A żeby też już więtszą srogość tw ą poznali — 
zakazać im pogrzebow, by się nie chowali.

Niechaj [że] je tak  psi źrą, niechaj ptacy jedzą,
iż to cierpią za gniew twój, niechaj o tym  wiedzą.

KROL

395 Znam to teraz za prawdę: kiedy rady wiele —
a nawięcej od mądrych, mogę to  rzec śmiele — 

tam  łatwie doma radzić może i u ludzi
bezpiecznie postępować, nigdy się nie zbrzydzi. 

K tóry ma ludzie mądre, a ich słucha rady,
400 nie uczuje frasunku, nie boi się zwady.

Szcześliwe to krolestwo, które pierwej radą
20 doma rzeczy stanowi aniżeli zwadą.

O, jako szczęśliwy kroi, kiedy się osadzi
m ądrą radą ze wszech stron, nic mu nie zawadzi. 

405 Kiedy przydą frasunki, oni z nim litują,
skarby, majętnościami wnet go poratują; 

coż milszego nad zdrowie, wżdy go nie litu ją 
i żywot w śmierć obrocić nam[n]iej nie żałują. 

Wiedzą bowiem jak  ciężko sercu królewskiemu,
410 gdy go kto czym obrazi albo zmilczeć jemu. 

Gniew królewski podobien rozgniewaniu lwiemu;
a prawdziwieć przyrownian podobieństwu temu, 

bo lew, acz się nie pomści i długo zamilka, 
widząc nieprzyjaciela okrutnie nań ryka —

415 i my także, to  wierzcie, ten obyczaj mamy, 
krzywdę nam  uczynioną długo pamiętamy.

w. 382: w ystęp  — dziś. występek.
w. 405: oni — (panowie) rada (por. w. 404)|fdoradcy. litowaó z k im  — tu: współ

czuć, żałować kogo; por. 407.
w. 411: cytat z K sią g  przypow ieśc i 19, 12 (por. 20, 2).
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A tak  votum  to  wasze mnie się już podoba; 
uroście stąd nam  wszystkiem niemała ochłoda.

Owoć macie m andaty. Eozkażcie mordować, 
i w kolebce żydowskich dzieci nie szanować!

RAPSARYS weźm ie list od króla i  rzecze do drugich:

Widzicie, bracia mili, iżeśmy wygrali: 
króla uweselili, radę dobrą dali.

Te m andaty w №niwie burmistrzom je oddać, 
żeby je eksekwował co naprędzy posłać.

Do starostow na zamki także je poślemy,
a tak  sie nad temi łotry i z królem pomściemy.

TOBIJASZ STARY o tym  się. dow iedziaw szy do A n n y  
żony sw ojej rzecze:

21 430 Coż się dzieje, moj Boże, silny rozruch będzie!...
Bada króla naszego na ratuszach wszędzie, 

wydano znać m andaty, by nas zabijano, 
łupiono z majętności, stoi napisano.

Coż tu  działać, ma żono, przydzie nam  uciekać,
435 jedno nie wiem, mieszkania nie wiem kędy szukać. 

Boć we wszystkiem królestwie to  jest rozkazanie, 
powiedział mi Tartanes, bo jest łaskaw na mnie. 

Coż, my wiemy, że P [an] Bog srodze je pokarał, 
n ikt mu tam  nie pomagał, Bog to sam udziałał,

440 że pomarli na polu od powietrza złego,
które wyszło za gniewem Boga nawyższego. 

Dawnoć kiol Senacheryb ma nas w nienawićści, 
atoż gniew jego przyszedł teraz bez litości.

ANNA TOBIJASZOWA ŻONA

445 Milcz, Tobijaszu miły, juści tam  wołano, 
aby o leda występ Żydy zabijano.

Ci to  ludzie przed domem słudze powiadali, 
co na rynku w uszy swe wołania słuchali.

TOBIJASZ STARY

450 Gdyż tak  P[an] Bog przypuścił te niebezpieczności, 
na mię i bracią naszę srogie doległości,

w. 417: votum  — wniosek.
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pójdę do nich, ciesząc je, by  nie rozpaczali, 
łaski i miłosierdzia bożego szukali.

Znać, moja miła Anno, boską sprawiedliwość,
455 aby się wżdy nam kiedy zbrzydziła nasza złość. 

A tak  już idę do nich, dam im pocieszenie; 
będą li potrzebować dam i wspomożenie.

22 Wszakeśmy swego chleba zawżdy używali,
nędznego z braci naszej z chęcią wspomagali.

460 ANNA

Ugadzaj, Tobijaszu, gniewu królewskiemu, 
nie biegaj po ulicach, lepi siedzieć w domu. 

Będziesz tak  długo biegał, aż tego przypłacisz, 
mnie żonę, syna twego i majętność stracisz.

465 №c ci po tym  włóczeniu, nie bądź ty  prorokiem,
proszę, daj tem u pokój; przypatrz się swym okiem, 

jaki gniew, jaka srogość i prześladowanie!
Nie bądź ty  pierwszym na plac, na srogie skazanie 

ciebieć naprzód wywiodą i na śmierć wydadzą.
470 Słuchaj, bo też niewieście rady nie zawadzą.

TOBIJASZ

Aza nie wiesz, ma żono, co Pan Bog rozkazał, 
a na więcej onemu, komu majętność dał?

„Bozłom chleb ubogiemu, nakarm  łaknącego,
475 otworz dom nędznikowi, przyj mi ubogiego,

przyrzućże go i suknią, gdy nagiego widzisz, 
jeśli nędzą od Boga skaranego ujrzysz” .

Ciałoć jest własne twoje, gdy jest b ra ta  twego; 
nie żałuj, miła żono, udzielić mu czego,

480 jeśli nie jest przyczyną do swego ubóstwa
pijaństwćm, niecnotami — skąd dosyć łotrostwa;

Co się czyni ubogiem, a w łotrostwie pływa, 
takowemu jałmużna więcej szkodną bywa.

Takim szkoda i świata, nie tylko jałmużny,
485 bo ten  swoim żebraniem P[ana] Boga bluźni.

23 Smutnego też pocieszyć, nie żałować pracy
umarłego pochować lub we dnie, lub w nocy,

w. 461: ugadzaó — tu: układnie być posłusznym, 
w. 476: przyrzucić  czym, — przykryć. 
w . 481: w pdruku: pijaństwym.



„H IS T O R Y JA  O STA R EM  I  M ŁODEM  T O B IJA SZU ” 223

kiedy nas bez pogrzebu psom miotać kazano, 
oto tej nędznej ziemi już nam  zabraniano.

490 By mi zdrowia ostradać i gardło położyć, 
na te  święte uczynki i majętność łożyć, 

gdyż to  P[an] Bog rozkazał — czemuż go nie słuchać, 
gwoli niemu majętność i zdrowie ostradać?

Mam 10 funtów srebra i to  wezmę z domu,
495 pożyczę z bracicj mojej, trafi-li się, komu. 

t
ANNA

I  tyś człowiek, ja wierzę, jest zapamiętały, 
sam o się i też o mnie, o syna niedbały.

E ad  byś wszystkę majętność swoję wyplądrował,
500 trochę swego zebrania bez potrzeby rozdał.

Łatwieć, łatwie utracić zdrowie i majętność,
żebrakiem łatwie zostać przez swą złą opatrność. 

Ale kiedy znędzniejesz — aż tu  żebrać musisz; 
trudno masz kogo prosić, kiedy swe rozpruszysz.

506 TOBIJASZ

M e opuści nas P[an] Bog, Anno żono miła,
wszak wiesz, iż przodkow naszych było barzo siła, 

którzy Bogu naszemu uprzejmie ufali, 
nigdy nie opuszczeni od niego bywali.

510 Coż się ale mam bawić, już muszę iść w drogę,
pójdę, już jest z południa, bawić się nie mogę.

24 ANNA obłapi Tobijasza, płacząc rzecze:

Boże cię już błogosław, miły Tobijaszu!
Czyń tak, abyś nam  wszystkim jakiego hałasu 

615 nie nabroił; dobrze wiesz, co się działo z tobą.
Jednak dla towarzystwa weźmi sługę z sobą.

TOBIJASZ od A n n y  odchodząc, do sługi swego im ieniem  
Z ufanesa rzecze:

Zufanes, sługo wierny, weźmi ta jstrę  na się,
620 a podź za mną z pilnością, aż się wrócę zasię.

w. 602: opatrność — tu: przezorność,
w. 608: uprzejm ie  — szczerze,
w. 514: hałas — tu: awantura; kłopot,
w. 519: ta jstra  — sakwa, torba.
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ZUFANES SŁUGA

Idę, panie, za tobą, acz nie barzo śmiało,
bom widział zmordowanych już Żydów niemało.

Ostrzegać się tu  musiem, by nas nie pobili 
625 ci, które burm istrz z radą tu  postanowili.

Alcć ono ja widzę dosyć strapionego 
jakiegoś Żydowina i nader nędznego.

Idzie tu  prosto ku nam, ogląda się często, 
znać, iże nieprzyjaciół ma w Niniwie gęsto.

830 Wtenczas ow nędzny imieniem  GABELLUS
przystąpi i rzecze:

Radem zdrowiu twojemu, Tobijaszu miły,
czasy te, w których żyjem, bodaj się nie śniły!

TOBIJASZ rzecze:

535 Widzi mi się, Gabellu, żeś z Naftalinowego 
rodu syna młodszego i Jakobowego.

25 Widzę: barZoś zubożał, miły Gabelluszu,
utonąłeś w tej nędzy prawie aż do uszu.

Miałeś się przedtym dobrze; coż ci się to  stało? —
640 a teraz dosyć słabo i suknie masz mało.

GABELLUS odpowie:

Nie moją niedbałością nawiedzony-m nędzą,
jedno boskiem skaraniem. Wszyscy o tym  wiedzą,

jako mię poimano z żoną i z dziatkami,
646 do Medyjej zagnano, do niepłodnej ziemi,

gdzie wszystkiego zbyt skąpo i chleb się nie rodzi, 
słońce zboże wypali, też i ludziom szkodzi.

Jedno sobie z migdałów nędzny chleb pieczemy, 
wszakże więcej korzenie, niby świnie, jemy.

w. 626: postanowić — ustanowić (na kaźń Żydów).
ww. 630 — 681: według Biblii gdańskiej dowolność; Księgi Tobijaszowe 1, 16—16 

mówią tam: „Potym wyprawiwszy się do medskiej ziemie, dałem do schowania Ga- 
baelowi bratu Gabryjaszowemu w Rages w krainie medskiej dziesięć talentów sre
bra” ; por. 4, 1, 21. Natomiast katolickie wersje mówią o wspomożeniu Gabellusa 
(także w Rages), J\ Leopolita — „na szultbrif własnej ręki” , J. Wujek — na 
cyrograf. ,

w. 636: z Neftalinowego (w pdruku: Neptalinowego ; zapewne ułomny zapis 
postaci łacińskiej z -ph-) rodu — z tegoż co Tobiasz pokolenia Neftalego. 

w. 645: Medyja — kraina w dzis. Iranie.
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550 J30 gdzie ziemia nalepsza Medczycy zabrali, 
a nas, swe niewolnik i, na płoną zagnali,

Do tego piaty wielkie, wielkie są pobory —
płacić, by wszystko bydło miał przedać z obory!

I  teraz nas starosta w tym  czasie obesłał,
555 żebyśmy dań dawali kroi do niego zesłał.

A ja nędzny zubożał, nie mam czym zapłacić;
chodzę, szukam i proszę, gdzie czego pożyczyć. 

Zastawiłbych i dzieci, by mi kto pożyczył,
wżdyć mię P[an] Bog wspomoże, tedybych zaś wrócił. 

560 Bo jako mię starosta gdziekolwiek zajedzie,
już nie będzie nade mną żadne miłosierdzie, 

a nawięcy w tym  czasie, kiedy gniew królewski 
zajuszył się zagubić wszystek naród judzki.

26 TOBIJASZ obrociwszy się do sługi swego rzecze:

565 Daj[że] tajstrę, Zufanes, pożyczę ja  jemu
tego wszystkiego srebra, jako bratu  swemu.

Kiedy wszechmogący Pan potym  cię wspomoże, 
pamiętaj mi to oddać, Gabellu niebożę.

Teraz sulbrychtem swoim wyznaj ten dług na się;
57° gdy cję p[an] Bog wspomoże, zapłacisz mi zasię.

GABELLUS i na poły z płaczem dziękuje Tobijaszowi:

Bożeż ci to  sowicie nagrodź miłosierdzie!
Będę twoję uczynność opowiadał wszędzie,

Pana Boga naszego będę za cię prosił,
675 abyś hojną nagrodę od. niego odnosił.

A teraz ci sulbrychtem ten to  dług waruję; 
oddam jako się godzi, jeszcze podziękuję.

Pojdę do domu swego, małżonce to  powiem,
P[ana] Boga niech prosi i z swoim narodem,

580 żebyć z swym miłosierdziem nagrodził obficie 
tę  łaskę, pokiś tu  żyw i na onym świecie.

w. 651: płoną — ziemie nieurodzajne, 
w. 552: płaty  — czynsze.
w. 563: zajuszyó się — tu: zaciekle zawziąć się.
w. 569: sulbrycM — z niem. Schuldbrief: list dłużny, pokwitowanie, 
w. 580: w p druk u: żećby.

M iscellanea staropolskie, 3 15



ZUFANES w tym  przybieây prętko i  rzecze:

Widziałem sam człowieka zamordowanego, 
znać, że Żyda zabito narodu naszego!

585 I  słyszę, że ich więcy leży na ulicy,
a żaden z nich nie żyje, pobici są wszyscy.

TOBIJASZ rzecze:

Pojdę teraz do domu, żonę swą oglądam 
i synaczka, ktorego dawno widzieć żądam.

27 690 Skoro słońce zanidzie, wądół ukopamy
i te  ciała już zmarłe w nocy pochowamy.

I  odejdą na stronę.

226 м. p .

RAPSARYS p rzy jd z ie  do króla skarżąc na Tobijasza

O królu na jaśniejszy, coż się to wżdy dzieje,
595 że twoje rozkazanie przestępują śmiele?

Rozkazałeś, zabitych aby nie chowano
Żydów, co je za winę już na śmierć skazano.

Tobijasz Żyd, niebaczny na twe rozkazanie,
o tych trupach zabitych ma wielkie staranie.

600 Kradnie je na ulicy i do domu nosi,
a w nocy potajemnie [c]hować je wynosi.

Przetoż z dekretu twego słusznie karan ma być, 
rozkaż żonę, samego, ba i syna zabić,

a majętność zabrawszy tego łotra złego —
605 tak  go się godzi skarać za występek jego.

KROL

Wiesz zapewnie, Eapsarys, ty  nasz miły wierny, 
że nasze rozkazanie zgwałcił Żyd niewierny.

M c mu inszego za to  ma być — o gwałcenie 
610 już eksekwować nad nim twoje osądzenie.

Godzien śmierci przestępca i z narodem swoim! 
Niechaj będzie za pewnym to dozorem twoim.

RAPSARYS

Pojdę ja  i z pilnością o to  się postaram,
615 że [tak] on Żyd Tobijasz prętko będzie skaran.

w. 611: naród — tu: ród, por. 28, 643iin.
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28 Powiem Tartanesowi już królewską wolą,
jako rozkazał skarać żydowską swą wolą.

Aleć go widzę ono к sobie idącego
Tartanesa naszego, przyjaciela mego.

620 Tartanesie, przyjacielu moj dawny i miły,
rozmowy z królem naszym wej takowe były:

osądził kroi już na śmierć Żyda Tobijasza,
żonę, syna, rodzice — będzie dobra nasza! —

o to, iże pogrzeby swemu narodowi 
625 przeciwko królewskiemu czynił mandatowi.

TARTANES

Dziwno mię temu, że tak  przez bytności mojej 
stał się dekret pokątny z porady tam  twojej.

S tarać się o to będę, gdyż się krom mnie stało,
630 dekret Tobijaszowi szkodzić będzie mało.

Ale idę do króla i pana naszego,
tam  się tedy dowiemy nalepi wszystkiego.

Tak krolowi powiemy z urzędu naszego, 
że iść czas do kościoła boga syryjskiego,

635 do Uezrocha, aby go nawiedził z tej drogi,
boć mu się potym  z gniewu okaże być srogi.

Tylko wprzód chłopca swego do domu odprawię; 
odprawiwszy, za tobą prętko się tam  stawię.

B ozejdą się: B apsarys do króla, a TARTAN do Chłopca swego 
640 tak rzecze :

Chłopcze moj, idź do domu Tobijaszowego, 
a ostrzeż go ode mnie, przyjaciela jego,

aby uciekł co rychlej i z narodem wszytkim, 
bo ich pewnie pobiją za gniewem królewskim.

2 9 846 „Dekret wyszedł takowy, żeś zamordowane
grzeb[ł] nad wolą królewską i nad rozkazanie” .

CHŁOPIEC rzecze:

Idę zaraz i spieszno, moj łaskawy panie,
a coś mi [tu] rozkazał, prętko się tak  stanie.

w. 621: wej — oto.
w. 627: przez  — gwarowe: bez.
w. 629: krom — bez, pod nieobecność.
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65° Tartanes idzie za Rapsarem, a Chłopiec zaś jego spieszy do 
Tobijasza, który będzie siedział z żoną i  z synem w kącie, jednalc 
żeby od -wszystkich mógł być widziany, i [CHŁOPIEC] rzecze

do niego:

Tartanes [owo] pan moj, postrzegłem to z niego, 
czyniąc dosyć przyjaźni przestrzega cię z tego:655

jutro  z dekretu syn twoj, ty  i z żoną umrzesz, 
syn-eś śmierci — uciekaj co narychlej możesz!

Majętność wszystkę twoję pobiorąć, niebożę;
660 jeśliże nie ucieczesz, stać ci się ta k  może.

Pomordowane Żydy chowałeś niebacznie.
Uciekaj, za ten występ zginąć masz koniecznie.

TOBIJASZ porwawszy się z żoną [i] z synem 
665 rzecze głosem:

Panie Boże wszechmocny, w tobie nadzieję mam, 
żonę miłą i syna w opiekę tw ą zlecam.

Nie raczże mię z wielkiego miłosierdzia twego 
podać w [tak] srogie ręce króla tyrańskiego.

670 W tobiem ufał moj Panie i chwalił samego,
zmiłujże się nad nami i wybaw nas z tego.

Zgrzeszyliśmy, żeś nas dał w takową niewolą, 
skłoń uszu, otworz oczy, uważ tę  swąwolą

30 tych, którzy nas mordują, biorą majętności,
676 a wżdy jednak nie mogą nasycić swej złości.

Nie baw się, miła żono, uciekać tu  trzeba,
słusznie nas Pan nawiedził z wysokiego nieba.

Idą precz za ludzie, a w tym czasie dwu synów króla Senacheryba 
przystąpiwszy, ADRAMELECH pocznie mówić do brata swego 

Sarazara :

Wiele jest, sam dobrze wiesz, nieszczęścia na świecie. 
I  to  poczytam za wielkie, moj namilszy bracie,

w. 665: głosem — głośno.
w. 678: za ludzie — za widzów. Inscenizacja Eistoryi rysuje się bardzo skromnie. 

Według didaskałii akcja rozgrywała się praktycznie w tym samym miejscu; jej 
przenoszenie było markowane „odejściem na stronę” aktorów i wystąpieniem innych 
(por. w. 769, 1474, 1497, 1966, 1990-1991, 2042, 2052, 2063, 2103, 2186, 2564). 
Przynajmniej w obrębie aktu wszyscy jego wykonawcy stali zgrupowani obok sceny: 
po wyliczeniu postaci aktu II autor nadmienia : „Te osoby zgromadziwszy się, wyni- 
dzie naprzód Tobijasz stary...” (w. 996). Tymczasem ucieczka rodziny Tobiaszowej 
wiedzie aktorów „precz za ludzie” (w. 678), „miedzy ludzie” uciecze następnie służebna
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kiedy syn ojca swego łaski przyrodzony 
nie zna, ani jej widzi miłości wrodzony.

685 Kimże się inszym cieszyć ma synaczek każdy, 
jedno gdy na ojcowską patrzy łaskę zawżdy.

Coż inszego jako to synowi przystoi, 
kiedy ojcu posłuszny onego się boi.

Jużci owi ponoszą gniew ojcowski słuszny,
690 którzy dają przyczyny i są nieposłuszni.

Tym bogowie, tym  ludzie wszyscy za złe mają, 
którzy ojca gniewają, ba! — i podczas ła ją; 

także swoim pijaństwem, kozerstwem, gnuśnością 
rodzice swoje niszczą, opętaną złością.

695 O takich ja tu  mówię, sam się w tym  nie czuję,
wżdy jednak o[j]cowski gniew zawszędy znajduję. 

Ojcam swego nie widział... — z pamięci mi wyszło!
Nie mogę się domyślić, skąd by mu to  przyszło. 

A ja widzę, że on się zawiera z inszémi,
7°° przez nich nic nie uczyni, rad zasiada z  nimi. 

Bych wiedział, żem rozgniewał tego ojca mego, 
szedłbym już i przeprosił, żądał łaski jego.

31 Gdyż tak  bowiem przystoi każdemu synowi,
kiedy co nieprzystojnie uczyni ojcowi:

708 upaść do nog ojcowskich, wyrzec się wszystkiego, 
a prosić miłosierdzia poprzestawszy złego.

Delida (w. 1785), pośród „ludzi” odbywa się także pogoń Chimery zà młodym Tobia
szem (w. 1499). М. P. przeto zdaje się odróżniać „osoby” — czyli aktorów od „ludzi”, 
czyli publiczności; por. już w przedmowie: ta Historyja przez wyćwiczone osoby 
do każdego aktu, mianowicie żaczki [...], miała być reprezentowana” (w. 26). Drama- 
topis sytuował grę w pomieszczeniu zamkniętym czy na podłodze, czy na podium — 
trudno rozstrzygnąć, żo w jakiejś izbie świadczy jedna ze scen rozgrywająca się „w puł 
izby” (ww. 2104 — 2105), dalej to, że m. in. Tobiasz siądzie w kącie (w. 652), do kąta 
uciecze Asmodeus (w. 1994) i w kącie postawi rydel Grabarz (w. 2174), Kobierzec, za 
którym ukryje się Nezroch (ww. 810, 829), oznacza raczej jakąś zasłonę zawieszoną 
w rogu izby. Sprzęty, to prawdopodobnie tron (por. stołek ww. 806), stół (ww. 2137, 
2225) i ława (w. 2397); 3 inne rekwizyty, to łaski (ww. 83, 1376), сер y (ww. 85, 830), 
kosa (w. 85), tajstra (ww. 519, 565), kij (ww. 810, 815 — 816), miecze (w. 812), rydel 
(ww. 1591, 2044), bicz (ww. 1771, 1786), kadzidło (w. 1993), łańcuch (w. 1996); 
ze strojów — jakaś skóra dla Chimery (ww. 995, 1499) oraz skrzydła dla Anioła 
(w. 1376). — Odmienną uprzednio interpretację „łudzi”, a także inne szczegóły por. 
u T. W itcza k a , op. cit., s. 108 — 109.

w. 692: podczas — niekiedy, czasem.
w. 695 : czuć się w czym — dzis. poczuwać się do czego, 699 : zawierać — zamykać 

(na tajemne narady).
w. 702: żądać — prosić.
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Alem ja nieszczęśliwy, nigdy ojca swego
nie obraził, wżdy jednak nie znam łaski jego.

O nieszczesna Fortuno, tyś pani odmienna,
710 u ciebie się znajduje nieludzkość codzienna.

Pierwejem znał tak  wielką łaskę ojca mego,
czymem się zawżdy cieszył, bo nad mię żadnego

w oczach swoich nie lubił do wszelaki rzeczy 
nikogo godniejszego i miał mię na pieczy.- 

715 Przez: mię listy tajem ne, przez mię i urzędy 
każdemu były dane i posłane wszędy.

Ty lepiej wiesz, Sarazar, do jaki godności 
wysadził mię był ojciec, także dostojności.

Teraz wszystkiego nie mam, opuszczonym prawie,
720 kiedy ojciec tak  na mię- patrzy niełaskawie.

Już jedno precz odjachać i szczęścia poprawić;
lecz mi się nie chce darmo, chciałbym to  objawić,

że cierpię te frasunki bez swej żądny winy.
Te napierwej pobiję, co dali przyczyny!

725 I  na ojca swojego pewniem jest złej woli,
że mię tak  precz odrzucił w niewinności moi.

Znaczneć będzie zaprawdę odjechanie moje, 
poznasz, ojcze, złą radę, pochlebniki swoje!

Poznasz też, w jaki wadze synowie być mają,
730 którzy żadnej przyczyny złej ojcu nie dają.

Tylko mi, bracie miły, trzeba twej pomocy
pomścić się krzywdy na nim lub we dnie, lub w nocy.

SARAZAR Adramelechowi tale odpowie:

Takąż ja niefortunę na siebie odnoszę,
735 która mię także trapi, dla Boga cię proszę!

Uczynił mię był ojciec, jako wiesz, hetmanem, 
zlecił mi lud wojenny i byłem już panem.

Rozgniewał się nie wiem ocz — dał Rabsacesowi 
urząd zacny hetm ański; mnie wziął, dał łotrowi.

740 Z tymże nowym hetmanem chciał Żydy zwojować, 
Ezechijasza króla z królestwem zhołdować.

Ale przyszło do tego, że lud potracili,
z trochą ludu a z ojcem ledwo się wrócili.

w. 728: w pdruku: poznać.
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I  jać dobrze nie myślę tem u ojcu swemu,
745 oddać by mu to  trzeba, porwon wszemu złemu!

Jeszczem słyszał od owych pochlebnikow jego,
że teraz, gdy wpadł w niemoc z frasunku wielkiego,

mija nastarszą bracią: już b ra ta  młodszego
naznaczył na krolewstwo państwa niniwskiego,

750 Sarchedona! Coż czynić nieboracy mawa, 
jedno o sobie myślić, poko ręku stawa.

Bo chociaż m y niewinni, ojca gniewliwego 
obawiać się musiemy, wiesz hanimusz jego.

Otoż, bracie, wiedz pewnie, że mię masz po woli,
758 pomogę ja  wszystkiego wedle woli twoi.

Mamli być pośmiewiskiem — czego złego czekać?
Lepiej nam  ojca zabić, a potym  precz zjechać.

Nie doczekamy się tu  żadnej inszy rzeczy;
sprzątnąć go, jakom mówił, mając się na pieczy.

760 Szli-ć tam  teraz do niego jego pochlebnicy, 
aby go do kościoła prowadzili wszyscy.

I  nam  tam  wolno bieżeć, tam  czas pomsty przydzie, 
bo się też nie będzie strzegł, sam w kościele będzie.

33 ADRAMELECH

765 Pozwalam ja na wszystko i kord mam gotowy,
jedno też ty  nie chybiaj swym ojcowski głowy!

Ostrożnie tylko, proszę, postępujwa sobie,
tak  go łatwie sprzątniewa — już ślubuję tobie!

Odejdą na stronę. TARTANES przydzie  do króla 
770 i  m ówić będzie:

W szystkim to jest rzecz dziwna, miłościwy królu, 
żeś tak  serce utracił w tym  żalu i bolu.

M e przystoi mężnemu, choć nań zła przygoda,
truchleć, gdyż po dżdżu bywa zaś dobra pogoda.

775 Bo lubo się nieszczeście raz na cię targnęło, 
boję się, aby Żydom tego nie żal było.

Gdyż twoja moc królewska wszędzie mocno stoi, 
jest tak  wszystkiem wiadoma, każdy się jej boi.

w. 750: Sarchedon — Esarchaddon, następca Senacheryba.
w. 774: po dżdżu bywa ... dobra pogoda — przysłowie; por. S. A d alb erg , op. 

cit., s. v. D eszcz 9, 11.
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Przeto już co inszego uważyć potrzeba :
780 kościoł twoj i też boga nawiedzić już trzeba.

Tam ofiarę uczynić, z serca jego prosić,
aby te  wszystkie troski dał pokornie znosić.

Na cię wszyscy patrzają i z twego przykładu 
biorą sobie naukę, lekarstwo od jadu.

785 Słyszałem wiele ludzi, że o tym  szemrali,
że cię w świętym kościele dawno nie widali:

„Skądże kroi ma mieć szczeście: on nie dba o boga, 
nie darmo też nań przyszła niespodz[i]anie trw oga” .

I  Nezroch, widzi mi się, gniewa się dlatego,
790 żeś go wcale zapom[n]iał, nie dbasz nic o niego.

Toć sobie rozmawiali i mówili o tym ;
słudzy mi powiedali i byłem sam przy tym.

34 Przetoż, królu panie nasz, uważ to u siebie,
do kościoła już rad  chodź, złoż przykład zły z siebie. 

798 Nie ukazuj na twarzy kłopotu żadnego,
pilnie o wspomożenie proś boga twojego.

Bo więc rada przygoda bywa po przygodzie, 
przypada i nieszczeście i szkoda po szkodzie.

Gdy kto sobie przypadłe rzeczy waży lekce,
800 Boga, by je zniósł z niego, prosić mu się nie chce.

Wszyscy się też pocieszą, gdy cię oglądają
i z weselem na twarz twą patrzyć wolą mają.

KROL odpow ie:

Rad uczynię, co ty  chcesz; dawnom myślił o tym , 
eos gdyż ze mnie ma być przykład, będę mędrszy potym.

A tak  ja już, powstawszy z tego stołka mego, 
idę i chwalić będę Nezrocha mojego.

Tedy K ro i w staw szy, ktorego Tartanes i  B apsarys pow iodą, 
aby chwalił Nezrocha, Tctory będzie stał za  kobiercem;

810 Tartanes będzie m ia ł k ij;  a skoro się K ro i do Nezrocha  
obroci, wyskoczą  SYNOWIE dw aj z  gołemi m ieczam i, 

mówiąc :

Bij, a zabij co rychlej tego króla złego,
o syny swe, krolestwo prawie niedbałego

w. 790: wcale — zupełnie. 'f
ww. 797 — 798: rada przygoda byw a po  przygodzie ... nieszczeście i  szkoda po  szko

dzie  — przysłowie; por. S. A d a lb e rg , op. cit., s. v. N ieszczęście 9, 19, 21, 24, 25, 29, 
P rzygoda  9.
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815 Tu Bapsarys uciecze, a Tartanes Icija nadstawi,
a oni w kij będą bić; wtym się Kroi obali, 

a SARAZAR domawiać będzie-.

Otoż tobie, zły królu, jakoś nas miłował, 
pobrałeś nam  urzędy, nas-eś nie żałował !

35 820 Ucieką wszyscy i Tartanes, a Kroi będzie leżał
na ziemi stękając głosem; a ŚMIERĆ z kąta 

przyszedszy tak rzecze:

Oglądaj twoję pychę, twoję mowę hardą,
którąś mówił w Żydostwie prawie z wielką wzgardą 

825 przeciw Bogu onemu, Panu wszego świata!
Słusznać się tedy za to dostała zapłata!

Nie chciałeś [ty], nędzniku, znać Boga prawego — 
poznasz więc teraz w piekle Nezrocha swojego!

Wtym Nezroch wynidzie zza kobierca 
830 i uderzy cepami kilka razy podle niego,

a Śmierć jednak niech mowi:

I  ludzie tegoż Boga chciałeś wszystkie pobić,
za co teraz i dusze — widzisz! — musisz pozbyć.

Kroi przestanie stękać;
835 NEZROCH SZATAN zawoła mówiąc-.

Jużem  wygrał, bo króla prowadzę do piekła, 
ciało i duszę trzymam, by mi nie uciekła.

Broiłeś dość na świecie, do mnieś się uciekał — 
już cię wezmę do siebie, a nie będę czekał.

840 Poznasz, co tam  za rozkosz u Plutona mego: 
siarką, smolą napawa miłośnika swego!

Wszystko tedy oglądasz, gdy cię tam  wprowadzę,
o paszczękę Cerberową namni nie zawadzę.

Porwie go Nezroch z Śmiercią i pójdą z nim precz,
845 a odprowadziwszy wróci się NEZROCH i najdzie

Asmodeusa i  będzie mu powiedał o robocie 
i godności swojej:

36 Asmodeusie bracie, powiem ci nowinę,
z k tó re j. w piekle u braciej barzo dobrze słynę, 

w. 829: za kobiercem — zob. przypis do w. 678.
w. 840: Pluton — według mitologii greckiej władca podziemnego państwa zm ar

łych, Hadesu.
w. 843: Cerber — mitologiczny trójgłowy pies strzegący wnijścia do Hadesu, 
w. 846: Asmodeus — demon imiennie występujący w Księdze Tobiasza 3, 8; 

jako „karozemny diabeł” pojawi się w satyrze Sejm piekielny straszliwy z pocz. X V II w.
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850 Przyczyniłem niemało skarbu Plutonowi,
jedno się przypatrz pilno mojemu kunsztowi.

Bo za moim staraniem już 'o jcu  synowie 
zmówiwszy się pospołu odebrali zdrowie.

Zabiwszy go uciekli na gorę Aratską,
855 a jam  w skok do Plutona niósł duszę królewską.

Zamordowanych Żydów wiele pracą moją 
poległo też w №niwie, a pewnie nie twoją.

Starałem się też o to, żeby Tobijasza 
zabito, ale uciekł; to  pociecha nasza:

860 już się kryje po górach, a majętność wzięto, 
aż do nam[n]iejszej rzeczy dobytki zajęto.

№e chciał mię nigdy słuchać ani mojej rady, 
do Boga się uciekał szukał ze m ną zwady.

Ale go nie przestanę za te  sprawy jego,
865 dam ci mu się pewnie znać, przyjęczy mi tego!

Chodziłem po ulicy, chłopu-m woz pszenice 
przewrócił, aż[e] o bruk połamał kłonice.

Toć nas mierzył fasami, kiedy deptał błoto!
W konie, [w] woźnicę kijem: „Tyś to  krzyw, niecnoto!” 

870 I  szedłem Zaś do karczmy, a oni śpiewają, 
piją i dobry myśli, nic sobie nie łają.

Wtrąciłem się miedzy nie — alić z dobry myśli 
dawszy sobie po gębie, swarzący się wyszli.

Gdy było na ulicy, dopiero sapali,
875 głowy sobie i brody garzciami szarpali.

Więc-em przyszedł na rynek, alić siedzą baby, 
przedawając na szragach ow swoj towar słaby.

37 Przystąpię bliży ku nim i żaka podbudzę,
co się przedtym  z nimi znał, miedzy nie go włudzę...

(ed. b. m. 1622 przedruk. A. Brückner. Kraków 1903. Biblioteka Pisarzów Polskich 
nr 45). Między wersami 866 — 895 Historyi o Tobijaszach a Sejmem  zachodzą zbież
ności, mianowicie w scenie kłótni przekupek (Historia ww. 878 — 893 — Sejm  według 
przedruku ww. 642 — 651), furm ana liczącego diabłów tysiącam i i bijącego woźnicę 
(866 — 869 a 686 — 690); zbieżności te  sięgają tożsamości frazeologii i rymów (876 — 877 : 
baby — towar słaby a 607 — 608; fasami mierzyć 869 a 134); Asmodeusz w Sejmie 
opowiada też o zwadach pijaków 1032 n., w Historii 870 n. Por. T. W itc z a k , op. 
cit., s. 107-108.

w. 854: gora Aratska — A rarat w Armfnii. 
w. 864: nie przestać — nie zaniechać.
w. 868: mierzyć fasami — kląć w stylu: „Do kroćset diabłów!” 
w. 877: szragi — stragan.
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880 Jak  babie chciał jabłko wziąć, ona go popchnęła, 
aże nim drugi babie szragi przewróciła, 

a baba się porwawszy nu do baby skokiem 
i dała jej ochotnie w głowę swoim stołkiem: 

„Czemuś mi, niecnotliwa, szkodę uczyniła, 
sas gorzałkę i miodownik żakiem przewróciła'?”

Ona niewiele mówiąc za łeb ją  porwała, 
a owa tymże kunsztem zaraz jej oddała.

Nuż baby za łeb z sobą, a drugie patrzały,
a widząc, iż nie żarty  — wszystkie się porwały; 

890 tam  poczęły rozwadzać swoje twarzyszki,
potym  w onym szarpaniu pobiły się wszystki, 

mówiąc jedna do drugi: „Ciotkę mi pobiła!”
„A mnie stryjną targnęła, bodaj w piekle była!” 

O, Asmodeusie moj, byłaż tam  uciecha!
895 Lud się sypał na dziwy jako owies z miecha! 

Szedłem zasię do domu, kędy dziewki były 
u jednej matki, siostry, robiły i szyły.

Tamem zwadę uczynił — i to rzecz niemała, 
która dnia wczorajszego w kościele się stała.

900 Młodsza starszej zajrzała młodzieńca krasnego 
i posłała mu chustkę wyszycia swojego.

Potym  jął się zalecać on młodzieniec młodszy, 
opuściwszy na stronę pierwszą przyjaźń starszy. 

Starszej było niemiło, przyczyn nie wiedziała,
905 dlaczego stara miłość tak  prętko zwietrzała. 

Wczora się to  przydało: gdy w kościele stała 
przed ołtarzem, chusteczkę u  niego ujrzała.

38 W net poznała, iż siostra onę chustkę szyła.
Niemiło jej to  było, przyczyny patrzyła.

910 Kiedym tam  dzisia przyszedł, barzo załawiała 
pomścić się na ni tego, tylko iż nie śmiała.

Więc ja stołek przewrócił, naprawiwszy żaczka, 
w którym  miała igły, nici jako wyszywaczka; 

a ona młodsza siostra za stołem siedziała.
915 W net starsza przyskoczywszy: „Coś mi udziałała!’

w. 883: ochotnie — tu: porywczo, 
w. 885: miodownik — piernik, 
w. 900: zajrzeć — zazdrościć, 
w. 906: przydać — dzis. przydarzyć.
w. 910: załawiać — termin z gwary łowieckiej; tu : szukać sposobności, 
w. 912: naprawić — nakierować, napuścić.
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Nuż jej w gębę, nuż za łeb! — obiedwie pogniotły 
one swoje warkocze, które wczora plotły.

A m atka usłyszawszy nuż też biczem po nich:
„Sromota za łby chodzić!” — tak  mówiła do nich, 

920 kiedy je tam  jednała. Zasię do kucharki:
przewróciłem głownią w kuchni i potłukłem garki.

Pani, z gory już idąc do kuchni wejrzała, 
mięso, kury, jarzynę w popiele zastała.

Nuż kucharkę warząchwią! — mówiąc: „Niecnotliwa, 
925 musisz o chłopie myślić, przetoś tak  szkodliwa” .

Tak oto, bracie, widzisz, moje dwie robocie 
zrobiłem w jednym  domu, jako tu  słyszycie.

Jakom  pijaka zwadził z żyłowatą babą,
tak  nią miotał tam  i sam jako bocian żabą.

930 Pierwej bym  zliczył braty  i te włosy swoje,
niźlibym wypowiedział wszystkie sztuki moje.

ASMODEUS

Dosyciem słyszał plotek, a z małym pożytkiem, 
mało z prace Plutonowi będzie i nam  wszytkiem. 

935 Zdobisz swą rzecz, swą pracą, ale na tym  mało, 
bo się niewiele piekłu z twej prace dostało.

39 Dawno mówią: i kokosz, która wiele gdacze
mały pożytek czyni, gdy po grzędach skacze.

Jać  się chwalić nie będę i krotkiemi słowy 
940 powiem, jakim pożytek przyniósł Plutonowi.

Łatwać była robota, gdyś pijane zwadził, 
albo baby i dziewki, kiedyś je sprowadził.

Aza nie wiesz, iż kufel ma tę  cnotę w sobie: 
kiedy brzuchy naleje, powadzi bez ciebie.

945 Baba też barzo rada, kiedy zwadę najdzie
i dziewka o młodzieńca z drugą hałas znajdzie.

I  toć mała robota: króla złośliwego
do piekła zaprowadzić za złe sprawy jego,

albo Żydy niewinne o gardło przyprawić,
950 bo się takiemi piekło nie może nakarmić.

w. 921: głownia —' tu : plonq.ee polano, 
w. 930: braty — wszystkie diabły. |f
w. 935: zdobić — tu : fałszywie wyolbrzymiać.
ww. 937 — 938: kokosz, która wiele gdacze mały pożytek czyni — przysłowie; por. 

S. A d a l b e r g ,  op. cit., s. v. Kura  14.
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Posłuchajże jedno mnie i roboty mojej,
wychwalać się nie będziesz z tak i prace twojej.

Znasz dobrze Baguela, Ednę żonę jego,
znasz tę  Sarę cnotliwą, dziewkę stadła tego.

955 Wychowana ta  dziewka, wierz mi, jest cnotliwie 
i Bogu szerokiemu służy świętobliwie.

I  sami bez pochyby prawie w szczyrej cnocie, 
w poczciwości, statecznie żyją tu  na świecie.

Wszyscy jednak tak  srodze przez mię są strwożeni,
960 płaczą, a nie pomoże, w sercu utrapieni.

P atrzą na córkę swoję, a ona siodmego 
męża już utraciła, każdego ślubnego!

K tóry się jej chciał dotknąć — każdego [m] uda wił, 
ta k  rodzice, tak  dziewkę przed ludźmi osławił.

»es w ięC męże one wszystkie zmamiłem miłością, 
łowiłem je tajemnie cny Sary cudnością.

40 Acz ci wszyscy byli z narodu żydowskiego,
którzy wierzyli w Boga swego izraelskiego, 

choć nie z naszego cechu ani z naszej trzody,
970 przesiadłoć im, przesiadło onej Sary urody! 

Podawiwszy, duszem brał, doniosł Plutonowi.
Tak się godzi zapłacić każdemu łotrowi, 

którzy tylko ż cudności Sarę poimali,
by z cnotliwej dzieweczki jaką rozkosz miali.

975 Błaźnie, Świnio Nezrochu, a gdzież pycha, twoja?
Dalekoć wżdy przechodzi tw ą robotę moja.

Ono Sara narzeka, płacze żałośliwie,
Eaguel i też Edna wzdychają rzewliwie, 

ażem poszedł precz od nich, bom już nie mógł słuchać, 
980 kiedy tu  Bogu swemu jęli płacząc wzdychać.

Wrócę się nazad do nich, będę niemi zwodził, 
na rozpacz i bluźnierstwo będę je przywodził.

A ty , pepło, idź do bab a podigraj sobie,
idź do pijanych chłopow — tać  jest godność w tobie.

ww. 956: szeroki — tu: nieogarniony.
w. 957 : bez pochyby prawie — bez wątpienia prawdziwie, 
w. 970: przesiąść komu czego — przypłacić.
w. 974: w pdruku: a z cnotliwej... (przy poprawce: a[by] nastąpiłoby wyko

lejenie rytm u).
w. 981: zwodzić kim  — dzis. kogo. 
w. 983: pepla — gaduła.
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985 Dawnoś ty  błaznem bywał, kunsztów się nauczył, 
piekielnych posług owych wcaleś się oduczył.

Omierzłeś mi jako pies i z plotkami twemi, 
ale cię ich oduczę cepami mojemi.

Przemogłem cię rzemiosłem, cepami przemogę,
990 kiedyć słukę łeb z niemi i utrącęć nogę!

Broniąc się [Nezroch] będzie uciekał.

42  [Ozdobnik]

O S O B Y  DO A K T U  W T O R E G O :

TOBIJASZ STARY. TOBIJASZ MŁODY. ANNA ŻONA TOBIJASZOWA.
ZUFANES SŁUGA TOBIJASZOW. ACHYJACHARUS. ANIOŁ RAFAEL. 

" 5  CHYMERA ALBO CHŁOPIEC ZA NIEDŹW IEDZIA UBRANY.

Te osoby zgromadziwszy się, wynidzie naprzód TOBIJASZ 
STARY i będzie mówił:

Jakoż [ja] mam dziękować Panu wszechmocnemu!
Ше ufam językowi ni rozumu memu,

1000 żebym to  wysławić mógł, co mi Pan uczynił, 
jako mię błogosławił, jako mię obronił

od króla okrutnego, od śmierci okrutnej
syna mego i żonę — on nas sam wyzuł z niej.

O Panie wszechmogący, ja dziękuję tobie;
1005 jakom począł, ta k  zawżdy mam nadzieję w tobie.

Oto mi i majętność cale przywrocona,
gdy złość króla tyrana przez cię jest skrocona.

O, jakaż to  pociecha mnie, człeku staremu,
żem przywrocon do domu ku dniowi świętemu!

42 1010 Zaż nie wiesz, miły synu, że Wielką Noc mamy,
której [tu] wszyscy wobec z weselem czekamy?

Przetoż wynidź, moj synu, do narodu twego,
przywiedź nędznych co możesz do obiadu mego.

w. 990: słuc — dzis. stłuc.
w. lOOln.: Akt wtóry nawiązuje do Ksiąg Tobiaszowych 2, 1 — 8. Za panowania 

Sarchedona Tobiasz z rodziną powrócił do domu w Niniwie, gdzie nie zaprzestał 
świadczenia usług „braciom” , grzebiąc zamordowanych, wbrew drwinom otoczenia.

w. 1010: Wielka Noe — właściwie Zielone Święta, czyli żydowskie Święto Ty
godni.
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TOBIJASZ MŁODY

1015 Rad to, ojcze, uczynię, pójdę z skwapliwością 
i wypełnię, co każesz, z chęcią i z pilnością.

Odejdzie i wróci się prętko do ojca mówiąc:

Panie ojcze moj miły, coś nieszcześliwego 
z tej mię drogi wrociło, barzo straszliwego.

1020 Leży tam  na ulicy Żydowin zabity,
krew z głowy jego płynie, niczem nie nakryty.

TOBIJASZ STARY wstawszy rzecze:

Podźwa co rychlej, synu, pochowawa ciało; 
obiad nagotowany niech poczeka mało.

1026 Już musiem, miły synu, cierpieć tę  odmianę:
za wesele w dzień święty — płacz i narzekanie.

Bo tak  Amos powiedział, iż „za złości wasze 
obrocą się nam  w lament i święte dni nasze” .

I  odejdą precz.

i°3° ANNA ŻONA TOBIJASZOWA przydzie, pytając sługi Zu- 
fanesa, gdzie się Tobijasz i z synem podzieli:

Zufanes, co się dzieje, że pana starego
nie zastałem tu  w domu i syna mojego?

43 Obiad już dawno gotow, a gdzież się podzieli?
юзе o  gotowym obiedzie alboć nie wiedzieli?

ZUFANES SŁUGA odpowie:

Wiedzielić, miła pani, ale pobieżeli,
skoro się o zabitym Żydzie dowiedzieli.

Ше przy dąć pewnie rychlej, ażby to  sprawili, 
aż ciało pochowają — tak  z sobą mówili.

ŻONA TOBIJASZOWA pocznie lamentować:

Już nie wiem, co mam czynić z tym  to mężem moim.
Z żalem tego używam i z kłopotem swoim, 

że on nie chce pamiętać na przeszłe przygody, 
na frasunki, na swoj płacz i na wielkie szkody,

1040

w. 1027 : Amos — prorok Starego Testamentu, z którego ksiąg 8, 10 pochodzi 
cy ta t; w Biblii gdańskiej brzmi on; „Święta wasze obrocą się w kwilenie, a wszystkie 
wesela wasze w narzekanie...”

W. 1043: używać — tu : doznawać.
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które go potykały dla takich spraw jego;
trochy nas nie potracił tudzież zdrowia swego.

Otoż teraz na nowe — przecię chowa trupy  — 
wierzę, że już oszalał, ten  chłop stary, głupi.

1050 By mi wżdy aby syna z sobą nie zawodził,
a do przyszłych frasunków swych spraw nie przywodził, 

tedyby mi już nie żal, niechby się z nim stało, 
przed czym pierwej uciekał, gdy o się dba mało.

Bo kto się już nie baczy po pierwszej przygodzie,
1055 ani się jej waruje, będąc na Świebodzic — 

a komuż go ma być żal, ktoż go ma litować,
gdyż się sam po upadku nie chce dać warować? 

Dosyciem mu mówiła, by się upamiętał, 
a on tego wszystkiego prętko zapamiętał.

44 1060 ZUFANES SŁUGA cieszy panią, żoną Tobijaszową :

№e frasuj się, ma pani, lepi zetrwać mało,
przyjdzie wżdy sam albo syn, powie, co się stało. 

Dlaczego tak  obiadu odeszli w prętkości,
i sam nie wiem statecznie, wierz mojej szczyrości ! 

lees j}oć gję to  wprętce stało, kiedy poszli z domu;
nie chcieli się w tym  dać znać — baczyłem — nikomu. 

Jednom trochę zasłychnął, że mówili o tym ,
jakom pierwej powiedział, lecz się dowiesz potym.

A teraz, moja rada, przestań się frasować 
i°7° i 0 przyszłych przygodach nie chciej prorokować.

Aleć ono ja widzę syna idąc twego;
Pan Bog odniosł frasunek od serca twojego!

Powie on sam, dlaczego poszli byli z domu, 
a nie chcieli się zwierzyć tej sprawy nikomu.

1075 TOBIJASZ MŁODY przyszedszy do matki rzecze-.

O czymże tu  mówicie, widzę, zasmuceni,
alboć się co złe stało, żeście tak  strwożeni?

By też jaka przygoda na nas nastąpiła,
nie przypuszczaj do serca, proszę, m atko miła!

w. 1047 : trochy — omal.
w. 1066: świeboda — swoboda, wolność,
w. 1059: zapamiętać — zapomnieć. |j-
w. 1061: zetrwać — wytrwać, odczekać,
w. 1072: odnieść — tu : oddalić.
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1080 ANNA MATKA JEG-0 odpowie:

W y mię sami do tego gwałtem przywodzicie, 
że się muszę frasować; a wy mało dbacie, 

biegacie po ulicach — a z której potrzeby 
i przeciw zakazaniu działacie pogrzeby?

45 1085 Azażcie zapom[n]ieli — czasy to  niedawne — 
kiedy nam  te  pogrzeby były barzo szkodne, 

kiedyśmy dla takich spraw z zdrowiem uciekali? 
By nie lasy, nie gory... — teć nas zachowały.

* TOBIJASZ MŁODY

юзе o  miła moja matko, żal mi barzo tego,
iże tak  lamentujesz; coż ci przydzie Z tego?

Wiem ci dobrze, co się już pierwy z nami stało; 
daj [nam] Boże, by się to już więcy nie działo!

I  teraz my w tym  Panie też nadzieję mamy,
1095 choć uszczypki częstokroć od sąsiad słychamy.

I  teraz, gdyśmy bratu  ten pogrzeb działali, 
sąsiedzi z nas się śmieli i głosem wołali:

„Medawnoś, Tobijaszu, gardła nie dał swego
za te  twoje pogrzeby, już nie pomnisz tego?!” 

1100 Lecz, moja miła matko, trzeba się bać Boga 
więcej niżeli ludzi, bo jego kaźń sroga!

Trzeba na to  pamiętać, iż trzeba litości
nie zabaczyć w przygodzie, braterskiej miłości.

Bog to  sam rozkazał mieć pracą o bliźn[i]ego,
1105 a na więcej, gdy przydzie ostatni czas jego.

ANNA MATKA odpowie:

Już jedno kaznodzieja! Byście co wygrali, 
gdy was Asyryjczycy będą wyganiali, 

z domu i z majętności, jako pierwej było!
O wszystkich zdrowie idzie, bo mi się źle śniło. 

A ojcaś kędy podział? — do domu nie przyszedł; 
wszak był razem i z tobą na ulicę wyszedł.

w. 1088: zachować — ocalić,
w. 1095: uszczypki — uszczypliwości,
w. 1101: kaźń — kara.
w. 1107: Ju ż jedno kaznodzieja! — w  znaczeniu: Znalazł się kaznodzieja!

M iscellanea staropolskie, 3 16
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46 TOBIJASZ MŁODY

Pan Bog nas, miła matko, takowej przygody 
1115 uchowa z łaski swojej, nabawi świebody.

A o ojca co pytasz, starzec spracowany
część płaczem, część robotą leży podle ściany. 

Układszy się i usnął tak  na goły ławie;
ciężko dźwigał — aż usnął, i nie był zdrów prawie.

иго ANNA

Podźwa prętko, moj synu, że go obaczywa, 
do pościeli na łoże także wprowadziwa.

Niechaj jednak nieborak swoich starych kości 
po tych ławach nie tłucze bez żadnej litości.

1125 Idzie MATKA z synem, a znalazszy Tobijasza śpiącego 
i  oczy zapluslcane rzecze-.

A śpiże, Tobijaszu... I  cości się stało?
O niestetćż, cości tak  oczy zapluskało?

Dla Boga, jużci źle [jest], widzę, bielmem zaszły 
изо i [źjrzenicc w swym biegu do szczęta zagasły.

Płaci ty  już nie widzisz, gdyś oczy twe stracił!
Otoż twoje pogrzeby ta k  ci Bog zapłacił!

TOBIJASZ STARY porwie się i  ocierając oczy rzecze:

Przez coż ale ta k  prętko moje zdrowe oczy 
1135 wzrok on jasny straciły, niestetyż, tej nocy?

O Boże St[w]orzycielu, coś dopuścił na mię 
ślepotę, mnie starem u już niezbyte znamię,

47 coż tu  będzie na świecie po mnie w mej starości,
po ślepym, k tóry nie ma słoniecznej jasności...

1140 Jednak ja, miły Panie, wszystkę ufność moję 
w tobie samym pokładam i nadzieję swoję.

Baczyłeś mię zasmucić, raczysz i pocieszyć,
boć twego miłosierdzia nad każdym jest dosyć.

Bacz mię Panie posilać w cierpliwości mojej,
1145 a nie daj mi rozpaczać nigdy w łasce twojej,

w. 1126: oczy zaplusTcane — zabryzgane łajnem ptasim ; por. Księgi Tobiaszowe 
2, 9 -1 0 .

w. 1127: A  śpiże — możliwa też lekcja: Afśpi[sz]że, Tobijaszu? 
w. 1131 w pdruku: Praczci. Płaci — w staropolszczyźnie m. in. chyba, pewnie, 

widocznie.
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żebym to  skromnie znosił takową przygodę, 
z utrapienia bolesną oczow moich szkodę.

Boć nie ufam, moj Panie, nędznej swej krewkości, 
by  mi nie przyszła rozpacz z bolu i z żałości.

uso ANNA

Gdzież teraz tw a nadzieja, gdzież jałmużny twoje?
Widzisz, że teraz przyszły w skutek słowa moje!

Hamowałam ja  ciebie i twoi rodzice, 
aleś ty  słowa nasze wywracał na nice, 

nes Więc tobie to  za owo słusznieć to  zapłacił
on twoj Bog, coś w nim ufał, kiedyś oczy stracił!

TOBIJASZ STARY gromi żoną-.

Stul gębę, miła żono! — Pana Boga mego
nie wspominaj tak  hardzie, by zaś z gniewu swego 

1160 więcy żalu nie przydał i sroższej karności
nie dopuścił, gdyż słowa twe są pełne złości.

Gdy Tobijasz jeszcze będzie domawiał, przystąpi

ACHIJACHARUS KANCLERZ

Pomoż Bog, Tobijaszu! O przygodzie twojej 
1165 skorom się dziś dowiedział, z dobry woli mojej

48 przyszedłem tu  do ciebie, abym cię pocieszył
w sm utku twym  tak  wielkiem, [więc] dlategom się spieszył.

Wiesz, że Sarchedom, kroi moj, tak  mię umiłował, 
pieczęć, trunki, szafarzstwo w ręce moje oddał.

1170 Wiesz, że z pierwszej przygody on na prośbę moję 
wyswobodził i wrócił sam majętność twoję.

W  tejżem łasce, w tych sprawach u króla mojego, 
nie opuszczę na stronę ubóstwa twojego.

Pamiętam , iżeś mi stry j po ojcu krwią moją,
1175 pożywię cię i z synem i z małżonką twoją.

Ше frasujże się tedy; wszystko, coć potrzeba 
będę pilno dodawał, że nie umrzesz, chleba.

A tak  cię już Bog żegnaj — i wierz słowu memu, 
że dziś chęć mą obaczysz, skoro będę w domu.

w. 1148: krewkość — tu : słabość ducha, 
w. 1160: karność — tu : karanie.
w. 1163: Achijacharus — Achikar, bratanek Tobiasza; za jego wstawiennict

wem Tobiasz mógł wrócić do Niniwy, teraz zaś przez dwa la ta  był na jego utrzymaniu, 
por. Księgi Tobiaszowe 1, 24 — 26; 2, 10.
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“ во TOBIJASZ STARY odpowie:

Dziękuję-ć, moj synowcze, za pociechę twoję 
i za obietnicę twą, naści rękę moję.

Jestem  barzo potrzebny w tej mojej ślepocie, 
gdyż zarobić nie mogę ta k  siedząc w kłopocie.

1185 Już widzę, że mię Bog moj jeszcze nie opuścił, 
kiedy mi przyjaciela takowego ziścił.

ACHIJACHARUS

Poko jedno kroi będzie tu  w №niwi6 mieszkał, 
a ja jeślibych kiedy twych potrzeb omieszkał,

1190 tedy poślej zarazem do mnie sługę twego,
a ja  dać nie omieszkam, by też z worka mego.

Bo wiesz, że mam na sobie niemało trudności, 
żebych cię nie zapomniał z  jakiej niebaczności.

We mnie tedy nic nie w ątp; tyle, ile mogę,
1195 z zasług i z prace mojej z  chęcią cię wspomogę.

Aleć mi już czas odejść do pana mojego.
Bogu cię tu  poruczam i obronie jego.

TOBIJASZ STARY

Dziękuję-ć z pocieszenia, o Acliijacharze !
120° Wszystkich, którzy źle myślą niech P [an] Bog pokarze!

№ech ciebie błogosławi ten  Pan z wysokości,
który nas zwykł pocieszać w każdej doległości;

abyś w zdrowiu fortunnym  tu  przez długie la ta  
patrzał na żonkę, dziatki i zażywał świata.

1205 J a  za cię Pana Boga zawżdy będę prosił, 
byś wspomożenia jego na sobie odnosił.

Zawołajcie mi syna, żebych mu powiedział 
to  boskie dobrodziejstwo, aby i on wiedział.

TOBIJASZ MŁODY

1210 Słyszałem, ojcze miły, coście rozmawiali.
Daj Boże, by ta k  było, jakoście gadali!

Owa żaden z przyjaciół ciebie nie nawiedził
ciesząc się w [tym ] kłopocie; każdy z ciebie szydził.

Wszyscyć sprosnie łajali — krewni, przyjaciele,
1215 sąsiedzi i znajomi, wszystkich nazbyt wiele.

w. 1199: г pocieszenia — za pocieszenie.
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50

1230

1235

51

By wżdy tobie samemu, nie żal by mi tego, 
a skrytych spraw przestali Boga nawyższego

potwarzać, gdyż nie wiedzą, dlaczego przepuszcza 
niemocy, niedostatki i na swoje puszcza.

Aleć nie dziw to> ludziom: radzić posądzają 
insze, sami do siebie występków nie znają.

Nam ale nie nowina porzucić się temu, 
który karze, pociesza, bo to  wolno jemu.

Lecz m atka ku nam  idzie; do m iasta chodziła, 
wiedzie za sobą kozła, co go wyrobiła.

TOBIJASZ STARY

Dowiedzieć by się, synu, by nie był kradziony; 
niechaj tak i do domu nie będzie wwiedziony.

Wrócić go zasię panom, u  których go wzięła, 
by  go też i naciężej u  nich wyrobiła.

Bo się nam  nie godzi jeść żadnej rzeczy takiej, 
ani się jej dotykać dla przygody jakiej,

a nawiecej dla grzechu, gdyż P[an] Bog rozkazał, 
bliźniego w czym oszukać dość mocno zakazał.

ANNA ŻONA TOBIJASZOWA słysząc takowe słowa jego, 
rozgniewawszy się, tak rzecze:

Słyszę-ć twe nabożeństwo, słyszę tw ą rozmowę!
Umiesz siedzieć jako pień, zdobić swoję mowę!

O smrodzie stary, ślepy i z nadzieją twoją, 
przewodzisz jeszcze sobie nad robotą moją?!

Jeszczeć źle, że cię żywię i zarabiam na cię,
a ty  Bogiem dowodzisz, siedząc by pień w kącie!

Widzę, że cię opatrzył, widzę pocieszenie: 
ślepotę-ć dał, otoż masz piękne opatrzenie!

Lepiej to  było chować, coś żebrakom rozdał;
teraz [z] głodu przymieraj, gdyś swym źle szafował.

Mawiałam ja  to  tobie: „Niechaj, Tobijaszu, 
zachowaj dla przygody i dla złego czasu” .

Tyś mawiał rozdawając: ,,P[an] Bog nas wspomoże” . 
Nie słychać nic od niego, mrzejże głod, niebożę!

w. 1222: porzucić się — powierzyć,
w. 1225: wyrobić — dzis. zarobić,
w. 1240: przewodzić — tu : dokazywać, wydziwiać,
w. 1247: niechać — zaniechać.
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52

Nie da-6 tobie n ikt teraz, nie masz kęsa chleba, 
muszę go aż wyprzędać, bo wiem, że jeść trzeba.

A jeszcze co wyprzędę, to  ty  chcesz zamiatać?
Będziesz musiał wiatr gębą, na pniu siedząc, chwatać. 

1255 w iem , iż cię w iatr nie nakarm i ani twoja mowa, 
te twoje prozne plotki i o Bogu mowa.

Westchnie TOBIJASZ STAKY i  będzie się modlił i z płaczem, 
do P[ana] Boga:

O Panie wszechmogący, nic nie wątpię w tobie,
1260 w tak  ciężkich doległościach ja  wołam do ciebie, 

gdyż wiem, że sądy twoje barzo sprawiedliwe, 
sprawy, które ty  czynisz szczyre i prawdziwe.

Nie przepominaj, Panie, z miłosierdzia twego 
mnie, żebraka ślepego, barzo strapionego.

N ie m ściej się, m iły  P an ie , m n óstw a  grzechów  m oich, 
Zapomniej i w y stęp k ó w  złych  rodzicow  m oich .

Nie strzegłem ci, moj Panie, przykazania twego, 
sprawiedliwie mię karzesz, jak człowieka złego.

Znasz [z kar] wszystkie, któreś dał na to utrapienie, 
rozproszyłeś nas prawie w ciężkie zniewolenie.

A to wszystko dlatego, żeśmy cię wzgardzili 
i przykazanie twoje prawie porzucili.

Trzeba było, moj Panie, ciebie szczyrze sławić, 
wiarę tobie zachować, bałwanów nie chwalić.

Toć czynili z nami, to, źli nasi ojcowie,
za co cierpiem karanie, ich właśni synowie.

Słusznie tedy cierpiemy, cośmy zasłużyli;
sroższego gniewu twego godniejszyśmy byli.

Podawam ja, moj Panie, wszystko w wolę twoję — 
jako raczysz, tak  uczyń — też i duszę moję 

racz wziąć, Panie, w pokoju oraz z ciała tego, 
niech umrę, miły Panie, już weź ducha mego.

A coż już po mnie będzie? — wolę życzyć sobie 
z tego świata ustąpić i mieszkać przy tobie.

Ni sobie, ni drugiemu posłużyć, dogodzić
nie mogę; o niestetćż, muszę się dać wodzić.

1276

1275

128«

1285

w. 1252: wyprzędać — zarabiać przędzetifem.
w. 1253: zamiatać — dzis. pomiatać, poniewierać,
w. 1281: oraz — zaraz,
w. 1286: wodzić — prowadzić (jako ślepca).
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Mam. tę  w tobie nadzieję, że mię już rozwiążesz 
z tego nędznego ciała i z nędze wyprzężesz,

że mię z krzyża wybawisz — i tego łajania 
1290 nie będę więcy słuchał, tego urągania,

którym  mię ojciec, m atka dosyć obciążali
i wszyscy przyjaciele, co mię tylko znali.

Oto i własna żona — i ta  z błędu swego
klęła mię, ba! — i ciebie, Boga nawy[ż]szego.

1295 Każ mię stąd wziąć w pokoju do ciebie samego, 
abym  więcy nie słuchał bluznierstwa takiego.

Zawołajcie mi syna, gdyż to  mam ufanie,
że według prośby mojej tak  mi się już stanie.

Otoż pierwej niż umrę, tak  go uczyć będę,
1300 wezmę wielką ochłodę, podle niego siądę.

TOBIJASZ MŁODY

Owom jest [sam], moj ojcze, tu  stoję przed tobą
i według potrzeby rozmowiem się z sobą.

Czcić mi P[an] Bog rozkazał ciebie, ojca mego,
13e5 a tak  rozkaż, co raczysz, masz mię gotowego.

53 STARY TOBIJASZ

Słuchaj że mię, moj synu, i mojej nauki, 
a chowaj ją  u siebie odtąd aż na wieki.

Kiedy P [an] Bog z łaski swej weźmie duszę moję, 
1310 pochowaj ciało moje, uczyń pilność swoję.

Po pogrzebie zaś moim, m atkę w uczciwości
miej po wszystkie dni twoje w dobrej opatrności.

Pam iętaj, miły synu, jakowe na świecie 
ona miała boleści nosząc cię w żywocie.

1315 A gdy tego doczekasz: śmierci m atki twojej,
schowasz ją  Z uczciwością podle głowy mojej.

W szystkich dni zdrowia twego pam iętaj, na Boga, 
strzeż się grzechu; pam iętaj: pomsta jego sroga!

Nie przyzwalaj sprawam złym, chowaj przykazanie 
1320 Pana Boga twojego i pam iętaj na nie.

A jałmużnę rad  dawaj, i oblicza twego
nigdy więc nie odwracaj, gdy ujrzysz nędznego.

w. 1300: ochłoda — ukojenie, pociecha.
w. 1312: opatrnoéé — tu : opatrzenie, utrzymanie.
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Jako możesz także bądź nędznym miłosierny;
masz wiele — dajże wiele, z trochy — bądź udzielny. 

1325 On, który wszystko daje na ziemi, na niebie 
nie odwroci twarzy swej nikiedy od ciebie.

Tym zgotujesz zapłatę czasu dnia onego 
sobie i duszy twojej u Boga twojego.

Kiedyć P[an] Bog raczy dać, iże żonę sobie 
1330 pojmiesz jaką poczciwą ku swojej ozdobie,

statecznie z nią postępuj, młodość tw ą w czystości 
chowaj, a onej pokaż znak szczerej miłości.

Strzeż się i cudzołostwa, obstawaj w czystości, 
bo P[an] Bog grzech takowy karze bez litości.

54 1335 д  gdy przydziesz do chleba, wystrzegaj się pychy, 
bo się o to Bog gniewa, jest to grzech nielichy. 

Eobotnikowi zapłać wnet robotę jego,
chociaż źle robiącemu; skarze go Bog z tego.

Chleb twoj jedz z łaknącemi, przyodziej nagiego,
1340 nigdy z domu nie puszczaj prozno ubogiego.

Działaj obiad na pogrzeb ludzi sprawiedliwych,
a strzeż [się] przy tym  pilno obmowisk złośliwych. 

Porady [zaś] nie szukaj u  człowieka płochego 
w każdy twojej potrzebie, ani u głupiego.

1345 Dałem też 10 funtów, wiesz, przyjacielowi 
srebra, aż do Medyjej cnemu Gabelowi; 

oto masz i cerograf własnej ręki jego,
w t o ć  mu go, a  to  srebro odbierzesz od niego, 

l i e  lękaj się, moj synu, iżeś tak  ubogi,
1350 P[an] Bog cię nie opuści i pomożeć drogi.

Powiesz mu też o wszystkich naszych złych przygodach,
o nieszczęściu także mym i o inszych trwogach.

TOBIJASZ MŁODY

O namilszy moj ojcze, rozkazania twego 
1355 ja się boję przestąpić, lecz starania mego

w. 1324: udzielny — udzielający części swego.
w. 1326: nikiedy — nigdy.
w. 1327: dzień on — dzień sądu boskiego.
w. 1335: chleb — tu :  dostatek.
w. 1341: obiad — tu : stypa pogrzebowa^
w. 1346: w pdruku: Habelowi.
w. 1347: cerograf — kwit dłużny, rewers.
w. 1351: mu  — tj. Gabellusowi.
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przyłożę i z pilnością, żądając pomocy
wspomożenia boskiego we dnie i też w nocy.

Jedno to  srebro trudność może mi uczynić;
ja go nie znam, on też mnie, pewnie mi nie da nic. 

1360 I  droga tam  jest trudna, ja jej dobrze nie wiem, 
a jeśli się jej pytać — i tego nie umiem.

Znaku by też potrzeba, czym długu dowodzić,
bez ktorego (tak m[n]iemam) darmo tam  i chodzić.

TOBIJASZ STARY

lees Cerograf ten znak będzie tej twojej zapłaty,
który gdy mu pokażesz, będziesz bez u traty .

A iż sam drogi nie wiesz, poszukaj takiego, 
który by drogę wiedział męża cnotliwego.

Zapłacę mu ja  za to, co cię zaprowadzi 
137° ^ gdy da Bog, we zdrowiu zaś cię przyprowadzi.

Lepiej ci poko żywię postarać się o to
i odebrać to srebro, ważyć drogę na to.

TOBIJASZ MŁODY

Pojdę tedy, ojcze moj, szukać męża tego.
1375 Daj Boże towarzysza drogi wiadomego.

Wtenczas [wynidzie] Anioł, mający skrzydła i laskę w ręku,
a TOBIJASZ [MŁODY] к niemu idąc pozdrowi go nie wiedząc, 

aby Anioł, ale jaki podrożny był, i rzecze:

Pozdrowion bądź młodzieńcze, a skądże wędrujesz?
1380 Widzę, iżeś podrożny; dokąd się gotujesz,

skądżeś jest, powiedz mi, z narodu ktorego, 
jeśliś także [ty] nie jest z rodu żydowskiego?

ANIOŁ odpowie:

Jestem  Izraelczykiem ; narodu mojego 
1385 wiodę rod z ojca, z m atki także żydowskiego.

Pomogłbym towarzystwa na daleką drogę
i będzie [sz]li ciężko miał, nosić dopomogę.

TOBIJASZ MŁODY

A wiesz drogę do Eages, do miasta medskiego,
1390 które jest niedaleko Morza Hyrkańskiego ?

249

w. 1362: długu dowodzić — dowieść praw wierzyciela względem dłużnika, 
w. 1390: Morze Hyrkańskie — M. Kaspijskie.
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1400

57

ANIOŁ rzecze:

Świadomem dobrze drogi, mam tam  przyjaciele,
Gabella b ra ta  mego; mieszkałem z nim wiele.

Miasto leży na górze, Ekbatam  ją  zowią.
Prawdziwieć to  powiedam, a nie prozną mową, 

żem wielekroć tam  bywał, siłam chleba jadał, 
z Gabellem bratem  moim w kompanijej siadał.

TOBIJASZ MŁODY

Poczekajże tu , proszę, pójdę wprzód do domu, 
że mi Bog dał towarzysza powiem ojcu memu.

W  tym eię Tobijasz Jcu ojcu obroci i powie mu o towarzyszu:

Ojcze, ojcze namilejszy, powiem ci nowinę: 
dał mi Bog towarzysza na moję fortunę, 

który zna Gabellusa, wie do Eages drogę,
1405 mówił, ,,żeć tej wędrówki z chęcią rad  pomogę” !

TOBIJASZ STARY

Dziękuję P[anu] Bogu — i dziwno mię temu, 
żeć raczył dać człowieka świadomego к  temu, 

z którym  możesz bezpiecznie tę  drogę odprawić.
1410 Zawołaj go wprzód do mnie, chcę się z nim  rozmowie.

TOBIJASZ MŁODY 

Zawołam go, ojcze moj, niech przyjdzie do ciebie, 
żebyś go sam wysłuchał, a on wiedział z ciebie 

wszystkę tę  naszę sprawę, dla której tam  pójdzie;
1415 ujednać go, a potym  zapłacić gdy przyjdzie.

TOBIJASZ MŁODY Anioła zaprasza:

Proszę, miły młodzieńcze, wstąp do ojca mego, 
żebyś się z nim  rozmowił potrzeba mu tego.

ANIOŁ

1420 Idę z tobą, bracie moj, bo znam ojca twego 
z rodu Neftalińskiego, Tobijasza cnego.

A  przystąpiwszy Anioł rzecze:

Wesół bądź, Tobijaszu, życzę-ć tego sprawnie,
być dał Bog pocieszenie przed wszystkimi jawnie.

1Г
w. 1394: Ekbatam — Ekbatana, miasto medyjskie. 
w. 1416: ujednać — zawrzeć ugodę, 
w. 1423: sprawnie — tu : szczerze.
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U'« TOBIJASZ STARY odpowie:

Jakież mam mieć wesele siedząc ta k  w ciemności... 
Cztery la ta nie widzę niebieskiej jasności.

ANIOŁ

Bądź stałym, miej ufanie, iże w rychłem czasie 
1430 P [an] Bog twoj wszechmogący uzdrowi cię zasię.

TOBIJASZ [STARY]

Wolnoć to  Panu Bogu. Ciebie, synu, witam.

I  da mu ręką.

Proszę cię, wieszże drogę aż do Eages, pytam ?
»8 1435 Możeszże tam  synaczka mego zaprowadzić

i sprawiwszy potrzebę do dom przyprowadzić?
A ja tobie za pracą dam słuszną zapłatę

i Pan Bog ci odwdzięczy taką  twą ochotę.

ANIOŁ

1440 Uczynię to  barzo rad, że syna twojego
zaprowadzę do Eages, do m iasta medskiego,

i sprawiwszy potrzebę zdrowego-ć zaś oddam
i krzywdy żadnej w drodze cierpieć jemu nie dam.

TOBIJASZ STARY

1445 Powiedz[że] mi, proszę cię, ktoregoś nasienia, 
domu i familijej, także pokolenia?

ANIOŁ

Pytasz mię, najemnika, pytasz rodu mego?
Powiem zaraz, byś nie był serca tęskliwego:

' 45° jestem  ja Azaryjasz, syn Ananijaszow,
ktorego wielka sława słynie do tych czasów.

TOBIJASZ [STARY]

Wielkiegoś ty  narodu i domu zacnego.
№e gniewajże się, proszę, żem się pytał tego.

ANIOŁ

A ty  się też nie frasuj o syna twojego,
oglądasz go z tej drogi, da Pan Bog, zdrowego.

w. 1436: sprawić potrzebą — załatwić sprawę.
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59 TOBIJASZ [STARY] błogosławi i  winszuje szczęścia na
drogą obiema:

1460 Niechże P[an] Bog raczy być z -wami na tej drodze, 
abyście nie wiedzieli o żadnej przygodzie.

Anioł boży niech z wami idzie na tę  drogę, 
niech oddala przygody i wszelaką trwogę,

byście dobrze chodzili, a z boskiej pomocy 
1485 wolni byli od przygód we dnie i też w nocy.

TOBIJASZ MŁODY z towarzyszem swoim odchodząc, da 
ojcu rękę mówiąc:

Już cię Bogu poruczam, o moj mity ojcze,
[a] niechże się głowa twa o mię już nie troszczę.

1470 Także ciebie, m atko ma, pilnie o to proszę,
niech z tej drogi frasunku twego nie odnoszę.

Daj [to] Boże, abych was zaś oglądał w zdrowiu,
/ a mnie niechaj w tej drodze będzie pogotowiu.

Idą na stronę, a MATKA jego, przyszedszy do męża swego 
1475 Tobijasza, z płaczem mówić będzie:

Straciłeś, Tobijaszu, nasze wspomożenie, 
laskę naszej starości i podpomożenie.

I  coż to twoj za rozum: mając jedynego
syna, naszę pociechę, ze wszech namilszego,

1480 żeś go posłał w tę  drogę tak  barzo daleką...
Teraz jakbyś go zabił twoją własną ręką!

Bogdaj były przepadły te marne pieniądze, 
dla których teraz sm utku nabyłam i nędze!

60 Mieliśmy go u siebie jak  wielkie bogastwo,
1485 on cieszył nasze serca i nasze ubostwo.

A teraz, że już poszedł w tak  dalekie kraje, 
tedy to  z płaczem mówię, serce mi się kraje.

TOBIJASZ STARY będzie cieszył żonę:

Nie płaczże, miła żono, synaczka naszego 
1490 oglądamy z tej drogi — dali Bog zdrowego.

Anioł boży z nim będzie przez tę  wszystkę drogę
i strzec go pilnie będzie, by nie przyszedł w trwogę.

Wierzę ja  Panu Bogu, że on go strzec będzie 
przez anioła swojego, bô . jego moc wszędzie.

w. 1473: pogotowiu — w gotowości (ku pomocy).
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nes A ty  mnie daj swą rękę, z domu mię wyprowadź
i zaś nazad, proszę cię, a ze mną się nie wadź.

Tobijasz stary z żoną swoją na stroną wstąpią; a Młody Tobijasz 
jakoby z przełęknienia zawoła na Anioła; łudzie się ro[zjstąpią, 
a Chymera (Chłopiec ubrany) gonić go będzie, a TOBIJASZ 

1500 uciekając rzecze:

Azaryjaszu, bracie, ra tu j mię w przygodzie!
Wielka bestyja wodna chce mię zjeść przy wodzie.

ANIOŁ

Uchwyć ją  za ramiona, wezmi ją  za skrzele,
1505 a uderz nią o ziemię, nie rozmyślaj wiele!

TOBIJASZ MŁODY uchwyciwszy przewróci Ghymerę i rzecze:

Mam ci ją  już po woli, podźże ją  obaczysz
i wszystko jej uczynię, co rozkazać raczysz.

6 1  ANIO Ł

W ywnętrzyć ją  potrzeba dla potrzebnych rzeczy;
serce, żółć i odziedzie miej na dobrej pieczy. 

Będzie tego potrzeba dla lekarstwa tobie,
schowajże to z pilnością i miej to  przy sobie.

A mięso się przygodzi do naszego stołu,
nasoliwszy, tak  w drodze zje się choć z rosołu.

TOBIJASZ MŁODY wywnętrzy wrzekomo rybą; pyta Anioła
mówiąc:

Proszę cię, Azaryja, jako brata  swego,
oddalże tę  wątpliwość precz od serca mego, 

którą ja  u siebie mam: dlaczego to  noszę
trzewia, któreś zalecił? — powiAlzże mi, proszę.

ANIOŁ

Serce z ryby gdy włożysz na węgle żarzyste, 
wygania dyjabelstwa, obłudy nieczyste 

z domu i też od ludzi tak  rodu męskiego,
jako i [więc] od mdłej płci stanu niewieściego.

1510

w. 1498: łudzie — por. przypis do w.. 678.
w. 1499: Ghymera — w Biblii: ryba („ryba” , „wielka ryba” , „sroga ryba” ) 
w. 1510: wywnętrzyć — wypatroszyć.
w. 1511: odziedzie — błona okalająca wątrobę; we wszystkich staropolskich 

przekładach Biblii mowa wprost o wątrobie.
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Także nigdy nie przydzie nazad zła pokusa
i nie będzie szkodziła człowieku nie kęsa.

Żółć jest barzo potrzebna, gdy pomażesz oczy,
1530 bielmo z nich prętko zginie, że dobrze obaczy.

Kiedy tego doświadczysz, przypomnisz więc sobie, 
żem ja zawsze powiadał szczyrą prawdę tobie.

TOBIJASZ MŁODY

Gdzież się skłoniem ku nocy, do kogoż wstąpiemy, 
ms gdyż żadnej znajomości tu  z nikiem nie m am y...

E kbatana już miasto tuż leży przed nami.
Pytam  was, towarzyszu, zna-ż się tu  kto z wami?

ANIOŁ

Jest tu  człowiek cnotliwy, Eaguel mu imię,
1540 rodu także twojego; ten  nas z chęcią przyjmie.

Ma też córkę jedyną, na imieniu Sara,
cnotliwa, barzo piękna i w leciech nie stara;

ta  jest własny potomek majętności jego.
Tobie jest obiecana z przejrzenia boskiego,

1545 będzie twoją małżonką; proś o nię z pilnością 
ojca, a da-ć majętność i onę z radością.

TOBIJASZ MŁODY

Słyszałem dawno o niej, jedno się jej boję,
o nię, o jej majętność by nam [n]i nie stoję.

1550 Dano jej siedmi mężów — wszyscy pozdychali, 
pomordował je szatan, że z łoża nie wstali.

Boję się, aby i mnie także się nie stało,
gdyż inszych poginęło przy niej tak  niemało.

A jam  jest jedyny syn matki, ojca mego;
1545 pewnie, żeby pomarli od smutku takiego.

ANIOŁ

Słuchaj mię, Tobijaszu, prawdziwieć pokażę, 
które ludzie zły szatan tak  srogo więc karze.

Nad takim  [to] w małżeństwie czart moc pokazuje, 
1660 który świątość małżeństwa niedobrze przyjmuje.

Bo najdziesz takich wiele, którzy w tak i chwili 
Boga, Stwórcę swojego, ^  serca wypuścili,

w. 1543: potomek — tu : dziedziczka, spadkobierczyni.
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63 tylko się ożeniają dla swoich chciwości,
jakby nieme bydlęta pragniąc cielesności.

«es Wiedzże o tym , że ma moc szatan nad takiemi
i rad  podczas żałośnie postępuje z niemi.

Ale ty  wedle Boga żonę sobie pojmi
i Pańskie błogosławieństwo zarazem z n[i]ą przymi. 

Wziąwszy sobie małżonkę, kiedyć ją  oddadzą 
1570 i onę do łożnice tobie przyprowadzą,

zachowaj się w czystości trzy  dni i trzy  nocy, 
modląc się i z małżonką a Pańskiej pomocy 

żądając, pocieszenia u Boga twojego,
Pana wszystkiego świata i dawcy wszystkiego. 

Pierwszej nocy zapalisz te  odziedze z ryby — 
szatan, który tam  broił, uciecze bez chyby.

W torej nocy z świętemi złączysz twe małżeństwo
i [też] z patryjarcham i, których było mnostwo. 

Trzeciej — błogosławieństwo weźmiesz dla potomstwa, 
być się dziatki rodziły bez wszego przeklęstwa, 

ku czci i chwale bożej, żebyś przed nim chodził, 
a w stanie [też] takowym syny, córki płodził.

Jużże się tedy nie boj, proś o pannę śmiele, 
da-ć Pan Bog z nią fortunę, majętności wiele.

1575

1580

1585 TOBIJASZ MŁODY

Podźmy tedy do niego; ja uczynię wszystko,
tylko mię nie opuszczaj a bądź przy m[n]ie blisko.

64 [Ozdobnik]

w. 1571: wskazówka, k tórą  do Biblii wprowadził przypuszczalnie dopiero 
św. Hieronim przy sporządzaniu W ulgaty (por. S. G r z y b e k ,  op. cit., s. 105). Staro
polskie tłumaczenia ortodoksyjne (Tobijasz Patryjarcha Starego Zakonu [...]. Kraków 
1539, k. 3xv, C,r; Jan  Leopolita, Jakub Wujek) szczegóły te zachowują, innowiercze 
natom iast (w opracowaniu brzeskim, Szymona Budnego, i gdańskim) je pomijają. 
Autor Historyi o Tobijaszach, wnosząc m. in. z charakteru środowiska, w którym  
działał i pracy, jaką w nim prawdopodobnie wykonywał, należałby do innowierców; 
szczegóły te  przejąłby zatem z cudzych wersji dramaturgicznych, może też pod wpły
wem obyczaju, gdyż przestrzeganie po ślubie tzw. nocy tobiaszowych praktykowano 
niekiedy w dawnej Polsce (por. np. M. B i e l s k i ,  Komedyja Justyna i Konstancyjej. 
Kraków 1557, k. Gev) — wszelako nie po raz pierwszy przebija z Historyi wspólnota 
z katolickimi wersjami Biblii (por. przypis do ww. 530—581).

ww. 1577 — 1578: z świętymi złączyć i z patryjarchami — za pośrednictwem mo
dłów. Akt trzeci kontam inuje treść Ksiąg Tobiaszowych 3, 7 — 25; 7 — 14.
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O S O B Y  DO A K T U  T R Z E C I E G O :

RAGUEL. EDNA ŻONA JEGO. SARA CÓRKA ICH. TOBIJASZ MŁODY . 
1590 ANIOŁ RAFAEL. ASMODEUS SZATAN. GRUBARZ 

z rydlem. DEBORA DZIEW KA RAGUELOWA. GABELLUS.

RAGUEL brodaty wynidzie i pocznie mówić:

Dziw to  jest u  mnie wielki! Jestem  frasobliwy,
w sm utku barzo niemałym, że mię czart złośliwy 

1595 trap i barzo, nie wiem ocz, w jednej dziewce mojej, 
gdy jej dawi małżonkow z wielkiej złości swojej.

Dałem ją  siedmi mężom — jest to  żal niemały: 
zamordowani wszyscy bez dusze zostali.

O moj Boże nawyższy, nawiedzasz mię srodze, 
ie°° przymnażając żałości dziewce mej niebodze,

trapiąc i mnie smutnego i żonę mą miłą,
której [stąd] łzy z oczu jej ustawicznie płyną.

65 Wiem, żeć to złości nasze wszystko zasłużyły
i do tego karania ciebie domieściły.

1805 Ale wiem, miły Panie, żeś jest miłosierny,
w obietnicach twych świętych każdemuś jest wierny.

Szczodrze raczysz udzielać z miłosierdzia twego
pociech twoich niebieskich, gdy widzisz nędznego.

Także ja ciebie proszę, raczże wejrzeć na mię,
1610 złoż ze mnie tę  sromotę i wstydliwe znamię.

Pociesz żonę i dziewkę, gdyż się tak  wstydamy, 
dom za sobą zamkniąwszy w kłopocie siadamy.

Aza mała o sława ? — małżonka siodmego 
straciła dziewka moja, zmarli do jednego!

1615 Coż my wiemy, dlaczego śmiercią są skarani...
Od ciebie, Pana mego, wzięli moc szatani.

Wiesz, Panie [sam], że my im nie dali przyczyny; 
bądźże ty  świadkiem naszym, iżeśmy bez winy.

Coż ja, ubogi ojciec, coż już wżdy mam czynić,
1620 nie czując się być winnym wstyd mię z domu wynić.

w. 1590: G RU BARZ  — grabarz.
w. 1591: D EBO RA D Z IE W K A  RAG U ELO W A  — imię Debora powtórzy 

się jeszcze dwukrotnie (ww. 2059, 2063), atoli autor najwyraźniej pomieszał je 
i postać służebny z Delidą (w. 1703 i in.), tu  w spisie postaci niewymienioną. Imię 
Debora mógł przejąć m. in. z niektórych wersji Ksiąg Tobiaszowych 1,8, gdzie jest 
imieniem babki starego Tobiasza; szczegół'<Гзп ma Biblia brzeska, Budnego, i gdań- 
•ka, brak go u Leopołity i u Wujka.

w. 1604: domieicić — doprowadzić.
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Wielki to jest frasunek ojcowi każdemu
wstydać się za dziewkę swą i zapałać к  temu.

A nawięcej, gdy dziewka przyjdzie w podejrzenie; 
nierychło więc o tak i zła powieść ustanie.

1825 Także teraz ma Sara jest w dziwnem mniemaniu 
u  ludzi bez jej winy i [w] oszacowaniu.

Jeśli ty  sam, moj Panie, nie naprawisz tego, 
nie przestanie u ludzi być mniemania złego.

Aleć widzę, że żona z prętka ku mnie idzie;
1830 pomilczeć trochę muszę, aże do mnie przydzie.

66 EDNA ŻONA JEGO przyszedszy niech tak mow i :

Eaguelu, moj mężu, czemuż tak  smutnego
widzę cię po twej twarzy? Alboć cię co złego

potkało dziś od kogo? — powiedzże mi, proszę,
1635 niech i ja  więcej smutku dla ciebie nie noszę.

KAGUEL odpowie:

Zaż nie mam, miła żono, o co się frasować?
Mam ci o co narzekać, także lamentować.

Wiem ci, żeś i ty  sama w takich doległościach,
1640 w jakich mię teraz widzisz niemałych ciężkościach.

Dziewka moja i twoja dla nieszczęścia swego 
karm i mię ustawicznie kłopotem, nędznego.

Więcby już małe były domowe kłopoty, 
byśmy byli u ludzi wolni tej sromoty.

1845 Ale zewsząd mię trap ią  obiedwie przygodzie,
że serce w sm utku pływa niby ryba w wodzie.

EDNA ŻONA

Coż rozumiesz, moj mężu, co się też mnie dzieje!... 
Od sm utku głowa boli, serce prawie mdleje, 

lese Wierz, żeć mię [tak] dolega smutek jako ciebie, 
że uskromić nie mogę frasunku u siebie.

By mię w Bodze nadzieja smutnej nie cieszyła, 
dawno bym już co złego sobie uczyniła.

Coż rozumiesz o Sarze, w jakiem jest kłopocie! 
Potraciwszy małżonkow ma obmowę w cnocie1655

w. 1622: zapałać — płonąć rumieńcem wstydu, 
w. 1626: oszacowanie — tu : osława.

M iscellanea staropolskie, 3 17
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od ludzi, którzy zwykli lewo wszystko sądzić,
i niewinne obmawiać i Bogiem chcą rządzić.

A coż temu mamy rzec? Musiem tak  w cichości 
cieszyć się tym , gdyż wiemy, żeśmy próżni złości. 

168° d 0 p [ana] Boga wołać słusznie nam przystoi, 
aby nas już pocieszył, a tego, co broi, 

raczył już pohamować, czarta złośliwego
i raczył go odegnać od domu naszego.

Wiem, żeć nic nie przemoże, jedno z przepuszczenia 
isse P[ana] Boga naszego, także z rozkazania.

Nie masz tedy nadzieje inszej w tym  frasunku, 
jedno się Bogiem cieszyć, a szukać ratunku.

I  Sara-ć, córka nasza, frasuje się srodze,
że się jej tak  na świecie powodzi niebodze.

16,0 Zawołam jej do ciebie, iże ją  oglądasz,
sfrasowaną napom[n]isz i pociechy dodasz.

Wtym odejdzie matlca Edna i zawoławszy córki Sary przywiedzie 
ją  do ojca mówiąc:

Sara twa, Baguelu, też i dziewka moja,
1875 toć jedyna pociecha jest moja i twoja 

ku wzbudzeniu potomstwa i domu naszego, 
które by po nas trwało do czasu wiecznego. 

Smutna jest z[e] złych przygód, które ją  potkały. 
Boże, by w naszym domu więcy nie bywały!

1680 RAGUEL do Sary córki swojej rzecze:

Coż to wżdy takowego, co się z tobą dzieje,
z czego się ta k  kłopocem, aż w nas serce mdleje? 

Powiedzże mi, dziewko ma, jako małżonkowie 
tak  prętko poginęli, stateczni mężowie.

68 1685 Jednakeś ty  widziała, jaką śmiercią zmarli;
a stękaliż, proszę cię, czy nagle pomarli?

SARA COEKA odpowie:

Wiecie dobrze, żeć zdrowo do łożnice przyśli; 
każdy z nich, wiecie sami, byli dobry myśli.

1690 Skoro z nich który przyszedł do łoża mojego,
a dotknął się ręką swą trochę brzegu jego — 

wnet nań przyszło coś złego i upadł na ziemię, 
z ust śliny szły, z oczu 'izу jak konopne siemię.

w. 1656: lewo sądzić — źle, nieprzychylnie osądzać.
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Żaden się mnie nie dotknął; wszyscy tak  pomarli,
1695 bez żadnego stękania oczy swe zawarli.

RAGUEL

A coż tem u mamy rzec, gdyż skaranie Boże, 
ktorego żaden człowiek hamować nie może.

Że tak  srodze pokarał te  to  nieboraki,
1700 wolno Panu nad każdym czynić srogie znaki.

Wtenczas przybieży służebna dziewica Sary i ustanie za 
nią, a Baguel nie ustając niech mowi :

Aleć idzie Delida, dziewka twa służebna;
widzę, iżeć w posługach nie barzo wygodna.

1708 Kędyż tak  długo była? — za tobą nie przyszła,
i widzi[a]łem, że z domu barzo dawno wyszła. 

Jam  ją  na to  urządził, by cię pilna była, 
żebyć pilnie służyła, za tobą chodziła.

SARA

1710 Zaprawdę-ć, miły ojcze, nigdziem jej nie stała;
nie wiem, gdzie ta  łotryni swą wolą biegała.

69 Obróciwszy się Sara do dziewki rzecze:

O ty  niezbedna dziewko, napełniona złości, 
kędyś się nauczyła takowej łotrości?

1715 Co twoja za posługa — po ulicy biegać?
Tobie w domu, jak  dziewce, przystojni by siadać! 

Już, widzę, nie masz wstydu znaku w oczach twoich, 
za co będziesz karana dziś od ręku moich.

RAGUEL OJCIEC rzecze-.

172° w  przybytności tu  naszej niechaj nie słuchamy
płaczu twego i krzyża nam[n]iej nie kochamy.

Oto masz dziewkę twoję, a m y precz pójdziemy. 
Karzże ją  tu , jako chcesz, skoro ustąpiemy.

Baguel z żoną odejdą na stronę, a SARA do dziewki 
1,28 tak rzecze-.

Ale ty , niecnotliwa, powiedz, coś czyniła
wtenczas, kiedym tu  była i z ojcem mówiła?

w. 1704: wygodna — przydatna, dogadzająca,
w. 1711: swą wolą — samowolnie,
w. 1713: niezbedna — szkaradna,
w. 1720: przybytnoéé — obecność.
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DELIDA DZIEW KA rzecze:

Chodziłam, do sąsiady, by mi ukazała,
1730 jakobym szpetnych znaków z mego lica zbyła; 

żebym się nauczyła w tańcu postępować 
i barwiczką me lice jako mam farbować; 

jako jaje przyprawić, żebych się nim myła
(wolę go nie jeść przeto, bylech gładka była!);

1735 cybulę też zamorską w wodzie z miodem warzyć 
i umywać oblicze, chcęli rum ianą być.

Wodny ostrzyż też dobry; która go zażywa, 
powieda, że od niego gładka dziewka bywa.

[N'a] siność pod oczyma korzeń przestępowy,
1740 stłuczony z fenum gr[a]ecum, z octem bywa zdrowy. 

Sok także miesiączkowy a olej różany, 
łoj jeleni, koźlęcy na poły zmieszany, 

wszystko to zetrzeć drobno, z tego maść uczynić 
i pomazać twarz co noc — węgry muszą wyniść.

w. 1732 n. relacja Delidy jest kolejną wersją pouczeń kosmetycznych, spopulary
zowanych już w starożytności utworem P. O w id iu sza  N a z o n a  Medicamina faciei. 
(O jego znajomości w Polsce zob. K. K u m a n ie c k i, Echa Owidiusza w polskiej 
literaturze mieszczańskiej w. X V I I .  „Meander” 5: 1950 nr 9/10, s. 563 — 573.) Pierwszy 
wprowadził je do dram atu Adam Paxillus z Brzeska w swej Komedyi o Lizydzie 
z r. 1597 (A. P a x i l lu s  z B rz e sk a , Komedyja o Lizydzie. Opracowali J . Krzyżano
wski i S. Eospond [...]. Wrocław 1968, s. 88 — 92. Biblioteka Pisarzów Polskich Seria 
В nr 17).

w. 1735: cybula zamorska — roślina (Scilla martima), która według S. S y ren iu - 
sza  (Zielnik. Kraków 1613, s. 864): „Roście nad morzem pospolicie, a obficie w Apuli- 
jej w Sycylijej” ; według tegoż źródła (s. 866) ocet z niej: „Bladym rumieniec piękny 
daje” .

w. 1737: wodny ostrzyż — roślina (Curcuma), o której S y re n iu s z  (op. cit., s. 27) 
pisze: „Cerę cudną i rumienną czyni” .

w. 1739: w pdruku: I ...; korzeń przestępowy — roślina przestęp (Bryonia); S. S y re 
n iu sz  (op. cit., s. 1520) podaje o niej : „Siności czarne spędza przestęp warzony w oliwie 
i namazowany, zmieszawszy z krętą i z mąką fengrekową” (kreta — kreda; mąka 
fengrekowa — zob. niżej).

w. 1740: fenum graecum — roślina (Trigonella foenum graecum; pisownia rozma
ita); według S y re n iu s z a  (op. cit., s. 1016) nazwa polska m. in. kozorożec vel kozio
rożec i boża traw a — ziele ogrodowe. Wśród wielu zastosowań: „ ... w ostrym winnym 
occie rozmieszawszy ją  [fengrekową mąkę z siarką], tym  trędowaciny i piegi nacierać” .

w. 1741: sok miesiączkowy — sok rośliny zwanej miesiączek (Calendula), co 
według S y r e n iu s z a . (op. cit., s. 1530) jest nazwą czeską, poi. nogietek. Wersy 
1741 — 1744 objaśnia następujący przepis: „Stj*ść na węgry, świerzb, siność, czerwo
ność tw arzy: Weźmi soku mogietku, babki, oleju rożanego, łoju jeleniego i koziego, 
dragantu, gummi arabskiego, ziemie ormieńskiej, krochmalu — z tego maść uczyń 
a pom azuj” (ibid., s. 1531).

I
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1745 Zmarski się rozcierają, wziąwszy weneckiego 
mydła i złotogłowu ; też ogorzałego 

mieć lica nie dopuści, ani wzroku złego.
Tegom się tam  uczyła, bo mi się znać dało, 

mając [onych] szpetnych krost na tw arzy niemało.

i™» SAKA

O zła dziewko, niezbedna, lepi na tym  przestać, 
co tylko jest od Boga, a tych przypraw niechać. 

Wodę P[an] Bog dał wszystkim, by się umywali 
i brud z oblicza swego aby nią spłokali.

1755 A ty  przypraw szukając wstydeś utraciła,
a szpetną jednak będziesz, choćbyś się i pstrzyła.

DELIDA DZIEW KA

M e wszystkieśmy oblicza jak ty  tak  cudnego 
i musiem z nim na blekę dla glansu lepszego.

1760 Gdybyśmy się nie pstrzyły, cożby po nas było, 
nierychło by się drugi o panicu śniło!

A tak , choćby się nawet imbierem posypać, 
byle zlazła szpetna płeć, a cudniejszy dostać.

71 Bo widzę, że się w szpetnych wcale nie kochają,
1765 jakoby złe siekiery z dala je mijają.

SARA

O, już to, dziewko, nazbyt jest w tobie płochości, 
wypędzę ja  — łotryni! — z ciebie wszeteczności 

biczem i nauczę cię, jako wiernie służyć,
1770 kiedy słowy nie mogę choć ostremi użyć.

Sara weźmie bicz i ująwszy ją  za ręlcę uderzy raz albo dwa, 
mówiąc :

Doma siedzieć, nie biegać, co przystoi robić,
boć to dziewce sromota po gospodach chodzić!

w. 1746: złotogłów — roślina z rodziny liliowatych. Zgodnie z Syreniuszem (ibid., 
s. 583) m. in. : „Wszelakie na twarzy i na ciele zmazy wyciera, wychędaża i gładzi 
z miodem roztarty” .

w. 1758: po wersie tym  możliwy brak w pdruku kolejnego wersu rymującego, 
w. 1769: bleka — zapewne odmianka nazwy blecliu, miejsca bielenia wosku 

albo płótna.
w, 1760; pstrzyć się — zdobić się.
w. 1762: imbier — tu : proszek z korzeni im biru (Zingiber officinale), 
w. 1770: użyć — tu: poskromić,
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1775 DZIEW KA rozgniewawszy [się], rękę jej uchwyci, głosem
rzecze :

Większać twoja sromota u wszech ludzi słynie, 
iżeś męże pobiła; chcesz też zabić i m nie!

Małoż [więc] masz na onych, coś je podawiła 
1780 one cnotliwe ludzie, w nocyś je pobiła.

Aż i mnie chcesz, chudzinę, biczem zamordować?
M e dajże tobie, Boże, potomstwa piastować;

żebyś nigdy na świecie dziatek nie miewała,
któraś ta k  wiele mężów nie wiem, gdzie podziała!

1785 Uciecze miedzy ludzie Dziewka, a SARA bicz ciśnie o ziemię, 
uchwyci się za głowę, z żalem pocznie mówić:

Błogosławiony Boże, ojcow naszych Panie,
którzy w tobie zawszędy kładli swe ufanie —

72 złoży ręce spuściwszy je z głowy

1790 Uczyńże miłosierdzie: odwroć gniewu twego
ode mnie, sługi twojej ; nabaw mię szczodrego

twojego miłosierdzia; odpuść grzechy moje, 
abych znała w frasunku pocieszenie twoje.

Wielkie bowiem ponoszę urągania, Panie;
1795 wejrzej okiem łaskawym na moje wzdychanie.

Do ciebie, miły Panie, serce me podnoszę,
tw arz moję, serce, oczy — wysłuchaj mię, proszę!

Bozwiąż mię, Panie, rozwiąż z sm utku tak  wielkiego, 
uchowaj pośmiewiska, uszczypku dalszego,

1800 który mię dzisia potkał od mojejże sługi
i cierpię go od inszych już czas barzo długi.

Abo mię weźmi z świata, o Panie niebieski, 
albo też racz uskromić takowy żal ciężki.

Wiesz sam dobrze, moj Panie, nie pragnęłam męża, 
1806 czystą-m duszę chowała, nie była w niej zmaza.

Prożnam jest od chciwości igrzyska jakiego, 
nie pragnęłam jak  żywa nierządu żadnego.

Otoż albom niegodna ich małżeństwa była, 
czy oni mię niegodni, żem ich nie nabyła?

1810 Straciłeś one, Panie, nie zostali zdrowi,
a mnieś zachować raczył prawemu mężowi,

ktoregoś mi obiecał, a ten  mię nie minie.
Niechże Sara, sługa twä, w lepszej sławie słynie.

Boć nie jest w ludzki mocy, Panie, rada tw oja;
1815 doświadczywszy zaś wybawisz, boś ty  sława moja
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jesteś i będziesz, Panie, tudzież wybawienie, 
korona sławy mojej, wieczne pocieszenie.

73 Bądźże twe święte imię tu  błogosławione
i na świecie i w niebie od wszystkich sławione!

1820 Ody jeszcze będzie domawiać, wtenczas RAGUEL 
z żoną z tylu przystąpią i  weźmie ją  ojciec, za rękę 

mówiąc :

Czemuż się, miła Saro, tak  barzo frasujesz 
i ku sm utku naszemu żalem się pracujesz?

1825 .Jać się starać mam o cię, przestrzegać twej sławy, 
tobą się cieszy m atka i ja, starzec prawy.

On, który stworzył wszystko — ten ci się pospieszy, 
gdy wola jego będzie łaskawie pocieszy.

A ty , o miła Saro, moje ucieszenie,
1830 weźmiesz wrychle od Boga znaczne wspomożenie.

Aleć ja  widzę ku nam  dwu mężów idący...
Dał nam  znać jakieś goście ten  P[an] wszechmogący.

Wtym przystąpią Tobijasz z Rafaelem i pocznie mówić 

RAFAEL:

1835 Pomoż Bog, Baguelu! Przyśliśmy do ciebie,
abyś nas przenocował tu  w domu u  siebie.

Przyjmiże nas, prosiemy, P [an] Bog ci zapłaci, 
będziem go o to prosić, bośmy niebogaci.

RAGUEL

1840 Z chęcią to, rad  uczynię, cnotliwi mężowie.
Musi być, żeście z dala, pewnie pielgrzymowie.

RAFAEL

Jesteśm y [dwaj] z narodu JSeftalinowego 
Żydowie, niewolnicy króla niniwskiego.

74 isis RAGUEL na Tobijasza palcem skaże

Ten młodzieniec podobien jest do brata  mego 
Tobijasza starego, męża cnotliwego.

Powiedzcie mi, proszę was, znacież Tobijasza,
k tóry mieszka w Mniwie? — boć on jest krew nasza.

w. 1824: żalem się pracować — mordować się, trudzić się.

I
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«so RAFAEL

Znamy go barzo dobrze; zdrów był, gdyśmy wyszli, 
acześmy go w frasunku niemałym odeszli.

RAGUEL

Pociesz go P[anie] Boże, człowieka dobrego,
1855 w sprawach i w zachowaniu barzo cnotliwego.

Frasunki on te cierpi dla bogobojności;
napełnion jest z młodych la t braterskiej miłości.

Silnem jest jałmużnikiem, bracią rad spomagał, 
dlatego w siła przygód i w ubostwo wpadał.

1860 RAFAEL

Prawdę mówisz, Baguelu. Cnoty brata  twego
jasneć są u  wszech ludzi. Nawet zdrowia swego

bynamniej nie litował dla bïaci położyć
i dlatego po te  czasy musi w ubóstwie żyć.

1865 A  ręką na Tobijasza skaże

Oto masz syna jego — ojciec ci jest jemu — 
przypatrz się jak  synowi ojcu podobnemu.

RAGUEL obłapi Tobijasza, płacząc pocałuje go i rzecze:

75 Błogosławię cię Panie, Abrahama Boże!
1870 Bog Izaaka, Jakuba ten  cię niech wspomoże.

Syn-eś dobrego ojca, barzo cnotliwego,
u wszech ludzi na świecie cnotą świecącego.

Eaguel przestanie mówić; Edna żona jego i e córką 
Sarą będą się z Tobijaszem witać, jakoby z płaczem.

1875 EDNA pocznie mówić:

Panu Bogu cześć, chwała, że gościa takiego 
dziś wespół oglądamy, nam  powinowatego,

krew narodu naszego, syna Tobijasza.
Stała się dziś niemała w tym  pociecha nasza, 

isse gdy cię widziem zdrowego z tej dalekiej drogi,
a P[an] Bog cię uchował wszelakiej zły trwogi.

SARA

W itam cię, moj braciszku, a zdrowiu twojemu 
radam  jest nie inaczy, 'Jak memu własnemu.

w. 1861: tu  imię czytane trzyzgłoskowo.
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1885 RAGUEL zaś pocenie mówić-.

Proszę was, raczcie siedzieć; ja  skopu zabiję, 
wziąwszy go z stada mego, obiad nagotuję,

bo widzę, że też wam czas odpocząć z tej pracy. 
Oznajmię przyście wasze także moi braci;

1890 będę prosił, iż mi was pomogą częstować
i jako gościom wdzięcznym będą się radować.

TOBIJASZ

Ja  tu  dziś, Baguelu, u ciebie nie siędę
w twoim domu, ani jeść, ani pić nie będę,

76 1895 aż pierwy prośbie mojej miejsce u siebie dasz 
i o co prosić będę, łaskawie wysłuchasz.

Przymow mi dziewkę twoję dać mi za małżonkę,
Sarę — potym  jeść będę, by też i maślonkę.

RAGUEL, trochę pomiłczawszy a zadumawszy się,
1900 rzecze :

Jać  tobie, Tobijaszu, dziewki nie żałuję, 
tylko mi o cię chodzi, gdyż ciebie miłuję.

Wiem, żeć o jej nieszczęściu będziecie wiedzieli:
siedmiu mężów już miała, a gdzież się podzieli!...

1905 RAFAEL ANIOŁ rzecze:

Ше boj się, Baguelu, dać mu dziewki śmiele, 
oglądasz bez wątpienia potomstwa z niej wiele.

P [an] Bog ją  tem u chował, k tóry się go boi, 
bo wiesz, że o złośliwe nam[n]iej on nie stoi.

1910 Przetoż żaden jej inszy nie mógł wziąć w małżeństwo. 
Daj ją  Tobijaszowi — już dalej przeklęstwo

w domu twoim takowe panować nie będzie,
anioł Pański zawszędy przy nim stawa-ć wszędzie.

RAGUEL zawoła:

1915 J a  nie wątpię, żeć P[an] Bog ciężkie me płakanie, 
smutek, żałość oglądał, serdeczne wzdychanie.

I  prośby me wysłuchał on Pan z wysokości,
nie chce więcej, bych cierpiał takowych ciężkości.

Przeto zesłał tu  do mnie przyjaciela mego,
1920 by Sara, dziewka moja, miała męża z niego,

w. 1893: w pdruku: siądę, 
w. 1897: przymowić — przyrzec.
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77 żeby wzięła małżeństwo w pokoleniu swoim,
wzięła błogosławieństwo tak  w narodzie moim,

jako sam Bog rozkazał nam  w naszym zakonie.
Dam ci ją, Tobijaszu, nie wątpże nic we mnie!

1925 Zawoła córki:

Przystąp do mnie, dziewko ma! Otoć Bog zgotował 
męża rodu naszego, żeby cię miłował.

Dajże mu swoję prawą rękę w rękę jego; 
ja  Boga wzywać będę ustawicznie z tego.

1930 Raguel ojciec, trzymając ich ręce prawe, tak rzecze:

Ty, Boże Abrahamów, Panie Izaaków
stworzycielu wszech rzeczy, o Boże Jakobow!

Eaczże złączyć to stadło swym błogosławieństwem, 
rozmnożże je, nasz Panie, pociesznym potomstwem.

1935 Wypełniż, miły Panie, obietnicę twoję,
aby sie rozmnożyli na pociechę moję,

jakoś raczył obiecać potomstwu naszemu
w Abramie ojcu naszym i w jego plemieniu.

Oto masz, Tobijaszu, wcale dziewkę moję
1940 za małżonkę, już ją  bierz, niech zna łaskę twoję.

Tu włoży kartę Tobijaszowi w rękę, mówiąc:

Na coć zapis swoj daję, weźmiż go ode mnie, 
a twoj także zostawisz dla pewności u mnie.

Wtym  EDNA MATKA SAEY przystąpi, obłapi oboje i niby
78 1945 płacząca rzecze:

Pocieszże mię, moj Boże, raczże wam dać szczeście, 
ciesz, Panie, mię potomstwém, daj fortunne zejście.

Byście la t doczekali setnych w tym  żywocie, 
nie wiedzieli o żadnym na ziemi kłopocie!

[Do Sary osobno powie:]

1950 Bądźże mężnego serca, umysłu mocnego —
dać P[an] Bog pocieszenie z miłosierdzia swego.

w. 1933: w pdruku : błogosławieństwym. 
w. 1934: pocieszne — dające pociechę, 
w. 1938: Abram — patriarcha Abraham^
w: 1941: karta — spisana umowa ślubna; w Księgach Tobiaszowych 16: „Potym  

[Raguel...] wziąwszy księgi spisał postanowienie i zapieczętował” , 
w. 1947: w pdruku: potom stwym ; zejście — zgon.
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Wszystkie twoje kłopoty, których było wiele, 
nagrodzi i obroci smutek on w wesele.

A ja  pójdę gotować łożnicę w tym  czasie; 
less zgotowawszy, co trzeba — wrócę się tu  zasię.

Odejdzie Edna na stroną, a Sara usiądzie gdzie 
na pewnym miejscu. RAGUEL weźmie Tobijasza za rękę, 

pójdzie z nim  do Sary i  odda m u ją  do łożnice 
mówiąc :

1960 Oddawam, Tobijaszu, tobie dziewkę moję;
wychowania dobrego bierzesz żonę twoję.

Wtenczas przystąpi Edna i  stanie podle Sary, a Baguel 
dałi rzecze-.

Ćwiczylim ją  do tego, by się Boga bała 
1965 i zakon jego święty na pamięci miała.

Pókim ją  jedno chował, nie znałem płochości,
anim też kiedy postrzegł w jej mowie bystrości. 

Zawżdy mię i m atki swej z pokorą słuchała 
i nas, rodzice swoje, w poczciwości miała.

1970 Przyglądała życzliwie gospodarstwa w domu;
79 nie czyniła przykrości jak żywa nikomu,

każdego uważała, w poczciwości miała;
o tance, o igrzyska bynam[n]iej nie stała, 

swarow, pletliwych nowin, tych się wystrzegała,
1975 o nikim nie mówiła, sama się patrzała.

W  ustawicznem staraniu żyła i w robocie,
aby swoj panieński stan zachowała w cnocie.

Mnie, ojca, przyglądała tudzież m atki swojej,
w kłopotach i w frasunkach i w niemocy mojej.

1980 O stateczność — przyrzekam, żeć ją  zachowała
w mowie, w sprawach i w cnocie od młodości trwała. 

Ше wzięła od nikogo wieńca ni pierzcianka, 
nie dawała potuchy tak  dla upominka.

We wszystkich sprawach swoich mnie się poradzała; 
less cośmy jej rozkazali, to  z chęcią działała.

w. 1967: bystrość — tu : podstępnośó.
w. 1973: igrzyska — igraszki, rozrywki,
w. 1975: patrzeć się — pilnować się.
w. 1978: przyglądać — dzis. doglądać,
w. 1980: w pdruku: przerzekam.
w. 1983: potucha — tu : (złudna) nadzieja.
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Boguśmy ją  samemu na cześć wychowali,
wszak o tym  wiedzą w mieście wielcy i też mali. 

Owoż ci ją  oddawani, miłemu zięciowi — 
daj Boże, byście z sobą długo żyli zdrowi!

1990 Odejdzie Baguel i z żoną Edną od Tobijasza jakoby płacząc na 
stronę, Asmodeus zaś za Tobijaszem niech chodzi, chcąc mu 
także uczynić, jako i onym pierwszym mężom uczynił; wtenczas 
Tobijasz zakadzi, Asmodeus uciekać będzie do kąta, a skoro 
się dym pokaże — wyrwie się Anioł i  ułapi Asmodeusza za

1.995 szyję, o ziemię go uderzy i  będzie go wiązał w łańcuch,
który mu Grubarz poda, a Szatan 
ma rykając biedać; potym  ANIOŁ 

pocznie mówić:

Jużeś dosyć zasmucał człowieka dobrego 
2000 Baguela i z żoną, tudzież dziewkę jego.

80 Już nie masz mocy nad tym , który ją  pojmuje —
Tobijaszem cnotliwym, bo go Bog miłuje.

Przeto, że się go boi, z m atką, z ojcem tedy
dał mi go Bog w obronę, bych go strzegł od biedy. 

2005 Nie będziesz więcy broił, szatanie przeklęty,
będziesz w łańcuch spasany i do piekła wzięty.

Gdy to Anioł wymówi, TOBIJASZ przestanie kadzić i rzecze
do Sary.

Saro, małżonko moja, prośmy P[ana] Boga,
2010 by  nas bronił od czarta, ode złego wroga.

Po trzy  nocy modlitwą będziem Boga chwalić,
On sam może nieszczeście wszelakie oddali.

Czwarty nocy powinność uczyniem małżeństwa, 
w bojaźni jego święty ujdziemy przeklęstwa.

2015 Wszak wiesz, ma miła Saro, nasze pokolenie, 
gdy go o co prosili, brali wspomożenie.

M e przystoi nam  tedy, byśmy zabaczyli 
Boga, bo źli pogani tak  zawsze czynili.

Przeto teraz klęknąwszy, P[ana] Boga prośwa,
2020 serca nasze w tej chwili do niego podnośwa.

w. 1993: Tobijasz zakadzi — prażąc na węglach wnętrzności ryby zgodnie z pou
czeniem Azariasza ww. 1576.

w. 1997: rykając — porykując, 
w. 2006: spasany — skrępowany, 
w. 2017: zahaczyć — zapomnieć.
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Zlękną oboje, a złożywszy ręce TOBIJASZ tak rzecze:

0  Panie oj co w naszych, tyś Stwórca wszystkiego, 
nieba, ziemie i morza, i człeka samego.

Ezeki, źrzodła, stndnice i też wszystkie rzeczy 
zeas sporządziłeś i trzymasz zawszędy na pieczy.

Tyś jest Panem  wszystkiego, wszystko w twojej mocy, 
nie może być żadna rzecz bez twojej pomocy.

81 Uczyniłeś Adama z tej to  nędznej ziemie,
dałeś mu pomoc — Ewę, aby ludzkie plemię 

2030 nigdy nie ustawało, ale się mnożyło,
które by  aż na wieki imię twe wielbiło.

1 teraz ty  wiesz, Panie, iż nie dla chciwości
pojąłem sobie żonę, ale dla miłości

potom stwa pobożnego, ku czci, chwale twojej,
20 3 5 abyś był chwalon wiecznie ze mnie, z żony mojej.

SARA

Zmiłujże się nasz Panie, zmiłuj się nad nami,
daj zdrowie do starości, racz przebywać z nami!

Wstawszy idą na stronę, a TOBIJASZ rzecze :

2040 Podźważ tedy, żono ma, trochę się prześpiwa;
widzę, że w noc nie blisko, bo już kochut śpićwa.

Odejdą precz po jednej stronie, a po drugiej RAGUEL przystąpi 
z Grubarzem i rzecze do niego, a on będzie trzymał 

rydł w ręku:

2045 Grubarzu, sługo dawny, czas wykopać wądół;
pochowasz Tobijasza tak  z drugiemi wespół.

Lepi w czas już przede dniem, aby nie wiedzieli 
w mieście nasi sąsiedzi, gdzieśmy go podzieli.

GRUBARZ

го» prętko uczynię twoje rozkazanie,
pochowam go z drugiemi, moj łaskawy panie.

w. 2041: w noc nie blisko — głęboka noc, o pierwszych kurach; kochut — gwa
rowe kogut; forma ko(c)hut znana jest z regionów przyległych do ziem czesko- 
słowackich oraz z terenu b. kresów południowo-wschodnich (zob. K. N its c h , Z his
torii i geografii wyrazów polskich. 3. Kogut. W książce: Wybór pism  polonistycznych. 
T. 2. Wrocław 1955, s. 42 — 43).
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2060
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82 Qrubarz ustąpi na stroną, a Edna żona przydzie do Baguela, do
której tak rzecze [RA G U EL]:'

Edno, Edno niebogo, dobrze, byś posłała 
do łożnice służbistą, aby oglądała 

żyw li jeszcze Tobijasz; jeśli umarłego
najdzie, tedy go schować — już w liczbie osmego.

EDNA zawoła Dziewki:

Debora, dziewko moja, oglądaj w łożnicy
a opatrz, co się dzieje, jeśli zdrowi wszyscy.

Tobijasz, córka nasza — żadne się nie ruszy; 
pewnie um arł tej nocy i leży bez: duszy.

DEBORA DZIEW KA odejdzie na stroną, lecz się nazad prętko 
wróci i  rzecze:

Nalazłam Tobijasza na łożu śpiącego,
widzę Sarę i jego jak trzeba zdrowego.

RAGUEL

Błogosławiemy ciebie, Boże izraelski,
żeś mu raczył dać zdrowie, o Panie niebieski! 

Uchowałeś przygody od nas spodziewanej,
z miłosierdzia i z łaski twojej nieprzebranej.

Uczyniłeś nad niemi lutość z łaski twojej, 
wygnałeś czarta złego, ku pociesze mojej, 

który nas wszystkich smucił, ciężko prześladował, 
nad poczciwością naszą srogość okazował.

Otoś raczył zachować we zdrowiu to  dwoje, 
okazując nad nimi miłosierdzie twoje.

83 Daj nam  to  z łaski twojej, abym cię poznali
i [tak] ciebie samego zawżdy wyznawali, 

chwałę tobie oddając i powinne dzięki
za zdrowie, za obronę odtąd aż na wieki; 

żeby szczodrość łaski twej wszyscy narodowie 
znali ciebie samego i niewiernikowie.

Zakopże doł, grubarzu, od ciebie gotowy,
boć [wżdy] zięć moj To[b]ijasz, chwała Bogu, zdrowy! 

A ty  też, miła Edno, Zgotują dobre gody,
dzień to  jest nam  wesoły i pełen św[i]ebody!

Zabić dwie jałowice i czterech baranow 
i naprosić sąsiadów, ubogich i panów.

2075

2080
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z««» Zaprosić i przyjaciół, by  się weselili,
z nami wespół pociechy po sm utku zażyli.

A tak  na dwie niedzieli potrzeby nagotuj,
skopow, bydła, gęsi, kur dostatek naskupuj.

Bo tak  długo mam wolą zatrzymać u siebie 
готе Tobijasza i Sarę, niż puszczę od siebie.

EDNA

Pojdę ja, Baguelu, wszystkiego nabiję
i naproszę przyjaciół, co trzeba zgotuję.

A ty  zaś nawiedź syna, nawiedź córkę moję,
2100 powiedz im radość naszę, tak  moję jak twoję.

Powiedz, że ich z obiadem czekamy bez chyby; 
będzie mięso, zwierzyna, najdą się i ryby.

E dna u stąp i na stroną, a  Raguel p ostąp i ku onemu m iejscu, 
2106 gdzie T obijasz s  Sarą  siedzą, po tym  w staw szy Tobijasz 

i  z  Sarą po tka ją  się s  ojcem w p u l izb y , 
do których RAGUEL rzecze:

84 Panu Bogu cześć, chwała, że was widzę zdrowe,
mam teraz po kłopocie wesele gotowe.

Odmienił P [an] Bog wieczny moje spodziewanie,
2110 przemieniwszy żal w radość prawie nadspodzianie.

Poprzysięgam cię, synu, przez Boga żywego: 
dwie niedzieli u  mnie bądź dla wesela mego,

żebyśmy się do woli z tobą ucieszyli
i naszej miły dziewki jeszcze napatrzyli.

2115 A potym  dam  ci posag, rozdzielę się z tobą:
puł majętności mojej z Sarą wezmiesz z sobą.

A po śmierci zaś naszej, gdy doczekasz tego,
będziesz dziedzicem prawem i panem wszystkiego.

Uczyńże tak , proszę cię, boć tego potrzeba,
2120 byś użył z przyjacioły na czas mego chleba

i oznał się tu  z nami, tudzież i z sąsiady;
potym  pójdziesz swą drogą bez żadnej zawady.

TOBIJASZ

Moj miły Baguelu, znasz ojca mojego.
2125 Odszedłem go i z m atką barzo mizernego,

w. 2101: bez chyby — niezawodnie, 
w. 2102: zw ierzyna  — dziczyzna
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bo im ta  droga moja nie była kn myśli:
omdlewała od sm utku m atka, gdyśmy wyszli.

A drogę mam daleką — aż do Gabellusza, 
którą pragnie odprawić prętko moja dusza,

2130 abych przyszedł do domu na czas zamierzony 
i rodzice pocieszył z tak  dalekiej strony.

Wszakże użyję prośbą towarzysza mego, 
że odprawi tę drogę okrom mnie samego.

Jeśliże to  uczyni, ja  tu  rad  zostanę,
2135 na twoim rozkazaniu barzo rad  przestanę.

85 Ale podźmy do niego, prośbą go poczciwa,
odprawi sam tę  drogę, gdy go uprosiwa.

P ostąp ią  ku stołowi i  do A n io ła  Tobijasz rzecze-.

Azaryjaszu, bracie, wysłuchaj mię proszę,
2140 przyjmi pracą tę  na się, ktorą-ć teraz wnoszę.

Począłeś dobrze czynić — czyńże i do końca 
posługę ojca mego, boś ty  nasz obrońca.

Przechodź się ty  sam, przechodź do miasta medskiego, 
do Eages Gabel[l]usa, a weź zapis jego.

2145 Wroćże mu ten cyrograf, pieniądze od niego 
odbierz, a na wesele zaprosisz samego.

Wiesz dobrze, A zaryja: ojciec barzo stary, 
dni liczy przyścia mego i tęskni bez miary.

Jeśliże dniem chybiwa, gorzej jeśli dwiema —
2150 zadawa kłopot wielki rodzicom obiema.

Sam to ja  zeznać muszę i mówię to śmiele,
bym ci też i wszystko dał — i toby niewiele.

Bądźże łaskaw, proszę cię, uczyń tę posługę,
będziesz ze mnie za to  miał już wiecznego sługę. 

2155 Sam widzisz, iż Baguel,

obłapi go

ojciec żony mojej, 
wściąga mię przy nim zostać dla pociechy swojej.

KAFAEL

2160 Począłem, Tobijaszu, tobie wiernie służyć
i dó tej twej posługi łatwie się dam użyć.

_ _ _ _ _ _ _ _  1Г
w. 2136: poezcić — uhonorować.
w. 2137: w pdruku niezrozumiałe: z lek go uprosiwa.
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Pojdę do Gabellusa, ciebie tu  zostawię 
i pieniądze przyniosę i drogę odprawię.

86 A Eaguel niech pośle ze mną swoje sługi
2185 dla bezpieczniejszy drogi i mnie do usługi.

EAGUEL

Moj miły Azaryja, starać się nie trzeba,
dam ci sług i wielbłądów i na drogę chleba 

i zawołam czeladzi, żeby z tobą biegli,
2170 ktorzy-ć będą służyli i na ciebie strzegli.

W tyrn Sługa się ukaże.

Oto już masz jednego, drugi idzie za nim,
niesie z sobą co trzeba za mym rozkazaniém.

Odejdzie Baguel jakoby gotować rzeczy, a GRUBARZ, po sta 
i t  w iw szy  ryd l w kącie, do A n io ła  rzecze-.

Oto ja, Azaryja, pomogę-ć tej drogi;
trzech nas będzie przy tobie dla lepszej posługi. 

Weźmiemy dwu wielbłądów, co rzeczy poniosą, 
od Gabellusa srebro na sobie przyniosą.

2180 A przeto pospieszmy się, boć nas tam  czekają 
ci nasi towarzysze, co z nami iść mają.

U stąp ią  z onego m iejsca; TOBIJASZ ich odprow adzi w inszując  
im  w drogę:

Niech wam da Bog szczeście i fortunę к  temu,
2186 abyście zdrowo wszyscy zaś przyszli do domu.

87 T u  zaś odstąp i T obijasz na stronę, a  RAFAEL p rzy s tą p i do 
Gabela, u  ktorego się srebra upom inać będzie, mówiąc tak, gdzie

w szyscy usłyszą:

Tobijasz, twoj przyjaciel, człowiek barzo stary,
2190 ubóstwem i ślepotą skaran jest bez miary. 

Zdrowie twoje nawiedza przez mię, posła swego;
pokłonem cię pozdrawiam z rozkazania jego. 

Posłał tu  był do ciebie ze mną swego syna, 
lecz go w drodze potkała pocieszna nowina: 

pojął żonę cnotliwą, nabył przyjaciela —
Sarę, jedyną córkę cnego Eaguela.

Pocieszył go sam P[an] Bog stateczną osobą; 
częstują przyjacioły, weselą się z sobą.

2195

w. 2167: starać się  — kłopotać się.

M iscellanea staropolskie, 3 18
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I  tak  sam tu  przyść nie mógł; ojciec żony jego 
2200 Raguel z Edną swoją są przyczyną tego.

Posłał ci tu  cyrograf, o pieniądze prosi, 
niech od ciebie zapłatę do ojca odnosi.

Co wierzę, że uczynisz; oto sulbrycht da wam.
Proszę, zapłać co prędzy, niech nie omieszkawam 

2205 wesela pociesznego, na które cię proszę;
niech te pieniądze razem i z tobą przynoszę. 

Będziesz tam , Gabellusu, wdzięcznie przywitany 
i oglądasz wielki dar od Boga im dany, 

który im Bog darował po smutku niemałym,
2210 ludziom w bojaźni Bożej nieomylnie trwałym.

GABELLUS

P ytam  cię, a skądżeś [ty] i jako cię mam zwać, 
żebych cię po imieniu mógł tym  prędzy poznać.

88 EAPAEL

2215 Azaryjasz mi imię i rodu wielkiego
jestem sługą obecnym — Pana niebieskiego.

GABELLUS

Żeś człowiek, widzę, zacny i przystoi-ć cnota,
wrocę-ć dług, którym  winien, bez wszego kłopota. 

2220 A ty  mnie wroć moj zapis — oto masz pieniądze.
Wyznawam, że ten zakład wybawił mię z nędze. 

A sam z tobą rad  pójdę na wesele w drogę, 
będę im błogosławił, pocieszę, co mogę,

Sarę i Tobijasza, przyjaciela mego, 
газе Ednę i Eaguela, człowieka dobrego.

I  p o stą p ią  ku stołowi, p r zy  którym, siedzieć będzie Raguel, 
Tobijasz, S ara i  E dna, a p rzyb liżyw szy  się GABELLUS p r z y 
w ita  naprzód Raguela, E dnę, Sarę, p o tym  i  Tobijasza całując 

go obłapi i  rzecze:

2230 Błogosławiony Boże, bądźże chwała tobie,
iżeś z pociechą naszą złączył stronie obie. 

Błogosławże cię Boże, ukochany synie
ojca, męża takiego, k tóry wszędzie słynie 

z dobroci i jałmużny i z sprawiedliwości,
2236 napełnion jest z młodycłr la t i bogobojności.

w . 2221 : zakład  — pożyczka.
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Dajże błogosławieństwo, Boże, twojej żenie, 
daj, by z niej oglądali czwarte pokolenie, 

aby naród wasz kwitnął, był błogosławiony 
tu  na świecie żyjący, potym  był zbawiony.

89 2240 Dajże to, Panie Boże w niebie panujący,
krom początku i końca wiecznie królujący.

WSZYSCY rzeką  :
Amen, amen.

EAGUEL

Podźmy teraz co prędzej, obsiądziemy stoły,
2245 używając, co Bog dał; bądź każdy wesoły, 

każdy czyń jako doma, boście przyjaciele; 
raczyć się tu  nie trzeba ani prosić wiele.

Zawoła na E dnę żonę:

A ty , Edno żono ma, każ na stoły nosić 
2250 jeść, pić [też] podostatku i co trzeba dosyć. 

A gdy wszystko rozrządzisz, pozbędziesz roboty, 
nie omieszkawaj także dodawać ochoty.

[Ozdobnik]

90 OS OBY DO A K T U  CZWARTEGO:

EAGUEL. EDNA. TOBIJASZ MŁODY. SARA COEKA EAGUELOWA. 
2268 ANIOŁ EAFAEL. ZUFANES SŁUGA. TOBIJASZ STAEY.

ANNA ŻONA TOBIJASZOWA. GEUBAEZ. ACHIJOE.
7 DZIECI MAŁYCH. ŚMIERĆ. PEZEDMOWA dokona.

EAGUEL do Tobijasza

Zięciu i przyjacielu a bracie moj miły!
22W ]sTie radzi byśmy z domu ciebie jeszcze zbyli.

Pomożże nam, proszę cię, na chwilę wesela, 
pomoż także biesiady, nie smuć przyjaciela,

91 mnie ojca, z Edną moją, także [i] twej żony;
byłbym dlatego długo barzo zasmucony.

2265 Wierzże mi, iże się to  nie uda nikomu,
gdybyś tak  prętko od nas pojachał do domu.

w. 2247 : raczyć się  — ceremonialnie się częstować, 
w. 2265: nie udać się — nie spodobać się.
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Pomieszkaj z nami dalej; poślę sługę mego 
z nowiną do rodzicow, żeś zdrowia dobrego 

i mieszkasz u  mnie na czas i pojąłeś żonę.
Opuści-ć ojciec, m atka frasunek na stronę.

A nawięcej, iżeś wziął Sarę, dziewkę moję, 
z narodu i z domu ich i powinną twoję.

№e teskniej się, proszę cię, iż z nami pomieszkasz, 
wiem, iż w domu niczego nam[n]iej nie omieszkasz.

TOBIJASZ

Eaguelu moj miły, znam ja łaskę twoję, 
proszę cię i dla Boga uważ prośbę moję.

Czuję smutek żałosny m atki, ojca swego
z tego, żem chybił czasu nazad przyścia mego.

A tak  proszę cię barzo, niech idę do domu;
nie zaszkodzi odejście to  moje nikomu.

Poślej ze mną, proszę cię, Sarę żonę moją,
niech wezmą jak  małżonkę z sobą dziewkę twoję. 

Prozno mam dali czekać, a ojca frasować
i matki[m ] swojej miłej nie miał pożałować, 

która z wielkim kłopotem mego przyścia czeka 
i pewnie bez przestanku na ojca narzeka.

Żałosne jej — wiem — było to  moje odejście, ■ 
żałośniejsze by było nierychłe zaś przyście.

RAGUEL

Ponieważ cię, Tobiaszu, nie mogę uprosić,
próśb twoich tak  serdecznych gdyż nie mogę znosić, 

coż mam inszego czynić? — jedno cię odprawić,
ponieważ się już dalej przy mnie nie chcesz bawić. 

Coż ja mam namilszego nad tę dziewkę moję, 
ktorą-m ci dał z serca rad za małżonkę twoję!

W eźm ie ją  za  rękę i  odda ją  Tobijaszow i zasm uciw szy się.

Otoż ci ją  odda wam. Id  ź  do domu twego.
Boże, nie racz oddalać pocieszenia mego 

z ciebie i z dziewki mojej, k tórą dawam tobie.
Umiłujże was Panie Boże, wzywam ciebie,

•mnożże was w łasce swojej, mnóż i w dobrym zdrowiu, 
raczże wam być, Boże nasz, zawsze pogotowiu.

1f
•w. 2291: tu imię czytane czterozgłoskowo.
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2310

TOBIJASZ STARY, siedząc, sam  do siebie m owie będzie:

Nie wiem smutny, co czynić, nie masz długo syna, 
czas minął, kiedy miał przyść, już to  zła nowina. 

Czekam go z wielką chęcią, frasunek mi roście...
Już racz Boże co prędzy w dom mi zesłać goście.

A n n a  żona Tobijaszow a i  Zwfanes sługa słaną podle Tobijasza, 
a on nie przestając mówić

Nie wiem, czemu tak  długo w tym  Eages mieszkają; 
znać, że tam  mego syna pokrewni wściągają,

albo go kto poimał, czy Gabellus um arł
i nie masz kto by płacił, albo mu kto wydarł...

2315 Pewnie, że je przygoda jaka zatrzymała
i na czas naznaczony do dom przyść nie dała.

93 O nieszczeście, nieszczeście, zewsząd mię starego
trapisz, gryziesz jako mol na poły zmarłego.

Jednak ja, miły Panie, tobie się polecam,
232° Opiekuństwu twojemu syna mego zlecam.

ANNA ŻONA TOBIJASZOWA pocznie także, załam ując ręce, 
płacząc narzekać:

O biedaż mnie, moj synu, jużem cię straciła, 
dla tej drogi nieszczesnej tu  na świecie zbyła!

2325 Posłaliśmy cię w drogę, tych to  czasów przeszłych 
ochłodę i podporę w naszych lęciech zeszłych.

Tyś był pociechą naszą, ratunkiem  do tego
i rozmożyciel prawy potomstwa naszego.

W  tobieśmy jednym tylko te  rozkoszy mieli,
233° a wżdyśmy cię w pielgrzymstwo od nas puścić śmieli.

Lepiej było zarzec się tych marnych pieniędzy,
a ciebie mieć zdrowego, ciesząc się choć w nędzy.

W  tobie samym, moj synu, moje pocieszenie, 
moje jedyne dziecię, było ochłodzenie.

2835 STARY TOBIJASZ

Milcz, miła Anno, milcz [i] nie frasuj twej głowy,
przyjedzieć, da [to] P [an] Bog, nasz syn do dom zdrowy

Cnotliwy-ć ono człowiek, co z nim  poszedł w drogę — 
niech nie wpada serce twe w złą nadzieję, w trwogę — 

234° obiecał go nam przywieść i oddać zdrowego.
Mam w Panie Bodze ufność, nie będzie nic złego.

w. 2331: zarzec się  — wyrzec się.
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ANNA

Coż po tym , gdym teskliwa, a smutku z żałością 
nie mogę pozbyć z serca i z wielką teskliwością.

94 2345 Serce mi zawsze płacze, będąc m atką syna,
nie widząc go tak  długo — już to  zła nowina. 

Wiedzą to  m atki dobrze, jaki tam  żal bywa, 
wiedzą rodzice dobrzy, gdy dziatek ubywa. 

Omdlewa serce z tego, kiedy przyjaciele
2 3 50 albo swego miłego, kto miłuje wiele 

a straci takowego — jakie tam  płakanie, 
od żałości i smutku wielkie narzekanie 

bywa; a coż ja, syna mając jedynego,
nie mam płakać, nędznica, od żalu wielkiego.

2355 Ze krwie albo z miłości przyjaciel nabyty
może się to nagrodzić, choć bywa zabity.

Ale trudno już nabyć syna jedynego
starej matce i ojcu, raz już straconego.

TOBIJASZ

2360 Przestań już, miła żono, tak  barzo narzekać,
nie frasuj sobie głowy, a już przestań stękać. 

Tak mi P[an] Bog daje znać, że nasz syn już idzie 
i jeszcze przed wieczorem z nami mówić będzie. 

A ty  wynidź na drogę, wierz mi: idącego 
2365 oglądasz jeszcze dzisia synaczka naszego!

ANNA

Pojdę ja  i z radością i wyjrzę na drogę,
boć się w domu koniecznie już zostać nie mogę.

O dszedszy A n n a  od T obijasza, u jrzy  p sa , Mory był z  Tobijaszem  
2370 M łodym  w drogą poszedł; uchw yciw szy go, w iedzie go i  m ow i 

głosem do T obijasza  Starego:

95 Tobijaszu moj miły, synaczka naszego
oglądamy! Blisko jest! Oto mam psa jego, 

który przodkiem przybieżał, owo się raduje,
2375 niedaleko naszego syna pokazuje.

TOBIJASZ STAEY porw ie sią prątko tak i  bez wodza, laską  
m acając, idąc ku synow i rzecze:

Pojdę, pójdę co rychlej, abych go przywitał 
i głos on jego miły tymTprędzej usłyszał.

w. 2368 : koniecznie — zupełnie.
w. 2376. wodz — przewodnik, prowadzący.
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2380 A  w tym  syn  p rzy s tą p i ku ojcu z  MATKĄ, ktorego ona 
p rzyw ita ła , i  rzecze tak do Tobijasza Starego-.

Owoż masz, Tobijaszu, nasze pocieszenie, 
daje-é rękę, wita cię, daje-ć pozdrowienie.

2385

2395

OJCIEC daw szy synow i ręką obłapi płacząc, rzecze:

Dziękuję-ć, miły Panie, żeś mi dał zdrowego 
dotknąć się i obłapić syna namilszego.

Broniłeś go w tej drodze od niebezpieczności, 
uczyniłeś to, Panie, z szczyrej swej miłości.

A mnieś raczył pocieszyć, człowieka starego, 
gdyś mi syna przywrócił mego jedynego.

TOBIJASZ MŁODY

ÎTie płaczże, miły ojcze, nie płacz matko moja, 
oto miejsce znalazła w niebie prośba twoja, 

żem odprawił tę drogę w dobrym moim zdrowiu; 
niech będzie od nas chwała Bogu pogotowiu.

96 Ше smućże się, proszę cię; podź, usiądź na ławie.
Łaskę Boga naszego opowiem wam prawie.

Id ą  tedy do ław y i  posadzą  ojca starego, p r z y  którym, i  m atka  
stanąw szy A n io ła  przychodzącego w itać będą, a M łody Tobijasz 

240° rzecze :

Niechże wejrzę w twe oczy, ojcze zasmucony 
i pomażę lekarstwem, będziesz pocieszony; 

ktore-m przyniósł z pilnością z sobą z cudzej strony. 
Ufaj w Bogu, ojcze moj, będziesz uleczony.

2405 T obijasz w yim ie  żółć onę i  będzie m azał po  spekułach, które będą 
na oczach, a pom azaw szy będzie się przypa trow ał oczom, a w tym  
czasie odw iążą spekuły, które M łody T obijasz w przytom ności 

A n io ła  oderw ie; po tym  STARY TOBIJASZ 
uchwyci się za  oczy i  ręką aż p o  brodzie pom knie, 

a trzym ając się za brodę rzecze:

O ty  naświętszy Boże, Panie wszechmogący, 
wiecznie błogosławiony, wszędzie królujący!

T u złoży ręce.

Błogosławię i chwalę ciebie, Pana mego,
żeś mię przywrócić raczył do wzroku pierwszego. 

Skarałeś mię był, Panie — pocieszyłeś znowu. 
Zawżdym ja w tobie ufał i twojemu słowu, 

w. 2405: spekuły  — (z łac.) tu: błony przesłaniające źrenice, bielma.

2410

2415
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2425

2430

2435

Widzę teraz, moj Panie, czuję to  po sobie,
nie opuścisz żadnego, kto ma ufność w tobie.

Oto już widzę syna,

j>olcaże nań

widzę światłość twoję,
widzę me pocieszenie —

[pokaże na] żoną

widzę żonę moję.
97 Bądźże za to cześć, chwała Panu Bogu memu,

gdyś to raczył uczynić mnie, słudze twojemu.

ANNA obłapi Starego Tobijasza mówiąc:

Chwała miłemu Bogu, gdyż widzę zdrowego 
mego męża miłego, tak  długo chorego.

Wyznawam, żem zgrzeszyła, bom się nie spodziała, 
abym  oczy twe więcej zdrowe ujrzeć miała.

O, szcześliważ to  droga jest syna naszego, 
która nam  uczyniła ciebie widzącego!

Powiedzże nam, nasz synu, jako się co działo
i jeśli cię co złego w drodze potykało?

U siądzie A n n a  podle T obijasza  Starego, a naprzeciwko A n io ł
i  MŁODY TOBIJASZ, który pocznie pow iedać:

K rotko powiem, m atko ma, że Bog z łaski swojej 
barzo mi w drodze szczęścił, strzegł osoby mojej. 

M e była — tylko jedna zła na mnie przygoda, 
gdy wypuściła z Tygrys smoka na mnie woda; 

ten paszczękę rozdarszy, chcąc mię zjeść w prętkości, 
alem ja  z rady brata  uszedł jego złości 

2445 i dodał mi natenczas serca tak  śmiałego,
żem go zabił na miejscu i wziąłem żółć z niego, 

ktorą-m  oczy pomazał ojcu i wyleczył.
Tego mię Azaria b ra t z pilnością nauczył.

W net potym  na noclegu, z rady także jego,
2450 wstąpiliśmy do domu Baguelowego, 

naszego przyjaciela, człowieka dobrego —
dajże mu, Panie, zdrowie z miłosierdzia swego! —

98 i pojąłem tam  żonę (raił Azaryjasz,
k tóry podle mnie siedzi^- dobry przyjaciel nasz),

2440

w. 2442: T ygrys — rzeka w Mezopotamii, 
w. 2448: imię czytane trzyzgłoskowo.
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2455 pannę cudną, cnotliwą; niemałe bogastwo
wziąłem, bydła, czeladzi i pieniędzy mnostwo.

Jest dług od Gabellusa, przyniosłem go cało, 
posagu ozdobnego i z żoną niemało.

Aleć ono moj sługa idzie ku mnie pieszy,
2 4 60 pewnie moja małżonka ku domowi spieszy.

SŁUGA, on co był Grubarzem, przyszedszy  rzecze:

Tobijaszu, panie moj, Sarę, zdrowie twoje
już tu  masz niedaleko — toć poselstwo moje.

Posłała mię do ciebie, idzie spieszno к  tobie 
2466 i przez mię, żebyś wiedział, daje znać o sobie.

Bydło, także wielbłądy jużeśmy przygnali
i do obory twojej wszystkośmy wegnali.

Ona także z dziewkami — tylko jej nie widać!

W tenczas się Sara ukaże 

2470 Aleć ono oglądaj, chciej się z nią przywitać.

P orw ie się TOBIJASZ, idzie  przeciw ko n iej, a w ziąw szy ją  za 
rękę o jc u ją  i  matce, którzy także naprzeciwko n iej idą , ukazaw szy,

rzecze :

Toć jest małżonka moja, ojcze, matko miła,
2475 z k tórą mi — patrz ! — Pan Bog dał bogactw barzo siła.

OJCIEC ją  obłapiw szy p rzyw ita :

Zdrowie twoje rad  widzę, o miła synowa,
99 pociesz cię Panie Boże, a bądź długo zdrowa.

Z tym  moim miłćm synem niechże na was włoży 
248° swoje błogosławieństwo i hojnie rozmnoży.

MATKA także obłapiw szy ją  p rzyw ita :

Czegom zawżdy pragnęła, tegom doczekała: 
syna mego małżonki otom już dożyła.

W itaj, moja niewiastko, moje pocieszenie,
2485 w tobie P[an] Bog rozmnoży nasze pokolenie.

SARA do obojga rzecze:

Gdyż mi P [an] Bog raczył dać, o com go prosiła, 
abym  z was pociech wiele zawsze odnosiła,

w. 2484: niew iastka — synowa.
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wielka mi się na świecie barzo radość stała,
2490 skorom małżonka mego rodzice ujrzała.

Boże, abych patrzała na was długo zdrowe!
Macie ze mnie posługi zawsze wam gotowa.

A chijor i  N abot, pokrew ni dw aj, także przyszedssy  ACHIJOR 
pocznie mówić:

2495 Otośmy i my przyszli, wasi przyjaciele,
życzą[c] wam też od Boga wszej pociechy wiele, 

winszując boży łaski tudzież dobra wszego, 
aby was Bog uchował ode wszego złego.

W itam cię, Tobijaszu, z tej drogi daleki;
2500 P[an] Bog cię sam uchował przygody wszelaki. 

Eadem  tobie, radem  też i małżonce twojej;
wszystkiem to Bog sprawował — ufaj mowie mojej ! 

Dawnom pragnął i ciebie oglądać z radością,
moja miła bratanko, daję-ć — wierz — z miłością 

«sos rękę moję życzliwie, cnych rodzicow dziewko, 
wychodziłem z pilnością tobie naprzeciwko.

Boże cię pomnoż długo i z  małżonkiem twoim, 
k tóry z dawna jest dobrym przyjacielem moim.

NABOT także w ita:

2510 J a  też jeden z życzliwych za szczeście poczytam, 
iż cię z takowej drogi dziś zdrowego witam,

da rękę Tobijaszow i [M łodem u]

ktoregośmy z frasunkiem tak  długo czekali, 
teraz z wielką pociechą zdrowo oględali. 

asie a  nawięcy, gdyć P [an] Bog córkę Eaguela 
za małżonkę dać raczył i za przyjaciela,

da także rękę Sarze

której ja  rękę daję tak  z serca prawego,
winszując także szczęścia od Boga naszego.

26Z0 Daj Boże, bych oglądał wszelkie pocieszenie
cnotliwego potomstwa, dziatek rozmnożenie, 

abyś jako macica w rożczki rozmnożona 
w domu Tobijaszowym była rozpłodzona.

w. 2493: Achijor, N abot — Achijachai i Nasbas, krewni Tobiasza; por. K sięg i 
Tobiaszowe 11, 16.

ww. 2521 — 2622: przejątek z psalmu 127/128, 3.
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101

ACHIJOR do Starego Tobijasza

2526 Jakaż nasza pociecha, o bracie nasz miły,
iż cię P[an] Bog pocieszył w tej to  krotki chwili. 

Przywrócił cię do wzroku, człowieka ślepego, 
a sączył dać oglądać dziś ciebie zdrowego.

Patrzysz z daru bożego na żonę, na syna,
2 5 30 patrzysz na swą synową — pocieszna nowina.

ACHIJOR i  do A n n y  żony T obijaszow y

Szcześliwaś ty  na świecie m atka nad matkami, 
gdy cię Bog tak  obdarzył dobremi dziatkami, 

które się Boga boją, bez żadnej chytrości,
2535 ojca, m atkę zawszędy m ają w uczciwości.

Tyś myśliła już więcej nie oglądać swego
syna z drogi dalekiej — przeproś Pana twego, 

któremuś urągała z prostoty tak  twoi;
przebacz proszę, żeć mówię, bezpieczności moi.

2840 NABOT do T obijasza i  A n n y  żony jego

Jeszczeć się musi człowiek narodzić takowy, 
żeby tę  dobroć umiał wypowiedzieć słowy 

Boga i Pana świata, na którą patrzam y
teraz oczyma swemi. Słusznie, że wzdychamy 

2546 do niego tak  serdecznie, przyjaciele mili,
iż nas Bog już pocieszył teraźniejszej chwili.

Syn twoj, o Tobijaszu — on nam  sprawił gody:
przyszedł zdrowo z małżonką, bez żadnej przygody. 

Ciebie także uzdrowił, wzrok ci przyniósł z sobą,
2560 za co Bogu dziękujem wespołek i z tobą.

A ty , o Anno miła, dziękuj Bogu śmiele,
że cię z grzechów nie karał, których było wiele.

TOBIJASZ STARY do syna

Panu Bogu mojemu za wszystko dziękuję,
2565 ciebie i małżonkę tw ą serdecznie miłuję, 

towarzysza twojego, który z tobą chodził
i we wszystkiem, jak  trzeba, on tobie dogodził. 

Widzę was spracowanych z tej drogi daleki; 
proszę wstąpić do izby, niech mały i wielki 

*5e° -wytchnie sobie cokolwiek, a co dom przemoże 
nosić każę na stoły, jedzcież w imię boże.

w. 2560: przem oc — wydołać.
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1 0 3

N azajutrz więc zaproszeni przyjacioly swoje, 
niech się z nami weselą, teć są myśli moje.

Tam że id ą  n iby w dom  na stronę, a R afael sam  zostan ie; do Uorego 
S tary  T obijasz p rzyb ieży , tedy 

2865 RAFAEL tale rzecze do niêgo:

Dosyciem, wiesz, uczynił dotąd prośbie twojej, 
dajże miejsce u  siebie znaleźć mowie mojej.

Bo już teraz dochodzi czas moj naznaczony,
2570 abym  tam , skądem [ja] jest, dziś był znaleziony.

Z wami dłużej zostawać czas mi nie pozwala;
puśćże mię, proszę, w drogę, bom stąd barzo z dala.

TOBIJASZ zawoła syna  i  rzecze do niego 
zasm uciw szy s ię :

2875 Patrz, moj synu, jakoby tem u człowiekowi 
pracą jego nagrodzić, cnemu Rafałowi.

Już się w drogę koniecznie iść cale zanosi,
o odprawę co prędzy i dla Boga prosi.

Dać mu słuszną nagrodę, jak się obiecało,
2580 by się też i dobr naszych mało co zostało!

SYN TOBIJASZOW odpowie:

I  owszem, powinniśmy dobrze kontentować,
miły ojcze, gdyż na tym  nie będziem szkodować,

choćbym mu zgoła dali wszystkiego na poły —
2585 srebra, złota, wielbłądów, nawet wszystkie woły.

Mnie żywo przyprowadził, żonę mą ratował, 
ciebie ślepego zleczył, wzrokiem udarował.

STARY TOBIJASZ do R afaela

I  nazbyt to  nas boli, że się bierzesz w drogę...
2690 Dobroci twojej nigdy zapomnieć nie mogę,

której -em teraz doznał od ciebie bez miary,
syn moj z żoną swą, także [i] ja, człowiek stary.

Byłem w ciężkiem ubóstwie, ślepotą zrażony,
uszczypkow znosił wiele od swej własnej żony...

«695 Tyś nas wszystkie pogodził, tyś nas ubogacił — 
słuszna, abym tw ą dobroć cnotliwie-ć zapłacił.

w. 2582: kontentować — wynagrodzić, 
w. 2591: w pdruku: doznali.
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Weźmi tedy sam sobie połowę wszystkiego 
i uczyń jako raczysz, nie żałuję-ć tego.

MŁODY TOBIJASZ także do Rafaela rzecze-.

2600 Moj miły Azaryja, wierny i cnotliwy,
przez ciebie moje sprawy brały zgon szczęśliwy.

Ше towarzyszem moim byłeś mi w tej drodze, 
ale raczej aniołem w każdy mojej trwodze.

Już bym  ja dawno leżał z drugiemi pod ziemią, 
swe tyś mię strzegł niegodnego, wszędzieś stawał ze mną. 

Gdyż ale już inaczy widzę być nie może, 
łaska naszego Boga niech ci dopomoże 

szcześliwie przyść na miesce do swojej rodziny.
Tylko mi, proszę, powiedz, dla jakiej przyczyny 

гею wydzierasz się już od nas; bo się kocham w tobie
lepi jak  w ojcu, w matce, w żonie i sam w sobie!

ANIOŁ

Już darmo, Tobijaszu, prosisz mię bez miary, 
abym  dłużej zostawał i brał z sobą dary.

2815 Wiedzcież teraz zapewne, iżem z anielskiego 
stanu do was zesłany od Boga samego.

Chwalcie wielmożność jego zawsze przed wszystkiemi, 
dobrorzecząc imieniu miedzy żywiącemi 

za wszystko, co uczynił, z wielką uczciwością 
2820 ogłaszając i sprawy jego i z pilnością

(królewskich więc tajemnic nie ogłaszać komu, 
lecz dzieła nawy[ż]szego godzi się każdemu); 

złego się wystrzegając i niesprawiedliwości — 
takie grzechy Bog karze bez żadnej litości!

2825 jałmużny rozdawając; a nędznemu chleba,
według przepomożenia, udzielać potrzeba; 

wylewając modlitwy z postem do samego
Pana wszystkiego świata, Króla nawyższego; 

miłując sprawiedliwość, pychy się warować;
283° bliźniego w każdym razie co prędzy ratować,

w. 2601 : zgon — koniec,
w. 2618: dobrorzeczyó — błogosławić,
w. 2626: przepomożenie — możność,
w. 2629: warować się — strzec się.
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bo jałmużna takowy pożytek przynosi, 
że gdy o co zawoła — za razem odnosi, 

i od śmierci wybawia; wszystkiego dostąpi,
k tóry z dobr swych nędznemu i chleba nie skąpi. 

2635 Bo którzy się bezpiecznie grzechów dopuszczają, 
tacy własny żywot swoj w nienawiści mają.

Jużci teraz nie ta ję  słówka nam[n]iejszego;
lepiej zmilczeć — mówiłem — sekretu Pańskiego. 

Gdyś się modlił — posłuchaj — i twoja synowa,
2640 jam  przynosił na pamięć Bogu wasze słowa.

A gdyś się więc nie lenił wychodzić z chałupy
chować zmarłe choć w nocy, w dom-eś nosił trupy  

upatrzywszy sobie czas; żonieś ani słowa
nie mówił, która z jadłem czekała gotowa.

2645 Potym-eś ciała one w ziemi chował pilnie,
za co cię on kroi ty ran  prześladował silnie... 

Wszystkiem jednak P [an] rządził i tak  się doświadczał 
ciebie w krzyżu, w kłopocie, jeślibyś rozpaczał. 

Czyniłeś wiele dobra, aczci nie bez zwady,
2650 zapraszałeś bracią swą na częste obiady.

Wszystkie twe utrapienia i prześladowanie, 
ubostwo twoje wielkie, także uciekanie 

on twoj P[an] Bog, ktoregoś serdecznie miłował, 
teraz cię osobą mą, wierz mi, udarował.

2855 p rzy  wszystkich sprawach twoich bywałem przy tobie, 
alem żadnego znaku nie dawał po sobie.

Ducham złego odegnał, który [z] złości swojej 
siedmi mężów udawił przy synowy twojej.

Imię moje byś wiedział: jestem Eafaelem,
2660 z siedmiu stróżów niebieskich nazwanem aniołem, 

którzy więc donosiemy przed twarz S'awyższego
wszystkich świętych modlitwy, przed m ajestat jego.

I  przed obliczem Pańskim stojem we dnie, w nocy, 
wiernym także bywamy zawsze na pomocy.

2665 Oto szaty, które mi Eaguel był sprawił;
proście, abym  je wam dziś na znak tu  zostawił.

w. 2632: za ranem — od razu, natychm iast. 
w. 2635: bezpiecznie — tu :  lekkomyślnie, 
w. 2648: w krzyżu — -w utrapieniu.
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Za czymże Stary i  Miody Tobijasz, usłyszawszy taicie słowa 
od Anioła upadną na ziemię i pocznie mówić 

[TOBIJASZ] STARY:

2670 Wielka to  rzecz, synu moj, oglądać bożego 
posła oczmi naszemi, coś osobliwego.

Tu przed obliczem wszystkich Bog uczynił wielki 
cud nad nami grzesznemi. Pewnie na nas wszelki 

przydzie znowu przypadek, albo też pomrzemy,
2675 kiedy oto anioła Pańskiego widziemy.

ANIOŁ

M e pomrzecie tą  razą, bądźcie wesołego 
serca i myśli dobrej, bom ja  nie dlatego 

od Boga tu  zesłany, żebyście pomarli,
2 6 80 ale abyście boskie dzieła wysławiali.

I  łubom z wami często pijał albo jadał,
jako i inny człowiek w towarzystwie siadał — 

żadnych pokarmow nigdy wżdy nie pożywałem, 
tylko boskich wyrokow zawsze pilnowałem.

2685 Miejcie się tedy dobrze, Boga wysławiajcie 
i co się kolwiek stało, pilno uważajcie.

TOBIJASZ STARY

Niewymowna to  łaska Boga nawyższego,
którą nam  Pan okazał z miłosierdzia swego.

269° 2  pilnością tedy zawsze powinnim dziękować, 
że się ta k  o nas pilnie raczył opiekować.

TOBIJASZ MŁODY

Zawsze mi to serce moje niby powiedało,
że to  anioł był Pański, widząc, co się działo, 

zwą Podźmyż tedy co prędzy ; matce też potrzeba 
obznajmić, iże to był anioł Pański z nieba.

Wiem, że się zadziwuje i z Sarą wszystkiemu, 
dziękując wespół z nami Bogu wszechmocnemu.

N a o statek TOBIJASZ STARY napisaną modlitwę 
2700 rzecze :

Błogosławiony Boże, wiecznie królujący 
i miłosierdzia pełny, Panie panujący!

w. 2699: napisana modlitwa — por. Księgi Tobiaszowe 13, 1: „Potym  [...] spi
sał Tobijasz modlitwę mówiąc...”
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2705

2710

2715

107 Ту żywiesz aż na wieki i wszystko masz w mocy,
każdemu na ratunek gotow we dnie, w nocy. 

Nieprawości karowisz [sic] i do piekła wwodzisz, 
miłosierdzia zażywasz, z ciemności wywodzisz. 

Trudno się skryć przed tobą, bo wiem, iże wszędzie 
prawica tw a dosięże; któż się z tobą będzie 

sprzeczał o co, daremnie na to  się zanosi;
Tobie wszystko stworzenie poddane być musi. 

Ciebie my wysławiamy, boś ty  Pan nad pany
przed wszystkiem Izraelem, także przed pogany. 

Tyś nas sam był rozproszył, ubogie nędzniki, 
niby owieczki błędne, miedzy niewierniki.

I  znowuś nas sprowadził ze wszystkich narodow, 
gdyśmy się nawrócili i przestali z Brodow [sic].

I  stałeś się nam  Panem  i Ojcem litości,
skorom przestali grzeszyć i strzegli się złości. 

„Nawróćcie się — mówiłeś — ja oblicza mego 
272° n je  zakryję przed wami, ale z was każdego 

naprowadzę ku sobie” . Wysławiajcież swemi 
usty  Boga serdecznie między żywiącemi.

J a  i w ciężkiej niewoli, w ziemi poimania
będę Pana wyznawał zawsze, bez przestania.

2725 Wszechmocność jego wielką i jego moc к  tem u 
opowiadać ja  będę w narodziech każdemu.

I  rzekę: ,,0  grzesznicy, poprzestańcie złości,
żyjąc zawsze przed Panem  tak  w sprawiedliwości. 

Aboż ci się znowu da ubłagać w tej sprawie 
2730 i na nas okiem swoim już pojrzy łaskawie” . 

Dusza moja wysławiać Króla niebieskiego, 
na wieki wieków będzie zawsze, imię jego.

L08 Przeklęci bowiem wszyscy, którzy po tej szkodzie
nie chwalą Pana tego, będąc na św[i]ebodzie. 

Błogosławieni, którzy byli w smutkach wielkich;
teraz będą zażywać za to  pociech wszelkich 

w onym Jeruzalemie, z wybranemi w niebie, 
kiedy nas stąd pobierze i przyjmie do siebie.

2735

w. 2705: harówie — zapewne odmianka czas. karować, formy częstotliwej 
od karać. ^

w. 2709: zanosić się — tu: porywać się. 
w. 2716: w pdruku z Brodow; miejsce niejasne (zbrodniowł).
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2770

Dokończywszy Tobijasz Stary modlitwy, zawoławszy syna 
swego i sześci wnuków do siebie, rzecze do nich :

Synu moj miły, proszę, uczyń wolą moję, 
ponieważ jedną nogą niby w grobie stoję.

Starość mi już przyciska, cale się nie godzę,
widzisz to sam, moj synu, że już ledwo chodzę... 

Posłuchajże mię, proszę, miarkuj słowa moje: 
uchodź aż do Medyjej, wziąwszy syny twoje! 

Zaisteć się tak  stanie, jako Prorok Jonasz
0 Mniwie powiedział, kiedy mówił do nas, 

że będzie wywrocone i zostanie w boju,
abyś się tam  zostać mógł i mieszkał w pokoju.

I  bracia także nasi, którzy dotąd żyli
w [cnej] ziemi izraelskiej i w pokoju byli — 

z tej ziemi tak  wybornej rozproszeni będą
1 do czasu na małych majętnościach siędą.

Na miasto pogorzałe, piękne Jeruzalem
i kościoł spustoszony będziem patrzać z żalsm. 

Wszystko wcale zburzywszy, stanie się pustkam i...
Do czasu tylko, mówię; Bog się zaś nad nami 

zmiłuje i przywróci do domu każdego
i miasto zaś zbudują, i kościoł do tego.

Tak ci o tym  prorocy Pańscy powiadali, 
że się to  pewnie stać ma, aby się uznali 

narodowie na ziemi, a Boga prawego — 
bałwany opuściwszy — chwalili samego.

Przetoż [ty] tak , synu moj, uczyń na me zdanie, 
bo i co Jonasz mówił zapewne się stanie. 

Przestrzegaj że zakonu z pilnością bożego
i nie przestępuj nigdy z nich by nam[n]iejszego! 

A kochaj się w jałmużnach, rad  udzielaj temu, 
który się Boga boi, jak bratu  własnemu.

A przestrzegaj cnot świętych i sprawiedliwości, 
światu się nie daj zwodzić, bo on pełen złości.

w. 2743: cale się nie godzić — nie nadawać się do niczego, 
ww. 2747 — 2749: Prorok Jonasz o Niniwie powiedział... — proroctwo Jonasza 

ze Starego Testamentu 3, 4 głosiło: „Po czterdziestu dni Niniwe będzie wywrocone” . 
w. 2754: w pdruku: siądą, 
w. 2762: uznać się — opamiętać się. 
w. 2766: zapewne — z pewnością, 
w. 2768: z nich — z przepisów zakonu.

M iscellanea staropolskie, 3 19
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A gdy ze mnie i z m atki dusze nasze obie
wynidą — w jednymże [wraz] pochowaj nas grobie. 

2775 x ie  bawże się, proszę cię, jakom rzekł, w ISTiniwie, 
byś potym  nie narzekał, nie płakał rzewliwie.

Slcoro tych slow dokończył, zaraz ducha swego 
wypuścił i  oddal [ ju ż ] Bogu w ręce jego.

ŚMIERĆ

2780 Jużem  ja dawno na cię wielki rankor miała 
i kosę wyostrzoną na ciebiem chowała.

Częstoś mi się wywichłał twemi jałmużnami, 
pokorą, pogrzebami tudzież modlitwami.

I  choć cię [już] on Bog twoj ślepotą był skarał,
2785 jednak cię nie opuścił; tak  się o cię starał, 

żeś moich rąk uchodził, rożnego niewczasu, 
żona twoja i syn twoj. Teraz, Tobijaszu, 

musiałeś się już podać, boś już nazbyt stary.
Gotujcie mu w skok trunę, kładźcie go na mary!

110 2790 Syna jego i wnuków — i tych ja nie minę, 
po jednemu brać będę, ile kosą kinę.

P R Z E D M O W A

Zacni moi panowie, wielcy i też mali,
którzyście na te sprawy ochotnie patrzali,

2795 panie, panny i wszyscy! Uważcie z pilnością,
jako się Bog mścić może nad niezbożnych złością. 

Króla Senacheryba z m ajestatu jego 
strącił i zamordował jak  tyrana złego.

Tobijaszowi cnemu oczy zdrowe wrócił,
2800 skoro się z onej drogi syn jego powrocił.

Dał mu Bog za towarzysz anioła świętego, 
który go strzegł upadków i czarta chytrego.

Dał mu żonę cnotliwą, niemałe dostatki:
ojcu bywał posłusznym, nie rozgniewał matki.

ww. 2777 — 2778 — oba wersy, w oryginale wtopione w tok kwestii Tobiasza, 
stanowią właściwie rymowane didaskalia i w niniejszej edycji oddano je kursywą, 

w. 2780: rankor — złość, uraza, 
w. 2782: wywichłać — wywikłać, wyWipąó. 
w. 2789: truna — dzis. trum na, 
w. 2791: kinąć — machnąć.
w. 2801: za towarzysz — za towarzysza; konstrukcja archaiczna.
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2805 Bierzcie przykład, synowie, z Tobijasza prawy, 
tedy i wam za wszędy będzie Bog łaskawy.

Służcie Bogu w pokorze, służcie mu w cichości, 
a w nim  samym ufajcie i strzeżcie się złości.

Tę książeczkę czytajcie sobie i czeladzi,
2810 [bo] wierzcież mi, że wam to  wszystkiem nie zawadzi.

F in is

DO C Z Y T E L N I K A

Proszę cię, Czytelniku, bądźże tak  łaskawy:
nie chwal, nie gań, przeczytaj — potym  uczyń prawy 

2815 rozsądek, a pam iętaj na one przysłowie,
że trudno [jest] dogodzić we wszem ludzkiej głowie,

a zwłaszcza [więc] owemu, który się nie bawi 
górnolotnymi słowy, ale z prosta prawi.

I  tu  by trzeba gasić, napisać inaczy,
2820 lecz głupi nie postrzeże, m ądry zaś przebaczy.

[Ozdobnik: ustawiony przekątnie kwadratowy rysunek plecionki]

w. 2810: trudno dogodzić we wszem... — przysłowie; por. S. A d a lb e rg , op. cit.,
8. v. Dogodzić 2, 7, 9.

w. 2819: gasić — tu :  poprawić.





STANISŁAW PIGOŃ

SOW IZDRZALSKIE „ZABAWKI ORATORSKIE”
W  SZKOLE KONW IKTOW EJ X V III W IEK U

1

JSTa sejmiki szkolne, jako na rodzaj osobnego zabiegu wychowaw
czego w szkolnictwie staropolskim, zwrócił swego czasu uwagę Stanisław 
Kot. Rozprawę jego znamy jedynie z tymczasowego zwięzłego autore- 
fe ra tu 1, jest więc szczupła, a zakres jej ograniczony. Autor w tym  doraź
nym ujęciu organizuje zjawisko koło jednego tylko ośrodka : szkoły pijars- 
kiej, a nawet koło jednej tylko osobistości i jednego utworu. Interpretuje 
mianowicie trak ta t Stanisława Konarskiego z r. 1757 Rozmowa, na czym 
dobro i  szczęście Rzeczypospolitej zaległo, w warszawskim Kolegium 
Nobilium 8. P. m iana2, widząc w niej jakoby pierwsze ujęcie, jakby 
wczesny zarys zasadniczego dzieła 0  skutecznym rad sposobie (1760—1763). 
Wskazuje zarazem, że Rozmowa zrodziła się na gruncie szkolnym i dla 
jej potrzeb edukacyjnych, właśnie jako wystąpienie związane z konwik
towym sejmikiem szkolnym.

Niemniej autor ujm uje ten doraźny wypadek w ram y szersze, włą
czając go w obręb zjawiska rozległego historycznie i terytorialnie. Podany 
przezeń zarys jego charakterystyki można więc z pożytkiem wziąć za 
punkt wyjścia do rozpatrzeń dalszych. Koncepcja sejmiku szkolnego, 
jak  gdyby specjalnej lekcji skoncentrowanej i zaktywizowanej koło 
jednego, doniosłego i szerzej obchodzącego zagadnienia, zrodzona wcześ
nie i podtrzymywana długo, odegrała znaczną rolę w formowaniu pojęć 
wychowywanej młodzieży.

1 S. K ot, Sejm ik i szkolne jako  środek w ychowania obywatelskiego w X V I I I  w. 
„Sprawozdania z Posiedzeń i Czynności. PAU”, Kraków 1921, nr 1.

2 Warszawa 1757. — E str e ic h e r  (XXVII, 415) przypisuje autorstwo jej ks. 
Antoniemu Wiśniewskiemu S. P., ale dopuszcza też (X X X III, 77), że mogła ona 
wyjść spod pióra S. Konarskiego, co po rozprawie Kota przestało ulegać wątpli
wości.
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„Układanie i wygłaszanie mów na tem aty  z życia publicznego było 
ulubionym zajęciem humanistycznej retoryki szkolnej, odziedziczonym 
po starożytności klasycznej. Masowy udział szlachty polskiej w życiu 
publicznym wpłynął na to, że szkolnictwo zakonne w Polsce wprowadziło 
do ćwiczeń młodzieży zbiorowe występy retoryczne, z których zwolna 
rozwinęły się całkowite sejmiki uczniowskie, naśladujące nie tylko w treści 
przemówień, ale i w formie obrad polskie sejmiki i sejmy. W zbiorach 
mów epoki saskiej nieraz napotykam y tego rodzaju praxes comitiales. 
W praktyce przerodziły się one w puste przedstawienia szkolne” 3.

Zreformował je — wskazuje dalej autor — właśnie Stanisław Ko
narski, tematycznie wiążąc takie dyskusje ściślej z aktualnym i i palącymi 
zagadnieniami reformy życia politycznego, czego przykładem jest właśnie 
wątek centralny wymienionej Rozmowy, atakującej system sejmowania 
polskiego. Najwyraźniej wychowawcy szkolni zmierzali do wpajania 
młodzieży nowych pojęć ustrojowych, które ona, dojrzawszy, będzie 
z kolei chciała wprowadzać w życie. Szkicowo już tylko napom yka Kot, 
że podobnych świadectw znaczących z początku drugiej połowy wieku 
X V III posiadamy więcej, a dla przykładu wymienia: F. Bohomolca 
wczesne i bardzo popularne ZabawTci oratorslcie niektórych kawalerów 
Akademii Szlacheckiej warszawskiej 8. J . (1755, wydania następne: 1759, 
1768, 1779, 1783, 1796), z publikacji późniejszych zaś Wincentego Skrze- 
tuskiego Mowy o główniejszych materiach politycznych (1773) i Nepomucena 
Adriana Dębskiego Mowa przy otwarciu szkól (1791).

Już tu  nasuwają się nam  dwie uwagi. Trudno nie widzieć, że ostatnie 
dwie pozycje podane przez autora niewiele lub wcale nie łączą się z uczniow
skimi sejmikami szkolnymi, są raczej indywidualnymi występami doj
rzałych mówców. O to  zresztą mniejsza: mówcy ci byli nauczycielami
i zwracali się do uczniów. Więcej znaczy, że już te  nazwiska mówców- 
-autorów nakazują nam  rozszerzenie granicy środowisk i objęcie uwagą 
większego zakresu. Pijarzy nie mieli wówczas monopolu na moderni
zowanie i uaktualnianie sejmików szkolnych. Skrzetuski, jak  i Bohomolec, 
związany był z kolegiami jezuickimi; Dębski zaś był benedyktynem. 
Mowę swą wygłosił w Stężycy, a wydrukowali mu ją lubelscy trynitarze. 
W  sprawie uaktywnienia sejmików szkolnych trudno tu  będzie poderwać 
priorytet Bohomolca. Krótko mówiąc, widzimy, że formą sejmików 
szkolnych posługiwano się w tedy wcale szeroko w naszym szkolnictwie 
konwiktowym.

Drugi moment jest ważniejszy. Twierdzi K ot, że po renesansowym 
rozkwicie sejmików szkolnych w pierwszych dziesięcioleciach drugiej 
połowy wieku X V III zeszły one na bezdroża, popadły w czczość i zwyrod

5 K ot, op. cit., 8, 6,
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nienie. Mało tego. U schyłku Rzeczypospolitej wlokły za sobą między 
uczącą się młodzież tak i rozstrój rozpolitykowania, że Stanisław August 
ostatecznie zakazał tego rodzaju ćwiczeń.

Ше kwestionując faktu, zaznaczyć się musi, że autor pominął tu  
jeden etap rozwojowy gatunku. Zanim sejmiki ze szczytu swego rozkwitu 
przeszły w rozkład i zanik, przebyły one jeszcze jedną fazę rozwojową 
bardzo znamienną i niepoślednią. Stało się to  zaś przez wprowadzenie 
w nie innorodnych nieco pierwiastków ludycznych, przez nadanie imprezie 
znamion widowiskowych, mianowicie komiczno-satyrycznych, zaczerp
niętych z dawnej literatury  sowizdrzalskiej, co im przydać mogło nowego 
powabu, a zarazem wyraźniej wyeksponować ich funkcję społeczno- 
-reformatorską. M e wiedzieliśmy o tym , bo należący tu  materiał egzempli- 
fikacyjny nie był jeszcze należycie wyzyskany, a żeby rzec prawdę: ani 
wskazany, ani wydobyty, w rezultacie — prawie niedostępny. Takim 
zresztą jest on do dziś dnia, tyle że obecnie uchylić zdołamy, choćby 
w minimalnym wymiarze, rąbek kryjącej go zasłony. W  pomoc przyszedł 
nam  tu  traf arcyszczęśliwy.

2

Zmarły w r. 1952 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan  Janów 4, 
przed ostatnią wojną jako profesor Uniwersytetu Jana  Kazimierza pra
cujący w środowisku naukowym lwowskim, uzyskał był możność dotar
cia do tzw. Studium, dość ekskluzywnego Archiwum Metropolitalnego 
przy katedrze Św. Ju ra. W  toku poszukiwań heurystycznych natrafił 
on tam  na kodeks rękopiśmienny, obejmujący sprawozdania z życia 
zakonnego i szkolnego bazylianów w Żyrowicach na Słonimszczyźnie 
(naonczas w powiecie nowogródzkim), z połowy w. X V III. Badacz w po
śpiechu nie zdążył szczegółowiej opisać kodeksu, niewiele zatem możemy
o nim  powiedzieć. Pisany po polsku przez wiele lat, posiadał stosunkowo 
dużą objętość. Janów  powołuje się na k arty  rozmieszczenia — i według 
tego tylko możemy się orientować; na karcie 10 mianowicie znalazł m a
teriał z r. 1752, co by kazało przyjąć, że systematyczny zbiór sprawozdań 
zaczęto składać jakoś w połowie wieku. Podaje także ustępy późniejsze, 
z r. 1761, zaczerpnięte z k arty  236, co znowu świadczy, że materiału na 
kodeks przybywało żwawo i że fascykuł musiał być pokaźny. W ypada, 
że rok w rok wzbogacał się przeciętnie o jakieś dwadzieścia kart. Kodeks 
cały oznaczony został sygnaturą D. 9 postawioną nie wiadomo: w Żyro
wicach jeszcze, czy też dopiero w archiwum lwowskim.

Przygodny badacz polski, o zainteresowaniach wcale rozległych — 
historyk piśmiennictwa staropolskiego tudzież przejawów dawńego fol

4 Zob. biogram pióra T. Ulewicza w P olskim  słowniku biograficznym , t. X, s. 575 i n.
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kloru, a zarazem w szerokim stopniu językoznawca, w szczególności 
także dialektolog, z tego właśnie względu zaciekawił się udostępnionym 
kodeksem: natrafił bowiem w nim na dawne teksty pisane gwarą. Te 
właśnie, ,,ze względu — jak zaznacza — na wielką rzadkość dawnych 
zapisów dialektycznych” , spowodowały Janowa, że skopiował sobie kilka 
urywków z przeglądanego zasobu. Samym kodeksem jednak zaintere
sował się niewiele, nie opisał go, nawet nie zrejestrował szczegółowo za
wartości jego, nie podał dat granicznych przy pomieszczonych tam  
tekstach, cóż mówić, żeby całość tekstów dokładnie scharakteryzował. 
Odłożył to  wszystko na czas późniejszy, k tóry atoli, niestety, uciekł. 
Nie wiemy zatem dokładniej, jakiego to rodzaju materiał mieścił się 
w kodeksie, czy dotyczył życia tylko szkoły, czy całego konwiktu w Ży- 
rowicach.

Duch opiekuńczy Filologii skłonił jednak badacza, że wykorzystał 
kodeks chociażby częściowo : wypisał zeń urywki stanowiące same w sobie 
skończone poniekąd całostki. Zanotowane przezeń teksty  wyjęte zostały 
z relacji zdających sprawę z osiągnięć szkoły właśnie w zakresie tam tej
szych praxes comitiales.

Z żalem przychodzi stwierdzić, że ze szczęśliwie uratowanych urywków 
nic prawie nie dowiemy się o sposobach inscenizacji tam tych sejmików. 
Czy były one włączone w potoczny tryb  nauczania i odbywały się w kla
sach jako specyficzny rodzaj lekcji, czy też wchodziły w program dorocz
nych publicznych uroczystości szkolnych, a więc zbliżały się do popisów, 
tzn. widowisk, oglądanych z widowni przez zebranych rodziców czy innych 
gości. W  każdym razie było to  coś w rodzaju zbiorowego występu orator - 
skiego w specyficznym przystroju literackim. Z szczupłego materiału
i skąpo podanych informacji to  jedno wolno wnosić, że aktorów-mówców 
występowało do kilkunastu, a wygłaszanych kwestii ich nie spinał węzeł 
żadnej obmyślonej zwartej struk tury  dramatycznej z celowym rozkła
dem efektów. Nie chodzi zatem o tea tr w ścisłym znaczeniu słowa. Nie
mniej uderza, że jakiś pierwiastek gry wchodził tam  przecież w insceni
zację przewodu. Mówcy przybierają postać (ale chyba nie kostiumy?) 
poszczególnych oratorów sejmikowych, naśladują ich mowę, tok wywodów 
opierają o ich mentalność, a więc w jakiejś mierze odgrywają stosowne 
role. W  sumie zatem: zbiorowy popis oratorski na tem at frapujący po
kazany był przy pomocy gestu a nawet mimicznych scenek grupowych, 
a więc mimo wszystko nie bez pewnych znamion widowiska teatralnego. 
Całość popisu była też w jakiś sposób celowo zorganizowana: wystę
pował niewątpliwie (podobnie jak to  widzimy u Bohomolca) doraźny 
marszałek zebrania, „dyrektor” , onjfidzielał kolejno głosu mówcom, 
a może nawet zagajał i konkludował obrady. Ale nie m amy już pewności, 
czy był on dobierany z grona uczniów, czy też spośród starszych jakichś
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bliższych opiekunów szkoły. Może to drugie. Zanotowanego w odpisie 
w tym  charakterze pod r. 1761 „WJMć pana Tomasza Przecławskiego 
uhonorowano tytułem : »Podczaszyc smoleński«” , co zresztą sprawy 
jeszcze nie przesądza.

Sejmik tak i odbywał się niechybnie według z góry nadanej instrukcji, 
miał dokładnie wytyczony swój program, skupiał się wokół problemów 
wybranych przez nauczyciela, zahaczających o sprawy aktualne, żywo 
naówczas interesujące szerszy krąg społeczny, o sprawy nawet drażliwe
i mogące roznamiętnić.

Żeby się w tych okolicznościach lepiej zorientować, dobrze będzie 
odejść na chwilę od Żyrowic i sięgnąć po m ateriał pomocniczy do Boho
molca.

3

Z jego wymienionych wyżej Zabawek oratorsJcicJi sprawom ściśle ,,ora- 
torskim ” poświęcony został tylko tomik drugi; pierwszy wypełniają m a
teriały związane z szkolną ars epistolandi, zawiera on więc wypracowania 
uczniowskie z tego właśnie zakresu. Tom drugi, obejmujący przykłady 
mów skomponowanych przez uczniów, o samej organizacji takich po
pisów oratorskich nie mówi wprawdzie osobno nic, ale m ateriały w nim 
zgromadzone pozwolą i w tym  względzie coś niecoś ogólniejszego wyde- 
dukować.

Z trzydziestu siedmiu pomieszczonych tam  przemówień wszystkie 
m ają charakter szkolny, są wybranymi przykładami rzeczywistych po
pisów oratorskich na wyznaczone tem aty. Wydawca każdy tak i przykład 
podpisuje imionami i nazwiskami autorów. Widzieć w tym  oczywiście 
należy pedagogiczny chwyt zachęty i emulacji.

Są wśród nich wystąpienia krasomówcze ogólniejszego pokroju, np. 
Mowa pogrzebowa po śmierci królowej M arii Józefy, żony Augusta I I I  
(zm. 1757), inne prezentują po plutarchowsku konstruowane mowy 
bohaterów starożytnych : Dariusza, Aleksandra Wielkiego dalej idą zasad
nicze mowy moralno-wychowawcze na tem aty  ogólne, np. : przeciwko 
pojedynkom, w innych rozpatruje się zagadnienie, po której stronie 
występuje wyższy heroizm: u oblegających miasto, czy też u jego obroń
ców. Często (jak np. w ostatnim  wypadku) problem ujęty został agonal
nie: jeden mówca broni jednej z alternatyw, drugi ją  zwalcza na rzecz 
przeciwnej. To są sprawy ogólne.

Większość materiału w tomie nosi jednakowoż charakter ściśle ak tu 
alny, dotyczy zagadnień konkretnych, owocześnie żywo w społeczeństwie 
dyskutowanych, rozdzielających a nawet jątrzących opinię społeczną. 
Dwie antagonistyczne mowy poświęcono doniosłej naówczas sprawie 
ksenofobii; chodziło o to, czy dobrze jest przyjmować licznie wtedy na
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pływających imigrantów cudzoziemskich (głównie oczywiście niemiec
kich), czy też raczej ekskluzywnie się im przeciwstawić. Wiemy, że ten 
ważny problem rozpatrywał Bohomolec równocześnie w swych utworach 
teatralnych.

Ośrodek tomu wszelako stanowią i najwięcej miejsca w nim  zajmują 
dwie kwestie fundamentalne: problem Żydów w Polsce i sprawa refor
mowania pod różnymi względami i unowocześniania nauki i oświaty, 
a więc w ostatecznej konsekwencji sprawa ustalenia oświeceniowego mo
delu kultury umysłowej. Pierwszej z tych spraw poświęcono dziesięć 
przemówień5 , drugiej takich przemówień zblokowanych dwanaście6 .

Szczególnie nas obchodzi wypadek pierwszy. Widzimy, że w prze
dyskutowaniu sprawy żydowskiej utrzym ano wyraźnie charakter wido
wiska, a dyskusji nadano zwartość i ład kompozycyjny. Impreza wypełnia 
jedną zwartą polimachię, rozegraną na raz i w toku nieprzerwanym. 
Okazji wyjściowej dostarczył wypadek konkretny i aktualny. Mowy zaty
tułowano: Jeśli Żydów mamy cierpieć w Polszczę? a wywiedziono je, jak 
informuje podtytuł, z okoliczności tej ustawy, którą Ziemia Warszawska, 
na fundamencie praw swoich, kazała wszystkim Żydom ze swych granic 
ustąpić. Sprawa tych właśnie wysiedleń miała być rozpatrzona na terenie 
szkoły. Zorganizowanej sesji przewodniczył osobny marszałek, Józef 
Kliński, on ją  zagaił, a nareszcie zamknął osobnym przemówieniem resum- 
pcyjnym. Mowy rozgrupowane zostały właśnie agonalnie: na dziesięciu 
mówców sześciu opowiadało się contra, czterech pro. Po wyczerpaniu 
programu marszałek pozwolił dyskutantom  na krótkie repliki (zwano 
je: interlocutoria). Słowem, całe zawody oratorskie rozegrały się lege 
artis, choć naturalnie do jakiejś obowiązującej konkluzji nie doszło; m ar
szałek wskutek rozbieżności opinii „solwował sesje na dzień jutrzejszy” .

W ypadek jest ważny z tego przede wszystkim powodu, że widzimy 
na jego przykładzie, jak lekcja udialogowana przeistacza się do pewnego 
stopnia w szeroko zakrojone widowisko zbiorowe z wyraźnie wyznaczo
nym  ogniskiem problemowym, jak przy szerokim rozczłonkowaniu treś
ciowym ujęta ona została w obramowanie kompozycyjne, uwarunko
wane formą zawodów oratorskich. Wyodrębniony proces dialektyczny 
przechodzi w ten sposób jakby w grę, w sprawę poniekąd dramatyczną, 
wskutek czego prezentacja jej skłania się ku innej, zupełnie odrębnej 
kategorii rodzajowej. „Zabawka oratorska” spokrewnią się jakoś z imprezą 
teatralną, a zatem po potrzebne efekty może sięgać w sąsiednią dziedzinę 
literacką.

Analogiczna zbiorowa dyskusja nad reformą nauki i przemianą modelu 
cywilizacyjnego mniej po tem u dostarczała impulsów.

e F. B o h om olec , op. cit., t. II, s. 63 — 68.
• Tam że, в. 89 i n.



SO W IZD R ZA L SK IE  „Z A B A W K I O R A TO R SK IE ” W  SZK O LE K O N W IK T O W E J 299

4

Co u  Bohomolca dało się spostrzec i stwierdzić w formacji jeszcze 
prawie zarodkowej, to  w imprezie żyrowickiej znaleźlibyśmy zapewne 
w ujęciu wyraźnie pełniejszym. Zawdzięczać należy to  temu, że sprawa 
ta  dzięki stosowanemu założeniu silniej zbliżać się mogła ku formom 
komediowym. Tak przynajmniej pozwalają domniemywać się zapiski 
przekazane przez prof. Janowa.

Jeszcze paroma słowami dopowiedzieć należy ich późniejszą pery
petię. Przesiedliwszy się do Krakowa przywiózł je badacz ze sobą i zakło
potał się, co z nimi zrobić. Jak  powiedziałem, przywiązywał on wagę 
głównie do ich walorów dialektologicznych, miał je za zabytki przede 
wszystkim językowe. Żadna atoli z redakcji wydawnictw lingwistycz
nych nie zaciekawiła się nimi bliżej i nie zachęciła autora do szczegóło- 
wszego ich opracowania. Stropiony, w toku jakiejś rozmowy opowiedział 
mi o ambarasie i na mą prośbę pokazał mi owe ekscerpta. Widząc zaś 
riłoje zaciekawienie, przekazał mi je ostatecznie w podarunku.

— Może to  kolega kiedy zużytkuje...
Wyobrażałem sobie oczywiście, że uratowane teksty  zużytkować 

można chyba tylko na dwie ręce, w podwójnym opracowaniu: lingwis
tycznym  i historycznoliterackim. Eychła śmierć ofiarodawcy przekre
śliła jednakowoż te  zamysły. Sam zostałem w położeniu nie lepszym
i u nas przy chęciach publikowania tekstów źródłowych od okazji wtedy 
się nie przelewało. JSTa „Archiwum Literackie” , tzn. wydawnictwo poświę
cone specjalnie zbieraniu takich właśnie materiałów, czekać trzeba było 
jeszcze kilka złych lat. I  innych przeszkód także nie brakło. Obłożony 
różnego rodzaju zobowiązaniami i ja więc opiekę nad powierzonym mi 
przybytkiem  odłożyłem na inny czas — na futurum  exactum. Ale zwłoce 
tej należy przecież wreszcie położyć koniec.

Próby wybadania, co się stało z archiwalnymi zbiorami lwowskiego 
Studium, w szczególności zabiegi o dotarcie do kodeksu D. 9 czy przynaj
mniej o uzyskanie jakiejś o nim  wiadomości, spełzły na niczym. Ше 
wiadomo, czy w ogóle ten  zabytek ocalał. M e dostrzegam widoków, że 
uda się więc rozszerzyć bazę dociekania i dotrzeć do czegoś ponadto, 
co na razie znamy z relacyj szkoły żyrowickiej. Mimo wszystko sądzę, 
że nie godzi się zwłóczyć, a w ten  sposób narażać ten  uratow any drobny 
szczątek na zatratę. Przedstawia on wartość niebagatelną.

5
i

Z obszernego materiału źródłowego, zamkniętego w kodeksie D. 9, 
prof. Janów  odpisał fragm enty tekstów wchodzących w skład dwu ana
logicznych widowisk: jednego z roku szkolnego 1751/52, drugiego z r. 1761;
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z pierwszego otrzymaliśmy dwa wystąpienia tego samego partnera, z dru
giego wystąpienie tylko jedno. W obydwu wypadkach impreza uczniowska 
pojęta była i wykonana w tak i sam sposób; w obu sytuacja wzorcowa 
przejęta została z takiegoż elekcyjnego sejmiku ziemskiego, wyznaczo
nego dla wyboru powiatowego marszałka szlachty. Kadencja marszałka 
była trzyletnia, toteż wybory powtarzały się co trzy  lata. Wydarzenie 
zatem było niecodzienne, w życiu powiatu stawało się ewenementem. 
Zjeżdżał się ogół szlachty, omawiano kandydatury, wotowano ; ponadto 
zostawało widać trochę czasu na omawianie i opiniowanie innych spraw 
pilnych.

W  konwikcie żyrowickim utrzymywała się widać tradycja, że w osob
nych imprezach uczniowskich prezentowano odbitki tych sejmików. 
W ypadek był w jakimś stopniu analogiczny do tego, co pozwolił Boho- 
molcowi zorganizować coś w rodzaju konkursu krasomówczego. Tyle, 
że tu ta j w Żyrowicach ujęto go wręcz odmiennie. Dano w mniejszych 
wymiarach, przykrojonych na użytek szkoły, nie odbitkę pozytywną 
wydarzenia, ale spreparowano opaczne jego odbicie w krzywym zwier
ciadle satyry, groteski i karykatury. Ше replika to więc rzeczywistego 
przebiegu, ale parodia.

W takim  ujęciu wolno widzieć krok w pewnej mierze przewrotowy. 
Impreza została ujęta na wesoło, co uprawniało wtargnięcie w nią ele
mentów komicznych i satyrycznych czy niemal pamfletowych. Za tym  
właśnie krył się ów punkt zwrotny. Obrady sejmikowe dawały asumpt 
do zainscenizowania jakby humorystycznej szopki polityczno-obycza- 
jowej.

W  ramach tychże imprez szkolnych omawiano, w podobnym uję
ciu i stylu, inne także sprawy wagi doniosłej, w szczególności — podob
nie jak u  jezuitów — traktowano bliską uczniom sprawę oświaty i kul
tury.

Z zachowanych w odpisie Janowa przemówień „poselskich” dwa 
dotyczą osądzenia kandydata ubiegającego się o marszałkostwo, jedno 
zaś trak tu je  kontrowersyjną sprawę wyjazdu kandydatów na studia 
zagraniczne. Zobaczymy, że inscenizator potrafił obie te części dość 
zręcznie ze sobą powiązać.

Parodia sejmiku, jak się rzekło, silnie nasycona jest pierwiastkiem 
komicznym i satyrycznym. Komizm zasadza się na tym , że zebranych 
elektorów pokazano jako przedstawicieli surowego prostactwa i nieo
krzesania, zagrzebanych po uszy w swej parafiańszczyźnie. Intensyfi
kuje się komizm i przez to, że ci wyborcy przy prymitywizmie swym nie 
znają języka ukształconego i wszyscy posługują się gwarą. Wywodząc 
się z ziemi słonimskiej, wymieszanej etnicznie, prezentują nam  utrzym u
jące się tam  obok siebie dwie odmiany gwar: mazowiecką i polsko-biało
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ruską. Autor czy autorzy tekstów przestrzegają tego rozróżnienia za
równo w fonice, jak i w leksyce, częściowo także we fleksji, choć czynią 
to nie nazbyt udolnie i niekonsekwentnie. Tu czy ówdzie przewinie się 
tam  wreszcie słowo łacińskie, ale tak  kaducznie poprzekręcane i wydzi- 
waczone, że niespodzianymi dwuznacznościami podnosi tylko gradację 
wyskoku komicznego.

To właśnie ujęcie jest tu  dla nas względem najważniejszym. Ujawnia 
nam  chwyt wyjściowy przejęty skądinąd, a zarazem odsłania koneksje 
literackie nieoczekiwane. N atrafiam y na sposoby stylizacji zasiedziałe 
dobrze w staropolskiej satyrze, na tradycyjne formy wyrazu czy gatunku 
literackiego. Odpowiednich wzorów szukać należy mianowicie w popu
larnym  piśmiennictwie frantowsko-sowizrzalskim X V II w. Widzimy, 
że było ono wciąż jeszcze żywotne, że zdolne było oddziaływać jako pocią
gająca podnieta twórcza aż poza połowę w. X V III.

W  konceptach frantowskich przedmiotem opisu, zarazem jego ofiarą 
jest prostak ciemny i uciśniony, z nieporadnym rozżaleniem opowiada
jący o swych krzywdach. Postaci takie już tam  zostały zróżnicowane 
etnicznie czy regionalnie, przednie miejsce mieli wśród nich Żydzi, Mazu
rzy, Eusini, Litwini, głównie chłopi, ale i pośledniejsza szlachta. Okolicz
nością wykorzystywaną w żartach bywał ich język zróżnicowany gwa
rowo w wymowie i słownictwie, który zużytkowywano nie dla charakte
rystyki, lecz jako element podnoszący komizm postaci.

Otóż podobnego rodzaju osobniki, ujęte i podane tym i samymi spo
sobami, zostały wprowadzone także w widowisko żyrowickie. Bóżnica 
jest w tym  tylko, że partneram i są tam  nie chłopi, lecz wyłącznie szlachta : 
biedna, nieukształcona, chudopacholska szlachta zagrodowa czy zaścian
kowa ; jej tylko przecież przysługiwał przywilej prawa wyborczego. Odzie
dziczona mentalność ich wszelako mało co odbiega od chłopskiej. Zgro
madzeni prostacy-elektorzy skarżą się na doznane krzywdy, czy też 
przeciwstawiają się wdzierającej się nowości, a czynią to  mową potoczną, 
opartą na osnowie gwarowej.

Jak  się rzekło, w zależności od dwoistego składu etnicznego partne
rów zróżnicowano też ich język, uwydatniając w nim już to  mazowizmy, 
już też rutenizmy. Cecha pierwsza uwydatniona została bogaciej : mazurzą 
tam  oba odłamy szlachty: Słonimszczyzna wyraźnie objęta została gra
nicą mazurzenia. Cechy tego zjawiska językowego podane zostały na 
ogół poprawnie. W tekstach spotykamy stale formy fonetyczne z с czy z  : 
marsałek, Cochowic, cerwony, dojeżdżać itd. W słownictwie rzadziej zja
wiają się wyrazy i formy polskie reliktowe — archaiczne czy gwarowe: 
kleć, haplik, pakość, wcornastki, wciurko, samiśta, kolibym, będzieta itp.

Natom iast cecha rutenizacji uwydatniona została raczej nieporadnie
i mechanicznie. Po prostu autor czy autorzy ułatwili sobie zadanie sta
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wiając w wyrazach wszędzie r  zamiast rz , obojętni, że raz po raz prze- 
s trajają w ten sposób wyrazy czysto polskie, nie mające form zbliżonych 
w białoruszczyźnie. Zapisuje się więc stale: prybyć, wyrądzić, kryle, 
wraslc, także: brydko, przez rekę itp., co trudno uznać za konsekwentnie 
poprawne. Rutenizacja zjawia się w innej jeszcze formie: polską nosów
kę ą zastąpiono (przeważnie, choć nie konsekwentnie) czasem przez o, 
częściej przez u  (susiedztwo, sudzina), polskie w  zaś przed spółgłoskami 
przemieniając na u  niezgłoskotwórcze ( Jcryuda, prauda). Język tego odłamu 
szlachty jest po prostu polszczyzną z lekka tylko przybraną rutenizmami 
pisownianymi, leksykalnymi czy słowotwórczymi.

Jako osobliwość mowy szlachcica — Mazura wydobyć należy odoso
bnioną próbę jej indywidualizacji przez wprowadzenie wyrażeń znałogo- 
wanych: ,,rwe, rwe”, „kręć nie kręć” . Wiadomo jak  znaczną rolę odegra 
ten chwyt w późniejszej literaturze gawędziarskiej (I. Chodźko). Jeszcze 
inną odmianę chwytów mających ośmieszyć mentalność partnera sta
nowią, jak  już wspomniano, groteskowe przekręcania niezrozumiałych dla 
prostaka wyrazów łacińskich. Markowski mówi: oporsus zam. oppressa, 
lokcja zam. elekcja, akieptaeja zam. akceptacja, prokosłor zam. proteste, 
parokołat zam. par incola i tp 7. Do sposobów ośmieszenia postaci, 
wypróbowanych w utworach sowiźrzalskich czy po komediach staro
polskich, zaliczymy wreszcie sposób oznaczania ich stosownymi przy
domkami. Zamaszysty Mazur imć pan  Markowski nosi przezwisko Pipa, 
kryjące w sobie aluzję do jego pijaństw a (pipą wytaczało się naówczas 
piwo z beczki), a ograniczonego imć p. Karpowicza określono znaczącym 
przezwiskiem : Domosiedziałowski.

Jeżeli chodzi o sprawę debaty i o jej komparsów, nasuwa się tu , a można 
powiedzieć, nawet narzuca się pewna paralela literacka. Sceny sejmikowe 
żyrowickie mogą nam przyjść na pamięć, gdy w dobrzyńskim domostwie 
Maćka przyglądamy się uczestnikom rady. Tu i tam  sprawa sprowadza 
się do wyboru marszałka, raz powiatowego, drugi raz konfederackiego, 
a jedni i drudzy sejmikowicze zszedłszy się przy jakiej okazji, czuliby 
się dobrze — to swojacy, niewiele się różniący między sobą w poziomach 
umysłowości czy w rysach obyczajowych. Bartosz Pipa, gardłujący za 
odcięciem się od zagranicy, mający oświatę za „zakałę” — toć to  jakby 
krewniak Maćka-Kropiciela, co również chlubi się, że poza swój zaścianek 
nie wyjrzał, „w Prusach nie bywał” i po Kantowski „rozum królewiecki” 
nie sięgał. Zeszliby się również w uzbrojeniu. Jeden i drugi osiłek posłu
guje się w bójkach taką samą bronią: staroświecką „pałką” , litewską

7 Sposobem sowiźrzalskim imć Markofrski-Pipa obchodzi się z łaciną, którą 
istotnie „gęby sobie nie pomazał” . Przekręca wyrazy tak, żeby dziwotwór przez 
nieoczekiwane skojarzenie dawał efekt komiczny. Stąd: akieptaeja  (kiep), parokotat 
(kołatać), lokcja  (łokieć), prokostor (kostór), avena (owies) zamiast advena  (przybysz).
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maczugą. W osiedlu Pipów tak i sam wreszcie możemy zaobserwować 
tryum f Cerery nad Marsem. Jak  u Maćka w Dobrzynie sprzęt wojenny 
przerobiono na potrzeby narzędzi gospodarczych, ze zdobycznego buń- 
czuka tureckiego sporządzono zmiotkę do żaren, tak  i Bartosz Pipa czepigi 
swojego pługa wzmocnił skuwkami sporządzonymi z głowni dawnej 
szabli, a z pasa wojennego porobił gązwy i kipie do cepów.

Ale zarazem w sposobie odmalowania całej tej prostaczej szlachty 
zagrodowej można by  między Mickiewiczem a organizatorem żyrowic- 
kiego widowiska dopatrzyć się pewnego pokrewieństwa. Przy całym swym 
prymitywizmie nieukształcenia szlachta żyrowicka jak  i dobrzyńska 
żywi przecież w sobie uratow aną jedną wartość: elementarne umiłowanie 
rodzimości i pamięć dawnej cnoty obywatelskiej. Bartosz Pipa sprze
ciwia się wyjazdom młodzieży, bo za granicą traci ona swój przyrodzony 
charakter, rozluźnia związek z zagonem ojczystym, zarzuca strój naro
dowy, a w umożliwionej działalności palestranckiej rozjątrza pasję pie- 
niactwa, zarazem przekupna wykracza poza uczciwość przestrzeganą 
przez przodków. Jest coś z takiej ksenofobii nawet, jak wiemy, w patriar
sze Maćku Eózeczce. Podobnie aranżer widowiska żyrowickiego ujawnia 
coś z tego głębokiego fundam entu, na którym  się osadzi otucha narodowa
i wielki humor Pana Tadeusza.

6

Od tej po sowiźrzalsku nieco skrojonej szaty językowej tudzież przy
strój u obyczajowego partnerów, a nawet od ujawnionego tam  w jakimś 
stopniu pobłażliwego uczuciowego zaangażowania obserwatorów, w za
bytku  żyrowickim więcej waży element inny, natury społecznej.

Partnerzy imprezy szkolnej, mówcy sejmikowi, czerpiąc z rzeczy
wistości doznanej, właśnie na ową rzeczywistość owoczesną rzucają 
światło najsilniejsze. Ше mamy podstawy do mniemania, że objawy 
tej rzeczywistości dostały się tu  ze swobodnego wymysłu, że nie były 
aktualnie dostrzeżone i najrealniej poznane.

Znamieniem jej głównym jest rozprzężenie społeczne w układzie 
stosunków, rozpanoszenie się bezprawia i rozpasanie się samowoli nie 
uhamowanej w gwałtach. W  wypisach z tekstów żyrowickich znajdujemy 
dwa poświęcone tem u teksty, analogiczne, mimo że dzieli je przedział 
dziesięciu lat. Ujęto to tak , że obaj mówcy sami na sobie doznali skutków 
owej samowoli. A że zuchwali sprawcy krzywd ubiegają się właśnie o za
szczytną godność, ofiary ich samowoli odsłaniają więc współwyborcom 
prawdziwe oblicza kandydatów, w istocie panków-zawadiaków, grasu
jących na czele band grabieżczych, niepohamowanych w gwałtach, 
a więc nadających się do wieży raczej niż na godność marszałka. Iwasz
kiewicz spustoszył domostwo imć Markowskiego, jego samego poturbował,
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a na dobitkę w sterroryzowanym czy przekupnym sądzie uzyskał nań 
kondemnatę. Sprawa więc niewątpliwie szła o granice, mamy zatem do 
czynienia z zajazdem i na tym  przykładzie możemy widzieć, jak  taka 
przygoda w rzeczywistości, choćby wyjaskrawionej, wyglądała. Imć 
pan Iwaszkiewicz najwyraźniej dzielił zdanie Gerwazego: „wygraj w polu, 
a wygrasz i w sądzie” . No, i nie mylił się.

Przypadek imci p. Karpowicza był zapewne inny. Szlachetka, jak 
się zdaje, stał się ofiarą napaści zwykłego zawalidrogi Czechowicza, który 
na czele w atahy łupieżców, niby to  kozaków zaporoskich, we trzysta 
koni dla prostego rabunku napadł na domostwo poszkodowanego, spląd
rował je, złupił i rozwalił. Uszło mu to  bezkarnie.

W ten sposób przez twórcę widowiska żyrowickiego wysunięta została 
sprawa inna. Spoza sowizrzalskiej maski „żałujących” przeziera tam  
przerażona twarz rzeczywistości. Z sejmików szkolnych żyrowickich, 
nawet z pozostałych znikomych ich strzępów, odsłania się nam  to roz
kładowe stadium, w jakim znajdował się pod koniec czasów saskich spo
łeczny porządek w Polsce. Eozsadza go bezkarna samowola, zanik prawo
rządności, po prostu rozpanoszona anarchia. Mieszkańcy, dorobki ich 
pracy stają się pastwą gwałtowników. Ani zagrody, ani bezpieczeństwo 
inwentarza, ani zdrowie czy życie — nie jest chronione opieką władz 
państwowych. Okolice całe — jednako dzikie pola, po których bezkarnie 
swawolą dzicy grasanci. Szkoła, placówka kulturalna może tylko od
słaniać i piętnować ten przerażający stan rzeczy.

Wszystko to  obchodzi nas znowu przez wzgląd na pewną bliską ana
logię. Kiedy w żyrowickim kolegium bazyliańskim toczyły się obrady 
sejmiku uczniowskiego i rozlegały skargi na rozpasaną samowolę panków, 
w nieodległym Soplicowie podczaszyc Jacek zapewne dopiero co byłby 
się urodził. Ale porządek społeczny nie zmienia się przez dziesięciolecia. 
Młodość Jacka rzeźbiła jego charakter w środowisku i w warunkach sło- 
nimskim nader bliskich. Ichmość panowie Czechowicz i Iwaszkiewicz 
zuchwali swawolnicy schodzili powoli z widowni, ale Jacek Wąsal byłby 
im kompanem w sam raz. Jakżeż on sam tę  niepohamowaną młodość 
swoją odmalował:

I ja, zawady jaka sławny w Litwie całej,
Co przede mną największe pany nieraz drżały,
Com nie był dnia bez bitki...
Co we wściekłość najmniejsza wprawiała mię sprzeczka...

Z takich to  nizin, poprzez tragedię zamkową, miał się dokonać heroiczny 
odskok gwałtowuika ku dogłębnemu odrodzeniu.

Indywidua takie, jak Czechowicz, 'Iwaszkiewicz, jak Jacek, w yrastają 
na podobnym gruncie w dobach rozluźnienia czy stargania się więzów 
porządku prawno-społecznego, nieskrępowanego wzrostu zawadiackiego
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anarchizmu. Wiemy skądinąd, jak  szeroko ta  rozwiązłość polityczna 
wybujała u  nas w połowie X V III wieku. Świadectwo widowiska żyrowic- 
kiego, choć w tak  znikomym dochowane szczątku, mówi o tym  wyraźnie, 
a zarazem może nam  pośrednio być pomocne przy stwierdzeniu, że zało
żenia obyczajowe wątków fabularnych Pana Tadeusza oparte były mocno
0 rzeczywistość tam tych stron jeszcze niedawną, jeszcze naówczas świeżo
1 głęboko zapisaną w pamięci. O takich domorosłych wąsali zawadiaków 
nietrudno było w owych czasach tam tym i stronami. Tyle, że Podczaszyc 
w yrastał wysoko ponad różnych pomniejszych zbójaszków, przewyż
szał ich fantazją i pasją, wymiarem rozmachu i w złym, i w dobrym. 
Ujrzawszy się nad przepaścią — przystanął w zgrozie.

Poeta, o ile zahaczał o tam te stosunki, czerpał rysy nie z wymysłu, 
brał je z prawdy faktycznej, jakoś doznanej i przechowanej w pamięci. 
Ojciec jego, komornik subseliów nowogródzkich, niejedno w tej materii 
miał m u do opowiedzenia.

7

Skoro już jesteśmy przy Panu Tadeuszu, podnieść b y  można jeszcze 
jedną sprawę. №e kryjąc niewątpliwych zastrzeżeń, jakie może ona 
wywołać, wolno chyba odważyć sie na przedstawienie, wiotkiej oczywiście, 
ale pociągającej hipotezy interpretacyjnej. Gdyby dała się w niejakiej 
mierze uprawdopodobnić, nie byłaby zapewne bez znaczenia. Pomogłaby 
przy określaniu stopnia akuratności w odtworzeniu realnego układu 
społecznego na tam tym  terenie jako podstawy obyczajowości zobrazo
wanej w poemacie.

Według ujęcia żyrowickiego sowiźrzała szlachta słonimska podówczas 
zróżnicowana była w sobie nie tylko ekonomicznie, nie tylko stopniem 
zamożności, jaki dzielił szlachetkę-zagrodowca od możnego zawalidrogi, 
od uciążliwego rozbojami sobiepanka. Dzieliło ją  także wewnętrzne roz
graniczenie innego rodzaju: etniczne. Byli wśród niej swojacy oraz przy
bysze, to  znaczy tubylcy i osadnicy; żywa była tam  jeszcze świadomość 
dwuplemienności, a także na tym  gruncie wzrosły, zakorzeniony i nie
chybnie jątrzący uraz. Wnosić to możemy z wypomnienia rozpasanemu 
zuchwalcowi, że nie jest tutejszy „parokołat” , ale właśnie przybysz, 
„advena” .

Prawda, ta  granica została tam  wyeksponowana bez należytej wyra
zistości, a nawet po prostu błędnie, bo opacznie. Taki zarzut obcości 
stawia tam  imć pan Markowski, zwany Pipą, swemu uprzykrzonemu 
sąsiadowi panu Iwaszkiewiczowi, a zatem — jeżeli brać pod uwagę wzgląd 
onomastyczny — odrośl plemienna mazurska powstaje przeciw odrośli 
chyba białoruskiej. Wzgląd na faktyczny rodowód etniczny antagonistów 
kazałby odwrócić te role inkrym inatora i inkryminowanego. W  odległej

Miscellanea staropolskie, 3 20
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przeszłości na tej ziemi Markowscy byli właśnie szlachtą osadniczą, mazur
ską, a Iwaszkiewicze (od protoplasty Iwaszki) białoruskimi tubylcami. 
Eozróżnienie w tekście widowiska zostało umocowane właśnie na opak. 
Niemniej ono tam  zachodzi, niemniej wśród tamtejszej szlachty zaścian
kowej utrzym uje się świadomość takiego rozwarstwienia i takiego roz
drażnionego szacowania. Autor satyrycznej owacji (uczeń to był, czy 
raczej nauczyciel) o tym  wiedział, z tym  się musiał spotykać, a tylko 
natury  konfliktu nie umiał już należycie rozeznać i uwydatnić. F ak t był 
faktem, choć został źle wytłumaczony.

Sytuacja więc zachodzi identyczna (cóż, że zamącona przez partnera 
źle poinformowanego), jak w mickiewiczowskiej ziemi nowogródzkiej, 
gdzie taka  właśnie świadomość dwuplemienności utrzym ywała się od 
la t czterystu i została przez poetę użyta jako element konstrukcyjny 
akcji. Wieki i tam  nie zatarły drażliwości miejscowych Skołubów, w któ
rych lada co może pobudzić zastarzały uraz, którym  nie w smak był 
prym at rej wiodących Dobrzyńskich:

Cóż to, państwo Dobrzyńscy, a to co się święci?
A my czy to będziemy spod prawa wyjęci?
Nasze ono tu  jednako dobre:
Głosujmy wszyscy, równa u każdego gałka.

Świadomość tej równoprawności, wyjaskrawiona urazem, tliła się 
jeszcze tam tym i stronami u  dna pasji sąsiedzkich.

Może więc i ten  napotkany szczegół wolno powołać na świadectwo.
I  z tej strony tekst szkolnego widowiska z Żyrowic potwierdza znowu 
rzetelność czujnej obserwacji rysu obyczajowego w Panu Tadeuszu.

Zarówno więc przez formę swą: komiczno-satyryczną grę sowiźrzalską, 
jak  przez dochowany ładunek autentycznej swoistej obyczajowości owo- 
czesnej, uratowane przez prof. Jan a  Janowa strzępy widowiska szkol
nego z połowy wieku X V III m ają dla nas niepowszednią wartość doku
mentową.

MATERIAŁY 

W EDŁUG ODPISU JANA JANOWA

Uczniowie szkoły bazyłiańskiej w Żyrowicach odbyli w 1752 roku, pod kierunkiem, 
zdaje się, ks. Samuela Nowickiego, profesora poetyki i retoryki w 1. 1751 i 1752 (?), 
sejmik szkolny, na którym  wygłosili szereg przemówień, poświęconych niby to wybo
rowi marszałka powiatowego. Przemówienia wpisała do kodeksu jakaś osoba obca, 
k tóra nie wszędzie odczytała tekst poprawnie, dlatego są w nim liczne błędy, w nie
których zaś miejscach zostawiono wolne „okienka” dla uzupełnień, niestety już nie 
dodanych. Autorem, a raczej redaktorem mów mógł być również ks. Hieronim K ar
piński O. S. B., gdyż na s. 30 znajdujemy jego ręką wpisaną uwagę: „Hec sunt scripta 
aliena manu, ideo multis scatent, possunt tam en facile corrigi, si bene perlegantur” .
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Początkowego przebiegu sejmiku brakuje, przeto nie wiadomo, w jakim  miesiącu 
i w związku z jaką  to  uroczystością szkoła go urządziła. Sprawie elekcji poświęcono 
tam  19 mów, kilkanaście dalszych dotyczy już dyskusji nad problemem, czy wyjazd 
na naukę za granicę jest dla państw a pożądany, czy też szkodliwy. Wnosić tedy należy, 
że w program tego samego sejmiku wchodziły dwie sprawy różne, obie zainscenizo- 
wane w ujęciu takiejże samej maskarady.

Na ogół mowy jedne i drugie są dosyć bezbarwne: zdawkowe próby szkolarskiego 
rezonowania toną w potopie ty tu la tu ry  szlacheckich dygnitarzy prowincjonalnych 
(zwykle w formie: stolnikowicz, wojszczyc, cześnikiewicz, starościc itd .) ; na bliższą 
uwagę zasługują w nich chyba jedynie zapatrywania świadczące o walce z m akaro
nizmami, a wyróżniają się szczególnie dwa przemówienia zwrócone przeciw drobno- 
szlacheckiemu partykularyzmowi oraz zacofaniu, oba ujęte w szatę dialektu mazo
wieckiego, czy też polsko-białoruskiego.

W odpisach mów ostatniego zwłaszcza typu  jest sporo niedokładności i pomyłek, 
jednakowoż ze względu na wielką rzadkość dawnych zapisów dialektycznych teksty 
poniższe zasługują dziś jeszcze na uwagę.

Pierwszy tekst zapisany na s. 18 brzmi:

I

[J. J .]

MOWA JMCI P. MARKOWSKIEGO, NAZWANEGO PIPY , MAZURA

Sastam się wasym Mciom, Panowie Kolegowie Bracia, a pod easy 
Dobrodzieje, kiedy co dacie. Zesła sia was wielka zgraia Paniątecek, 
a wciurko to, zeby co wy chla 6 u  Pana Marsalki, ale widzę, nie bedzieta 
gęgać, bo nie ma zgody na JMci Pana Iwaskowica. A wzdyć to  samiśta 
nie byli ślepi, iak mie ten  wyga doiezdzał o moję własną gieradę; spro
wadził na mnie suiow, co mi dwor w niwco obrocili y cubatę kokoskę, 
z cerwonym cubkiem, siemieniastą, tegoż JMci podcas teyze akieptacyi1, 
kiedym pod kułakami y świata nie widział, któryś złodzi łapikura zchwycił. 
Jenom  jednego miał gągora kłustego, y tego mi do piecywa sprzątnął; 
iesce zamiast ucynności na skargę moią naprzeciw jego wiercipiętom 
kazał mię rzyską nacubić; dałem IMci pozwę do słonimskiego zamku, 
alesci ja  bidny slachcic nie tylko zem (nic) nie skurał na wykrenty JMcine 
(co iezali rozumiecie, ze nie wykrentny, a wzdyć to  prosę go widzić w tańcu 
iak cygu [!] się uwija), iescem nie dospiał w iedną dziurkę tabaku nale
życie nasypać, iuzci uwinąwsy się niby wicher iaki na mnię [!] publikatę
i kondynatę złapał, iesce mie z izby na łeb do cwortnastkich cartów wy- 
pchnoł, y grzbiet dobrze mi nahaiem ogrzał, zkąd iest wielka oporsus2 
nobilitas. Ot iuz i tu , iak na mię ślipie wyrapił, ledwom dusą nie rzygnął, 
a do tego, ze JMć nie iest tuteysy parokołat3, iest avena.

1 Akieptacya — zniekształcone przez mówiącego zam iast: akceptacja.
2 Oporsus — zniekształcone zamiast: oppressa
3 Parokołat — zniekształcone: par incola, jako tutejszy mieszkaniec,
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Mosciwi Panowie, więc nap[rzeciw]ko tey  łokcyj4 prokostor5 ze 
wsytkiemi chłopakami memi. Ewę, rwę, kręć nie kręć, takij ia rwę, taki 
ia ieden cart na cię będę, zeby mię iuz i [w] becce6 utopił, to  choć nogą 
kiwnę, a tak i nie pozwolę. Bo iakze ja  mu tę  [!] tak  cięskie na grzbiecie 
chłosty, od JMciney mnie zadane hołoty, zaniecham, chibaby nie ja  Pan 
Bartos P ipa o swoią skurę jak  o psa nie stał. Jesce się we mnię [!] dotych- 
cas siła nie zepsiała, iak poydę za radłem, az ziemia skrzypi; z dziadows
kiej sabli zrobiłem haki na capigi, a z funt pasa kipie do cepów, a ia mam 
ustąpić? Ba, gdybyście mię nie tylko Pipą, ale y  Przepipą nazwali, taki 
nie pozwalam na JMci Pana Iwaskowica!

I I

W czasie podjętej następnie dyskusji nad potrzebą wyjazdów za granicę dla nauki 
tenże mówca wygłosił mowę, zwróconą przeciw wszelkim naukom w ogóle. W yjm u
jemy ją  ze s. 27 tegoż kodeksu:

[J. J .]

MOWA JMCI PANA MARKOWSKIEGO, NAZWANEGO PIP Y , MAZURA

№e wiem, Mci Panowie, cy kto psią krwią oblał tych wciurskich na- 
sych mędrków, co nauki iakby co dobrego albo potściwego wynosą. Juz 
zeby wsycki chłopaki zostali skubantam i, niescęscie by im y  ta ta rk i 
na kasę wystarcyło.

As miło one święte easy natchnąć, kiedy to  tych kopystek nie widno 
było, a trzysta, sterysta na iarm arku pałek zabłysnęło się, a iak wzięli 
dmuchać po usach, az ocy leźli, kieyto pułkopy, a casem y  kopa luda 
dusą kwękneło. A wzdyć prosę, widzieć było nasą rodzinę za Wisłą, co 
się wsytkich Pipów i P ipiąt iak złego lucypra ludzie warowali; a nie umieli, 
wey, y  skrobnąć piórkiem. A teraz, wey, Pipiątecek onych slicnych [w] 
rzecy iuz y  za boże stworzenie nie maią.

Ja k  sobie rozumita, ia tych sarapatów iaśnie oducę od tablicy, ale 
przecie boday tego nicht nie docekał, zeby moia rodzina po skole papi- 
rowała. Jesce z łaski P. Boga nie było to  w moim rodzie y  takiey zakały, 
zeby miał być który iucony; wolałbym [go iak] psa utopić we wcornaskie 
carty, niżby on miał bukabować we skole. E ubtaz MciP[anowie]7 , rubta, 
co chceta, ucta się, doucyta Królestwa Niebieskiego. Napatrzyłaźwa się 
tych pismaków, co zeby się miał cego naucyć, to potym  y broną zaskudlić 
kawałka ziemi, y  radłem pość nie umie.

4 Łokcyj — zniekształcone zam iast: eWccji.
6 Prokostor — zniekształcone: protesto.
« Becce — w rękopisie: beae [J. J .]
7 W rękopisie pierwotnie (zniekształcone); moja.
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Y dlatego niech się nicht do tey niescęśliwey skoły ani napsnie, która 
samych figlów, nie usług Rzecyp[ospo]litey nauca; bo niechno się który, 
wey, wartogłow wydziedzierzy, niech sobie ieno pomaze gęby łaciną, 
niech się dostanie do bakalaryi, iusci z nieboraka slachcica ledwo skury 
nie złupi, iak pocnie zmitać sikorki; a insy [pono go wciurnasci carci 
wyćwicyli], choć łatw ą sprawę, iak kat na moncarni [!] kiloś la t ciągnie. 
Y przetos y  ia, iako ta k  na nie rozsierdzony, ze się cięsko słucham, zeby 
mi się i nie przyśniwyły, nie pozwalam. Ani mowta mi nic, ani sykniyta, 
bo gwałtu będę wrzescał.

I I I

W roku 1761 odbyto sejmik szkolny podobny, zdaje się, do wyżej wspomnia
nego, pod kierownictwem Sofrona Grodzickiego. Początek tegoż dochował się na 
kartce, doklejonej u  góry strony 221 kodeksu, ale pory roku szkolnego i tu  nie ozna
czono. Tytuł zapisu brzmi: „Comitia Syntacticorum acta Żyrovic[is] in Ecclesiae 
sacello per introscriptos Peri[llus] tres Ill[ust]res magnificos ac generosos Dnos Scho-. 
lar[um ] ibidem Alumnos. — Dyrektor sejmikowy WJMó Pan Tomasz Przecławski, 
Podczaszyc Smoleński” .

Z kilkudziesięciu mów, poświęconych i tym  razem wyborowi marszałka oraz 
dyskusji nad tym , czy wyjazd na nauki za granicę jest dla państwa pożyteczny, przy
toczę tylko jedną, analogiczną do poprzednich, tj. zawierającą domieszki dialektyczne. 
Mieści się ona w kodeksie na s. 236 i n.:

[J. J .]

MOWA IMCI PANA KARPOWICZA, NAZWANEGO DOMOSIEDZIAŁOWSKI

Prybyuszy na te  mieysce у  stanouszy pred premożnymi Waszecią 
Panam i, przyznać się muszę, iż nigdy na tę  osobę, którą zamyślacie za 
marsałka obrać, nie pryzwole, bo mi gorko prypominać prychodzi prez 
Jegomości wyrądzoną pakość.

A cy mi to  nie prykro było, kiedy we try sta  koni przez rekę prebrauszy 
się, iakieś sałaptuty, podobno zaporouscy kozacy, chatę mi z korenia 
wywrócili, sudzinę popsowali, skocinę podawili, naw et mnie samego, 
gdym się prez kraki uciekaiąc haplikiem za sacek8 [!] zacepił, ieden 
z miecem, by z brytwo nayostreysą, uganiaiąc się, mało co mie przez kryz 
po grbiecie9 nie zacepił, a pan Cochowic, będąc tylko o trydzieści staiów 
od moiey chaty, żadnego mogąc nie prycynił mi w takim  moym pry- 
padku ulżenia, choć dosyć słysał koło chaty kryk, wrask, homonienie, 
tertes, zawierzuchę. Ia  zaś prysedsy iuz w nocy do chaty dobyłem kresiwa,

8 Sacek — zapewne zniekształcone, zam. : krzacek. — W dalszych wyrazach po 
spółgłoskach syczących dopisano innym atram entem  literę z, a więc przerobiono je 
na: sączek, zaczepił, nayostreysą, pryczynił, słyszał, pryszedszy, wyszła [J. J .] . 

Zmian tych nie uwzględniamy, zostajemy przy zapisie pierwotnym.
# W rękopisie było: grzbiecie, Czechowic, ale później z skreślono [J. J .] .
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a wykresiusy ciepła iak spoyre na rozruconą po wsich kątach chudobę, 
gorko tolki zapłakałem, stawiąc sobie pred ocy takową nie susiedzką 
sprawę.

Drugi zaś raz, gdy tylko moia słobodka prez podworę prechodząc na 
niwe wysła, brydko Pan Cochowic ku mnie z nahaiem kontrował, y  iuz 
był tak i pocoł mrugać na mnie bizunem, kolibym się był kleci cym chuczey 
nie prytulił.

A cy prystoy to  na slachcica takie — w susiedztwie zyiąc — prykrosci 
dzieład y  cynić? Chybabym o swoią kryudę iak sobaka o piąte nogę nie 
stoiał, hdybym  na Pana Cochowica pryzwolił, bo iako ten Jegomość 
oycyzną rądzić, ręczy pospolitej spryiać będzie, kiedy ubogiego szlach
cica nie tolki ze preswazyi10 nie pryimuie, ale aby co, zaraz z krykiem, 
z hukiem, z podwora nawet swego wypycha. Bolo mie to  prypominaiąc 
wnętrności, niemasz w Panu Cochowicu żadnej retelności. №e pozwalam, 
Mości Panowie, będę zawsze kryczał, gdy go na marsałka zechcecie po
stawić, wielką on mnie urobił kryudę.

NB. Tu mu daią pieniądze słudzy Pana Czechowicza, przekupuiąc, 
aby tylko pozwolił, które on odebrawszy chętnie pozwala.

10 W rękopisie: przeswazyi, ale pierwsze z dodano później [J. J .] .

SŁOWNICZEK GWAROWY

Aby co — za lada przyczyną 
akieptacja — zniekształcenie z łaciny:

homonienie — hałasowanie
iucony — uczony
kilo — kilka
kipla — pasek
kleć — chata
kłusty — tłusty
kolibym — gdybym
kondynata — wyrok
kontrować — nacierać
kopystka — łyżka o długim trzonku,

akceptacja 
avena — owies, zamiast advena, przy

bysz
bakalaryja — szkoła 
bukabowaó — sylabizować 
capigi — czepigi 
ciepło — ogień 
chuczej — szybciej 
chudoba — sprzęty 
cwortnastki — wszystek 
dawić — dławić
dojeżdżać — zajeżdżać, dokonać za-

przenośnie: szabelka (?) 
kwęknąć — stęknąć, wyzionąć 
łokcja — zniekształcone z łaciny: elekcja 
moncarnia — męczarnia 
mrugać — kiwać 
nacubić — pobić 
napsnąć się — wepchnąć się 
Natchnąć — wspomnieć 
niescęście by — nawet by nie, niestety

jazdu 
dośpieć — zdążyć 
funt pas — pasa część główna 
gągor — gąsior 
gęgać — cieszyć się 
gierada — dobytek 
haplik — haczyk

by nie 
w niwco — w nic
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pakość — przykrość 
papirować — pisać
parokołat — zniekształcone z łaciny (par 

incola) : jako tubylec, 
po dwora — dziedziniec 
pość — pójść
potściwy — godny uznania 
pozwą — pozew
preswazyja — zniekształcone z łaciny: 

tłumaczenie się 
publikata — ogłoszenie, wywołanie 
rzygnąć dusze — wypuścić ducha 
rżyska — batog, harap 
sastać się — kłaniać się 
sarapata — włóczęga 
siemieniasty — siemieniaty 
sikorka — łapówka 
skocina — bydło 
skubant — student

skuraó — zyskać 
słobódka — bydło 
słuchać się — słuchać 
stojać — stać 
sudzina — naczynie 
suja — łotr
susiedztwo — sąsiedztwo 
syknąć — napomknąó 
tak i — przecież 
tolki — tylko 
wciurko — wszystko 
wciurski — wszystek 
wsycki — wszyscy 
wychlaó — wypić
wydziędzierzyć się — wyróżnić się 
wyrapić — wyrzepić, wytrzeszczyć 
wzdyó — przecież, oto 
zmitać — zmiatać
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