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5 . Tobie oczy darował sokół bystrolotny,
Do nich przydał wdzięczności Kupido ochotny; 
Twarz, jak różdżka różana, z leleją20) przewita,
Nos i uszy, jak zorza poranna za świta.

Zęby perłom arabskim, wargi koralowi,21)
10. Brwi podobne czarnemu arcyjedwabiowi ;

Ręce i inne członki —  a któż to wyliczy ? —  
Paznokcie twe podobne perłowej macicy.

Włosy zaś gdy rozczeszesz z własnej powinności 
Złotu równe22) i onej słonecznej jasności.

15. Niechże mię zaraz wezmą wszyscy aniołowie,
Albo raczej co pręcszy powietrzni bogowie,

A niechaj mię postawią, obłamawszy błanki23),
Przy nadobnym pokoju mej drogiej kochanki.
A ja już nie będę dbał, choć mi umrzeć każą,

20 . Gdy oddam usługę swą za takową strażą.
Ogłosił Jan  Czubek.
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8. Abecadło złote**).

Ach w Bogu ufay statecznie,
Nie w człowieku, bo on wiecznie 
Wszystkiem rządzi y daruie,
Cokolwiek mi obiecuie.

20) T. j. z lilią.
21) „koralowe“ rkps.
22) „równia“ rkps.
23) B ł a n k i  — dyle, belki; „błamki“ rkps.
*) Por. Pam. Lit. XII. (1913), s. 206—217.
**)  Nr. 8 i 9 wpisano na wewnętrznej okładce „Kroniki starodawnej 

(Aristeasza)“, tłumaczenie Wojciecha Rzymskiego (Warszawa 1578 r.), 
egzemplarza w Bibliotece rzymskokat. Akademii Duchownej w Petersbur
gu; obie pieśni wpisano niedbale ręką i ortografią XVI w., bez tytułu, bez 
przedziału strof i wierszy. Tytuł pierwszy oddaliśmy wedle bardzo ulubio
nego wiersza XVII w., przedrukowanego obecnie w Wirydarzu II. t.; tekst 
petersburski zupełnie inny, starszy, w dawnym 8 zgłoskowym metrum.
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5. Broń cnoty i strzeż się złego,
Nad nię nimasz nic lepszego;
Trudno już cnotę opłaci 
Pieniędzmi, kto ią raz straci.

Chceszli być wielki u ludzi,
10. Milcz a słuchay, kiedy drudzy 

Mówią, boć to mi zawadzi,
Mówiąc (?) wiele wnet się zdradzi.

Dać plac możnym ustąp z drogi,
Aby potem nie był srogi.

15. Szanuy nad cię podleyszego,
Będziesz w sławie u każdego.

Ey y to rzecz nie podleysza,
Kto się z dobr swy(ch) nie wywysza, 
Ale zawsze ma na pieczy,

20. Że to są pożyczne ręczy.

Fałszu się strzeż, żyi w cichości,
Nie kochay się w majętności,
Bo to nawiętsza ut(r)ata 
Boga utracić dla świata.

25. Gdy wyrzysz gdzie ubogiego,
Udziel mu z dobra twojego,
Abyś z bogaczem na wieki 
Nie poszedł na wieczne męki.

tioynie się kto przeciw tobie 
30. Pokazał, mieyże to sobie

W pamięci, czyniąc к temu 
Dobrze bliźniemu twoiemu.

Idź, przestrzegay powinności,
Rob, pracuy sczerze z młodości.

35. Potem z ciężkością przychodzi,
Gdy się iuż człowiek nie godzi.

Każdemu też nie wierz zawżdy,
Aż się potem doznasz prawdy,
Bo nie zawżdy prawda czysta,

40. Co więc mówią ludzkie usta.
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Letko znoś upadek każdy 
A szczęściu nie ufay zawżdy.
Szczęście lub się gdzie ułasi,
Na miejscu nie długo skwasi.

45. Miey się też y w tem na pieczy, 
Wszczynać zwady z małech rzeczy. 
Gniew gdy człeka opanuie,
Y Boga więc nie szanuie.

Nie wstydź się, radzęć y tego,
50. Nauczyć się co dobrego.

Umiętny choć w przygodzie 
[Nigdy nie] idzie o głodzie.

Owa y to gdy się skarży 
Kto przed tobą, słysz dwa razy 

55. Nie wierz y sądź z słow iednego, 
Wysłuchawszy wprzód y drugiego.

Pychy się strzeż, choćbyś panem 
Był na świecie zawołanem.
Bóg podwysza pokornego 

60. A poniża zuchwalnego.

Qwileniem bliźniego twego
Nie zdradzay, nie wymawiay nic z tego,
Bo kędyż iest człowiek taki,
Żeby nie miał wady iakiey.

65. Ratunku wołay w potrzebie,
Tedy Pan stanie przy tobie,
A takiego nie opuści,
Kto się bezpiecznie nań spuści.

Strzeż się, złe czasy nastały,
70. Które przedtem nie bywały.

Światu ieśli służyć będziesz,
Bez skody z niego nie zeydziesz.

Trwai przy wierze, a strzeż prawdy, 
Lubo cię nie pochwali każdy,

75. Bo to nie można nikomu,
We wszem dogodzić każdemu.
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Uchodź zwady y też ktemu 
Zmilcz mowie człowieku złemu. 
Miiay radzęć y z daleka,

80. Gdy uzrzysz złego człowieka.

W złocie, w pieniądzach nie ufay, 
Lecz z pilnością zawsze szukay 
Królestwa bożego ;
Nad ten skarb nic lepszego.

85. Xerxes w mnóstwie woyska swego 
Ufał, lecz go Pan Bóg z tego 
Skarał, przetoż radzę tobie,
Żyj zawsze w pokoiu sobie.

Y pokiś żyw, boy się Boga,
90. Tedy na cię żadna trwoga

Zła nie przyjdzie y z trudności 
On cię sam wyrwie w prędkości.

Załuy za grzechy serdecznie,
Na śmierć pamiętay koniecznie.

95. Zdradziło to nie iednego,
Co więc nie uważał tego.

9.

Wziwajmy Pana tego,
Który z nas dziś każdego 
Łaski swey nie przebaczył,
Owszem nakarmić raczył.

5. Oczy iego patrzaią
Na tech, co w niem ufaią,
Przeto każdy rad stawa,
Kto się mu w moc poddawa.

Na wszytek świat i kraie 
10. Pjejwne cząstki wydaie ;

Wszystko karmi y chłodzi,
Co się na ten świat rodzi.

Serce iego aż mdleie,
Gdy się na wczem źle dzieie,

15. Zwłaszcza za niem kto bieży
Y mocno w niego wierzy.

Amen.
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Widząc Jezus na puszczy 
Cztery tysiące tłuszczy,
Którzy za niem przybiegli, 

20. Nie pili ani iedli,

Nie chcąc iech tak o głodzie 
Rozpuścić aby w drodze 
Nie pomarli, ustali,
Tak wielcy iako mali :

25. Spytał prędko y śmiele
Uczniów swech, ieśli wiele 
Chlebów przy sobie mieli. 
Siedm zaraz powiedzieli,

Które sam wziął, łamał,
30. Uczniom mówiąc podawał : 

Bierzcie y rozdawaycie, 
Żadnego nie miiaicie.

I rybek, lubo mało, 
Wszystkim się co dostało, 

35. Jednak, gdy ie ju[ż] ziedli, 
Ułomkow nazbierali

Siedm koszow; wielkie dziwy 
Człowiek y Bóg prawdz/wy 
Uczynił; wiedzże każdy,

40. Że mu to możno zawż dy.

Kto z tem panem ie, piie, 
Jako wy, nie uczuie 
Żadney nędzy, niewoli; 
Palec go nie zaboli.

45. A kto z niem sczerze pości 
A na zbyt się nie troszczy, 
Będzie miał bez pochyby 
Pułmisek pełen ryby.

Przyjmiże z dobrą wolą 
50. Od pana chleb i z solą; 

Zgromadzając po trosze 
Nas napełni swe kosze. Amen.
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10. Piosnka o komecie,

która była widziana roku 1618 na wschód słońca, a trwała czas niemały 
ciągnąc się do Zachodu.

(wypisana na oprawie Psałterza Lubelczykowego z r. 1558 w tejże bibliotece).

Szkaradne grzechy, marne wszeteczności 
<3uż y niebieskie przeszły wysokości.
Bóg się rozgniewał, a co czyni znami,

Widziemy sami.

5. Miotła przy gwieździe sprawiona od Pana,
Od wiela ludzi na niebie widziana,
Która złośnikom wnet po wszystkim świecie 

W rychle domiecie.

Zrozumi każdy, prostak iako y pan,
10. Stary y młody, nawet królewski stan,

Ta gwiazda grozi nam nielada iako,
Wszystkim iednako.

Znak gniewu Twego smutny miesiąc znaczy,
Gdy prze grzech ludzki krasę swoię traci.

15. Już gwiazdy straszne promienie puszczaią,
Nas wystrzegają,

Byśmy poki czas tu się polepszali 
Wedle przestrogi syna Twego żyli,
Każdą godzinę tu byli czuinymi ;

20. Czasu nie wiemy.

A tak z nas każdy, padni na kolana,
Proś miłosierdzia przes Christusa Pana ;
Chceszli dostąpić łaski y miłości,

Poniechai złości.

25. Znaidziemy łaskę, na twarz upadaiąc,
Grzechy swe szczerze na się wynawaiąc,
Δ On odpuści wsze nasze występki,

Bo z łaską prędki.

Azaż Niniuen, ono miasto wielkie,
30. Słysząc zginienie na się bardzo prędkie,

Gdy się w pokorę przed Panem udali,
Łaskę uznali.
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Nie inszych dosyć przykładów nie mało,
Co się z wielu ich występników działo,

35. Jak  prędko Pan dał z łaski swej uznanie, 
Tuż zmiłowanie.

Так y nam  wszytkim wątpić by nie trzeba,, 
Tylko się korzyć Panu swemu z nieba,
A on karanie zawzięte odpuści,

40. Kto się nawróci.

A z mocną wiarą przes Krystusa Pana 
Prośmy, upadszy nizko na kolana,
Że nam wszystkiego dla niego przebaczy, 

Tym się uraczy.

45. A do grzechów się więcej nie wracaimy
Y zwykłą złością Pana nie gniewaimy. 
Zapomnić on nam naszych przeszłych złości

Z Pańskiej litości.

Boć łaska iego nigdy nie przebrana 
50. Ni ręka iego nie pohamowana;

Złego wnet skruszy, dobrego ochroni 
Y mocnie broni.

Kończmyż tę piosnkę z dobrym uważeniem, 
Sczycąc się pańskim przesławnym imieniem, 

55. Gdyż Pan zastępów iest niezwyciężony,
Ze wszelki strony.

Y może prędko gniew w łaskę obrócić,
A popędliwość skaranim odwrócić,
Boć nie stworzył nas na żadne zginienie,

60. Lecz na zbawienie.

Gdyż nam ten szrodek z łaski swej darował: 
Ktoby przez Syna do niego zawołał,
Z uprzeimą wiarą, z poprawą żywota,

Uidzie kłopota.
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11. Na frasunek. ·)

Lekkim stylem o powietrzney powiem wam wyprawie,
Dokąd to na zimę lecą w gościnę żurawie.

Gdzie z Gangesu złotem gaszą pragnienie Indowie,
Tam skrzydłaści na wygnanie lecą nazonowie;

5. Tam im termin przy terminie niemal samym świata,
Nauczyła zwykła zimy, z latem alternata.

Ani baśń to o żurawiach helikońskich rymów;
Sam Pliniusz trakt opisał powietrznych pielgrzymów.

Tam, gdzie całym przywalone światem Antypody 
10. Niebotyczne gor strzelistych parkanią przegrody,

Pigmeuszów naród nie wiem czy leży czy siedzi,
Kędy ludzie niby mrówki .... (nieczytelne) niedźwiedzi.

Cudny naród to łokiektow niedościgłych okiem,
Gdzie lwem szczurek, jaszczureczka afrykańskiem smokiem. 

15. Spodkać onych w przyrodzonej ślimaka lektyce,
Je st to napaść na srogiego gdzieś smoka w Afryce;

Jeśli przed bocianem żabka z sitowia wyskoczy,
Większa trwoga niż w Polszczę sprawił wawel smoczy.

Kret tam sypie Peony, Nilem są strumyki,
20. Bucefalem macedońskim polne są  koniki.

Tam kotkowi myślistwo się źle nadarza,
Bo czasem za myszkę w nocy porwie gospodarza.

Lecz ten naród niedoyzrzałych embrionów prawie,
Co rok idzie kommunikiem nagościć żurawie.

25. Tam to widzieć kiedy sypią obłok strzał z kołczana
Na żurawie, choć żorawiom ludzie po kolana

A lekkie chorągwie ptaków na nich idą wałem,
Każdy żołnierz tylko z iednym nosa puginałem.

Umrzeć z śmiechu trzeba, widząc wszystko cudne w sprawie, 
30. Kiedy karły na kopiie biorą swe żurawie.

Zkąd więc bywa, że Pigmaeusz na rożen zatkniony 
Po powietrzu z ptakiem lata, Ikar nie wosczony.

I tak zawsze przy żorawiach zostaie wygrana,
Choć ich woysko bez kirysa, bez strzał, bez kołczana.

35. Na trzy piędzi kawalerów biią, potykaią,
Zkąd na małych więc żorawie wielkie serce maią.

Po wygraney zaś ci ptacy w nasze lecą kraie,
Gdy kwatery w wirydarzach otwieraią maie.

Lecz gdy rzeki przezroczysty pawiment powlecze,

*) Wiersze 11. do końca pochodzą z rękopisu Załuskiego, Polskie 
XIV, Quarto, nr. 97, opisanego przez W. Peretca w Izwiestiach russk. ja- 
zyka itd., tom VI., zeszyt 2, S. Petersburg 1901. Jest to rękopis z początku 
XVIII wieku, jezuickiej poezyi, z kolegium Krożańskiego (?) pochodzący, 
zawiera wiersze ludowe, szkolne, humorystyczne, historyczne i religijne ; 
religijne opuściliśmy; ruskie wiersze, historyczne i i., przedrukował jużPeretc 
nie powtarzamy ich również.
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85.

Żoraw znowu na hybernę swą od nas uciecze.
Wszak mnieysza to, że rozpędza nam zima żorawie;

To nieznośna, że serdeczney kradnie kwiat zabawie.
Gdzież ogrodne są łabędzie, liliowe kwiaty,

Mlekiem myte konwaliie, kędyż roż szkarłaty?
Ach pod śniegiem leżą białych kwiatów wonne śniegi,

Kwiaty słodkie, paszy pszczoły y na miod przebiegi,
A ztąd wielka zakonnemu sercu niewygoda,

Które do boskiey piękności ciągnie ich uroda.
Coż ogrodne są  kwatery? są  oknem do nieba.

Ju ż  łuczących (?) rzeczy mało, kryształów nie trzeba.
Chcę li boską wiedzieć piękność dla serca zapału,

Kwiat mi będzie perspektywą, kwiat miasto kryształu. 
Stroyny w kwiaty ogrod może ujść miasto ołtarza,

A lekarskie ziółka dusze wydadzą lekarza.
Bóg pod kwiatem iak pod złotą tai się umbrelą.

Wyspiewaią Boga lasy z słowikiem kapelą.
Każde drzewo bożym drzewkiem nazywać się może,

Bo w mym sercu z niego miłość ściele Bogu łoże.
Niegdyś Narcyz bystrą topił w krynicy zrzenicę,

J a  w narcyzie teraz widzę wszech rzeczy krynicę.
Ach tak świętą struła scenę zamrożona flora;

Ju ż  łabędzie w świętych strugach nie piorą swe pióra. 
Teraz cały świat pod śniegiem został białą łąką,

Gdy nam swoy popieleć Arktos (sypie) szczodry ręką.
Lecz że rzeki sprzęgła zima, mało dbamy na to,

Bo wsrzód zimy łask twych mamy miłościwe lato.
Choć Mars krwawą głow pod mieczem stroi saltarelę,

Choć cefalkę Mars wolności rani salvatelę,
Przecie w samey ognistego Marsa pogorzeli,

Ochłodę nam czynisz w złotey łask twoich kąpieli.
Twoy do stołu nam Eustachiy Jeleń kredensował,

Jak  naylepsze dla nas pasze szczyrze ukazował.
Niech gdy Bóg zechce Jelenia w swym zodyaku 

Przy Chrystusie go położy, przy baranku znaku.
O Macieju! niech na ciebie los naylepszy pada,

Bóg duch szczyry niech ci pierwiey tron w niebie zakłada 
Stanisławie poważnieyszey kanclerzu pallady,

Niech ci w zimie zpadną boskich łask perłowe grady.
A ty w laurowey nałęczy, Janie Theologu,

Po rzęsistych latach masz brać laur w wieczności progu. 
Pawła także uczonym narodom potrzeba,

Niech go późno do trzeciego śmierć zachwyca nieba.
Co do smaku ludziom każesz pilnującym smaku

Masz być przy lwie tchnącym ogień wiecznym Zodyaku.
Ty, Krzysztofie, daiesz z ambon, z świętego trzynogu,

Materyały.
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Strzegącym trzynogu ludziom wyroki o Bogu.
Miło wspomnieć y miłego Bogu Theofila;

Z niego nam kapella rosła, teraz krotofila 
Y Piętrowi, co ma klucze w raju białołęki,

90. Bóg mu zapłać, że w te mrozy nie kurczy ręki.

(Dok. nast.)

Mowa Rabina Poryckiego na śmierć Tadeusza Czackiego  
w imieniu żydów tego m iasta.

Przyczynek do dziejów oświaty.

W rękopisie biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie Nr. 3773, za
wierającym »Czackiego Tadeusza ważne autografy do epoki (1795— 1815) 
nazwanej Czackiego epoką«, znajduje się nieogłoszona dotychczas dru
kiem »Mowa Rabina Poryckiego na śmierć Tadeusza Czackiego w imie
niu żydów tego miasta.«

Wydobywam ją  z materyałów rękopiśmiennych bynajmniej nie ze 
względów czysto literackich, ale głównie dlatego, że jest ona bądź co bądź 
ważnym dokumentem historycznym, który nam rzuca sporo światła na 
ostatni okres działalności Czackiego, jako światłego obrońcy zdobyczy 
»pługa polskiego«, jako rozszerzyciela oświaty naszej na Wołyniu, Po
dolu i Ukrainie.

»Zgasło to światło oświecające wszystkich, ta jutrzenka przyszłych 
pokoleń« —  mówi rabin porycki o Czackim, który »rozszerzeniem światła 
i publicznem wychowaniem zajęty cały, starał się, aby potomność oświatę 
i cnoty w swem sercu ugruntowała i ukształciła się w ludzi, użytecz
nych krajowi«.

Słowa te określają w zupełności charakter społeczno-wychowawczej 
działalności Czackiego, która obejmowała »wszystkich«, a więc i reformę 
oświecenia żydów.

»W wielu względach naród żydowski stawia ważne dla człowieka, 
obywatela, urzędnika i mędrca materyały do uwagi« —  mówi Czacki 
w rozprawie o »Żydach«,1) a przedstawiwszy w historycznym rzucie 
stan ich oświecenia, dochodzi do wniosku, że »stopień ich oświecenia 
jest prawdziwie systematyczną niewiadomością, kiedy młodzież od nauki 
czytania przechodzi do Talmudu i moralnej nauki krótko zebranej nie
ma« i że »Rabini nauczyciele, a razem sprawcy obrzędów religii, despo
tyczną w wielu względach sprawowali władzę.«2,)

Ju ż  za sejmu w r. 1788, który chciał uporządkować kraj i nowy 
dać stopień oświecenia wszystkim klasom narodu, zwrócono uwagę na

0 Wilno, 1807, str. 1.
2) Ib. str. 217.


