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WPROWADZENIE DO LEKTURY

w nocy […] przy łóżku tablicę zawiesiwszy, w krydzie we środku dziurkę
przewierciawszy, na długiej one mieć nici. Gdy tedy co przypadnie z pamięci, z okazyjej, czytania, z dyskursu i namienienia jakiego w którymkolwiek
miejscu, i w nocy, choć omacką, domysłem naterminować sobie, a z rana potym do jakiej służącej ad rem materyjej skoncypować i napisać, a tak przez ten
sposób znaczna będzie w pamięci folga i dostateczne w każdej rzeczy opisanie.
(HAUR, Skład, s. 379)

Merkuryjusz polski Jakuba Kazimierza Haura to dzieło ze wszech
miar i z wielu powodów interesujące. Budziło pewne zaciekawienie
wśród badaczy różnych dyscyplin przez ostatnie parędziesiąt lat, ale
nikt nie podejmował się jego wydania – dotrwało do naszych czasów
w rękopisie, przechowywanym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pod sygnaturą 191.

Ilustracja 1. Karta katalogowa sporządzona ręką kustosza Biblioteki Głównej,
Juliana Bartoszewicza (1821‒1870); transliteracja: «Haur Jakob Kazimierz 539 / przepisane /
Merkurius polski z dobremi nowi- / nami wesołemi awizami wierszem / opisany. / a. d. 1702
/ rękopis folio / str 258 opr. w skorę / 5. 4. 9 / 273»
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Jego dzieje są owiane tajemnicą: nie wiadomo, co się z nim działo
do lat 70. XIX w., kiedy to zyskał pierwszy udokumentowany katalogowy numer.
W rękopisie Haura dokonywano wpisów na przestrzeni paru lat.
Najwcześniejsza data, jaka się w nim pojawia, to rok 1697 (znajdziemy
ją na ostatniej stronie!), najpóźniejsza – 1707 (rękopis: k. 40r, edycja:
s. 292), a być może 1709 (na uszkodzonej naklejce, w którą wyposażono skórzaną oprawę manuskryptu). Znamy autora (sam się przedstawia i opowiada o swoim życiu), ale rękopis sporządzany był przez
dwie (może trzy) osoby, autor najprawdopodobniej korzystał bowiem
z pomocy sekretarza lub sekretarzy, dyktując im treść utworów, a ci,
jak to często bywa w takiej sytuacji, od czasu do czasu popełniali błędy.
Manuskrypt liczący 142 karty, oprawiony w luźną, skórzaną okładkę,
najwyraźniej został przygotowany do druku, o czym świadczy chociażby, naśladująca kartę tytułową ówczesnej książki drukowanej, strona
tytułowa, zaopatrzona w wykonany ręką autora emblematyczny wizerunek, pełniący rolę sygnetu drukarskiego, ale też występujące na wielu
kartach żywe paginy (w niniejszej edycji opuszczone). Miejsce powstania dzieła to Kraków, a być może także dzierżawiona przez Haura jeszcze w latach 90. XVII w. podkrakowska wieś Chorowice.
Co znajduje się w środku? Nikt do tej pory nie zdecydował się na dokładniejszy opis zawartości Merkuryjusza, choć korzystano z niego przy
okazji realizowania różnorodnych tematów1. Pisząca te słowa postępowała podobnie. Zauważano jednak jego encyklopedyczny charakter, na
co zresztą zwraca uwagę sam Haur w długim, barokowym tytule. Autor
był bowiem ziemiańskim encyklopedystą, znanym badaczom literatury
i kultury staropolskiej głównie z innego kompendium, które do dziś pozostaje prawdziwą kopalnią wiedzy dla historyków wszelkiej specjalności,
tj. Składu abo Skarbca znakomitych sekretów ekonomijej ziemiańskiej, liczącego ponad 500 stron dzieła, wydanego w Krakowie w 1689 r. (21693).
Wcześniej Haur napisał i wydał dwa podręczniki gospodarowania,
1 Zob. np. K. Zuba, Sprawy zdrowia i medycyny w „Merkuriuszu Polskim” Jakuba Kazimierza
Haura, „Barok” 6(1999), 2(12), s. 145-157; P. Kowalski, „Theatrum świata wszystkiego i poćciwy
gospodarz”. O wizji świata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemiańskiego, Kraków 2000
(„Anthropos”); F. Pilarczyk, Jakub Kazimierz Haur, barokowy encyklopedysta, [w:] Literatura –
kultura – język. Z warsztatów badawczych, redakcja naukowa J. Rećko, Zielona Góra 2000, s. 103-110. Warto odnotować, że w 1998 r. na Uniwersytecie Warszawskim powstała praca magisterska
Anny Czarnieckiej, napisana pod kierunkiem Urszuli Augustyniak, Jakuba Kazimierza Haura
Merkuriusz Polski z dobremi nowinami, wesołemi awizami wierszem opisany jako źródło do
badania mentalności staropolskich „encyklopedystów”; praca nie ukazała się jednak drukiem.

WPROWADZENIE DO LEKTURY

7

wzbogacone o treści natury ogólniejszej, co zapowiadało już encyklopedyczny charakter Składu. Wszystkie trzy drukowane książki cieszyły się
dużą popularnością, skoro wzmianki o nich spotykamy w szlacheckich
inwentarzach. Właściciele dworów i dworków znajdowali tam przydatne na co dzień w gospodarowaniu wiadomości z szeroko nakreślonego
obszaru: rolnictwa, meteorologii, astrologii, medycyny i weterynarii,
geografii i przyrody, a także praktyczne porady na temat przyrządzania
potraw, wychowywania dzieci i zabezpieczania się przed czarami. W sposób najdoskonalszy potrzeby informacyjne ziemiańskiego gospodarza
zaspokajał Skład abo Skarbiec – zaopatrzony w drobiazgowy indeks był
zarazem podręcznikiem, poradnikiem i kompendium wiedzy o świecie.
Spełniał też funkcję rozrywkową, bowiem poszczególne porady, przestrogi czy definicje zaopatrzył autor w obszerne przykłady, anegdoty,
dykteryjki, zabawne nie tylko dla naszych przodków, ale i dla nas. Skład
miał zatem kształcić, pouczać i bawić. W „Przedmowie do Czytelnika
gospodarstwo kochającego” autor tak reklamuje swoją ziemiańską encyklopedię (s. 2):
Zalecam tedy tę nową trzecią edycyją z różnymi nowymi materyjami do zabawy, uciechy i czytania godnymi. Znajdzie każdy w niej zupełne
już i gruntowne gospodarstwo przy różnych politycznych i krotofilnych
przykładach i historyjach w każdym opisanych traktacie, które są każdemu powabne i do wiedzenia potrzebne.

Spora część owych niezbędnych wiadomości potrzebnych na co
dzień znalazła się w Merkuryjuszu, tym razem w formie wierszowanej,
natomiast interesującą nowością są podjęte w nowym dziele tematy
historyczne. Celem autora było zapewne dostarczenie czytelnikowi
dodatkowej przyjemności związanej z literaturą wyższego lotu, czyli
z poezją. A zatem „ekonom Jego Królewskiej Mości”, jak sam siebie tytułował Haur, pod koniec życia (zmarł prawdopodobnie dwa lata po
ukończeniu spisywania Merkuryjusza) zdecydował się ująć swoją niezaprzeczalnie erudycyjną wiedzę w nową formę.
Niewątpliwie stanowiło to dla niego poważne wyzwanie, nie był
bowiem, jak się wydaje, praktykującym poetą, choć – jako absolwent
Akademii Krakowskiej, a wcześniej zapewne któregoś z jezuickich
kolegiów – przeszedł „szkolenie” w tym zakresie. Za jego czasów powszechnie posługiwano się formą panegiryku, uświetniającą wszelkie
publiczne i rodzinne okazje, oraz innymi gatunkami poezji okolicznościowej, choć nie wszyscy byli poetami. Czy autor Merkuryjusza
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nim był? Pozostawił po sobie niemal 300 drobno zapisanych wierszem
stron, a rezultaty tego eksperymentu chwilami mogą być dla współczesnego Czytelnika zaskakujące, co paradoksalnie podnosi walor
poznawczy, ale i rozrywkowy tomu, realizując dziś w innym już nieco
wymiarze starożytną zasadę docere, movere, delectare. W każdym razie
starał się utrzymać liczbę sylab w wierszu…
By lepiej zrozumieć intencje pisarskie autora Merkuryjusza, zwrócę uwagę na kilka faktów z jego życia. Jakub Kazimierz Haur urodził
się w roku wydania Adagiów Grzegorza Knapskiego, w 1632, zmarł
w 1709. Mieszczańska rodzina Haurów otrzymała indygenat z rąk Jana
Kazimierza Wazy. Ojciec Jakub, ławnik warszawski – co określa jego
przynależność do stanu mieszczańskiego – był faktorem (pośrednikiem handlowym) Jana Dzianottiego („w 1666 roku zarządził na korzyść swego pryncypała wizję kamienicy Dzianottowskiej w Rynku”2).
Był także właścicielem kamienicy na Rynku Starego Miasta 42 (w latach 1623-1642)3.
Więcej wiemy o rodzinie matki. Anna Maria pochodziła z włoskiej
rodziny muzyków. Jej ojciec, syn muzyka, Antonio Patard4 (ok. 1560-1605) był puzonistą na dworze Zygmunta III Wazy, kompozytorem i dyrygentem (m.in. prowadził orkiestrę na ślubie króla Zygmunta z Konstancją w roku 1605)5. Wcześniej przebywał na dworze Habsburgów
w Grazu, gdzie ożenił się w 1587, oraz w Monachium (do 1595)6. W roku
1598 był już na pewno w Polsce. Skoro Haur wspomina7, że jego matka
pochodziła z Grazu, można założyć, że tam się urodziła i wraz z ojcem
przyjechała do Warszawy jeszcze jako dziecko. Mogła zatem nie należeć
do fraucymeru Konstancji (takie informacje znajdujemy m.in. w jedynej
monografii poświęconej autorowi Składu8), ale wychowywała się, jak pi2 A. Damięcka (Sokołowska), Życie starej Warszawy w drugiej połowie XVII wieku,
„Almanach Muzealny” 6(2010), s. 282.
3 http://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2014/07/Za%C5%82%C4%85
cznik-nr-3.pdf [dostęp: 14 /07/2018]
4 W przekazach nazwisko przybiera różne formy: Patard, Patart, Patarto, Patardi, Batardi,
Battard, Battart.
5 B. Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne kontakty dworów polskich Wazów i austriackich
Habsburgów w świetle dawniejszych i nowych badań, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin – Polonia” 9(1), (2011), s. 49.
6 H. Federhofer, Court Musicians and Their Contributions to the „Parnassus musicus Ferdinandaeus” (1615), „Musica Disciplina” 9(1955), s. 175.
7 „Matka z Gracu, szlachcionka, z domu Petardówna”, Merkuryjusz, N 8a,43, s. 290.
8 A. Podraza, Jakub Kazimierz Haur – pisarz rolniczy z XVII wieku. Studium z dziejów
polskiej literatury rolniczej, Wrocław 1961, s. 14.
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sze Haur9, na dworze królowej. Damą dworu królowej Konstancji była
natomiast z pewnością Weronika z Patardów (Petardovia, de Potardin;
ok. 1590-1633), jak wiele na to wskazuje, ciotka Haura (zapewne to jej
syna, Piotra, nazywa Haur w Merkuryjuszu „ciotecznym bratem”10). Mąż
Weroniki, Jakub de Castelli Gianotti (forma spolszczona Dzianotti),
brat Jana Dzianottiego, patrycjusz warszawski, sprawował funkcję dworzanina i sekretarza Zygmunta III Wazy.
O tym, jakie Jakub Kazimierz otrzymał wykształcenie, dowiadujemy się z jego utworów i często są to informacje trudne do potwierdzenia. Studiował w Akademii Krakowskiej, a następnie odbył liczne
wojaże po Europie zachodniej (nie udało się potwierdzić tego faktu
jakimiś dokumentami). Sprawnie ponoć posługiwał się językami niemieckim, francuskim i włoskim. Interesował się sztukami plastycznymi: sam wykonywał piórkiem rysunki do swoich książek, ale też zamieścił w Składzie abo Skarbcu obszerny traktat „O malarskich konsztach
do malowania, rysowania, pisania… farb robienia”11. Staranne wykształcenie przyszły autor Merkuryjusza uzupełnił praktyką rolniczą w rozległych majątkach. Od roku 1670 pracował jako dzierżawca oraz administrator dóbr, m.in. kasztelana wojnickiego, Stanisława Skarszowskiego,
a około roku 1679 zarządzał przez krótki czas dobrami podskarbiego
koronnego, Jana Andrzeja Morsztyna. W końcu osiadł w Krakowie
i zajął się handlem nieruchomościami. Od kuzyna Jana Andrzeja, Stanisława, dostał w dzierżawę podkrakowską wieś Chorowice, położoną
kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa
(dziś: w gminie Mogilany). Popularność Ekonomiki ziemiańskiej generalnej (Kraków 1675), następnie Generalnej ekonomiki (Kraków 1679),
wreszcie Składu abo Skarbca (Kraków 1689) przyniosła autorowi stanowisko sekretarza królewskiego i tytuł barona oraz specjalny królewski
przywilej zabezpieczający prawa autorskie. W 1678 r. Jan III Sobieski
miał ponoć osobiście upominać się u rektora Akademii Krakowskiej
o przyśpieszenie druku drugiego wydania traktatu.
Jakub Kazimierz Haur był dwukrotnie żonaty, o czym dowiadujemy się z jego „autobiografii”12. Wypada jednak dopowiedzieć parę fakMerkuryjusz, N 8a,44, s. 290.
Merkuryjusz, P 39, tyt.: „Do jego mości Pana Piotra na Zychorzynie Dzianotta, cioteczne[go] brata mego”, s. 344.
11 Skład abo Skarbiec, s. 356-379.
12 Por. Merkuryjusz, E 11a,tyt.: „Epitafijum nieboszcze, miłej małżonce mojej, paniej Agnieszcze Haurowej, na pobożną pamiątkę” (s. 291); N 8b, s. 291.
9
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tów. Ojcem pierwszej żony, Agnieszki, był Jan Furmankowic (†1656),
krakowski kupiec sukienny, rajca miejski, a następnie burmistrz, poseł
miejski na sejm i sejmiki, właściciel dwóch kamienic (przy ul. Floriańskiej i Siennej); matką – Elżbieta (†1695), córka Jerzego Pipana, rajcy
krakowskiego. Agnieszka wniosła w posagu jedną z kamienic, przez co
Haur po jej śmierci (1701 r.) wszedł w konflikt prawny z jej rodziną.
Z kolei Izabela Konstancja Bielska, szlachcianka, druga żona Haura,
owdowiała po czterech latach małżeństwa.
Haur jeszcze za życia budził emocje. Ceniony u dworu, popierany
przez króla, nieustannie musiał odpierać zarzuty bogacenia się na wydawanych książkach. Trudno było mu też zapewne pozbyć się etykietki
homo novus, co nie miało jednak wpływu na popularność jego dzieł.
Na koniec tej krótkiej biograficznej notki trzeba wspomnieć, że większość wiadomości na temat życia Haura, powtarzanych we wszelkich
słownikach i innych wydawnictwach notujących biogramy, pochodziła do tej pory z trzech jego wierszy zamieszczonych w dziele, które nas
tu najbardziej interesuje, tj. w Merkuryjuszu; są to: 1) „Nagrobek autora
samego na czas swój przyszły, Jakubowi Kazimierzowi Haurowi, baronowi i ekonomowi J[ego] K[rólewskiej M[ości]”, 2) „«Fusius» o tymże
nagrobku autora” oraz 3) „«Notanda» do tegoż na skończenie”13.
Podręczniki historii literatury na ogół pomijają osobę Jakuba Kazimierza Haura. Przyczyna tkwi zapewne w tym, że jednoznacznie zaliczono Haurowe traktaty do literatury użytkowej, a ich autora do pisarzy
rolniczych14, choć przecież był także „wierszopisem”. Czy wierszowana
forma ułatwiła odbiór czytelniczy? Trudno to stwierdzić, dysponujemy
przecież zupełnie już inną perspektywą, a to, co nam wydaje się dziś
niezrozumiałe, dla odbiorcy-rówieśnika Haura pewnie nie stanowiło
problemu. Nie zapominajmy, że we wszelkim odbiorze dla zrozumienia
treści ważne są kompetencje kulturowe. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że wiersz Haura jest miejscami bardzo chropowaty, nie sprawia
wrażenia wypolerowanej poezji, którą łatwo się czyta i łatwo zapamiętuje. Niejednolita stylistycznie całość trzyma się metryki – większość
utworów to 12-zgłoskowce z regularną średniówką. Potknięcia, które
się jednak zdarzają, mają często charakter dość spektakularny i każą
wątpić w poetyckie umiejętności autora.
1) s. 289-291, 2) s. 291-292, 3) s. 292.
A. Podraza, Jakub Kazimierz Haur – pisarz rolniczy z XVII wieku. Studium z dziejów
polskiej literatury rolniczej, Wrocław 1961, s. 33.
13

14
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I tu pojawia się kolejna ważna, a może najważniejsza kwestia, zasygnalizowana wyżej. Przez lata sądzono, że jest to autograf, ale nikt pod
tym kątem nie przyglądał się rękopisowi. Jak wspomniałam wyżej, można wyróżnić 2-3 rodzaje pisma, w dodatku dwie osoby pisały zmiennymi duktami: z jednej strony wyróżniamy pismo szybkie każdej z nich,
w związku z tym mniej staranne, z drugiej – zbliżone do kaligraficznego.
Co więcej, te same słowa pisane tą samą ręką pojawiają się w różnych wersjach zapisu, wówczas dopuszczalnych wobec nieustalonych do końca reguł. I wreszcie, zdarzają się pomyłki każące sądzić, że tekst był dyktowany,
a skryba nie rozumiał albo nie dosłyszał, co zapisuje… Obecnie wiemy
już, że Merkuryjusz jest autografem jedynie w części, ale z całą pewnością
trzeba stwierdzić, że jednym ze skrybów był sam autor. Czy tym, który
robił najmniej prostych błędów i literówek? Zapewne tak, bo przecież
dyktowanie, a z taką praktyką mamy tu zapewne do czynienia, generuje
omyłki.
Badaczy nurtuje też pytanie, na które również trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi: czy dzieło można uznać za skończone i przygotowane do druku? Jego materialny kształt zdaje się świadczyć, że
tak właśnie było. Jak wspomniałam, Haur zaplanował stronę tytułową
z emblematyczną ilustracją i miejscem na uzupełnienie nazwy drukarni
oraz roku wydania. Wyraźnie pracował nad formą dzieła i stosował znaki korektorskie (rękopis pełen jest naklejonych mniejszych i większych
karteczek z uzupełnieniami, ponadto napotykamy w nim dodane, ale
też zaklejone karty). Wszystkich tych zabiegów dokonywano tak, by
drukarz w miarę łatwo mógł dociec na etapie składania tekstu intencji
autora. Z drugiej jednak strony, wśród marginaliów, które miały ułatwić
czytelnikowi lekturę, znajdujemy sporo sygnałów, że coś należy jeszcze
wyjaśnić i dopracować. Warto podkreślić, że często sens wersów, przy
których autor postawił nota, jest szczególnie zawikłany…
Interesującą kwestią, która niewątpliwie zasługuje na uwagę, jest
niezwykła wprost liczba przysłów (534) obecnych w tej szczególnej encyklopedii, zarówno wplecionych w dłuższe utwory, jak i występujących
samodzielnie jako składnik słownikowej treści. Znajomość przysłów,
stosowanych także jako element retorycznej argumentacji przy konstruowaniu mów i komponowaniu najrozmaitszych tekstów literackich, stanowiła część klasycznego wykształcenia. Wiele z tych paremii w formie
zapisanej u Haura lub nieco tylko odmiennej znajdujemy u Grzegorza
Knapskiego w trzecim tomie jego słownika: Thesauri Polono-Latino-Graeci… tomus tertius, continens adagia Polonica selecta et sententias morales
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ac dicteria faceta, honesta, Latine et Graece reddita… (Cracoviae: Typis
F. Caesarii, 1632). Autor Merkuryjusza z pewnością miał w swojej bibliotece Thesaurus, pomyślany przecież jako podręcznik dla uczniów kolegiów jezuickich. Wydaje się, że mógł czerpać przysłowia także z wcześ
niejszego zbiorku Przypowieści polskich Salomona Rysińskiego (Kraków:
Franciszek Cezary, 1619), niektóre bowiem z zamieszczonych w Merkuryjuszu powiedzeń znajdują się u Rysińskiego, podczas gdy Knapski
ich nie notuje. Obecność polskich przysłów w kompendium Haura nie
dziwi wobec niezwykłej popularności tego małego gatunku literackiego
w epoce staropolskiej, co najogólniej można wiązać z parenetyczną funkcją ówczesnej literatury, która miała kształtować wzory zachowania i być
skutecznym środkiem urabiania postaw i opinii. Merkuryjusz winien nie
tylko dostarczyć wiedzy, ale też formować charaktery. Oczywiście, na co
także znajdziemy dowody w Merkuryjuszu, przysłowiami się bawiono,
prowokowano nimi, odczuwając zapewne – jak my dziś – dystans do
przekazywanej przez nie „prawdy”.
Mamy zatem przed sobą wierszowane dzieło encyklopedyczne, być
może nieco „nierówne”, szorstkie poetycko, nieco chaotyczne, a na pewno w wielu miejscach niezrozumiałe dla współczesnego czytelnika. Nie
tylko dlatego, że od ukończenia dzieła minęło ponad 300 lat i w sposób
istotny zmieniły się nasze kompetencje kulturowe jako odbiorców, które
warunkują wszak właściwe odczytanie intencji autora. Dzieła Jana Kochanowskiego, Wacława Potockiego, Wespazjana Kochowskiego czy Samuela Twardowskiego, na które powołuje się Haur, nie sprawiają nam
takich kłopotów. Nie sprawia ich nawet Skład abo Skarbiec, mający formę
łączącą encyklopedię z szlachecką sylwą. Głównej przyczyny zawikłania
sensów w Merkuryjuszu upatrywać możemy w marnej sprawności pióra Haura jako poety, w dziwacznych zabiegach składniowych, co wielokrotnie prowadzi do anakolutów, w dopasowywaniu rymów „na siłę”
oraz – paradoksalnie – w sztywnym trzymaniu się założonej liczby sylab
w wersie (w sytuacji braku owej poetyckiej sprawności). Haur staje zatem
w długim szeregu autorów, którzy znakomicie pisali prozą, ale nie powinni ujmować swych myśli w mowę wiązaną.
Edytorka napotykała inne jeszcze problemy. Oto mamy przed sobą
pokaźny objętościowo rękopis in folio pełen wklejek, dopisków, przekreśleń, znaków redaktorskich, nierzadko przekierowujących na inną stronę
(dość przejrzystych jednak), mało czytelnych passusów (na całe szczęście
nielicznych), wreszcie ubytków tekstu wynikających z niestarannych cięć
introligatorskich, odklejenia się i zagubienia dopisków poczynionych na
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osobnych karteczkach, zniszczeń, na które wpłynął bieg czasu. Na pierwszy rzut oka: chaos, z którego jednak powolutku, niczym pod pędzelkiem archeologa, wyłania się uporządkowany alfabetycznie sens, choć
to alfabet nierzadko zlatynizowany, bardzo od dzisiejszego odbiegający.
Rękopiśmienny artefakt narzucił sposób zapisu na wszelkich wolnych
partiach karty, zatem nawet w tym „autorskim alfabecie” nie ma konsekwencji, nie posunęliśmy się jednak do tego, by ją narzucić, choć kto
wie, czy ówczesna drukarnia nie dostałaby od Haura takiego właśnie polecenia… Prawdziwe to zatem wyzwanie, prawdziwa także przyjemność
płynąca z obcowania z tekstem niezwykle żywym, „stającym się” na naszych oczach, wymagającym niezwykłego skupienia, ale i prawdziwych
umiejętności śledczych, pomagających ustalić, który passus połączyć
z którym, wymagającym też po prostu intuicji i dogłębnego poznania
zwyczajów pisarskich autora – i tych dotyczących duktu pisma, sposobu
zapełniania karty, i tych umożliwiających przeniknięcie myśli wyrażonej
niedoskonałym wierszem.
Rymowana encyklopedia Haura potrafi zniechęcić, jest to bowiem
tekst niezmiernie trudny do opracowania, miejscami „ciemny”, miejscami
na tyle skomplikowany w odbiorze, że wszelkie próby rozwikłania intencji
autora okazują się po prostu niemożliwe, pozostając zagadką. Z tego też
powodu świadomie zrezygnowaliśmy ze szczegółowych objaśnień wielu
najbardziej zagmatwanych pod względem sensu fragmentów, skupiając
się głównie na identyfikacji przysłów. Niezależnie od wskazanych tu niewątpliwych mankamentów Merkuryjusza warto dostrzec w nim dzieło
pełne barokowej erudycji: literackiej i pozaliterackiej wiedzy, czerpanej
m.in. z podręczników retoryki, oraz to, że jest ono przemyślane, skomponowane z pewną dozą wyrafinowania, co po prostu należało odkryć,
docenić i ujawnić, do czego – mamy nadzieję – przyczynią się pewne formalne zabiegi, jakich dokonaliśmy na tekście. Mam nadzieję, że udało się
choć po części wniknąć w świadomość pisarską Jakuba Kazimierza Haura,
autora ziemiańskich poradników i encyklopedycznego magazynu najpotrzebniejszych, najciekawszych wiadomości, który pod koniec życia – nad
czym wyrażamy ubolewanie – chciał niestety zaistnieć także jako poeta,
bo jak mawiał jego wybitny poprzednik w tym nieszczęściu, największy
mówca starożytności, który bardzo chciał pisać wiersze, ale zupełnie tego
nie umiał, tłumacząc się: sum enim avidior etiam quam satis est gloriae…15
15 CIC.ad fam. 9,14,2 = ad Att. 14,17a,2 („bom chwały ponad miarę chciwy”; przekład
K. Różycka-Tomaszuk).

Ilustracja 2. Strona tytułowa rękopisu Jakuba Kazimierza Haura, Merkuryjusz polski…,
rękopis Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 191, k. 2r. Na wstędze opasującej
lichtarz maksyma: Deus volentes adiuvat (‘Bóg pomaga chcącym’); na pierwszej księdze napis:
1. EDITIA, na drugiej: 2.; na trzeciej: 3.; na czwartej: I[acobus]. C[asimirus]. 4. H[aur] na
piątej: MERCURIUS; na szóstej: LEKARSKA.

Polonia in pace florescere digna

MERKURYJUSZ POLSKI
Z DOBRYMI NOWINAMI,
WESOŁYMI AWIZAMI
WIERSZEM OPISANY

Anno Domini 1702
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[Motto]
Nulla res Deo gratior est, quam ut universam vitam ad commune commodum conferas.
S[anctus] Chrysostomus, Homilia 96 in Matth[aeum]
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Przyjemna Panu Bogu ta jest takich praca,
kto ją na pospolity pożytek obraca,
swój żywot na to ważąc. Rzecz godna pochwały,
gdy bliźniemu wygodą te będą rozdziały,
zasługą i szacunkiem więc na chwałę Bożą:
stąd się błogosławieństwa na pożytki mnożą.
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Ilustracja 3. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 3r. Na wstędze wijącej się
wokół lichtarza wariant maksymy: Deus laborantes adiuvat (‘Bóg pomaga trudzącym się’); na
obcięciach księgi: MERCURIUS; na globie, podzielonym na cztery kontynenty: America,
ASIA, AFRICA, EUROPA

MERKURYJUSZ POLSKI
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[Tytuł 2]

MERKURYJUSZ POLSKI:
DO WSZELKICH DZIEŁ DARSKI,
W RODZAJ – GOSPODARSKI,
POLITYKĄ – DWORSKI,
PLANETA NIEBIESKI,
Z DOBRYMI NOWINAMI, WESOŁYMI AWIZAMI
Z RÓŻNYCH KRÓLESTW
I PAŃSTW NARODÓW CUDZOZIEMSKICH
GŁOŚNO SŁYNĄCY:
[1] dawnego i teraźniejszego wieku osobliwe curiositates tak o gospodar-

stwie ziemiańskim, jako i o wojnach i niepokojach wielkich po świecie
ze historyjami, przykładami i aluzyjami nie bez ukontentowania dzielnymi; o czterech elementach naturalnych: o powietrzu, ziemi, wodzie
i ogniu; o czterech także części świata: Europą, Azyją, Afryką i Ameryką, z różnymi dziejami trefnymi do podziwienia; item o różnych stanach
ludzi i ich akcyjach z wszelkimi dyspozycjami; o rodzajach wszelkich
zwierząt niemych; o prawach zwierzchności z jurysdykcyjami; [2] przy
tym Dyjalog całego świata narodami w ‹s›cenach opisany; tudzież o koronacyjej Najaśniejszego Augusta II, króla polskiego, ks[ię]cia saskiego
i elektora S[acri] R[omani] I[mperii]; i wiele innych godnych rzeczy –
prawie na co kto pomyślić może, przez alfabet do znalezienia i czytania wszytko znajdzie: prawie kroniką całego świata; [3] item Ephemeris
obrazów n[umero] 12 z wizerunkami do rozeznania samej własności;
jak we zwierciedle przejrzy się przy różnych relacyjach, przestrogach
i informacyjej każdy Czytelnik będzie miał pewne swoje nie bez gustu
uwiadomienie;
wyraźnym wierszem opisany
JAKUBA KAZIMIERZA HAURA

W Drukarni
[…]

W Roku Pańskim
[…]
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[Przedmowa 1]

PIERWSZY DYSKURS
CZYTELNYM DO UWIADOMIENIA I ROZSĄDNEJ UWAGI,
ABY LUDZIE O DOBRYCH PRZYSZŁYCH
NIE POWĄTPIEWALI LATACH.
DOBRE NOWINY, WESOŁE AWIZY
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Stary wiek przeszły 				
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Rewolucyja 				
świata
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Pokoju nadzieja 				
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Pobudka na 				
nowe
				
				
		 25		
				
Ponowienie tego 				
wieku
Planeta podróżny z nowinami

Merkuryjusz w drodze, a do nas przyjeżdża,
w różny kraj i w Polskę świeżymi nawiedza
nowinami na czas dla uwiadomienia
przeszły i niniejszych lat przysposobienia.
Więc są kuryjoza, wszelkim stanom służą:
słuchaniem, czytaniem do zabawy płużą;
w materyjach godne jako się znajdują,
jak w różnych akcyjach kraje naśladują.
Wiek już stary – przeszły, a nowy nastaje.
Czy w jakiej odmianie tu do nas przystaje?
Ponieważ ów przeszły wojną zeszedł krwawie
po różnych krainach, Mars dokazał żwawie
niemal w całym świecie, w rozterki zamącił,
jako wiele królestw ruiną wyniszczył.
Więc na dokończeniu już wieku starego
zaniosło się było coś w pokój lepszego:
z traktatów przymierza z wielą narodami
miało się uciszyć po świecie mordami.
Samym podobieństwem rzeczą kierowali,
by ludzie ubodzy sobie odpoczęli:
Merkury miał osieść w domu swym, pokoju –
znowu pobudzony prawie jak do znoju
czułością planeta, ustawiczną pracą
na niego powietrzne ich znaki kołacą.
Budzą go do Marsa na rady z inszymi,
jak ten wiek kierować więc z fakcyj pierwszymi.
Aże ten wiek wkroczył dziki w nieżyczliwość,
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[Przedmowa 1], w. 1-66

skoro za starymi dał się uwieść w różność
w lot, nie uważając, co z tego za skutki
na wieść, na odwagę, do strat w niepożytki,
na całą ruinę państw do zamieszania,
nuż ludzi ubogich do szcząt wyniszczenia.
Które te łzy ludzi w ciężkim utrapieniu,
którzy są powodem przy swoim zaćmieniu,
stąd żyć, być jak wolnym, w osławie imienie,
gdy wkoło otoczył robak tych sumnienie.
Kto komu co winien, trzeba to nagrodzić,
dopieroż tako wielom z duszą w gryzach chodzić.
Merkury planeta w tym neutralistą:
w pokój albo z wojną chytrym jest statystą
bardziej dla prywaty, nie w cześć pospolitą,
by swego dokazać choćby i utratą.
Łacno wzniecić ogień. W wielkim zapaleniu
z Marsa to pochodzi. A jak w zagaszeniu?
Będą iskry, łony jak w pochodnią świecą,
zarzew na bunt – trwogą do kupy się wznęcą.
Łacny jest początek jednak na odwadze,
koniec, Bóg wie jaki, stoi jak na wadze.
Merkuryjusz, skłonny w dobroć i w złość silny,
w rodzaj i urodzaj naturą przychylny,
jest jak żywe srebro, metalem panuje,
wszelkim prawie akcjom w pomoc usiłuje.
Więc po chmurnym nieb‹i›e miała być pogoda,
ludziom od wielu lat w pragnieniu wygoda.
Sześćdziesiąty to rok, jak się wiedzie wojna
w Polszcze i krainach, w różnych królestw, zbrojna.
Więc się w tej tu księdze dziej wiele naczyta
prawie z podziwieniem, wiadomość dopyta.
Pax optima rerum – pokój pożądany
‹z› Boskiej opatrzności niech będzie w tym dany
tandem aliquando z miłosierdzia Jego,
przy błogosławieństwie do skutku świętego
doczekać się mogli, by ta mizeryja
była oddaleniem, sroga penuryja;
jak wieku pierwszego, tak teraźniejszego
co miało być dziejem, dokończy już tego.
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Inklinacyje
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Czas wojny
Materyje
Pokoju istota
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Więc w zbytkach za grzechy niech nastąpi skromność,
niechaj starożytna wróci się pobożność,
Merkuryjusz wkroczy w zaszczyt z przyjaźniami,
ufnie uweseli ten kraj awizami
na cześć i na chwałę dla wiary więc świętéj,
w pokój chrześcijański był może napięty!
Utinam – niech będzie w sumnieniach egzamen.
Na to każdy ma rzec: „Co, daj Boże, Amen!”.

MERKURYJUSZ POLSKI

[Przedmowa 1], w. 67-74 – [Przedmowa 2]
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[Przedmowa 2]

NIM KTO TĘ CZYTAĆ POCZNIE KSIĘGĘ
INFORMACYJA
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Kto jest w jakich troskach przy melankolijej,
wtenczas tego użyć jako nowalijej:
tej księgi odporem by tej zbyć manijej,
wzbudzisz się jak ze snu do odmiany innej.
Ukontentowaniem i do wesołości
przybędzie użytkiem do okazałości.
Więc do rozrzyźwienia nie bez krotofile
wszelkich wiadomości przybędzie na chwilę,
bo są kuryjoza prawie do zabawki,
by tylko przystawić do czytania ławki.
W której są przestrogi i informacyje,
w stanach trahedyje, lubo delicyje
więc w poznaniu prawdy, których objaśnieniem
wiedzieć, czytać, słyszeć jest samym pragnieniem.
Gdzie w tym użyć szczęścia dla swego trafunku:
zamknąć, otwórz księgę, co znajdziesz ‹w› przyczynku.
Każdy wiersz opiewa w swojej osobności –
kto na co pomyśli, znajdzie bez trudności:
więc po obiecadle w jakiej materyjej
o czym kto chce, znajdzie bez swej molestyjej;
są też i łacińskie – użyć w tym baczenia! –
w tymże obiecadle do wynalezienia.
Po literach patrząc, po sylabach wiersze,
kto na co pomyśli, znajdzie zawsze pierwsze.
Więc trzeba zrozumieć od swego początku,
jak jest rzecz – uwagą prowadzi w porządku.
W słowach niemasz golca ni w wierszach próżniaka,
ani do zgorszenia żaden nie wynika.

Melankolijej
odpór

Pobudka

Nota

Curiositates

Informacyja
do znalezienia
wierszów
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Ilustracja 4. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 5r
[opis na s. 619 niniejszej edycji]
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[Przedmowa 3], w. 1-16
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[Przedmowa 3]

MERKURYJUSZA POLSKIEGO
POCZĄTEK DAWNYCH I TERAŹNIEJSZYCH NOWIN,
W KTÓRYCH SĄ OSOBLIWE
W GODNYCH I ZACNYCH MATERYJACH CURIOSITATES
DO UWIADOMIENIA
PRZEZ ALFABETYCZNE LITERY WYRAŻENIEM
I SYLAB WEDŁUG SWEGO PORZĄDKU
NALEŻYTYM OPIEWAJĄCYCH.
MERKURYJUSZ WYBORNY PRZEZ ALFABET PRZEZORNY.
OBIECADŁA POLEROWNEGO POCZĄTEK
DO UWAGI POLITYKOM,
A DLA NAUK I ZROZUMIENIA SŁUŻĄCE PROSTAKOM.
Timor Domini ipsa est sapientia et recedere a malo intellegentia
Iob 28

O SZKOLNYM OBIECADLE DLA NAUKI MŁODZI
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A b c d – w szkołach uczą obiecadła,
stąd uczniom przybędzie do rozumu sadła,
więc dukać w czytaniu, tych liter poznaniu,
przeto książki pilnuj pojęciem w przyznaniu.
Tablica na kołku niech przy ścienie wisi,
by ją dla nauki nie pogryzły myszy,
bo za to bakałarz nie odpuści winy,
owszem, pewną cięgą do chłosty przyczyni.
Nauki są skarbem: woda je nie zbierze
ni ogień nie spali, uczony nie zebrze,
złodziej jej też pewnie zdradą nie ukradnie,
bo jest zawsze w oczach – tak w nocy, jak we dnie.
Latorość naginać, aby prosto rosła,
do swej przyzwojtości na pożytek doszła.
Karą ich mieć w groźbie – niech się boją cięgi,
niech się strzegą złości, bo stąd będą dęgi.

Szkolna
dyscyplina
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Kańczug na dorędziu, młodym są posiłki:
śniadanie kiełbaski, na wety gomółki,
łopatka na placki przyczynkiem przywodzi
prawie do pojęcia… sposobne są młodzi:
stąd się polerują, służą do grzeczności,
do nauk ćwiczeniem dla umiejętności.
Staroświeccy ludzie dziatki swe uczyli,
dla stanu dobrego rózgą ich ćwiczyli.
Gdy więc do obiadu, pierwej do pacierza
przed stołem stanąwszy, także i wieczerza,
za chleb błogosławiąc – był to piękny zwyczaj,
prawie chrześcijański pobożny obyczaj.
W święto w dom przyszedszy, skazania słuchali,
który nic nie umiał, jeść im nie dawali.
Złoczyńców tracących dziatki wysyłali,
jaka złym nagroda, by się przypatrzyli;
gdy do domu przyszli, po gębku dawali
na przykład karności, aby pamiętali.
Gdy święty Mikołaj, więc natenczas dziatki
zaraz do pacierza: bardziej ojca, matki
bali się tego dnia jego napomienia.
Teraz to ustało – niemasz i imienia.
Odmiana w zuchwalstwie przez starszych lekkości,
nie znają zwierzchności, niemasz też skromności,
owszem, i zgorszeniem na swywolą przyszło,
od dobrego trybu daleko odeszło,
kiedy niedostaje rodziców powagą.
Było to niemałą swych dziatek przestrogą:
była bojaźń Boża, były pobożności
w domach starożytnych, wszelkie ućciwości.
Teraz w pospolitość z rodzicami równo,
ledwie im dać radę – nakrzywione drewno.
Mało co pociechy jest w tym, dzwonek głośny:
przez złe wychowanie stąd ten dowód jasny.
Gdy przez kościół idą, na palcach niech chodzą,
a nie po furmańsku jako bydło wodzą.
W statku to nauka: przy wszelkiej skromności
jest prawie ozdobą w tejże sposobności.
Otną chłopca w szkole, choć z słusznej przyczyny,
matka ‹go› oglądnie i hałas uczyni,
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rachując te dęgi na tym jego miejscu –
przez te pobłażania upadek do iszczu.
Upadkiem nieszczęścia bez pociechy – marnie:
gotowa już matnia, kiedy w nie przepadnie.
Więc profesorowie nie tylko w łacinie
uczyć mają dzieci – przy szkołach zwyczajnie
pięknych obyczajów, przed kim się nawinie,
starszych ućciwością, nauką ćwiczenie.
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Obyczajów druga
nauka
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Ilustracja 5. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 6r
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ROZDZIAŁ I.
Na literę A
[A 1: „Abel”]

				 Abel pokorny swe nabożne odprawia ofiary,
				 Kaim brat, zazdrością zajuszony, zabił go na mary.
[A 2a: „Abo”]

Porząd[kiem]
sylab
Wiersz
w osobności
według porządku
sylab

				 Abo dziwy jakie, które na mnie widzisz,
				 gdy one przed ludźmi: ze mnie chytrze szydzisz.
[A 2b: „Abo”]

				 Abo szach lubo też met:
				 z zyskie‹m› gra utratą wnet.
[A 3: „Aby”]

				 Aby mógł być człowiek swej szczęśliwości pewien,
				 niech żyje szczerością jako właśnie powinien.
[A 4: „Abram”]

				 Abram z synem figuruje przez Ojca wszechmocnego,
				 ofiarując Niebieskiego Baranka wielkanocnego.
[A 5: „Ach”]

				 Ach, ktożkolwiek w grzechach zbrodni brodzi bruzdą,
				 gdy swe namiętności nie powściąga uzdą.
[A 6: „Adam”]
O ADAMIE, PIERWSZYM W RAJU RODZICU

				
				
				
				
		 5		
				

Adam, pierwszy człowiek od Boga stworzony,
w raju, w pięknym gaju, postacią pozorny,
w miejscu prawie świętym, gdzie, ach! pomyśleniem,
wszel‹a›ką wygodą, miłym ucieszeniem
było: ale krótko dla nieposłuszeństwa,
przeto z tych delicyj wygnano do ziemstwa.

Historyja I
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Powabem z namowy, dla żony chciwości,
niezachowując się w swej strzemięźliwości
więc spólnie zgrzeszyli, spólnie pokutować,
żałując za ten grzech, a pracą wetować.
Przyszło im do tego i z nich potomności,
teraz trzeba robić, a żyć nie w próżności.

[A 7: „Aeneas”]
O TROI, MIASTA GRECKIEGO, O JEGO ZBURZENIU
Historyja Troi

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Aeneas, syn, ojca Anchizesa nosi
z miasta trojańskiego; zgiełd trwogę przynosi,
więc żonę, domostwo, strat zdrowiem uchodzi
z trwóg, z ognia i szturmów. Do tego przychodzi
owe miasto i plac, kędy była Troja,
gdzie i dama sławna, teraz już nie twoja,
dla biednej rozkoszy i marnej próżności
Heleny gładkości lud w mieniach, w różności.
Z krzesiwka na ogień w perz to obróciło:
rum tylko w Grecyjej, w proch, w popiół zniszczyło.

[A 8: „Afryka”]
AFRYKA, CZĘŚĆ ŚWIATA
Część świata

				
				
				
				

Afryka na państwach obszernych nie schodzi,
lecz w błędnej różności wiele nazbyt błądzi:
jaskinią jest w błędach, ściek prawie zuchwalstwa,
wolnym bezpieczeństwem – jak to u pogaństwa.

[A 9: „Agnieszka”]
O ŚWIĘTEJ AGNIESZCE
OBLUBIENICY, PANNIE I MĘCZENNICY
Żywot panieński

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Agnieszka Bożym jagnięciem jest święta,
dla jej cnót dzielnych z tych do Nieba wzięta.
Kwiatem czystości Bogu się oddała,
koral męczeństwa swój ofiarowała.
Wolała Niebo niż ziemską wygodę,
panieństwa swego oddała jagodę
Stwórcy na chwałę, tę swoją ozdobę,
innym na przykład odprawiła próbę.

MERKURYJUSZ POLSKI
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				 Jasna niż ogień, który ją nie spalił,
		 10		 jej świątobliwość lecz światu objawił.
[A 10: „Akademija”]
O AKADEMIJEJ SŁAWNEJ KRAKOWSKIEJ

				 Akademija klucz do nauk mądrości,
				 wszelkim stanom młodzi, otwarciem miłości,
				 Matka z tej skarbnice prawie odchowaniem –
				 kto się do niej uda jest i przytuleniem.
		 5		 Fundacyją sławną dawnością od królów
				 w tym swoim zawarciu duchownych infułów.
				 Mitry książąt zacnych w krzesłach senatorów,
				 z promocyjej godność na wybór doktorów.
				 Biret z profesyjej, togi, także laury
		 10		 znakomitych nauk, ozdobne purpury.
				 Więc z tej profesyjej błogosławionego
				 cud Jana Kantego prawie chwalebnego,
				 który w Bazylice świętej Anny grobem,
				 przy zacnej strukturze wyniosłości trybem
		 15		 odpoczywa w mieście ozdobą królestwa:
				 ludziom protekcyją dla błogosławieństwa.
				 Więc struktura własnej sumpt Akademijej
				 swym łoży staraniem dla tej intencyjej.
				 Jest, co widzieć w pozór, prawie z podziwieniem,
		 20		 gdzieby podobieństwem miał być tym przyznaniem
				 wizerunkiem w Polszcze: w nowych inwencyjach
				 tak kunsztem malarskim, jak w sztukatoryjach,
				wszytko ad amusim, dość dobrą manierą,
				 cudzoziemskie opus w cześć Bogu ofiarą.

Akademijej
dzielność
Skarbnica
Fundacyja

Godności

B[łogosławionego] Jana Kante[go] depozyt
Kościół ś[więtej]
Anny

Struktura

[A 11: „Akteon”]

				 Akteon myślistwem, miłością więc zdjęty
				 niewdzięcznej Dyjanny, w zwierza jest przejęty.
[A 12: „A kto”]

				 A kto złym przykładem żywot prowadzi,
				 ten zdrowiu i duszy swojej zaszkodzi.
[A 13: „A kędy”]

				 A kędy by znaleźć kraju żyznego,
				 wszędzie, lecz nie próżnym, znajdzie możnego.

Noty
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[A 14: „Alchymija”]
O ALCHYMIJEJ – ZABAWIE I INDUSTRYJEJ
NOTA

				 Alchymija w pracy ma swoje obroty,
				 w różnych materyjach ma dość kołowroty.
				 Przemysł osobliwy, lecz odwagą – bardziéj
				 szczęściem i trafunkiem, kiedy się co zdarzy.
		 5		 Więc w lekarskich rzeczach próbą te[g]o dojdzie
				 w potrzebie z wygodą, gdy w pomocy znajdzie.
				 W pracy przy dozorze nie bez cierpliwości,
				 więc w ogniu i wadze należy w pilności.
				 Co zaś o metalach: pewne są sekreta,
		 10		 gdy z spekulacyjej w praktyce zawarta.
Odwaga 				 Odwagą i kosztem na szczęściu należy,
pracy kosztu
				 korzyść industryją jako więc zabieży.
				 Z tej nauki pozór eksperyjencyjej
				 czynić, robić, umieć na tej promocyjej:
		 15		 wziąć sztukę żelaza, w złoto ją obrócić.
				 Więc co piękniejszego, gdy się zdarzy skliić?
Nadzieja 				 Bowiem żaden chymik nie jest bez nadzieje.
powodem
				 Nie bawiłby się tym, stąd go na to wiedzie.
				 W tym należy sztuka: skojarzyć wprzód; lapis
		 20		philosophorum mieć: tak złota ułapisz,
				 w którym chce metalu, na dowód więc pewny,
				 jakoby z praktyki bez wątpienia jawny.
Trefna zabawka 				 Z tysiąca jednemu ledwie się to zdarzy.
				 Pewniejszy brot, flejsz na kuchni uwarzy.
		 25		 Czego Bóg nie stworzy, kowal nie ukuje,
				 jak z lodu budynek pewnie nie zbuduje.
Przemysł
industryjej

[A 15: „Aleksander Wielki”]
O ALEKSANDRZE WIELKIM, WOJENNIKU
Dzieła
Aleksandra

				
				
				
				
		 5		
				

Aleksander Wielki odważną mężnością
jako świat wojował, sprawą i dzielnością,
ludziom był rycerskich afektem, miłością,
w rządach a wygodach, i sprawiedliwością.
Dlatego też były sławą, chwałą skutki,
znaczną wiktoryją na państw swych pożytki.
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[A 16: „A ludzie”]

				 A ludzie choć wiejscy do zmówin się rają,
				 gdy w karczmie przy kuflu w dudy im zagrają.

Prostota

[A 17: „Alund(yj)a”]
O ALUNDZIE, CESARZOWEJ RZYMSKIEJ,
O NIESNASKACH MAŁŻEŃSKICH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Alundji sławą, cesarzowej rzymskiej,
więc w ślubnym stanie z Ottonem małżeńskiej
będąc, lecz z matki mściwej i złośliwej,
miała z bliźnięty stąd nielitościwej
żal, utrapienie. Cała historyja
z hardej chytrości uporna furyja.
W zwadach małżeńskich jakie były kłótnie
z jego więc matki powieścią okrutnie.
Ślubnym psująca w pomieszkaniu stadło,
stąd i potomstwu nieszczęściem przypadło.
Złość białogłowska bez końca ją równa
i nad gadzinę jadem jest przeciwna.
Której nagrodą jako wszytkim takim
stało się końcem jej nie lada jakim.
Nigdy na dobre, kto małżeństwo wadzi,
wyjdzie: upadkiem stąd zaszkodzi bardziéj.

Historyja o różności stadła

[A 18: „Amazony”]
O AMAZONACH, BIAŁOGŁÓW RYCERSKICH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Amazony rycerskie na wyspach bez pary,
na swych się patrzą mężów jakoby poczwary.
W czasy pewne odległe zostając bez pary,
natenczas ich zaciągnąć prawie na Tatary.
Gdy im stąd rady niemasz w odpór do obrony,
więc tedy na tę pomstę zażyć Amazony,
aby tę złość uskromić dla ubogich ludzi,
niech się z tego nieszczęścia nie cieszą i drudzy.
Przegnać tych wilków w stronę dla srogiej napaści,
którzy ogniem i mieczem ruinują włości.

Nota Amazona
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[A 19: „Ameryka”]
O AMERYCE, CZĘŚCI NOWEGO ŚWIATA
Część świata

				
				
				
				

Ameryka, Świat Nowy, chrześcijaństwu równa,
wierze i polityce znacznie polerowna.
Po ciemnościach swych światło oświecając kraje,
gdzie tam i sam naród jasności przyznaje.

[A 20: „Amory”]
O AMORACH I AMORATACH PRÓŻNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
Wokacyja 		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
Skutki 				
				
				
				

Stanu przestroga

Amory z gładkości białogłów pochodzą.
Powodem z krewkości niejednemu szkodzą
na mieszku utratą, jako i na zdrowiu,
bardziej na ućciwym z trafunku obłowiu.
Uść, gdzie się nie godzi – amory są jak lep,
chroń się poślubionych, by kordem nie wziąć w łeb.
Strzec się okazyjej i żony bezpiecznej,
parać się możnością, uść złości bezecnej.
Lecz i białogłowy nazwane damami
nie być okazyją stanu odmianami.
Amory są zdradne, które bez czystości
żadne być nie mogą pobudką chciwości.
Pomyśleniem nawet grzech jest prawie skutkiem,
z marnego momentu duszy niepożytkiem.
Więc z swej wokacyjej nie dać się w poduchę,
w labirent nie wpadać, pokinąć uciechę.
Padniesz na języki na jaką ohydę,
trafisz na nieszczęście jak ryba na wędę.
Szczęście to każdego, kto w tym sobie baczny,
w swoich namiętnościach, gdy rozsądkiem zacny.
Nigdy koniec dobry z takiej nieuwagi
nie będzie bezpieczny na upadek srogi.
Przychodzi przykładem, jako wiele bywa,
liczbą nieszczęściami niż kłosiów we żniwa.

[A 21: „Anatomija”]
O ANATOMIJEJ LUDZI DLA LEKARSKIEJ PRAKTYKI

				 Anatomijej użyć dla jakiej praktyki,
				 kiedy ludziom w chorobach nie pomogą léki,
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dla eksperyjencyjej, aby w tej podobie
przypadłej afekcyjej niech się przyda w probie.
Więc po zmarłym człeku otworzą mu żywot,
stąd już będzie uznanie, oczywisty dowod,
gdy wszytkie w nim wnętrzności da się widzieć skazą,
co za przyczyna śmierci znajdzie się obrazą.
W cudzych krajach użytkiem traktują te rzeczy,
w akademijach zwykli pilnie mieć na pieczy,
urząd kogo ma tracić żądaniem użyją,
bo już tego człowieka anatomizują.
W żywej jego postaci wnątrza rewidują,
wszelkie inne muskuły widzieć usiłują.
Rozbiorą go jak w bigos na części, na sztuki,
a tak z niego dochodzą dowodnej nauki.

[A 22: „Andrzej Żydowski”]
DO WIELMOŻNEGO JE[GO] M[O]ŚCI PANA
JANA ANDRZEJA NA ŻYDOWIE ŻYDOWSKIEMU,
CHORĄŻEMU I SĘDZIEMU KRAKOWSKIEMU,
KOMISARZOWI KORONNEMU RZECZYPOSPOLITEJ
IUSTUS FLOREBIT

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Andraches, zioła przednie, są dowodem,
więc wyświadczeniem, dla zdrowia powodem.
Ogród wspaniały, gdzie się krzewią róże,
udatne pola urodzajem, zboże
w krzaku wyniosłe, udzielne w pożytkach.
Miłym pozorem zieloność po łąkach,
z rozlicznych kwieciów przyjemne jagody,
prawie do gustu jak w raju wygody,
które się w swój czas społecznością parzą,
w różnych potrzebach z wygodą się darzą.
Stąd są owoce przy błogosławieństwie,
w swej dojrzałości, w zacności, w potomstwie.
A że w tym domu kwitnie sprawiedliwość
w troistych różach – nie zwiędła w nich żywość.
Krzewieniem kwiecia, jakie są ozdoby
zdrowia, lekarstwem, użyciem; sposoby
na wybór w krzaku zupełność chwalebne,
miłej ojczyźnie są wielce potrzebne.

Aplauz na
herb Róże /
dzieło Boże

36

				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
		 30		

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

Słynące róże swoją wyniosłością
w domu Żydowskich uprzejmą miłością,
swym wzorem, składem kwiat wonnym zapachem,
aż miło przyznać: dom ten rajskim gmachem.
Z błogosławieństwa radą i możnością,
w zacnej przemowie na sejmach mądrością,
statutem biegłość, ojczyźnie dzielnością,
w prawdzie wotując szczerą uprzejmością
o zgodę, pokój dla ludzi ubogich,
by kiedy uszli od bied swoich srogich.
Niech kwitną róże ozdobą ojczyźnie,
domu zacnością wiekopomnie, żyźnie.

[A 23: „Andromeda”]
O ANDROMEDZIE WIZERUNEK OBRAZA
Obraz
Andromedy

				
				
				
				
		 5		
				

Andromeda pięknością, przy swej niewinności,
podobieństwem obraza, dzieło przyjemności.
Perseusz syn Jowiszów, przytomnie zbawieniem,
gdy ją od smoka zguby przybył wybawieniem.
Owidyjusz z swoich gwiazd lub z przysady wróżył,
więc przyszłe światu rzeczy tę prawdę wywróżył.

[A 24: „Anioł”]
Securitas

				 Anioł niechaj Boski każdego strzeże,
				 a z czartem nie dopuść duszy przymierze.
[A 25: „A nowiny”]
O NOWINACH UKRAIŃSKICH

Z Ukrainy głosy

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

A nowiny z Ukrainy,
bez korzyści ni zwierzyny,
słychać było coś do rzeczy,
że się Moskwa na Krym znaczy.
Spodziewać się czegoś mamy,
gdy z potęgą i z nogami
ma Tatarów wraz wywrócić,
z swoich siedlisk w lot wyrzucić.
Rok za rokiem dotąd płynie,
w skutku o tym ani słynie.
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				 Teraz o tym prawie głucho,
				 orda burzy więc nie cicho.
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Cicho

[A 26: „Antoni”]
O ŚWIĘTYM ANTONIM KOMEMORACYJA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Antoni Chwalebny przez żywot anielski,
święte jego dzieła, wyznawca Niebieski.
Patron wszytkich ludzi, kto ma w nim ufności,
w swoich nabożeństwach przy doskonałości.
Pociech w utrapieniu każdemu wyświadcza,
w świętą protekcyją do siebie przychęca.
Żadnego dnia niemasz, na wszytek prawie świat,
w tym błogosławieństwie wonny jego kwiat.
Przy rozlicznych cudach niemasz zgoła liczby
w wotach i ofiarach, nigdy nie bez ciżby.
Z Boskiej wszechmocności te są święte dzieła,
przy szczodrobliwości doznają do wiela.

[A 27: „A po”]

				 A po śmierci nagłej bez swej pamięci,
				 więc już jako komu dobro się obróci.

Sukcesyja

[A 28: „Apelacyja”]

				 Apelacyją sprawa uporna
				 sprawiedliwością, chociaż pozorna.

Wstręt

[A 29: „Apetyty”]
O APETYTACH DLA POSIŁKU NATURY

				
				
				
				
		 5		
				

Apetyt jest dobry, kiedy wolna głowa,
żołądek, gdy strawi, a natura zdolna
do smaku w jedzeniu z apetytem żuje –
iż na cudzym stole, gdy go nie kosztuje,
płuży żołądkowi, a bardziej mieszkowi.
Warzywa s‹t›rawniejsze niźli ogórkowié.

Posiłek

[A 30: „Aptekarz”]
O LEKARSTWACH DO POMOCY ZDROWIA

				 Aptekarz jest lekarski kucharz.
				 Z recepty ziół, a z świeżych dowarz,

Pomoc
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bo w tym zdrowie, jako i żywot.
W tej już próbie zwyczajny dowód
wagą, miarą i proporcyją –
stąd lekarstwa ludzie użyją.

[A 31: „Apollo”]
O DAFNIDZIE Z APOLLINEM

Metamor[phosis]
Niepewność

				
				
				
				
		 5		
				

Apollo świata rozkoszą chciał był przeskoczyć,
lecz w tymże Dafnidy cnoty nie mógł doskoczyć.
Stąd z celu, gdy w inną postać więc przemieniona,
w afektach, w swoim pragnieniu chuć odmieniona.
Zdradne są zawsze miłości, trudne, z niepewnego
nie użyje jej jako chce z chytrości jawnego.

[A 32: „Apostaci”]
O APOSTATACH LEKOMYŚLNYCH
Zdrada

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Apostatów lekkość takich nieszczęśliwy,
swej duszy i ciału prawie nieżyczliwy,
dla marnej rozkoszy, gdy zgubą, ohydą,
na jaki ich koniec te sumnienia przyjdą.
Sroga w tym ohyda upadkiem imienia,
straszna to jest lekkość, ile gdy zgorszenia.
Przeto którzy w ślubach swoje mają wota
w którychkolwiek stanach, otwierają wrota
dla swej woli zbiegiem od ślubu gwałtownie:
wpaść, ach, apostatą, bezbożnie i jawnie.

[A 33: „Apostołowie”]
O ŚWIĘTYCH APOSTOŁACH I MĘCZENNIKACH BOSKICH
Na przykła‹d›
cierpliwości

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Apostołów świętych z męczeństwem mężności
są prawie przykładem torownej wieczności.
W swej bogomyślności żywot świątobliwy
nader szczęśliwością ten jest osobliwy.
W przykład wiary świętej, dla jej pobożności,
nie wdać się ‹w› karcerstwa, w niej trwać przy ufności.
Bo w statku da Pan Bóg zniesieniem cierpliwość,
dla duszy zbawieniem ta będzie szczęśliwość.
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[A 34: „Aprilis”]

				 Aprilis dzień pierwszy w każdym w swoim roku
				 z ludzi wiele łudzi niedobacznym kroku.
[A 35: „Architektura”]
O ARCHITEKTURZE WYNIOSŁEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Architektura, wyniosła nauka,
do proporcyjej wymiarem wynika.
W dyspozycyjej ma swoje reguły,
przez które fabryk dystynkcyją dzieli
miejscem i gruntem w materyjach sprawnych,
na czas zaczynać z aspektów dowodnych,
na czym należy, komu co podlega,
ile w budynkach – wszytkiemu zabiega.
Fundament pierwszy, dach na dokończeniu,
dobry architekt w dozór zabieżeniu.

[A 36: „Arcy”]

				 Arcy rzecz trudna ustrzec się zdrady
				 w zazdrosnym szczęściu stratą obrady.
				

Ohyda

[A 37: „Areszt”]

				 Areszt urzędowny ma swoją powagę.
				 Kto temu przeciwny, odnosi zniewagę.

Zwierzchność

[A 38: „Argenida”]
O ARGENIDZIE, KRÓLOWEJ SYCYLIJSKIEJ
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Argenida, królewna urodą przedziwna,
niewiadomym afektem w skutku prawie dziwna.
Gdy ledwie nie z swym bratem Archombrotem w związku,
z sekretu wyjawiony z małżeńskiego kąsku.
Więc Hanizbe królowa to Meleandrowi,
ojcowi Archombrota, z ‹s›krzyneczkiej wyjawi,
że synem, a nie zięciem stąd ma być uznany.
Rozdwojone afekty, gdy ze krwie poznany
Poliarch stąd dopiero, słysząc jak z więzienia
serce w żądzy ni z prase, ochłódł z upragnienia.

Historyja
polityczna

Sekret
wyjawiony
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Że dwóch antagonistów desperackie myśli,
ustępuje Archombrot, oba z tego wyszli.
Oba sobie po siestrze swoję ofiarują,
przy spólnym już szwagierstwie wzajem deklarują:
z Argenidą Poliarch wchodzi do jedności.
Wiele by o tym pisać dzieje z tej miłości,
różności w tych zawodach, jak były w kochaniu,
w labirentach, w dychaniu, podobnym w pragnieniu.
Przeto trzeba w kochaniach użyć ostrożności,
niewarowne afekty stratą przystojności.
Więc jest księga niemała o tej trahedyjej,
w różnych scenach wizerunk prawie komedyjej.
W miłości jak w złości: korzyść w samołówce,
odważna, nieprzyjazna, częstokroć w przymówce.
Jest co czytać z uwagą, różną politykę,
jakową w tej rozpaczy miłość cierpi mękę.
Acz miłośników koniec abo do sytości:
są i śmiercią, upadkiem, a nie bezlitości.
Czyli zamki rysować myślą na powietrzu –
pewniejszy w tym nagrobek z słodyczy do pieprzu.
Już to temu ostatnia, kto z sobą nie włada,
w swoich się namiętnościach w niewolą przykłada.

[A 39: „Argus”]

Dzielozyja
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O ARGUSIE STOOCZNYM
WZGLĘDEM DZIELOZYJEJ

Argus, lubo stooczny, będąc wierny strażą,
chytrością dzielozyjej podjął śmierć obrazą.
Więc rzadko kiedy pewne wartując kochania,
ledwie siebie ustrzeże, gdzie ich są pragnienia.
Dopieroż gdy na wolność potrzebaby kłódki –
w tej użyć ostrożności jak na ptaka klatki.

[A 40: „Arendarz”]
O ARENDARZACH ZIEMIAŃSKICH

				
				
Gospodarz 				
				

Arendarz się poci dla swego pożytku,
gdy do tego niebo wygodzi użytku.
W dziedzictwie arendarz cudzym opiekunem,
namiesnikiem pracy, zysku ledwie panem.
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Dość arendy ścisło panowie prowadzą,
ubogim się ludziom pożywić nie dadzą.
Przy tej więc arendzie radłby jak najlepiej,
lecz zazdrość a plotki, gdy fałsz prawdę ślepi.
Jare zboża w pracę nie szło więc w rachubę,
teraz już i sieczka wchodzi na tę zgubę.

[A 41: „Armida”]
O ARMIDZIE URODZIWEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Armida tak urodą, jako też i ofiary
dla skutecznej miłości pobudką do pary
była i zbiła błędy, a z Rajmundem ślubną
do śmierci przyjacielem ku myśli niezgubną.
Nie tak tedy przysady, urodne okrasy,
jako statek przyzwojty, ozdobne obrazy
są do tego powodem do upodobania,
ile ludziom do świata, lecz i do przyznania.

Historyja

[A 42: „Aryjańska sekta”]
O ARYJAŃSKIEJ SEKCIE

				
				
				
				
		 5		
				

Aryjanom błędy prawem umorzono,
gdy konstytucyją z Polski umorzono.
Prawie aryjani są wiarą podobni
do zmyślnej, pogańskiej, na piekło sposobni.
Więc są aryjani rogaci barani,
gdy w przewrotnym błędzie z Turki na przemiany.

Błąd

[A 43: „Arka”]
O ARCE PAŃSKIEJ ABO KORABIU OD POTOPU

				
				
				
				

Arka, dzieło Boskie, przez Noego wyrok,
rodzaj zachowaniem od potopu prorok.
Dla zapamiętałych ludzi złością ziemię
przez wód zatopieniem, zginęło to plemię.

Nota

Korabia

[A 44: „Arystoteles”]
O STARYCH MĘDRCACH ZMIANKI
NOTA

				 Arystoteles pierwszy nauk filozofijej
				 tę objaśnił mądrość z własnej profesyjej.

Uwagi
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				 Z innymi mędrcami boskie dzieła były –
				 w cnotach, choć w pogaństwie, w pobożności żyli.
[A 45: „Azyja”]
AZYJA, CZĘŚĆ ŚWIATA
Część świata

				 Azyja, część świata w sobie obszerna,
				 lecz w wierze pogańskiej w błędzie mizerna.
[A 46: „Asygnacyja”]

Wiatr

				 Asygnacyja – papier; wiatrowe w niej słowa.
				 Pewniejsza gotowość jak na myszy sowa.
[A 47: „Astrologija”]
O ASTROLOGIJEJ NAUKA

Nauki pozór
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Astrologija ma swoję uwagę
i do rozsądku z nauki powagę
w znakach ma wiele, na przestrogę służą,
planety w gwiazdach naturą swą płużą
Boskie stworzenia w własnościach dowodne.
W pomiarkowaniu do czasów przygodne,
bowiem lekarskie; mają stąd swój powód
tak inne ziemstwa do ochrony przygód.
Zacząć, w który czas na tym więc należy,
wszelkim nieszczęściom z przestrogi zabieży.

[A 48: „Asystencyja”]
O ASYSTENCYJEJ WYNIOSŁEJ MARNOTRAWNEJ
Próżność
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Asystencyją zdobić, poka‹za›ć się trzeba,
chociaż stąd już przychodzi z ujmą sztuki chleba.
Nie na tym właśnie sztuka przy aparencyjej,
gdy w dostatku na razie z swojej substancyjej.
A pokazać się natenczas niby błyskawicą,
a potem się wysilić, a stąd się wyniszczą.
Tu sęk, aby tak było zawsze jednostajnie,
nie tak potem na jednym pachołku przypadnie.
Szaty świetne w ubiorach, karoce poszóstne –
na ostatku pakłaki i kolaski nużne.
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Oraz wydać swe worki dla okazałości,
a do Żydów z ostatkiem nie bez, ach, żałości.
Lubo też i majętność uwięzić przychodzi,
kiedy górna wyniosłość nad zamiar dowodzi.
Wiedzą o tym poddani, stąd ich też prasują
nad ich prawie powinność, gdy z krzywdą nicują.
Użyć w tym proporcyjej wiarą, miarą, parą,
porzucić modę jarą, a parać się starą.

Poddani

[A 49: „Ateisty”]
O ATEISTACH BEZ WIARY ZAŚLEPIONYCH
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Ateisty żyją jakoby nieludzie,
ciału, duszy zdrada, sumnienie w obłudzie.
A jako zagaszą zakon izraelski,
który jako świeca, w obrząd chrześciański,
cudami, męczeństwy w figurach dowody,
szatańską ślepotą zaćmione zawody.
Żydzi sami będą do skończenia świata
instygatorami, Boskie to są fata.
Światło gasić jasne, istotę cnej prawdy,
jakie w Piśmie Świętym są o tym dowody.
Lecz i źli duchowie z Nieba są strąceni,
więc delatorami jakby naznaczeni.
I ci wyświadczeniem są w tym prawie jawni
do egzekucyjej w dokonaniu sprawni.
Żyć i być na świecie wszelakim rodzajom
z Boskiej opatrzności – stąd jest urodzajom.
Złości pożar zbytniej zarazą szalonych,
w tym przepaść nieszczęściu w odmętach niezmiernych.
Więc jak w perzu jakim, w zawikłaniu szydło,
w takim ciężkim grzechu nie zmyje to mydło.

Ślepota

Dowody

[A 50: „Atyla”]
O ATYLU, TYRANIE WOJENNYM

				
				
				
				

Atyla jak srogi prześladownik świata,
jednak mu w tym długo nie płużyły fata.
Rył kraje rogami swoim wizerunkiem,
w ruinie zostawił pamięć upominkiem.

Tyran nietrwały
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Sława słaba w korzyść w napasnych akcyjach,
omylne fortuny w opacznych fakcyjach,
więc i z swym tyraństwem z Marsa i Pallady
nie mógł przeciw śmierci znaleźć żadnej wady.
Śmierć jednak w korzyść otworzyła wrota
do zguby, wojenna tyranna robota.
Iszcz swego tyraństwa: Co się stało zatem?
Zginął, zamieszawszy prawie wszytkim światem.

[A 51: „A z wieków”]

				 A z wieków, których więc jak teraz słyną
				 różnym różnościom, które w latach płyną.
[A 52: „Auster”]

				 Auster wiatrami gdy powietrzem wieje,
				 więc się co żywo na tej ziemi chwieje.
[A 53: „Autentyk”]
O POZWACH DO PRAWA DLA SPRAWIEDLIWOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				

Autentyk przy woźnym do prawa przywodzi,
kto się sam nie sądzi, na dekret przychodzi.
Miła zgoda, pokój, wieczne uciszenie,
dla swej głowy stąd jest pocieszenie.
Lepsza chuda zgoda, niźli tłuste prawo,
koszt trud podejmować, a wadzić się żwawo.

[A 54: „Autorowie”]
O AUTORACH RÓŻNYCH KONSYDERACYJE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
Ozdoba ginie 				
pamiątki
		 10		
Praca
daremna

Autorów piśmiennych z potnej pracy w księgach,
które bez prefacyi jest jakby pusty gmach.
Rzecz dziwna tych czasów o sknerstwie w budynku,
bo gdy bez nagrody, więc spalić w kominku.
Na darmo pracować w przepisaniu książkę,
czy to w lesie zerwać ni borową szyszkę.
Honor bez tytułu ni na pustym gaju,
więc się przepurgować w swoim sknerstwie w maju.
Była rzecz potrzebna, onych czasów wyraz,
w domach znamienitych ozdobą jak obraz:

MERKURYJUSZ POLSKI

				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Rozdział I. Na literę A

[A 50-56]

45

familije, które jakie są w Koronie,
ich męstwa, zasługi w rycerskiej obronie
piękna to rzecz była, prawie pożyteczna
stylem oratorskim, młodym użyteczna.
Teraz o tym głucho, jak na puszczy głosy,
kiedy za te prace są daremne losy.
Suchą wodą zmyte, darmo papier orać,
kosztem i zawodem po drukarni gmerać.

[A 55: „Azow”]
AZOW W CZYRKASIECH, FORTECA TURECKA
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Azow w kraju Czyrkas, miasto przy granicy,
więc przy Ukrainie, przy rzece, fortecy.
Donem pod nie płynie do Czarnego Morza,
do której moskiewska nastąpiła burza.
Więc ją oswobodził z tureckiej niewoli,
tam się osadziwszy mając ją powoli.
Skąd do Krymu wrota wodą lubo lądem,
umocnił się miejscem za takim zawodem.
Gdyby dalej rżysko – na tych gwałtowników
przywieść ich do zguby z ordami Krymczyków.
Dobry już początek, gdyby tak na koniec,
byłoby przyznaniem na laurowy wieniec.

Nowa osada
Moskwy

Wstęp

[A 56: „Aż”]

				 Aż zbyt na rozpacz bez strzemięźliwości,
				 gdy jest białej płci złością bez litości.

Nota
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ROZDZIAŁ II.
Literą B
[B 1: „Baba”]
O STAREJ PŁCI BIAŁOGŁÓW
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Baba poczyna, lecz nie w Górze Łyséj,
rzadko więc na czas dla niestatku w ciszy,
która ochłodła w swych dojrzałych latach,
chyba na podziw niezrzędna gdzie w kątach.
Dziw, kiedy ona jest kędy stateczna,
dziurawy to wór, rzadko pożyteczna.
Trudna rzecz zgoła, kto się z babą zgodzi:
do ustawnego go muru przywodzi.
I młode teraz nicują rozterki,
a ile która pilnuje kwaterki.
Kto się z babami wda w gęstą rozprawę,
na pewne kłótnie będzie miał zabawę.
Nie na wszytkie gas, jeno która taka,
bowiem z nimi jest osobliwa męka.

[B 2: „Bachus”]
O BACHUSIE MARNOTRAWNYM

				
				
				
Żywot mizerny 				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Bachus, gdy się gdzie wkorzeni,
od nałogu się nie schroni.
Nędzny żywot nocny tych gwiazd,
biedny tedy do karczmy wjazd.
Tam na wieprzu wzad, na świni,
głośne będą stąd nowiny.
Bachusa dni już rachują,
obżartuchom śmierć rokują.
Kaczmarz znaczy karby, liczy,
worki jego dobrze ćwiczy.
Sówka głosi, Wenus grzeje,
żywot taki w proch zniszczeje.
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Marne licho, gdy przepijesz,
nic dobrego nie użyjesz.
Bo w pijaństwie, jakbyś trupem,
nagłej śmierci był już łupem.
Jedno cię cień marnotrawca,
już mizerna twoja praca,
z której bywa na dorobku:
długoż stanie więc do wątku.
Przez Bachusa jeno cię ściek
mizerny, ach, ten stracisz wiek.
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Koniec w smutku

[B 3: „Bakałarz”]

				 Bakałarz uczy i sam się ćwiczy,
				 żakowie w ciszy, a on nie milczy.

Nauki

[B 4: „Banialuka”]
O BANIALUCE KRÓLEWNIE
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Banialuka dama, będąc królewną,
gładkością i statkiem przyznaniem sławną,
o której więc były głośne amory,
do ślubnej jej doszedł Liben komory.
Nim w tym ułatwieniu do tej jedności,
rozmajte w kochaniu trwały trudności.
Bowiem w takich razach dość bywa plotek,
ile z babskich nowin niezwity motek.
Czujne dzielozyje, gdzie trahedyje
są, ckliwe wzdychania, intermedyje.
Koniec tych afektów lub z melodyją,
bo wszelkie kochania są komedyją.
Miłość zaś jest sytna, prędko się mignie,
więc z pierwszych upałów prędzej ostygnie.
Łatwo w ten labirent żądzy przynoszą
rozmaite w skutkach końcem odnoszą.

[B 5: „Banie”]
DWORSKIE ŻARTY

				 Banie, choć warzone, wnętrze rozpierają,
				 w nich jak w starej babie smaku dobierają.

Powab z urody

Różność
z próżności
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Baba jako bania zła na młode dziwki –
nie tak suchy owoc jak są jare śliwki.
Zazdrosna z pamięci, kiedy młodą była,
bo miasto odpustu gdzieindziej chodziła.
Są też baby gruszki, lecz są prędko zgniłe,
więc i owoc taki nietrwały na chwile.
Jest baba z pszenice więc też tylko z pieca,
ze zboża, piekarki zażyje kołacza.

[B 6: „Bankiety”]
O BANKIETACH PRZY KAŻDYCH AKTACH
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Sposób
częstowania

Bankiety walne lubo też prywatne,
gdy w uraczeniu gościowi udatne,
wszelką wygodą, ukontentowaniem,
w miernym dostatku mają być przyznaniem.
Więc ta wygoda tak się ma rozumieć:
asystencyjej wiele przy tym nie mieć,
niech gość do domu swe sługi powraca,
kiedy przyść mają, godzinę naznacza,
bo co za rzecz jest w tumulcie gawiedzi
ten będzie bankiet, gdy wiele czeladzi.
Gdy z konfuzyją – nie do wesołości,
bo w uraczeniu ochota w miłości.
Z uciechą ma być między sobą panów,
w oczach nie będzie niepotrzebnych rozmów.
bo czeladź tylko panów postrzegają,
o nich szemrają, a z stołów zrywają.
Nawet słuchają, kto o czym co mówi,
w jakim dyskursie, podchwytując słowy.
Więc i gospodarz bywa rozerwany,
w takowym razie będzie pomieszany.
Zgiełd, kupa ludzi, bo ani do rady,
owszem, częstokroć przychodzi do zwady.
Co mi za bankiet miasto uraczenia,
gdy jak w odmęcie dzieje się przyczyna?
Niech każdy sługa w osobności będzie,
gospodarz z gośćmi uciechy nabędzie:
w dobrej biesiadzie, w miłej komitywie,
w porządku dobrym częstuje życzliwie.
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				 Dać też na wolą w jedzy, w piciu miarą
		 30		 dla odwdzięczenia w roześciu ofiarą.
[B 7a: „Barbara święta”]
O ŚWIĘTEJ BARBARZE,
PANNIE I MĘCZENNICY CHRYSTUSOWEJ
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Barbara święta w bogumyślności
sercem przykładna przy niewinności,
gdy swym żywotem chwalebnie wzięta
w rajskie niebiosa, przez ojca ścięta.
Wieki potomne do ciebie mają
dla skonu śmierci, ludzie żądają –
i moje wotum w tej intencyjej –
jako patronki w pacyjencyjej.
Była przytomną duszy pociechą,
do szczęśliwości miłą uciechą,
które to wota w tej mej skłonności.
Jest w tobie ufność gwoli wieczności,
bądź mi w przygodzie, w godzinie śmierci,
przez swe zasługi mając w pamięci
przyczyną swoją – świętą patronką.
Bądź i w przypadkach pocieszycielką,
panno, czystości wieńcem męczeńskiej
przez swe zasługi ufność w Niebieskiej.

[B 7b: „Barbara święta”]

NOTANDA
O KOŚCIELE TEJ PATRONKI ŚWIĘTEJ
W KRAKOWIE, S[OCIETATIS] J[ESU]
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U świętej Barbary, w krakowskim kościele,
ojców jezuitów w porządku jest wiele
prawie do przyznania, ludziom do wygody
do spowiedzi świętej; mając swe obrady,
kilka jest kapłanów pilnością codzienną,
zawsze tłumem ludzi na chwałę zbawienną,
gdzie więc odprawują nabożeństwa akty,
tym obrzędem kwitną duchowne afekty,
co jest torem, wzorem takiej pobożności;
gdzie z wygodą, ile do świątobliwości,

Oblubienica
Boska

Ufności
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gdy wielkim splendorem festa odprawują,
w każdym swym kościele pracą usiłują,
ogniami, obiciem w inwencyjach dzielnych,
harmoniją muzyk dość na chwałę możnych.
W kazaniach żarliwość, duchowne są słowa,
do skruchy przenikną: wielkich ludzi głowa!
W kolegijach rządem, w szkołach do mądrości
duchownym i świeckim, przykładem miłości.
Więc Ojców tych żywot jest naśladowaniem
zacnego zakonu jasnym zbudowaniem.

[B 8: „Ba, wierę”]

				 Ba, wierę, rzecz pilna o duszy dusznie wiedzieć,
				 niźli przy rozkoszach marnych zawsze siedzieć!
[B 9: „Bajki”]
Wiersz osobny

				 Bajki, fraszki, fałsze, lekkomyślne plotki –
				 tym się próżność para, marzą o tym kotki.
[B 10: „Bazyliszek”]
O BAZYLISZKU STRASZNYM

				
				
				
				

Bazyliszek zdradny wzrokiem,
każdą rzecz zabija krokiem,
nawet i siebie swym okiem.
Więc do tej jest zguby smokiem.

[B 11a: „Będzie”]

				 Będzie-li kiedy dobrze,
				 jak się przedzieli morze.
[B 11b: „Będzie”]
O GÓRACH OGNISTYCH I TRZĘSIENIU ZIEMIE

				
				
				
				
		 5		
				
				

Będzie straszna zmianka jawnej wiadomości
o trzęsieniu ziemie, o ogniów własności.
Wezuwijusz góra w samym państwie włoskim
gore bez przestanku, w neapolitańskim.
Etna w Sycylijej, gdzie ogień wybucha,
każdy obywatel w przygodzie tej stracha.
Przy trzęsieniu ziemie gwałt cierpi natura,
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w krajach, miastach, rzekach, w zapadnieniu dziura.
Egla w Islandyjej, skała płomienista,
strasznym widowiskiem przy grzmotach rzęsista.
Wulkan w Grenlandyjej swym nadyma ogniem,
ludzie aż truchleją prawie omdlewaniem.
Na wyspie Ternata sroga góra gore,
strasznym szumem, dymem gwałtowną ma porę.
W Tercer wysokością wypadają ognie,
na wyspie Alikur za grzechy i zbrodnie.
Więc na wielu miejscach widowiska straszne,
ludzie aż schną z strachu, gdy płomienie jasne,
kamienie wyrzuca, popiołem okrywa,
grzmotem i burzeniem krainy urywa.
Niepodobna strachu opisać większego.
Cóż może być nadto na ludzie gorszego?
Wielkie utrapienie, zgiełd z grzmotów wzdejmuje,
niejeden się na śmierć już prawie gotuje.
Biadania, stękania, słowami głośnymi,
słychać to w przepaściach prawie wyraźnymi.
O, ludzie! W swych grzechach abyście widzieli
w tych znakach pogróżki i o nich wiedzieli.
Kominy piekielne grzesznikom są groźne,
potępionym miejsce, ach, pewnie nie próżne.
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Widok straszny
ognia i trzęsienia
ziemie

[B 12: „Bernat Haur”]
WIELEBNEMU
W ZAKONIE DOMINIKAŃSKIM ZAKONNIKOWI,
BERNATOWI HAUROWI,
BRATU MNIE MIŁEMU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Odmienny czas, odmienne więc lata,
które własnością takie są u świata.
Każdą naturą swoją przyzwojtością,
Pan Bóg kieruje chwalebną dzielnością.
Każdego w życiu ta jest kondycyja,
do swego kresu ciągnie intencyja.
Może się tu rzec o moim rodzonym,
gdy w młodych lat swych z ojca sporządzonym
czynił nakłady w kraje do Francyjej,
włoskie, niemieckie, będąc w Hiszpanijej,

Rodzonego
Haura żywot

W cudzych
krajach
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W wojsku 				
kwarcianym
		 15		
				
Lata 				
				
Pojmany w Kry- 				
mie, ranny
		 20		
				
				
Zakonnik 				
				
		 25		
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nabywszy języków, nauk i rycerstwa,
wraca do Polski dla ojczyzny męstwa.
Którego ojciec na wojnę wyprawił,
w kwarciane wojsko pancerną się stawił,
gdzie towarzyszem za Koniecpolskiego,
hetmana wojska wielce rycerskiego
służąc tę wojnę przez lat ośmnaście
męstwem, dzielnością dowodem swym iście,
będąc w pojmaniu dwakroć w samym Krymie,
ze dwą postrzałów, jak męczennik w Rzymie.
Skąd, gdy na okup będąc wyzwolonym
po śmierci ojca, stamtąd powróconym.
świat opuściwszy, zakonnikiem został,
z żołnierza w zakon w nabożeństwo przystał.
Więc w tym klasztorze z łaski Bożej żyje
w swym powołaniu, gdzie ekonomuje.

[B 13a: „Bez”]
Sprawa chuda

				 Bez pieniędzy gdy do targu,
				 trudno sprawić co na borgu.
[B 13b: „Bez”]

				 Bez słusznej kiedy przyczyny
				 zaniechać cudzej dziedziny.
[B 13c: „Bez”]

				 Bez starania i prace
				 nie będziesz piekł kołacze.
[B 13d: „Bez”]
Konfuzyja

				 Bez uwagi czytać, dyskursu nie słuchać –
				 jak w próżne naczynie ustami więc dmuchać.
[B 14: „Bezżeniec”]
O TYCH, KTÓRZY IN CELIBATU ŻYJĄ

				
				
Namysł przy 				
rozmyśle
				

Bezżeniec – niedbalec, tchórz abo leniwiec
zwiędły sobie wije na swą głowę wieniec.
Czy podobno czegoś zmysłu niedostaje,
gdy do małżeńskiego stanu nie przystaje?

MERKURYJUSZ POLSKI
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		 5		 Bo jest o czym myślić – zaćmione w tym oczy
				 ślepym szczęściem: brać ślub – dozór jest na pieczy.
[B 15: „Białogłowy”]
O BIAŁOGŁOWSKIEJ PŁCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Białogłów różność, obłudne są stroje,
rzadki ich statek mając w głowie roje.
Gdzie w kupie wiele, w schadzce się znajdują –
tam w plotkach, bajkach pewnie nie próżnują.
One więc zawsze zwyczajem chytrości,
wyniosłą górą bez wstrzemięźliwości.
Lubo z gładkości lub w łagodnej mowie,
acz żaden nie wierz nigdy białogłowie.

Nota przestrogi

[B 16: „Bobkowe drzewo”]
O BOBKOWYM DRZEWIE DZIELNOŚCI

				
				
				
				

Bobek ma z natury własne swoje cnoty,
gdy mu piorunowe nie dojmią obroty.
Przeto pod jego cień natenczas się schroni
rodzaj wszelkich bestyj dla jego obrony.

Natury obrona

[B 17a: „Bóg”]

				 Boga mieć zawsze przy swojej ufności
				 powinnym sercem ku jego miłości.
[B 17b: „Bóg”]

Stwórcy swemu
rewerencyja
należyta

				 Bóg dobrotliwy wszechrzeczy i najwyższy Stwórca
				 raczy być temu domowi od przygód obrońca.
[B 17c: „Bóg”]

				 Bogu się módl, pracy używaj,
				 przy nadziei chleba nabywaj.
[B 18a: „Bogactwa”]

				 Bogactwa wszelkie te więc skutki mają,
				 z pokory pysznego zwyczajnie działają.
[B 19a: „Bogaty”]

				 Bogatemu się trzeba ukłonić,
				 a przed ubogim skoro się uchronić.

Nota
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[B 18b: „Bogactwa”]
O BOGACTWACH I WSZELKICH DOSTATKACH
Fortuny
nienasycone

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Bogactwa, dostatki według szczęścia idą,
z prace i przemysłu różnością więc przyjdą.
Jednak ze słusznością nabywać potrzeba
przy pomiernym życiu w użyczeniu ch‹l›eba.
Ludzie się dostatków nie mogą nasycić,
by najwięcej mieli, jeszcze to nie dosyć.
Objeżne żołądki dna w sobie nie mają,
gardziel – wór dziurawy, końcem go nie znają.
Ma kto sto tysięcy, gdyby jeszcze drugi
z takowej chciwości, już w łakomstwie srogi.
Właśnie jak mizerak kto nie kontent z swego,
nie użyje tego – dopieroż cudzego.

[B 19b: „Bogaty”]
ITEM. KTO CHCE BYĆ BOGATYM – SPOSÓB
Szafunek dobre[go] mienia

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Bogactwa nabyciem przy swej oszczędności,
przy wszelkiej skromności nabywać możności
staraniem, pilnością miarkując korzyści,
żyć według jej miary kwotą opatrzności.
Bo gdy nad intratę jednym wyda groszem,
już trzeszczy kapitał, wyleci jak troszem.
Co masz dziś zjeść i pić na jutro też schowaj,
przez ten się suplement pożytku spodziewaj.
Jutro co masz zrobić więc to dzisiaj odpraw –
szkatule przysporzysz i na kuchnią potraw.
Ciekawość pożytkiem przy pomiarkowaniu,
bez krzywdy bliźniego, wiary zachowaniu.

[B 20: „Boginie”]
O BOGINIACH Z WYMYSŁU POGAN I POETÓW

				
				
				
				
Obrazy zarazy 		
5		
				

Bogiń w pewnych miejscach wspomnieć nie zawadzi,
w jakim zaślepieniu w bałwany prowadzi
do huci szatańskiej tych w sidła wplątanie,
prawie jak szaleństwem wichrem pomatanie.
Ofiarą wzdychają niby przed ołtarzem,
klęczą, pragną, żebrzą z wymysłu wachlarzem:
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Minerwa bogini – z pędzla, z piłki, dłota,
z drewna, z płótna, muru, z kamienia i błota;
Westę z Rzymu zbyli; z Grecyjej Cerery,
gdzie z Florą Junona, pogańskie figury,
niedługo świeciły swymi obrazami;
do samego szczątku zginęły razami
nimfy urodziwe, a Dyjanny kościół
prosty spalił żołnierz, obróciwszy w popiół;
Wenus i z Palladą w przemianach chodziła;
Meda piękną była, niedługo też żyła;
Bachus więc z Pomeną spór wiedli o piękność –
między boginiami w tym jest dotąd różność.
Niemym słupom, bryłom kłaniali się głupstwem,
toż czynią i żywym w kochaniu szaleństwem,
tytułem przyznając podobnej marności –
wszytko obłuda doczesnej próżności.
Ziemia prochem gnije, a lepionka w glinie –
wiatrowe to rzeczy, choć kto lipkością lgnie,
wpada jako w bagno, gdy się więc zanurzy,
co tego za koniec, wkrótce się wyjurzy.
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Nietrwałe
zniszczenie

[B 21: „Boskie dzieła”]
O STWORZENIU ŚWIATA
P[ANA] BOGA WSZECHMOGĄCEGO

		 		
				
				
				
		 5		
				
				
				

Boskie te są dzieła z wszechmocnej pracy,
który świat ten stworzył, w tych się dniach znaczy:
Sześć w tym dni pracował, by ugruntował,
w siódmym zaś po pracy już odpoczywał.
Więc uroczystością niedziela święci,
w robotach niemożna dla tej pamięci,
tylko na modlitwach w świątnicy Pańskiej
Panu Bogu swemu chwały Niebieskiej.

Dzieła Boskie

[B 22: „Bocian”]
O BOCIONACH, DZIWNYM RODZAJU

				
				
				
				

Bocian czyści znacznie ziemię
z jadowitych gadzin plemię.
Przy domostwie jest potrzebny –
gradom, gromom wstręt sposobny.

Natury zwyczaj
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		 5		 Odchowawszy swoje dzieci,
				 do Egiptu zaś odleci.
[B 23: „Boter”]
O BOTERZE, AUTORZE THEATRUM MUNDI,
WYRAŻENIE
Dzielność autora

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Boter, z pracy sławny, opisując cały
świat – księga potrzebna do przyznania chwały –
Azyją, Afrykę z państwami, Europę,
w części Ameryki, prawie całą mapę
o morzach i wiarach, o wojnach szykuje,
w pracy zgoła autor innym w tym przodkuje,
opisując prawa, narodów zwyczaje,
jaka ich potężność, tudzież obyczaje.
Więc przy wielu innych, różnych wiadomości
uzna każdy, co świat jest – do znajomości.

[B 24: „Błyskawice”]
Odmiana

				 Błyskawice z ziemnych pochodzą humorów,
				 więc w lecie nietrudno na wietrze komorów.
[B 25: „Błogo”]

Pomoc

				 Błogo temu przy dworze,
				 komu pług w domu orze.
[B 26: „Bluźnierstwo”]
O KŁAMSTWIE, BLUŹNIERSTWIE I SZKALOWANIU

Lekkość

				
				
				
				

Bluźnierstwa z lekkości a z kłamstwa szermują,
więc z krzywdą bliźniego ućciwie nicują.
Zły natury język przez te złorzeczeństwa –
klątwy, szkalowania grzeszne są zuchwalstwa.

[B 27: „Bootes”]
Kompas

				 Bootes, wóz na niebie dyszlem kierujący,
				 wiele w noc fur ujedzie, tyle godzin znaczy.
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[B 28: „Brytańskie Królestwo”]
O BRYTAŃSKIM KRÓLESTWIE ZNACZNYM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				

Brytańskie stąd jest państwo tytułem nazwane
gwoli precedencyjej narodów poważne.
Angli, Szoci, Irlanci w królestwo skupione
na morzu Oceańskim wyspach podzielone.
W jedności są potężne do obrony państwo,
lecz przez złe ich umysły poszło na szyderstwo
na cały świat z dowodu co się przedtem działo,
z swym Karolem Stuartem, królem, jak się stało.
Nad naturę i prawo jakim kryminałem
sądzony, obwołany, w proceder zbyt śmiałem –
historyja świadectwem – bez prawa obrony
użyli, gdy publicznie, niewinnie stracony.
Co największa – jest żalem ściąć głowę, skazować:
kat ją wziąwszy za włosy, ludziom pokazować.
Toż znowu ponawiają dla wiary nieszczęsnej,
gdy syna po ojcu będąc dziedzic własny,
sukcesor państwa, panem z tronu ustępuje –
musi, gdy złość kalwińska groźbą następuje.
A co większa, krew własna na ojca swojego –
czy to słuszna na świecie? – tak już bezbożnego,
ma się dziać tym postępkiem, co się więc nie godzi.
Dlatego ich krew wojną, poboiskiem brodzi.
I dłużej stąd im potrwa dla ich złości pomstą,
bo co jest własnym grzechem, nie zmieni się ‹z› chłostą.
Jako w tym oczywiście nie pomaga liga,
tak też właśnie uwzięcie słuszność krzywdę ściga.

Królestwa na
wyspach

Króla sądzić
i niewinnie
stracić

Nota

I na syna gas

Zięć tron osiada

Pomsta

[B 29: „Brama”]

				 Brama przy miastach, wrota zaś są we wsi,
				 forta na bydło, także i na gęsi.

Paszport

[B 30: „Broda”]

				 Broda w powadze jakby prorocka.
				 Cóż po niej, kiedy cnota hajducka?

Nota
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[B 31: „Bróg”]

				 Bróg siana dobrego różne są w mierze,
				 cena ich gatunkiem nie ma przy mierze.
[B 32: „Budynki”]
Nota

				 Budynki przywłaszczeniem na cudzym placu stawiać,
				 daremną tą życzliwość dla niewdzięczności wznawiać.
[B 33: „Bulwy”]

				 Bulwy jedząc, rozpierają żywot,
				 stąd też wiatry strzelają na wylot.
[B 34: „Burmistrz”]
O RATUSZACH MIEJSKICH
Powaga

				
				
				
				

Burmistrz i z radnymi w miastach prezydują,
rząd z sprawiedliwością pospólstwu fundują.
Niechaj o tym będzie głośnym zawsze dzwonkiem,
więc z każdym w słuszności obeść się człowiekiem.

[B 35: „By”]
Warunek

				 By gdzie nieszczęsne na ludzie przygody
				 przy ostrożności niech będą wygody.
[B 36: „Bzowe kwiecie”]

Natura

				 Bzowe z natury kwiecia, także ich kije,
				 składem są kantarydom, dla gniazda klije.

MERKURYJUSZ POLSKI Rozdział II. [B 31-36] / Rozdział III. [C-Ć-K 1-4]
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ROZDZIAŁ III.
Literą C[-Ć-K]
[C-Ć-K 1: „Cabańskie woły”]
O BYDŁACH GATUNKU DO UŻYTKU

				
				
				
				

Cabańskie woły, społem i krowy,
do pracy zdolne i pożytkowi.
Wołoskie w Węgrzech i olenderskie
bydło w wygodzie, w pożytkach darskie.

Pomoc

[C-Ć-K 2: „Całość”]

				 Całość w zachowaniu, ile skryte rzeczy –
				 człowiek przy baczeniu, kto je ma na pieczy.

Nota

[C-Ć-K 3: „Całować”]

				 Całuje afekt szczerego kochanie,
				 kiedy z wygodą ku myśli przypadnie.

Afekt

[C-Ć-K 4: „Cave tibi”]
CAVE TIBI – W ŻYCIU PRZESTROGA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Cave co moment, bo na cię los spadnie,
w kogoś tu trafi, nikt tego nie zgadnie.
Więc śmierć celuje ni strzelec na mary,
nie uchyli się młody ani stary.
Żywot jest znakiem do pewnego kresu,
punktu nie chybi dzwon w głos swego czasu.
Nie ustrzeże się, gdy na cię przypadnie,
być zawsze czystym na sumnieniu władnie.
Mierzy jak do mnie, serce strach przenika,
grób i kośnica swym placem wynika.
Od tej nagłości być już pogotowiu,
grzechom ulżyć ciężarem ołowiu.
Ścierp, znoś, hamuj się, gdy w nałogach, w grzechu,
byś się z swą zgubą nie nabawił strachu.

Na żywot
przestroga

Nota
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Siebie i wielu na ten plac śmiertelny,
w każdym momencie przestrogą rzetelny,
na duszę pomnąc, żeby jej zbawieniem
i ciału było wiecznym odpocznieniem.

[C-Ć-K 5: „Kauteryja”]
O KAUTERYJEJ W CIELE DLA WOLNEJ GŁOWY

				Kauteryja jest luft lubo meat natury,
				 kto się obejść może – nie czynić w ciele dziury,
				 jednak kauteryja oczom i głowie folga,
				 we wszelkiej pomocy do tego się już ściąga:
		 5		 ujma z głowy spadków, w gardle humory zbywa,
				 przez to zabieżenie tej ckliwości ubywa.
				 Żony się tym brzydzą. Jednak, co zdrowiu płuży,
Nota 				 to szczery przyjaciel: znakiem, co komu służy.
				 Nie odrazi cnota wszak tylko z gadki jednej:
		 10		 u nich są i dwojgiem bez obmierznienia żadnej.
				 A mężowie znoszą inne różne przysady,
				 które są i gorsze do miłości zawady.

Pofolgowanie

[C-Ć-K 6: „Cebula”]

				 Cebula w smaku, lecz oczom szkodzi –
Miara 				 mierno jej zażyć, to nie zaszkodzi.
[C-Ć-K 7: „Chciwy”]

				 Chciwe na czas kiedy bywają pragnienia,
				 potrzebują tedy niezbyt posolenia.
[C-Ć-K 8: „Chleb”]
Posiłek

				 Chleb powszechny, na pokarm miawszy
				 jest posiłkiem na stole pierwszy.
[C-Ć-K 9: „Chłopcy”]

Warunek

				 Chłopców krótko, przy groźbie – nigdy nie urostą
				 w szkołach, we dworach, w wojsku bez ćwiczenia chłostą.
[C-Ć-K 10: „Chłop”]

Chytrość

				 Chłopa prostego smarować chociaż balsamem,
				 on przecie dziechciem cuchnie, a nie tymże piżmem.
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[C-Ć-K 11: „Chmielnicki”]
O CHMIELNICKIM, GŁOŚNYM BUNTOWNIKU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Chmielnicki więc prawie piekłownik,
w kotle się smaży jak buntownik
za okrucieństwa, ile zdradnie
dusz śmiercią natracił szkaradnie.
Dolał krwią do samego szpuntu,
złego i zajadłego buntu.
Pełno jest po nim trupich kości
w Polszcze, nie tylko w ruskiej włości.
Tyranem był na swą ojczyznę,
zacne poburzył kraje żyzne.
Więc Chmiel w stroiszu dla upału,
ach, słuszniej, gdyby był na palu,
aniżeli ze swoją zamarł
straszną śmiercią, niecnoty zawarł.
Wiecznym straszydłem swojej duszy
z adherentami w piekle suszy.

Buntu pamięć
okrucieństwa

Koniec te[go]

[C-Ć-K 12: „Chojny”]

				 Chojnym będąc w ubóstwie komu,
				 będzie zawsze dostawało w domu.

Uczynność

[C-Ć-K 13: „Chytrość”]
O CHYTROŚCI OBŁUDNEJ Z LEKKOMYŚLNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Chytrość tajemna – zdradna samołówka,
w oczy łagodnie a jedwabne słówka
niby w ofertach, krom oczu inaczej:
kot na ramieniu, skorpion zaś z pajęczej
w sercu a myśli: obraz malowany
w postaci jakiej cieniem haftowany.
Wizerunk, który na wodzie rysować,
węglem murzyna właśnie go farbować,
z cieniem afekty, wiatrowe posiłki,
prawdę nicować – przyjazne są szpilki.
Uśmiechający człowiek pomieszany
i z oczu znaczny – z Cyganem w zamiany.
Więc promocyja szczerością wynika,
chyba na siebie w skutku się zamyka.

Nota

Wizerunk

Nota
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		 15		 Choć obiecuje, a na wiatr nadzieja,
				 trzeba by świadka zażyć kołodzieja.
[C-Ć-K 14: „Chudoba”]
Uwaga

				 Chudoba nigdy cnoty nie traci,
				 bogaty z ubogim się nie zbraci.
[C-Ć-K 15: „Chusta”]

Ochędóstwo

				 Chusta – pierwsza odzieża ciału dla ochędóstwa,
				 przeto się czysto chować, uść mnożne[go] plugastwa.
[C-Ć-K 16: „Chwalba”]

Próżność

				 Chwalba próżna nie bywa pożytkiem,
				 służy tylko lekkości z przydatkiem.
[C-Ć-K 17: „Ciało”]

Grzech

				 Ciału co się nie godzi, toć i duszy zaszkodzi,
				 ponieważ do łakomstwa czart ustawnie przywodzi.
[C-Ć-K 18: „Ci, co”]

Sumnienie

				 Ci, co się więc radzi dłużą,
				 nieradzi się w płacy budzą.
[C-Ć-K 19: „Cicero”]

Odmiana

				 Cicero, czasów onych mając oratorską mowę,
				 wieku teraźniejszego zaskrobałby się już w głowę.
[C-Ć-K 20: „Ci”]

				 Ci dwaj oczyma więcej mogą
				 niż kulawy jedną nogą.
[C-Ć-K 21: „Cierpliwość”]

				 Cierpliwość rzecz wielka, gdy się sam w czym zniesie,
Wetowanie 				 taki więc męczeńską koronę odniesie.
[C-Ć-K 22: „Ćma”]
Próżność

				 Ćma w nocy lata, a na światle zwinie,
				 tak człowiek każdy od rozkoszy ginie.
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Rozdział III. Literą C[-Ć-K]

[C-Ć-K 13-26]

[C-Ć-K 23: „Kleopatra”]
KLEOPATRA Z ANTONIJUSZEM
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		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Kleopatry znak, co w jej sercu było,
co jest skrytego, by nie wyjawiło
nieznośny afekt. Kto się więc w tym, lepi
murek miłości, do serca się krzepi
skrytość, wyjawi jako łonę ogień,
wyda się na wierzch wizerunkiem płomień.
Mniej już uważa skarby, zdrowie, mieniem
więc Kleopatra swoim zakochaniem.
Drogi skarb, perłę, Antonijuszowi
dała mu w trunku jak towarzyszowi
z serca przyjazną, chcąc go kontentować,
w społecznym statku w afekcie zachować.
Cóż w tym za korzyść? Krótko rzeczy małe
na takowy skarb z stratą za nietrwałe,
bo kto nie wiedział, klejnot to wyjawił
światu, skrytości ten zbytek objawił.

63

Historyja
Kleopatry

[C-Ć-K 24: „Cny”]

				 Cny w obyczajach kto więc statkuje,
				 między grzecznymi zawsze przodkuje.

Nota

[C-Ć-K 25a: „Co”]

				 Co dziś komu marnie zginie,
				 jutro się pewnie nie nawinie.
[C-Ć-K 25b: „Co”]

				 Co jest w sercu u trzyźwego,
				 to nazajutrz u pijanego.
[C-Ć-K 25c: „Co”]

				 Co kiedy było lekością by tylo,
				 wszytko się oraz już marnie pozbyło.
[C-Ć-K 26: „Koligacyje”]
O KOLIGACYJACH I KONFEREDACYJEJ
PRZECIW TURKOM NA WOJNIE

				 Koligatów był cel na swe zmierzać akta
				 w dotrzymaniu sobie do pokoju pakta,

Związki panów
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gdy przeciw poganom Liga ma być zbrojna,
ile w chrześcijaństwie święta prawie wojna,
na nieprzyjaciela więc krzyża świętego.
Cóż być może Bogu stąd znamienitego?
Konfederacyja przy własnej zwierzchności,
zgodny w stanach umysł skutkiem do słuszności,
związkiem do obrony przy swojej właszczyźnie –
aby lud ubogi łzy nie lał niewinnie –
ma być uśmierzeniem wszelkiej opresyjej,
ojczyzny nie przywiódł do jakiej pasyjej.
Boć tak nie z swych domów, jak dzikością wielcy,
są chciwością zdjęci niby z kniejów wilcy.
A pamiątka jako tych, którzy krępują,
uwzięty postępek z kroniki nicują.
Głos przenika wszytkich niewinnych ubóstwa,
złorzeczeństwem strasznym mizernych pospólstwa.
W tej koligacyjej z pany postronnymi
zgodny miał być umysł ‹z› postanowionymi,
zaczęty do obrony przeciw Ottomanom,
głównym nieprzyjaznym zawsze chrześcijanom.
Jak z dawna na to Rzym także z Wenetami,
wiele było królów więc z konkurentami
od wieku; aż dotąd król Stefan Batory
i Władysław Czwarty miał na to pozory,
Persowie i inni do związku staraniem
na świętą imprezę pamięcią przyznaniem.
Carowie moskiewscy przez posłów prosili
na tę wojnę chciwie, różnie przynosili
sposoby zniesieniem przez koligacyją,
by Turków i z Krymu zburzyć intencyją.
Nuż i Bułgarowie, Bośnia i Grecyja,
Alban, Romanija, także i Tracyja
ckliwie wyglądali zaczęcia tej wojny,
którzy już gotowi byli jako zbrojni.
Tandem teraz Liga w jakiejże w swej dobie,
pokój bez pożytku nic nie sprawić sobie.
Bo Turczyn żyć będzie w Konstantynopolu
jastrząbem chrześcijan z Tatary pospołu.
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Rozdział III. Literą C[-Ć-K]

[C-Ć-K 26-25c]

Póki tych narodów w gniazdach zwykli opiewać,
nie trzeba się więcej pokoju spodziewać.
Koniec więc tej Ligi, żal się, mocny Boże,
który podobno nigdy już się nie wspomoże.
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Nota

[C-Ć-K 27: „Kolumbus”]
O SAMOJEDZI SROGIEJ NAD NATURĘ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Kolumbus gdyby był, części Ameryki
inwentor, wziął z sobą dla tej tam praktyki
mędrca Pitagora, który się leśnymi
brzydził zwierzynami, więc niezwyczajnymi
w pokarm, samojedzia przyrównał obłudzie,
rzekłby z podziwieniem właśnie: „To nie ludzie,
lecz jako bestyje ‹z› wilczym przyrodzeniem”,
uciekłby był stamtąd z srogim obrzydzeniem
aniby chciał patrzyć na naturę dziką,
dopieroż tam mieszkać z swą radną nauką.

[C-Ć-K 28: „Konfederacyja”]
O CHOCIMSKIEJ KONFEDERACYJEJ
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Konfederacyja tak ma być prawdziwa
na poganów złości, chrześcijan życzliwa,
jak była chocimska przeciw Osmanowi
wielmożności panów – strach był Turczynowi.
Na straszną potęgę, okrutnika złości,
który ogniem, mieczem chrześcijańskie włości
do szczętu wywraca jako smok okrutny,
więc nienasycony żarłok kraju lotny.
Lecz Bóg wszechmocnością z świętej opatrzności
zdeptał hardą pychę Ottoman możności.
Takie były wota wagą chrześcijańskie,
gdy znużyły Turków wojsk polskich pogańskie.

Opatrzność

[C-Ć-K 25d: „Co”]

				 Co na to ma kto więc siła stracić,
				 z kompaniją więc jako się zbracić.
[C-Ć-K 25e: „Co”]

				 Co na sercu, toć i na języku,
				 nie strój tańca inaczej muzyku.

Nota
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[C-Ć-K 29a: „Konserwacyja”]
O KONSERWACYJEJ ZDROWIA
NA PRZESTROGĘ INFORMACYJA
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Skutki 		 30		
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Skromność

Konserwacyja grunt, a ile dla zdrowia
przy wszelkiej skromności naturę ożywia.
W jedzy, piciu, spaniu gdy pomiarkowaniem,
więc na długie życie będzie odchowaniem.
Pokarm jak najlżejszy lekkie jest strawienie,
trunki, gdy są wolne, miarkują pragnienie.
Potrawy korzenne, w kuchni gęsty pieprz,
przy tym tęgie wino – w pożytek jako w perz.
Pewniejsza natura, kiedy ją kto chłodzi,
niźli ją rozpalać – bardziej jej zaszkodzi.
Bo tym więc naturę tym gwałtem ją mami,
ciepło przyrodzone zepsowaniem tłumi.
Dopieroż gorzałka i wódki serdeczne –
lać olej na olej – są do zguby wieczne.
Bowiem w rozpaleniu stąd ludzie dziwaczą,
przez alteracyje do niezdrowia znaczą.
Stąd różne choroby, ciężkie symptomata,
a z niebezpieczeństwem żywota utrata.
Wino tęgie, przednie na lekarstwo schować,
kiedy a niekiedy po trosze zażywać.
Kiedy z podlewami potrawy zaprawne –
ciężar żołądkowi, do zbycia niestrawne,
przestrzegać dla złego zwyczaju, nałogu,
bo się stąd nabiera jak na wrzód z odłogu.
Skromnie grzać żołądek, aby głowa wolna
była co dzień, zawsze dla czerstwości zdolna.
Łacno w kompanijej w zbytkach biesiadować,
potem prawie na śmierć na zdrowiu szkodować.
Najgorszy jest nałóg, trucizna natury,
na śmiertelną stratę będą wnętrzne dziury.
Skoro więc do jamy, do ziemie z grubarzem,
za wiwat – wzór tańca zachodzi z smętarzem.
Gdy koniec uciechy, różne delicyje
w gorączce, upałach, w stękaniu liczy je
rachunkiem momentu, jak wiele ich razy
przesilić naturę, gdy się żywot praży.
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Rozdział III. Literą C[-Ć-K]

[C-Ć-K 29a-30]

Koniec już wszytkiego, w lot już na wiatr poszło,
w dostatkach wszelakich na okup nie uszło.
Z postaci żywego w trupa się obrócić:
ziemia wchodzi w ziemię, więcej się nie wrócić.
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Koniec biesiadów

[C-Ć-K 29b: „Konserwacyja”]
O KONSERWACYJEJ SWOJEGO HONORU
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Konserwacyja czci – droższe niż pieniądze,
które pospolicie są pragnieniem żądze.
Honor należyty ma każdy zachować:
w domu i u ludzi na afekt stosować.
Nie być w długu żadnym, a dotrzymać słowa,
czci, chwały – rzecz godna, osobliwa sława.
Przystojności przestrzegać, nikim nie pogardzać,
wzajemną ludzkością, wdzięcznością nagradzać.
Fortuny nie podchodź ani też z zazdrością,
w korespondencyjej nie żadną chytrością
więc uszanowaniem – gotowa to sława,
będzie w posiedzeniu w każdym miejscu ława.

[C-Ć-K 25f: „Co”]

				 Co rok przypada na to więc prorok,
				 każdemu przecie musi być obrok.
[C-Ć-K 25g: „Co”]

				 Co skoro więc wnet wznieci,
				 niedługo się też świeci.
[C-Ć-K 30: „Kosmografija”]
O KOSMOGRAFIJEJ WYRAŻENIE
PRZY RÓŻNYCH NARODACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Kosmografijej świat, dzielność stanów słynie
dla świeżej pamięci, żywą rzeką płynie
nie zastanowieniem, co znamienitego
ile gdy jest sławą światu potrzebnego.
Pokazał to Wielki Aleksander wojną
w prowincyjach schodnich aż do Ganges zbrojną.
Kartageńczykowie południowe kraje
wojnami odkryli, dziki naród zgraje.

Świata wyrażenie

Aleksander
Kartageńczykowie
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				 Rzymianie w tryumfach osady północne,
		 10		 królestwa i państwa zdobywali mocne.
Tamerlan 				 Tamerlan, wojennik, świat zachodni burzył,
				 lecz w tym okrucieństwie niedługo się jurzył.
Hiszpani 				 Hiszpani są torem do Nowego Świata
				 sobie, także innym – świeże o tym lata.
Nowy Świat 		 15		 Przyznaniem dzielności o tej Ameryce
				 Nowy Świat staremu pokazał źrenice.
Portugalia 				 Portugali mieczem i swymi handlami,
				 więc bardziej kupiectwy niżeli wojnami
Części świata 				 przebiegli już wszędzie państw brzegi afryckie,
		 20		 poznali i kraje więc azyjatyckie
				od fretum do granic do ostatnich chińskich
				 i bez liczby insul, jak nakoło morskich.
Okrąg świata 				 Więc stanęła sfera w swojej okrągłości
				 zupełnego świata z narodów biegłości –
Dowód cyrkla na 		 25		 stąd jest cyrkiel, mapy świata obszernego,
świat
				 wymiernym w krainach prawie niezmiernego.
				 W czterech części świata przy swych elementach
				 Boskie to są dzieła, wizerunk w talentach.
Rzymianie

[C-Ć-K 25h: „Co”]
Nota

				 Co więc kiedy krewkość lubi?
				 Honor wzajem duszę gubi.
[C-Ć-K 25i: „Co”]

				 Co więc w sercu, toż by w mowie,
				 bywa czasem chytrość w słowie.
[C-Ć-K 31: „Kub / Kup”]
O KUBIE W STROJU BACHUSOWYM – Z NAŁOGAMI

				 Kup lampą stoi, gore na oleju
				 tylko do czasu, choć przydasz poleju.
				 Niedługo świeci – gdy kres dochodzi
				 na termin własny, do drzwi śmierć przychodzi,
Zguba 		
5		 światło ustaje, tak i w przyrodzeni
				 ciepło wątleje jak na odchodzeniu;
				już sensim stygnie, na trupa martwieje,
				 godzina zbytków z dostatku wywieje.
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Rozdział III. Literą C[-Ć-K]

[C-Ć-K 30-33b]

Gdy z damy Bachus, ach, jak postać dziwna,
nad podobieństwo, nad rozum przeciwna!
Widzieć odmianę, słyszeć o żywocie –
kto by rzekł kiedy taki dziw na świecie!
Nieszczęsny to nałóg, powód, od którego
kto więc przyczyną, na ten karb wtórego
odnosi notę i pamięcią zgoła
wszytko straciwszy, na tę pomstę woła.
Na ów sąd straszny dasz z tego rachunek,
będzie na duszy głośny o tym dzwonek.
Więc kto się chwyci nędznego Bachusa,
już tedy ten dom ogarnie pokusa –
nigdy pokoju już ani wygody,
w swarach, hałasach stąd jawne dowody.
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Nota

Nad miarę
Nota

Skutki

[C-Ć-K 32: „Cud”]
CUD OPISANY, KTÓRY SIĘ STAŁ
W KAMIEŃCU PODOLSKIM PO TURKACH
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Cud do podziwienia z Boskiej opatrzności,
godna do uwagi i do pobożności.
Było drzewo jabłoń na smętarzu farnym,
które podczas Turków nie było już jędrnym,
ni liścia żadnego, dopieroż owocu,
prawie jako uschłe, ni ciernie na klocu.
Gdy zaś Turcy wyszli z miasta przez traktaty,
drzewo wnet ożyło z owocem na wety.
Skoro obrodziło miłą zielonością,
ludzie się cieszyli z cudowną dzielnością.
Znak to łaski Boskiej jest to, co uważać,
gdy odtąd nie będzie święte miejsce mazać
przez burdę pogańską; jako się więc działo,
świeża o tym pamięć, co się przez nich stało.

Dziwna rzecz
do uwagi

Nota

[C-Ć-K 33a: „Cudzy”]

				 Cudze defekta radzi więc widzimy,
				 swoich zaś nałogów nie upatrujemy.

Nota

[C-Ć-K 33b: „Cudzy”]

				 Cudzym nigdy na karb,
				 więc pewniejszy swój skarb.

Ohyda
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[C-Ć-K 34: „Ćwikła”]
Żart

				 Ćwikła wnętrzne zwykła chłodzić nerki,
				 lepsza na to niż wędzone perki.
[C-Ć-K 35: „Czapka”]

Ludzkość

				 Czapka na uszanowanie ludzi
				 niech do ludzkości każdego pobudzi.
[C-Ć-K 36a: „Czary”]

Złość

				 Czarami miłość jednać nietrwałe są chytrości,
				 niewarowne jedności, zguba prawie wieczności.
[C-Ć-K 36b: „Czary”]
O CZARACH, GUSŁACH I SZEPTACH
Z WIEDŹBIARSTWE‹M› NIEBEZPIECZNYCH
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Straszne uwagi 		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
Ostatni koniec 				
				

Zabójstwo mere

Czary szatańskie straszne to są grzechy,
są z hardej złości, na piekielne miechy,
nadęcia straszne, na upadek, straty
wszelkiego mienia i dusze utraty.
Złością bliźniemu na zdrowiu zaszkodzić
i na fortunie sumnienie zawodzić,
w niebezpieczeństwo straszne się uwikle.
Jak ciężko takim potępieniem w piekle!
Spółki z tym duchem i z czarownicami
nieszczęśni ludzie, gdy z pokuśnicami
być za żywota – dopieroż po śmierci
robak sumnienia do serca przewierci.
Gusła i szepty, które są cygańskie,
więc z Łysej Góry, z nauk prawie babskie.
Zazdrość ślepotom, nieszczęsne zawody
na sądzie strasznym odkryją dowody.
Co tu tajemne, tam się już odkryje,
wszytko na placu więc się nie ukryje.

[C-Ć-K 37a: „Czas”]
O CZASIE WŁASNOŚCI
DO MAŁŻEŃSKIEGO STANU ABO DO ZAKONU
Własność

				 Czas jest własny w latach swej dyspozycyjej
				 do postanowienia brać się intencyjej,
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Rozdział III. Literą C[-Ć-K]

[C-Ć-K 34-40]

do którego stanu przy dobrym rozmysłu.
Jeśli do żennego młodzian swym umysłu,
starożytny zwyczaj we trzydziestu sześci,
pannę we dwudziestu, we czterech najwięcej.
Bo gdy w młodych latach, prędko się też starzą,
dzieci, dziatki rodząc, niezdolnością parzą.
Lecz gdy w słusznych latach, słuszne i potomstwo
przy swojej trwałości w odchowaniu męstwo,
będzie na pociechę do swego użytku
niemniej w swoim stadle w skutku i pożytku.
Gdy do duchownego – zażyć w tym uwagi
przy dobrym rozmyśle, nie żadnej odwagi,
ani nie z namowy, według lat dojrzałych,
a być jak kryształem w czystość doskonałych.
Ile na kapłaństwo – gdzie Boska ofiara
wielkiej tajemnice – Imć się niech nie para
natury lekkością przy tym powołaniu:
być wiernym duchownym przy swym poświęcaniu.
Straszny to bowiem stan Bogu służyć wiernie,
żyć statkiem, powagą, nie jak Judasz zdradnie.
Strzeż Boże zgorszenia stąd, ohydy jakiej,
straszne to przestępstwo, żywot ladajakiej.
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Termin czasu
Nota

Skutek
Stan duchowny

[C-Ć-K 37b: „Czas”]

				 Czas kres kończy w swój nagły termin,
				 a na grobie tylko zostawi kamień.

Nota

[C-Ć-K 38: „Cechowany”]

				 Cechowanych strzec się potrzeba,
				 lepiej mu dać opodal chleba.

Przestroga

[C-Ć-K 39: „Czego”]

				 Czego nie możemy więc chwalić,
				 też nieprzyzwoita i ganić.

Dyskret

[C-Ć-K 40: „Czerwiec”]

				 Czerwiec pokazuje przyszłe urodzaje,
				 ludziom są ubogim do chleba nadzieje.

Miesiąc
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[C-Ć-K 41: „Częstokroć”]
Afekt

				 Częstokroć w przypadkach bywają rozumienia,
				 zwykło to osłodzić rozumne napomnienia.
[C-Ć-K 42: „Czekać”]

Nota

				 Czekając każdemu końca,
				 bowiem śmierć skoczna do tańca.
[C-Ć-K 43: „Czeladź”]
O CZELADZI RÓŻNEJ SŁUŻEBNEJ
NA USŁUGACH BĘDĄCYCH

				
				
Powinność 				
czeladzi
				
		 5		
				
				
Nota 				
				
		 10		
				
Uwagi 				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				

Czeladź na usłudze, gdy przy powinności
słuchać więc powinni dowodem słuszności.
Bo sługa nie może nikomu sumnieniem
służyć, gdy z obrazą, dla Boga zbawieniem.
Lecz panom mają być zawsze wiernymi
i w każdej usłudze innej życzliwymi.
Panowie zaś, panie nad swoją czeladzią,
gdy przy powolności, mierzą się też piędzią.
Szanować ich trzeba, a nie zrzędzić z złością
ani fantazyją, bliźnemu przykrością.
Wiedząc w tym o grzechu, gdy przewodzić nad kim,
snadź że sam nie służył, kiedy w rzeczach za kim.
Panować nie umiesz, kiedy fantazyją
zrzędzić nie do rzeczy, a niewiarą żyją.
Więc na wierzchu tłusto dla tej wyniosłości,
w domu bardzo chudo, a łakome złości.
Chytrze też podchodzić na sługę potrzeba –
czy to jest drabiną takowym do nieba,
zelżyć, choć niewinnie, okazyjej szukać,
żeby to nic nie dać, a niewinne sfukać.
Więc dziś jesteś panem, a jutro zaś sługą,
po owej rozkoszy teraz orzesz pługą.
O, jak wiele tego w oczach są przykłady!
Było było kiedyś w dostatkach zakłady!
Miej fortunę kołem, bo się tak obraca:
raz będzie na górze, powtórnie wywraca.
Ach, w tym panoszeniu patrzyć trzeba końca,
z biedną harmoniją przychodzi do tańca.
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Rozdział III. Literą C[-Ć-K]

[C-Ć-K 41-44]

Trzy rzeczy na świecie pomsty swej wołają,
gdy sprawiedliwością na to już żądają:
za zabójstwa, krzywdy, a myto czeladzi,
przy takowych skonie duszę swą zawodzi.
Nie założysz kluczkę, ach, na onym świecie,
niewinne złodziejstwa na swym nosisz grzbiecie.
Ukrzywdzisz, uszczerbisz, krew – myto na tobie
zostanie-ć pochodnią, płomieniem o sobie.
Łacno nad ubogim dokazywać z krzywdą,
lecz przy twym skonaniu wyzują cię prawdą.
Jednym było wstydem, gdzie sługa nie zbędzie
długo w którym domu, teraz ledwie siędzie.
Co miesiąc odmieniać z chytrości i biedzie,
chyba by od strawy chciał służyć na ledzie.
Kupę czeladź chować, nałóg do próżności,
stąd prawie czas marny, powód nikczemności.
Dla asystencyjej tylko wiercieć piętą,
stąd będą zuchwalstwa, które są podnietą.
Na wszelakie złości przyczyną otia,
nie lada obyczaj, kędy są vitia.
Inne kraje sługę żadnego nie przyjmie
ni go chować będzie, kiedy nic nie umie.
Lubo muzyk jaki, lubo rzemieślnikiem
w porządek domowy znaczą urzędnikiem.
Gdzie czeladź spokojna, tak we dnie jak w nocy
ni słychać, ni widzieć napasnika w oczy.
Stąd będzie wskroczeniem, gdy nie jest próżniakiem,
przy bojaźni Bożej już nie lada jakiem.

[C-Ć-K 44: „Cygani”]
O CYGANACH, WŁÓCZĘGACH PRZEMYŚLNYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Cygani nieprz‹e›brani chytrością swą zdradną,
włóczęga ich na szkody – co mogą, to kradną.
Wróżą przez omamienie z mieszka prostych ludzi,
kto się im da, powoli w labirent zabłądzi.
Obojętni w przystaniu, gdzie jest jaka wiara,
wszytka ich w tym obłuda, inna w duchu para.
Ryby łowią na wędę uzdeczką kobyły,
więc towary z kupiectwa, z frymarku nabyli,
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rzemiosła u nich trwałe jako pajęczyna,
kogo mogą oszukać u nich to zwierzyna.
Egipski to naród, gdzie są krokodyle,
opodal ich minąć nie tylko na milę.

[C-Ć-K 45a: „Człowiek”]

				 Człowiek człowiekowi żywotem,
				 lubo też zgubą i przewrotem.
[C-Ć-K 45b: „Człowiek”]

				 Człowiek jest bliźniemu chociaż wygodą,
				 ustrzec się nie może jaką przygodą.
[C-Ć-K 45c: „Człowiek”]

				 Człowiek każdy – jako list drewniany –
				 każdodzienny podległy odmiany.
[C-Ć-K 45d: „Człowiek”]

				 Człowieka wtedy zwykli więc po śmierci żałować,
				 potrzebnego, dobrego dopiero przyznawać.
[C-Ć-K 45e: „Człowiek”]
NA NIESŁOWNYCH
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				

Człowieka słownego statek przyzwoity
jeśli kłamstwem zbywa lekkością przeszyty –
lepiej nie obiecać, bo w pamięci nota:
stąd będzie ohyda, kredyt zawrze wrota.
Ufności pozbędzie, więc i wiara ginie,
nie lada mi tytuł, gdy szalbierzem słynie.

[C-Ć-K 46: „Czujność”]

				 Czujność o sobie sprawuje trzyźwość:
				 kto jest ostrożny, w tym jest rzyźwość.
[C-Ć-K 47: „Czyli”]

				 Czyli na siebie, czyli za kogo,
				 jeśliś w tym winien, sprawisz się z tego.
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[C-Ć-K 44-49]
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[C-Ć-K 48: „Czystość”]
O CZYSTOŚCI DLA OCHĘDÓSTWA I ZDROWIA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				

Czystość, ochędóstwo na duszy i ciele
ozdobne krzyształem, zbawieniem się ściele.
Czystość przy pokorze – cnoty osobliwe,
człowieku każdemu prawie są życzliwe.
Przy wolnym sumnieniu żyjący przykładem
więc i w pobożności jest jasnym dowodem.
Kto się na tym świecie przy skromności czyści,
taki już na onym pewnie nie przeczyści.
Wzór jest wielkich panów: choć podczas zwycięstwa
Wielki Aleksander skrócił bezpieczeństwa
swe[go] z Daryjuszową i „Scipio” w wojnie –
czystość zachowali, nieczyniących zbrodnie
nad białogłowami, mogąc mieć po woli,
lecz wstrzemięźliwością dla przykładu gwoli
byli wizerunkiem przy ich poćciwości
i ubezpieczone zostały wolności.
Ksenokrat, filozof, dziwny był czystością;
Fryna, białogłowa, nader swą pięknością
nie mogła go przemóc, choć się położyła
podle niego w łóżku, całą noc gabała.
Nie przemógł Kupido, choć urodne były –
tą wstrzemięźliwością bogdaj wszyscy żyli.
Prawdziwe męczeństwo, kto się w tym zwycięży,
gotowa już palma, bo ją w ręku dzierży.

Zdrowiu i przystojności służy

Przykłady

[C-Ć-K 49: „Czyściec”]
O CZYŚĆCU BOJAŹLIWYM NA ZMARŁYCH
I ŻYJĄCYM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Czyściec polerowny ludzi zatwardziałych,
którzy bez pokuty są w grzechach umarłych,
z tego świata schodzą, nie wiedząc godziny,
giną w złościach, długach, z chorobnej przyczyny
więc nie w przejednaniu, bez satysfakcyjej.
Czy to taki obrząd ma być w intencyjej
według chrześcijaństwa z nauk na przestrogę,
którą mając jasną do zbawienia drogę?

Pokuty miejsce

Nota
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Czyściec przytrzymuje długo nasze winy
w upałach srogich, w czym jest nieodmienny.
Dowodem są pewnym przez znaki dusz samych,
które w oczach słyną, dość próbami jawnych.
Chodzą dusze, proszą dla poratowania,
w widocznej postaci swojego zbawienia.

[C-Ć-K 50: „Czynsze”]
Należytość

				 Czynsze, daniny czasu więc możności,
				 na święty Marcin dają z powinności.
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Rozdział III. [C-Ć-K 49-50] / Rozdział IV. [D 1-6a]
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ROZDZIAŁ IV.
Literą D
[D 1: „Dąb”]

				 Dąb drzewo trwałością trzysta prawie lat stoi,
				 tak jest w sobie trwały, że ledwie się siekier boi.
[D 2a: „Dać się”]

				 Dać się choć na respekt – rzecz niewarowna,
				 samemu się sądzić będzie gruntowna.

Urody trwałość

[D 3: „Dafnis”]
O DAFNIDZIE, DAMIE, ZMIANKA

				
				
				
				

Dafnis do upodobania w k’sobie powabną była –
swoją zachowując czystość, niedługo stąd przeżyła.
Od biednej uszła rozkoszy, którą tymże przeczyła
i z tejże przyczyny w drzewo bobkowe postać skurczyła.

Cnoty przyznane

[D 4a: „Dać”]

				 Dał ci Bóg rzetelne dary,
				 używaj na świecie miary.

Nota

[D 5: „Dalszy”]

				 Dalsze sprawy upatrujemy,
				 a bliskich rzeczy nie widziemy.
[D 6a: „Damy”]
O DAMACH:
JAKIE MAJĄ BYĆ W GŁADKOŚCI URODZIWE

				
				
				
				
		 5		
				

Dama pięknością, lecz i roztropnością
wiele pomoże takową możnością.
Ma być z Judytą prawie pobożnością,
z Kornelią mądrą i świątobliwością.
Z Deborą w sławie, z Zenobią pokorna,
niech i Abigail tu będzie pozorna.

Urody dowód
chwalebny

78

				
				
				
		 10		

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

Więc i Zuzanna dla wstrzemięźliwości,
Egipcyjaka – ta dla cierpliwości,
a z Magdaleny jest do pokuty wzór,
więc taki żywot, do zbawienia pozór.

[D 6b: „Damy”]
O TYCHŻE DAMACH DLA ICH WARUNKU,
PONOWIENIEM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Damy mają mieć swe ubezpieczenie
wszelkie od mężczyzny i uszanowanie.
Prawie należy dla ich poćciwości
zachować, słuszna, bez zdrady miłości.
Kto damie honor afektem wyświadcza,
tenże i sobie wzajemnie przywłaszcza.
Z wolna należy, bez żądze krewkości,
przez ślub do skutku przystęp do miłości,
a tak, przystojnie, bez grzechu żadnego
będzie warunkiem sumnienia dobrego.

[D 6c: „Damy”]

				 Dama z pokory skłonnością stanie za obraz,
				 będzie znakiem przystojności przyznaniem oraz.
[D 6d: „Damy”]

				 Damę dwóch sług prowadzi z ciężkością powagi jak jaką dzieże,
				 frant pewny dziwując się pyta, za co ją prowadzą do wieże.
[D 6e: „Damy”]
O GRUBIJAŃSKIEJ LUDZKOŚCI OCZYWISTEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Dama z grzeczności chcąc wyświadczyć ludzkość,
mąż na nię kiwnął, oczywista lekkość,
aby do gościa kieliszkiem nie piła,
z lekkomyślności, z sknerstwa go trapiła.
Zastawszy flaszę na stole poczesną,
sam się ohydził, dworską nieucieszną.
Gdy to niejeden z powieści uważał,
tę notę dotąd z pamięci nie zmazał.
Znać przecie zaraz od polityki brak –
oczy uważą przez takowy więc znak.
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Rozdział IV. Literą D

[D 6a-10]

[D 7: „Daryjusz”]
O DARYJUSIE, KRÓLU PERSKIM

				
				
				
				

Daryjusz, sławny król perski, zginął też dla pychy,
który będąc zwyciężonym, aż był potem cichy.
Kto się sam wynosi z sobą, jest człowiek lichy,
więc i do szczęścia użytkiem prawie bez pociechy.

[D 8: „Darmo”]

				 Darmo chcą prawie wszyscy,
				 jako w trzodzie w polu wilcy.
[D 2b: „Dać się”]

				 Da się po woli wódka i wino pić –
				 w rozum zdrowiu i w mieszku nie będzie nic.
[D 4b: „Dać”]

				 Dawszy więc gościowi cześć z solą,
				 dajże też i na jego wolą.
[D 4c: „Dać”]

				 Daj Boże w dobrą godzinę powstać,
				 radzić skutecznie, a w złą zaś przestać.
[D 9: „Dębowy”]

				 Dębowa wić, rózga śwież‹a› brzozowa
				 do karania zawsze złych bądź gotowa.
[D 10: „Dawid”]
O DAWIDZIE,
ŚWIĘTYM KORONOWANYM PROROKU

				 Dawid, król izraelski,
				 prorok koronny Boski
				 wszechmocności jest dzieło,
				 w cud światu udzieliło,
		 5		 gdy zwyciężył obroną –
				 stąd się zdobi koroną –
				 olbrzyma swą mężnością.
				Oswobodził możnością
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lud swój od tej przygody –
stąd pokój dla obrady.
Przez swe zasługi ziemskie
nabył też i Niebieskie.
Pokutne święte psalmy
modlitwą są jako palmy
chwały Boskiej, ofiary,
te są ufnością dary.

[D 11: „Dawność”]

				 Dawnością rzeczy dobre wynidą z pamięci,
				 prędzej zaś choć gorszego do świeżości wznieci.
[D 12: „Dawny”]

				 Dawny wszędzie ten jest obyczaj,
				 gdzie radzi, a gdzie nie – strzeż zwyczaj.
[D 13: „Dewotki”]
O DEWOTKACH W SWOIM POWOŁANIU

				
				
Wokacyja 				
				
		 5		
				
Nota 				
				
				
		 10		

Dewotki suszą jako nabożnice,
w częstym wzdychaniu kropiąc swe źrzenice.
W modlitwach zawsze w tej swojej ufności
nie tylko sercem użyły możności.
Nie dla pozoru i próżnej w tym chwały
w tym swoim stanie skutkiem używały.
Więc w powołaniu mają mijać plotki,
także i biesiad jako już dewotki
zapomieć świeckich, więcej się nie badać,
częściej niż w domach więc w kościele siadać.

[D 14: „Diaboł”]
O GRZECHU PIERWSZYM W RAJU WYGNANIEM

				
				
Retyrata 				
				

Diaboł zwiódł Ewę niby po włosku,
Ewa Adama słowy po czesku.
Anioł ich gromił: „Halt!” – po niemiecku,
z raju ich wygnał już po węgiersku.
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[D 10-16, w. 2]
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[D 15: „Delfin”]
O DELFINIE, RYBIE MORSKIEJ,
I INNYCH RYBACH
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		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Delfin, ryba morska ogromna w postaci,
gdy z morza w Nil wypadnie, dziwują się prostacy.
Walczy pojedynkiem zwin‹n›ie z swym wędzidłem,
jest do podziwienia kiedy z krokodylem.
W postaci jak monstro swoim podobieństwem,
królem nad rybami, panujący męstwem.
Muzyki radł słucha; kto go widzieć pragnie,
zagrawszy mu w cymbał, skacze jako jagnię.
Przy brzegu z nim inne gatunki w łowieniu
przez ten sposób będą snadnie w poimaniu.
Ludzie, strojąc figle, w maszkarach przebrani
ryby w zamamieniu z tych sideł zabrani.
Sieciami za nimi obstąpią ku brzegu
z uciechą w pożytek, gdy ma korzyść w progu.
W morzu dziwne monstra widzieć ich stworzenia,
na ziemi, powietrzu; nie więcej w rodzajach
napatrzyć się może, gdy się pokazują
w dziwnych swych posturach, kiedy się szykują.
Z Boskiej wszechmocności sekreta w nich jakie
na różne choroby, na leki wszelakie.
Służą i na pokarm swego smaku zdrowiu
prawie do sytości – z kuchnie i z połowiu.

Dziw do
podziwienia

Nota
Sposoby łowienia

Monstra

Sekreta

[D 16: „Dyjalog”]
DYJALOG CAŁEGO ŚWIATA –
SCENY CZTERECH ELEMENTÓW
I ZE CZTERECH CZĘŚCI ŚWIATA ZEBRANE,
Z INTERMEDYJAMI, PROLOGIEM, MUZYKĄ –
Z RÓŻNYMI NARODAMI
NIE BEZ UKONTENTOWANIA KAŻDEGO OPISANY
Prolog
Pierwsza osoba w biały‹ch› szatach przybran‹a›

				 Dyjalog obrazem stawa, wizerunkiem
				 repezentujący, ludziom upominkiem,

Pierwszy akt
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świata rodzajami, jako w tym wyborny,
wszelkich rzeczy w dziełach do wygód obszerny.
Z Boskiej opatrzności w swej doskonałości,
wszytko pomyśleniem, urodą z miłości.
W oczach jest każdego do tego użytku,
do mienia w ustaniu zażyje pożytku.
W czterech elementach natury własnością
skarbem i filarem są, prawie możnością.
O których tu miejsce w placu wyrażeniem,
w samej rzeczy dowód jasnym objaśnieniem
będzie i zwierciadłem w poznaniu istności.
Co Bóg wszechmogący stworzył z swej miłości
ile dla człowieka, który przy zwierzchności
być panem nad wszytkim przy swej dostojności.
Więc o tym certując w s‹c›enach i akcyjach
pilnością uważać i w intermedyjach
proszę uprzejmością przy tym zgromadzeniu
o audyjencyją, słusznością w poznaniu.
[a] Muzyka

Harmonija

				
				
				
				

Muzyka ogłasza przy swej harmonijej,
wzbudzając ochotą, od ckliwej manijej
powód dając chęci, osobliwie słuchem,
bowiem głos z muzyką nie pomoże głuchym.
Scena pierwsza

		 25		
				
				
				

Tu więc przy tym weściu persony wyraża
w czterech elementach wizerunk obraza.
Żółta i zielona, biała, są czerwona –
znak powietrza, ziemie, wodę, ogień równa.
[a] Powietrze – w swoim persona elemencie żółto ubrana,
w skrzydłach jak Merkuryjusz

Talent powietrza

				
		 30		
				
				

Ja swoją naturą ożywiam stworzenia
powietrzem wszelakie‹m› z Boskiego przejrzenia.
Beze mnie żadna rzecz ostać się nie może,
w życiu urodzajem mną się stąd wspomoże.
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Rozdział IV. Literą D

[D 16, w. 3-68]

Żyć, być, stać w swej sile przy każdym z żywioła –
co tylko na świecie – znajdzie się od wiela.
Beze mnie, gdziem nie jest, wszytko obumiera,
komu, gdym przytomny, żywot się otwiera.
W upałach gorących jestem ochłodzeniem,
złych zaraz fetorów zbywam wywietrzeniem.
I na morzu żaglom dopomagam torem,
jak młynom w potrzebie tym wygadzam wzorem.
Zbytnie wilgotności wysuszę czystością,
doznawacie tego, co czynię możnością.
Wzbudzę swe powietrze w śnieg, deszcz i na grady,
według silnych wiatrów, z których te są wady
wschodu i zachodu, z południa, z północy
z przykrymi zimnami, mając w swej to mocy.
Zaś na ukaranie złych postępków winy,
wichrem, grzmotem, burzą – z grzechów są przyczyny –
zdrowe me powietrze w morowe porzucam,
w zarazę na ludzie, na śmierć ich obracam,
wiele tysiącami ich w groby napełnię,
mało co więc żywych zostawię zupełnie.
Wpadam – i pod ziemię, na jej zatrzęsienie,
dmucham też na ogień na jakie spalenie.
Wzruszę nawałnością morskim żeglującym,
znaczne czynię szkody utratą toniącym.
Budynki rozwalam, lądy się padają,
rolne pola zgubą z ujmą odpadają.
Wzburzam srogie deszcze, powódź z tego bywa,
stąd są nawałnice, na szkody przybywa.
Lasy w drzewach łamię, zwalam ich z korzenia
z mej potężnej siły, z wiatrów wichrowania.
Więc w dobry i we zły jest tu w tym obyczaj
Pana Boga błagać o dobry mój zwyczaj.
[a] Zasłona fiera‹n›kami

		 65		
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Powietrze w odeściu po tej swej powieści
ptaka więc jakiego między ludzie puści,
dla onych uciechy, z swego elementu,
reprezentujący postać dokumentu.
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84

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

Muzyka

				
		 70		
				
				

Tu się muzyka potem głosi,
o audyjencyją prosi,
aby w tym swoim zgromadzeniu
nie byli w pogardzeniu.
[a] Europa, część świata,
która ma być w postaci po kawalersku w peruce i w płaszczu przybrana,
przy tym z asystencyją tych wszytkich, ‹we› własnym stroju,
w jakich w sobie różne z należytymi swymi insygnijami zawierają narody
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Część świata

Gdym jest Europą, przez to jestem sławna
w królestwach i księstwach, ich użyciem z dawna,
wielkich majestatach – światu o tym głośno,
w swym ubogaceniu obszernością jasno.
Hiszpańską, francuską, niemiecką i włoską –
królestwa koronne – jako też i Polską.
Portugalska, Moskwa, Albani, Tracyja,
Skandów, Niderlandów, Czechowie, Grecyja,
Macedoni, Węgrzy, Danija, Szwecyja,
Wołoch i Tatarów, Multan, Dalmacyja –
te są w mojej części znakomite państwa,
w wielkich portach miasta, obfitością ziemstwa,
w których święta wiara jaśnie kwitnie rzymska
w obrząd katolickiej prawie chrześcijańska.
Nauki mądrością w morzach żeglowania,
wszytko wedle myśli do ubogacenia.
Gdzie jest łaska Boża, we wszytkim dostatek,
rodzaj z urodzajem, w rycerstwie użytek,
rządne gospodarstwa, kupiectwa, rzemiesła,
w dzielych inwencyjach w tym naród przemyśla.
Cierpię w tym swój ciężar różnych dysydentów,
zgraje heretyków, bezbożnych studentów.
Więc we wszytkim jestem ozdobą osadna,
tylko ustawnymi wojnami niezgodna.
Pilniej by obrócić na oswobodzenie,
ach, Grobu Bożego w kraju Palestynie,
niźli między sobą w kłótniach niepotrzebnie
swe pustoszyć kraje prawie jak bezbożnie.
Więc tu o tym zmianką stosuję – własnością,
co jest w samej rzeczy i należytością.
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Zasłona fierankiem
Muzyka

				
				
		 105		
				

Muzyka jest ozdobą,
potwierdzając w te słowa,
przy tym akcie wygodą
dla skutku ta przemowa.

Harmonija
muzyki

Scena druga

[a] Ziemia – persona w swoim elemencie zielona w ubierze
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Ziemią jestem, matką wszelkiemu stworzeniu,
prawie gniazdem wygód i wyobrażeniu
wszelkim w postać rzeczom, co tylko na świecie
jest do odchowania – rozumem zeznacie.
Ludziom, ptastwu, bydłu, rybom, zwierzętami
rodzaj odchowuję swymi obrotami.
Życiem, wzrostem z ziemie i w nię się obrócą
według swej natury, jak się czasy skrócą.
Więc z swojej dzielności ziemne elementa
dodaję czerstwości z dostatków, talenta
w zbożach, w kruszcach, żyzność wszelaką wygodą,
żywnością do wiela w posiłek przygodą.
Z lasów, rzek i z drzewa, z stawów owocami,
pomyślną wiwendą pasieki ojcami
użyczam ustawnie, w towarach sposoby
pomnażam dla zysku z przemysłów potrzeby.
Wyniosła-m jest w górach, więc w kamieniach drogich,
w skałach i obłazach, w ich przemianach srogich.
Jestem z swej własności do karania złości
przy nieurodzajach, grzebiąc w swej wnętrzności.
Gdy nielutościwych w grzechach więc zabitych,
zapadam się na czas w złych ludzi opitych,
którzy końca miary w Bachusie nie mają,
a w grzechach śmiertelnych karania nie znają.
Ja z sobą nie rządzę – dzieło wszechmocności
w Boskich to jest rękach prawie do wieczności.
Ziemia przyrodzeniem swój wynosi rodzaj,
na swej głowie miasto snop zboża urodzaj,
pod pachą go trzyma, sunie na odeściu
ziarnem między ludzie jako i na przyściu.

Druga część
świata
Ziemie
Cnoty

Prowenta

Na ukaranie
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Fierankiem zasłona
Muzyka
Muzyki
harmonija

				 Muzyka przy swojej kapeli
				 w odpoczynek aktorom dzieli.
[a] Azyja, część świata –
persona w zawoju po turecku,
z insygnijami różnych narodów, których znajduje w tej części
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Azyją tu stawam tym głośnym imieniem,
znakomitą sławą wybornym naczyniem.
W swym kraju obszernam, więc nad inne części
według państw i królestw rzecz to sama iści.
W mej krainie był raj początkiem rodzaju,
Bóg stworzył człowieka zakonem zwyczaju,
który był u Żydów swym ustanowieniem
w przykładnych obrzędach pomocą zbawieniem.
Obiecaną ziemię w tej części naznaczył,
rodzaj z urodzajem tu prawie zjednoczył.
Tu się Bóg narodził, Stwórca wszechmocności,
wiele ludziom czynił z swojej wielmożności.
Stąd ewangelije święte opowiadał,
więc dla odkupienia na śmierć się i wydał,
by stąd naród ludzki upewnił wiecznością,
‹w› przykład z tej pokory żyli pobożnością.
Tu i z martwy powstał, chrzest swój postanowił,
wiarę chrześcijańską gruntowną odnowił
umarłych jak wskrzeszał i ślepych oświecał,
głuchych z skaz ocucił, od trądów oczyszczał,
po morzu wędrował, uzdrawiał choroby,
przy niezmiernych cudach dodawał sposoby.
Oczywiste sprawy: w takim zaślepieniu
ta część dotąd jęczy w wielkim podziwieniu,
gdy w pogańskiej sekcie upadły narody
w tej mahometańskiej, szalbierskiej ‹w› zawody.
Są jak zamamieni w tym swoim bluźnierstwie,
żyją jak bez oczów w swoim niedowiarstwie.
W których te są państwa: China, Tartaryja,
Syjam, Pegu, Cyrkas, Persyja, Syryja,
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Indyja, Licyja, Turcy, Arabija,
w tejże Bitynija, szerzy się Li‹d›yja.
Rodzi wiele rzeczy nad inne krainy:		
kruszce z klejnotami, które są nowiny,
w ziołach, korzeniach, lekarskie wygody
w różnych urodzajach, w specyjał jagody.
W miastach swych portowych wielkich przy osadach,
w fortecach, w rysztunkach przyznać w tych dowodach.
Tamże najeżdżają zdradliwie krainy,		
rzadko tam o pokój, gęste są ruiny.
Podróżnym w przejazdach, gdzie niebezpieczeństwa
od zbójców i zwierza, srogie więc tyraństwa.
Zwierza w swych gatunkach wiele ogromnego
w dzikości obaczy, więc z płodu różnego:
lwów, lampartów, tygrów, słoniów i bawołów,
wielbłąd, strusiów, osłów, capów, także mułów,
innych co niemiara w kraju nieznajome,
które tylko w Azjej ludziom są wiadome.
Lecz to wszytko próżność, gdy przy wierze głupiéj
państwa z krainami w prawdzie kiedy ślepi.

Prowenta

Nota

Muzyka

				 Muzyka w swojej rezonancyjej
		 190		 do przyznania w tejże intencyjej.
Scena trzecia

Woda – persona w swoim elemencie biała w ubierze
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Wodą będąc w sobie potrzebną w wygodzie,		
posileniem rodzaj, gdy prawie w przygodzie.
Upały ochładzam, pragnienia uśmierzam,
wszelkie zapalenia swą wodą umarzam.
Odchowuję życie, żywność daję rybom,
ptaki wszelkie, bydła, jako też i żabom,
w morzu, w rzekach, w stawach wygadzając statkom,
jest w tym zgoła ludziom niemałym pożytkom.
W różnych i likworach dla potraw, warzywa,
do wszelakich lekarstw i chymik używa.
Młynom, hutom, kuźniom jestem do wszytkiego
sposobna, wygodna użyciem prędkiego,

Element wody

Cnoty
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niestatki zmywając, gdy dla ochędóstwa,
więc do każdej rzeczy jako to do ziemstwa.
Deszcze, rosy spuszczam, mnożąc urodzaje
ogrodom i sadom; a w rolach sprzężaje
stąd uprawą orzą na chleb, na pożytek:
Co by bez mej wody mógł być za użytek?
Na fontanny z pompy w górę się wybijam,
dla uciechy ludziom w różnych kunsztach bujam.
W studniach, rząpiach swą wygadzam wodą,
gdziem jest na dorędziu, miejscu nie za szkodą.
W cieplicach mam cnoty, przy minerach – zdrowie,
w pomoc na choroby wyczyszczając mrowie.
Zapalenia gaszę, wszelkiej broniąc szkody,
gdy mnie w czas użyją dostawszy mej wody.
Chrzest bez mnie nie będzie; gdym święconą wodą –
czarta, czary, gusła odpędzam przygodą.
Zdroje, sztoki żywe – w swej czerstwości zdrowam
jestem i we mdłości w pomoc ich używam.
Na łaźnie potrzebnam, wszelkie zmywam brudy,
sytny się więc zmyje, jako też i chudy.
Użyje mnie każdy, mianowicie praczki,
nie mniej na kornety i na czuby szwaczki.
Jestem jak szydełko, ‹w› swojej subtelności,
przez najmniejszą dziurkę, gdy w nieopatrzności
przeciekam: w budynki, osobliwie dachy,
powoli ich gnojąc jak zbutwiałe łachy.
Jestem też nawalną, do powodzi skłonna
za występek grzechów, w skaraniu powolna.
Zatapiam i ziemię, lądy psuję, niszczę,
tęcza mnie z przymierza zatrzymuje jeszcze.
W zimie lodem marznę, do śniegów obrócą,
sanną mnie użyją, a z rynien wyrzucą
dla walnej rozcieczy, gdy wiatr ciepły wionie,
zawczasu ruinie póki się nie stanie.
Więc ten mój element w Boskich rękach wisi,
niech w grzechach obrazą będzie w ludziach ‹w› ciszy.
Woda swym zwyczajem chwali swoje krople,
miasto czapki – ryba, a z niej leją sople.
Wody sprawne rurką w odeściu sikawką
między ludzie lunąć więc czystą podlewką.
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Zasłona fieranek
Muzyka

				 A muzyka tonem stosuje,
				 do wesołości usiłuje.
[a] Intermedium Polcinella,

który ma być ubrany w kabacie, w pludrach skosistych aż do kostek,
w ormętlu bez kołnierza aż do pasa, z płótna zszyte w szachownice malowane,
czapka z czub{em} długim zawiesista tymże kształtem, w trzewikach przybrany

		 245		Pół larwy mieć na twarz dla swej wolnej mowy,
				 znakami pokazał aż od samej głowy
				 śmiałą prezencyją, jestami wyraził,
				 co w samej naturze dowodem się złożył.
				 Lekarskie nauki są do zabieżenia,
		 250		 ludziom do użycia, w zdrowiu wspomożenia,
				 gdyż wielom w przypadkach zawsze są podlegli,
				 ledwie do ratunku natenczas przyść mogli.
				Więc Sardanapalus, gdy szedł przez ulice,
				 żywot swój w tym równał prawie do śklenice.
		 255		 Środkiem drogą chodził jak wóz przy furmanie,
				 by nań co od z góry do śmierci nie spadnie,
				 mówiąc, żem jest dzbanem słabego naczynia.
				 Człowiek każdy skazom natury, stworzenia
				 ma się zawsze chronić od niebezpieczeństwa,
		 260		 żeby mógł jeść dłużej chleba z tego ziemstwa.
				 Lecz to w ostrożności są inne przygody,
				 bo człowiek dziurawy – wszędzie są dowody.
				 Więc to w rzeczy samej pokazuje znakiem,
				 jak jest wiele tych dziur – jako posuł makiem.
		 265		 Po ciele porami humory odchodzą,
				 z pokarmów, powietrza naturą przychodzą.
				 W oczach dwa są społem, w nosie także fury,
				 w uszach we dwu prawie aż do mózgu rury.
				 W gębie sroga dziura do samego gardła,
		 270		 a nienasycona w pokarmie dla jadła.
				 Bowiem na tę dziurę wielkie jest staranie
				 na obiad, wieczerzą, także na śniadanie.
				 Drugi jest jak bez dna, jako wilk w jedzeniu –
				 nie może nasycić brzucha w przyrodzeniu.
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W pępku także dziura, aż przy samym pasie –
oddech dla natury, gdy przy swoim czasie.
Są i inne lufty przy własnej naturze,
kto chce o nich wiedzieć, zostają w swej porze.
Więc kto się domyśla, pewnie się rozśmieje,
przy swojej własności wie już, jak się dzieje.
Abym nie pokazał, z tym znakiem odchodzę,
przy waszym zgadnieniu repliką dowodzę.
[a] Afryka, część świata –
persona w pstrym zawoju z turecka,
z insygnijami różnych narodów, którzy się w tej znajdują części,
ubrana
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Część świata

Afryka w swej części panuje krainach,
zwierzchnością, możnością, lecz w różnych odmianach:
sławą przy rycerstwie w królestwach nawalnych,
przy obfitych polach i w miastach osadnych.
Przy Czerwonym Morzu, gdzie Mojżesz hetmanił,
w cudach lud żydowski z Egiptu uwolnił,
w tej mej części świata obszernam jest w sobie,
w tr‹yj›anguł złożona przy swojej podobie.
Państwa w niej są: Egipt przy Etyjopijej,
Adel, Magadaco, Benin, Abbasyjej,
więc Monomotapa, Quiloa, Cefala,
Loango, Libija, Kongo i Angola.
Także Numidyja, po tym Barbaryja,
gdzie z Maurami wielka dzieje się furyja,
Fessa i z Tuniskiem, i Cyrenaika
w tym swoim okrągu, także Marmaryka.
Lud przy swych osadach prawie jako dziki
w wielkim bałwochwalstwie, a w rozbojach męki.
Turczyn, Hiszpan, fortec z Portugalczykami
w wielu państwach mają w osadach z zamkami.
Suchość tam jest sroga, bo deszczów nie znają,
bez rzek, stawów, jezior – rosą się parają,
gdzie o wodę trudno, rzadko kędy widzą,
z sobą wszytko wiozą, gdy podróżni jeżdżą.
Lasy, puszcza wielkie prawie nieprzebyte,
pustyń co niemiara stąd są nieużyte.
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Dla Arabów zbójców, Murzynów najazdem
niszczą tam osady tyrańskim zapędem.
Góry są skaliste, gościńca żadnego,
lud tylko przy miastach dla pola dzikiego.
Zwierz tam dziki, bystry, których się warują;
gdy kogo napadną – śmierć, lub się smarują.
Srogie tam bestyje w tych się rodzą krajach:
lwi, smoki, tygrysy w swych panują gajach,
lamparty z gadziną w swej jadowitości
ludzie w proch zajedzą bez wszelkiej litości.
Muły, osły, słonie, także i wielbłądy,
koty morskie, małpy – gęsto ich tam wszędy –
papug, koczkodanów i okrutn‹ych› smoków.
Wielkość krokodylów, w iskrach bazyliszków,
w ogniach salamandry i gryfów skrzydlastych,
jaszczurów z dzwonkami, kaczek zielonastych.
Mira zaś, aloes różne z balsamami,
w kruszczach i korzeniach, także jedwabiami:
bogata w towarach, w przyznaniu jest godna,
w różnej obfitości prawie rzecz dowodna.
W gospodarskich bydłach swe mają użytki,
z różnych innych wiele rodzajów pożytki.
Prawa niezwyczajne, w rządach prawie gwałty,
wszytko od niewoli w przymusach jak żarty.
Bez wiary dzikością, pyszną wyniosłością
w krainach gorących cierpią z okropnością,
lecz upały gorsze, gdy w pogaństwie żyją,
bo tego już suchą więc wodą nie zmyją.
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Dzikie zwierza
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Muzyka

				 Kontynuuje muzyka aryjej dodając,
				 przy swym wyrażeniu do uciech przydając.

Muzyka

Scena czwarta

[a] Ogień – w swoim elemencie persona w ubierze czerwona
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Ogniem swym zarzewia i płomieniem rzewnie –
czy może natura żyć na świecie bez mnie?
Każdą rzecz ogrzewam, do zdrowia pomagam,
swoim ciepłem prawie ile słabych dźwigam.

Ognia elem[ent]
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Cnoty ognia
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Wiatry ostre, przykre – jestem im odporem,
śniegi, lody, mrozy tym topię pozorem.
Metala i kruszce w czystość poleruję
w hutach, w kuźniach, w kuchni w dobroć moderuję.
Wszelkim rzeczom prawie stąd bywam wygodą,
zgoła wszelkim stanom w posiłkach przygodą.
W pożytkach wszelakich każdy mnie użyje,
beze mnie już pewnie żaden nie utyje.
I w świątnicy Pańskiej zdobię za te dary,
którym jest od Boga świcę na ofiary.
W nocy jestem jasna, ich tłumiąc ciemnicę,
w otchłaniach widoczno, gdy zapalią świcę.
Bez mnie wstępnym boju nie może być wojna,
ani do pokoju, kiedy nie jest zbrojna.
Światło nie może być bez mej jasnej świce,
bez mnie żadnej dobyć nie może fortece.
Ogień mój ma pozór, kiedy są tryjumfy,
ludziom jest uciechą, cieszą się i nimfy.
Mars mną też panuje i z Merkuryjuszem,
niemniej także Wulkan swoim genijuszem.
Krzemień, drewno, siarka, smoła, słoma ‹z› ogniem –
są to moje dusze rychłym zapaleniem.
Ludzi starych trzymam ile przy kominie,
by mogli żyć dłużej przy swojej ojczyźnie.
Babom ustawiczny, dając mi w tym chwałę,
na czas nieostrożne prędkością popalę.
I młodszym też także w przygodzie potrzebny –
wszelkiemu stworzeniu. Komuż nie sposobny?
Jestem też przeciwny: gdy na ukaranie
w perz, węgle, popioły, jako więc przypadnie,
obrócę: zniszczywszy, jak się właśnie przyda.
Sodomą, Gomorą nie zratuje woda.
Z powietrza piorunem zapalam budynki,
są tego powodem grzechowe uczynki.
Wszytko w popiół spalę, okrom salamandry –
ma ze mną społeczność elementem – mądrej.
Gorę w górach strachem, kominem piekielnym,
miejscem, gniazdem w czyśćcu, w samym piekle dzielnym.
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[D 16, w. 343-412]
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Plac ten naznaczony jest na potępionych,
kto więc w ten loch wpadnie, znak niewybawionych.
Trapię przy czartowskich kuchcikach; pieczywa
chroń się, zły człowiecze, gęstego warzywa.
Ogień swą własnością, przyznając, potrzebny,
do wszelakich wygód prawie jest sposobny.
Więc na swym odeściu puścić dla uciechy
między ludzie race – nie bez ich pociechy.
Muzyka

				
		 390		
				
				
				
				
		 395		
				

Muzyka tonuje, przegrawa kuranty,
wzbudza wesołością, wyraża balety.
Dla której pamięci o tej komedyjej
było na przestrogę w takiej melodyjej.
Łacno komu wolą lekkomyślnie upaść,
jakby bez rozumu i bez wiary przepaść.
Żal już, gdy nierychły w pokutach zabyli,
od wszelkich dostatków i dusze pozbyli.

Harmonija

[a] Ameryka, część Nowego Świata,
persona półnaga od pasa, z piór fartuch po kolana,
na głowie z tychże wokoło jak korona,
z łukiem i oszczepem po indyńsku ubrana,
z asystencyją różnych narodów, które się w tej znajdują części

				
				
				
		 400		
				
				
				
				
		 405		
				
				
				
				
		 410		
				
				

Ameryka moja niedawno zjawiona
od tak wielu wieków, dziwnie znaleziona
więc przez Kolumbusa z przewagi hiszpańskiej –
był mi torownikiem w Nowy Świat indyńskiej.
Który‹m› to gościńcem Hiszpani i Angli,
Włosi, Francuzowie, Belgi, Portugali
trafili; w nierządzie, w srogim bałwochwalstwie,
w nałogach bez wiary, zwierzchności, w zuchwalstwie,
w brzydkiej samojedzi, w zbytkach i pijaństwie,
bez sprawiedliwości, górą przy szataństwie,
w dziwnych trahedyjach marnie tam lud ginął
w wielkich okrucieństwach, upadkiem nawinął.
Bowiem jako dziki ni bydło w osobie –
bez nauk, pism, światła – w tej byli podobie.
O, z jaką trudnością w dobre obyczaje
przyszło reformować te ludzie w zwyczaje!

Autor wynalazku tego świata
nowego

Jaki tam był
nierząd
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Najtrudniej z nałogów, więc od samojedzi,
oderwać ten naród, od czartowskiej jędzy,
także od pijaństwa, skąd były szaleństwa
w sprośnych obyczajach, różne bezpieczeństwa.
Ich samych niewolą, stratą zdrowia, duszy,
których w tym zaćmieniu na sumnieniu suszy,
więc na to już prawo pod gardłem stanęło,
kto by w tym się ważył – a tak to ustało.
Ludzie obojej płci nago tam chodzili
bez wszelkiego wstydu i mizernie żyli.
W uszach, w nosie dziury, ciała farbowali,
w pierzu, w skórach zwierza w stroju używali.
Handlów i rzemiesła żadnego nie znali,
do użytku bydła ni koni nie mieli.
Świń, kóz, owiec, osłów, kotów żadnych ni psów
w tym kraju nie znali, pogotowiu lisów.
Życie tylko z pola, prawie owocami,
zwierzem także dzikim, posiłki z rybami.
Żelaza nie mieli, wiele innych rzeczy,
które teraz mają w osobliwej pieczy.
Teraz tam jest światło jasne świętej wiary
wszelkiej pobożności i dla nauk – fary.
Krainy w królestwach, w różnych swoich państwach,
te w niej części leżą w osobliwych ziemstwach
władzy chrześcijańskiej przy sprawiedliwości,
w obyczajach słusznych, w odmianie zwierzchności.
Krainy są składne, we wszytkim podobne,
do rodzajów wygód użyciem sposobne:
Norumberga, peninsula więc Meksyka,
Granata, Floryda, tudzież i Gwastyka,
Ottomija, Mechioakan, Quivira,
Culijakan, Gwatemala – cudna mira,
Jukata, Brazilija, Peru i Chile,
gdzie tam wodą, ziemią jeździć trzeba chwile.
Kucko, Quito, Tukumija, Kikimeki –
teraz tam już słyną w krajach Boże męki,
Święty krzyż, krom wysep, do przyznania państwom.
W jakich są dostatkach, równają się ziemstwom
w gospodarstwie teraz: są otwarte role,
w łąkach, sadach, lasach, pożytkowe pole.
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Rozdział IV. Literą D

[D 16, w. 413-486]

W zbożach też przednich pszenice nie mieli,
ledwie co na polu w zbożach co pożęli.
Wszelkie teraz bydła zwozem z Europy,
w ogrodach jarzyny, są także i rzepy.
Kruszce złota, srebra i inne metala
przy swoim dostatku mają ich do wiela.
Lekarskie więc zioła różne i korzenia,
jedwab, cukry, balsam, do klejnot kamienia.
Gdzie tam wojny srogie, więc z europ‹ej›skimi
z królem Matezuma, z innymi ziemskimi.
Wiele poginęło z hardego uporu
dla swojej zwierzchności, nie mając do sforu.
Łuki a oszczepy w kupie, w gminie srogiej,
od strzelby padali jako muchy mnogiej.
Więc z choroby ospy, której tam nie było,
od naszych zarazą strasznie poginęło.
Pan Bóg cud objawił narodowi temu,
bo się może zrównać w tych państw już każdemu.
Już tam teraz dobrze, jak po chrześcijańsku,
rzymskiej pobożności zostając w tym związku.
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Pomoc
{Dos}tatki
Prowent
{Woj}ny zgubą

{…} miałkie

Prowidencyja

Muzyka

				
				
		 475		
				
				
				
				
		 480		

Muzyka nie prześpi swojej powinności,
która w tym zbudzeniu jest do wiadomości.
Bo lud w swym mniemaniu, że tylko na świecie
Rzym, Kraków i Kleparz – teraz to uznajcie
czytaniem, słyszeniem, jak jest świat obszerny
w królestwach bez liczby, a jaki ogromny
w niezmiernej osadzie naród nie zrachuje,
w obszernym okrągu świat ich usiłuje.
Intermedium

				
				
				
				
		 485		
				

Persona ubrana w kolorze błękitnej
dla tego więc aktu tej powagi świetnej.
W prawej trzymać sferę, w lewej zaś zwierciadło,
całego czyni świata w rękach obiecadło.
Zwierciadło wyraża ziemskich państw ta sfera
w tym okrągu świata, wizerunk otwiera.

Muzyki {…} nota
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Przemowa intermedianta
Świata
proporcyja
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W zaćmieniu 				
upornych
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		 510		
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Nasłuchaliście się, jaki świat obszerny
i w ogromnych osad, w narodach niezmierny.
W różnych jako żyją dziwnych obyczajach
prawie z podziwieniem, które są w zwyczajach,
w językach różnością, w błędach rozmaitych,
w sforze grubijańskiej, prawie nieużytych –
ludzie jak w zaćmieniu; gdzie kwitnęły raje,
jasnymi cudami oświecając zgraje
nauką gdy Boską świętej pobożności –
w tych się krajach działy ludziom dla miłości.
Lecz upór pogański dla swej woli gwoli
w ścierwiu, w zbrodniach, w zbytkach miał w sobie po woli.
Więc bez wiary żyją jak bydlęta dzikie:
zwierciadło w zasłonie, obyczaje brzydkie.
Ach, jako z tych krajów wy, ludzie, z swych błędów
ciężki dasz rachunek, swywolnych obrzędów.
Panowie w dostatkach, w rządach przy zwierzchności,
którzy w sknerstwie żyją – co mi za możności? –
znakiem wielmożności; podłych to jest zwyczaj –
lepiej w tym uboższy używa obyczaj.
Każdy ma żyć człowiek według swych dochodów,
więc w części obrócić dla własnych rozchodów.
W pierwszej ma być życie, domu opatrzności,
na dobre uczynki także z tej możności.
Potomstwu i krewnym dla miłości gwoli,
pamięcią ludzkości będzie to do woli.
A przy tym za dusze, na czym rzecz zawisła,
przy tej uczynności do zbawienia przyszła.
Ubodzy zaś inni, którzy przez niedbalstwa
przyczyną utraty, ile dla pijaństwa
w karczmach biesiadować, na kartach przegrawać,
w kostki, w dudy, tańce, muzyki pilnować,
służyć ani robić, a po sukniach gluzy
z napaści, na czele i po grzbiecie guzy.
W niestrzemięźliwości są przyczyną muzy,
zgromadzeniem worka pewnie stąd nie płuży.
W łachmanach z bławatu, jak wiele w sukni łat,
liczbą nie zrachuje w przemarnowaniu z lat.
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Rozdział IV. Literą D

[D 16, w. 487-560]

Twarz już jak nabrzmiała, patrzy jako sowa,
w żadnej ućciwości nie usłyszy słowa.
Wszytko lekkomyślnie, prawie są bluźnierstwa,
łapka w marnym życiu tuż niebezpieczeństwa.
Takich jako wiedzie do skonu jakiego
moment za wszytek czas do lada jakiego
końca mizernego; który ledwie dycha,
a przecie o karczmie a do kufla wzdycha.
Kto w żywot ultajski nałogiem się wlepi,
rzadko więc już taki bacznością pokrzepi.
Wolny świat na wszytko, kto go umie zażyć
rozumem, bacznością, na dobre go użyć.
Wszelkie w nim wygody, obszernych map sfera,
każdemu w pożytek wygodą otwiera.
Władzą przy rozumie, gdy sobie obmyśli,
zażyć może świata prawie wedle myśli.
Zwierciadło do prawdy wizerunkiem stoi,
przy sprawiedliwości tych niesnaki goi.
Zwierciadło wyraża każdego osobę,
z martwego, żywego – uczyń z siebie probę:
widzisz się być w zmysłach, wiedz też o swym życiu,
słysz i o zbawieniu, nie tylko o piciu.
Wszytkiego jest gruntem, gdy szczęśliwy wieniec
z lat życia: uczynków taki będzie koniec.
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Użytek świata

{…} podobieństwa

{Grunt} wszytkich {r}zeczy

Muzyka

				 Muzyka się śpieszy więc przy konkluzyjej
		 550		 z ukontentowaniem w dalszej okazyjej.
Konkluzyja aktu

				
				
				
				
		 555		
				
				
				
				
		 560		

Przy tym zgromadzeniu zacnych audytorów,
osobliwie bardziej niemniej i lektorów,
dziękować należy za tę prezencyją,
wyświadczony afekt i pacyjencyją.
W czym na tej krótkości nie było do smaku,
więc na dzień piątkowy nagrodzę przy maku.
Tymczasem w tym roku, gdy nastaną Raki,
stanie wam dyjalog już nie lada jaki.
Potem czas jesieni nie minie miesiąca,
gdy w kniejach myśliwcy szczują na zająca.

{Har}monija
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Cały świat jest w sobie prawie dyjalogiem,
darmo jeść nie dadzą, kto nie orze pługiem.
Wszędzie molestyja, w Persyjej Medyja,
a po wszytkim świecie w ludziach komedyja.

[D 17: „Dyjament”]

				 Dyjament jest twardy, twardszy bywa upór
				 niezmożny w prawdzie własny – jak krzemień z gór.
[D 18a: „Dyskrecyja”]

				 Dyskrecyja, baczność, choć makaronice,
				 waruj się – po polsku byś nie stukł śklenice.
[D 18b: „Dyskrecyja”]
O DYSKRECYJEJ
PEWNA NOTA
Szkodą i krzywdą

				
				
				
				
		 5		
				

Dyskret, niedyskret z prace, więc daremny wyrok:
gdy wół trochę poorze, trzeba dać mu obrok.
Służyć komu z wygodą, a na stole sucho –
gruby to jest postępek, kiedy z worka głucho.
Dzięką, ceremoniją całe zbywać pustki,
a za to ani kupi i do nosa chustki.

[D 19a: „Dla”]
{…}iga

				 Dla przyjaciela szczerego i dobrego
				 utraktowaniem użyć kogo mądrego.
[D 20: „Dlatego”]

{…}kład

				 Dlatego więc złych sądem karali,
				 aby się drudzy groźbą kajali.
[D 19b: „Dla”]

{Zazd}rość

				 Dla zdrady, chytrej za‹z›drości,
				 nie chwal więc swej majętności.
[D 21: „Długi”]

{…}tnie

				 Długi gniew a prędki: gotowa rozpacz.
				 Kogo to dotyka, nie będzie mógł spać.
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Rozdział IV. Literą D

[D 16, w. 561-564 – 24d]
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[D 22: „Długo”]

				 Długo się taki na życiu myje,
				 kto sobie dobrze na świecie żyje.

{…}dobry

[D 23: „Dłużnik”]
O DŁUŻNIKACH BEZBOŻNYCH
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Dłużnik jak niewolnik, dotąd bez sumnienia,
gdy bliźniego z krzywdą, jest jak bez imienia.
Więc jak za żywota, tak bardziej po śmierci,
bez satysfakcyjej sumnienie go wierci.
Nigdy nie jest wolny, kiedy się nie łatwi,
co powinien właśnie, będzie jako martwy.
U takiego się strzec obiadu, wieczerzy,
by za jednę ucztę za kilka cię sparzy.
Miał stąd przyczynę, że cię też częstował,
przy swej bezbożności regestrem rachował.
Więc ile tych czasów dla przewrotnych ludzi,
do tej ostrożności niejednego budzi.
Lepiej się swą w domu porcyją zabawić,
wiedzieć, komu ufać, treści swej nie zbawić.

[D 24a: „Dobry”]

				 Dobra wtedy będzie wieść,
				 kiedy niosą na stół jeść.

Pos{iłek}

[D 24b: „Dobry”]

				 Dobrego człowiek gniazda, gdy samym wychowaniem
				 będzie domowi sława, ludzi uszanowaniem.

{Ho}nor

[D 24c: „Dobry”]

				 Dobremu zawsze na wszytkim dobrze,
				 taki w nieszczęściu nigdy nie żebrze.

{Sk}utki

[D 24d: „Dobry”]

				 Dobre, życzliwe bywają rady,
				 kiedy nie będą w przyjaźni zwady.

{Szcz}erość
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[D 25: „Dobrze”]

				 Dobrze ten zawsze i szczerze radzi,
				 co nierad ludzi w miłości wadzi.
[D 26: „Dobrodziejstwa”]

				 Dobrodziejstw bywają wiele,
				 wdzięcznych zaś prawie niewiele.
[D 27: „Dobro”]
DOBRO POSPOLITE W PAŃSTWACH,
GDY NIE JEST W SKUTECZNYM RZĄDZIE
Zabiegłość
państwa na czym
należy

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Dobro pospolite kto rwie, miesza, psuje,
więc w innej obradzie sam się też wyzuje.
Nota osobliwa, gdy dla swej prywaty,
na ojczyznę swoję podżega podniaty.
Prawie na ruinę bez respektu łudzi,
a ile ubogich na ohydę wzbudzi!
Bo na czym należy w tej państwom całości,
ach, prawdą, sumnieniem dla Boskiej miłości,
choćby też swej krzywdy – należy ustąpić,
dobro pospolite nie zawieść, nie tępić.

[D 28a: „Dom”]

				 Dom błogosławiony zawsze stąd jest szczęśliwy,
				 kędy zgoda mieszka, gdzie przyjaciel życzliwy.
[D 28b: „Dom”]

				
				
				
				

Doma bywa strojno, przy dworze myślistwo,
na wojnie zaś hojno, w karczmie bezpieczeństwo:
tam już zła porada, nieszczęście przypada,
gotowa zawada, a w różności zwada.

[D 29: „Dopiero”]
O WOJENNEJ AKCYJEJ
Niedbalstwa
nieostrożności

				
				
				
				

Dopiero więc konia i oręża szukać,
gdy prawie z obozu czas się już potykać.
Wojskiem jak myślistwem robić zawsze trzeba,
czasowi wygodzić respektem dla chleba.
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Rozdział IV. Literą D

[D 25-36]
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		 5		 Więc bez uciążenia darmo nie płacili,
				 dla ludzi ubogich te wojny skrócili.
[D 30: „Do prawa”]

				 Do prawa worek pieniędzy dołóż,
				 a dwa pilności do tego przyłóż.

Nota

[D 31a: „Dosyć”]

				 Dosyć to mądrego, co podchodzi franta,
				 a gdy sztucznego podchodzi natręta.
[D 31b: „Dosyć”]

				 Dosyć się ten słusznie przypomina
				 wiernie służąc, myta upomina.
[D 32: „Dowcip”]

				 Dowcip zwykł nauką wynosić,
				 więc pamięć przed ludzie przynosić.
[D 33: „Doznać”]

				 Doznać zawsze tego, gdy sam spróbujesz,
				 nie zaraz posądzać, aże skosztujesz.
[D 34: „Drabina”]

				 Drabina wzgórę ludzi prowadzi,
				 pnąc się po szczeblach, dojdzie, dogodzi.
[D 35: „Drekselijus”]
O DREKSELIJUSIE, PIŚMIENNYM AUTORZE

				
				
				
				

Drekselijus użył pracy pisać o wieczności,
co uczynił dla bliźniego na dowód miłości,
co jest właśnie dla przykładu, rzecz godna pochwały:
„Nie każdemu się to wiedzie” – głowie przyznawali.

Autor piśmienny

[D 36: „Drogo”]

				 Drogo to sobie każdy szacuje,
				 kto komu zbytnie cnotę nicuje.

Nota
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[D 37: „Drogość”]
O DROGOŚCI ŻYWNOŚCI,
SKĄD POCHODZI PRZY ZABIEŻENIU

		 		
				
Nieporządek 				
stanu
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				

Drogość stąd żywności dowodnie pochodzi:
przez nierząd zwierzchności to licho dowodzi.
Przekupek niemała kiedy ich jest liczba,
stąd bywa pospólstwu do żywności ciżba.
Oczywistna drogość przez te ich zabiegi:
psują, podkupując – trzeba użyć cięgi.
Inne się znajdują tych przekupek w polu,
inne na przedmieściu, w mieście, na podwalu.
Na lekki chleb snadno, na szalbierstwa łacno,
służyć, robić ciężko, tylko im tak smaczno.
A jest tego mnóstwo, więc bab nie przeliczy,
jedną, drugą w ‹z›dradach do złości wyćwiczy.
Przez te ich zabiegi do targu wożącym
psują, drożą wszędzie te baby chodzącym.
Dopiero pospólstwo jak przez ręce czwarte
kupić im przychodzi, gdy wrota otwarte!
I swywoli babom jak chcą, tak się wiedzie:
stąd pospólstwu bieda upadkiem przywiedzie.
Niechaj w ty‹m› będzie brak i liczba przekupek,
żeby prowijanty każdy przywiózł chłopek
prosto więc do miasta, bez tych bab do targu,
aby sobie każdy kupił gdy bez borgu.
Instygatorowie z swej jurysdykcyjej
baby do dyb, w klatkę mieć ich w dyrekcyjej.
Uskromić to licho z wygodą pospólstwa
będzie rzecz chwalebna zganić bezpieczeństwa.

[D 38a: „Drzewa”]

				 Drzewa kiedy więc z liścia wcześnie opadają,
				 ludzie już nie tak przykrej zimy spodziewają.
[D 38b: „Drzewa”]

				 Drzewa w sobie dotąd żyją,
				 póki ludziom pożytkują.
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Rozdział IV. Literą D

[D 37-41]
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[D 38c: „Drzewa”]

				 Drzewa z ochroną użyć potrzeba,
				 wzrostu poczekać nierychło z nieba.
[D 39: „Dudy”]

				
				
				
				

Dudy w karczmie zawsze buczą
przy opiłych, zbytkiem huczą,
chłopskie w słowach, proste dziwy:
napasnicy i zelżywi.

[D 40: „Dufać”]

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

NA POSTPOZYCYJĄ
NOTA

Dufając w swoim szczęściu, krzywo na mnie teraz
patrzysz ni wilk na owce – znak odmiany zaraz.
Jeśli z pychy nierozum – na stopnie patrz blisko
kiedy idziesz na górę: na dół zejdziesz ślisko.
Żądasz byś był widzianym, więc wchodzisz jak natręt
między pany – w szyderstwo na konfuzyją wstręt.
Stąd bywa okazyja, gdy o cię pytają
dla tej konwersacyjej, ohydą żądają.

[D 41: „Dusza”]
O DUSZY ROZUMNEJ ŻYWOŚCIĄ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Dusza od Boga istna żywością,
ciało z natury – chucią, czujnością.
Dusza żywotem w ciele czerstwości
dodaje ducha przy rozumności,
chceniem porusza swojej naturze,
w namiętnościach sprawuje burze
ciałem kierując, w swym duchu ciało
przy swoich zmysłach wygodę miało
w swym przyrodzeniu, której skłonności
zażywa tego wedle możności.
Musztukiem rozum – jest w tym istota,
przy jakim stanie zbywa robota.
Dusza chciwością niech będzie czysta
w swej ostrożności, bo jest wieczysta.

Lekkość
Nota
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[D 42: „Dwakroć”]
PRZESTROGA W NAPOMNIENIU

			
				
				
Nota 				
		 5		
				
				
				

Dwakroć ten zawsze grzeszy,
kogo więc wstyd nie ruszy.
Żyć cnotą – to jest istota
w szczerości, jak prostota.
Nigdy chytrość niepłatna,
wszędzie na wierzch udatna.
Wilka po ogonie znać,
zdradę zaś w prawdzie poznać.

[D 43a: „Dwa”]
O CZELADZI SŁUŻEBNEJ

			
				
Włóczęga 				
				
		 5		
				
				
				

Dwiema oraz panom służyć,
właśnie jak Cyganom wróżyć.
Często odmieniając pana,
w mieszek nabędzie Cygana.
Lichota stąd, kto się kręci,
gdy w służbach się często wierci,
próbując, gdzie słodszy chleb.
Taki godzien bardziej niż w łeb.

[D 43b: „Dwa”]
O KRESCENCYJEJ RÓŻNEGO W POLU ZBOŻA

		 		
				
				
				

Dwie niedzieli kwitnie, dwie już wysypuje,
trzecie dwie dojrzewa, ziarno następuje.
Cepak się gotuje i młyn się spodziewa,
po miarce do pieca – głodnych chleb nadziewa.

[D 44a: „Dworski”]
O DWORSKICH W OFERTACH SKUTKI

				
		 		
				
				

Dworskie więc oferty – malowane jajka.
Jeśli temu ufać – osobliwa bajka.
Mający prywatę, bardziej jak wygodzić,
niźli komu służyć – a prędzej zaszkodzić.
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[D 44b: „Dworski”]
O DWORSKIEJ CHOROBIE ZMIANKA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Dworską więc chorobę, cudzoziemską, trują,
iż z nieczystej chuci – żarty ludzie stroją.
Lecz temu niemiło w tej już sparzelinie,
gdy za marną chwilę nieskoro przeminie.
Dla biednej rozkoszy lekarstwa z ckliwością
jęczeć, aże groza, prawie z cierpliwością:
w kontuszu sosnowym dusić się i kurzyć,
być jak w ciemiężeniu, po kołnierz się nurzyć.
Kto miał kiedy dworską – pamiątka do biedy,
czy spróbował kiedy, będzie ją miał wszegdy.
Trudna do wycnienia, kiedy się wkorzeni –
w plamach, gruzach, znakach człowieka odmieni.
Lepiej na czas dmuchać, choć na zimną wodę,
niż kiedy przywiedzie zawijać przygodę.
Z uszczerbkiem więc zdrowia mieszek się dziurawi.
Czy po tej chorobie nie będziesz koślawy?

[D 45: „Dym”]

				 Dymy według drzewa odmianą czasu burzą,
				 domowa więc różność: głowę swądem nakurzą.
[D 46: „Dyjogenes”]
O DYJOGENESIE, MĘDRCU STAROŻYTNYM
W PRAWDZIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				

Dyjogenes stary wizerunkiem prawdy
w statku i w pokorze był do śmierci zawdy.
Starożytność mędrcom dał im Pan Bóg mądrość,
mając wielu ‹w› cnotach i w życiu pobożność.
Przykładnym rozumem swym napominali,
od sprośnego życia, by się wystrzegali.
Wiele w tym jest akcyj dla przykładu wzorem,
prawie jak gościńcem każdemu był torem.
Wśród dnia w rynek z świecą rozpaloną chodził
wszędzie po ulicach, a wszytko się biedził,
jakoby szukając – pytali go ludzie –
z rozumem człowieka. „Lecz go znaleźć nigdzie
nie mogę, więc zgasić tę już muszę świce,

Nauka
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		 15		
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kiedyście jak bydło: ślepe w was źrenice”.
Był to sławny mędrzec, więc go wizytował
Aleksander Wielki, w swój senat wokował.
Krzesła, skarby dane ważył sobie lekce,
woląc z swej pokory pomieszkiwać w beczce.

[D 47: „Dziatki”]
O POTOMSTWIE NIEZRĘCZNYM

			
				
Potomstwo róż- 				
ne w różności
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Dziatki więc pociecha, na czas utrapienie,
ile niestateczne z nich ginie pragnienie
z pracą wychowywać w nadzieje pociechy.
Dorosłe zaś – kłopot więcej niż uciechy,
gdy marnie rozrzutne ultajskie postępki –
śmierci się więc równa rodzicom – występki.
I nie bez sromoty swej własnej dziedzinie
z niezręcznego płodu całej już rodzinie.
Owoc, jaki to jest, z wychowania wdzięczność
w dom; miasto ozdoby – ladajaka trudność.
Z matki, kiedy z pieluch, z kurczęciego kojca
przeto gdy podrosną, potrzebują ojca.

[D 48: „Dziadowie”]
Nota

		 		Dziadowie i babki wnukom się przypatrują,
				 co z nich za pociecha – o nich różnie rokują.
[D 49: „Dziadowie przy prośbach”]
O ŻEBRAKACH UBOGICH

		
				
Prali przy próbie 				
				
		 5		
				
				
				

Dziadowie przy prośbach, różni włóczęgowie,
kosturkiem psy rażą właśnie jak łotrowie.
Słuszna dać jałmużnę znakiem ułomności.
Są też natrętowie, gdy nie są w skromności:
dziad ma swoją babę i dziatki z nią płodzi,
zapuściwszy brodę, nachremując – zwodzi:
braku by potrzeba; gdy – by w miastach rządnych –
próżniacy ustaną, miarę wziąć z dowodnych.

MERKURYJUSZ POLSKI
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[D 50: „Dziedzic”]
O PANACH DZIEDZICZNYCH
NA SWYCH MAJĘTNOŚCIACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Dziedzic jako na karb swoich majętności
nad zamiar używa świata w doczesności
bez porachowania z nich własnej intraty –
z tej nieproporcyjej gotowe utraty.
Oraz się wyniszczą, a w gumnie nie staje,
z omylnych sposobów czę‹s›to się przydaje.
Nadzieje malować, na powietrzu zamki,
a do samej rzeczy nie będzie i klamki.
Stąd już na zastawy z uszczerbkiem przygody
częstokroć przychodzi – stąd ciężkie wygody.

Intraty bez
dowodu

Wiatrowe
nadzieje

[D 51: „Dziedzictwo”]
O DZIEDZICTWACH I NABYWANIU MAJĘTNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Dziedzictwa swe własne z przodków swych nabyte
więc jaką ohydą, gdy w przedaż odkryte,
bo takowy zbytek z dwojakiej przyczyny
do tego przychodzi – ze swej lubo z cudzej winy.
Stąd swoja przyczyna z tego gnarowania:
niestateczne życie z niepomiarkowania.
Stąd upadek jawny swojej własnej włości
do tego przychodzi zgubą majętności.
Druga okazyja – przez zazdrość sąsiada,
dla złego sumnienia straszna stąd przysada
przed Bogiem, przed ludźmi, gdy z krzywdą bliźniego
na ten tedy już grzech być może gorszego.
Stąd kłótnie i frasunki, wszelkie utrapienia,
jako o utratę, na pomstę westchnienia.
Kajm na substancyją gubi go na zdrowiu
i na honor zdrada, gnębiąc w tym parobiu.
Także przez łakomstwo zaślepiona słuszność
chytrością, chciwością dokazuje możność
swą doczesną złością; a świca w lichtarzu
w oczach we dnie, w nocy gore na smętarzu.

Strojności

Miara
Przyczyny

Zdrady

Chytrości
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Ilustracja 6. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 26v
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Rozdział IV. Literą D

[D 51-52]

Kto kogo tu w ziemstwie oszukać zwykł zdradnie,
twej na onym świecie duszy jak przypadnie
prawdę kłócić, mieszać, swą duszę zawodząc,
by swego dokazać, do czasu przywodząc.
Instygatorowie, także pochlebnicy,
kłamliwi świadkowie, prawdy wykrętnicy,
przedawcy sumnienia na piekielne jatki,
swej zdrady szafarze – czyście dobrej matki?
A gdzie bojaźń Boża, cnota i ućciwość,
rozum i sumnienie, w prawdzie sprawiedliwość?
Cena z taksą – słuszność dla błogosławieństwa,
dla swej potomności te nabywać ziemstwa.
Zdradnych samołówek, zawodów wykrętnych,
sposobów szatańskich nie zdobywaj smętnych,
przez które nie wciągaj bliźniego niewolnie:
krwie swej substancyją przeda dobrowolnie –
nie z musu, nie z złości, nie z żadnej przykrości.
Do hańby nie przywódź ohydą krewkości,
bowiem wszelką krzywdę w skonaniu obaczysz
i na strasznym sądzie więc gdy go zniszczysz.
Sądźże się w tym każdy, przejrzyj się w śklenicy
jak interesanci, jak i przyszczuwnicy.
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Pomsta

Nota

Nota
Słuszność taksy

Nota

Pomsta

[D 52: „Dzieło”]
O SAMSONIE SILNYM
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Dzieło jest prawie silność Samsonowa.
Wydał swój sekret, zgubiła go mowa.
Rzecz w zachowaniu, gdy język w skrytości –
kto nieostrożny, nabywa różności,
wyjawi afekt lub krótkimi słowy
prędko wychodzi, kiedy z białogłowy.
Pozbył się włosów, po tym wzrok utracił,
z lekkomyślności gdy się kto więc zbracił.
Samson był mocny, zaś słaby w skrytości,
stąd skrócił żywot, zginął przy litości.

Zdrada
z objawienia
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[D 53: „Dzielozyja”]
O DZIELOZYJEJ W KOCHANIACH NIEWIERNYCH

				
				
W kochaniu 				
różności
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Dzielozyja mnoży różne suspicyje,
ponieważ w kochaniu miesza intencyje.
Żądze głodem suszy, miasto ochłodzenia,
w upałach posiłek ma być dla pragnienia.
Bowiem dzielozyja pochodzi z bojaźni,
rodzi się z miłości i z lekkiej przyjaźni.
Pochodzi z zazdrości, także dla chciwości,
bo miłość nie cierpi wstyd pożądliwości.
Pomoc towarzysza ni właśnie do rządu,
nie ma para wiary do tego obrzędu.
Być jako na warcie – więc miłość w niewoli.
Co tego za korzyść niemając po woli?
Spólnym gustem afekt dla tejże niewiary,
stąd jedno na drugie patrzy jak bez pary.
Rozumem więc kochać, bez takiej przysady,
samym podobieństwem – pewniejsze obrady.

[D 54a: „Dziś”]
AKTY SYNOM CHRZESNYM
Kumostwo

				
				
				
				

Dziś tobie imię, synu, na chrzcie Stanisławie,
byś rósł Bogu na chwałę i rodzicom w sławie.
Akt to znaczny jest kumów przyznać zgoła musi,
nie tak tu w swej ścisłości traktują jak w Rusi.

[D 54b: „Dziś”]
NA CHRZCINY ZAŚ CÓRCE CHRZESNEJ
Ofiara

				
				
				
				

Dziś święta ofiara, niech błogosławieństwo
więc przez cię nabędzie chwały nabożeństwo
z córki samym skutkiem, którą prezentuję,
przez chrzest wiary świętej dom ten kontentuję.
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Rozdział IV. Literą D

[D 53-54c]

[D 54c: „Dziś”]
HODIE MIHI, CRAS TIBI –
DZISIAJ WIWAT PRZY TAŃCU,
JUTRO MARY NA KOŃCU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Dziś bankiet, wesoło, jutro poprawiny,
dziś się urodziło – jutro będą chrzciny.
Dziś samotrzeć pociech we wszem szczęśliwości –
jutro utrapienie i nieszczęśliwości.
Dzisiaj grzmi muzyka, cukry i zwierzyny,
jutro na grób dzwonią, na śmierć przenosiny.
Dziś na wiwat pełnią kielichami trunki,
jutro żal i smutek, nieznośne frasunki.
Dziś żyć, dziś pić, rozkoszy używać komory –
śmierć zawoła, głosi – ach! – Memento mori.
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ROZDZIAŁ V.
Literą E
[E 1: „Echo”]
Głos

				 Echo głosi, miejscem komu poświadczając,
				 mowę powtarzając, jakby przywłaszczając.
[E 2: „E, e, e”]

Choroba

				 „E, e, e” – chory więc w ckliwości swej stęka
				 w nagłej gdy w gorączce, osobliwa męka.
[E 3a: „Egipski”]
O EGIPSKICH DNIACH TERMINOWANYCH
NA PRZESTROGĘ

Dni osobliwe

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Egipskie czasy w dniach terminowane,
dla akt warunku niech obserwowane
będą, na których, co jest na przestrogę,
lekce nie ważąc na szczęśliwą drogę
w swym przedsięwzięciu, jaką rzecz zaczynać,
gwoli wygody lubo ludzie jednać.
Wszelkie stworzenia gwiazdom są podległe,
z astrologiją lekarzom przyległe:
jest fundamentem do wszelkiej pomocy,
aby dojść skutków jak we dnie, tak w nocy.
Których jest trzydzieści – w każdym swoim roku
są wydrukowane w osobliwym kroku.

[E 3b: „Egipski”]
O EGIPSKICH KURNIKACH
I O DROBIU ŁACNYM DO ROZMNOŻENIA KURCZĄT
Kurczęta
egipskie

				
				
				
				

Egipskie kurniki, sposób w podziwieniu
więc do rozmnożenia kurcząt w przyczynieniu –
bez wszelkiej trudności w znacznym pożywieniu
w piecykach przez słońce snadnym opatrzeniu
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Rozdział V. Literą E

[E 1-4]
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oraz się wylęgnie na kilka tysięcy.
Ich sadząc owocem, gdy ciepłe miesięcy
w piecykach okrągłych – gnojem obłożone
z słomą, wkoło gliną wszędzie oblepione;
okienko okrągłe z wierzchu, zasklepienie,
aby słońce prosto puszczało promienie;
inny dozór na noc, inny bywa we dnie,
skoro za pilnością pożytek przypadnie.

[E 4: „Egipt”]
O EGIPSKIM MIEŚCIE I OBSZERNYM
W CZĘŚCI ŚWIATA AFRYKI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				

Egipt opisować – jest o nim co czytać,
głośna prawie fama, szkoda się i pytać.
Miasto jest obszerne w swojej osiadłości,
a w różnych narodach i okazałości.
Podeń rzeka walna Nil szeroko płynie,
nie bez podziwienia na wszytek świat słynie.
Na mil kilka miasto w swojej szerokości
osadą w budynkach, także i w długości.
W rozmaitych wiarach w siedemdziesiąt liczą,
tyle i języków; w bałwanach się ćwiczą,
bez gruntownych nauk jako w zaślepieniu:
wszytko na wolności, bez prawa, w zaćmieniu.
Tam obywatelów kilkaset tysięcy,
podobno w tej kupie znajdzie się i więcej
w srogim niedowiarstwie, przy słabej zwierzchności –
gdy w rządach tureckich – prawie przy różności,
w polityce grubej będąc, w przewrotności:
kto duży, ten lepszy, jako w okrutności,
aże groza pisać, ze wszytkim wyjawić,
w jakim bezpieczeństwie – szkoda uszów bawić!
Więc z białogłowami żyją nieślubnymi,
jeden kilka trzyma z targowisk kupnymi.
Tam jest zawsze kiermasz na to zawołany
z różnego narodu i z Krymu z krainy
pędzą zewsząd tamże jako jakie bydła.
Gdy tam wprowadzona, wpadła jako w sidła

Osada
Nil rzeka

Wiar i języków
siedemdziesiąt

Liczba ludu

Turcy

Bez żon
Niewolnice

114

				
				
O ludności 				
		 30		
Rozboje 				
				
				
				
Loca deserta 		 35		
				
				
Podróży 				
niewarowne
				
		 40		
Zwierz srogi 				
				
				
				
		 45		
				
				
				
				
		 50		
				
				
				
				
		 55		
				

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

w niewolą poganom jak na mięsne jatki –
będzie już w zamknieniu ni ptaszek do klatki.
Miasto, że w lud wielkie, do kupy się schodzi
dla niebezpieczeństwa; stąd to im przychodzi
dla zbójców Arabów, także i Murzyna.
Więc przy słabych włości większa by obrona
była, do odporu w ich zabiegach srogich,
które w dzień i w nocy znajdują się mnogich.
Tam gościńce gołe, na polach pustynie,
ni miasteczka, ni wsi; kilka osób zginie
w drodze bez potęgi; ledwie karawany,
choć w kilkaset ludzi i to niewarowni
od niebezpieczeństwa – nie tylko od zbójców,
ale i od zwierza: zjadłych stąd przywódców.
Lew, tygrys, lampart z kośćmi zje człowieka,
bo w tej okrutności, ach, może być męka
kilkunastu osób: od miasta na staje
rachują się ludzie, kogo niedostaje.
Szczęśliwsze tu kraje od tamtych daleko:
tu i dziecię małe przejdzie gdzie chce wartko,
ludzi nie przedają, wiara przy tym święta,
pewna do zbawienia, ufnością podjęta.
Przy tym sprawiedliwość i ubezpieczenie
zdrowia, mienia skutki, żyjący warownie.
Lepsze są tu jabłka niźli tam cytryny,
lepsza skopowina, nie tamte zwierzyny.
Kraj, choć w specyjałach, mizerne tam życie,
co za delicyje mieszkać na mycie,
w dyskrecyjej miejscem mieszkać w nienawiści
ustawicznie prawie dla jakiej napaści.

[E 5: „Egla”]
O GÓRZE OGNISTEJ W ISLANDYJEJ NA WYSPIE

				
Góry ogniste 				
				
				
		 5		
				

Egla, straszna góra, a gore ustawnie
ludziom na przestrogę, bo i z piekła dmie w nię:
na wyspie na morzu, w środku Islandyjej,
miej się w tym grzeszniku do pacyjencyjej.
Z niego to jest komin, strzeż się jego pieca:
grozi strasznym ogniem, tym znakiem wyrzuca.
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Wezuwijusz w państwie w neapolitańskim,
także w srogich ogniach Etna w sycylijskim.
Gore wulkan Egla, ustawnie wybucha –
ludzie w wielkim strachu, kto tylko ma ducha.
Kamienie, popioły wyrzuca niezmierne
prawie bez przestanku, które są mizerne.
Przez trzęsienie ziemi tudzież zapadnienia
krajów i z miastami wiecznego zgubienia
jest wiele, bez liczby; podobne przy grzmotach
srogim podziwieniem w straszliwych obrotach,
wzbudzając w pokutę – płomienie za grzechy,
gdy w takich widokach przenikają miechy.

[E 6: „Elbląg”]
O PODDANIU ELBLĄGA, MIASTA PRUSKIEGO,
KSIĘCIU KURFISZTOWI BRANDEBURSKIEMU
W ROKU 1698
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Elbląg, prawie wielbłąd z nałogu, lękliwe
miasto; chociaż w fortecy, sobie nieżyczliwe
poddało się w troki bez żadnego huku,
ledwie co widziało niesłyszące puku.
Straszono bombami – zlękli się o dachy:
woleli od strachu z miastem oddać gmachy
traktujący wtenczas, chcąc się i okupić
bez rezystencyjej, by tylko się nie bić.
Dawnoż i z Szwedami podobna życzliwość –
dla swych interesów nie zachować wierność.
Za nic więc forteca ile gdy bez zamku:
lepszy płot warunkiem, wyglądać jak z ganku.
Drugi to Kamieniec przybył w kraju w pruskim
z ruiną królestwa, jak się działo z ruskim.
Mury, bramy, forty, uważać przyczynę,
rozwalić, niech miasto otwarte za winę
będzie, a z rozwalin zamek wymurować,
gdy się nie umieją obroną rugować.
Więc jak lepiej było, wy teraz widzicie.
Czy do tego czasu już nie żałujecie?
Łatwo by nie z cierniej uwić sobie wieniec:
patrzcie w swej lekkości, jaki tego koniec.

Nieudolne
poddanie

Bomby
Okup
O Szwedach
Zamek
Kamieniec pruski

Restauracyja
Zamek
Refleksyja

Koniec
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[E 7: „Elba”]

				 Elba, włoska wyspa, w rudę jest bogata,
				 której nie przebierze, krzewna jak sałata.
[E 8: „Elekcyja”]
O ELEKCYJEJ WOLNEJ NA PAŃSTWO KORONNE
Głosu wolnego
elekcyja
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Elekcyjej tu głos ma być swym wolnym torem,
bowiem każdy szlachcic jest własnym elektorem.
Oraz w polu w okrąg rycerze zasiadają,
wota i swe zdania na elekta składają.
Kiedy na jednego zgodny głos – konkluzyją
znak jest Boskiej woli, własnej – prowizyją.
Więc z pola Polacy zaszczytem rycerskiego,
przeto pan obrany ma być serca męskiego:
stąd jest ta szczęśliwość; byle nie dwóch elektów
wraz uchodząc kłótni dla niesfornych traktatów,
dla ludzi ubogich, niech w trwogach się nie snują,
niechaj siebie wzajem szczęśliwych dni winszują.
Własne jest obranie, kiedy z Ducha Świętego:
bez wszelakich fakcyi, nie ma być nic skrytego.
Na tym więc należy znakiem błogosławieństwa,
gwoli wszelkim stanom, z chwałą, sławą królestwa.
I ten niechaj właśnie już na swym stanie tronie,
którego też Niebo w swej miało obronie.
Natenczas więc każdy będzie gotowy prorok,
kiedy już na króla z imienia stanie wyrok.
Toż w wszelkich innych stanach z Boskiej prowidencyjej
ma być – z Ducha Świętego własnej intencyjej;
na tym wszytka istota, znak błogosławieństwa
w przełożeństwach, urzędach szczęśliwością państwa.

[E 9: „Elijasz”]
O ŚWIĘTYM ELIJASZU,
WIELKIM WYZNAWCU BOSKIM
Dzieła świętego
Elijasza

				 Elijasz, wzór świętych dzieł Boskich, jak pilny,
				 gdy upornych w błędzie był gromieniem silny.
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Rozdział V. Literą E

[E 7-10]

Na górze Karmelu w państwach palestyńskich
przez swą świątobliwość miał pomoc Niebieskich.
Posiłkiem duchownym gnębił więc pogaństwo,
przy cudownych dziełach patryjarchy męstwo.
Suchością i ogniem, wojnami, piorunem,
gromieniem tyraństwa ziemie był patronem.
Dzikości uskramiał, więc i pobożnością
do świętej owczarnie naganiał miłością.
Gdy mu czas przychodzi z ziemiańskiego gaju,
wóz przybył ognisty, zajechał do raju.
Korzyścią świętemu – płaszcz swój zostawiwszy –
Elizeuszowi, z powietrza spuściwszy,
przez który też łaski i świątobliwości
ludzie doznawali, w cudach pobożności.
Namiesnikiem będąc, pociechy wzajemne
były w samym skutku, w żądaniu przyjemne.
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Święty Elizeusz

[E 10: „Eolus”]
O EOLUSIE,
KRÓLU POWIETRZNYM NAD WIATRAMI
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Eolus, król wiatrów, poetowie świadczą,
gdy z różnych stron wieją, więc powietrze głaszczą
świat ożywiając i rodzajom stąd iszczą,
i elementalne wszelakie przeczyszczą.
Więc pierwszy element fundamentem stoi,
posiłkiem jest znacznym, ożywia i goi.
Gdy wiatry wzbudzają, w czerstwości otuchą
wszelkiej są naturze, jedyną pociechą;
są ciepłe i chłodne, posiłkiem, wygodą,
rządem swych planetów, gwiazd różną przygodą.
Z wielu stronach wiatry, osobliwie cztery:
luft duszny z południa z deszczów bywa szczery,
ze wschodu jest chłodny, zachodni mierniejszy,
najzdrowszy z północy, w apetyt możniejszy.

Król wiatrów

118

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

Ilustracja 7. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 29r
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[E 11a]
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[E 11a: „Epitafijum”]
EPITAFIJUM NIEBOSZCZE,
MIŁEJ MAŁŻONCE MOJEJ,
PANIEJ AGNIESZCZE HAUROWEJ,
NA POBOŻNĄ PAMIĄTKĘ
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Epitafijej dźwięk na pamiątkę głosząc,
powinnym afektem do wspomienia wnosząc:
Śmierć więc nie uważa, chociaż w młodym wieku,
w terminie nie zbłądzi swym impetem dźwięku
na czas; przeznaczeniem, jako cię zastanie,
tak i na każdego – grobowcem przystanie.
Z tego więc wzór wszytkim niech będzie przykładem –
nic już pewniejszego jako śmierć zakładem:
pewna to nowina, gdy komu zadzwonią,
a tak w grób z trupem do ziemie na wonią.
Dom jej, parentela, zacność z urodzenia
samą prawie rzeczą słuszna do wspomnienia.
Więc z sławnego ojca Formankowiczówna
i matki szlachetnej była Pipanówna.
W tej koligacyjej wchodzą Celarowie,
zacni Kreczykowie, także i Bełzowie,
spólnej krwie Kortynów więc Joannelowie –
rodowita szlachta, tudzież baronowie.
Wiele trzeba wspomnieć inne pokrewieństwa
w tej rodowitości i powinowactwa.
Żal mi przyjaciela, nieprzykra mi była,
niechby jak najdłużej na który czas żyła.
Że się wolej świętej tak upodobało,
do chwałej jej wiecznej duszy uwielbiło,

120

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

Ilustracja 8. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 29v
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Agnieszki imieniem, codziennym wspomnieniem
przed Bogiem w modlitwach niech będą zbawieniem.
Kto więc ten nagrobek czytając, darują
bliźniemu – z miłości pacierz ofiarują.

[E 11b: „Epitafijum”]
D[EO] O[PTIMO] M[AXIMO]
W rok tysiąc siedmset pierwszym zasnęła w grudniu miesiąca,
we czterdziestu i sześci lat swojego wieku mająca,
et requiescat in sancta pace
†Amen†
[E 11c: „Epitafijum”]
O EPITAFIJACH ABO O NAGROBKACH,
DLA PAMIĄTKI
Pamiątki możne

				
				
				
				

Epitafija sławą – wizerunk pamiątki
według rodowitości są domów przykutki,
więc jeszcze za żywota swój abrys stawiają
lub po śmierci te chwały próżne wyrażają.
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Rozdział V. Literą E

[E 11a-13]

Jednak prawdą są godne do wspomnienia akty
w dobrych ile uczynkach w tej ojczyźnie fakty,
wyświadczeniem gdy będą, jak pobożne dzieła.
Ludzie zwykli przyznawać wspomnieniem do wiela
w głos, że był dobry człowiek, miłością pokorny,
nikomu nie był przykry, lecz był miłosierny,
gdy sprawiedliwość kochał, sądy obserwował,
ludzie miłością jednał, a słuszność zachował,
dobrze czynił potrzebnym, ubogich wspomagał
przy swej szczodrobliwości, ratował i dźwigał.
Był też przykładnym w życiu, ustawnie nabożny,
szpitalom i kościołom zawsze był pobożny.
W jałmużnach miłosierny, w suplice uczynny,
bliźniemu nie odmówił, w szczerość nieodmienny.
Dostępnym był każdemu do audyjencyjej
i z ukontentowaniem, więc bez molestyjej.
Te są żywe nagrobki, prawie nieśmiertelne,
świeżą zawsze pamięcią jawne są i dzielne.
Takie to tych marmury, w metalach obrazy
przy znakomitych cnotach, których więc wyrazi
lub za żywota prawdą, lubo też po śmierci
w funduszach wystawieniem – jaśnie się to świeci.
Nie gasną w swej trwałości, bo to na długi wiek.
Z tysiąca ledwie jeden będzie taki człowiek.
W korzyści ukrzywdzeniu świeca zawsze gore,
kto ją na swym sumnieniu, dźwiga w ciężar furę.
Vox populi, vox Dei, gotowy już dekret:
na lewo czy na prawo, jest to jawny sekret.
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Nota
Przyznanie
Sprawiedliwość
Epitafija
Przykład
Jałmużny
Supliki
Audyjencyje

Nota

Krzywda
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[E 12: „Epiteta”]

				 Epiteta wyraźne są i do karności,
				 według swych dokumentów wyrażą z wnętrzności.

Pismo

[E 13: „Ester”]
ESTER, KRÓLOWA DZIELNOŚCI

				
				
				
				

Ester, królowa, swą pokorną prośbą,
gdy lud żydowski miał już ginąć groźbą,
przeto dzielnością swą iście przemogła
od surowości, na królu wymogła

Królowa miłości
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Figura 				
				
				
Obrona 		 10		
				
				

ludowi łaskę z wrodzonej miłości –
w tym wybawieniu użyła mądrości.
Miłość jest znakiem stąd świata całego,
w swych tajemnicach figurą stałego
przez wybawienie; Panny Przenaświętszej
za jej poczęciem dowod jest największy.
Za swym zastępem kto się do niej bierze,
do Boga za nas modlitwami zebrze.

[E 14: „Ekwinokcyja”]
O EKWINOKCYJACH ROCZNYCH
Czas na termin

				
				
				
				
		 5		
				

Ekwinokcyjum cyrkułem domierza,
dzień z nocą równa, na czas swój przymierza.
Dwa razy w roku w miesiącach miarkuje,
w Skopu i Wadze, w tych znakach rokuje.
Są prawie rudlem w swym pomiarkowaniu:
z początku wiosny, lata w dokończeniu.

[E 15: „Etna”]
O OGNISTEJ GÓRZE SYCYLIJSKIEGO KRÓLESTWA
Góra ognista

				
				
				
				
		 5		
				

Etna, góra błyszcząca, ognista,
strasznie gore bowiem, płomienista.
Kurzy groźbą prawie dla pamięci,
bowiem ludziom przed oczy to świeci:
strach, znak piekła, ile każdym grzesznym –
lekkomyślni są – jak zaślepionym.

[E 16: „Europa”]
O CZĘŚCI ŚWIATA SAMEJ EUROPY
Część świata

				
				
				
				
		 5		
				

Europa, część przednia chrześciańskiego świata,
w królestwach bogata, ma obfite lata.
Gęsta w swych osadach lub w części swej mniejsza,
jednak przy możności nad inne przedniejsza
wiarą i przemysłem, ‹w› wielu dziełach wzorem,
w portach i krainach prawie jest pozorem.

MERKURYJUSZ POLSKI
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[E 13-18]
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[E 17: „Ewangelija”]
O EWANGELIJI ŚWIĘTEJ –
ŚWIATŁOŚCI CHRZEŚCIAŃSKIEJ
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Ewangelija wzorem, bo w istocie święta,
z wszelką rewerencyją niech będzie przyjęta.
Wielkim jest objaśnieniem, nauką, użytkiem
świątobliwej mądrości, zbawieniu pożytkiem.
Jest prawie jako słońcem i łask swych promieniem
światłość Słowa Bożego, obroku pragnieniem.
Stąd posiłki duchowne, tak ciału jak duszy
prawie w tym do zbawienia, nikt się nie osuszy.
Treść sama chwałej wiecznej, obrząd świętej wiary
rzymskiej, doskonałością modlitwy, ofiary
skutecznych naśladując. Nad to cóż droższego
niemasz? Bo jest żywotem dla chwalebniejszego
królestwa Niebieskiego; wszytka myśl, staranie
więc przy pobożnym życiu niech będzie, pragnienie
każdemu w przytomności, nauką zbawienia
Święta Ewangelija, z niej do zjednoczenia
będzie samą istotą, do naśladowania –
ile przy świętej wierze – i obwarowania.
Pociechą chrześcijaństwu, szczęśliwością całość
niech świeci i jaśnieje na wieki ta światłość.

Słowo Boże

Jasność
Posiłki

Istota

Skutki

Obrona

[E 18: „Ewa”]
O EWIE, MATCE W RAJU PIERWSZEJ
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Ewa nam była pierwszą matką
w rozkosznym Raju, lecz utratką.
Z niej już był powód do roboty:
pług, radło, brony i forboty.
‘Ewa’ wspak ‘Ave’ – tym wykładem
obraz figurą jest, przykładem.
Maryja święta tu wetuje,
gdy pokój wieczny nam gotuje
angielskim świętym pozdrowieniem
głosząc panieńskim narodzeniem
znak szczęśliwości i radości
ludziom, pragnieniem wesołości.

Matka
Raj
Wykład
Święta Maryja
Początek
zbawienia
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				 Więc którzy mają myśl pobożną,
				 tym dusze zbawia, gdy nabożną.
[E 19: „Egzarchaty”]
O EGZARCHATACH PANOWANIU
I O ICH PAŃSTWACH W GRECYJEJ

				
				
				
				
		 5		
				
Nota 				
				

Zguba familijej

Egzarchatów dzieła, są w pismach dowody,
w rządach i w zwierzchności były i zawody.
Rządzili w Grecyjej i w włoskich krainach,
wojną zagubieni, odmianą w imieniach,
nazwiskiem ich państwa; na wiatr owe mienia,
bo wypadła z domu teraz Romanija.
Wiele, ach, narodów, których ani szczątku –
tylko w pismach pamięć od swego początku.

[E 20: „Eksces”]
O EKSCESACH Z NAPAŚCI POCHODZĄCYCH
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Eksces bardzo snadny, kiedy z lekkomyślnych
napaść bez uwagi, ile na niewinnych.
Więc prędka furyja napada w tym zdradnie,
przyczyny nie wiedząc, skąd jak co przypadnie.
Strach od nieszczęsnego nieszczęściem zachodzi,
upadkiem przywiedzie, gdy na śmierć przywodzi.
Jako wiele może jeden dobry człowiek,
tak zaś przez zuchwalstwo będzie na zgubę dźwięk;
głosem, gdy na pomstę w oczach świecą stoi –
stąd niebezpieczeństwo sumnieniem się znoi.
Więc takowych nigdy dobry koniec czeka,
aże strach wspominać mizernego człeka.

[E 21: „Ej”]
O ŻONACH POŚLUBIONYCH W STANIE MAŁŻEŃSKIM

				
				
Persw‹a›zyja 				
małżeńska
				
		 5		
				

Ej, miła żono, przynamniej po przęckę
ustąp w swej złości, obwiń się w odzieżkę,
uznaj nałogi samym podobieństwem,
bo się zawiedziesz na tym bezpieczeństwem.
Nie być, ej, śmiałą, w prędkości natrętem,
by koło grzbietu nie nakryto prętem.
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Rozdział V. Literą E

[E 18-21]

Nie dopuszczając do złego natury,
niech poćciwości trwają jako mury,
mieć się więc zgoła w małżeńskim warunku,
po łbie nie było twardym w pojedynku.
Rozum, ostrożność, do statku więc składnie
łatw cierpliwością – lepiej ci się stanie.
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[ROZDZIAŁ VI.
Literą F]

MERKURYJUSZ POLSKI

[Rozdział VI. Literą F] / Rozdział VII. Literą G

[G 1-4]
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[ROZDZIAŁ VII.]
Literą G
[G 1: „Gadać”]

				 Gadał z papieżem i z królem mówił,
				 a potem babom w szpitalu dzwonił.

Żart

[G 2: „Galant”]

				 Galant i gach strojny, kawaler gładki,
				 różne są na tegoż w sidłach przypadki.
[G 3: „Galenus”]
O GALENUSIE, FILOZOFIE STARYM

				
				
				
				

Galenus jest sławny jak pierwszy lekarz,
po nim zaś dopiero przybył aptekarz.
Z nauk wszelka pomoc – dla ludzi wygody
z Boskiej opatrzności leczą przygody.

Lekarze

[G 4: „Galery”]
O GALERACH NIEWOLNICZYCH NA MORZU
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Galery na morzu, w różnych państwach statki:
do kupiectw, do wojny znajdują się, składki,
które więc wiosłami robią niewolnicy
różnego narodu, przy nich dozornicy.
Są z różnych ekscesów, z dekretu nędznicy
do jednego wiosła po pięci przykuci,
są też i przedani do tejże roboty,
różne podejmując na nich swe obroty,
i z niewolnikami na wojnie zabrani,
których na galery pędzą jak barany
w porcyjach do jadła; jako więc przypadnie
robić tęgo muszą – domyślić się snadnie,
bo korbacz na grzbiecie jak na szkapy biczem
bez wszelkiej litości, aż skóra odbiciem

Niewolnicy

Dyscyplina
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będzie znakiem, bo wraz wiosłami kierują
do znoju potnego, wpół nadzy, mordują.
Gdy zaś z tej niewoli wyjdą z przeznaczenia
lub też i uciecze z niewoli męczenia,
boć tam treść ultaja i paliwioskowie,
natury frantowskiej właśni opryszkowie
trafiają się; i też dobrzy gospodarze
mają co powiadać: drudzy też machlarze.

[G 5: „Ganić”]
Handle

				 Ganić zwykli, co kupują,
				 ci zaś chwalą, co handlują.
[G 6: „Garnek”]

				 Garnek w kuchni przy ogniu warzy,
				 a głowa nań z szkatuły praży.
[G 7: „Gardzić”]

				 Gardzić znacznie kim – nikomu się to nie zda,
				 kiedy się bliźni bliźniemu swemu przyda.
[G 8: „Gąska”]
Przemysł

				 Gąska, kurka gospodarskie są zwierzyny,
				 cielę, kaczka z jędykami i jarzyny.
[G 9: „Gaweł”]

				 Gaweł żakom co rok przypomina kury,
				 aby je nosili na kuchenne fury.
[G 10a: „Gdy”]
Opatrzność

				 Gdy dla fortuny konfidencyi nie waśni,
				 taki w szczerości czyni więc krzywdę w przyjaźni.
[G 10b: „Gdy”]

				 Gdy się trunkiem zamąci głowa,
				 natenczas się składają słowa.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział VII. Literą G

[G 4-11f ]

[G 10c: „Gdy”]

				 Gdy się z kim wmiesza zwada,
				 zginie już wszelka rada.
[G 10d: „Gdy”]

				 Gdy wiatr komu nie służy –
				 i fortuna nie płuży.
[G 10e: „Gdy”]

				 Gdy się często mąci w głowie,
				 tam rozumu niemasz w mowie.
[G 11a: „Gdzie”]

				 Gdzie niemasz świętej sprawiedliwości,
				 ludzie ubodzy są bez litości.
[G 11b: „Gdzie”]

				 Gdzie duchowie grają i tańcują kędy,
				 tam tedy i szatan weseli się wszędy.
[G 11c: „Gdzie”]

				 Gdzie więc siła rządzi,
				 tam też pospólstwo błądzi.
[G 11d: „Gdzie”]

				 Gdzie złe wchodzą przypadki,
				 tam przyjaciel będzie rzadki.
[G 11e: „Gdzie”]

				 Gdzieć są radzi nieczęsto, w tym domu przebywaj,
				 a zaś gdzie nieludzkość, tam się nie uwijaj.
[G 11f: „Gdzie”]

				 Gdzie dunica abo ogon rządzi,
				 tam wiercimak abo głowa błądzi.
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[G 11g: „Gdzie”]

				 Gdzie gwałt prawie panuje,
				 rząd już za tym ustępuje.
[G 11h: „Gdzie”]

				 Gdzie hak dobrze zaprze zamkiem,
				 nic nie zginie i kominkiem.
[G 11i: „Gdzie”]

				 Gdzie jest wszelka ostrożność,
				 tam powaga i zwierzchność.
[G 11j: „Gdzie”]
Nota

				 Gdzie kędy są ućciwości,
				 nietrudno tam o możności.
[G 11k: „Gdzie”]

				 Gdzie łagodna, miła zgoda,
				 ustępuje zła przygoda.
[G 11l: „Gdzie”]

				 Gdzie jest miłość, tam też jedność:
				 niebo i raj – prawie równość.
[G 11ł: „Gdzie”]

				 Gdzie wygoda, tam ojczyzna:
				 dyskretny to każdy przyzna.
[G 11m: „Gdzie”]

				 Gdzie pospólstwa bywa mało,
				 do rządu się prawie zdało.
[G 11n: „Gdzie”]

				 Gdzie czego nie spodzieje,
				 tam się prędzej spraw dzieje.
[G 11o: „Gdzie”]

				 Gdzie wiele bywa więc chleba,
				 ubogim skąpić nie trzeba.
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[G 11g-16]

[G 11p: „Gdzie”]

				 Gdzie nie znają znakiem głupiego,
				 ujdzie przeto wtenczas za mądrego.
[G 12: „Glejt”]
O GLEJTACH NA OBRONĘ SPRAWY

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Glejt, list żelazny, zasłoną dłużnika
do pewnego czasu dla zgody wynika.
Przeto, według prawa, gdy w tym uporczywy
więc tylko dla zwłoki – sobie nieżyczliwy.
Bo czas krótko minie, a przecie do skutku
przyść musi na koniec z szkodą bez pożytku.
Lepiej zabiec rzeczą, brać przedsię sposoby,
uważyć słusznością, wziąć w pomoc osoby.
Kręcić, kłócić – darmo: dług jest pewną winą
i do uiszczenia w oddaniu przyczyną.

[G 13: „Głos”]

				 Głos wszegdy jawny ludzki,
				 słuch przy tym będzie Boski.
[G 14: „Głodny”]

				 Głodny zwyczajnie bywa gniewliwy,
				 syty w niedbalstwie ciężko leniwy.
[G 15a: „Głośny”]

				 Głośny to dzwonek: zła okiem sława –
				 kto na obrotach: niezbyta mowa.
[G 15b: „Głośny”]

				 Głośny bęben bywa wszędzie,
				 głośniejszy we wsi na ludzie.
[G 16: „Głuchy niemy”]
O GŁUCHACH NIEMYCH

				
				
				
				

Głuchów pewna nota, którzy z przyrodzenia
coś nadzwyczaj mają chuć do rozróżnienia
bardziej niż do zgody, bowiem wszytko głucho:
ni pismem, ni słowy kłaść łopatą w ucho.
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Strzec się z nimi zdrady przy figliach na migi,
lub niejeden za nie pokazuje figi.
Bowiem są zacięci, prędko zapalczywi –
tacy bez rozsądku, bez uwagi mściwi.
Są też i przychylni, rzadko się to zjawi
omyłka na migach – nie dojdzie z nim sprawy.

[G 17: „Głupi”]
Nota osobliwa

				 Głupiemu w odpowiedzi lepiej usta zawrzeć,
				 niźli co nie do rzeczy z konfuzyją wyrzec.
[G 18: „Gniewliwy”]

				 Gniewliwy nierychło się ustoi,
				 aż go baba do boju ustroi.
[G 19: „Godność”]
O GODNOŚCI, URZĘDACH Z PROMOCYJEJ STARANIEM
Honory

				
				
				
				
		 5		
				

Godność zwyczaj, obyczaj prędko więc odmieni,
nawet wyniosłość dawnych przyjaciół zapomni.
Czci godny, kto daleki, w domu swym nie ma męki,
mniej na swej głowie myśli, stąd na zdrowiu krzepki.
Lepszy kawałek chleba przy miłym pokoju,
niźli cały bochen używać do znoju.

[G 20: „Gofryd”]
O GOFRYDZIE, RYCERZU WOJENNYM

				
				
				
				

Gofryd, mąż znamienity, gdy nad Hieruzalem
zwycięstwo otrzymawszy, bo sercem był śmiałem,
mąż zbrojnego umysłu, był w dziełach skuteczny,
w boju szykiem natarczywy, stąd tedy waleczny.

[G 21: „Goniec”]
O GOŃCU PRZED POSŁEM PRZYJEŻDŻAJĄCYM
Pocztarz

				
				
				
				
		 5		
				

Goniec jako pocztarz opowiada, posła
kiedy się spodziewać; ta wiadomość przyszła,
aby wprzód oznajmił w miejsce przyjazd jego
oraz i gospodę przyjazdem dla niego
wiedział; skąd by prosto dla zwykłego wczasu
nie dopiero szukać, nie mitrężyć czasu.
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[G 16-22c]

I dla refleksyjej dwiema stronie służy.
Przy audyjencyjej rzecz gotowa płuży,
tryb jest przy powadze: w takowej przodkują,
w sprawach traktujących tak się więc szykują.
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Nota
odpowiedzi

[G 22a: „Góry”]

				 Góry wysokie, skały znamienite,
				 oczom wyniosłe są, nie tak przebyte.

Wyniosłość

[G 22b: „Góry”]
O GÓRACH WIELKICH, WYNIOSŁYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Góry wyniosłe bliskością znajome –
które opodal – powieścią wiadome
Tatry są srogie, z Węgrami granicą.
Dla wysokości do wierzchu rusznicą
ani dostrzeli okiem, skałą trudni,
w cel na wierzch szczytu niedostępny, nudny.
W gniazdach, naturą w skałach opasane,
w kruszcach, metalach – w skarb przysposobione.
Tam się najdują i drogie kamienie
bez wątpliwości, do klejnot naczynie,
lecz trupem leżą dotąd niewzruszone
bez jubilera, zatarasowane.
I Babia Góra w tejże cenie chodzi
w pewnych galankach przy bogactwie brodzi,
w ziemi jak w trumnie – świat nie ma pożytku,
ani stąd ludziom ubogim posiłku.
Otwarciem miejsca byłyby osady
do pożywienia i na skarb obrady.
Są inne miejsca, o których by pisać
przynamniej zmianką, gdy nie mogą wyższać
dawnością dotąd; wiersz tego nie wzruszy,
przez te niedbalstwo te góry wysuszy.

[G 22c: „Góry”]
ITEM O TYCHŻE GÓRACH I KAMIENIACH

				 Od wielu pytany, czy też rosną góry –
				 rosną i rodzą się z kamieniami z pory,

O tymże

Góra Babia

134

				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

jako wszelki rodzaj do swojego kresu.
Góry i kamienie krzewią się do czasu
wyniosłością góry, skalistych i ziemnych,
które są na pozór, wejrzeniem przyjemnych
i okazałością, zasłoną na wiatry,
są oraz i znakiem, jak więc czynią Tatry,
granic konserwując przyległej krainie.
Tym właśnie pozorem od gór Alpes słynie.
Jest tak wiele innych świata rozłożeniem
w swoim osadzeniu, w państwach podzieleniem.
I nie bez pożytku gniazdem są zawarte,
naturą, ich skarbem, prawie jak otwarte,
w kruszcach i metalach, przy drogich kamieniach
i bez wątpliwości może mieć w naczyniach.
Rosną i rodzą się kamienie w swym gniazdem
w górach i przy górach, naturą dowodem.

[G 22d: „Góry”]
O ŁYSEJ GÓRZE NIEWAROWNEJ

				
				
				
				
		 5		
Ludzi nieuwaga 				
				
				
				
		 10		
Zdrada 				
				

Góra jest łysą, czczą, pustą i chudą
w Śląsku widokiem, złym babom przygodą,
a której babie o tej wspomni górze,
zaindyczy się pomstą o tej furze,
gdzie się zjeżdżają. Co za jubilerki:
miasto kanaków zażywają sperki!
Nie lada uczta, mizerne biesiady!
Z niebezpieczeństwem sumnienia ‹w› zawody,
prawie szaleństwem w tym swym zaślepieniu
baby się kręcą w poczwar zakrzewieniu.
W sidła się wplątać – te nieszczęsne baby
po radle z muzyk przemienią się w żaby.

[G 23: „Gorzeć”]
NA OGIEŃ TRWOGA
Ratunek

				
				
				
				

„Gore! Rata! Gwałtu!” wołać na ogień.
Lej, dymem duś, by nie wybuchnął płomień.
Jedni wartą ognia, drudzy w kradzieży,
trzeci się dziwują: szkoda sie szerzy.
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[G 22c-27a]

Więc w tym zapaleniu winują Marsa,
na tę złość składają Merkuryjusza.
Prędzej by obiesić za to Bacchusa,
którego przywodzi złością pokusa.
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Znaki

[G 24: „Gorzałka”]
O GORZAŁCE W ZBYTKACH UŻYWANIU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Gorzał Ka – więc takie miał swoje przezwisko:
zgorzał i zginął, a stąd do Nieba ślisko.
Nieszczęście kogo w tym nałóg opanuje,
na zdrowiu i mieniu więc się zruinuje.
Trunek osobliwy żołądka, słodowa,
miernym używaniem na czas bywa zdrowa
z ochroną, trzyźwością, także z surowice –
bo głowę zarazi, wywróci na nice.

Zguba zdrowia

Nota

[G 25: „Górnicki”]
O GÓRNICKIM, AUTORZE, POLITYKU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Górnickiego wiersze – chociaż w stylu dawny –
w polityce biegłość, a do prawdy składny.
Ćwiczy wszelkie stany w różnych mankamentach.
A coż to pomoże? Przebierając w kartach
prawda jako durszlak, naczynie dziurawe –
z prostego, z nieprostego będą zawsze krzywe.
Tu grunt, gdzie jest cnota, miłość ku ojczyźnie
szczerością pochodzi, stąd się krzewi żyźnie.

Statut ziemski

[G 26: „Gość”]

				 Gościa nieradzi wtenczas przyjmują,
				 gdy się z przygody w domu frasują.
[G 27a: „Gospodarz”]
O GOSPODARZACH ZIEMIAŃSKICH

				
				
				
				

Gospodarzu! – gospodarza nie podchwytuj w robocie:
rób ty sobie, jakoć się zda; rób, jak chcesz, chociaż w błocie.
Gdy zaś podrwisz w swym zrzędzeniu, nie zganiaj na sąsiada – Nota
użyj lepszego baczenia, bo stąd lekkość i zwada.
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[G 27b: „Gospodarz”]

				 Gospodarz każdy ma swoje przedawać,
				 żeby się obszedł skądinąd kupować.
[G 28a: „Gospoda”]
O GOSPODARZACH DOBRYCH ZALECENIE
Porządek
z wygodą

				
				
				
				
		 5		
				

Gospoda gościnna ma być, ludziom wygodna,
przy wszelkiej żywności i w pewności dowodna,
biegłość gospodarska przy rządnej ciekawości,
przy dyspozycyjej; chcieć mieszkać w szczęśliwości,
w przyznaniu wygodą, gospodarz gospodarzów
z doświadczonej próby być nauką włodarzów.

[G 28b: „Gospoda”]
O GOSPODACH EX OFFICIO W MIASTACH

				
				
Krzywdy 				
bliźniego
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Gospody w miastach idą z dyrekcyjej,
wchodzi w tym wierzchność do egzekucyjej.
Ten zwyczaj wyszedł z Hiszpanijej wymysł,
z której początek ten się dzieje umysł.
Jednak tam przecie jest w tym dyskrecyja,
według słuszności wchodzi solucyja.
Boć przecie, mając tę swoję wygodę,
przy krzywdzie – prawdę, a w sumnieniu zgodę,
przy każdych zjazdach miasta się fundują,
kiedy z pożytkiem gęściej się budują.
A gdy zaś z krzywdą używać cudzego,
wygód domowych nie mając – inszego
będzie zniszczeniem, ubywa osady,
z tej okazyjej zachodzą już wady.
Więc w opłacaniu, gdy podatek przyjdzie,
jakoż ten dziedzic z tego długu wyjdzie?
Mury się zwalą bez swego nakrycia,
skąd do ochrony pożytku nabycia.
Jeszcze do tego zostawić ruinę
i do zawodu, do żalu przyczynę.
Słuszna odebrać gmach pod inwentarzem,
w takiej całości zaś oddawać razem
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ex officio, gdy z tej dyrekcyi
słuszna nagrodzić, słusznie z dyskrecyi.
Kto ma w tym respekt przy dobrym sumnieniu,
niech się sam sądzi przy słusznym baczeniu.
Krytyka więc tylko osoby naznacza,
nikt ją nie zmaże, kiedy dojdzie płaca.
Więc na tym miejscu, potrzeba nagrodzić –
sknerstwu swojemu nie dając się łudzić.

[G 29: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O GOSPODARSTWIE ZIEMIAŃSKIM
WSZELKICH PROWENTÓW OPISANIE

				
				
				
				
		 5		
				

Gospodarstwo słusznie tym się może zalecić,
iż jest sławne, zacne, do zabawy przychęcić.
Panom i ubogim przy tak wielu zacności
pewne są pożytki do szlacheckiej możności.
Gospodarstwo z raju od Boga jest początkiem,
więc królom, książętom w życiu przemysł użytkiem.

Gospodarstwa generałem zalecenie

[G 29a: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O ROLNEJ ZABAWIE I O ZASIEWIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Gospodarstwo polne więc, według czasu rolne,
z wszelaką wygodą ma być w pożytek wolne.
Składać skiby równo, więc na każdym zagonie
Odwrotem, włóczeniem, uprawianiem porząnnie.
Ziarnem czystym, pięknym w aspekt dobry zasiewać –
w nów i w mokrość nie siać, czas lepszy upatrować.
Na zimę siać gęściej, a na jar zaś obrzędnie
więc na tym należy, bo urodzaj przypadnie.

Rolne uprawy

[G 29b: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O SADACH OWOCOWYCH

				
				
				
				
		 5		
				

Sady w drzewach w kwietniu jeszcze śniegiem okryte
wszędzie z liszek obrać, spalić ich z miejsca skryte;
mchy, rdze oskrobywać i gałęźne wyskoczki
oberżnąć potrzeba, aby te latoroszczki
nie głuszyły owoc na przyszły czas – pożytkiem,
nie z ujmą rodzajów były, kuchni użytkiem.

Sadów opatrzność
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[G 29c: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
JARZYNNE ZAGONY
Jarzyny ogrodne

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Ogrody jarzynne wszelakim więc nasieniem
według czasu wcześnie zasiewać uprawieniem:
marchwią, rzepą, ćwikłą, także i pasternakiem,
więc rzodkwią, cebulą, ogórkami i makiem,
sałatą, pietruszką, rozsadą, kapustami,
nie przepomnieć bani i z różnymi kwiatami.
Głąby na nasienie przesadzać także trzeba,
bo stąd znaczna pomoc, kiedy z wygodą chleba.

[G 29d: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
PLEWIDŁO WEDŁUG POTRZEBY
Plewidła pomoc

				
				
				
				

Plewidłem pomagać według samej potrzeby,
by potem nie były te jarzyny do zguby.
Bo przez zachwaszczania i z niedbalstwa przyczyną
więc nie będzie już nic do omasty z słoniną.

[G 29e: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
SADÓW I OGRODÓW
OGRODZENIE I OGRABIENIE
Sadów
opatrzności

				
				
				
				
		 5		
				

Miejsca ich ograbić do krzewienia dla trawy,
żeby przy doiwie posilały się krowy
i dla siana owcom, bo stąd bywają drobne,
cielątkom na przysadź na posiłek sposobne.
Ogrodzenia wkoło dla bydła i złodziejów
w dojrzałości na czas, przeszkodnych kołodziejów.

[G 29f: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
ŁĄK OPATRZNOŚĆ I NA CZAS SPRZĄTNIENIU
Łąk sporządzenie
i sposobności ich

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Gospodarstwo w łąkach swoją w nich opatrznością
dla spólnej intraty użyć ich sposobnością:
łąkom przykop przybrać, by się nie zamulały,
w deszcz zbytnie wodami siana nie pogrubiały,
które sucho zebrać, na kopy mierne zgrabić,
chyżo się uwijać, aby przed żniwem pograbić.
Gdy deszcze panują – rozerwane roboty,
a tak w gospodarstwie, w pomieszkaniu kłopoty.
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Które w czas zatyczyć, wartując sobie szkody:
klin nie wyrzynali z wypaszeniem w zawody.
Na czas też ich kosić, kiedy w nich kwiat przysycha
i święty Jan w czerwcu robotę ich popycha.

[G 29g: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
OBORY DOZÓR

				
				
				
				

Gospodarstwo obory – w słusznej więc opatrzności
mieć zawsze potrzeba wszelkie okoliczności;
w pilności obora, w polu jak i w piekarni –
dla szkody w nabiałach – czeladź niech będą karni.

Obory pamięć

[G 29h: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
NABIAŁU ROZRZĄDZENIE

				
				
				
				
		 5		
				

Sery miarą solić, a z serwatki wyciskać
dobrze i chędogo; czysto masło wypłukać,
solą też chędogą jak najlepiej wygodzić,
a słusznie; na kwarty, rząnnie w faski włożyć.
Z serwatki, maślonki na naczynie spieniężyć,
żeby się skądinąd na wydatek nie przykrzyć.

Nabiałów
porządek

[G 29i: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
BYDŁA RÓŻNEGO DYSPOZYCYJA

				
				
				
				

Bydło wszelkie w dozór trzeba mieć na baczeniu
młodym jako starym: z wygodą w wychowaniu,
brakując gatunkiem według swego pożytku:
które w przysadź, w przedaż, do zachowania w posiłku.

Bydła różnego
dyspozycyja

[G 29j: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O FOLWARKOWYM DROBIU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Drób drobny folwarczny – kury, gęsi i kaczki,
w cichości nasadki; świeże jaja jędyczki
zbierać, mieć w pilności jako tego jest zwyczaj,
wszelką opatrznością swój w tym trzymać obyczaj.
Z kurnika w zawarciu z rana poznać owoce,
w gródzi chować, liczyć, zaś odbierać znoszące
młode w odchowaniu przy tych pewnych nasadkach,
by był zdolny rodzaj – pewna korzyść w pożytkach.

Drobiu folwarcznego dozór
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[G 29k: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
PSZCZOŁOM POMOC I WYGODA
Pszczołom
wygoda

				
				
				
				
		 5		
				

Pasiekę opatrzyć, jak zwyczajem należy,
gdyż stąd na pożytek przyszły znaczny zabieży.
Na czas ich podbierać z suszu, miodu ostrożnie,
na zimę zostawić na prowiant zwyczajnie.
W lipcu rój pilnować, ile dla osadzenia
ule mieć gotowe pszczołom dla przymnożenia.

[G 29l: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
LIKWORY NA DWÓR I NA KARCZMĘ
Browaru pożytek
codzienny

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Browar i gorzałnia – niech ma wygodę karczma –
stąd więc są dworowi na pożytki jak z jarzma
wygodną intratą, kiedy przez gotowiznę
codzienną monetą dochody czynią żyzne
tylko likworami, więc dostarczać w potrzebie,
by prowent nie usechł nienagrodzonej zgubie.
Likwor dobry – sława, majętności są głośne.
Złe piwa, gorzałki – więc i pożytki sprośne.

[G 29ł: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
BUDYNKÓW OPATRZENIE
Budynków
opatrzenie

				
				
				
				
		 5		
				

Gospodarstwo gmachów, zabiegając ruinie,
wcześnie więc zabiegać na koszt większy nierównie.
Budynki też wszelkie niech będą w opatrzności,
‹by› mieszkania nie gniły; użyć przeto pilności –
dachy i kominy według samej potrzeby
opatrzyć, chędożyć do wygody, ozdoby.

[G 29m: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
Bydłu lekarstwa

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Lekarstwa są pewne doświadczeniem, są probą,
tylko się nie lenić, pracą i swą osobą.
Błotnik przy piekarni lubo też przy oborze
niechaj się posila, gdy, liżąc, bydło orze.
Na różne defekta zaraz trzeba ratować:
w pierwszych się opisu, w innych ‹w› księgach miarkować,
wszelki ród na razie, a owce zaś na schodzie.
W każdych więc miesiącach lekarstwy im dowiedzie.
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[G 29n: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
OBORY OPATRZNOŚĆ

				
				
				
				

Oborę ociszyć nakoło jak należy,
przeto na potrzebę nie żałować gałęzi,
by im w zimie było dla bydła ocipleniem,
od wszelkich zawieruch będzie im opatrzeniem.

Ociszenie obory

[G 29o: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O SPIENIĘŻENIU RÓŻNYCH PROWENTÓW

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Różne są prowenta jak w gospodarnej rzeczy,
tak tedy spieniężać, intratę mieć na pieczy.
Potrzebę z wygodą na swój dom obmyśliwszy,
z innymi zaś na targ przemysłem przyłożywszy.
Z zbożem, z drobiem, nabiał, sianem, bydłem, płótnami,
z rybami, połciami, z owocem, jarzynami
więc natenczas użyć, kiedy dobry targ stoi:
spieniężać najlepiej, niech się podwoda znoi.
Gospodarstwo to jest, gdy z swych przemysłów zgodne,
dom gdy w opatrzności, a w potrzebie wygodne.

Intrata pieniężna

[G 29p: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O CZYNSZACH WSZELAKICH

				
				
				
				
		 5		
				

Czynsze różnych danin według ich powinności
inwentarzem wybrać, uchodząc w tym różności,
stosując się według przyległością poddanych –
pieniędzmi, kurami; przy różności z osadnych
nad to, co należy, więcej nie wyciągając
przy dawnej ustawie, by nie z krzywdą ścigając.

Daniny czynszowe

[G 29r: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O DŁUŻNIKACH NA CZAS UMÓWIONY

				
				
				
				

Długi także wszelkie, gdy już przednówek minął,
więc zapłacić trzeba, kto z regestru nie zginął.
Inaczej karaniem na upornego użyć:
słowa nie dotrzymać, w tym ich trzeba oduczyć.

O dłużnikach dla
satysfakcyjej
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[G 29s: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
PODATKI POWINNE
Podatki powinne

				
				
				
				

Podatkom powinnym, tym dosyć czynić potrzeba,
owszem dla turbacyjej choć sobie z ujmą chleba.
Pobory podymne, czopowe i pogłówne
oddać, co należy, uchodząc grzywny łowne.

[G 29t: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O NAWOZACH RÓŻNYCH NA WYWÓZ
O nawozach

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Nawozy z swoich miejsc, gdy na zimę z jesieni
i z wiosny na pole, swym pożytkiem przyczyni.
Wóz smarując, jedzie, przeto pośpieszy statkiem,
tak i tą okrasą przywiedzie z nich użytkiem.
Gdy nawóz jesienny – spory, jednak słomiasty;
wiosenny – gnoisty jest, sporszy do omasty,
polu na pożytek, właśnie na urodzaje,
żeby tylko na czas wygodziły sprzężaje.
Z natonia – ogórkom, stajenne zaś ogrodom,
z obory, z owczarnie – polom, z chlewnem – nagrodą.

[G 29u: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O ROBOCIZNACH PODDANYCH
Robocizny
poddanych

				
				
				
				
		 5		
				

Robociznę liczbą każdego dnia dochodzić
według winnych osad, z inwentarza przywodzić.
Aby posłuszeństwo tą swoją powinnością
bez zdrady włodarzów robili, przytomnością
więc samej zwierzchności trzeba zawsze pilnować:
niech w całości będzie; pańczyzną nie próżnować.

[G 29w: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O URZĘDNIKACH GOSPODARNYCH
Urzędników
powinności

				
				
				
				
		 5		
				

Urzędnicy rząnni mają być właśnie słuszni,
umiejętni, sprawni, przy wierności posłuszni;
pismo i rachunki – karbować ich umieli,
szkody przestrzegali, wszytko więc rozumieli.
Urzędnik dozorem wiadomy do wszytkiego,
a panom życzliwy względem pożytków jego.
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[G 29y: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
Z ŻEROWEGO PROWENT

				 Gospodarski jest tryb, kiedy się żołądź urodzi,
				 snadź, że się pszenica na swych niwach nagodzi.
				 Żerowe wyniknie, gdy z swego urodzaju
				 od sztuki na prowent z chlewnego się schadzają.
		 5		Alias od świni ten podatek przychodzi
				 i na zimę zbierać na tę pomoc przywodzi.

Prowentu
przyczynek

[G 29z: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O BYDŁACH, PORZĄDKU I OSTROŻNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				

Bydła na pożytek z codziennego rachunku,
by mniej ani więcej nie bywało z przyczynku,
z pola więc rachować, obejrzeć zawsze bydło,
aby złość ukradkiem zgubą ich nie przepadło.
W odmianach poznawać jakoby swoje własne
były, siercią znaczyć swego gatunku jasne.

Ostrożność bydła

[G 29aa: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O LEKARSTWACH RÓŻNYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Chrześcijański zwyczaj – dla siebie i bliźniego
mieć różne lekarstwa w domu z miłosiernego
uczynku w potrzebie na wszelakie choroby,
do czego co służy, mając ich te sposoby
na uraz, gorączki, na febry i żołądki.
Na ludzkiej wdzięczności stąd się krzewią pamiątki
do ich przychęcenia – tak panów jak ubogich –
droższe nad pieniądze, ile w upadkach srogich.

Lekarstwa
przygodne

[G 29bb: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
PODDANYCH W JAKIM TRZYMAĆ RZĄDZIE

				
				
				
				
		 5		
				

Gospodarstwo rządem, więc też i władzą stoi,
poważnym swym statkiem – każdy się tego boi.
Poddaństwo mieć w groźbie, mieć ich też w łaskawości,
bojaźnią, miłością zgadzać dla życzliwości.
Nad inwentarz dawny odmiennych nie przydawać,
w osadach powinnych do zwyczajnych stosować.

Rząd poddanych
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[G 29cc: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
SĄDY WIEJSKIE
O sprawiedliwych sądach

				
				
				
				

Sądy sprawiedliwe mają im być skuteczne,
według ich warunku słuszne i pożyteczne.
Choćby o jeden grosz – trzeba sprawy wysłuchać
i, by najmniejszemu, sprawiedliwość zachować.

[G 29dd: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O GROMADACH Z PODDANYMI
Gromady dla
napomnienia

				
				
				
				
		 5		
				

Gromady więc częste, ile dla napomnienia,
niech bywają względem skromnego zachowania;
kłótnie i hałasy, wszelakie nie bywały
w karczmie, w kiermasz, w targi – by się nie pozywali.
Surowe karanie trzeba stąd właśnie wkroczyć –
chłostą, wieżą, grzywną obwinionym naznaczyć.

[G 29ee: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
ZASŁUGI ABO MYTO CZELADZI
Czeladzi płaca

				
				
				
				

Myto zasłużone niech czeladzi dochodzi,
niech ma, co należy, a złością nie dowodzi.
Niechaj słusznie służą i słusznie im zapłacić
z rachunku z czeladzią, a ostatek dopłacić.

[G 29ff: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O STRÓŻACH DWORSKICH
Dozór stróżów

				
				
				
				

Ognia strzec, warować, stróżów nocnych pilnować,
kominy wycierać, poćciwości zachować.
A ile w piekarni niech nie bywa kominiarz,
ten opodal prorok nie był zaś w rok nowiniarz.

[G 29gg: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O PROWENTACH RÓŻNYCH
Prowentów
dyspozycyja

				
				
				
				
		 5		
				

Gospodarstwo rządne, w porządku swym stateczne,
lecz na ostrożności zawsze jest dostateczne.
Różne są prowenta, które użyć dozorem,
pilnością, rozumem, a nie różnym pozorem.
Nie spuszczając komu, lecz z swojej przytomności
być zawsze ostrożny bojaźnią ciekawości.
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				 Na tym to należy, gdy każdemu postrachem –
				 więc w ubezpieczeniu będzie już jak pod dachem.
[G 29hh: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O ŻOŁNIERZACH DLA OSTROŻNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				

Gospodarstwo w straży, ponieważ pilne warty,
na czym co należy, już nie uchodzą żarty.
Głośny to jest bęben, opodal wioskom słychać,
poddani w strachu są, już poczynają wzdychać.
Więc na razie, zaraz kogo mając sprawnego,
dla wstrętu obrony trzeba zażyć słusznego.

Baczność
o żołnierzu

[G 29ii: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
KACZMARZA POWINNE NALEŻYTOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Kaczmarz ma być trzyźwy, ludzki, przy ochocie,
szkody gościom, ognia – z żoną wraz – przestrzegajcie.
Także czeladź chować: bez wszelkiej obrazy,
pewną, słuszną – żeby nie było urazy
nikomu w gościnie; owszem, w samej wygodzie,
do zwady, hałasów więc zabiegać w przygodzie.
Prowianty były, słuszną miarą szynkował,
słuszną także ceną; wiedzieć, komu borgował.
Muzyka niech bywa, okrom świąt uroczystych,
w poćciwej skromności i przystojnie użytych.

Kaczmarz jako
ma być porząnny

[G 29jj: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
O GOSPODYNIACH PIEKARNIANYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Gospodynie sforne, czyli tu żadnej zmianki
niemasz o ich zrzędach; jak na muchy oganki
przynamniej opędzą w jakim takim dozorem
w życzliwości – pracą, nie plotliwym ozorem.
Boć u nich za jedno słówko dziesięć przeciwnych,
łagodnie zwinnymi, napaścią na niewinnych.
Wszytko u nich opak, ledwie świat – chociaż srogi –
na miazgę nie wywrócą; lecz świnia nie ma rogi:
dopieroż by nimi właśnie, jako więc pyskiem,
pluska jak w korycie lada jakim pociskiem.
Więc to nie zrzędami, ni zbywać forbotami:
pochodzi z próżności – zbyć trzeba robotami.

O zrzędach
i złych gospodyń
nałogach
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O granicach
całości
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Nagnać się do znoju, aż się odechce złego,
uść od złych nałogów, Bachusa przeklętego.
Swywola z rozkoszy do utraty aż sławy
upadkiem fortuny, a w piekle bicze, ławy
są na wykrotnego; kto żyje ladajako,
cierpi ciało z duszą prawie męki dwojako.
Więc gospodarować a Pana Boga błagać
pokorną pokutą, dla wieczności podlegać.

[G 30: „Granica”]
O GRANICACH PRZY ZNAKACH W MAJĘTNOŚCI

				
				
				
				

Granic w oraniu z łakomstwa nie wałasz,
by stąd nie urósł na prawo hałas.
Bo gdy co z krzywdą sąsiadowi będzie,
z winą i szkodą, wstydu się nabędzie.

[G 31a: „Gotowy”]
Zabiegłość

				 Gotowe będzie temu więc zdrowie,
				 gdy w zabieżeniu wcześnie opowie.
[G 31b: „Gotowy”]
O KARNOŚCI NA ZŁEGO

Lekkość

				 Gotowa w słuszności wyniknie pomsta:
				 na złego zwyczajnie dochodzi chłosta.
[G 32: „Grobla”]

Pomoc

				 Grobla i studnia bez składu,
				 zysk nie bywa bez nakładu.
[G 33: „Groch”]

Posiłek

				 Groch w kuchni niezdrożna to potrawa,
				 gdy nawarzysty, dobra z nim sprawa.
[G 34: „Grody powiatów ziemskich”]
O GRODZKICH SĄDACH SPRAWIEDLIWOŚCI

Sądy

				 Grody powiatów ziemskich szlacheckich sądów,
				 gdzie sprawiedliwość kwitnie, z słusznych dowodów
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				 sprawy, miejscem, powagą przy swej zwierzchności,
				 jest statutem koronnym dekret słuszności.
[G 35: „Grudzień”]

				 Grudzień twardo ziębi, prawie do żywego,
				 chociaż i w kożuchu więc dojmie każdego.

Miesiąc

[G 36a: „Grzech”]
O GRZECHU OBRAZY,
KTÓRY DUSZY JEST UPADKIEM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Grzech grzechem; własny, który jest wykrotny
z przykazanego – taki już okrutny.
Przeto grzech bywa upadnieniem duszy,
jakby ją jaka choroba wysuszy.
Grzech więc nie bywa prawie odpuszczony,
aże dług będzie wcale nadgrodzony.
Występek większy – potrzebnej pokuty
zabiegać, nie wpaść do piekielnej huty.
Siedm jeszcze grzechów w swoim przykazaniu
i w piąci zmysłach z powszechnym związaniu:
myślą, uczynkiem, nieprzystojną mową,
z krzywdą bliźniego, z obrazą gotową:
z tych wszelkich grzechów rachować sie trzeba,
na sądzie Bożym dekret będzie z Nieba.
Więc wcześnie żalem zabiegać upadku,
aby czart nie miał żadnego pożytku.

[G 36b: „Grzech”]

ALIUD.
UWAGI DO ROZSĄDKU I PAMIĘCI KAŻDEGO:
MEMORARE NOVISSIMA
ET IN AETERNUM NON PECCABIS

				
				
				
				
		 5		
				

Z grzechów siedmi śmiertelnych jawne są obrazy
złej natury, z nałogów szatańskie zarazy.
Dysydenci od światła zapadli w ciemności:
tu plac i czas naprawdę stanąć dla wieczności.
Wszytkim żywym i zmarłym według życia swego
z Boskiego przykazania wynurzą jawnego

Obrazy
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		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
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bezbożności, ach, grzeszne upadkiem występki;
co jest z krzywdą bliźniego, wynurzą postępki.
Każdego sprawy w oczach będą jak zwierciadłem,
czy jak żywot wykrotny był dobrym przykładem:
w różnych stanach obłudy, chytre nieszczerości
w małżeństwach i urzędach górą wyniosłości.
Stąd tę biorąc przeciwność przy lekkomyślności
w chciwościach i łakomstwach, ślepej bezbożności;
stąd bywa zamieszanie, w domach niepokoje,
na upadek różności, nie bez grzechu znoje.
Więc na tym strasznym sądzie tajemne skrytości
na dekret się wynurzą dla sprawiedliwości,
gdy na dwie idą strony: w prawą na zbawienie,
w pogrążenie już w lewą, ach, na potępienie.

[G 37: „Grzeczny”]
Nota

				 Grzeczny więc polityk przyjęty wszędzie,
				 grubijan zaś prosty za piecem siędzie.
[G 38a: „Grzebień”]

Czystość

				 Grzebieniem głowę czesa, także i szczotka,
				 czystością ochędóstwa, jak czyni kotka.
[G 38b: „Grzebień”]

				 Grzebień czesze, ochędóstwem głowę czyści:
				 tym przykładem czyńcie dla kołtunu wszyscy.
[G 39: „Grzmot”]
Rewolucyja

				 Grzmoty słychać z obłoków, gdy z sobą się mieszają,
				 gdy gorące z zimnymi jak wysoko wieszają.
[G 40: „Grzywna”]

Miara

				 Grzywny lepsze u złotnika niżeli u sądów bywają,
				 bo tam o cenę idzie, a tu zaś z kieszeni zbywają.
[G 41: „Gumno”]

				 Gumno jest składne na wszelakie zboża,
				 w żywność, warzywo, potrzebna i dzieża.
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[G 42: „Gusman”]
GUSMANA LUKUBRACYJE, SŁAWNEGO AUTORA

				
				
				
				

Gusman w swoich skryptach znakomity autor,
kuryjozus w pracy, w polityce fautor,
zabawny w czytaniu; do uwagi ta rzecz
ma swoje zalecenie, trudno więc temu precz.

Autor pisma

[G 43: „Gwiazda”]
O TRZECH KRÓLACH ŚWIĘTYCH

				
				
				
				
		 5		
				

Gwiazda była znakiem, torując gościniec
trzem królom do szopy; za ofiary wieniec
biorą zbawienny od Stwórcy swojego:
cóż może być więcej nad to większego?
Kasper, Majcher, Balcer – jaka ich szczęśliwość!
Boga oglądali jak samą przedwieczność.

Wyznawcy

[G 44: „Giża”]

				 Giża jak w dzieży miesza się uporem,
				 złość między złymi obchodzi się worem.

Nota

[G 45: „Gzyms”]

				 Gzemsy ozdobą w każdej potrzebie,
				 w budynku stoją jako i w izbie.

Pozór

[G 46: „Gzło”]

				 Gzło, koszula biała, w złości zaś czarna,
				 ile białogłów kiedy jest jurna.

Nota
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ROZDZIAŁ VIII.
Na literę H[-Ch]
[H-Ch 1: „Habit”]
Wota

				 Habit zakonny wota prezentuje,
				 w swej wokacyi regułą wetuje.
[H-Ch 2: „Chamaleon”]
O CHAMALEONIE, ZWIERZĘCIU DZIWNYM

Natura osobliwa

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Chamaleona naturą w postaci
rzadko mu drugi podobny się zbraci;
do podobieństwa jego stąd własności
żyć tylko wiatrem na podziw różności.
Jest przeto w sobie jakoby obszyty
bez swego luftu, w niwczym nie użyty,
tylko oczkami wszędzie poglądając
da się wziąć w rękę, leniwo czołgając.
Mieniąc się farbą z jakiego koloru,
przyjmie na sobie podobnym do wzoru.
Dziwne na świecie w przyrodzonych rzeczach
wiedzieć o wszytkim w niezwyczajnych iszczach,
opisać wszytko, co jest niepodobna –
lub nie bez pracy – niech będzie sposobna.

[H-Ch 3a: „Hamować”]
Hamować

				 Hamować kogo od złego, gdy z przypadku,
				 jest przyjacielska pomagać od upadku.
[H-Ch 3b: „Hamować”]

				 Hamuj koła, hercu, z góry,
Ostrożność 				 chcąc ochronić swojej skóry.
[H-Ch 3c: „Hamować”]

				 Hamuj sie bacznie wszegdy od złego,
				 będziesz bezpieczny, zdrowia miłego.
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[H-Ch 3d: „Hamować”]

				 Hamuj języka, ile być może,
				 chociaż z przykrością – niech ci pomoże.
[H-Ch 3e: „Hamować”]

				 Hamuj mieszka w zbytkach, więc rozpusty,
				 by suchoty nie były w zapusty.

Miara

[H-Ch 3f: „Hamować”]

				 Hamuj się rozumem w swym chciwym łakomstwie,
				 nie prowadząc życia w marnym grubijaństwie.
[H-Ch 4a: „Hańba”]

				 Hańba, które dzieci nie są urodzone
				 w stanie należytym, z małżeństwa spłodzone.

Nota

[H-Ch 4b: „Hańba”]

				 Hańba ucieczka żołnierzowi, gdy od boju:
				 bić się potrzeba w szyku do samego znoju.
[H-Ch 5: „Hakownica”]

				 Hakownica, działko, także i muszkiet,
				 do celu żydowski nadstawić birlet.

Żart

[H-Ch 4c: „Hańba”]

				 Hańba, kto prawie o swój nie dba honor,
				 na który każdy ma mieć pilny dozor.
[H-Ch 4d: „Hańba”]

				 Hańba, kto z kim nie ma powodu
				 i w domostwie dobrego rządu.
[H-Ch 4e: „Hańba”]

				 Hańba, kto swój ledajaki prowadzi żywot:
				 jest znakiem lekkości, nikczemnego dowód.
[H-Ch 6a: „Chan”]
O CHANIE TATARSKIM NIEUŻYTYM

				 Chanem starzy ludzie swoje straszyli dzieci,
				 teraz gromią starych, do swych ich biorąc sieci.

Nota
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Wilczy naród

				
				
		 5		
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Naród to tyrański, zdradliwy jako wilcy,
sady pustoszą aże do szczętu niszczy.
Strzeż, Boże, tylko, aby się nie zbliżyli,
w gorszą więc ruinę królestwa nie znużyli.

[H-Ch 6b: „Chan”]
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O chanie tatar- 				
skim dzieła
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Chan! Chan! Strach na dzieci, których ‹w› wór, gąsięta,
jarszych zaś surowcem pędzą jak bydlęta.
Ustawnie w niewolą, do rozpaczy prawie,
srogim, ach, tyraństwem napadają żwawie.
Zabrawszy, krępują gorszej niż barany,
z swych domowych wygód mizerni zabrani
nad litość zdradziectwem jako wilcy z knieje –
kto chodzić nie może, krew z niego wyleje.
Prawie zamordują jak bydlęta jakie,
w biedzie, w nędzy, w głodzie utrapienie wielkie.
Wszelakie wysługi musi podejmować
lub za morze sprzeda, albo się szacować.
Wycierpią pokutę, czyść prawie za grzechy:
od robót na grzbietach, od kańczugów – cechy.
Więc więcej nie mogą, tylko cierpliwością
Stwórcy się oddawszy, by zdarzył wolnością.

[H-Ch 7: „Harcownik”]
O HARCACH RYCERSKICH DZIELNOŚCI

				
Cnoty honor 				
				
				
		 5		
				

Harcownik przed wojskiem przewodnik do boju,
nie stracha się cnotą Turczyna w zawoju.
Rycerz w swej dzielności, w placu krokiem składnie,
kto serca mężnego, ochotą przypadnie.
Dank jest rycerski, śmiałości dodaje,
sława przy odwadze do szczęścia przydaje.

[H-Ch 8: „Hardy”]
O HARDOŚCI Z ZŁOŚCIĄ ZŁĄCZENIU

				
				
Lekkości 				
				

Hardy, a ile przykorny:
każdy takiego się chroni.
Kto jest więc hardym z natury,
ten nie ma w sobie pokory.
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Mijać z daleka hardego,
nie dbać więc namniej o niego,
bo już taki nieużyty,
wyniosłością gdy podszyty,
złączony będąc z złością,
znieść to musi cierpliwością.
Z ceremoniją do niego
jak do cara moskiewskiego.

[H-Ch 9: „Harmonija”]

				 Harmonija uwesela ludzi do wesołości,
				 lecz pobudza abo do różności, lub do miłości.

Dźwięk

[H-Ch 10: „Hartować”]
O LEKARSTWACH POSILAJĄCYCH
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				

Hartują lekarstwem kto ma słabe zdrowie,
nie szukając aptek – pewniejsze domowe.
Ostatnia łatać się przy wątłej możności
swą zdrowia ochroną: uprzedzać w skromności,
strzec się okazyi w zbytkach dla swej zguby –
Bacchus więc zawodzi, czart się z tego chlubi.

Pomóg{ł]

[H-Ch 11: „Hasło”]

				 Hasło wojenne, godło codzienne
				 wojsku przyjemne, rządem dowodne.

Głos

[H-Ch 12: „Heban”]

				 Heban drzewo gładkie, naturą przyjemne,
				 do wszelkiej roboty prawie nieodmienne.
[H-Ch 13: „Helena”]
O HELENIE TROJAŃSKIEJ,
JAKA BYŁA WOJNA W GRECYJEJ

				
				
				
				

Helena w Grecyjej dla urody ‹w› Troje
gdy się nią drożono, aż przyszło do zbroje,
bo miasto zburzono z afektów tej chuci,
a ludzie w osadach utrapieniem nuci.

Historyja
trojańska
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Nie tylko więc szturmem z gruntu wywrócono,
ale też i ogniem w popiół obrócono.
Magnes dla gładkości w się przyciągnął Troję,
a Helenę wzięto prawie jako swoję.
Moc pożądliwości w marnej doczesności,
wyniosły w tym umysł ludzi w namiętności.
Łacno w zamieszanie podać się, w zuchwalstwo –
z iskry ogień wielki i niebezpieczeństwo.
Najgorzej ubóstwo gdy niewinność cierpi.
Przez swoję uwziętość niejeden się krzepi
w takim zamieszaniu; jako się co stało,
historyje świadczą, w okrucieństwie działo,
by swego dokazać ruiną sumnienia
w światowej korzyści, a państwa zniszczenia.
Dlatego też pomstą królestwo w opale,
w niwecz podeptane i wolnościom vale.
Turcy ich osiadszy, w ciężkim jarzmie ślęczą,
uniją wgardzili, więc w niewoli jęczą.
Stąd dotąd w różności teraz prawdę widzą,
świat z nich urąganiem, z podziwieniem szydzą.

[H-Ch 14: „Hełm”]
DANK SZLACHECKI ZNAMIENITY
Znak rycerski

				
				
				
				
		 5		
				

Hełm sławny jest szyszak do herbu szlachectwa,
gdy w dziełach rycerskich nabędzie go z ziemstwa.
Więc w placu kiryśnik będąc uzbrojony
przy swej gotowości bojem do obrony,
na zaszczyt do szyku sercem i dzielnością,
odwagą w przysługę ojczyźnie, mężnością.

[H-Ch 15: „Helżbieta”]
Helżbieta, święta patrona
Początek
zbawienia
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Helżbietę świętą Maryja nawiedza,
to samo nasze zbawienie utwierdza.
Więc ludziom radość z pociechą gotowa:
stało się ciało z przedwiecznego Słowa
świętym imieniem w czystości anielskiej,
kryształem z Nieba, istotą Niebieskiej.
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[H-Ch 16a: „Herc”]
O HERCACH SOBIE UFAJĄCYCH

				 Hercem młodszemu nie być przy starszym,
				 by nie zganiono rozumem jarszym.

Nota

[H-Ch 16b: „Herc”]

				 Herc gdy się trafi, lubo i na śmierć
				 w czystym sumnieniu dobrze się już wierć.
[H-Ch 17: „Heretycy”]
O HERETYKACH, DYSYDENTACH RÓŻNYCH
OSOBLIWA DO UWAGI NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				

Heretyków błędy, w rozpaczy ich nota,
do uznania prawdy zamykają wrota.
Ślepy ich sam upór, istności nie widzą,
prawie za ich wiarska aż się Żydzi wstydzą.
Przyjdzie do kościoła, do katolickiego
jak do powszechnego, kiedy do rzymskiego,
bez należytego pokłonu w świątnicy,
gębę tylko zatka, chociaż klęczą wszyscy.
Stoi prawie ni słup, jak niechrześcijanin
– wilk gorszy chowany – czy jako poganin.
Poganie wymyślnym z murów swym bałwanom
kamiennym, drewnianym dank czynią, ukłonom
domniemanym bożkom i obserwancyją –
lubo po pogańsku – błahą intencyją.
Więc króla chińskiego zawieszony obraz
wszyscy czołem biją jakoby przed ołtarz;
imię moskiewskiego kto wspomni imienia,
zaraz tamci ludzie padną na kolana.
Co za proporcyja, jako jest daleko
w tej ceremonijej, ciężko abo lekko.
Przed Turczyna także każdego więc posła
gwałtem nachylają, aby go cześć doszła.
Popa Jana, Persa, Sjam, także Mogorów –
z wielkim upadnieniem czczą ich z swych ofiarów.
Przyjdziesz do zwierzchności, pokłon im uczynisz,
inaczej do przystępu dla miejsca zawinisz.

Hardość prosta

Poganie
Bałwany

Doczesność
pokłonów

Turczyn
Monarchowie
Zwierzchność
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Więc cieniom śmiertelnym takie uraczenie,
przy takich pokłonach ni z kim zjednoczenie.
Tu już Bóg prawdziwy, Stwórca tego świata,
Pan, który przedwieczny na przedwieczne fata,
nigdy nie śmiertelny, swoją wszechmocnością
rodzaje, urodzaje trzyma wielmożnością;
kieruje, piastuje świat wszytek ochroną
i wszelkim stworzeniom jest własną obroną.
W tej tedy świątnicy, jak ‹z› prawdziwym Bogiem,
wszelką ućciwością być pokornym progiem
i z serca nabożnym przy modlitwach zdjęty
upaść na kolana dla czci chwały świętej,
mając w Nim swą ufność przy ubezpieczeniu,
więc ciału i duszy ma być w uwielbieniu.
Przeto heretycy, którzy z pychy hardej
złością Lucypera z upór skały twardej,
zmiękcz słusznością serce: dawnoście nastali,
odrodni z rozumu, jakoście przystali.
Lutrzy i kalwini, właśni apostaci,
w swej przewrotnej wierze jako leśni ptacy,
w tej dzikości prawie światłość zagasili,
w ciemnych błędach żyją, gdy sie zarazili.
Początkiem zgardzili, na ten koniec zaszli,
w swoich przewrotnościach na tę rozpacz przyszli.
Adamiste, duist więc z ugonotami,
tryniste, maniste – wymysł z przewrotami
aryjan z pogany; w zaślepieni‹u›, w cieniach
bez światła, mizerni upadkiem w swych mieniach.
Więc na sądzie Bożym, którego czekacie,
gdy nie tu – tam prawdę istotną uznacie.

[H-Ch 18: „Herkules”]
O SILE I MOCY LUDZI HUMOROWATYCH

				
				
Fantazyja herców 				
				
		 5		
				

Herkules choć był tyle więc mocny,
ile nie zmorzon sen jego nocny.
Być Herkulesem naprzeciwko dwóch,
więc go odesłać w kraje do Wołoch.
Nieskoro, śmiałku do takiej bitwy:
cyrulik będzie, doda ci brzytwy,
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ranę podgoli jako zaboli,
cierpcu użyjesz i na koszt gwoli.
Śmiałość z lekkości gotowa zguba –
skoro ją znajdzie, choć nie potrzeba.

[H-Ch 19: „Herod”]
O HERODZIE PYSZNYM I NIEUŻYTYM
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Heroda pychą, bo nierozumnego,
uchodzi Stwórca dla zaślepionego
aż do Egiptu gwoli ochronnego,
dla wiary w błędzie nierozgarnionego.
W złości, zazdrości czternaście tysięcy
dziatek niewinnych – mordem się ich liczy –
szukając Pana; prędko po tej zgubie
światu nie płużył życiem w takiej dobie,
więc go nie poznał komorą u siebie;
za tę nieludzkość nie ma miejsca w Niebie.
Miał skarb w swym kraju nad bogactwa wszelkie,
nad ich szacunek, które były wielkie,
prawie nad inne wszelkie szczęśliwości:
fraszka ziemski świat przy jego możności.
Więc Mesyjasza, prawdziwą pociechę
jak słońce jasne, w zaćmieniu uciechę,
zgasło mu w państwie z jego zaślepienia –
snadź był niegodzien świętego plemienia.

Zaślepienie

Dziatki niewinne

Pana nie poznał

Mesyjasz

[H-Ch 20: „Heroiny”]
O HEROINACH
WALECZNYCH BIAŁOGŁÓW W PANOWANIU
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Heroin wyniosłość historyje świadczą,
gdy z białogłów mężność niech pamięcią znaczą
z podziwieniem świata, tudzież i z przyznaniem,
jakie były dzieła w krajach wyświadczeniem.
W wyniosłych budynkach jako i na wojnach,
przy rezolucyjach, fortelach, obronach –
wielkie są królowe, do wspomnienia godne,
w rycerstwie biegłości obrazy dowodne.

Białogłów
dzielność
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Skutki 		 20		
Rządy

Osiadając państwa na królestwa możne,
do uwiadomienia prawie są niepróżne,
jak była Tomirys, tatarska carowa,
więc Artemizyja, w jej przemysłach głowa,
Semiramis głośna, Zenobiji dzielność,
niemniej Kleopatry jaka była mężność.
Byłoby tu wiele do wspomnienia wzorem
o innych białychgłów na przykład pozorem,
których możność równa statek przyzwoity
do wszelkiej biegłości z natury nabyty,
bo nie tylko władzą – na świat dziatki płodzą,
w różnym rozgarnieniu do skutku przywodzą.

[H-Ch 21a: „Hetmani”]
O HETMANACH ABO GENERAŁACH RYCERSKICH
NOTA
Powaga
zwierzchności
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Hetmani rycerscy nad wojskiem są głową,
kierując dzielnością, sercem i buławą,
na którym wszytka rzecz zawisła do boju:
w szyku z dyrekcyi biją się do znoju.
Przeto na walecznych tu mężach należy –
rozum przy fortelach łatwie już zabieży.
Czytać Aleksandra, dzieła Cezarowe,
Annibala wiedzieć i Scypijonowe:
więc starych hetmanów rzymskich starożytne
jakie były skutki w wstępnym boju bitne.
Stąd dzielność uważyć na sławę ojczyzny,
nieprzyjacielowi być już musi nużny
zgoła dyrekcyją przy błogosławieństwie,
z zaszczytem, odporem – stąd w niebezpieczeństwie.
Aleksandra hetman, dzielny Efestyjon,
obrazem był równy, mężny jako i on.
I Julijusz cesarz hetmanił w rycerstwie,
Scypijo, Marcellus, Krasus, Brutus – w męstwie,
Pompejusz – państwa sławą; do pokoju
ci byli przyznaniem, chociaż nie bez znoju.
Pamięć wiekopomna ludzi heroicznych
miłością ojczyzny w cnotach policzonych.
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[H-Ch 21b: „Hetmani”]
O HETMANIE KALWIŃSKIM.
PAMIĘĆ O BOŻĄ MĘKĘ
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Hetmani chrześcijańscy krzyżem wygrawali,
tym znakiem niezliczone wojska porażali.
Wróżcie, moi panowie, jak wy też wygracie,
którzy krzyżów rozbójcę za hetmana macie?
O wolność heretycy nabardziej wołają,
a sami jej i Bogu samemu nie dają.
Wolny wszytkim gościniec – niby Murzynowi
gdy się zwierzchność dostaje w mocy kalwinowi.
Już to jawny upadek waszego królestwa,
kiedyście malowani. Chwalebnego Bóstwa
Boża męka więc w polu w miejscu prawie wszelkim
jasnym błogosławieństwem do obrony wielkim.
Krzyż święty tudzież znakiem – znakiem szczęśliwości,
tak jest do obfitości jako do możności.

Uwagi

Nota

Obrona

[H-Ch 22: „Hijacynt”]
DO J[EGO]M[OŚCI] PANA
HIJACYNTA ŁOPACKIEGO,
DOKTORA MEDYCYNY,
SŁAWNE[GO] J[EG]O K[RÓLEWSKIEJ] M[OŚCI]
SEKRETARZA,
SŁAWNEJ AKADEMIJEJ REKTORA,
BURMISTRZA I W RADZIE PRYMASA KRAKOWSKIEGO
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Hyacinthus – flos et decus virtutis

Zioła i kamienie, które Pan Bóg stworzył
ludziom w pomoc zdrowia, nauką wynurzył,
cudowne na podziw jakie skutki mają
w lekarstwach ‹w› chorobach, które zażywają
więc chorzy w słabości; przez dzielnych medyków
z pomocy czerstwość, a z recept posiłków.
Zacną swą godnością Hijacynt, imieniem,
gdy rzeczą samą sposobia przyznaniem,
posilając radą, pracą i staraniem,
z martwy prawie ludzi wzbudzając pragnieniem.
W mieście radną głową; przyznawa pospólstwo,
królom są wiadome cnych Łopackich męstwo,

Natura

Pomoc
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przemową wyborną na przyjazd szczęśliwy,
królom swą powagą od miasta życzliwy.
Zna go cała Polska, różne, wszelkie stany,
jak miastu podporą Krakowa obrony,
tudzi‹e›ż swą miłością drugim jest lekarstwem
lub w trudnościach jednał prawie z bezpieczeństwem,
w honor w zdrowiu, mieniu każdego salwując,
miły pokój czyniąc, do zgody gruntując.
W domu swym przyjemny, z każdym się ro‹z›mówił,
dla sprawiedliwości uczynnie to sprawił,
lubo na potkaniu miłą swą skłonnością
i w domu szczerością wyświadczał ludzkością.
W usłudze się żadnej nigdy nie wymówieł,
każdym, rzeczą samą, skutkiem to objawieł.
Pan Bóg też mu za to nagrodził w małżeństwie,
gdy w swoich ma oczach pociechę w potomstwie,
w równych, odchowałych synów w promocyjej –
znak to Bożej łaski z akcji miłościwej.
Jam przyjaciela straciłem szczerego
od wielu lat sobie wielce przychylnego.
Niechże mu Pan Bóg będzie duszy miłościwym,
niechaj odpoczywa w miejscu świątobliwym.

[H-Ch 23: „Hejnał”]
O HEJNALE PODCZAS JESIENI I ZIMY
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Czas pokuty

Hejnał z zdumiewaniem słowo, jeśli z smutku –
czas się króci, mroczy w swych godzinach skutku.
Gdy słońce uchodzi – ciemności przybywa,
zima następuje, a ciepła ubywa.
Hej, powstać z nałogu, brać się do żywota,
na polepszenie żeby były wrota
otwarte zasługom, gdzie wieczność opiewa
duszy twej zbawieniem, ufnością nadziewa.
Dźwięk hejnału głosi, aby nie zasypiać,
być w swojej czujności, a do Boga wzdychać.
Lato obumiera, z rodzajem usycha,
zieloność więdnieje, stąd ginie uciecha.
Liście opadają, drzewa już wątleją,
pola też żółknieją, ogrody blednieją,
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ptaki się mieszają, z tych miejsc ulatują,
wróble się szykują, krain swych lutują.
Szerzyć się i będą miesiące okropne,
rzadko na powietrzu nie były posępne:
grudy, lody, śniegi, ziemię martwą wnosi
hejnał swoim tonem – do rzewnienia głosi.
Natura się skurczy; więcej się spodziwać:
co dalej – okropniej, trzeba się odziewać.
Miasto więc ogroda, a przy piecu siedzieć,
o drwach mieć staranie, dla ogrzania wiedzieć.
Starym, także młodym gil będzie na nosie,
da się więc we znaki; jeśli masz co w trzosie –
na wydatek pieca, gdzie drwa jak cynamon,
bo gdy ich nie będzie – w domu zgiełd i gomon.
Starzec się uchyla do swej młody żony
jak w piec do pierzyny, a ona zaś stroni.
Wolałaby raczej z młodszym grawać ‹w› karty
niż z ostygłym siedzieć, stroi z niego żarty
„Lepszy – powiedając – korzeń niźli chwasty
w zad, strój staroświecki – wygodny modziasty”.
„Haj, haj, suche siano!” – hejnał wytrąbują,
bo starcowie chwastów już nie potrzebują.
Rachować się z wiekiem w latach nieboraku:
gdy w ogrodzie sucho, niemasz pasternaku.
Wiedzieć było przedtem w budynku o dachu:
ruina podporą – gmach w zdradzie do grzechu.
Cnota poćciwości oblig ślubu koi,
wstydem, pobożnością te blizności goi.
Czy na tym te jarzma, żeby zawsze orać?
Nie zawsze pług może po zagonach szperać.
Zima odpoczynkiem i śniegiem okrywa,
nie zawsze jest lato wygodą do żniwa.
Przykład, wzór: w małżeństwach wiele świętych było
w podobnym-że związku, a w czystości żyło.
Czyż-to jak barłogiem w tym się nużyć i żyć?
Wiedzieć wedle czasu, jak i tego zażyć.
Kołowrót z kądzielą, krosienko, półtynek,
igłą się zabawić, odprawić poranek.
Zgoła próżnowanie dobrego nie sprawi,
więc też do roboty – tym pokusę zbawi.
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[H-Ch 24: „Hieroglifiki”]
Pozór

				 Hieroglifiki wizerunkiem prawdy słusznością,
				 do rzeczy więc stosujących w cnoty dzielnośc{ią}.
[H-Ch 25: „Historyje”]

Żądze

				 Historyje czytać gdy o miłości,
				 do serca przenikną i do wnętrzności.
[H-Ch 26: „Honor”]

Sława

				 Honor jest najdroż‹sz›y, prawie i nad złoto,
				 kto go nie przestrzega, będzie jako błoto.
[H-Ch 27: „Horda”]

Zdrady

				 Horda z Tauryki z kniejów tatarska –
				 na wylot w zdradzie burda szatańska.
[H-Ch 28: „Hospodarstwo wołoskie”]
HOSPODARA WOŁOSKIEGO
URZĄD DLA JEGO PANOWANIA

Wołoskie
państwo

				 Hospodarstwo wołoskie właśnie jak grał w karty,
				niby ite, venite w pikietowe żarty.
				 Urząd w państwie zwierzchnością gdy komu wyniknie,
				 mało co go zażywszy, wkrótce mu zaś zniknie.
		 5		 Taki zwyczaj u Turków, jak na mydle bańka –
				 zawsze im się oganiać z muchami oganka.
				 Z intratą się szacować, a w ręku ich pałka;
				 kto więcej da na urząd – niebezpieczna gałka:
				 zdrowie, mienie i honor; jest taka przywara
		 10		 w Alkoranie tureckim, pozwolona wiara:
				 prawdę gnębić na nice, nic to gwałt uczynić,
				 zgubić, spalić, zrabować, nie ma tego za nic.
				 Karczma tam stoi wielka stanowiskiem gości,
Naród wołoski 				 bez wszelkiego dochodu szorując te włości.
		 15		 Trzy razy więc umiera hospodar na tronie,
				 czasem też i żywego pochowają w trunie.
Nota 				 Dlatego w swoim herbie mają głowę trupią,
				 bo ich ledwie ze skóry, kto więc chce, nie łupią.
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[H-Ch 29: „Hojność”]

				 Hojność płuży według swojej miary,
				 szafunek kuchni służy do wiary.

Uwagi

[H-Ch 30a: „Huk”]

				 Huk, zgiełd, larmo, gwoli więc ostrożności
				 trwoga… Do potrzeby! Lecz przy mężności.
[H-Ch 30b: „Huk”]

				 Huk, prawie, ale nie puknie zaraz do celu:
				 nie wraz do jednego, lecz trzeba do wielu.
[H-Ch 31: „Hurma”]

				 Hurmem gdy na jakie przychodzi dziwy,
				 niejeden błazen będzie prawdziwy.
[H-Ch 32: „Hus”]
O KALWIŃSKIEJ WIERZE PRZEWROTNEJ,
NIEWAROWNEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Hus z pokus, ach, w swojej kalwińskiej wierze
jak z piekłem – swoje odbiera przymierze.
Koncept zmyślny, lecz niewarowany;
bez fundamentu, bo marnotrawny.
Teraz niech widzi: jak się nachylił
w takie zarzewo – ogień go spalił
z wiarą i sektą, skąd była łoną
z jego wyroku, nie w czas zasłoną.

Sekta niepewna

Skutek

[H-Ch 33: „Hiszpański król”]
O HISZPAŃSKIM KRÓLU MOŻNYM, KATOLICKIM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Hiszpański majestat koroną jaśnieje,
berłem, rozkazaniem, powagą panuje.
Tytuł Świętej wiary, prawie katolickiej,
król jest hiszpański – niszcząc heretyckiej.
Więc gdy sekty wszelakiej w swym państwie nie cierpi,
bowiem ich ruiną i zwierzchnością tępi.
Panem państwa swego i niemała mapa,
we trzech części świata, także Europa,

Powaga
hiszpańska

Obszerność
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lecz ich nie ma w kupie, bo w swych odległościach –
gdyby nie to, Turka przeniósłby ich w włościach.
Nowym Światem włada z niemałym pożytkiem,
gęste idą floty z bogactwy użytkiem;
rządy zawsze jego przy sprawiedliwości,
potężny w osadach, we wszelkiej możności.
Lądem, morzem dzielny, do wojny jest mężny,
w teraźniejszej lidze posiłkiem potężny.
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ROZDZIAŁ IX.
Na literę I[-J]
[I-J 1: „Jabłko”]

				
				
				
				
		 5		
				

Jabłko rajskie gdy było przestępstwem,
dlatego gospodarze parają się ziemstwem.
Parę jabłek Ewinych – zdobycz z raju – swoje,
damy mając w zanadrzu stąd na żądze moje,
których, gdy się więc ręką dotknie, Adamowy
wąż tedy, pomsta grzechu, swej podnosi głowy.

[I-J 2: „Jeść”]
NA PRÓŻNIAKÓW
NOTA

				
				
				
				

Jadłby głodny człowiek przy kim sztukę chleba –
gdy się robić nie chce, jak tego potrzeba.
Darmo jadłby próżniak, gdyby przyszło lekko:
służyć, robić przecie, obracać się krzepko!

[I-J 3: „Jaja”]

				 Jaja dzisiejsze, piwo choć wczorajsze,
				 cielę sześćniedzielne, wino dwuletniejsze.
[I-J 4a: „Jaki”]

				 Jakie na oczach są suknie,
				 taki też honor przy oknie.
[I-J 4b: „Jaki”]

				 Jakim wzorem żyli więc przodkowie,
				 takim też przykładem będą i rządkowie.
[I-J 5a: „Jako”]

				 Jako każdego cnota pokryć może defekt,
				 tak wszelaką powagę odbiera występek.

Notanda
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[I-J 5b: „Jako”]

				 Jako więc jesteś swoim rodzicom nadgrodą,
				 takowąż i twoje dziatki będą obradą.
[I-J 5c: „Jako”]

				 Jako z swego przemysłu pracujesz,
				 taki w zysku depozyt zyskujesz.
[I-J 5d: „Jako”]

				 Jako który gdzie i w czym zgrzeszył,
				 takie karanie też zasłużył.
[I-J 5e: „Jako”]

				 Jako mógł – kupił, prawdę obłupił,
				 hojnością pozbył, wszytko to przepił.
[I-J 5f: „Jako”]

				 Jako na mężnej należy ufności,
				 skutkiem popiera w takowej dzielności.
[I-J 6: „Jakub”]
VOTUM AUTORA W CHOROBIE
DO SWEGO PATRONA

				
Nota 				
				
Vota 				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Jakub święty za swym Jakubem prosi:
gdy sercem i myślą do Boga wnosi
w swych troskach, litości żebrze, podlega,
wie Boska wszechmocność, co go dolega.
Więc z swej protekcyi miej go w opiece,
niech księgę i pracę dokończy jeszcze,
dając go na wolą i przeznaczeniu
na przyszły czas zdrowiem przy wybawieniu.
Protektor jest wielki, w hiszpańskim państwie
cudami słynący; w niebezpieczeństwie
naprzeciw Arabom, tudzież z Maurami,
z wielą nieprzyjaciół i z Mogorami,
więc w wojsku hiszpańskim na nich hetmani.
Świętą swą osobą, mieczem przybrany,
w tak wielu utarczkach wielkie zwycięstwa,
kiedy ich zniósł – liczne tłumy pogaństwa.
Gdzie święty depozyt jest w tym królestwie
w Kompostelli – miejscu cnym ‹w› nabożeństwie;
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tam się schodzą ludzie swym nawiedzeniem
ze wszytkiego świata do grobu z pragnieniem.
Przy dziwnych pomocach pociechy mają,
w różnych utrapieniach skutkiem doznają.

[I-J 7: „Jałmużna”]
O JAŁMUŻNACH UBOGIM ŻEBRAKOM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Jałmużna potrzebnym ma być więc z miłości,
według swej możności bliźnim z powinności.
Afekt chrześcijański zasługa przed Bogiem:
za to wyświadczenie obfitością, brogiem
Pan Bóg błogosławi; więc niech z własnej prace
te były jałmużny, z swej mąki kołacze,
bo z krzywdy jałmużny już nie mają wagi,
sumnienie nieczyste w oczach te są skargi;
wprzód satysfakcyją zabiegać obrazom
przy swym oczyszczeniu, a w grzechach zarazom.
Nie być jak w barłogu duszy utrapieniem –
bardziej dla zbawienia być ubezpieczeniem.

Dobroczynność

Respekt

[I-J 8: „Jan III”]

DO JANA III,
Ś[WIĘTEJ] P[AMIĘCI] N[AJJAŚNIEJSZEGO]
KRÓLA J[EGO] M[OŚCI] POLSKIEGO

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Jan Trzeci, król polski, walecznym swym sercem
był mężnym pod Wiedniem Turczynowi mieczem.
Słynie dotąd o tym głośna wiktoryja,
nigdy nie ucichnie ta światu gloryja.
Więc był z przeznaczenia, gdy od Boga, panem,
jak dostojna tarcza z Nieba Wielkim Janem.
Na wszelakie tedy obwarowne strony
był z błogosławieństwa do wszelkiej obrony
oraz i zasłoną, wiary świętej murem
i sercem dostojnym więc się stał filarem.
Niechże odpoczywa już in sancta pace
i w Boskiej zasypia, jak w Niebieskiej, łasce,
lub moje nadzieje ufne, obietnice,
skutkiem zasłoniły jak w oczach źrenice.

Akcyje pamiętne
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[I-J 9a: „Jasność”]
OŚWIECONYM KSIĄŻĘTOM,
JAŚNIE WIELMOŻNYM, WIELMOŻNYM,
PRZEWIELEBNYM INFUŁATOM,
ARCYBISKUPOM, BISKUPOM,
OPATOM W SWYCH DIOCEZYJACH,
PASTERZOM STOLICE APOSTOLSKIEJ
I SENATOROM KORONNYM
‹I› W[IELKIEGO] KS[IĘSTWA] L[ITEWSKIEGO]

				
				
				
Aplauz 				
		 5		
Posiłek 				
				
				
				
		 10		
				
Nota 				
				
				
		 15		
				
				
				
Infuntałów 				
zacność
		 20		
				
Pomoc ubogich 				
				
				
		 25		
Dobroczynność 				
Fundacyje 				
				
				
		 30		
Pamiątki 				
				
Aplauz
życzliwości

Jasnością światło świeci rodzajom w pomocy.
Słońce sprawiedliwością – tak we dnie jak w nocy –
ogrzewa cnót dzielnością swymi promieniami,
wszelką wygodą ziemie prawie pożytkami.
Która jasność, pogodą świat rozweselając,
urodzaj obfitością znacznie posilając.
Przytomność tej światłości miłe czasy mają,
wszelkie stany pociechy stąd też zażywają,
szczęśliwego powodu przy błogosławieństwie:
wszelkie to są pożytki ludziom na chleb w ziemstwie.
Słońce jest okiem Boskim, pożądanych rzeczy
wszelkich czasów kompasem, kto je ma na pieczy.
Gdy się na czas oddali, okropne są czasy,
już rodzaj i urodzaj nie ma takie wczasy.
Słońce książęciem planet, kieruje własnością,
naturą, wszytkim włada wysoką możnością.
Tak się właśnie znajduje infułatów zacność:
„jaśniejący pasterze” – ta się ciągnie godność.
Wszytkie w tym podobieństwa duchownej dzielności
wybornych cnót afektem ludziom do miłości,
gdy są radą, pomocą do uwagi wielkiej,
jasnym prawie dowodem przyznaje lud wszelki.
W królestwie swą powagą tam, gdzie już należy,
ubogich protekcyją, jałmużną zabieży,
pańską szczodrobliwością; jaśnieją wygodą
od Boga, zdrowiem czerstwym posila, nadgrodą
za kościoły, klasztory zacne fundacyje.
Są ozdobą w królestwie w Bogu intencyje
inne pańskie splendece widoczne w świątnicy –
powód do nabożeństwa, więc się modlą wszyscy.
Wieczna to pamiątka, gdy na chwałę Bożą,
z pańskiej gdy wielmożności do przyznania płużą
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znakiem błogosławieństwa, tudzież szczęśliwości –
jak służą doczesności, także i wieczności.
Są i inne splendory w budynkach wspaniałych,
po wielu w swoich miejscach znacznie okazałych:
murując, restaurując, zdobiąc różne włości
prawie są znakomite z powodu miłości,
ojczyźnie zaś pomocą przez swych krewnych bliskich
jasne jaśnie wielmożnych domów rodowitych,
senatorską powagą, w pracach wyświadczeniem,
traktując nader wielkim o pokój radzeniem.
Z koligatami w pomoc królestw interesów
na uśmierzenie wojny dla folgi tych czasów.
Więc w obozach rycerstwem, na sejmach mądrością,
w województwie zacnością, w trybunał dzielnością,
chwałą, sławą, możnością dom przezacny słynie:
godne są ogłoszenia światu i ojczyźnie.
Przeto tych dom niech Pan Bóg błogosławić raczy,
królestwu jak ojczyźnie na potomne czasy.

Nota
Rada

W okazyjach
pomoc

[I-J 9b: „Jasność”]
JAŚNIE OŚWIECONYM KSIĄŻĘTOM,
JAŚNIE WIELMOŻNYM ICH MO[ŚCIO]M PANOM
WOJEWODOM, KASZTELANOM, URZĘDNIKOM
WIELKIM KORONNYM
I W[IELKIEGO] [KSIĘSTWA] L[ITEWSKIEGO],
WŁADZEJ POWAŻNEJ,
WYSOKĄ ZACNOŚCIĄ RZ[ECZ]P[OSPOLI]TĘ
W OBRADACH NALEŻYTĄ,
W PAŃSTWACH OBSZERNYCH KORONNYCH
KRÓLESTWA POLSKIE[GO],
TUDZIEŻ NA ZASZCZYT CHWALEBNY NARODU TAK ZACNEGO
PRZY WIERZE Ś[WIĘTEJ] RZYMSKIEJ
I ŚWIĄTNIC BOSKICH KONSERWACYI,
I NA OBRONĘ LUDZI UBOGICH UBEZPIECZENIEM,
NIECH PAN BÓG DA
WSZELKIE PRZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE ŚWIĘTYM
SZCZĘŚLIWIE DO PORZĄDNEGO POKOJU SUKCESY

				
				
				
				

Jasność wysoka, dzieło wielmożności,
państw łaskawością, własnością miłości,
stanom wygodą przy sprawiedliwości,
w sprawach każdego w tej pożądliwości,

Życzliwy aplauz

170

		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
Nota 				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
Respekty 				
				
				
		 25		
				
				
				
				
Utinam 		 30		
				
				
Aplauz

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

w rządach skutecznym ukontentowaniem
ludzi ubogich, słuszności przyznaniem;
własny tego cel rzecz istotą iści –
za takich panów więc się modlą wszyscy
do Pana Boga o błogosławieństwo.
Z nędze ubóstwo stąd ma bezpieczeństwo,
jak za filarem, osady gruntują;
dom tych, którzy są zacnością, wetują
męstwem, obroną od tak dawnych czasów,
nie upatrując, chociaż dla niewczasów,
pieczą i radą miłej swej ojczyźnie.
Więc szczęśliwością winszuje jej żyźnie
swym zabieżeniem, jak senatorowie
władzą, możnością w sejm protektorowie,
jaśnie, wspaniałe tych czasów przodkując,
by dobrze było królestwu, rokując
dla gruntownego tych czasów pokoju,
by ludzie z nędzy wyszli kiedy z znoju.
Dla chwały, sławy swojego narodu
i wiary świętej, dla tego dowodu
niechże w tym Pan Bóg nadgrodą ozdobia
Rzeczpospolitą, szczęśliwie sposabia
w tym zgromadzeniu przez Ducha Świętego,
z prowidencyjej Stwórcę wszechmocnego.
Jest tego dowód, dar na chwałę Bożą,
ile za wiarę stąd pociechę mnożą,
błogosławieństwa jasnej szczęśliwości,
jak w doczesności, tak służą wieczności.

[I-J 10: „Jarzmo”]

				 Jarzmo gdy w suchej roli – ciężko na woły.
Nota 				 Ciężej w jarzmie małżeńskim niż w jakiej niedoli.
[I-J 11: „Jawny”]
Uwagi

				 Jawna komu niewinna obraza,
				 w zgodzie będzie rozmajta zaraza.
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[I-J 12a: „Iść”]

				 Idąc gdzie na służbę z dworu,
				 trzeba cierpliwości jako woru.
[I-J 12b: „Iść”]

				 Idąc wraz do wójta,
				 oba się też bójta.
[I-J 13: „Jęczmień”]

				 Jęczmień na krupy i na napój warzy,
				 w karczmie pożytek i posiłek praży.
[I-J 14a: „Jeden”]

				 Jeden ociec swych dzieci kilkoro wychowa,
				 a jeden potomek ojca swego nie odchowa.
[I-J 14b: „Jeden”]

				 Jeden zły głupstwem dobrych odrazi,
				 jedna nieczysta owca drugich zarazi.
[I-J 14c: „Jeden”]

				 Jeden zażywa aż nazbyt gody,
				 drugi zaś cierpi mizerne głody.
[I-J 14d: „Jeden”]

				 Jedna białogłowa więcej urodą uciągnie,
				 niżeli kilka par wołów do siebie przyciągnie.

Nota

[I-J 14e: „Jeden”]

				 Jedno od Boga urodne żytko,
				 będzie miał na czas z wygodą wszytko.
[I-J 14f: „Jeden”]

				 Jedno już wschodzi, drugie się rodzi,
				 w pragnieniu płodzi, z płochego szydzi.

Uwagi
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[I-J 15: „Jedwabny”]

				 Jedwabne choć z wymowy słówka,
				 chytra w tym jest uczynkiem główka.
[I-J 14g: „Jeden”]

				 Jeden rogaty, jednak są większe u mężów,
				 gdy swoim żonom cudzym pozwalają łożów.
[I-J 16: „Jeszcze”]

				 Jeszcze w żywocie dotąd dziecię,
				 już go z imieniem wy prawie chrzcicie.
[I-J 17: „Jesień”]
Czas

				 Jesień chłodniejsza sprzątnieniem pobudzi,
				 na przyszłą zimę każdego obudzi.
[I-J 18a: „Język”]
SILENTIUM, PATIE‹N›TIAM POTRZEBA ZACHOWAĆ

				
Uwaga 				
				
				
		 5		
Lekkość 				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Język wielomo‹w›ny by najmędrszego
człowieka – skazuje nader gorszego.
Bo taki obłudny, gdy szczebietliwy.
O kimże nie trąbi? Komuż życzliwy?
Sekret na języku w słowach otwarty –
wyjawi każdego, gdy nie zawarty.
Udać, podchwytywać na jaką zdradę:
z daleka te mijać złości szkaradne.
Owszem, się i chronić jako zarazy,
znać się na szczerości, ucho‹d›ź obrazy.
Plotki, szkalowania – zły to duch zwodzi;
złości, suspicyje – te hardości płodzi.
Zazdrość jest upadkiem nagłym każdemu,
stąd się rodzą kłótnie bezbożne w domu.
Gdy jeszcze do tego trunek zamąci
głowę, jak zarazi – wszytkich pomąci.
A tak milczeć, cierpieć, bo gorzej wzruszy:
bardziej ono śmierdzi, gdy to poruszy.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział IX. Na literę I[-J]

[I-J 15-18c]

173

[I-J 18b: „Język”]

				 Język choć bez naprawy,
				 więc skrytości wyjawi.
[I-J 18c: „Język”]
O JĘZYKACH RÓŻNYCH CUDZOZIEMSKICH
I O SWOJEJ MOWIE PRZYRODZONEJ
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Język w swej różności więc jest z przyrodzenia,
z dzieciństwa nałogiem, łatwy do mówienia.
Z nauki zaś biegłość w pamięci należy,
gdy z cudzoziemskiego na ozdobę służy.
Pierwsze są języki względem nauk przednie
w narodach postronnych w trzech przyznać dowodnie:
po żydowskim grecki, a przy tym łaciński.
Do wszelkiej mądrości niezgodny murzyński
w zaćmieniu; nad te trzy do uwiadomienia,
w każdej polityce do przysposobienia.
W innych zaś narodach, gdzie są z tłumaczeniem
akademickie więc księgi wyrażeniem,
które jak są włoskie, francuskie, hiszpańskie
sławne dla mądrości, dowcipem są darskie.
Z którego gdy kraju Polacy powrócą,
już się za swój wstydzą, gdy cudzym świergocą:
gdy ze Włoch, si signior, per ma foi – z Francyjej,
nostros cavalieros, kiedy z Hiszpanijej,
Das ty Koc? – gdy z niemiecka; więc z doskonałości
słusznie słów wymawiać przy umiejętności.
Z powrotu do domu są polerowniejsi,
kraje objechawszy – będąc więc zacniejsi.
Mówić więc do rzeczy, choć makaronice,
z okazyi dyskurs, gdy przy gramatyce.
Nie sadząc się zbytnie, lecz statkiem, uważnie,
a nie podchwytywać zgodnie i przyjaźnie.
Bez przymówek raczej, uchodź konfuzyi,
zgorszenia się chronić, zbywać molestyi.
Bo z pisma, dyskursu ludzie się więc zdobią,
z praktyki, z czytania, którzy księgi lubią.
Nie biczuj po gębie dobrej gramatyki,
ile w cudzoziemskich miarkować języki.

O różnych
językach
konsyderacyje

Nota
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[I-J 19: „Ikarus”]
O IKARUSIE WYNIOSŁYM –
CHCIAŁ BYĆ NAD OJCA I INSZYCH
Pycha
z chciwością
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Ikarus nad ojca ‹z› chciwej wyniosłości
chciał być lotnym orłem – upadł na niskości.
Kto nad kondycyją jest w tej dobie, w porze
piędzią się nie mierzy, więc też przepadł w morze.
Zgoła harda pycha bez rozumu, głupia
prawie takich ludzi na zgubę zaślepia.
Wosk w skrzydła nie płuży ani ptakom wietrznym,
bo gdy nad naturę – nie może być lotnym.
Więc kto się wynosi, ten się staje niskim
i na pośmiewisko będzie tego bliskim.

[I-J 20a: „Im”]
Uwagi

				 Im człowiek swoim życiem jest cnotliwszym,
				 tym Bogu jeszcze stąd przyjemniejszym.
[I-J 20b: „Im”]

				 Im kogo więc jaki potka kontempt,
				 stąd napasnik i ultajski natręt.
[I-J 20c: „Im”]
Nota

				 Im starszy człowiek, siwej sierci,
				 ten już jest bliskim do swojej śmierci.
[I-J 20d: „Im”]

				 Im więc kto bardziej lutuje,
				 tym gorszą zdradę gotuje.
[I-J 20e: „Im”]

				 Im więcej w towarze gatunku,
				 tym bardziej nabędzie frasunku.
[I-J 21: „Inaczej”]

				 Inaczej mówić, inaczej więc myślić,
				 inaczej czynić – szkoda się sprzeciwić.
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[I-J 22: „Indygenat”]
O INDYGENATACH POWAGI SZLACHECKIEJ
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Indygenaci są do prerogatywy,
urodzeniem szlachta ze krwie własnej niwy.
Z domów, familiji, z imion swych dawnością
i przez swe zasługi z rycerstwa dzielnością.
Ich w każdych królestwach jest respekt zacnością,
diploma, symbolum utwierdza godnością.
Rzecz chwalebna tytuł, lecz bardziej na cnocie,
w powadze i skutku ci żyją na świecie.
Ludzkością z honorem sława znamienita,
więc nie wyniosłością – stąd prawdziwa szlachta.
Przy sprawiedliwości kochając sumnienie,
przy bojaźni Bożej życzliwość ojczyźnie,
gdy radą, obroną z powinnej miłości
dla ludzi ubogich mieć się w swej jedności.
Stąd pokój chwalebny, miłe urodzaje,
stąd błogosławieństwo obfitość rozdaje.
Więc indygenaci w szlacheckiej powadze
wszelkiej uczciwości mają mieć na wadze.
Niech będą nadgrobki takich więc wiecznością,
przykładem tej prawdy, po śmierci możnością.

[I-J 23: „Inszy”]

				 Inszy już teraz na świecie świat,
				 snadź nie zupełny w swej formie kwiat.
[I-J 24: „Instygator”]

				 Instygator pobożny, będąc z ramienia urzędu,
				 nie ma więc molestować, chyba z słusznego dowodu.
[I-J 25: „Intencyja”]
O INTENCYJEJ POBOŻNEJ
Ś[WIĘTEJ] P[AMIĘCI] N[ASZEGO] WŁADYSŁAWA IV,
KRÓLA POLSKIE[GO] I SZWEDZKIEGO

				 Intencyje dobre – pobożnym uczynkiem:
				 zawsze są zasłoną, słusznym wizerunkiem,

Powaga
szlache‹c›twa

Pamięć
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ile w zabieżeniu przyszłych należytych,
w rzeczach podobieństwem, różnością nabytych.
Dla niebezpieczeństwa impreza poradna
szkodzić już nie może – jawna ani zdradna.
Duchem prawie wiedział Władysław, król polski,
tureckie zamysły na swój kraj podolski.
Na co, mając pozór panów do tej ligi,
wielu spraktykował jakby na wyścigi.
Więc w tej intencyjej sam chciał wprzódy zmierzyć
czajki i z armatą na ordy uderzyć,
by skrzydła tureckie na barkach obciąwszy,
a potem do Wołoch na Turka; zmocniwszy
siły dla poparcia przez wojnę, konając,
gdy Persa, Wenetów na suplement mając
gotowych i innych, by tylko w zacięciu,
więc doszło powabem dla obrady w szczęściu.
Nie przyszło do tego, szkoda i wspominać.
Czy z słusznej przyczyny? Po tym czasie poznać.
Więc Turczyn wynurzył już z dawna chciwością
za pofolgowanie, miasto dzięki złością
oddał; kraj Podola wszytkiego wyczyścił,
gdy przez lat trzydzieści srogą wojną zniszczył.
Czego się, żal Boże, ludzi, osad, zguby
i podatkowania: nierychło z tej kluby
Polska się obaczy; nim do swego kresu,
musi długo czekać, do którego czasu
ogień, gdzie zagore niezaraz wytleje,
staw wyszlamowany nieskoro zaleje.
Któż wie karę Boską? Po śmierci królewskiej
plaga sroga była wojny ukraińskiej,
która jeszcze dotąd, acz nieuśmierzona.
Prawie cała Polska stąd jest wyniszczona.

[I-J 26: „Interesant”]
O CHCIWOŚCI LUDZKIEJ W INTERESU

				
				
Ludzkie zabiegi 				
				

Interesanci barziej uważają szkodę,
aniżeli poważną u Cygana brodę.
Najprędsza stąd przypada w różności waśń –
gdy jest niepróżny worek – nad ludzką przyjaźń.
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Mów, czyń, służ – co więc możesz; tknij się interesu –
chociaż bez wszelkiej szkody, wpadniesz do tarasu.
Pożycz, uczyń, wygódź ludzkością ile z swojej chęci,
upomnieć się w oddanie – wyleci z pamięci.
Lepiej się przy afekcie swym trybem wymówić,
aniżeli się do kłótni w nieprzyjaźń osławić.

[I-J 27: „Interregnum”]
INTERREGNUM W KRÓLESTWIE.
KONSYDERACYJA
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Interregnum, głos kogoż nie przeniknie
względem pokoju, jak ten czas wyniknie.
Pan gdy umiera, więc państwo w żałobie:
prędka w zwierzchności odmiana w ozdobie.
Rzecz w zamieszaniu stąd między panami,
dzieją się różne w swych głosach stanami.
Nowiny zewsząd wiatry powiewają,
niechaj fawony wolnie opiewają
na czas, na termin, gdy temu przypadnie,
więc z obranego każdy wtenczas zgadnie.

[I-J 28: „Job”]
O JOBIE,
ŚWIĘTEJ CIERPLIWOŚCI I PRZYKŁADNEJ
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Job, utrapieniem zewsząd otoczony,
cierpliwie znosi, choć jest opuszczony
od wszytkich swoich. Dla Boga to czyni,
mile odpuszcza, nikogo nie wini.
Przykład jest święty, pokorą znoszący,
a w miłosierdziu Boga ufający.
Mniej już uważa z dostatków ubóstwo,
w szczęściu, nieszczęściu posila go męstwo,
bo w tym ufaniu z Boskiej łaskawości
dziesięciorako wziął dobroczynności,
odniósł pociechę za swe cierpliwości,
duszy i ciału nabył szczęśliwości.

[nieczytelne
marginalia, zniszczona strona]
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[I-J 29: „Jonas”]
O JONASIE ŚWIĘTYM, PROROKU PAŃSKIM

				
				
				
				

Jonas jest figurą prawie niewinności,
którego wieloryb z morskiej swej wnętrzności
w trzeci dzień wydaje cudownie, Jonasa,
jak z martwy wstałego tym znakiem Chrystusa.

[I-J 30: „Jowisz”]

				 Jowisz, znamienity planeta dobroci,
				 między więc innymi doznać go w szczerości.
[I-J 31a: „Józef ”]
O JÓZEFIE ŚWIĘTYM, PATRYJARSZE
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Józef święty uszedł dla niewinności,
bo angielskie z natury mając czystości,
od niewieści‹ch› pokus, pożądliwości,
od potwarzy – został przy pobożności.
Patryjarcha święty, w rządach ekonom,
protektor dusz i ciał, w wotach imieniom
każdym, kto do niego swym nabożeństwem
dla błogosławieństwa jest bezpieństwem.

[I-J 31b: „Józef ”]
O SZPICHLERZACH EGIPSKICH –
TEGOŻ ŚWIĘTEGO GOSPODARSTWO
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Józefa szpichlerze świętej opatrzności
w swej ekonomijej dzielne roztropności.
W zabieżeniu głodu – więc dla utrapienia –
ludziom pospolitym był do wybawienia
oraz samym wzorem w eksperyjencyjej,
w rządach i sposobach składnej intencyjej.
Wszytkim ekonomom ta służy opatrzność,
z administracyjej świętego sposobność.
Wszelka kondycyja ma swoje własności
w swej należytości, w rządach, powinności.
Różnie się mieszają ludzie w swoim życiu:
wszytek na wsi przemysł w roli, także w kmieciu;
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innym służy trybem na flisie więc komu,
a insza jest sprawa w ziemstwie jako w domu.
Nie przerobi pracą w takim gospodarstwie,
niewolne galery – gdy są ‹w› kłopotarstwie:
potny prawie to chleb, właśnie ciężki przemysł,
nie zawsze się złoży innemu ten umysł.
Do roli, obory, stawy, groble, młyny,
browar z gorzałnią kłopotem przyczyni.
Niemała gawęda pługi, radło, brony,
więc gmerać ustawnie a z folgą nie zbroni.
Gromada z chłopami, nuż sądy z długami,
w robotach i lasach gorzej jak z pługami.
Gębowania chłopskie od plotek fałszywych
z grubego nałogu niezbytych, złośliwych,
pomieszają panów lub i siebie samych
– zaledwie uśmierzy korbacz i gąsior ich.
Wszelkie te trudności ekonom dzielnością
służą w zabieżeniu w tym – umiejętnością.
Przykład ostrożności dla inszych stąd wzorem
w gospodarowaniu: każdemu być torem.
Więc każdy ziemianin, gdy ekonomują,
przy sprawiedliwości niech administrują
z chwałą i przyznaniem, tudzież i obradą
w biegłym swym porządku przy dzielności składą.
Ile w tym ziemiaństwie, jako w gospodarstwie,
dla zdarzenia gwoli spolnie przy małżeństwie,
w dziatkach odchowałych, przy błogosławieństwie
dla swej potomności, w zwykłym nabożeństwie,
świętego Józefa mając za patrona,
aby w tym ziemiaństwie stąd była obrona.

[I-J 32: „Judasz”]
O JUDASZU ZDRADNYM I CHYTRYM
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Judasz Iskariota, syt z łakomstwa zdrady,
piekłownik jak potępca, gdzie cierpi obrady,
jak Stwórcę swego wydał bezbożnym w żydostwie –
skalistego był serca z chciwości w łakomstwie.
Przykład służy chytrym, obłudnym w swej złości:
nigdy na koniec dobry w tej będzie marności.
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[I-J 33: „Judyta”]
JUDYTA POBOŻNA,
DLA MIŁOŚCI OJCZYZNY ODWAŻNA
Odwaga Judyty
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Judyta urodą oraz też i męstwem
czystość swą zbroniła swoim nabożeństwem,
gdy mieczem odważnie Holoferna ścina.
Z miłości ojcz‹yz›ny rycerstwa przyczyna:
nie tylko tu swoję pewność obroniła,
lecz miasto od zguby w całość uwolniła.

[I-J 34: „Juryści”]
O PANACH JURYSTACH SĄDOWYCH
RÓŻNEJ JURYSDYKCYJEJ
Respekty do
uwagi
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Jurystów patronami ludzie nazywają,
bowiem o ich więc krzywdę swarni używają,
których ma być z praktyką, zrozumieć wprzód sprawę
swego wprzód pryncypała, wziąwszy tę zabawę
na obronę szczerością do rady istotę.
I przestrzec więc należy nim zacząć robotę,
jeśli słuszna i prawna lub prawna niesłuszna,
czy na obrotach sprawa ma się sądzić duszna.
Służyć komu sumnieniem, gdy z krzywdą bliźniego
mizerna w tym doczesność – zgubić niewinnego
w świętej sprawiedliwości z utratą zbawienia,
a wieczność do wieczności będzie do zjawienia,
w czym głos ludzki do Boga w takim razie głosi:
„Krew niewinna o pomstę swej ohydy prosi”.
Są też neutraliste: we dwójnasób bierze,
więc krzywi-ć prostą drogę, a w kwestyjach czmerze
chytrą już przewrotnością, oczy zaćmić trzeba,
zagłuszyć racyjami: czy tacy do Nieba
godni będą zbawienia, którzy tracą prawdę,
gdy w słuszności na dekret objawi się w zdradę?
Teraz więc patronowie, spraw nie zrozumiawszy,
wszytko zgoła na pamięć – ani się przejrzawszy.
Mało mówić, najmniej pisać o swej chociaż krzywdzie,
a tak już zgubą sprawa, bo cię stąd zawiedzie.
Talarki się tu toczą z worka do kieszenie,
żeby monimentów nie gryzły szerszenie,
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				 a zaś agencikowie regestra gotują,
				 gdy swoim pryncypałom, co ma dać, notują.
				 O, Boże, jak teraz jest stąd detraktoryja
		 30		et contumeliosa, zdradne faktoryja,
				 dopieroż mendacyja, aż strach, w licencyjej
				 contra Dei praecepta, gdy w złej intencyjej
				 grzech jest zakamiały, już nie bez zgorszenia –
				 desperacki to żywot, piekło utrapienia.
		 35		 Są też drudzy pobożni prawie patronowie,
				 świętej sprawiedliwości prawdziwi synowie.
				 Przy takiej profesyjej wielka się zwyciężyć
				 zasługa, wedle Boga w błogosławieństwie żyć.
				 W cudzych krajach ten jest tryb chociaż bez patronów:
		 40		 strony dają na karcie racyje obronów,
				 niemasz swarów, gomonów ni obelżywości.
				 W tym zwierzchności powaga do sprawiedliwości,
				 gdy ferują dekreta więc z uszanowaniem,
				 chwalebnym traktowaniem, każdego przyznaniem.

Przyznanie
słusznością

W cudzych krajach procedery

[I-J 35a: „Już”]

				 Już to prawie dziwna, dobrze komu czynić,
				 w tym siebie bliskością czy się ma zapomnieć.
[I-J 35b: „Już”]

				 Już tego właśnie zawstydzą,
				 gdy kogo natrętem widzą.
[I-J 35c: „Już”]

				 Już stąd właśnie głodem mrze,
				 kiedy więc wilk wilka źrze.
[I-J 35d: „Już”]

				 Już to ostatnia, spuścić się na kogo –
				 pewniej zachować siebie potrzebnego.
[I-J 36: „Izba”]
O POKOJU DOMOWYM SWOIM PRYWATNYM

				 Izba w swej cichości, kto gdy jest bez długu;
				 w tym zaś zaprzątniony – głowa jako w pługu,

Domowe różne
niesnaski
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lada co zaszkodzi; pewniejsza swa łatwość
przy miłym pokoju – w domu przyjęty gość,
więc i w którym stanie kontent swojej woli
zażyje obrady dla uciechy gwoli.
Żonka jednej myśli, gdy nieoddzielona
jakim interesem, w domu zjednoczona,
więc też i w utracie czego niedostaje
lub i w zepsowaniu – na kłopot przystaje.
Pijaństwo też pewnie dom pomiesza prędko,
do cichej godziny bywa gęsto rzadko.
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ROZDZIAŁ X.
Na ten alfabet K
[K 1: „Kabalistowie”]

				 Kabalistowie żydowscy z heretykami
				 wzad Pismo przewrócili z piekłownikami.

Varia nota

[K 2: „Kaczmarz”]

				 Kaczmarz z karbem, z kredką wierci,
				 wzajem i gość z workiem kręci.
[K 3: „Kalendarz”]

				 Kalendarz roczny swoim prognostykiem
				 dla gospodarzów wyraża pożytkiem.
[K 4: „Kaleta”]

				 Kaleta jak z worka w potrzebie wychodzi,
				 gdy się stąd wypróżni, do wygody szkodzi.
[K 5a: „Kamieniec Podolski”]
O KAMIEŃCU PODOLSKIM,
SAMORODNEJ POLSKIEJ FORTECY
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Kamieniec Podolski twardym jest kamieniem,
prawie niewzruszeniem tym srogim imieniem.
Pan Bóg tym zawarciem tę fortecę stworzył,
opatrznością skały, fosami opatrzył,
naturą, od dzikich ludzi osadnymi
jako przy granicy, ile napasnymi
jak wilcy: wpadają do trzody, owczarnie,
a krew chrześcijańską zabierają marnie;
w dole zaś nakoło rzeką Smotrycz skrążył,
dlatego też Turczyn tak długo ją dzierżył.
Przy zacnej krainie wszelkiej obfitości,

W Podolu forteca
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gdzie więc marnie ginie osad bez litości.
Nie tylko te kraje, lecz i cała Polska
w ruinę zachodzi wzorem jak węgierska.
W popiół obrócone osad w okolicy
ustawnym najazdem to pogaństwo niszczy.
Póki ich tam gniazda, póty trwa ruina,
na całe królestwo stąd jest ta przyczyna.
Podatki, werbunki na ludzie ubogie
od tak wielu czasów ustawne i srogie,
których ledwie staje z wielkim utrapieniem,
prawie aż do prasy cierpią ukrwawieniem.
Pokój być nie może do oswobodzenia
od tego pogaństwa z miejsc ich poruszenia.

[K 5b: „Kamieniec Podolski”]
O TYMŻE KAMIEŃCU,
ELIBEROWANIU JUŻ Z JARZMA TURECKIEGO
A[NNO] 1699
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Kamieniec Podolski, który był zamarły
wierze świętej rzymskiej – teraz go otwarli.
Więc ożył z traktatów nazad powrócony,
w miejscu chrześcijańskim z dawna poświęcony.
Bogu cześć i dzięki, gdy gniazdo poganów
przez oswobodzenie od mahometanów,
dla zdradnych najazdów tatarskich zagonów
impet zagrodzony dla ojczyzny synów.
Który mógł być dawno z swego zawikłania
domowym odporem do oswobodzenia,
a na miejsce jego Wołoch wytargować
za niezmierne szkody było powetować.
Lat prawie trzydzieści jako Turczyn trzymał
srogimi najazdy, okrutnością z‹ż›ymał,
gdyż za nic fortece, gdy niemasz odsieczy,
Mogoncyja wzorem jako teraz świeci.
Więc że taki padł wiek, Bogu wieczna chwała,
w takowych przygodach bogdaj się nie działa,
któremu wiadomo jako było lepiej,
rozum ani oczy skrytość nie zalepi.
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[K 5c: „Kamieniec Podolski”]
CASUS TREFNY,
KTÓRY SIĘ STAŁ BLISKO TEGO KAMIEŃCA PODOLSKIEGO

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Kamieńca blisko kasusem trefny,
tych czasów świeżych prawie ucieszny
ordyniec w zdobycz dziewkę prowadzi.
Wtem mu się poślizg jakoś zawadzi,
więc się nachylił, a z pochew ślisko
ordynka spadła, a branka chybko
z odwagą porwie do swoich ręku,
pałkę mu zetnie do razu z karku,
konia uchwyci a tułów leży;
wsiada i z burką do domu bieży.
Mycę na głowę, szablę przypasze,
stąd wolna siebie uchodzi z prase.
Wesoło wraca Judyt odważna,
niechcąc być temu kraju przyjazna.
Powiodło się jej, bo strach ma oczy,
być Amazoną bieda nauczy.
Więc amazona radniej od Krymu
w powrót do domu – jakby do Rzymu.

Dziw odwagi

[K 6: „Kanikuła”]

				 Kanikuła się blisko przymyka,
				 studentom na czas szkoły zamyka.

Nota

[K 7: „Kapłani”]

				 Kapłanów, sług Bożych, kto ma w uczciwości,
				 Bogu tę cześć czyniący jako z przyzwojtości.
[K 8: „Kapłun”]
O WIWENDZIE CODZIENNEJ
LUDZIOM NA POSIŁEK

				 Kapłun, mięso i pieczenia
				 posilne są do jedzenia.

Kapłun
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Ilustracja 9. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 44v
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Wety różne i ogórki
wzbudzają więc na mazurki.
I warzywo co dzień w kuchni –
przy dorobku w worek dmuchnij.
Jeść bez ognia, kiedy sucho –
do strawienia będzie głucho.

[K 9: „Kapistran”]
O BŁOGOSŁAWIONYM KAPISTRANIE
I O JEGO Z DUCHA ŚWIĘTE[GO]
PRZESTROGACH NA POLSKĘ
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Kapistranie święty, w Chrystusie wyznawco,
za lud chrześcijański z modlitw swych przyczyńco,
któryś bisurmańskie gromił znacznie ufce,
tak w węgierskim państwie, jako też i Polsce,
chorągwią waleczną; krwawe były znoje,
liczbą gęstą w trupie tureckie zawoje.
Więc gdy Turczyn wtargnął w Kamieniec Podolski,
zaniosło się było na upadek Polski,
ledwie nie wyrokiem na zgubę kraina.
Z błogosławionego z przestróg Kapistrana
jest w tym pewnością skrypt o takiej ruinie,
że przez niego Polska do szczętu wyginie
za grzechy rozpaczne i obrażające
dla pych wyniosłością i zbytki czyniące.
Więc tureckie wojska już miały iść w Polskę
spólnie z Tatarami na nieszczęsną klęskę.
Emir przy Kamieńcu: o tym były rady
baszów kędy-li iść; ledwie do niezwady
przyszło w tym odmęcie: Tatarzy zbronili
z Boskiej opatrzności, w Ukrainę poszli.
Jakie trahedyje, co się tam więc stało
głośno o tym było, co się z krajem działo.
Więc tedy w przestrodze były już zawodem,
było podobieństwem ledwie nie dowodem.
Nie tu jeszcze koniec – zawsze się spodziewać
dla grzesznych postępków, nadzieją nadziewać.
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[K 10: „Kapturowe sądy”]
O KAPTUROWYCH SĄDACH
DLA Ś[WIĘTEJ] SPRAWIEDLIWOŚCI

				
				
Sprawiedliwość 				
				
		 5		
				
Uwagi 				
				
				
		 10		
				
				

Kapturowe sądy, żałobne zwierzchności,
podczas interregnum termin do słuszności.
Gdy na występnego, więc go nie ukryją,
powagą kaptura w swych sądach nakryją.
Natenczas najlepiej mieć staranie komu
siedząc w swej cichości, a najpewniej w domu.
Niko‹go› nie drażniąc, terminu uchodząc,
by do jakiej kłótni stąd się nie przywodząc,
jednać dawne długi nim przyjdzie do aktu,
rozterki pojednać dla zgodnego paktu.
Instygator pilny ma na to baczenie:
dla grzywn, wieży, kata pewne zabieżenie.

[K 11: „Karanie”]

				 Karanie wszelakie uśmierzają złości,
Notanda 				 bo zwierzchność ma górę dla sprawiedliwości.
[K 12: „Karczochy”]

				 Karczochy – podnieta, pomoc żołądkowi
				 w zagrzaniu i smaku, prawie pożytkowi.
[K 13: „Karczma”]

				 Karczma, gdy po pracy chłopa uweseli,
				 trudy swe tańcując potami wystrzeli.
[K 14: „Karoca”]
O KAROCACH ZŁOCISTYCH DO POJAZDU
Okazałość

				
				
				
				

Karoc jedzie złocista właśnie jak przez smętarz,
prostak klęknął, żegna się – rozumiał, że ołtarz.
Wyniosłe pompy w zbytku niepomiarkowane,
więc przecie według stonu ma być zachowane.
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[K 15: „Karol V”]
O KAROLU,
CESARZU V RZYMSKIM WALECZNYM
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Karol Wielki Piąty trzymał wojny dzielne,
sławą i pokojem kończył tryumfalne.
Zatem synom dwiema abdykował państwa:
starszy imperyjum Ferdynand dla męstwa,
Filip wziął Hiszpany, gdzie dotąd panami
z krwi tej potomkowie żyją monarchami.
W rok z poufałości ktoś pewny napomniał,
iż swe państwa synom, dzień własny przypomniał.
Dziś, Mości cesarzu, jako-ś abdykował
szkoda i wspominać, bom tego żałował.
Rząd i sprawiedliwość: gdy szubińce mijał
świętej skuteczności, swój kapelusz zwijał.
Rycerzów cnych kochał, miasta swe szanował,
osady wolnością opatrznie fundował.
Sławne są pamiątki, wieki wspominają,
akcyje chwalebne dotąd przyznawają.

Akcyje tego pana
Abdykacja
Podział

Pamięć
O sprawiedliwości

Nota

[K 16: „Karłowie”]

				 Karłowie, niedorosłego będąc wzrostu,
				 damom służą z wygodą jako po prostu.
[K 17: „Kartownik”]

				 Kartownik i warcabnik
				 niepewny będzie skarbnik.
[K 18: „Kaszel”]

				 Kaszlem znak daje chłop w swej potrzebie,
				 przyściem do pana w głowę się skrobie.
[K 19: „Kąty”]

				 Kąty kijem pocierać, sieroty odzierać,
				 sumnieniem zapierać, na krzywdę popierać.

Uwagi różne
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[K 20: „Kat”]

				 Kat – sługa postanowiony gwoli sprawiedliwości,
				 urząd, gdy z dekretu ma być sprawny w tej powinności.
[K 21a: „Każdy”]

				 Każda bestyja wie swój czas,
				 w przyrodzeniu poznawa wczas.
[K 21b: „Każdy”]
Choroby

				 Każdemu swoja choroba najcięższa
				 i zda się niby w ckliwości najdłuższa.
[K 22: „Kazać”]

				 Kazał tu pan swemu słudze
				 o swej własnej posłudze.
[K 21c: „Każdy”]

				 Każdy kraj od kraja ma swoje różności,
				 jak do odmienności, tak i przewrotności.
[K 21d: „Każdy”]
Natura

				 Każdy dudek ma swój czubek,
				 w swój robaczki zbiera kubek.
[K 23: „Kazimierz święty”]
O KAZIMIERZU Ś[WIĘTYM],
KRÓLEWICZU I PATRONIE POLSKIM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
Wota 				
				

Żywot ś[w].
Kazimierza

Kazimierz święty, z dzieciństwa Niebieski,
królewicz polski i książę litewski,
żywot prowadził prawie jak anielski,
w pokorze dziwnej, a w czystości męski.
Wszytek był w chwale ku Bogu wyznawcą,
w swym umartwieniu – historyje świadczą.
Głośny jest światu, jego święte dzieła
świadkiem są; cuda trwające do wiela
ludziom pociechą, którzy doznawają
w różnych przygodach, skutki doświadczają.
Kto się uciecze wiarą, nabożeństwem
w swej intencyjej – wszelkim bezpieczeństwem
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odchodzi: każdy żołnierz, inne stany,
posiłkujących ubogich i pany.
Wzorem przykładny, w wojsku protektorem,
zbawieniu torem, a chorych doktorem.
Ma się czym szczycić Polska, także Litwa,
tak wielkim świętym słynących dziedzictwa,
gdy ciało święte więc w mieście wileńskim
złożone miejscem stołecznym litewskim.
Chwałą jest Bogu, na obronę państwa
więc protektorem; Koronie i Księstwa
sławą, ozdobą na potomne czasy.
Wszelkie rodzaje mają swoje wczasy,
a że i moim z imienia chrzczonemu
jest więc patronem w uciskach nędznemu,
do skonu życia, którego ufnością
nadzieję kładę w życiu doczesnością,
racz protekcyją jak święty obrońca
był mi od złego naświętszym do końca.

191

Sława
Wilno

Pamiątka
Kontestacyja

[K 24: „Klasztory”]
DO PRZEWIELEBNYCH, WIELEBNYCH O[ JCÓW]
ZAKONU ŚWIĘTEGO,
PRZEŁOŻONYM, PROWINCYJAŁOM, PRZEOROM,
DOKTOROM, LEKTOROM, KAZNODZIEJOM
I INNYM ZAKONNYM KAPŁANOM
KOŚCIOŁA Ś[WIĘTEGO]
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Klasztory duchowne Bogu oświecone,
świętych fundatorów w zakon poświęcone,
afekt każdy szczery prawie wizerunkiem,
przychylną skłonnością jest samym uczynkiem,
zwykłą pobożnością w dowód wyświadczeniem,
prawie jasną rzeczą, samym doświadczeniem.
Znaki w swej stałości dozornym przykładem
są inne bez próby, są też i zawodem.
Albowiem kres czasu wynika pozorem,
wszytka w tym istota zwierzchności dozorem.
Bowiem i skrytości windować je w gorę
do jakiego skutku – takie nie są spore.

Aplauz
życzliwości

Konsyderacyje
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Trudny to jest ciężar dojść wagą i piórem,
jeśli ludzie z ludźmi swym żyją faworem.
Boć teraz na świecie mierne są ufności,
kiedy w różnych stanach odmienne pewności.
Tu są zaś kwitniące w duchownych istności
przy błogosławieństwie w rękach szczęśliwości.
Sama wokacyja własną powinnością
jest do tego dzwonkiem, świadczeniem, miłością,
ile w przełożeństwach zakonna przychylność
wielebnych w tym ojców osobliwa pilność –
wszędzie jak w kościele, przyjemni świętością,
ofiarą zniewolić miłą swą ludzkością,
pokorną powagą; znaki świątobliwe
sławą, rządem, pracą w skutkach są życzliwe.
Birety przy laurach dzielnością doktorów
w teologii świętej, w godność promotorów.
W swoich prowincyjach jaśnieją zacnością,
po stopniach zakonnych wetując zwierzchnością.
Nowicyjat szkołą duchowną do reguł
w swoim zgromadzeniu – pierwszy to jest anguł:
młódź na promocyją, latorość szczepienia,
gałęzie wynikną owocem zbawienia.
Nie mniej w cudzych krajach narodowi sławą,
nauką mądrości wybornych zabawą
słyną prawie w przykład zakonom, wzorami
wielkich kaznodziejów i oratorami,
świątobliwym życiem; nabożeństwo rządne
w Boskiej bazylice prawie jest przykładne
i w ekonomijach sprawą i biegłością,
w jej dyspozycyjej chwalebną dzielnością.
Jasny tego dowód być może w strukturze:
grób Jacka świętego w jakim jest pozorze
w konwencie krakowskim, jakim wystawieniem –
swój i cudzoziemiec iści swym przyznaniem;
także i na Piasku, w różnych prowincyjach,
restauracyjami w wyniosłych fabrykach.
Z kuchnie ‹z› własnej porcyjej lud żywią, ubogich
przy swoich klasztorach odżywiając nagich,
Bogu chwałą w części, a ludziom pobudką,
ile w nabożeństwach kierujących łódką.
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[K 25: „Kaznodzieje”]

				 Kaznodzieje są jak prorocy właśnie:
				 słuchać i czynić więc nabożnie, jaśnie.

Wyrok

[K 26: „Kędy”]

				 Kędy się wiele prostactwa znajduje,
				 tam więcej pokus w grzechach naśladuje.

Nota

[K 27: „Kich”]

				 Kich lepszy ranny niźli wieczorny –
				 głowie folguje, zdrowiu wyborny.
[K 28a: „Kiedy”]

				 Kiedy płuży jasna pogoda,
				 w łąkach, w żniwie prawie wygoda.

Czas

[K 28b: „Kiedy”]

				 Kiedy kiełbasy więc po świecie latały,
				 gdzie teraz owe czasy podziały?
[K 28c: „Kiedy”]

				 Kiedy było trzeba, on odbiegł do Nieba,
				 odszedszy od chleba – przygoda w tym słaba.

Uwaga

[K 28d: „Kiedy”]

				 Kiedy przyjdziesz między wrony,
				 będziesz łybał jak i ony.
[K 29: „Kłamstwo”]

				 Kłamstwo jest zawsze przeciw uczciwości –
				 tym wizerunkiem przychodzi z lekkości.
[K 30: „Klejnoty”]
O KLEJNOTACH BOGATYCH, KAMIENIE W ZŁOCIE

				
				
				
				
		 5		
				

Klejnoty drogie, kamienie wyborne,
pycha z rozkoszą, wyniosłe, wydworne.
Po polsku „klejnot”, iż mała potrzeba
kamień bogatym, a ubogim chleba.
Pstre bisiory w swym stroju – przysłowie –
sklną się szacunkiem, a taksa ich w mowie.

Próżność
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[K 31: „Klorynda”]
O KLORYNDZIE, KRÓLEWNIE, DZIELNOŚCI

				
				
				
Trahedyje 				
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Dzielozyja 				
				
Nota 				
		 15		
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Koniec 				
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Klorynda w kochaniu wizerunek w skutku.
Różne w niej humory przywodzą do smutku.
Czy zbytnim kochaniem rodzą dzielozyje
miasto więc uciechy – przykre konfuzyje?
Przeto już ostatnia miłości wartować,
prawie na szylwachu muszkietu piastować.
Więc ojciec Kloryndy był królem murzyńskim,
żenie swej nie wierzył, choć z nią był w małżeńskim
stanie poślubionym; będąca z nim w ciąży
więc nad swoją już płeć córkę białą mnoży,
Kloryndę imieniem, bo się zapatrzyła
w obraz Andromedy, postać wyraziła.
Lecz dla swego króla, dla jakiej różności –
córka nie Murzynka – użyła możności:
dała ją w zamianę więc na wychowanie,
Arset ją wychował, wziąwszy skarby na nię.
Którą wychowawszy wierny sługa dworski,
z której pozór dzielność był z niej stan rycerski.
Przyczyna powodem w nabyciu mężności:
lasem z nią uchodząc, z lwice opatrzności
od strachu gdy Arset opuścił dziecięcia,
a tak za tym lwica do piersi przyjęcia
swoich; stąd naturą nabyła mężności,
z niej wiele wojen doznali możności.
Jakie jej stąd dzieła jest to w opisaniu
u ludzi pamięcią, czytaniem i ‹w› zdaniu.
Na koniec w rycerstwie, w potrzebie zginęła,
w swej dobie panieńskiej żywot pozbawiła.
Więc lepiej kądzielą bawić się w tej dobie
niech będzie biała płeć przy swojej osobie.

[K 32: „Kmieć”]
{Po}winność

				 Kmieć przy swej osadzie według inwentarza
				 robić dotąd musi, aże do smętarza.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział X. Na ten alfabet K

[K 31-36]

195

[K 33: „Kochanie”]
O KOCHANIU I MARNOŚCI TEGO ŚWIATA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Kochanie z serca prawie morzysko,
gdy coraz suszy, a wzdychać ciężko.
Stanie galerą tu więc niewola,
gdy opanuje ciężka niedola.
Kochać a darmo, nie być kochany,
afekt przesili, gdy rostarchany
w kochaniu skutek, jak wiatrem chłodny
podczas gorąca sercu dowodny.
Niezbyta miłość: kto się w nię wlepi,
abo ogłuszy, abo oślepi.

Miłości

[K 34: „Kochanowski”]
KOCHANOWSKIEGO DAWNE OPERA

				
				
				
				
		 5		
				

Kochanowskiego poetyczne wiersze
dawnego stylu znajdują się pierwsze.
Teraźniejszego są polerowniejsze
wieku, w czytaniu będą powabniejsze.
Uzna i w rzeczach, kto jest curiosus,
więc kiedy z pióra już nie otiosus.

Autor dawny

[K 35a: „Kogo”]

				 Kogo się nieszczęście chwyci,
				 kręte do upadku wici.

Casus

[K 35b: „Kogo”]

				 Kogo z młodu nie stanowi cnota,
				 postanowią potem przyszłe lata.

Uwaga

[K 36: „Kur”]
O KURACH GOSPODARSKICH

				
				
				
				

Kogut jest dwojaki – i ćwik z kurem pieje,
gdy więc na odmianę w gorącość zaś zieje.
Radł grzebie po ziemi, kokoszy zwoływa,
po nich się owocu swojego spodziéwa.

Hasło na czas
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Pieją i nade dniem, budząc jak zegarek
dziewek do kądziele, także i kucharek.
Jeszcze kur w tym czujny właśnie jak trębaczem,
nade dniem hejnałem, do spania gabaczem.
Trzepie silnie, głosi i na rzemieślniki,
niech na chwałę Bożą budzi i dzwonniki.
Kokosz, gdy zaś pieje, w domu to nowina,
na jakiś więc rozruch musi być przyczyna.

[K 37a: „Komety”]
O KOMETACH STRASZNYCH NA POWIETRZU
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Znaki

Komety z buńczukiem, gwiazdy niezwyczajne,
które komu szczęściem, drugim nieprzyjazne,
gdy miecz na powietrzu, a mietła na niebie,
chrzęści kosą, bębnem – trwoga w tej potrzebie.
Więc co na powietrzu jest nadzwyczajnego,
coś właśnie na ziemi będzie odmiennego.
Każdy się w tym wzdrygnie, komu Niebo grozi,
na które to państwo tą się plagą sroży.
Głód, wojna, powietrze, utrapienia widok,
wielka penuryja, na upadek wyrok.
Świata zamieszanie, między ludźmi kłótnie,
w którym znaku kompas skazuje do matnie
te własne królestwa tym znakom podległe
i bliskim sąsiadom, którym są przyległe.
Da się znać więc w polu, gdzie się ogień zajmie,
mieć się w ostrożności, bo zarazą dojmie.
Więc ludzie w kościołach, w domach w życiu skromnym
Pana Boga błagać sercem swym nabożnym.

[K 37b: „Komety”]
O TYCHŻE KOMETACH KONTYNUACYJA
Wynalazek
o gwiazdach
kometnych

				
				
				
				
		 5		
				

Kometne gwiazdy, na powietrzu nowe,
niejeden z strachem swą podnosi głowę.
Które wychodzą z wyższych horyzontów,
w lat kilkadziesiąt spodziewać się bontów
wojennych, ucisk, różne utrapienie –
trwoga na ludzie przez to wyrażenie.
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[K 36-38]

Potem się kryją, w swe już miejsca wchodzą,
na dalsze groźby przez ten znak dowodzą.
O których teraz jako o zaćmieniach
kiedy mają przyjść w swych latach, imieniach
rokować będą paryjskie nowiny,
z matematyki mając swe przyczyny.
Tak już dochodzi biegłość nauk z sfery,
tym się zadziwi tak młody, jak stary.
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Dowody

[K 38: „Kołtuny”]
O KOŁTUNACH ZARAŹLIWYCH, SKĄD POCHODZĄ,
I O ZABIEŻENIU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				

Kołtuny doktorowie nazywają pliką,
z choroby i zarazy są prawie jak męką.
Przeto o tym przypadku dyskurs się prowadzi,
proszę w tym niech nikogo to pióro nie wadzi.
Słuszna o tym napisać – ponieważ się szerzy
i przez te pomienione przypadki się dzierży,
co więc między ludźmi nie bez ich boleści –
z miłości pomocą, tudzież i z żałości.
Natura w tej przygodzie z przodków sukcesyją;
społeczności zarazą cierpieć usiłują
z nieochędostwa, gorzej, gdy nie czeszą głowy,
więc samca lub samicę na włosach ułowi.
Samiec w swojej jest kupie, samica obrzędna,
w kołtunach ta ich postać stąd bywa dowodna.
Z czarów, także ze złości, z podmiotów przysada,
wielkim niebezpieczeństwem na zdrowiu ta wada.
Jeszcze i ta przyczyna jest pewnym dowodem:
z częstych zbytków pijaństwa będzie stąd powodem.
Samym więc podobieństwem sama rzecz w tym iści –
którzy się zbytkiem bawią, doznawają wszyscy.
Wino, trunek subtelny zbytnim używaniem
więc w dolne wchodzi żyły natury spojeniem.
Stąd nieznośnie boleści: podagry, ginagry,
scjatyk, w kościach łomanie, takoż i chiragry.
Z kolan właśnie odchodzą wapna odrobiny
niby krupki; niestrawność z tej prawie przyczyny,

Choroba zła

Znaki

Z przygody

Species chorób
Kołtun
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trąd twarz oszpecający na płeć zepsowanie,
na kurdyban czerwony stąd właśnie przypadnie.
Niech tylko jak czas przyjdzie, jak na wrzód obłowy,
będziesz też miał swój ciężar, dźwiganie ołowy.
Po junkturach te ciała w członkach namnożeniu,
przyjdzie na cię ten już kres w swoim rozkrzewieniu.
Jakoś się więc za młodu w swym życiu zachował,
takie wieki na starość będziesz odprawował.
W zbytkach więc jak w miłości: w niepomiarkowaniu
ostudziłeś swą naturę w siłach w swym nasieniu.
I ciepło przyrodzone gasić niewarownie –
stąd choroby wszelakie przypadają jawnie.
Z gorzałki zaś jak płomień w gardło ludzie leją,
stąd wielkim rozpaleniem wszytkie członki mdleją.
Zapalenie i w wnątrzach, a dym jak z komina
z wielkim się kurzy strachem, a moc – końskie łajna.
‹D›ym duszą, gaszą, a on – na poły umarły –
ledwie więc dychać może, zmysły go już zwarły.
Trunek gruby przejęty, grube też humory
mnoży klije lepkością w głowie jako lury,
dymem gęstym, rzęsistym na włosy odchodzą –
z takowychże humorów na kołtun przywodzą.
Stąd pewna i podobna ta jest straszna plika,
gdy się tedy rozgości, w rozpacz aż przenika.
Kołtun, gdy się wywinie, nie trzeba go drażnić,
trunkami go nie szerzyć, lekarstwy nie żenić.
I z piw niedowarzonych, i natęchłe słody,
z potraw także korzennych w tę niemoc przygody.
Z pomienionych tych trunków wielkie są choroby:
nagła śmierć i kaduki człowieka sposobi
wniwecz oraz obróci aż do samej śmierci,
w takowych, ach, przygodach, niełatwie wykręci.
Zażyć wszytkiego może, jednak według miary,
przy wszelkiej ochronie – jak młody, tak stary.
Więc przy bojaźni Bożej, bo to wszytko mara,
żyć przy swojej baczności, na tym wszelka wiara.
Dla zbawienia honoru, pamięć ućciwości
nad wszelakie są mienia i skarbów możności.
Plaster wstrzemięźliwości – na to są dowody –
na kołtun przyłożywszy, uśmierza przygody.
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[K 39: „Koła”]

				 Koła potoczne przy każdych wozach:
				 w swoich pojazdach, ile przy zbożach.

Weryfikacyja

[K 40: „Koł”]

				 Koły wokoło stanowić, płoty,
				 bydło już czynić nie będzie psoty.
[K 41: „Kominiarz”]

				 Kominiarz, gdy wytrze dobrze komin,
				 strach ‹z› miejsca oddali straszny płomień.

Uwagi

[K 42: „Komu”]

				 Komu się mięsa nie dostanie,
				 więc na poliwce niech przystanie.
[K 43: „Kompas”]
O KOMPASIE ZEGAROWYM WIZERUNKIEM

				Kompas skazujący,
				 przed oczy mający,
				 kres życia krótkiego,
				 uść grobu gorzkiego.
		 5		Termin opisując,
				 Sądny Dzień rysując
				 na sercu i myśli,
				 by swej zguby uszli
				dla sprawiedliwości
		 10		 w koniec szczęśliwości.
[K 44: „Konopie”]

				 Konopie, głowatki i z płoskonami,
				 które w olej, w płótna więc wykonamy.
[K 45: „Konający”]
O KONAJĄCYM,
KAŻDEGO CZŁOWIEKA W ŚMIERTELNOŚCI

				
				
				
				

Konający człowiek wiek swój dokonywa,
niech się tego każdy codziennie spodziwa.
Dziś jednemu dzwonią, jutro zaś drugiemu.
Są mary na pana, jak i ubogiemu:

Kres życia
ludzkiego
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Uwagi 		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
Nota 				
				
		 20		
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nie ma śmierć respektu, tylko do godziny –
wtem samą własnością z wyroku przyczyny
gore żywot ludzki niejako kaganek,
bez oleju zgaśnie, stucze się i dzbanek.
Natury postacią wszytkiego odstąpi,
by tylko nabożnie – zbawienia dostąpi.
Grób zawsze otwarty – ledwie nie na żywych,
dopieroż pijakom sobie nieżyczliwych.
Kosa też na ścianie jak przy samym łóżku,
prawie na dorędziu, tylko do pocisku.
Ziemię rydlem ryje, motyka za pasem,
śmierć ustawnie dybie – zawsze jest przed czasem.
Tylko co nie dzwonią, do grobu nie kładą,
ile w bezbożności przez Bachusa śladą.
Już kona, umiera, tylko Bachus żyje,
póki kielich, kufle z szkatuły nie zmyje.
Słychać komuś dzwonią – pewnie Bachusowi,
spaliwszy wnętrzności; dać znać ratuszowi:
będą pruć po śmierci; gdzie jako w kominie,
sadzy, zagniłości, w smrodzie prawie zginie.

[K 46: „Konfidencyja”]
O KONFIDENCYJACH MIĘDZY LUDŹMI
W PRZYJAŹNI

				
				
Przyjaźni
fundamenta 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Konfidencyja póty więc trwać może,
póki interes jaki stąd nie zmoże.
Abo prywata, chcąc swego dokazać,
jest zwadą ludzi, by też przyjaźń zmazać.
Wygodzić komu lub się wdać w pożyczki –
upomnijże się: w przyjaźni nożyczki
gdzie radzi widzą, tam nieczęsto bywaj,
a gdzie też tak, też tam się nie nawijaj.
Mieć kompaniją dla spólnej obrady,
gdy do podziału – prędkie zajdą zwady.
Tak jest w przyjaźni – ni bańka na ledzie
końcem w nadziei, jak po świecie wszędzie.
Ufność nietrwała – nie spuszczać się na to,
bo miasto złota, obróci się w błoto.
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Szczęśliwy sobie, kto się obeść może
bez tych zawodów; Bóg mu dopomoże,
sekretów jakich wiedzieć, komu ufać,
bo świat obłudny, chytrości nie dufać.
Rady omylne w skutkach się pokażą,
dopiero potem żalem się wymażą.

[K 47: „Kopacze”]

				 Kopacze mineralni jako grubarze w ziemi,
				 na chleb jest to odwaga dorobić się z niemi.

Odwaga

[K 48: „Koral”]
O KORALACH Z NATURY MORSKIEJ

				
				
				
				

Koral ze dna morskiego lub z chwastu rumiany
używaniem białogłów ponosi odmiany.
Bywa też innej maści, lecz w cnocie jednaki,
więc samym podobieństwem mają swoje znaki.

[K 49: „Kopernik”]
KOPERNIK, DZIELNY MATEMATYK

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Kopernika zdanie więc o świecie całym
między niebem, ziemią w kwestyjach niemałym.
Gdy niebo w obrotach, ziemia stoi wryta
w różnych opinijach, lecz w racyjach skryta.
Jakim podobieństwem lotne sfery idą,
gdy do swego kresu w punkt na czas się znijdą
w tak potężnym kursie, w punkt wygodzi wschodem,
stawa na południe, nie chybi zachodem?
Trudno w upewnieniu, który autor może
Boskie wiedzieć dzieła, żaden nie przemoże.
Bo jak biczem trzasnął już mil który tysiąc
słońce w tym momencie ubieży i miesiąc
machinę okrągiem bez końca i miary
w dwóch tuzinach godzin: Jakie to są dary!
Miarkować ten sam lot z podziwieniem jawny,
jak Bóg wszechmocnością w swych dziełach cudowny.

NB o morskim
chwaście
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[K 50: „Koronacyja”]
KORONACYJEJ WJAZD TRYUMFALNY
DO STOŁECZNEGO MIASTA KRAKOWA
NAJAŚNIEJSZEGO KRÓLA J[EGO] M[OŚCI]
AUGUSTA II
W ROKU PAŃSKIM 1697, DNIA 12 M[IESIĄ]CA WRZEŚNIA
[K 50: „Koronacyja” I]
AKT PIERWSZY WJAZDU,
we czwartek
Akt koronacyjej

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Koronacyjej wjazd na tryumfalny
akt – światu głośny, ozdobny i walny,
różnych ludzi zjazd przy tym zgromadzeniu,
króla elekta wjazdem rozrządzeniu
w majestat Polski, na sam termin własny,
po różnych krajach ogłoszeniem jasny.
Pompa solenna z pragnienia usilna,
ludzi ubogich i stanom przychylna.
Z Boskiego prawie to słynie z przejrzenia
tej opatrzności dla swego stworzenia.
Przeto szczęśliwie niechaj nam króluje,
o miły pokój wkrótce usiłuje,
radą, staraniem przy błogosławieństwie,
za panowaniem cicho było w ziemstwie.
Ludziom ubogim dla oswobodzenia,
dla ich ucisku przeszłych nagrodzenia.
Z cesarzów, królów, pan więc przybył możny,
książę elektor jak prawie wielmożny,
który na tronie niech jaśnieje polskim
sprawiedliwością, szczęśliwie zwycięskim
nad przeciwnymi – dla państwa obrony
i dla zasłony od zguby ochroni.
BRAMY TRYUMFALNE

Bramy
tryumfalne

				
				
		 25		
				

Bramy w ulicach, teatrum na Rynku,
a kalwakaty w bogatym rysztunku,
w strojach, ubiorach rozmaitą modą –
napatrzyć się ich, nim na miejsce dojdą.
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Bramy ozdobne, prawie tryumfalne,
architekturą przyznać specyjalne –
więc statuami i insygnijami
królów, cesarzów z hieroglifikami
przodków; zacności tego pana – dzieła
wielkiego domu, rzetelność do wiela.
I wyrażeniem, i natura sama
jego spaniałość wydaje go fama.
WJAZDU PORZĄDEK

		 35		
				
				
				

Z rana samego cały dzień przechodzą:
orszak niemały, kupami zachodzą.
W przód piesi idą, w szyk, pod chorągwiami –
bębny z muzyką i z regimentami.

Porządek wjazdu

MIEJSKA WYPRAWA KAWALERYJEJ

				
		 40		
				
				
				
				
		 45		
				
				
				
				
		 50		
				
				
				
				
		 55		
				
				
				
				
		 60		

Miejskie chorągwie, usarska, rajtarska
w dobrym porządku, kupiecka krakowska,
w ludzie dość strojno przy dobrym porządku
wjazd torowali do miasta początku.
Więc się darzyło, bo z pogodą było,
do tego i sucho, a słońce świeciło.
Ludzi kupa od miejsca samego
bez liczby prawie było gromadnego.
Jakaż rzecz miła, gdy jest na co wejrzeć,
czas w tym nie prosty, użyciem słuszna rzecz.
Rzadko taki akt, nie zaraz się sprawi,
nie doczeka się, gdy się taki zjawi,
a ile młodym, aby pamiętali
wjazdy i pompy dla potomnej chwały.
Drugi cały dzień o głodzie pilnował,
dla omieszkania – tego nie żałował.
Święty Augustyn trzy rzeczy chciał widzieć:
tryumf Rzymianów, a kazanie słyszeć
Pawła świętego, Boga Wcielonego,
Chrystusa Pana jako wszechmocnego.
Wszelkie i cechy swymi chorągwiami
były pozorem, zdobiąc rynsztukami

Kawaleryja
miejska

Uwagi

Trzy rzeczy
znamienite
ś[w]. Augustyna

{Cech}y
krakowskie
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				 jak ma być właśnie do tego porządku:
				 jedna za drugą, idąc przy dostatku.
MUŁY KRÓLEWSKIE
{Mu}ły królewskie
{z s}karbami

				
				
		 65		
				
				
				
				
		 70		

Królewskie muły, czterdzieści w swej liczbie,
Turcy prowadzą w zawojach przy ciżbie.
Było co widzieć, bo skarby królewskie
na sobie nieśli strojno, prawie pańskie,
z dźwiękiem, pod piórmi, okryte herbami
szły jako mostem z żółtymi suknami
wielbłąd pozorem, strojem niezwyczajnym,
długim przeciągiem, rzędem obyczajnym.
KONIE POWODNE KRÓLEWSKIE

{Kon}ie
powodne

				 Powodne konie, dzianety ozdobne,
				 turki, rumaki w siedzeniem jedwabne,
				 od złota lite, kamieńmi drogimi
				 prawie szacunkiem kosztownie pańskimi,
		 75		 z szczerego złota, suto diamentami
				 aftem w rządzeniu herbów pod kitami,
				 na aksamitach złotem także deki
				 świetno wyszyte, prawie jako rzeki.
				 Strój masztalerzów – liwreje bogate
		 80		 galonem suto od srebra i gęste.
				 Trzydzieści koni przy różnym swym stroju
				 okazałością, rysztunkiem do boju
				 jeden za drugim prowadząc porządkiem,
				 każdy przyznaje i chwali ze wszytkiem,
		 85		 ludzi nakoło dziwuje się szykiem:
				„Vivat!” – wołają wesoło okrzykiem.
DWÓR KRÓLEWSKI

				
{…} dwór 				
				
		 90		
				
				

Dwadzieścia cztery trębaczów i trąby,
dwie parze kotłów, od srebra ozdoby,
strojno, bogato w liwrejach osoby –
trudno bogatszych na takie sposoby.
Więc pacholęta świetno, niepodobnie,
młodzi urodą i nader ozdobnie
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takimże wzorem; i lokajów wiele
jako dzięcioły łąk kwiatem pościele.
Miłym widzeniem napatrzyć się było
gminu z uciechą, co żywo – ożyło.
Aparencyja, być może pozorem
widzieć się dało prawie jak faworem –
taki dostatek i taki porządek
wszelkim przyznaniem każdy dał rozsądek.
WOJSKO KRÓLEWSKIE

				
				
				
				
		 105		
				
				
				
				
		 110		

Tu pułki konne, rajtaryja hukiem,
żołnierz ognisty, mężny prawie szykiem,
aftem kornety od złota z herbami
gęsto wyszyte, bogato, z frandzlami.
Tuż draganie pułkami nadchodzą,
w ozdobnych barwach z muzyką przechodzą.
Na kilkadziesiąt snują się kornety
w rysztunk przybrani rycerskiej ochoty,
także przed królem, jako i za królem –
nie przejrzał okiem, przechodząc okołem.

Królewskie
wojsko

PORZĄDEK SECURITATIS W MIEŚCIE
WOJSKA KRÓLEWSKIE[GO]

			
				
				
				
		 115		
				
				
				
				
		 120		

W szyku, w paradzie, w przejeździe, w ulicach –
wszędzie ich było, także po przecznicach
piechoty, także od bramy do zamku,
dwiema szeregi stali aż do mroku.
Póki nie przeszedł król na zamek wjazdem,
póty trwał parad, do roześcia gwiazdem,
w barwach przystojnych, także w monderunku,
w równym paradzie jak do pojedynku.
Zbrojno w żelezie, ogromno w postaci –
napatrzyli się tego i prostacy.

W ulicach,
prz{ecz}nicach
securitas i powaga

KAROCE KRÓLEWSKIE

				
				
				
				

Lektyka z muły ozdobno i strojno,
wszytko złocisto, bogato, przystojno.
Karet cugowych kilkadziesiąt było
z niemałym kosztem, zdumieniem przybyło.

Królewskie
karoce posażne,
bogate
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		 125		
				
				
				
				
		 130		
				
				
				
				
		 135		
				
				
				

Wszytkie złociste, a wewnątrz bogate,
gdy złotogłowem ozdobnie podszyte.
Jedna z tych wszytkich z okowem od srebra –
nawet i koła – i pozłota dobra,
bogata karoc robotą misterną,
wielkim dostatkiem spaniałą, pozorną,
każdy jej przyznał – bo nie było w nocy –
do podziwienia, kto tylko miał oczy.
Przy nich Murzyni i wiele lokajnych
asystowali w barwie wszyscy jednych.
Różną muzykę wesoło prowadzą
w porządku swoim, w gminie się nie wadzą.
Cicho, pogodno prowadzi się ten akt
przy modestyjej szło wszytko jako w takt.
O KUCHNI KRÓLEWSKIEJ

Kuchnia
królewska

				
		 140		
				
				
				
				

Kuchnia nadchodzi w czterech karawanach,
wszytko z ‹h›erbami, a przy dobrych koniach.
Żadnego hetki, lecz konie dorodne:
rajtarskie, dragańskie, cugi i powodne,
zgoła po pańsku i okazałością –
pamięcią będzie w długi wiek możnością.

KWARCIANE WOJSKO RZ[ECZY]P[OSPOLI]TEJ
Wojsko
kwarciane

		 145		
				
				
				
				
		 150		
				
				
				
				

Więc usaryja kwarcianego wojska
wali się, żołnierz ogromnych ma Polska!
Prawie sama treść, bogato i strojno,
z proporcem kopij, w lampartach, kiryśno,
za tym pancerne chorągwie się snują,
okazałością przed królem przodkują.
Inne chorągwie szeregiem, kozackie,
w swoim porządku prawie jak szlacheckie.
Dzid, także kopij pstro z proporcami
miasto okryły właśnie jak lasami.
KALWAKATA PAŃSKA

Panów kawalkata

		 155		 Tu kalwakata różnych panów jedzie
				 cudnych w ubierze, dostatkiem ich wszędzie.
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Tak wiele książąt, nuż senatorowie,
koronnych panów, posłowie, grafowie
z różnych narodów widzieć znamienicie.
Co też być może pięknego na świecie,
tak i jest polskiej pompy spaniałością.
Każdy więc przyzna ku Panu miłością
i dla narodu, dla swego własnego,
w dziełach rycerskich ozdobą mężnego.
SAM KRÓL J[EGO]M[IŁO]ŚĆ ELEKT
IN PERSONA

		 165		
				
				
				
				
		 170		
				
				
				
				
		 175		
				
				
				
				
		 180		

Tu król sam też jedzie pod baldachimem,
rajcy go noszą między różnym gminem,
w szacie kosztownej, pełna z diamentami,
koń skokiem, tańcem, piórmi pod kitami:
rząd nocnych gwiazd prawie niby iskry
pełen diamentów zda się jakoby pstry.
Pacholąt w liczbie dwadzieścia i cztery,
kursorów strojnych dwanaście do pary,
lokajów także pięćdziesiąt przybranych,
Kroatów kupa, sześćdziesiąt barwianych.
Wszyscy kosztownie w barwie koralowej,
srebrnym galonem wciąż obramowanej,
w cieniach bogato jako malowane
jasnym pozorem i oblamowane.
Asystencyją koło króla idą
w osobnym rzędzie, póki aż nie przejdą.

Król Jmć
in persona

Asystencyja
w liwrejach

CUDZOZIEMSKĄ SZARŻĄ DRUGIE PUŁKI KRÓLEWSKIE

				
				
				
				
		 185		
				
				
				
				
		 190		

Potem nadchodzi żołnierz cudzoziemskiej
pod chorągwiami swej szarżej rajtarskiej.
Ludzie urodą, rysztunkiem i barwą
i na wejrzeniu – żołnierza zabawą.
Konie urodne, a wszytka zbrojna,
w blachach kiryśno na wybór porząnna.
Na kilkaset ich w liwrejach bogatych
od srebra galon, gęsto jako litych,
na karmazynach przy sukniach przednich
znacznym pozorem, bo wszyscy jak w jednych.

Rajtarskie pułki
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Po nich kornety dragonijej szykiem
z bębny, muzyką – zgiełd i huk – wężykiem,
w liwrejach świetno i okazałymi
urodą, męstwem, w rysztunek zbrojnymi.
[a] ZOMEK KRAKOWSKI

Krakowski
zamek

		 195		
				
				
				
				
		 200		
				
				
				
				

Pana prowadzą na zomek krakowski,
który na skale wspaniały królewski
jest, przyznać musi, misterną strukturą,
niemałym kosztem i architekturą.
Nakoło szańce opatrzone działmi,
warty potężne piechot z chorągwiami.
Pokoje pańsko widzieć jak przybrane,
w obiciach drogich kosztownie ubrane,
gdzie pełno srebra i galanteryjej
jest do przyznania w różnej nowalijej.

[K 50: „Koronacyja” II]
AKT DRUGI:
EGZEKWIJE ŚP. KRÓLA J[EGO] M[OŚCI] JANA III,
w piątkowy dzień die 13 Septembris
Egzekwije
śp. Jana króla III

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Kosztem królewskim były egzekwije
po odprawionych kapłanów wilije.
Król przybył w płaszczu, ze wszytkim w żałobie,
wielą z senatu w niemałej ozdobie.
Katafalk piękny, światłem oświecony
gęsto, z muzyką, prawie ozdobiony.
Ze Żmudzi biskup więc mszą celebrował,
prałat krakowski po mszy odprawował –
ksiądz Kurdwanowski – przemową łacińską
z kondolencyją zacnie oratorską.

[K 50: „Koronacyja” III]
AKT TRZECI
PEREGRYNACYJEJ KRÓLA JEGO M[OŚ]CI NA SKAŁKĘ,
w sobotę die 14 Septembris
Króla
peregrynacyja

				 W trzeci dzień idzie na Skałkę piechotą
				 król za pokutę – zwyczajem, ochotą –
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				 za Bolesława, za jego tyraństwa,
				 więc Stanisława świętego męczeństwa,
		 5		jednak pompose, z niemałym orszakiem
				 w ozdobie pańskiej, porządkiem i dźwiękiem.
				 Pieszych nakoło różnych panów wiele
				 z kawaleryją jako na wesele,
				 lud gminem wielkim zewsząd zachodzących
		 10		 Pana obaczyć, tam i sam idących.
				 Który skłonnością miły jest każdemu –
				 tak ubogiemu, jako i możnemu.
				 Warty szeregiem zewsząd otoczone
				 konnych i pieszych, w szyk były spojone.
KONIEC TEJ CEREMONIJEJ

		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				

Gdy się król ruszy z theatrum skończeniem
ceremonijej, za tym nadbieżeniem
chuć tałałajstwa na obite sukno,
w tym zamieszaniu niejednego pukno.
Rozruch niemały, między się rozbiorą
w różnych kawalcach – jak wymiótł rozbiorą.
Zgiełd, huk z chciwości, na łbie potem guzy
były, pętlice i po sukniach gluzy,
na czole gruszki, pod oczyma śliwki,
żołądź po ciele; kto był tylko wścibski,
wiele w tym razie na swe karby jęczy,
gorzej jak w karczmie swoje rany leczy
z uciechą właśnie tej trahedyjej.
Lepszej nie trzeba widzieć komedyjej.
O BANKIECIE DLA POSPÓLSTWA
KOSZTEM KRÓLEWSKIM

				
		 30		
				
				
				
				
		 35		
				

Kuchnia na rynku więc do gotowania,
cztery cabańskich wołów do pieczenia –
dla apetytu, co było we gminie
na dziwowisku; na to posilenie
każdy miał przecie swą porcyją jaką,
jednym więcej, a drugim zaś miarką.
Wina beczkami w kilku miejscach było,
przy takim trunku co żywo ożyło

Pospólstwu
posiłek
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				 Wiwat! wołając, królewskiej możności,
				 powinszowaniem tej szczodrobliwości.
TRYUMFALNE AKTY MIEJSKIE W RYNKU
{Ak}ty
tryumfalne

				
		 40		
				
				
				
				
		 45		
				

Ceremoniją gdy już zakończono,
z dział zewsząd słychać, ogniem oświecono,
przy harmonijach misternym dość konsztem
race wysoko wylatują mostem.
Muzyki strojne wesoło tonują,
a ludzi gminem co żywo się snują.
Król się wtem rusza, na zamek powraca
z asystencyją, bo się też dzień skraca.

[a] OBOZY KRÓLEWSKIE
NA DWÓCH MIEJSCACH POD KRAKOWEM ROZŁOŻONE:
LUD ZBROJNY I OGNISTY
{Oboz}y
królewskie

				
				
				
		 50		
				
				
				
				

Obóz królewski w osadzie jak miasto
w swej obszerności i w namiotach gęsto.
W wszelkim porządku, każda rzecz w swym miejscu,
zgoła przyznaniem kto widział na placu.
Niemasz bosaka ani odartucha
wielkiej skromności, całością otucha.
Złości nie czynią ani wydzierają,
każdy rzemiosłem sobie zarabiają.

[K 50: „Koronacyja” IV]
AKT CZWARTY KORONACYI
NAJAŚNIEJSZEGO KRÓLA J[EG]OM[OŚCI] POLSKIEGO,
AUGUSTA II,
w niedzielę die 15 pr[aese]ntis
Koronacyjej akt

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Koronacyja po solennym wjeździe:
W pierwszą niedzielę co żywo się zjedzie
więc w kościół farny świętego Wacława
na zamku – z dawna gdzie katedry sława –
przy obecności Rzeczypospolitej
duchownej, świeckiej, stanów rozmaitej.
Więc przy tym akcie wielki bywa konkurs,
muzyki, trąby i z dział na ten sukurs
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monet rzęsisto pamięcią dla ludzi
rzucają: w ten czas gmin chciwością budzi.
Koronowany po ceremonijej:
Więc huk, z dział biją w różnej harmonijej,
król pieszo idzie w kapie i koronie
do swych pałaców, ozdobiwszy skronie,
gdzie bankiet walny, różnych wiele panów,
wszelkim dostatkiem traktujących stanów.

[K 50: „Koronacyja” V]

AKT PIĄTY:
WJAZD DRUGI NA RYNEK KRAKOWSKI NA THEATRUM,
GDZIE MIASTO ODPRAWUJE HOMAGIUM,
w poniedziałek die 16 p[raese]ntis

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Drugi wjazd znowu po koronacyjej
na tron publiczny, więc z konstytucyjej
już w stroju polskim, jak ma być w ubierze,
ludzi z uciechą, przyznaniem w tej mie{rze}.
Przy wielkiej pompie, jako w pierwszym wjeździe,
orszak niemały wielmożnych przy jeździe,
z insygnijami urzędy koronne,
a podskarbiowie między ludzie gminne
sieją pieniędzmi, a ludzie się cisną,
co żywo zbiera tę monetę jasną.
Król stawa w tronie w ubierze królewskim,
każdy go widzi w mieście krakowskim
w kapie, w koronie, pod swym baldachimem,
‹z› asystencyją przy tak wielu gminem.
Rajcy mu przysięgą, już klucze oddają,
przy posłuszeństwie wtem akt mu zadają.

{W}jazd na
rynek, homagium
miasta

[a] PASOWANIE MIESZCZAN KRAKOWSKICH
NA RYCERSTWO

				Więc na theatrum król w koronie siedzi
				 w swym majestacie przy tak wielu ludzi
				 różnego stanu; nakoło rycerstwo
		 20		 obecni społem, wszelkie także ziemstwo.
				 A król pasuje mieszczany krakowskie,
				 złotego klucza sławą kawalerskie,

Akt pasowania
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		 25		
				
				
				
				
		 30		
				
				
				
				

kilkoro osób miastu zasłużonych,
według godności, ludzi więc porząnnych;
zelunki do tego – każdego dochodzi
pewna zapłata, na kogo przychodzi.
Nuż draganie – pułków jak ich wiele
przy monderunku, przyzna każdy śmiele.
Piechoty liczne, odziane przystojnie,
wszyscy w czerwieni, okazało, jaśnie,
w ćwiczeniu szarżą cudzoziemską prawie
obrót żołnierza do przyznania w sprawie.
Mężni, dorodni ich oficerowie,
przyznać splendecom, że kawalerowie.

[a] NAMIOT KRÓLEWSKI TURECKĄ ROBOTĄ
Namioty

		 35		
				
				
				

Widzieć z przyznaniem, bo cudną robotą,
subtelność jego; w pilności ochotą
robiony przyznać, co do widzenia –
aftarz czy malarz – i do podziwienia.
ARMATA KRÓLEWSKA W OBOZIE

				
		 40		
				
				
Amunicyje 				
				
		 45		
				
				
				
Armata

Armata słuszna, swym składem wyborna
i w gotowości, w dostatku porząnna.
Ostrwie z okowem składem dla piechoty,
wszelka gotowość do boju ochoty.
Amunicyja wozami okryte
wszytkie skórami, porząnnie obite.
I kołowroty, gdzie muszkiety stoją
krzosowe, każde porządkiem stawiają.
Nauką szkoła prawie dla przykładu,
wizerunk zgoła do tego powodu.
WOZOWE SPRZĘTY KRÓLEWSKIE

Wozy

				
		 50		
				
				
				
				

Karoców luźnych, karawanów, skarbnik
liczba niemała i wszelki rzemieślnik
w każdej robocie, więc prawie z wygodą,
co kto pomyśli – zrobią nową modą.
Tak wiele woźnic, masztalerzów siła
w bogatej barwie: nie zliczy ich chwila.
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		 55		 Pokazał ten pan, co to jest dostatek,
				 a przy dostatku gotowy i statek.
O SĄDACH I SPRAWIEDLIWOŚCI

				
				
				
		 60		
				
				
				
				
		 65		
				
				
				

Król jadąc, trafił: baba woła gwałtem,
że jej piechotny chleba porwał żartem.
Więc był wnet wzięty i zrewidowany,
jeśli potwarzą, w sprawie zatrzymany.
Chleb się znajduje, w kieszeni patrzono,
czy ma monetę, lecz nie znaleziono.
Przeto z potrzeby uczynek popełnił,
inaczej za tym szubińce zawinił.
A tak zelunku dwojako zapłacił,
lekszym karaniem, tego więc przypłacił.
W sądach ostrożność, sprawiedliwość wielka,
a prawie święta w swej pewności wszelka.

Trafunek
osobliwy

[a] O OBOZACH NAKOŁO KRAKOWA
STOJĄCYCH POD NAMIOTAMI

				
		 70		
				
				
				
				
		 75		
				
				
				

Pierwszy był obóz za Kleparzem z pola,
długim przeciągiem jako idzie dola
nakoło miasta swoją obszernością,
nowymi wały, przykop ‹z› ostrożnością.
I bateryje na swoim są szlaku
w niedostępnego, krakowskiego krzaku.
Drugi zaś obóz na dorędziu prawie,
przy wyspie Wisły, na piaskowej trawie.
Jak na podsłuchu z zamku na skinienie
czasu potrzeby wsiadali na konie.

W miejscach obozy królewskie

[K 50: „Koronacyja” VI]

AKT SZÓSTY:
SEJM WALNY SIĘ ZACZYNA
– ABY SZCZĘŚLIWIE! –
we wtorek, die 17 Septembris A[NNO] 1697

				
				
				
				

Nazajutrz z rana sejm się już zaczyna,
obrony państwa zwyczajem przyczyna.
Trwa niedziel kilka wielmożnością rady,
ludziom ubogim nadzieją obrady,

Rady sejmowe
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którzy gorąco o pokój więc święty
do Pana Boga nabożnie przejęty.
Zdarz, by szczęśliwie w dobry czas skończeniem,
a złe wyroki niech będą zamknieniem,
by od podatków ludzie byli wolni
i od żołnierza zostali swobodni.

[K 51a: „Kortezyjanka”]
KORTEZYJANKI Z PIJANICĄ KONTROWERSYJA
[nieczytelny
margines]

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Kortezyjanka acz przy swojej trzyźwości,
z powodu urody naturą żywości,
przy biesiadach baczna dla konwersacyjej
traktuje to skrycie względem suspicyjej
z ochroną; cóż wiedzieć, gdy trzeci nie widzi –
więc złość z chytrością w tym się sam ohydzi.
Bywa i stąd wiele przy tym bezpieczeństwie,
kiedy z grzechu stanem nagradza w małżeństwie,
ile przy baczeniu, zawsze przy trzyźwości –
przeto w takim grzechu niosą wątpliwości.
Snadna do pokuty i do ocucenia –
jak ze snu – w swych grzechach żalem oczyszczenia.

[K 51b: „Kortezyjanka”]
PIJANICA – TA SIĘ JUŻ NA NIC NIE PRZYDA

				 Pijanica ta zaś już to wszytko traci,
				 ułomek niecnoty – upadkiem zapłaci.
				 Cała prawie sztuka tej niepoćciwości
				 na nic się nie przyda w życiu; wątpliwości,
		 5		 wstyd, grzech i utrata w takowym obżarstwie,
				 żyjąc jako świnia ‹w› barłogu, w plugastwie.
				 Więc co żywo z tego, słysząc, wiedząc, szydzi.
				 Nie tylko stąd swój – i cudzy się wstydzi
				 za taką poczwarę, co to ani wiary,
		 10		 w domu zawsze kłótnie, a ustawne swary,
				 ustawne hałasy, napaść, utrapienie
				 ciała, duszy koniec, jak padnie zbawienie.
				Na męża: Gwałt! wołać, abo mąż na żonę.
				 Jakie trahedyje! – stroi Bachus winę.
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Szkalowania złością, w słowach bezeceństwo,
wykręty przewrotne, także wszeteczeństwo.
Przy żadnej pokory, dobroci nie pytaj:
pełno tego wszędzie, nieskoro ich szukaj.
Jęczy, woła głosem z Bachusa przymioty,
aże o tym grozą wspominać wywroty.
W domu nieporządek, z czeladzią gomony,
niewinnych rozganiać ledwie to zabroni.
Trudno i opisać zaślepione zbrodnie,
co pijaństwo robi; hałasy dowodnie
gorzej aniże li na Łysej więc Górze,
prawie giez ultajski przy takowej porze.
Przeto trzyźwość zawsze ma w sobie już baczność,
przy niej Bożą łaską szanuje ją zacność,
w każdym jest respekcie, kto żyje uczciwie,
każdy go szanuje, winszując życzliwie.
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Trzyźwość cnota

[K 52: „Kościół”]

O KOŚCIOŁACH Ś[WIĘTYCH]
OBRZĘDU RZYMSKIE[GO] –
JAKA MA BYĆ OBSERWANCYJA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Kościół święty rzymski do Nieba torownym
jest, pewnym gościńcem, zbawieniem nabożnym.
Gdy w życiu, uczynkach pokornych, w skromności,
w modlitwach, ufności i w bogomyślności,
dowodnym przykładem innym do wzbudzenia,
duszy uwielbieniem swojego zbawienia,
będąc w Domu Boskim wszelką uczciwością,
serdecznym westchnieniem, ku Bogu miłością
nad te inne rady próżnego gadania,
o nowinkach szepty ani oglądania
nie było w świątnicach tylko nabożeństwo
ludzi w zgromadzeniu; niech się modli ziemstwo
więc Bogu na chwałę, a skruchą w cichości
drugim nie przeszkadzać, użyć w tym skromności.
Z szczerą intencyją sami przychodzili,
psów ani krogulców z sobą nie wodzili,
pukania, tupania, przechodem na palcach
dla obserwancyi jako w świętych miejscach.

Rewerencyja

Nota
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Mamki także z dziećmi, a ile w kazanie
słuchali spokojnie Boskie przykazanie,
a one nauką, bliźnich zaś urazą
bez wszelkich obmowisk nie byli obrazą.
Dom modlitwy kościół – kramarz‹ów›, kuglarzów
Bóg jak łotrów wygnał, bezbożnych kacerzów.
Kościół święty czyśćcem – przez swe kaznodzieje
i przez spowiedników od grzechów nadzieje
oczyścić pomoże więc dla wiecznej chwały.
Przy swoich modlitwach nie będą zuchwali,
a tak chwała Boska skutkiem i ofiarą
święta chrześcijańska będzie w takich wiarą.

[K 53a: „Kosterstwo”]
O KOSTERSTWACH PRÓŻNYCH
NIE BEZ ODWAGI
Próżna zabawa

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Kosterstwa wszelkie szkodliwe –
rzadko komu są życzliwe.
Próżne tylko na tym czasy
trawić, a iść jak ‹w› zapasy
z niedźwiedziem, gdy w grze uparte,
bo szczęście jest nieotwarte.
I w karczmach są stoły wąskie
na czupryny prawie chłopskie,
którzy – kiedy grają w karty –
niejednemu łeb odarty.
Będzie w półkę zadać głucho,
ile kiedy w worku sucho.
Zgoła zmyją, choć bez mydła –
na kosterów nudne sidła.
Popijając, gra się iści,
po przegranej to do pięści.
Gdy nazajutrz pustki w trzosie,
jakby szczutkiem wziął po nosie.

[K 53b: „Kosterstwo”]

				 Kroniki i statut a konstytucyje
				 czytając z uwagą a przy dowcipie –
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				 lepsza niźli karty; pamięcią dla rady,
				 ojczyźnie pomocą, zabiegiem obrady.
[K 54: „Kostka Napierski”]
KOSTKA NAPIERSKI,
BUNTOWNIK W GÓRACH ZA KRAKOWEM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Kostka imieniem w górach za Kraków się zjawił;
w zdradnych swoich imprezach skoro się objawił,
prędko mu zabieżono dla praktyki zbójców,
by się w kupę nie zmocnił, góralów mołojców
miawszy, już pryncypałów do tego po woli –
wiele by było z tego nad zamiar swywoli.
Już był zamek czorsztyński gośćmi opanował,
listy i uniwersały zdradne rozpisował.
Kraków w trwodze niemałej będąc z tej przyczyny,
lecz już gdy był pojmany, z pociesznej nowiny
uśmierzone rozterki, które w mieście były,
w niemałym zamieszaniu ludzie zaś ożyli,
którzy go wyglądali; rycerza górnego
więc przyprowadzono w Kraków związanego.
Chcąc się wynieść przez zbójców, spustoszywszy kraje,
mając ich w liczbie na to niemałe już zgraje,
lecz się wyżej z dekretu wyniósł na Krzemykach,
gdy był wbity na palu, mając go już w łykach.
Trzech natenczas tracono: Marszałka i klechę
z góralów, którzy mieli wielką niepociechę.
Przeto tedy nie Kostkę, ale jego ciało
wbito jako na rożen, jak na stempel działo.

Proceder
buntownika

Uwagi

Trwoga

Dekret

Egzekucyja

[K 55: „Kotwica”]

				 Kotwica, filar wodny, nawy utrzymuje,
				 ile podczas nawały pomocą hamuje.

Hamulec

[K 56a: „Kot”]

				 Kot, gdy się komu na ramieniu łasi,
				 a skorpion zaś w sercu – szczerość kwasi.
[K 56b: „Kot”]

				 Kot zamorski gesta ludzkie prezentuje,
				 swym obrazem postać wielą delektuje.

Nota
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[K 57: „Kozacy”]
O STRATAJEMACH KOZACKICH Z ORDĄ,
UCIESZNYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
Skutek ucieszny 				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
Nota 				
				
				
Stratajema
kozackie

Kozacy Paleja, wodza z dywizyi,
w zasadce samopał sprawny jak z fuzyi
przy granicy Wołoch, miejscem przy fortelu
kilka kobył w nocy związali dla celu.
Drygantów opodal stąd na powab kwiki
były na głos ordzie w czambuł brać ich w łyki.
Więc miasto jasyru, gdy się przybliżyli,
wnet ich trupem padło, a z kupy znużyli.
Kozacy z wygranej, że się im zdarzyło,
mieli stąd uciechę, lecz ordzie niemiło.
Kobyłka nie bratka, bowiem w takim razie
fortel jak na wilki też zgubą na zdradzie.
Inaczej nie można – wet za wet, jak oni,
wicher wiatrem pędzić, a któż ich dogoni?
Naród swym najazdem świat z zdrad, z osad niszczy,
niech wszyscy wyginą na pokój się ziszczy.
Bowiem łupem żyją, z ludźmi targowisko
za krew chrześcijańską; jak stąd Bogu ciężko!

[K 58: „Kredyt”]
O KREDYCIE I KREDYTORACH
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
Zawody z tych 				
ludzi niewinnych

Kredyt jest wygodą – wiarą, cnotą służy,
z poćciwym człowiekiem szczęście mu też płuży.
Nieźle ktoś napisał, żeby kredyt umarł,
wydawszy pieniądze, a szkatułę zawarł.
Pozna poniewczasie z tej poufałości:
któż się ustrzec może bezbożnej chytrości?
Zdradliwa znajomość przy dobroczynności
złemu nie pomoże: kto nie ma litości
na swoje uczciwe w życiu jak łupieżca,
prawie bez sumnienia – duszy swojej zdzierca.
Sława za żywota, a honor po śmierci.
Gdy zaś już bezwstydnie kręci się i wierci
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Rozdział X. Na ten alfabet K

[K 57-63]

podobnie szczurami na cudzą spiżarnią,
łaknąc dobra ludzkie, niepomny na kaźnią
kredyt w zdradnej krzywdzie bliźniemu – jak ciężka
bez satysfakcyjej zajdzie przykra ścieżka.
Ile do zbawienia będzie przystęp trudny,
ach, na onym świecie straszny sąd i nudny.
Dobrej wiary człowiek jak wiele pomoże,
tak wnet zły bliźniemu ciężko szkodzić może.
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[K 59: „Kradziony”]

				 Kradzione gdy zbiory, gdy są łakome,
				 każdemu już będą zawsze wiadome.
[K 60: „Kradzież”]

				 Kradzież jakakolwiek, gdy zdradnie nabytym
				 wrócić ma iścowi prawem pospolitym.
[K 61: „Krzan”]

				 Krzan bywa dobry, uśmierzając złości,
				 chłodzi afekty skoro do miłości.
[K 62a: „Krew”]
O KRWI W DOBRY CZAS PUSZCZADŁO

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Krew, gdy po lekarstwie, w maju przy tym czasem
z puszczadła wypuścić – będzie znak kompasem,
w jakiej więc ochronie natury wkrzewionej:
jeśliże kolera czy melankolicznej,
suchej czy flegmistej – treść jej to pokaże
lub z jakiego zbytku do poznania skaże.
W dniu dobrym to czynić, chronić się w tym Marsa,
żeby do choroby nie pomogła i ansa.

[K 62b: „Krew”]

				 Krew niewinnego zawsze pika,
				 więc na głownika pomstą sika.
[K 63: „Krokodyl”]

				 Krokodylu silny, nie płacz na mnie miły,
				 niech twa jadowitość obróci się w żyły.

O tymże uwagi
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[K 64: „Król”]
O KRÓLACH,
BOSKICH POMAZAŃCACH W PANOWANIU

				
				
				
				
		 5		
				
Clementia 				
				
				
		 10		
Przywileje 				
				
				
				
		 15		
Nota 				
				
				

Majestat królów

Król jest chrześcijański Bożym pomazańcem
przy swym majestacie jaśniejący miejscem
w rządzie, dostojnością przy sprawiedliwości,
ludziom przychylnością pańskiej łaskawości.
W uciążeniu żadnym nie mieli przykrości,
lecz w świętym pokoju zaszczytem miłości
każdego z poddanych przy ubezpieczeniu
zdrowia, fortun swoich, a nie w ukrzywdzeniu,
staraniem i radą przy swoim królestwie,
by lud pospolity żył w swym bezpieczeństwie.
Prawa ich, swobody zwyczajem swym dawnym
stan wszelki używał prawie nieodmiennym.
Na ten tron królewski lud się zapatruje,
w dobrych lub też w złych latach panem prorokuje.
Przyznaniem i chwałą Bóg w tym dopomaga,
wszelkim pomnożeniem głos ludzki wspomaga
w potomne pamiątki; nigdy więc nie zgaśnie
królów klemencyja – świeci zawsze jaśnie.

[K 65: „Kroniki”]
Waga

				 Kroniki, historyje, prefacyje i memoriały,
				 jedne są więc do prawdy, drugie do próżnej chwały.
[K 66: „Krzyż”]
O MOJŻESZOWYM KRZYŻU NA PUSZCZY

				
				
Obrona
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Krzyż Mojżeszów na puszczy był,
gdzie w chorobach ludzie l‹e›czył.
Figurował Boskie męki,
który nasze zbawia wieki.
Jest zbawieniem przy ufności,
wszelką obroną w doczesności.
Krzyż od jadu potępienia,
zdrowiemy się dla zbawienia.
Wąż, który był tym powodem
do grzechu, pierwszym zawodem
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				 w raju, pokusą swej złości,
				 więc świat znosi te litości.
[K 67: „Krzysztof Kolumbus”]
O KRZYSZTOFIE KOLUMBUSIE,
PIERWSZYM NOWEGO ŚWIATA INWENTORZE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				

Krzysztof Kolumbus, człowiek znamienity,
geografista w dowcip wyśmienity
był wynalazcą Ameryki świata,
więc z pobożności służyły mu fata.
Znalazł tam państwa, lecz w wierze pogaństwo
i w samojedzi, a srogie pijaństwo.
Był torownikiem dla ich odślepienia,
dusz oświeceniem prawie do zbawienia,
nie bez trudności w staraniu do rzeczy,
w pieczołowaniu Bóg go miał na pieczy.
Na tę przewagę wiele miał trudności,
prawie i wzgardę – nie było jedności
od królów różnych, przecząc do nakładu,
wiary nie dając do tego powodu.
Aż Izabella, królowa hiszpańska,
nad nich powodem odważna jak męska,
dając na zastaw swe własne klejnoty
na tę wyprawę, z jej chwalebnej cnoty,
w roku tysięcznym czterysta – rachując –
dziewięćdziesiąt dwa Nowy Świat znajdując,
korzyść nad walor wiele dokazało,
na ten skarb wielki szczęście posłużyło.
Wieczna pamiątka, gdy i z chwałą Bożą,
gdzie tam w królestwach ofiary się mnożą.

Wynalazca
Nowego Świata

Akcyje
Kolumbusa

Czas znalezienia

Nota

[K 68: „Krzywda”]

				 Krzywdę komu, gdy uczynisz,
				 sumnienie swe w tym zawinisz.
[K 69: „Krygować się”]

				 Kryga, idąc, kręci, wierci sam się waży z sobą:
				 nie wie, że z tego drwią ludzie i plują za tobą.

Uwagi
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[K 70: „Księgi”]

				 Księgi odłogiem leżą w pajęczynie,
				 rzadko w czytaniu który się nawinie.
[K 71a: „Kto”]

				 Kto dworno, strojno buduje i częstuje,
				 wszytek zbiór z intratą już nie napiastuje.
[K 71b: „Kto”]
O ĆWICZENIU MŁODZI DO DOBRYCH POSTĘPKÓW

				
				
Dyscyplina 				
młodzi
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Kto do czego z młodu ma chęć,
do tegoż go zawsze przychęć.
Do dobrego gdy się bierze,
ultajsko się niech nie parze.
Więc latorośl tę naginać
póki młoda, złość z niej wygnać,
oskrobywać złe niestatki,
bo owocem rosną dziatki.
Kańczug z prętem zgodzi ława,
aby po nich była sława.

[K 71c: „Kto”]
Uwagi różne

				 Kto cudze łyczko utraci,
				 więc to rzemyczkiem przypłaci.
[K 71d: „Kto”]

				 Kto jest sobie możniejszym,
				 taki ma być skromniejszym.
[K 71e: „Kto”]

				 Kto jest spornie ‹w› złości mściwym,
				 więc nie bywa już mościwym.
[K 71f: „Kto”]

				 Kto kogo, jak powinien, szanuje,
				 sam się wraz przy tymże obserwuje.
[K 71g: „Kto”]

				 Kto kiedy złemu folguje,
				 nieszczęście sobie gotuje.
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[K 71h: „Kto”]

				 Kto kiedy zdradliwą chełpi się fortuną –
				 rzeczy są omylne, gdyż na wodzie toną.
[K 71i: „Kto”]

				 Kto nie ma prawie wstydu w oczy,
				 ten nie ma w sobie żadnej dobroci.
[K 71j: „Kto”]

				 Kto nie jest łakomym komu –
				 jakby miał już wszytko w domu.
[K 71k: „Kto”]

				 Kto nie ma wozu ani kobyłek,
				 niewiele z targu będzie gomółek.
[K 71l: „Kto”]

				 Kto więc żyje w braku,
				 nie ma w kuchni smaku:
				pościć nieboraku,
				 przestać też na maku.
[K 71ł: „Kto”]

				 Kto nie umie sobie rozkazować,
				 ten długo też nie może wszędy panować.
[K 72: „Który”]

				 Który kompan niezgodliwy,
				 taki człowiek obrzydliwy.
[K 71m: „Kto”]

				 Kto się uwodzi jakim respektem,
				 w prawdzie nie skóra tylko despektem.
[K 71n: „Kto”]

				 Kto by nie widział miasto murowne,
				 ten wieś rozumie być miasto główne.
[K 71o: „Kto”]

				 Kto się już raz przeniewierzy,
				 nikt mu wiary nie dodzierży.
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[K 71p: „Kto”]

				 Kto pieski, ptaki żywi z pisku,
				 prawie mu to zostanie w zysku.
[K 71r: „Kto”]

				 Kto się chroni, a nieradł się dłuży,
				 czerstwe zdrowie takiemu posłuży.
[K 71s: „Kto”]

				 Kto się umysłem więc nie wynosi,
				 ten się w powadze już nie przenosi.
[K 71t: „Kto”]

				 Kto sobie sam sprawić może,
				 drugi lepiej nie pomoże.
[K 71u: „Kto”]

				 Kto się w chełpliwości sam hamuje,
				 drugiemu więc łacno ustępuje.
[K 73: „Ktoś”]

Nota
z przestrogą
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		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

NA KTOSIA
PEWNA PRZESTROGA

Ktoś swoje marnie lata prowadzi
w ultajstwie, żywot, duszę zawodzi,
w sprośniej próżności bąki strzelając,
a własny swój wiek w błocie kalając,
z Bachusem kufel we dnie i w nocy,
karty i kręgle aż do północy.
Ludzi niewinnych złością szkalować,
głupim językiem, ach, napastować,
poćciwość mieszać zjadłym ozorem,
ni jak bestyja hardym pazurem
po ścianach pisać sprośne paszkwile,
które są piekłem na karb. Motyle!
Bieda, gdy nota kto ‹z› masłocznikiem,
przy hardej złości żyć ‹z› napasnikiem!
Stąd w Wielki Czwartek staniesz głownikiem,
a w garść ze świecą dzierż upominkiem.
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Nędzniku, masz mieć w oczach swój koniec,
w piekle-ć uwiją, rycerzu, wieniec.
Jeśli się ze snu wtem nie ocucisz,
do wiecznej hańby zgubą się ziszczysz.
Wiele by innych wspomnieć absurda,
jaki dół bierze lekkością burda,
w którą jak w przepaść coraz nie wpadnie –
jak ciężko duszy, gdy tak przepadnie!

[K 71w: „Kto”]

				 Kto sobie cudze szczęście cukruje,
				 ten się na życiu gorzko kuruje.
[K 71y: „Kto”]

				 Kto się skorą chciwością bogaci,
				 prędzej jeszcze nad zamiar utraci.
[K 71z: „Kto”]

				 Kto sobie snadź nie wygodzi,
				 już się z nikim ten nie zgodzi.
[K 71aa: „Kto”]
WYBRANIEC DO OBOZU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

{Kto} się stracha z tchórzem śmierci
i z obozu się wywierci.
Kto snadź nie miał na łbie guzu,
ten chce jechać do obozu.
Gorzki w domu bywa więc chleb,
suchar będzie, gdy weźmiesz w łeb.
A na warcie i do boju,
kurzyć prochem aż do znoju.
Lont dzierż w garści miasto kiełbas,
berdysz, szablę na bok przypasz,
w ładownicę nasyp prochu,
smaż pieczenią kule grochu,
wojsko szykuj za kołnierzem –
a tak będziesz swych szermierzem.
Teraz bywa sucha wojna,
bez opału, chociaż zbrojna.

Zazdrość
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[K 71bb: „Kto”]
Lekkość

				 Kto się w sobie kocha, na drugiego dmucha,
				 zawadzi mu mucha, nadziewając brzucha.
[K 71cc: „Kto”]

Nota

				
				
				
				

Kto sobie nadstawia wieku,
śmierć mu nie ustąpi kroku.
Kto zaś sobie skraca lata,
stare suknie krawiec łata.

[K 71dd: „Kto”]
Myśli

				 Kto spać w nocy już nie może,
				 snadź dłużnika będą łoże.
[K 71ee: „Kto”]

Próżność

				 Kto się zwykł bawić bankietami,
				 ten czasu nie ma już z księgami.
[K 71ff: „Kto”]

				 Kto szeroko dmucha i pryska,
				 taki mało w garści swej ściska.
[K 71gg: „Kto”]

				 Kto się wielką komu świadczy obietnicą,
				 pewniej go we środę zbędzie jajeśnicą.
[K 71hh: „Kto”]

				 Kto też radł innych oszukiwać u drzwi,
				 nie ma mieć za złe, że go też kto odrwi.
[K 71ii: „Kto”]

				 Kto tonie i leci z pieca,
				 gołego się chwyta miecza.
[K 71jj: „Kto”]

				 Kto toruje prosty gościniec,
				 za uwity więc stanie wieniec.
[K 71kk: „Kto”]

				 Kto muruje – buduje, a z drzewa zaś kleci –
				 słusz jest na ogień, pod strachem nanieci.
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[K 71ll: „Kto”]
W PRZYGODZIE PRZYJACIELA POZNAĆ

				
				
				
				
		 5		
				

Kto komu miłością równie jest za ojca,
stanie i za matkę, w przygodzie wyświadcza –
szczery to przyjaciel: wspomaga ratunkiem,
skarbi sobie bliźnim prawie upominkiem,
przeto przy wzajemnym ukontentowaniu,
ile przy wdzięczności przy tym glejchowaniu.

[K 71łł: „Kto”]
ZABIEGŁOŚĆ DLA SWEGO MIŁEGO POKOJU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Kto przylubi zdrowie i miły swój pokój,
więc go każdy sobie dobrowolnie okuj.
Bo nie wszytko wierzyć, co się słyszeć może,
nie wszytko powiedać, co wiedzieć nie zmoże;
ani tego sądzić nad swój własny domysł,
nie wszytko możnością czynić nad swój umysł
i nie wszytkiego chcieć, lub upodobaniem:
jest to z niewarunkiemi i nieupewnieniem.

[K 71mm: „Kto”]

				 Kto Boga ma w sercu, bacznym rozumem się rządzi,
				 ten na dobrym mieniu i ućciwym nie zbłądzi.

Warunek

[K 71nn: „Kto”]

				 Kto mało jada, także i pije,
				 długo więc taki w swych latach żyje.
[K 71oo: „Kto”]

				 Kto na male swym przestaje,
				 do wygody więc dostaje.
[K 71pp: „Kto”]

				 Kto nie może być złotnikiem,
				 niechże będzie kowalczykiem.
[K 71rr: „Kto”]

				 Kto nie skosztował gorzkości,
				 niegodzien taki słodkości.

Oszczędność
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[K 71ss: „Kto”]

				 Kto nie umie odmawiać pacierze,
				 niech wyjedzie żeglować za morze.
[K 71tt: „Kto”]

				 Kto by nie chciał sobie na chleb zapracować,
				 w niedostatku jego nie trzeba żałować.
[K 71uu: „Kto”]
Nota

				 Kto w miłości zgodnie chce zażywać chleba,
				 długo takiemu żyć na świecie potrzeba.
[K 71ww: „Kto”]

				 Kto więc w skromności przestrzega żywot,
				 jest cnót chwalebnych prawdziwy dowod.
[K 71yy: „Kto”]

				 Kto w ućciwości pokój miłuje,
				 ten turbacyjej nigdy nie użyje.
[K 71zz: „Kto”]
Przygoda

				 Kto wygrał prawem kaczora,
				 bo na to łożył gąsiora.
[K 71aaa: „Kto”]

				 Kto się czego z nałogu napije,
				 nie tak łatwie natura to zmyje.
[K 71bbb: „Kto”]

				 Kto złemu dopuszcza, zgorszeniu zgoła dopuszcza –
				 nierządu poświadcza, piekło na się rusza z miejsca.
[K 71ccc: „Kto”]

				 Kto zwykł cudzą oganiać pszenicę,
				 nie napełni swej pewnie piwnice.
[K 71ddd: „Kto”]

				 Kto ze mną jeść nie chce chleba,
				 w kuchni solić mu nie trzeba.
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[K 71eee: „Kto”]

				 Kto więc z przyrodzenia jest głupi,
				 w Paryżu rozumu nie kupi.

Defekt

[K 74: „Kuczmerka”]

				 Kuczmerka zwykła Wenerę pobudzić,
				 nie tylko we dnie, lecz w nocy wygodzić.

Przysada

[K 75: „Kucharze”]
O KUCHARZACH I KUCHARKACH WYGODNYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Kucharzów natenczas winują,
kiedy skąpstwem gościa częstują.
Kucharz ma być pilny dla smaku:
dla kłopotu i swego znaku
niech gorzałka w kuchni nie bywa,
więc dla potraw smaku używa.
W przesoleniu baczny, usilny,
nie skipiało garnków był pilny.
Stopą warzyw więc nie odchodzić,
skaraniem się stąd nie przywodzić,
bo w tym wszytka korzyść w potrawie –
w smaku, w zdrowiu, w dobrej zaprawie.
Lepsza rzecz jest, że nie dosoli,
aniżeli kiedy przesoli.
W gotowaniu potraw przewarzyć
z lepszym smakiem niż niedowarzyć;
toż zrozumieć, wygodzić w pieczeniu –
niż dać na stół w niedopieczeniu.
Przy tym zażyć w jedzeniu miernym,
żołądkowi być zdrowiu wiernym.

Wygoda przy
sposobności

[K 76: „Kucharki”]
O KUCHARCE TREFNEJ W PRZYGODZIE
W PEWNYM DOMU

				
				
				
				

Kucharki, z przechodu prędkie znajomością,
powodem do złego jakoby dawnością.
Trefne są przygody, ile w domach zdradne,
bardziej niepociechą, niżeli przykładne.

Casus trefny
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Rządna w gotowaniu prawie jak do garka
przez lat kilkanaście służyła kucharka.
Sprawna w tej wygodzie, własną przyzwojtością
skryta była w sobie nad mniemanie; złością
lecz sobie w tym gorzej postąpiła krokiem,
bo miasto kościoła, udała się bokiem.
Stąd pewna zaraza skutkiem zachwyciła,
czego nikt nie postrzegł, aż się z tego zmyła.
Przy samej przygodzie, jak z poczętej beczki,
z kim, gdzie, jako, kędy – pełne były niecki.
Więc to nad mniemanie taką zdradę uznać,
jakim podobieństwem to się stało poznać.
Niecnotę z niecnotą któż tego ustrzeże,
gdy się na swywolą takową zabierze.
Więc z słodkiej miłości gorzki był przydatek,
gdy ocięto rózgą jej świerzbiący spadek.
Skryte zdrady przeszłe: co było przed rokiem,
co się ma stać w domu – któż będzie prorokiem?

[K 77: „Kupido”]
O AFEKTACH, WSPÓLNYM KOCHANIU
W ZALOTACH RÓŻNOŚCIĄ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
Odmiana 				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
Ostrożność 				

Ślepe uwagi

Kupido jak ślepy – prędki do miłości,
trafi też i w babę, strzeli do jej złości
dla biednej mamony, ile dla chciwości;
nie tak z nieurody jako z chełpliwości.
Amory nietrwałe, bo są skoro sytne,
młodym lubo starszym prędko w rozpacz smutne.
Coś na pozór zda się jakoby dla wczasu –
omylne te gusty, więcej bywa kwasu.
Kur zaś, gdy zapieje, a ile w małżeństwie,
więc do tej spólności przychodzi w lenistwie.
Strój babę jako chcesz, kiedy jej nie strojno,
nad galanteryję usarz lepszy zbrojno
w cel; częste wygody gust ten przemagają,
naturę przesilić, nikczemność gabają
prawie w tym bezwstydnie czy to powinnością
lub chytrym umysłem; skryć przecie jednością,
nie dać w tym o sobie do szyderstwa głosu,
bo natura w łóżku nie ma swego losu.
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[K 78: „Kupiec”]
O KUPIECKICH PRZEMYSŁACH HANDLOWYCH

				 Kupiec każdy chwalbą swoją miesza prawdę,
				 kupujący gani, przeciwnej ujść wadę.
				 Częstym, mniejszym zyskiem więcej więc przysporzy,
				 niż nieczęstym drożej – tym się nie przysporzy.
		 5		 Nazbyt zaś zarabiać mieć w tym trzeba wagę,
				 bo ta substancyja idzie na odwagę.
				 Zbiór ten bywa próbą, jako się więc zdarzy
				 ich potomność się potem w kuchni nie dowarzy.
				A tak mal‹e› parta – na powietrzu bańka,
		 10		 niech będzie w pamięci w imieniu swym gadka.

Odwaga

Uwagi

[K 79: „Kupno”]
O KUPNIE I NABYWANIU WSZELKICH MAJĘTNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				

Kupić i nabywać różnych majętności,
byle dobrym prawem, a bez namiętności.
Pokinąć chyrchelów i sposobów zdradnych –
wprzód przelicz szkatułę, uchodząc zawodnych
podchodzeniem krzywdy, bo to jest dziedzictwo,
byś użył spokojnie własnością wieczystwo.
Słowo wiatr, karta cień – pieniądze tu grunt,
zawarciem kontraktu nieomylny jest szpunt.
Lepsza kondycyja kto kupuje włości,
niźli zbywających – by tylko nie z złości,
z obu stron nie byli w jakim zatajeniu,
uchodząc w tym kłótni; niech w powinszowaniu
dobra w swej całości kupiec i przedawca,
dla obrady – spólność, nie różny wyznawca.
Skrytej uchodź sztuki w jakiej przeciwności,
nie masz nic skrytego, ile do różności.
Wiarą, prawdą, cnotą, więc dobrym sumnieniem
obie strony będą z ukontentowaniem.
Przeto masz-li przedać – traktować z słusznością
i ten, co kupuje rachuj się możnością.
Zamków na powietrzu nie buduj przemysłem,
ani więc na lądzie nie sadź się wymysłem –
dla swej wolnej głowy, dla wczesnego spania,
dla ludzkiej przyjaźni, chwały i przyznania.

Słusznością
i sprawiedliwością

Kupno
majętności
Nota

Konsyderacyje

Omylne nadzieje
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Taksa 		 30		
				
Uwagi 				
				
				
		 35		
				
Osady
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Różne w tym są włości, w ziemstwach majętności,
w królewskich, duchownych byle w bezpieczności.
Kamienice, chałupy, w gruntach przyległości,
ogrody i sady, młyny – w doczesności
nabywają prawem tudzież dla wieczności,
do upodobania miejscem swym możności.
Jeszcze tu o kupno chodzi, o sąsiedztwie:
gdy dobre, spokojne, w własnym bezpieczeństwie.
Dwa razy ten kupił za dobrą majętność,
gdzie najdzie spólną przy sąsiedztwie jedność.
Gdy w złym żyć sąsiedztwie, równa się to śmierci,
dla zbędnej zazdrości głowę świdrem wierci.

[K 80: „Kurcyjusz”]
O KURCYJUSIE, RZYMSKIM RYCERZU DAWNYM

				
				
Odwaga 				
				
		 5		
Przygody 				
				
				
				
		 10		
				
				
				
Uciszenie 				
		 15		
				

Kurcyjusz odważny mniej swe ważąc życie,
niby tą dzielnością, pamięcią na świecie,
miał sobie za honor do ognia w odwadze,
w doczesnej korzyści, pospólstwu w przysłudze.
Straszna w Rzymie otchłań ogień otworzyła,
która zarażała, lud śmiercią morzyła,
kto kichnął i ziewnął – prawie do skonania.
Pamięć w pozdrowieniu stąd do przypominania
w tym od wieszczków pogan, iż jeden ma zginąć
więc z rodu rzymskiego, inaczej przeminąć
nie może dla tego, kto by się odważył.
Kurcyjusz z kondycji do tego przyłożył.
Gdy już czas na termin do skutku przychodzi,
wskoczy oraz z koniem, różnych dam żal wzbudzi.
W te tropy zginęła zaraz ta przygoda,
a ludziom dopiero już była wygoda.

[K 81: „Kurcyjusz Kwintus”]
O KURCYJUSIE KWINTUSIE, HISTORYKU
Historyja
o Aleksandrze
Wielkim

				
				
				
				

Kurcyjusz celuje w środek historyjej,
w różnych dziejach wojnę o Aleksandryjej
wyraża, dość jaśnie usiłując pracą
i o dziwnych krajach jak tam ludzie walczą.
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		 5		 W naturach i wiarach, także w obyczajach,
				 naczyta się tego cudownych zwyczajach.
[K 82: „Kurcz”]

				 Kurcz przygodą jak szwajcą kole,
				 przypadają przykre stąd bole.

Przygoda

[K 83: „Kwadrans”]

				 Kwadrans w zegarze ma minut piętnaście,
				 gdy na południe więc bije dwanaście.

Czas w terminie

[K 84 = Q-Kw 6: „Kwas”]

				 Kwas chowają w dzieży chlebny,
				 ludziom w pokarm jest potrzebny.
[K 85: „Kwiecień”]

				 Kwiecień bliską nadzieją ku ciepłu się bierze,
				 różnością jest w odmianach, a wichrami czmerze.
[K 86: „Kwiaty”]
O KWIATACH WONNYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Kwiaty przyjemne w lecie, gdy wonnieją
przy młodym czasie, w starsze już więdnieją.
Kwiaty są znakiem więc lata ciepłego,
lecz na czas krótki, gdy do odpadłego
liście; wonnością, spólnym swym pozorem
niedługo trwałe, choć udatnym wzorem.
Ludzie jak kwieciem są wyobrażeni,
w rozkoszach swoich prawie jak mizerni,
coś w postać farbą – niby okazałość
do pajęczyny stosuje się trwałość.

Wiek jako kwiat
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ROZDZIAŁ XI.
Na literę L[-Ł]
[L-Ł 1: „Łabędź”]
Znak czasu

				 Łabędź wtedy dopiero więc śpiewa,
				 kiedy swojej śmierci się spodziewa.
[L-Ł 2a: „Labirent”]

				 Labirent ludźmi snadnie błądzi,
Uwaga 				 kto się rozumem więc nie sądzi.
[L-Ł 2b: „Labirent”]
O TYMŻE LABIRENCIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Labirent w ogrodzie miejscem przy rozkoszach,
przy różnych biesiadach, przy zdradnych pokusach.
W labirent każdemu łacno z swej woli wniść,
lecz zaś trudno z niego gdy nierozum wyniść.
Nałóg labirentem przeciw przyrodzeniu,
kto się na złe udasz, zguba w powodzeniu.
Więc dobrym rozumem, przy Boskiej bojaźni
odstąp, opuść, nie wchodzić dla domowej waśni.

[L-Ł 3a: „Łacniej”]

				 Łacniej bywa omyłką z celu
Casus 				 trefnym strzelcom, niźli do celu.
[L-Ł 3b: „Łacniej”]
Zbytek

				 Łacniej Bachus z gotowego pije,
				 niźli z pracy oszczędnością żyje.
[L-Ł 4a: „Łacno”]

				 Łacno dobrego może zepsować,
Niestatek 				 niżeli złego masz naprawować.
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[L-Ł 4b: „Łacno”]

				 Łacno więc ujrzawszy potrafić,
				 niżeli z konceptu wyrazić.

Casus

[L-Ł 4c: „Łacno”]

				 Łacno u złego zawsze o winy,
				 ile w napaści niemasz przyczyny.

Uwzięcie

[L-Ł 4d: „Łacno”]

				 Łacno mówić o nieprzystojności,
				 ile kiedy bez jego bytności.

Wada

[L-Ł 4e: „Łacno”]

				 Łacno przyjdzie urzędem poczynać,
				 gdyby właśnie w mierze dokonywać.

Uwaga

[L-Ł 4f: „Łacno”]

				 Łacno napaścią dać przyczynę,
				 jednak jako uść potem winę?

Napaść

[L-Ł 4g: „Łacno”]

				 Łacno więc bywa o kłamstwo,
				 kiedy nastąpi łakomstwo.

Chciwość

[L-Ł 4h: „Łacno”]

				 Łacno kiedy jest w czym przebarczać,
				 niż pracą, przemysłem dostarczać.

Fantazyja

[L-Ł 4i: „Łacno”]

				 Łacno złemu o wykręty,
				 gdy jest sprawa, ile z franty.

Lekkość

[L-Ł 4j: „Łacno”]

				 Łacno wstrętem bywa o przyczynę,
				 kto chce ukrzywdzić jaką chudzinę.
[L-Ł 4k: „Łacno”]

				 Łacno o krzemień w polu, bo się nie zmieni,
				 kiedy na dorędziu krzesiwo w kieszeni.

Wygoda
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[L-Ł 4l: „Łacno”]
Sumnienie

				 Łacno złemu zawsze o wykręty
				 gdy jest sprawa, ile jaka z franty.
[L-Ł 4ł: „Łacno”]

				 Łacno bywa wstrętem więc o przyczynę,
				 kto by chciał ukrzywdzić jaką chudzinę.
[L-Ł 5: „Łagodny”]
Dyskrecyja

				 Łagodny, cichy, łaską dobroczynny,
				 afekt pobożny, naturą spokojny.
[L-Ł 6: „Łajanie”]

Nota

				 Łajaniem, strofowaniem zganić się godzi –
				 przy każdej więc słuszności prawdą dochodzi.
[L-Ł 7: „Łąki”]

Czas

				 Łąki przy swojej zieloności kwieciem ozdobne,
				 które, gdy osychają, do kosy sposobne.
[L-Ł 8: „Łakomstwo”]
O ŁAKOMSTWIE NIENASYCONYM

Chytrość

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Łakomych ludzi przywodzi do grzechu
los – to ohydy niezbożnego lochu.
Miary łakomy nie ma do sytości –
nienasycony dla swojej chciwości.
Takowy każdy prawie jest tyranem,
krzywd ludzkich żądzą lubo hardym panem.
Więc, że łakomy, w marnym stoi mieniu,
aniż o ludzkim, dobrym rozumieniu.

[L-Ł 9: „Łakotliwy”]

				 Łakotliwy każdy na smaczne kąski,
				 czy go też nasycą flakowe książki.
[L-Ł 10: „Łańcuchy”]
Depozyt

				 Łańcuchy i manele, złotem spojone ogniwa,
				 jest to pewny depozyt, bo już tego nie ubywa.
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[L-Ł 11: „Łapa”]

				 Łapę zwyczajnie niedźwiedź w czerwcu zawsze liże,
				 a grubijanów pewnie nie posilą śliże.

Sknera

[L-Ł 12a: „Łaska”]

				 Łaska Boża, dobre mienie,
				 gdy szczęśliwe powodzenie.

Ufność

[L-Ł 12b: „Łaska”]
O PAŃSKIEJ HOJNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Łaska pańska bez datku –
słowa suche w przepadku.
Pańska łaska bez znaku –
niemasz prawie i smaku.
Która łaska pstrym koniem
jedzie, bieży pogoniem.
W obietnicach oferty
mieszać, przegrać jak w karty.
Słowne fury bez skutku –
wszytek ryzyk w pożytku.
Szczęście bowiem omylne,
nie każdemu przychylne.

Zawody

[L-Ł 13: „Lasy”]
O LASACH OCHRONIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Lasów obszerności zbijają się w drzewa.
Stare wycinając wyniosłe modrzewa,
młode już na odrost w dziedzictwie są w sobie,
żeby nie ginęły lasy w swojej dobie.
Dozorem ich pilnym nie upatrzą oczy,
kiedy więc ukradką wywłóczą je w nocy.
A ile przy lasach które są osady,
dzieją się złodziejstwa, stąd pewne dowody.
Gajowych dozorem często niespodzianie
więc różnymi czasy dojeżdżać zwyczajnie.
Śladów po gościńcach wszędy upatrować
potrzeba, przestraszać, nakoło zajmować.

Pilność
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[L-Ł 14: „Łaszt”]
Miara

				 Łaszt zboża ma mieć słuszną swą miarę –
				 nie na luterską we Gdańsku wiarę.
[L-Ł 15: „Lato”]

Czas

				 Lato po wiośnie dogrzewa rodzaje
				{…}
[L-Ł 16a: „Łatwiej”]

				 Łatwiej utrapienie skromno znosić,
				 niźli się w rozkoszach jakich wynosić.
[L-Ł 16b: „Łatwiej”]
Uwagi różne

				 Łatwiej bywa każdemu pytanie,
				 niźli owemu na odpowiedzenie.
[L-Ł 16c: „Łatwiej”]

				 Łatwiej się jeden od drugiego psuje,
				 aniżeli się potem naprawuje.
[L-Ł 16d: „Łatwiej”]

				 Łatwiej pozbyć ile złego,
				 niż utrzymasz co dobrego.
[L-Ł 17: „Lata”]

				 Lata więc piszą na papierze,
				 wyraźniejsze są w ptaku pierze.
[L-Ł 18: „Laurowe wieńce”]

				 Laurowe wieńce tryumfy znaczą,
				 z wojny zwycięstwa pociechy świadczą.
[L-Ł 16e: „Łatwiej”]

				 Łatwiej zawsze komu o miłosiernych,
				 niż o sprawiedliwych sobie wiernych.
[L-Ł 19: „Ławki”]
O ŁAWKACH W KOŚCIELE WZGLĘDEM MIEJSCA
Rewerencyja
z respektem

				 Ławki w kościele zawsze są otwarte:
				 panom, ubogim miejscem niezawarte.
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Rozdział XI. Na literę L[-Ł]

[L-Ł 14-19]

Rugować z miejsca, gdy w Pańskiej Świątnicy?
Wżdyć z jednej gliny ludzie są więc wszyscy.
W cudzych zaś krajach niemasz żadnych ławek
w kościele zgodnie na kupie, jak kawek
gadki rozmowy, a psy z sobą wodzić –
w kościele Boskim? Jak cię będą sądzić
z twojej lekkości i nieuczciwości?
Czy się to godzi? Grzech bez wątpliwości
z strzelbą, orężem, także z krogulcami,
jakoby w stajni między kobyłami.
W pogaństwie meczet przy uszanowaniu,
słuchając, widząc prawie w podziwieniu.
Na sądzie Bożym jako nas zawstydzą
które pogaństwo – stąd się nami brzydzą.
Ni plunie, charcznie ani się ogląda,
klęczy jak wryty modłą, wzdycha, żąda.
A u nas jako? Sami się osądźmy,
czy się tak dzieje, o sumnieniu wiedzmy.
Kędy obmówić, gdzie kogo szacować,
amory stroić, bliźniego szkalować,
bajki, nowiny właśnie jako w zgiełdzie,
przy hardej złości lub przeciwko prawdzie.
Widzieć białogłów nie bez podziwienia,
gdy wchodzą w kościół: jakie prowadzenia!
Niby jak więźnia – z obu stron się plezie,
powagą biedną jak w podagrze lezie
lub w procesyjej z taką bezbożnością.
Za Panem Boskim, pewnikiem skromnością
użyć pokory przy wjeździe przykładem
w Jerozolimie, który jest dowodem,
gdy na osiołku, bez asystencyjej
oklep przyjechał w świętej intencyjej.
Tu zaś poszóstno w karocach swych woźba:
Takaż to skrucha, do modlitew prośba!
Dla pychy piekło, pierwszy grzech stworzeniu.
Pewniej z pokorą, przy swym uniżeniu,
gdyby i boso, na klęczkach, z westchnieniem,
z weneracyją do świątnic, ‹z› pragnieniem.
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Nota

Uwagi godne

Nowinki

240

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

[L-Ł 20: „Legata”]
Sumnienie

				 Legata po zmarłych, gdy po kim zatrzymane,
				 niech się spodziewa takową w tym odmianę.
[L-Ł 21: „Lekce kogo ważyć”]
NA POSTPOZYCYJĄ LEKKOMYŚLNĄ
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
Nota 				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Wyniosłość

Lekce kogo ważysz – snadź zaraz hardego,
więc lekkomyślnego, z natury chytrego,
nosisz na ramieniu jak kota burego
tak dowodem w sercu niedźwiadka jarego.
Obłuda w t‹w›ych słowa‹ch›, powierzchne oferty,
dopieroż w skrytości prawie chytre żarty.
Czy z drewna łój będzie zaś od farby jajka?
W zazdrości przechyra, a w przyjaźni bajka.
Zdrada na dorędziu pewne stawia sidła,
znać zaraz na wierzchu, jakie ich są widła.
Chcąc golić bez mydła, a z wierzchu zaś strzyżesz,
sztukę ukąsiwszy, dopiero mnie liżesz.
Interes, łakomstwo, prywata uwodzi:
Czy stąd hipokrytom na honor nie szkodzi?
Drugi na to nie dba w rozum zaślepiony,
łakomstwo z chytrością i w zazdrość spojony.
Prawą rękę bierzesz, na lewą się wstydzisz,
oczywiście w rozum w tych postępkach brzydzisz.

[L-Ł 22: „Lekarski żywot”]
O LEKARSKIEJ NAUCE
NOTA
Pomoc
w zabieżeniu

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Lekarski żywot mizerny. Dowód:
z pijaństwa przymiot, do złego powód,
kosztem lekarstwa w pomoc zażywać.
Zdrowia czerstwością chcąc poratować,
trzeba się w życiu miernym zachować,
bo doktor darmo nie będzie pracować.
Lekarstwo, skutek, słuchać go trzeba,
chyba, jeśli chcesz odejść do Nieba.
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[L-Ł 23a: „Lekarstwo”]
O LEKARSTWACH DLA ZDROWIA POMOCNYCH

				 Lekarstwa są w pomoc według kompleksyjej,
				 uść wszelakich chorób i apopleksyjej
				 ujęciem humorów: według więc natury,
				 według swego życia, zabiegiem pleury.
		 5		 Przyczyny miarkować swej dolegliwości,
				 żeby zaś na marach nie było litości.
				 Więc z wielu nad zamiar mnożą się choroby,
				 a najbardziej z zbytków różne scelotyrby.
				 Stąd mnożą słabości na wnętrzu, humory,
		 10		syntexis, nausea, hectica, tumory,
				 febry i symptoma, nieprzerachowane
				 liczby chorób różnych, także i gangrenę.
				 W tym są ludzie skłonni z okazji natury –
				 gdy wóz jest ładowny, dźwigać musi fury.
		 15		 Kto sobie nie będzie w ostrożność lekarzem,
				 Galenus, Hipokrat w niwczym z aptekarzem.

Medykamenta
ludziom pomocne

[L-Ł 23b: „Lekarstwo”]
O LEKARSTWIE CHŁOPSKIM DO PODZIWIENIA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Lekarstwo więc chłopskie na odwagę przyznać,
przez to podobieństwo naturę rozeznać
w podziw grubijańską przez takie nałogi,
przy takim lekarstwie na ten impet srogi.
Przyjdzie do kaczmarki, skarży się na żywot,
kupi kufel drożdży, tam go wypije w lot.
Nazajutrz się chwali, jak mu dobrze było,
że teraz jest lżejszy, zdrowiu posłużyło.
Dziwne przyrodzenie. Wara, chłop je‹st› rzepa!
tak to oklep jachać, choć kobyła ślepa.

Dziwna natura

[L-Ł 24a: „Lekarz”]

				 Lekarzów rada, abrys malarzów,
				 regestr pisarzów, kupno szafarzów.
[L-Ł 24b: „Lekarz”]

				 Lekarz, astrolog, puszkarz, ile są w polu,
				 trefna, który by z nich wprost trafił do celu.

Uwagi różne
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[L-Ł 25: „Lenić się”]

				 Lenią, gdy równą są znaki proste –
				 kto krzywo pisze, robi na chłostę.
[L-Ł 26a: „Leniuch”]

				 Leniuch niesporo zwyczajnie robi –
				 dwojaka praca, nim co dorobi.
[L-Ł 27: „Leń”]

				 Leń – koło niego osobliwa praca:
				 ledwie dla zysku zarobi kołacza.
[L-Ł 28: „Lenny”]

				 Lenne prawo ma swoją powagę,
				 w oczach kupno, a w uszach odwagę.
[L-Ł 26b: „Leniuch”]

				 Leniuch w przygodzie kiedy go użyć,
				 sobie i komu może usłużyć.
[L-Ł 26c: „Leniuch”]

				 Leniuch nieskładny do czegoż się zgodzi,
				 na co się znijdzie – sobie nie wygodzi.
[L-Ł 29: „Leopold”]
O CESARZU RZYMSKIM J[EGO]M[OŚ]CI DZIEŁA
Akcyje tego Pana

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Leopold, cesarz rzymski, ociec chrześcijański,
Bóg mu więc błogosławi na zły kark pogański.
Słychać o wielu męstwach, licząc i zwycięstwa,
gdy szczęśliwie węgierskie odbiera królestwa
należytą własnością z rąk dzikich narodów,
z Boskiej prowidencyi chwalebnych dowodów,
by która wojna była sprawiedliwą,
jak przeciw poganom chrześcijan życzliwą.
Nazbyt głowę podniósł Turczyn z swojej pychy,
chciał wszytkich zagarnąć z wyniosłości lichéj.
Więc odpór dowodem z Boskiej to jest ręki,
nie tak chrześcijaństwo cierpieć będą męki.
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[L-Ł 30a: „Lepiej”]

				 Lepiej bez szlachectwa do cnoty,
				 niżeli do szlachectwa bez cnoty.

Uwagi

[L-Ł 30b: „Lepiej”]

				 Lepiej zawsze mieć cokolwiek –
				 pożywi się każdy człowiek.
[L-Ł 30c: „Lepiej”]

				 Lepiej i znośniej z ubóstwa do dostatku,
				 niźli po tym przyjść z bogactwa do upadku.
[L-Ł 31: „Lepsze”]

				 Lepsze bywa chociaż dmuchanie,
				 aniżeli w garści chuchanie.
[L-Ł 30d: „Lepiej”]

				 Lepiej się grzechu codziennie warować,
				 aniżeli ostro pokutować.

Wiersz pospolity
w osobności

[L-Ł 32a: „Lepszy”]

				 Lepsza cnota, choć w ubóstwie,
				 niż niecnota w bogactwie.
[L-Ł 32b: „Lepszy”]

				 Lepszy żywot łyczany, taka o tym mowa,
				 niżeli śmierć jedwabna i złotogłowowa.
[L-Ł 33: „Łgarz”]

				 Łgarzów chytrych Pan Bóg karze,
				 niejednego w takiej parze.
[L-Ł 34: „Łgarstwo”]

				 Łgarstwa, wykrętarstwa – kto się tym porając przywodzi,
				 jako ciężko duszę swoją ten na wieki zawodzi.
[L-Ł 35: „Lemiesz”]

				 Lemiesz, rolny szermierz, radło, także brona,
				 ludziom na chleb robią, żywi się i wrona.

Nota
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[L-Ł 36: „Lew”]
O LWIE, SROGIM ZWIERZU
Natura

				
				
				
				
		 5		
				

Lew srogie zwierzę w swej okazałości,
wszelakim żyje szczerwiem zajadłości.
Okrutny w złości, Boskim jest mścicielem,
kto mu pokorny, stawi mu się miłym.
Król nad zwierzęty, piorun go też mija,
każdy się go boi, precz od niego zwija.

[L-Ł 37: „Lichtarz”]
Nota

				 Lichtarz zwykł rozjaśnić nocne ciemnice,
				 inaczej nie można zapaliwszy świce.
[L-Ł 38: „Lichwiarz”]
O LICHWIARZACH WEDŁUG STANU
NOTA

				
				
Uwagi stanów 				
i przyczyny
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
Nota 				
		 15		
				
				
				

Lichwiarza bywa lekki dorobek.
Lecz, że na duszy ciężki zarobek,
pożytek lichwy przynosi lekki –
duszy do zguby nieznośnie prędki.
Lichwa sierotom i wdowom płuży,
zdrowym i czerstwym więcej nie służy.
Pierwej się lichwą Żydzi parali,
źli ich duchowie za to karali.
Powszechna lichwa poszła nałogiem,
przy majętnościach pług mając progiem.
Dla swej chciwości, czy się to godzi?
Bo w tym sumnienie ciężko zawodzi
nad przykazanie sobie pozwalać,
innym potrzebnym właśnie przeszkadzać,
w starości swojej, w jakich niesnaskach,
bez przyjaciela, zgubą, ‹w› uciskach.
Z stanów duchownych zażyć w tym rady –
stąd na sumnieniu nie będzie zdrady.

[L-Ł 39: „Lipiec”]

				 Lipiec przy swoim czasie więc na dojźrzałości
				 jest do wszelkich pożytków i do wesołości.
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[L-Ł 40: „Lisie futro”]
O FUTRACH DLA WYGODY I OKAZAŁOŚCI

				
				
				
				

Lisie futro – pomknij się, kunie – przed stół siedzieć,
sobolowi – za stół, baran – za piec leżeć.
Lis więc zwyczajnie grzeje, kuna zdobi, lecz ch‹ł›odzi,
sobol w sobie udatny, baran wszy zgoła płodzi.

Gatunki

[L-Ł 41: „Listopad”]

				 Listopad ogołaca wszelakie ozdoby –
				 sady, pola i łąki – do przyszłej żałoby.

Miesiąc

[L-Ł 42a: „List”]

				 List piśmienny jak usty wyrazi
				 w słowach – prawie dowodne obrazy.

Nota

[L-Ł 42b: „List”]

				 List, kiedy kto do kogo w potrzebie napisze,
				 gruby to proceder, gdy nań nie odpisze.
[L-Ł 43: „Lód”]

				 Lód po wodzie płynie, wąż po ziemi słynie,
				 mgła z powietrza zginie, różność się nawinie.
[L-Ł 44: „Loret”]
O LORECIE, DOMKU PANNEJ MARYJEJ,
BOGARODZICE PRZENAŚWIĘTSZEJ,
PRZENIESIENIU,
W KTÓRYM SIĘ URODZIŁA
I W SWEJ ŚWIĄTOBLIWOŚCI WYCHOWAŁA
W NAZARECIE GALILEI PALESTYŃSKIEJ,
PRAWIE W CENTRUM ŚWIATA,
HISTORYJA ŚWIĘTA

				
				
				
				
		 5		
				

Loret cny, cud dziwny światu objaśniony,
kiedy przez anielskie ręce przeniesiony.
Dzieło Arki Pańskiej, Niebieski i ziemski,
w trojakim był miejscu, potem na grunt rzymski
stanął świątobliwie zbawieniem przymierza,
będąc chrześcijaństwu początkiem ołtarza.

Historyja święta

Przeniesienie
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Uwagi 		 10		
				
				
				
				
Zwiastowanie 		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
Skarb 				
				
				
		 25		
Nota 				
				
				
Dowód jasny: 				
cud z Turczyna
		 30		
				
				
				
				
		 35		
				
				
				
				
		 40		
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Dostojnym filarem jest do nabożeństwa,
grzesznym i ułomnym pociech bezpieczeństwa.
Cuda, wota dzieje ustawne są skutki,
ludziom w utrapieniach duchowne pożytki.
Niebieski to klejnot, skarbem nieprzebranym
łask Boskich, gdy cudem nieoszacowanym
w tym domku więc słynie wszelką szczęśliwością,
torownym gościńcem prawie i wiecznością.
W nim Anioł Gabryjel zwiastował poczęcie
Pannie Przenaświętszej, w tym świętym Lorecie,
przeczystej Dziewicy, więc z Świętego Ducha
ludzkiemu plemieniu jest wielka pociecha
z przybytku wcielenia Trójce Przenaświętszej.
Cóż nadto być może na komplement większej?
Mają się czym szczycić tam narody włoskie,
depozytem klejnot z przybytku Niebieskie,
gdzie płyną rzekami ze wszytkiego świata
od różnych narodów i od pogan wota.
Niech poganie widzą, także heretycy,
to widoczne światło, inni odszczepieńcy.
Samym wizerunkiem w takim zaślepieniu
uchodź swej dzikości, miej się ku zbawieniu.
Dlatego przy morzu i na lądzie stanął,
by wszytkie narody do siebie przyciągnął.
Dowód tego jasny, kiedy basza Turczyn
na śmierć już był opuchł, braniec „Tak-że uczyń –
radzi. Wota posłać świętemu Loretu:
zdrowie ubezpiecza, że niemoc do szczętu
wyginie, gdy się tam udasz ufnie iście”.
A gdy tak uczynił, zdrowym oczywiście
został z podziwieniem z ofiar w świecach, srebrze
umyślnie posławszy, stało mu się dobrze.
Wiele innych cudów doznało z pogaństwa
prawie i przyznaniem w tymże z nabożeństwa.

[L-Ł 45: „Łóżko”]
Pomoc

				 Łóżko z wygodą – odpoczynek znaczny,
				 kto bez frasunku, będzie sen pomocny.
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[L-Ł 46: „Los”]

				 Losem fortuna więc braci,
				 losem ją drugi zaś traci.
[L-Ł 47: „Lotona”]

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Trafunek

O LOTONIE BOGINI
Z POETÓW INWENCYJEJ

Lotona matką słońca, miesiąca,
jasnej pociechy, rzadka z tysiąca.
Lotona, z bogiń, pieści się z słońcem
na swoim łonie, nie mniej z miesiącem.
Z Lotony Febus, wzajem Dyjanna,
konterfekt, obraz, w oczach odmiana.
Dwóch ich w dzieciństwie na odchowaniu,
równe bliźnięta w bieg przodkowaniu.
Słońce naturą pierś ssie w sytości,
miesiąc zaś śmiechem zbywa ‹z› litości.
Których jest rodzaj na horyzontach
w powietrzu górnym, bo są w obrotach,
więc ich własności w swojej naturze
są do przyznania ich kreaturze.
Wiedzieć należy o wszechmocności
Twórcy wszechrzeczy i wielmożności.
Obrót powietrzem, ziemi urodzaj,
wszelkim krzewieniem cieszy się rodzaj.
Synem jest Febus, córką Dyjanna,
deszcz przy pogodzie, a rosa ranna
w swoich odmianach; Lotona – matka,
Zodyjak – kumem w chrzcinach za świadka.

Aluzyja

[L-Ł 48: „Łowić”]

				 Łowić trzeba sobie, kotku!
				 Nie tykaj w ‹s›piżarni motku.
[L-Ł 49: „Lucyper”]
O LUCYPERZE, STARSZYM PIEKŁOWNIKU

				 Lucyper światłość swoją stracił,
				 który był w Niebie jaśnie świecił,

Natura
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				lecz hardą pychą gdy się on chlubił,
				 więc onę światłość w piekle wnet zgubił.
[L-Ł 50: „Ludwik Czternasty”]
O KRÓLU J[EGO]M[O]ŚCI FRANCUSKIM,
WALECZNYM W JEGO AKCYJACH WOJENNYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
Aluzyje 				
				
		 10		
				
Nota 				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
Bona opera 		 30		
				
				

Akcyje na podziw tego Pana

Ludwik król Czternasty rycerską mężnością –
Francyja przyznaniem, bo włada dzielnością
i całego świata niemal z podziwieniem
tego są akcyje jawnym objaśnieniem.
Zgaśli historycy, gdy Aleksandrowe
opisane dzieła i Annibalowe,
fraszki Tamerlana, dopieroż Atyla
do tej proporcyjej niedostaje wiela.
Innych nie wspominam tych tryumfatorów
czy komparacyją teraźniejszych wzorów.
Gdy spór heretyków – wyczyścił gadzinę,
z państwa wyrugował, uwolnił ojczyznę,
stąd tytuł wysoki, filar chrześcijański,
jest murem i zaszczytem na swój Kościół rzymski.
Gdyby tą możnością te dzieła rycerskie
mogły być zaszczytem w obrót na pogańskie
jerozolimskiego Grobu uwolnienia
trybem swoich przodków, torem dla zbawienia,
pomnożeniem chwały: jakie by pamiątki
stąd były pociechą, pragnieniem dewotki.
A mahometańskim przytępić im rogi,
niechaj chrześcijańskie jaśnieją tam progi.
Za nich jak za wszytkich niechaj się przemieni,
niech mają swój pokój, a niezwyciężeni.
Zelus jego własny, gdzie użyć potrzeba,
w herbie są lilije, dane mu są z Nieba.
Słuszna to przypomnieć inne pobożności
w fundacyjach różnych, które są z miłości:
po wszytkim swym państwie żołnierzom ułomnym,
sierotom ubogim, także i podróżnym
niemałym są sumptem, wszelaką wygodą,
świętą fundacyją zabiega przygodą.
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Rozdział XI. Na literę L[-Ł]

[L-Ł 49-53]

Żołnierz stanowiskiem w ciągnieniu swych cichych,
za swój się grosz żywią, są prawie nad inszych.
Nigdy dnia nie chybi, żeby na modlitwach
miał opuścić kościół przy swych nabożeństwach.
Te-ć to są zasługi od Boga koroną,
stąd błogosławieństwo, które jest obroną.
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Dzielności

[L-Ł 51a: „Ludzie”]
O WYNIOSŁOŚCI PEWNE KONSYDERACYJE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Ludzie wyniosłością w tym więc górę biorą
lub nad kondycyją dziwy z siebie stroją,
którzy się sadowią, zbierają, budują
w tytułach doczesnych – kości swe ładują
w grób miasto szkatuły, a w trunnie sumnienie.
Czy to jest z wygodą pewniejsze zbawienie?
Gdyby teraz starzy z martwy powstawali,
a czy by się ludziom nie zadziwowali?
W teraźniejszym wieku odmienność we wszytkim
bez wszelkiej pamiątki, prawie jako z dzikim.
W strojach i humorach nie pytaj szczerości,
acz na wyniosłości stany w przewrotności.

Lekkość

[L-Ł 51b: „Ludzie”]
O LUDZKIEJ OSIADŁOŚCI
BUDUJĄCYCH SIĘ W DOCZESNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				

Ludzie się sadowią, murują, budują,
przy zbiorach doczesnych nietrwałych ładują,
niepomniąc na to, że to w doczesności –
gdy do jutrza skonie, biedne osiadłości.
Budynek jest pewny, filarem skromności,
trwałym utwierdzeniem – kiedy w pobożności.

[L-Ł 52a: „Ludzkość”]

				 Ludzkością, nikim nie gardzić,
				 bliźniemu trzeba poradzić.
[L-Ł 53: „Lud”]

				 Ludzie przychylny afekt urodzony
				 jest przychęceniem, kiedy stateczny.

Nota

250

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

[L-Ł 52b: „Ludzkość”]
O LUDZKOŚCI ZMIANKA POTRZEBNA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
Uwagi 		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
Uwagi

Ludzkość nikogo w domu nie oszpeci,
wszędzie potrzebna, gdzie się tylko wznieci,
zgoła ludzkością sobie dewinkujesz,
dobrymi słowy więc ukontentujesz.
W ludzkości jednak niechaj będzie miara,
według możności przy dochodach wiara.
Dość, gdy w usłudze szczerością wyświadczysz
w jakiej przygodzie, gdy czoła nie zmarszczysz.
Nie w częstowaniu, ile z rana wódką
w ceremonijej – pokusa pobudką
do zamieszania, wstrętem jest ochoty,
na czym należy utrata roboty.
Człowieka ludzkość zdobi się grzecznością,
słuszny obyczaj tą należytością,
jednak przyjaciel stąd do znajomości
z tej przychylności będzie w przytomności.
Ludzkość z nieludzkiej dank przyjaźni zryje
dla uraczenia, gdy się za piec skryje.
Więc nie częstować ludzi, w dom przyjmować,
uść w tym ohydy, bo będą żartować.
Ludzkość w przyjaźni niechaj będzie szczera:
chlebem i czapką, uczynkiem ofiara.
Dla wzajemnego wdzięcznością obligu
ma to być zawsze jako w pewnym długu,
do ziszczenia się w każdej okazyi:
to jest przyjaciel w korespondencyi.

[L-Ł 54a: „Ludzki”]
Noty

				 Ludzki uważny na czas rozsądek,
				 chwalebny prawie do prawdy świadek.
[L-Ł 54b: „Ludzki”]

				 Ludzką pracą się nie unoś,
				 przy korzyści sławę w dom wnoś.
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[L-Ł 55: „Lubieżność”]

				 Lubieżność zbytkiem natura jurzy,
				 rozum jednak tę rozkosz nuży.
[L-Ł 56: „Lukrecyja”]
O LUKRECYJEJ, RZYMIANCE

				
				
				
				
		 5		
				

Lukrecyja dla czystości żywot swój zbawiła
w poślubionym sobie gwałcie, stąd się w śmierć wprawiła.
Stąd jakie zaś zamieszanie z pomsty się krzewiły,
kiedy niemałe różności krew rozlać zjawiły.
Choć pogańska, jest to wzorem dla czystości, statkiem,
kiedy dochodzi o honor – nad zdrowie tym skutkiem.

Odwaga

[L-Ł 57: „Luterska wiara”]
O LUTERSKIEJ WIERZE
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Lutrzy pochodzą z sporu hardego Marcina,
więc gdy od przewrotnej głowy lekkości przyczyna
nie lada, gdy z apostaty luterski jest prorok,
złamawszy wota dla mniszki. Czyż to godny wyrok?
Dawnoż w tym rozłączenie od pierwszej światłości
przewrotnie przyszło zagasić, a trwać w tej ciemności.
Potem złością, uporem przewracać na nice
treść jej, same zamieszać, zaślepić źrenice.
Gwałt przeto cierpi, zaraza, co go naśladują.
Co za fundament stąd duszy zbawieniu budują?

Wiara z odmianą

[L-Ł 58: „Luty”]

				 Luty jest okropny, tuli ludzie do ciepła
				 przy ciężkich więc mrozach, by natura nie skrzepła.

Miesiąc

[L-Ł 59: „Lwy”]

				 Lwy, tygryse, niedźwiedź i smokowie –
				 nie taki gwałt, jak w złej białogłowie.
[L-Ł 60: „Łyko”]

				 Łyka by drzeć, kiedy się darzą,
				 złość na wytrwaną, gdy się swarzą.

Zwierz
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[L-Ł 61: „Łyszczyński”]
O ŁYSZCZYŃSKIM, ATEUSZU SROGIM,
KTÓRY PRZED ŚMIERCIĄ
NA SWÓJ PASZKWIL PUBLICE REWOKOWAŁ

				
				
				
				
		 5		
O tym ateusie 				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
Ateusz jawny

Łyszczyńskiego zbrodnie nie zmażą pamiątki,
bluźnierstwem się wydał jak na mięsne jatki
strasznym swym szaleństwem, wyuzdał się pismem,
orał po papierze współ z czartowskim jarzmem.
Okrutny ateusz na plac się objawił,
gdy z katowskiej ręki swój tułów wystawił.
Złośliwą bezbożność, gorsza, gdy nad piekło
większa być nie może, z którego wynikło.
Strach o tym namienić, każdy się niech wzdrygnie:
Przeciw Stwórcy swemu? Prawie serce stygnie.
Śmierć jego z dekretu; ścięto i spalono,
dwór, gdzie paszkwil pisał, w popiół obrócono.
Nieszczęsna natura – kto się z czartem łączy
jak na wieczną przepaść, taki marnie skończy.

[L-Ł 62: „Lżejszy”]

				 Lżejsze po frasunkach chociaż ubóstwo,
				 niźli w turbacyjach lub jest bogactwo.
O złości
białogłowskiej

[L-Ł 63: „Lżej”]

				 Lżej, chociaż w nędzy, kiedy w biedzie ciężkość,
				 z złą białogłową najgorsza już gorzkość.
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ROZDZIAŁ XII.
Na literę M
[M 1a: „Mieć”]

				 Ma, ma takie u ludzi opinie,
				 a potem śmierć do wiela odkryje.

Opinia

[M 1b: „Mieć”]

				 Ma chleb rogi, a bieda zaś nogi,
				 ultaj ‹w› progi, kiedy oszust srogi.
[M 1c: „Mieć”]

				
				
				
				

Mieć się dobrze, a być ludzkim przy tym,
pamięć zostaw dla swej sławy po tym.
Chroń się sknerstwa i nieużytości,
wiedz, jak zażyć przy swojej skromności.

[M 2: „Machiawel”]
MACHIAWELA PISMA –
GODNA RZECZ KONSYDERACYJEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Machiawela druk jest do rozsądku
przez tłumaczenie do głowy ‹z› początku.
Niesłusznie głoszą w chytrość Machiawela,
kiedy bez znaku w czym doznać przyjaciela,
w czym ma być opak w niedościgłej skrytości,
kto się w czym czuje powierzchne są litości.
W sercu, lecz myślą, więc w pozornych afektach,
w słowach nie schodzi, a w samej rzeczy w ofertach.
Dank zaś szczerości, w korzyść mają pierwsze
do samej rzeczy z tym autorem są wiersze.
Będzie na postać, do podobnego głosu,
z prób domniemanych, nie szukając w tym losu.
Jeśli w chytrości, więc nad Machiawela,
on tylko pismem, inni zaś rzeczą do wiela.

Próba szczerości
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[M 3: „Mahomet”]
O MAHOMECIE, PROROKU TURECKIM

				
Alkoran turecki 				
				
				
		 5		
				
				
				

Mahomet na wiarą ni prawdą prorokiem,
ślepo u Turków władzą przywodzą wyrokiem
zmyślnego gołębia, bo od złego ducha –
w tym ich zawikłaniu z musu ta otucha.
Przybył ‹z› Alkoranem zgubą przy nieprawdzie,
sektą niszczyć kraje w tyrańskiej szkaradzie.
Jednak kiedykolwiek znijdzie im na wątku –
narodu i państwa zgubą do upadku.

[M 4: „Macocha”]
O MACOCHACH ZWYCZAJNIE ZRZĘDNYCH

				
				
Uwagi 				
				
		 5		
				
				
				

Macochy swoje tylko własne pieści,
na inne dzieci to na nich do pięści.
Niech się macocha od kaczego jaja
miarkuje z jędyczki – chowa je do maja.
A tak odchowa jako swoje własne
i dalej pilno – póki nie odrośnie.
Bierz przykład: złości z swoich namiętności,
czy się znajduje tak z twej pobożności?

[M 5: „Mądry”]
MĄDREGO CZŁOWIEKA UWAGA

				
				
Notanda 				
				
		 5		
				
				
				

Mądrego zaraz znać po statku,
czy więc poradzi w niedostatku.
Bowiem się mądry tak pomnaża,
gdy lada czego nie uważa.
Stanie mądremu jak za dosyć,
mając na głowie klina znosić.
Zawsze mądremu jest wygoda,
z rady nadzieja ta pogoda.

[M 6: „Magielona”]
O MAGIELONIE, KRÓLEWNIE WŁOSKIEJ
Hist[oryja]
z kłótniami

				
				
				
				

Magielona, neapolitańska królewna,
w kochaniu, lecz bez swojej litości jest sławna.
Jaki był tedy smutkiem frasunek w miłości
z pierścienia zguby z żalem, nim do tej jedności
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[M 3-8b]

przyszło; ślepo uwikła każdego kochaniem
skutkiem chciwej natury, pomaga wzdychaniem,
by w czym, jako w kochaniach, chytre, skryte w żądzy
są niedościgłe w prawdzie od Wenery jędzy.

[M 7a: „Magnes”]

				 Magnes na morzu i na zegar służy,
				 znak pokazując i czasowi płuży.
[M 7b: „Magnes”]
O MAGNESIE TYMŻE FUSIUS OPISANYM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Magnes jest cudowny, w wielu cnotach dzielny,
kto go umie zażyć, w próbie nieomylny –
do wszelakich rzeczy używaniem dozna
i w dolegliwości doświadczeniem przyzna.
Więc kto go mieć może, a przy sobie nosi,
wesołość sprawuje i szczęście przynosi.
Truciznę uśmierza, Wenerze pomaga,
puchlinę rozpędza, do żądze przyprząga.
Rany goi, czyści, żołądek naprawia,
do siły, czerstwości wspomaga, do zdrowia.
Więc dla mocy jego mieć go zawsze w żużel,
żeby jego cnota stała jako dyszel.
W czwartej edycyjej doczyta się więcej,
w mej wydanej księdze o tymże słynącej –
o kruszcach, metalach, o drogich kamieniach,
jakie w nich sekreta zawarte w imieniach.

[M 8a: „Majętność”]

				 Majętność kto ma swoję z intratą,
				 przeto ma nie być sobie utratą.
[M 8b: „Majętność”]
O NABYWANIU MAJĘTNOŚCI
NOTA OSOBLIWA

				
				
				
				

Majętności ‹w› nabywaniu
niech sumnienie w pojednaniu
będzie zgodą jako z bliźnim –
z nim więc w słuszność, nie z kim innym,
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osądzić się co do prawdy.
A w słuszności żadne wady
niech nie będą z pochlebników,
z ich chytrości, przyszczuwników,
którzy z cudzych prac się liżą,
a sumnieniem komu służą
majętności w nabywaniu.
Przy słuszności stargowaniu
słowo trzymać jak pieniądze,
w tym poćciwość jest, dowodzę.
Marnością zaś ‹w› zasiągnieniu,
tak też będzie w używaniu.
Lepsza krzywda czy sumnienie
w oszukaniu niż zbawienie?
Będzie prawda przy skonaniu
jak w zwierciadle, w dokonaniu.
Radłbyś potem, gdyby jako
w ohydzeniu, ladajako,
we trójnasób byś nagrodził
dziedzicowi, coś go zdradził.
Świecą gore ludzka krzywda
we dnie, w nocy, w oczach prawda.
Dla łakomstwa i chciwości
zawód duszy do wieczności.
Głos swej krzywdy, pomsta rzewni,
gdy po śmierci będą jawni.
Democritus więc się z takich
naśmiewa się ladajakich,
ludzi marnych, których nota
do szczerości – z zamkiem wrota.
Heraklit zaś żal przynosi,
z krzywd ubogich stąd więc nosi.
Na upadek za te grzechy
będą dymać w piekle miechy.

[M 9a: „Małżeństwo”]
O STANIE MAŁŻEŃSKIM
PEWNE UWAGI

				 Małżeństwa każde przyniewolone,
				 więc w pomieszkaniu nie będą wolne.
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Zgoła małżeństwa, gdy są niezgodne,
złość w domu mieszka, w kłótniach dowodne.
Teraz małżeństwa – ile te wieki –
trudno o sforne, prawie są męki.
Chytre ‹w› jedności, złością uporne,
nadziei niemasz, by było sforne.
Stan więc małżeński ma być sekretny,
ślubem wierności szczerze pamiętny.
Miłość, ućciwość zachować, wyrok
z bojaźnią Bożą, bo duszny obrok.
Bowiem do stanu w oku miej bystrość,
dwie długie uszy, uchodząc chytrość.
Z rodziców ziele, owoc, gałęzie,
z kim się wkorzenić, ktoć w serce wlezie.
Więc dla pokoju z nią w pomieszkaniu,
by miasto Nieba, piekło w doznaniu
nie było kiedy, uchowaj Boże,
więc nieszczęśliwe już takie łoże.
Strzec przeto stanu własnym związanym
dla swojej zguby; obowiązanym
do samej śmierci ślubu dochować,
stanu przysięgi społem zachować,
jedno drugiemu serca nie psować,
strzec się nałogów – w tym się stosować.
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Ostrożności
małżeństwa

[M 10: „Mak”]

				 Mak głowie do snu dochodzi,
				 na swój wczas w nocy przywodzi.
[M 11a: „Mały”]

				 Mała choć iskierka, gdy się więc znieci,
				 aż ogień z komina na wylot wyleci.

Egzagieracyja

[M 12: „Malarstwo”]

				 Malarstwo wyborne, zacna zabawa,
				 kto jej użyć umie pozorem – sława.

Kunszt

[M 11b: „Mały”]

				 Mała rzecz bardziej dowiedzie
				 niż większa, w prawdę przywiedzie.

Różność
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[M 11c: „Mały”]
O ZŁODZIEJACH SZKODLIWYCH W CHYTROŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Małych złodziejów zwykli więc wieszać,
a większych, znacznych w gorsze popuszczać.
I sam się snadnie zwykł bąk wyplątać,
a biedna mucha w te sidło wplątać.
Szkódki wpół małe stoją za wielkie,
gdy sztuka szkody – uchodzą w miałkie.
W nocy kryjomo, a w dzień zaś sztucznie
myślistwem dybie, żeby skutecznie
mógł czego podejść, jak na zwierzynę –
pana obłowić, także chudzinę.
Rzadko się nada – objawią lice,
po szczeblach w górę na szubienicę.

[M 11d: „Mały”]
Lekkość

				 Mała rzecz wiele pomoże,
				 zaszkodzić ze złości może.
[M 13: „Malowany”]

Własność

				 Malowane chociaż są sztuki,
				 prostakom więc służą z nauki.
[M 14: „Ma być”]

				 Ma-li być ciepło jako łój,
				 niechże już będzie oraz znój.
[M 15: „Mało”]
Nota

				 Mało dać komu – wstyd znosi,
				 siła zaś dać – żal przynosi.
[M 1d: „Mieć”]

				 Mam li po niewoli iść paść świnie,
				 wolę u garczarza deptać w glinie.
[M 16a: „Mamka”]

				 Mamka odchowała wczasem przy rozkoszy,
				 by drugie raz nie było od pokusy.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział XII. Na literę M

[M 11c-18]

259

[M 16b: „Mamka”]
O MAMKACH PRZY DZIECIACH BĘDĄCYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Mamki przy dzieciach niech będą ostrożne,
w pomiernym zawsze życiu, mają być pobożne.
Ile trunków gorących wystrzegać się trzeba,
także niestrawnych potraw, by dzieci do Nieba,
bo z tych przyczyn odchodzą, stąd ich pewna strata
i do ich odchowania niezmienna utrata.
Aż dziecię cierpi gryzy, od pokarmu jęczą
i ten tego jest znakiem, kiedy często płaczą.
Nie na tym dziecię spłodzić, lecz na odchowaniu,
więc na czym co należy z przestróg zachowaniu.
Są i inne przyczyny, czego się wystrzegać –
rodzice mają wiedzieć, jak temu zabiegać.

[M 17: „Manifest”]
O MANIFEŚCIE ABO I O PROTESTACYJEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Manifesta wszelkie z swej dolegliwości
więc niech są przestrogą, dla sprawiedliwości
będą i uwagą, każdemu warunkiem,
ich do zabieżenia w swych krzywdach początkiem.
Przeto refleksyją czasu przyzwojtego
sądzić się słusznością do należytego,
póki więc nie zajdzie kres według słuszności,
a termin sumnienia gwoli pobożności.
Łacno bowiem w trudność wniść uwzięciem, ale
na morze, na fale, w rzeczy samej ‹wc›ale.
Sława też przy cnocie osobliwym punktem,
już w sobie zawiera poćciwością szpuntem.

Zwierzchność

[M 18: „Mandat”]
O MANDATACH I UNIWERSAŁACH

				
				
				
				
		 5		
				

Mandat przy statucie ma w tym swoje mocy,
nie być temu sprzeczny, stawić się przed oczy
przy jurysdykcyjej, według powinności,
do sprawy posłusznym przy wszelkiej skromności.
Więc taki nie wchodzi w peny kryminalne –
przy swej są własności, przy swobodach wolne.

Nota
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				 Prawa nie mieć lekce, bo cię prędko zmyją
				 jak po mydle w łaźni, ni ścierką okryją.
[M 19: „Marchew”]

				 Marchew surową, strzec się prażoną,
				 dla jej ułomku lepiej warzoną.
[M 20: „Marnie”]

				 Marnie stracone z prace dostatki
				 przynoszą rujnę z żalem przypadki.
[M 21: „Margać”]

				 Marga ‹z› niesmakiem nieuk łaciną –
				 lepsze pierogi, gdy z cielęciną.
[M 22: „Mars”]
Planeta

				 Mars do wojny bywa więc zapalczywy,
				 ile na nieśmiałych prawie jak mściwy.
[M 23a: „Marzec”]

Miesiąc

				 Marzec, gdy będzie ciepły a suchy,
				 będą się na miód roiły muchy.
[M 23b: „Marzec”]

				 Marzec więc taki, stąd rok poznany,
				 na wszelki rodzaj bywa uznany.
[M 24: „Mary”]
MEMENTO MORI – PAMIĘĆ O ŚMIERCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
Memento mori 				
				
		 10		

Mary nie tylko starym – i młodym gotowe;
niech będzie świeża pamięć mieć jak z śmiercią zmowę.
Mary są na trupny proch, przenosząc do ziemie,
stanie bryłą w Dzień Sądny z wiekiem grzeszne plemię.
Stanie wraz i z rachubą, jakie były życie,
z urazów i obrazów staniesz oczywiście
tam na placu; już dekret własny będzie końcem –
laurowym czy cierniowym już na wieki wieńcem.
Każdy by nieradł umarł, bojaźń w tym jest jasna,
a przeto żyć pobożnie – nie tak będzie straszna.
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[M 25: „Masłonicka natura”]

				 Masłonicka natura, jadowita żółć,
				 bo gdy się w tym zajuszy desperacka złość.

Uwagi

[M 26: „Masło”]

				 Masło okrasne do wygody potraw,
				 więc niech kuchenna – do swego smaku spraw.
[M 27: „Maślonka”]

				 Maślonka więc poruszy ducha,
				 zatwardziałość z dawności brzucha.
[M 28: „Maszkary”]
O MASZKARACH MIĘSOPUSTNYCH
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Maszkary mięsopustne, prawie monstra morskie,
kiedy się więc w postaci różnią, białogłowskie,
pod pretekstem już których tak wiele swej woli,
różnego bezpieczeństwa mając je po woli.
Monstra niecnót wszelkich dokazują grzechem,
czy te plęsy maszkarne odprawują śmiechem.
Podobno kosa zabrzmi dźwiękiem śmiertelności,
czy larwa z anioły ma przyjść do wieczności.
Prędzej przyschnie do lica, stanie incognito,
wytchnie marnych goliardów upadkiem sowito.
Urodne i Murzynki tańcują po gmachach,
strój, pląsy na wschodach, także i po dachach.
Skoki, tańce muzyczne, inne bezeceństwa
rozpustne, grzechowe rzewnią wszeteczeństwa,
które to wolnym stanom takie dzieła ujdą,
dopieroż, ach, małżeńskim te szaleństwa przyjdą.

Krótkie uciechy

[M 29: „Matematyka”]
O MATEMATYCE GWIAZDARSKIE‹J›,
NAUCE DZIELNEJ

				Matematyka, ars, ma swe fundamenta
				 z efemerydesów, własne dokumenta
				 z obrotów dowodem różnością, wyborem
				 przez złączenie planet – nie tylko pozorem:

Nauka dzielności
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		 5		
				
Horyzonty 				
				
				
		 10		
				
				
				
				

w znakach zodyjacznych bieg swój odprawują,
jakie będą skutki rokiem usiłują.
Przy swych horyzontach w miesiącach się dzieją,
z których dyrekcyi wiatry jakie wieją:
na suchość czy mokrość, na ciepło czy zimno,
według roku – lato musi być niedziwno.
Własnością się dzieje jako więc przypadnie –
jaki stąd urodzaj, nikt tego nie zgadnie.
Ziarno będzie na chleb i z mąki kołacze,
gospodarz w oraniu niech używa prace.

[M 1e: „Mieć”]
Uwagi

				 Ma za staraniem każdy co potrzeba,
				 nie żebrze taki u nikogo chleba.
[M 30: „Maj”]

Miesiąc

				 Maj ciepły, pogodny, rusza gaj rodzajom,
				 wesoła nadzieja, pomoc urodzajom.
[M 31: „Mazur”]
O HARCOWNIKU POD CHOCIMIEM

				 Mazur pod Chocimiem ściął Turczyna. „Tyś to kudła!
				 Nie ciebiem ci się bał, tylko tego twego pudła”.
[M 32: „Mąż”]
MĄŻ Z ŻONĄ – DZIWNE TRAHEDYJE OPISANE.
NOTA
Trahedyje różne

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Mąż niewielki posag wziął po swojej żenie,
więc bardziej z urody, niż było we skrzynie.
Bujna w krwi młoducha prędko na kieł wziena,
hojno, strojno strzela na cel Kupidyna.
Bacchus też pomocą, jako w tej swywoli,
dolewa trunkami, obżarstwem do woli.
Męża za nic waży, owszem, na złość czyni,
hałas, swary, zdrady lekkością zawini.
Co dalej, to gorzej – wielkie utrapienie,
zawsze jako w piekle, a bluźni niezmiernie.
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Śmierci się aż równa w tej, ach, cierpliwości,
wyuzdaną mową dojmie do żywości.
Potwarz, plotki, fałsze, ustawnie ich zwodzi,
a czeladź rozgania, do kłótni przywodzi.
W domu nieporządek, aże groza wszędzie,
w niwczym niewygoda z babami się wiedzie.
W kompanijej lekkość, bez uwagi prawie,
ani poćciwości – wszytko opak żwawie.
„Gwałtu!” – woła z złości w tym swoim szaleństwie,
ludzie się z niej śmieją z głupstwa ‹w› bezpieczeństwie.
Słowa niepoćciwe, bluźnierstwa zelżywe
w przysięgach i klątwach prawie obelżywe,
fałszem szkalujące – straszna tragedyja;
inne są sprośności – zgoła komedyja.
Mąż nieborak cierpi, radzić ledwie może
lub dobrocią, lub złością – nic to nie pomoże,
Więc zażył sposobu, dalej zabiegając,
w tej, ach, cierpliwości innego nie mając:
Poszedł do rzeźnika; krew z bydła dostawszy,
pierzynę popluskał siebie pomazawszy.
A kij pod pierzyną miawszy na dorędziu,
by ją dobrze wezbrał, chociaż i przy księdzu.
Więc stroni od niego, bo jak w kącie siedzi,
niepodobna gorzej podobniejszej jędzy.
Mąż się czyni chorym i na łóżku leży,
stęka jak w gorączce, więc żona nadbieży.
Znaki widząc prawie niby śmiertelnego,
chuć stąd białogłowy, zbliży się do niego.
Ów się oraz wspomógł, kij porwie do ręki,
pocznie ją smarować, aż było do męki.
W prośbę się udała, że już dobrą będzie,
że się upamięta, w tym go nie zawiedzie.
Ślubiąc w polepszeniu, żałując występki,
budzi się w nich ze snu te widząc postępki.
Ciągnij skórę gwałtem abo skrobiąc żwawie,
doskrobiesz się kiedy na swój koniec w sprawie.
Pieczenia wołowa twarda sobie bywa,
otłuc ją potrzeba, kruchej już używa.
Patrzcie, miłe żony, przeto na swój koniec,
by wam nie był kiedy zwity z cierni wieniec.

Sztuka na żonę
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[M 33: „Medyjatorowie”]
O MEDYJATORACH DO ZGODY PRZYJACIELSKIEJ
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Medyjatorowie, ludzie pobożnością
w sprawie naznaczeni lub z prośby miłością,
mają być w swej prawdzie dobrego sumnienia,
dla bliźniego zgody więc bez podejrzenia,
prawie jak sędziami w radzie stateczności,
bez wszelkiej prywaty dekretem słuszności.
Korupcyjej nie brać, sprawę dobrze jednać,
wiarą, cnotą pomóc, przewrotności nie znać,
lecz w samej istocie, co należy komu,
stronie ukrzywdzonej pogodzić to w domu.
Żeby w tym nie wsidlić w jakie obwinienie –
niemasz nic skrytego jako złe sumnienie.
Do prawa nie dopuść na wyrwaną gwoli,
użyć w tym sposobów, traktując po woli.
Lepsza chuda zgoda, ile przy słuszności,
niźli tłuste prawo przywieść do jedności.
Przeto roztropnością, szczerą perswazyją
przywieść to do skutku, ubiec konfuzyją.
Bo w tym jest zadatek, dowód życzliwości,
nie tylko bliźniemu – i Bogu miłości.
Wyświadczy to pewnie chwalebnym przyznaniem,
obligiem wdzięczności i duszy zbawieniem.
Więc neutralista niechaj na odwodzie
będzie, by w tej zgodzie nie był na przeszkodzie.

[M 34: „Meluzyna”]
O MELUZYNIE Z DOMU LOZANÓW WE FRANCYJEJ
Historyja
o Meluzynie

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				

Meluzyna, na wzór kwiatem młodości
podobna obrazu dla jej piękności.
Lecz chociaż urodą monstrum znosiła,
odkryty sekret w tym poróżniła,
kiedy z swej pokuty na świat wychodzi,
a ślepym afektem Rajmund przychodzi,
by żądzą w miłości dość ochłodzeniu,
‹w› spólnym zgromadzeniu żyć ‹w› powodzeniu
przy ślubnym potomstwie, przy dobrym mieniu,
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odchowawszy synów w pilnym staraniu.
Lecz wichrem fortuna opak się udała,
gdy inną postacią w rozpacz przydała
nie bez dwojga żalem, jak śmiercią zgoła,
w takiej więc rozpaczy trefna niedola.
Dziwne trahedyje jak się te działy
czytać by potrzeba o tym rozdziały.
Jakie w tym koncepta i inwencyje,
ach, mizerne świata są delicyje.
Więc w tych tylko wierszach istota sama,
jaki tego jest tekst – dowodem fama.

[M 35: „Memorare”]

MEMORARE NOVISSIMA
ET IN AETERNUM NON PECCABIS

				
				
				
				
		 5		
				

Patrz każdy w życiu swoim na ostatnie rzeczy,
porzuć grzeszne nałogi, mając się na pieczy.
Bystre jest (oko Boskie) na każdego sprawy,
przeto mieć tę ostrożność dla życia poprawy,
pomoc ciału i duszy ile dla zbawienia,
dla twej wiecznej chwały po śmierci imienia.

[M 36: „Mehmed”]
MEHMED, CESARZ TURECKI –
O JEGO AKCYJACH AN[NO] 1456

				 Mehmeda opis cara tureckiego
				 w zbytnim kochaniu, gdy zgubą ziemskiego,
				 ledwie uskrobał z niebezpiecznej żądzej,
								nad mniemanie prędzej.
		 5		 Pan Bóg dał rozum ludziom w namiętnościach,
				 by się rządzili naturą w własnościach –
				 który hamulcem nad pożądliwością
								jest wstrzemięźliwością,
				 mieli w tym miarę w chuci ‹w› doczesności,
		 10		 aby nie żyli jak bydło w marności,
				 lecz jako ludzie, wzgląd mając w tej dobie
								dla respektu sobie.
				 W pogańskiej wierze jest w tym zaślepienie –
				 nie wie o grzechu, tak żyją mizernie

Trahedyja
turecka
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15		 ścierwiem, białogłów gdzie tego w saraju
								liczbą jako w gaju.
				 Ten Meh‹m›ed cesarz w tym się był zanurzył
				 dla jednej branki, stąd na się poburzył
				 przez srogie bunty starszyznę, janczary
		 20		 				 – w Stambule w tym swary.
				 Bo dla niej rządy i wszelakie sprawy
Trahedyje 				 trwały odłogiem, a z nią swe zabawy;
tureckie
				 mniej dbał i o tron dla marnego łóżka –
								milsza z nią poduszka.
		 25		 Więc przestrzeżony, gdy o żywot idzie,
				 bankiet zgotował, a na ten dzień przyjdzie,
				 z żalem swej damy do tego prowadzi –
								zgubą jej przychodzi.
				 Ściął ją tyraństwem przy swych bankietnikach,
		 30		 dopiero radzi o swoich pożytkach,
				 mówiąc: „Mój afekt, lecz ja nim rządzę,
								nic w tym nie zbłądzę”.
				 Tym uspokoił swe niebezpieczeństwa
				 i rozporządzał radą swoje państwa.
		 35		 Zakończył śmiercią lub z gorzkością sobie,
								jak w tej bywa dobie.

[M 37: „Mędrcowie”]
O MĘDRCACH
ABO STARYCH FILOZOFACH ZNAMIENITYCH
Uwagi

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Mędrcowie za pogan, sprawą wszechmocności
Boskiej prawie dzieła – ludziom w pobożności
swej byli zwierciadłem, różnym stanom głosem,
stąd do polerownych obyczajów losem.
Nauką stwierdzili Boga przedwiecznego,
przez niego stworzenie znając, wielmożnego.
Grzesznych w napomnieniu utratą zbawienia,
piekłem przestrzegali ich do potępienia.
Prawa stanowili, czystość zalecili,
a w skromności życie każdemu życzyli.
Przy dobrych uczynkach sprawiedliwi byli,
wszelkiej pobożności, a przykładnie żyli.
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[M 38: „Melankolija”]
O MELANKOLIJEJ OSOBLIWE WSPOMNIENIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Melankolija właśnie by wnętrzny mól
gryzie i trapi – prawie niezbyty ból.
Jak ze snu zgoła trzeba się w tym budzić
przy swej baczności, nie dając się łudzić.
Serce – niewolnik, rozumem go zgoła
ulżyć pomoże, zginie ta niedola.
Łatwe lekarstwo dla aprehensyi –
z sobą się rządzić, a przy refleksyi.
Ostać się przy tym nadzieją w staraniu,
przy wesołości posiłek w pragnieniu.
Więc za alkiermes i serdeczną wódkę –
sukno szarłatne, a złoto w przykutkę.
Pracą, przemysłem i remedyjami
więc tę maniją zbywać sposobami.

[M 39a: „Mennica”]

				 Mennica prawdą, a metal gdy w ogniu,
				 gdy nie ma fałszu, obacz to na dłoniu.
[M 39b: „Mennica”]
O MENNICY MONETALNEJ W KRÓLESTWIE

				 Mennica pieniężna w krajach, przy królestwie,
				 jest konserwacyją – bogatych w tym ziemstwie
				 do użytku – miner, gdzie się tego rodzi
				 z kruszców srebra, złota, pożytek przywodzi.
		 5		 Nie tylko ozdobą, ale też intratą,
				 ludziom stąd wygodą, w otwarciu robotą.
				 Niechaj tego stempel pospólstwu użyczy,
				 aby te metala krzewili z menicy,
				 niech z królestwa w cudze kraje nie wychodzą
		 10		 pod inszym imieniem, kiedy się tu rodzą,
				 niech ludzie gdzie indziej menic nie szukają.
				 Gdy z przekupy Żydzi stąd wyprowadzają,
				 ‹z› szkodą, ujmą kraju stąd będzie zni‹sz›czenie
				 swego rodu monet, prawie wyniszczenie.
		 15		Ratione ligi wiedzieć kupcy mają
				 z postronną menicą, bo się na tym znają.

Melankolija
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[M 40: „Merkuryjusz”]

				 Merkuryjusz obojętnym swym zmysłem
				 na czas obrotnym kieruje umysłem.
[M 41a: „Męstwo”]
O RYCERSTWIE DZIELNYM
Sława

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Męstwo wszędzie sławą słynie,
skarb ten z domu nie wyginie.
Mężnemu szczęście, powaga
sercem ojczyźnie pomaga.
I śmiałemu wraz przychodzi,
gdy z baczeniem swym dowodzi
w słusznej prawdzie dzieła Boskie:
rycerz w sprawie, serce męskie.

[M 41b: „Męstwo”]
MĘŻCZYZNA W SWYM PRAWYM MĘSTWIE,
JAKI MA BYĆ DLA SWEJ WYNIOSŁOŚCI –
POZÓR

				
				
Dzielności wiel- 				
kich mężów
				
		 5		
				
Podpora 				
ojczyźnie
				
				
		 10		
Monarchowie 				
				
Aleksander,
Anibal 				
				
		 15		
Rezolucyja 				
Fabijusz 				
Marcellijus 				

Męskie są dzieła; przy swym rozgarnieniu
mają być darskie, w pewnym rozrządzeniu,
według natury i z nauk subiekta,
z tej dyrekcyjej sposobne obiekta.
Zgoła dzielnością światu są potrzebne,
korzyścią państwa do skutku sposobne.
Bo na tym całość, fundament ojczyźnie
z wygodą będzie do pożytku żyźnie.
Z których przykłady są, dowody pewne,
prawie zwierciadłem, wyrażeniem jawne
w Filipie pierwszym, w królu macedońskim.
Żył w ostrożności Amilkar z kartaińskim,
Aleksander zaś, Annibal śmiałością
przemogli mądrość tą swą wyniosłością.
Łatwiej o mądrość, niżeli o śmiałość,
rezolucyja przy szczęściu, wyniosłość.
Fabijus także był przy ostrożności,
a Marcellijus używał silności.
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Cicero sławny w jurysprudencyjej,
Seneka prawdą, cnotą w intencyjej.
Karol był Piąty przy sprawiedliwości,
rządem sumnienia przy szczodrobliwości.
Ten to jest cesarz: szubienicę mijał,
przed nią kapelusz z swojej głowy zwijał,
w te słowa mówiąc: „Salve justycyja!”,
boć przy dekrecie ma być prudencja.
Salomon w rozum był prawie przejęty,
jego akcyje – aż na podziw zdjęty.
Wespezyjanusz był w bogactwie możny,
Daryjusz także, lecz w szczęściu swym próżny.
Zygmunt, król Polski, w statku przyzwoitym
żył majestatem długo znamienitym.
Władysław Czwarty, szczęście mu płużyło,
w wojnach z pokojem prawie wraz służyło.
Te wszelkie akta, których są dzielnością –
wzorem, przykładem niech będą, możnością
innym, w użytku torem, wzorem pewnym,
w naśladowaniu w państwie nieodmiennym.
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[M 9b: „Małżeństwo”]
O MAŁŻEŃSTWIE NIESFORNYM
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Małżeńskie czy z można ma się dwoić stadło?
Już się kontentować, kiedy tak przypadło
prawie powołaniem, jak właśnie powinien
przy tym obowiązku – sameś sobie winien.
Przeto z żoną w domu, mając z niej wygody,
ochroną od grzechu uchodząc przygody,
a jeśli różnością – cierpieć aż do skonie,
jak z wróblem na dachu dla ślubu w tym stanie.
A gdy na wytrwaniu względem hardej złości,
w stadle naprzykrzonym miarkować żałości.
Stąd będzie korzyścią, co więc na tym świecie:
po zimie okropnej rozkosz będzie w lecie.
Słabość nie wynurzać dla swej poćciwości –
mieć to w sekrecie przy wstrzemięźliwości.

Akt różny
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[M 42: „Matka”]
O RODZICACH Z POTOMSTWEM
N[OTA] B[ENE]

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Matka dziatek swoich ile w odchowaniu
przy bojaźni Bożej w przykład w przyznawaniu.
Nie na tym ich spłodzić, lecz chować w skromności,
w dobrych obyczajach, mieć ich też w karności.
Nie być złym przykładem, ile do zgorszenia
być złego powodem – w gorsze powodzenia.
Trzymać przy nauce, w dobrych obyczajach,
naginać latorość w pobożnych zwyczajach.
Lecz teraz wszytko wspak na świecie się dzieje,
w rozpuście, w swywoli, prawie bez nadzieje.
Ojciec ślepy, w przemysł kiedy to z Bachusem,
matka we dwójnasób raczy się z Wenusem.
Odchowałe córki już to teraz matki,
córki swoje zwodzą jak na mięsne jatki.
Nieszczęśliwy to dom, gdzie takie obrazy,
gdzie się takie grzechy, ach, dzieją, zarazy.
Plaga jest karaniem z tych nieszczęśliwości,
te nie skrócą grzechy przy sprawiedliwości.
Urząd malowany, a ludzie szemrają,
przy bojaźni Bożej na to narzekają.

[M 43: „Mężowie”]
O MĘŻACH W STANIE MAŁŻEŃSKIM
Pakta małżeńskie

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Mężowie przy swej małżeńskiej zwierzchności
mają się chować przy wstrzemięźliwości.
Nie dziwić z żoną, gdy ją masz po woli,
i owszem – miarkuj sobie ją do woli.
Dobrze, gdy dobra, uść z nią okazyjej,
nie rusz złego w złość dla swej molestyjej.
To złe potrzebne, jeśli nie z natury –
gorszy jest nałóg, niezd‹r›ożne już fury.
Nie dojedziesz tam, gdzie ona swą złością,
ile dla wstydu białogłów chytrością.
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				 Arystoteles, póki nie był żenny,
				 był mądry człowiek, a potem mizerny.
				 Stan to jest miałki, coś niby powabem
				 wysiliwszy się, będziesz potem słabem.
		 15		 Zrazu na razie nie wdaj się w pieszczoty,
				 bo się uprzykrzą w małżeństwie obroty.
				 Ona zaś w zwyczaj chciałaby tych gustów
				 zawsze zaznawać, tych cukrowych wetów.
				 Pomiar niech będzie dla ich tej trwałości,
		 20		 bo żony cierpią stąd ustawne mdłości,
				 sercem chorują przez hipokondryją,
				 zmyślają sobie i przez dzielozyją
				 stąd już bywają w domu molestyje
				 jak w Wenecyi z oper komedyje.
		 25		 Teraz w tej modzie wielkim nastawają
				Wenus z Bacchusem, zbytków zażywają.
				 Z Merkuryjuszem nie pytać o cnoty –
				 opaczne teraz bywają obroty.
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[M 44: „Miara”]

				 „Miarą, miarką!” – koci w marcu miauczą,
				 bo w nierządzie grożąc, kijem znaczą.
[M 45a: „Miasta”]
O MIASTACH OCHĘDOŻNYCH OZDOBA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Miasta budynkami i ludźmi ozdobne,
sprawiedliwym rządem, zwierciadłom podobne.
Gdy jeszcze do tego w swoim ochędóstwie
rynek i ulice, i przy bezpieczeństwie
znajduje się miasto – nie bez jej, ozdoby,
z pochwałą, przyznaniem zwierzchności sposobi,
żeby owe gnoje, zarzuty w rynsztochach –
w czym jest wstyd z sromotą, a fetor w zarazach –
więc na kim należy, każdy się dziwuje,
każdy i złorzeczy, gdzie się to znajduje.
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[M 45b: „Miasta”]
FUSIUS O TYMŻE
Fortyfikacyja

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Fortifikacyja niemniej jest ozdobą
względem opatrzności, prawie jak wygodą.
Osady postronne, które są przy miastach,
ile nie na bruku, właśnie jak przy chwastach,
przy bramie pod mury; chałupy budują
i, czy to rzecz godna, na rozpust fundują
dla swywoli swojej, nie chcąc być w zwierzchności,
a miasta w pustyniach, gdy nie są w jedności,
tudzież z oszpeceniem, gdzie niemasz urzędu,
by więcej nie było inszego dowodu
przy takiej gawiedzi; w obronę z bramami
co po murach, zamkach, nakoło z basztami,
jak w Babilonijej przy osadzie gęstej,
bez ulic i rynku, lud w odmęcie częstej.
Prawie tam zostają jedni na świebodzie,
drudzy jak w niewoli, niepewnej osadzie.
W miastach zaś piwnice są prawie jaskinią,
ściek ludzi różności w rozpustach maniją.
W rynsztochach paskudy, a kamińce kopcą,
swądy na przechodzie, więc jak w błocie depczą.

[M 46: „Mieć się”]

				 Miawszy się dobrze i było lekko,
				 a teraz żebrać przychodzi ciężko.
[M 47: „Mierzyć”]

				 Mierzy łakoma każdemu chciwość prasą –
				 uchodzić, by takową nie być zarazą.
[M 48: „Między”]

				 Między pospólstwem prędzej ujdzie kłamstwo,
				 niźli szczerości – prawda na lekarstwo.
[M 49: „Mierny”]

				 Mierne w posileniu żołądka jedzenie
				 sprawić może ludziom zdrowe posilenie.
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[M 50a: „Miesiąc”]
FLUXUS ET REFLUXUS MARIS SKĄD POCHODZI –
OSOBLIWA NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Miesiąc podnosi morze do siebie,
po tym je spuszcza nazad od siebie.
Stąd go ubywa i zaś przybywa,
natura dzielność, fortel zażywa.
Arystoteles w tym się omylił,
nie zgadł przyczynę, stąd się przesilił.
Wlij kroplę wody na środek dłoni,
a z wierzchu palcem dotknij się do niej.
Do podobieństwa stąd próbę uznasz,
jaki w tym dowód, wizerunkiem poznasz.

[M 50b: „Miesiąc”]
O MIESIĄCU, PLANECIE WYNIOSŁYM

				
				
				
				

Dowód do
podobieństwa
własnego

Planeta

Miesiąc jest ziemi bliski,
do pogód na czas śliski,
rodzajom jednak rzy‹m›skim,
ile gdy w znaku polskim.

[M 50c: „Miesiąc”]

				 Miesiąc ma do rodzaju te osobliwe cnoty
				 natury swej dzielnością, przychylne obroty.
[M 51: „Mięsopust”]
O MIĘSOPUSTACH TE[GO] CZASU WESOŁYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Mięsopust na czas swój prawie jest wesoły,
po nich następują postne już rosoły.
Więc nie tylko ciału obmyślać wygodą,
lecz i duszy było zbawieniu pogodą.
Martwić się też postem, modlitwą swe żądze,
jałmużną, żeby być jak w najczystej drodze.
Skoki tańcem miną, jak cedząc przez sitko,
kiełbasy z muzyką – nietrwałe to wszytko.
Kuchnia smaży kreple, huk, zgiełd w dobrej myśli,
do tej kompanijej i maszkary przyszli
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				 jak na Łysą Górę, upstrzywszy swe larwy.
				 Nazajutrz – przepadło na odmienne barwy.
[M 52: „Mietła”]
O KOMETACH NA POWIETRZU NIEZWYCZAJNYCH

				
Groźba 				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Mietła na niebie, niezwyczajne rzeczy,
kogoś wymiecie jak domowa śmieci.
Straszny to jest buńczuk na powietrzu znakiem,
więc plagą bywa, w karaniu upadkiem.
Wnet się już czas zmieni, gorzej jak od hordy,
bicz to będzie Boży, kto jest w grzechu hardy.
Trojaka to groźba z komety wychodzi:
mór, głód abo wojna na ludzie przychodzi.
Wszelkie inne znaki na niebie widoczne
lekce ich nie ważyć! – nowiny niesmaczne.

[M 53a: „Miły”]

				 Miła rzecz do rzeczy słuchać dyskursów,
Nota 				 mądrego nie tłumić przeszkodom uszów.
[M 53b: „Miły”]

				 Miłe są z wygodą w domu wygody,
				 w cichości uciechą rajskie swobody.
[M 54a: „Miłość”]
O MIŁOŚCI I AFEKTACH W KORESPONDENCYJEJ
Afekt

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Miłość kochaniem gdzie nieprzyzwoita,
zamykać każą aż przed nimi wrota.
Kochaniem miłość więc próżności płodzi,
na czas nienawiść i z krzywdą przywodzi.
Dama w swej żądzy, a szczęście w karty,
jak pańska łaska – prawie tylko żarty.
Miłość afektem jako właśnie służą,
które w trwałości, aż do śmierci płużą
miłości zgoła czy tylko wzdychaniem,
choć niestatecznym jakoby kochaniem.
Na czas która jest – nie da rozumowi
w rząd dzielozyjej, gdy przyjdzie do głowy.

MERKURYJUSZ POLSKI

				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
		 30		

Rozdział XII. Na literę M

[M 51-57]

275

Chociaż ta miłość o bojaźń nie stoi:
kto nie w kochaniu, nigdy się nie boi.
Stary młodemu już mu ustępuje,
bo i natura, gdy nie powoduje.
Staremu miłość prawie jakby żarty –
chyba przy piecu z damami grać w karty.
Wszelkim w miłości jak młody, tak stary,
są niewarowni – chyba przez ślub z fary.
Gwałtem, swywolą lubo ofertami
zniewalać sobie i podarunkami,
prośbą, ukłonem przy swych komplementach:
marne kochania bywają w odmętach.
Sytne to rzeczy – mieć się w tym na pieczy:
w różnych przysadach upadkiem dokuczy.
W honor, w zdrowiu, w mieniu zawiedzie-ć się pewnie,
przyjdzie na potem żałować się rzewnie.
A gdzie to kiedy ma się ch‹ł›odzić stary?
Prędzej ostygnie, kiedy już nie jary.

Notanda

Noty

[M 55: „Milczenie”]

				 Milczenie młodego, starego ozdoba,
				 jednak w odpowiedzi odezwać się trzeba.
[M 54b: „Miłość”]

				 Miłością tudzież także i państwo,
				 niezwykło cierpieć z nim towarzystwo.
[M 54c: „Miłość”]

				 Miłość w młodych latach podnieca płomień,
				 serce zapala drewno jak w komin.
[M 56: „Miłujący”]

				 Miłujących w tym chytrość szydzi,
				 gdy się rachują jako Żydzi.
[M 57: „Miłosierdzie”]

				 Miłosierdzie ubogiemu godna rzecz:
				 nie potrzeba słusznością temu precz.

Uwagi różne
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[M 53c: „Miły”]

				 Miły więc pokój, tudzież miła zgoda –
				 w życiu i myślach tam będzie wygoda.
[M 58: „Mistrz”]

				 Mistrza dobrego tudzież mądrego,
				 w sławie możnego, prawie dzielnego.
[M 59: „Mleczna”]

				 Mleczna są zdrowe, jednak wedle czasu
				 zgodnej natury, gdy nie czynią kwasu.
[M 60: „Minucyje”]
O MINUCYJACH ROCZNYCH MATEMATYCZNYCH
Memoryjał
roczny

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Minucyi dzielność wzorem opiewają,
rozmaitych się lat ludzie spodziewają.
Sfery niebieskiej z planet są wybory,
w którym więc roku użytek obory
będzie na gumno z pola urodzajom,
żalem lub pociechą ziemskim gospodarzom.
Co na powietrzu, toż właśnie na ziemię,
te są znakomite na wszelakie plemię
znaki stworzone, swą własnością wróżą,
jak w którym roku rodzajowi płużą.
I w innych sprawach co jest do pożytku –
wszelkich stworzeniom takie będą w skutku.
W rękach to Boskich ta święta opatrzność –
w dobre obróci wszechmocna wielmożność.

[M 61a: „Młody”]
O ŻYCZLIWOŚCI AFEKTUJĄCEJ
NOTA
Nota

				
				
				
				
		 5		
				

Młode lata, rozum stary –
w damach statek, afekt szczery.
Chleb w potrzebie, wino stare –
głowa wolna, groszów w miarę.
Zdrowie długie, pamięć baczna –
dobra sława, przyjaźń zacna.
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[M 61b: „Młody”]
O MŁODYM WIEKU I STARYM W RÓŻNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Młodością prawie gdy się wysilisz,
czy na starość potem pomyślisz?
Młodości wszegdy bujna i trudna,
więc do czystości w krnąbrności brudna.
Zwykła też młodość pracą nabywać,
gdy zaś na staroś‹ć› wtenczas zażywać.
Świeża młodości zawsze kwitniąca,
a ‹w› stary zaś wiek – życiem więdniąca.
Zarówno młodzi jako i starzy
na śmierć podobni, chociaż są jarzy.

Uwagi różne

Odmiana

[M 62a: „Młódź”]
ALIUD
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Młódź właśnie jak kaczęta – gmerać w błocie, w kału,
gdy w swywolnej naturze bywa już bez żalu.
Stąd z plugastwa zaraza, a chuć bez uwagi,
stracić zdrowie uczciwe, będziesz prawie nagi.
Konsyderacyja
Przy tej przeto sprośności, gdy na głowie włosa
nie stanie ci – na twarzy ozdoby, bez nosa
będzie monstrum, maszkara; kto w tym jest zuchwalcem,
musztuk lubo uzdeczka niech będzie hamulcem,
rozumem, ostrożnością dla tego upadku,
ach, w nieszczęsnych nałogach do samego szczątku.
Na chorobę, na śmierć, na starość pamiętać,
także o pogrzebie; dorobkiem nie mietać,
szczupło, obyczajnie, byś nie wpadł w żebractwo –
złe przy nędzy z biedą gorszej jak kalectwo.

[M 62b: „Młódź”]
O MŁODZI,
KTÓRYCH WYPRAWUJĄ DO CUDZYCH KRAJÓW

				
				
				
				

Młódź do cudzych krajów nie bez kosztu, prasą,
szkatuły ujęciem; potem, jak się zdarzą,
powrót to pokaże: co tajemnie było,
na wierzchu to będzie, jak się będzie żyło.

Notanda różne
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Więc cielęciem w kraje pojechał do cudzych,
wołem się zaś wrócił, jakby nie do swoich.
Gdzie nauki z kosztem dla dobrej maniery,
a on tam z Bacchusem nabył i Wenery.
Dyskursów o male, bardziej o próżności –
nic prawie do rzeczy tylko o marności.
Koszt próżny rodzicom – nawykłby i w Polszcze
takich obyczajów o daremnym koszcie.

[M 63: „Młyny”]

				 Młyny miarkami na prowent młynarzom,
Uwagi 				 stochmalka – na dom, maście – świniarzom.
[M 64: „Mniszki”]

				 Mniszki pobożne kiedy pokorne,
				 czystością w kryształ właśnie pozorne.
[M 65: „Mocny”]

				 Mocny jest w siłach, możniejszy w dostatku –
				 szkatuła zawsze przemoże w przypadku.
[M 66: „Moc”]
O MOCY SILNEJ W LUDZIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA PRZESTROGĘ

				
				
Przestrogi 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
Kazusy 				
				
				

Moc przyrodzoną trzeba jej szanować,
szkoda się silić, aby nie szwankować,
bo się przesilisz upadkiem natury –
śliski to impet szczwałem biegać z góry.
Lepiej zachować dla zdrowia wnętrznego,
użyć z obroną co jest potrzebnego,
pieszo i konno pamięć o narowy,
by nie szwankować, bo to guzy łowi.
Tylko to ptacy takie przelatują
te przykre miejsca w skrzydłach usiłują.
Wiele stąd młodzi na zdrowiu szwankują,
w siłach swych przeto niechaj się miarkują.
Co za rzecz takich głową jak taranem
z odwagą zdrowia łączyć się z baranem.
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[M 62b-67a]

Na przykład niech będzie ocet w przesileniu:
kiedy się przesili – smak jest w omyleniu.
Siłą potężne drzwi łupać potężnie,
ciężary dźwigać, podejmując znoje,
szyny śrubować upadkiem natury –
stąd więc do grobu pewne będą fury.
Jeśliś jest silny, szanować dla zdrowia,
nie być w tym hercem – ‹w› oka‹m›gnieniu zbawia.
Hajduków dźwigać, unieść go z muszkietem,
i siłą kinąć właśnie jak szt‹a›kietem.
Życie nie w domu, dokazywać sztuki –
jest plac w rycerstwie; obozowe puki
znosić swą sławą godne to pamiątki,
niźli na bruku wydać się na jatki,
które w szyderstwo jak owi, co grzeszą.
Co mu bruk winiem? O to go nie proszą,
aby chędożył swym pałaszem błoto –
ordę Turczyna znoś, stanie-ć za złoto.
Po trzyźwiu zgoła, nie w pijanej rzeczy,
cicho się przespać, nie można inaczej.
Ujdziesz kłopotu i na czole guza,
i do utraty nie zbawi cię muza.
Nie lada statek poważnego człeka –
kto nie statkuje, każdego przenika.

[M 67a: „Mody”]
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		 10		
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Silność

Nota

Nota

MORIBUS ANTIQUIS

Modami zbywają teraźniejsze wieki,
w niestfornym niestatku kręcą jako rzeki,
co raz odmiennością mieszając zwyczaje –
różnica od starych teraz obyczaje.
Starożytności wzór przyzwoity statek,
wszytko się darzyło, był wszelki dostatek.
W tej starożytności bez przywary cnota,
przy której szczerości dobre były lata.
Teraz wszytko krzywo i opak się dzieje,
o gwałt między ludźmi jako wichrem chwieje,
co inszego w myśli, inaczej językiem,
a zaś w samej rzeczy odmienność uczynkiem.

Próżność
kosztów
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Wszytko na ofertach obłudnie się liże,
pewniejsze na rynku za pieniądze śliże.
Drogi okup ceną tych czasów do wiela!
Jako teraz trudno znaleźć przyjaciela
szczerego! Doprawdy, świat obłudą zmamia –
jaka w tym odmiana: od nieba a ziemia.
Prywat interesem, zdrady, wyniosłości –
pełno między ludźmi, chytre nieszczerości.
Różnym więc fortelem i zazdrością podeść,
uwziętą fakcyją w konfuzyją przywieść,
by swego dokazać przez góry i lasy,
z ludźmi jak z niedźwiedźmi iść jako ‹w› zapasy.
Niech się jeszcze wróci starożytna cnota,
niechaj w każdym stanie otworzą jej wrota,
aby się z nią wespół złączyła obfitość,
szczerość i życzliwość, a z bliźnimi litość.
Powagą zwierzchności starych mędrców zdanie:
Jak skutki są zimne, tak z powietrza spadnie.

[M 67b: „Mody”]
O MODNYCH STROJACH NAD KONDYCYJĄ

				
Wymyślne mody 				
				
				
		 5		
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Mody są modziaste, wymyślne nastawają,
a każdego roku różnością zażywają
coraz prawie insze – właśnie na komedyją
bez muzyki worek cierpi, czy melodyją.
Przeto z pragmatyki służy na takich prawo –
rzecz słuszna nastąpić na zbytek strojów żwawo.
Niechaj według stanu, jak więc należy komu,
w strojach tych pomierność – dla wyniszczenia domu
będzie zabieżenie, bo pieniężne dosta‹t›ki.
Stąd bywa ubóstwo, a gdzieindziej użytki
w cudzych krajach mnożą, kiedy z Polski wychodzą
pieniądze wszelakie, bo się modami łudzą.

[M 68: „Modlitwa”]
O MODLITWACH DO NABOŻEŃSTWA
Wota

				 Modlitwą nabożnie codziennie potrzeba
				 w duchownych zasługach pójść prosto do Nieba.
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				 Kto leżąc na łóżku w pacierzach ma ducha,
				 takiego też Pan Bóg drzymiący wysłucha.
[M 69: „Monety”]
O MENICACH MONETALNYCH DLA ICH NAPRAWY

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Monet walorem słusznie rozrządzić,
trzeba się kupców mądrych poradzić,
aby ubodzy szkodni nie byli,
w swoim ubóstwie bezpiecznie żyli.
Druga to jest krew prawie jak żywot
z prac substancyja; przez szkodę dowód –
raz utraciwszy, nie powetuje
zguby: ubóstwo już pokutuje.

Uwagi

[M 70: „Morze”]
O MORZU OCEAŃSKIM NIEZMIERNYM
I JE[GO] ODNOGACH
NOTA
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Morze Oceańskie w swym nieporównaniu
wielkością, srogością nie w pomiarkowaniu,
niezmiernie oblewa cały świat okręgiem,
wszelakiego państwa okrąża zabiegiem.
Dla portów użytkiem, przez swoje odnogi
z wygodą kupiectwom zalewając progi,
jakoby oddając Ocean Bałtyckim,
innym różnym morzom i Medyterrańskim
w krajach swych nazwisku, które są bez liczby.
Jak z matni dochodzi, a wszędzie są ryby
w różnych ich postaci prawie w dziwnych monstrach,
srogie i okrutne – widzieć aże ich strach.
Więc i w nawałnościach przez wiatry szalone,
skąd niebezpieczeństwa naw różnych zalane.
Bywają utratą, w niwecz obróceniem
żeglującym flotom, prawie wyniszczeniem.
Protekcyja morza przy świętym Germanie,
świętym Mikołaju; więc ludzie zwyczajnie
przez te swoje wota, modlitwy nabożne,
skutki żeglujący doznają pobożne.

Obszerność sroga

Rozdziały

Nawalność

Wota
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Podczas burzliwości na morzu płynącym
ludziom w swych modlitwach prawie już toniącym
widzą oczywiście na powietrzu jasność,
tych Boskich wyznawców do ratunku istność.
Z Boskiej opatrzności stąd się w pomoc wiedzie
wszelką szczęśliwością z ufności nabędzie.

[M 71: „Moskiewski kraj”]
O MOSKIEWSKIM PAŃSTWIE PÓŁNOCNYM

				
				
Okoliczności 				
kraju
				
		 5		
Uwagi 				
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		 15		
				
				
				
				
Nota 		 20		
				
				
				
				

Moskiewski kraj obszerny przy obfitych lasach,
długo po pierwszych wojnach spoczywają wczasach,
palmy więc chrześcijańskie w swej wonnieją Lidze.
Czy nie lepiej tych grona niż ciernie bronić cudze?
Tych potęgą na zaszczyt bisurmanów gnębić,
okrutnych najezników z Krymu ich wygubić,
aby ludu Bożego z osad nie niszczyli
pożarem, także mieczem, niewinnych dręczyli?
Teraz prawie na smoka póki Liga stoi –
zewsząd go obskoczyć, niech się zgubą znoi.
Święta by była wojna na tę intencyją,
swą własną prawie siłą, a nie inną czyją.
Coś dopiero zaczęto, ze snu się ocknęli:
niechaj szczerze wojują, by się w Krym przemknęli.
Więc na to mieć baczenie, by gorzej nie było.
Zdarz Boże to zwycięstwo, by się nie zmieniło.
W ich dzikości dla sławy ujść jak satyrowie
z tej swej gęstwy na widok; niech bo‹h›atyrowie
będą sobie i światu w swym narodzie sławni,
w dziełach swoich rycerskich, w świętej wierze jawni.
Niech w Kościół jeden rzymski przyznają zwierzchnością,
upór w tym porzuciwszy, skłonią się wiernością
swym wielkim stąd pożytkiem duszy ku zbawieniu,
szczęściem, błogosławieństwem i dobremu mieniu.

[M 72: „Moskiewski poseł”]
O POŚLE MOSKIEWSKIM W WARSZAWIE
PODCZAS WOJNY
Czas

				 Moskiewski przybył poseł z wojny do przymierza,
				 a to było za króla Jana Kazimierza.
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Sroga to była wojna w Polsce, w Litwie, w Rusi –
kto ją tylko uważa, ramionami ruszy.
Więc gdy stanął u króla prawie jak ‹z› nowiną,
z jakimi dziełami ten przyjazd przyczyną,
lud co niemiara gminem schodzi się do niego –
z chciwości się badają wyrozumieć z niego,
czy pokoju tu żąda przez szczupłość swą w wojskach.
Aże z grozą i wspomnieć, w jakich byli troskach
przez ich krwie rozlanie na pobojowiskach
w Polszcze na różnych miejscach, w obozach, uciskach.
Więc na takie badanie rozgniewany Moskal,
wiedząc o tych swych klęskach, ledwie się nie ciskał.
Markotno mu było, bo to kole w oczy,
ile w prawdzie w rzecz samej tak we dnie, jak w nocy
ich były tragedyje; na co odpowiedział:
„Gdzie wprzód komu należy – potem będziesz wiedział.
Czy gaworzyć posłowi ‹w› ostatek hołowie?
Miałbym pier‹w›ej powiedzieć: Alboście kozłowie?”.
Przeto o moich wierszach, ktoś o księdze głosi,
żebym ją mógł pokazać, niejeden już prosi.
Co mi za rzecz przed światy, bym komu przodkował,
które gdy przejrzawszy, cóż bym już drukował?

[M 73: „Moskiewski komendant”]
O MOSKIEWSKIM KOMENDANCIE
W WILNIE BĘDĄCYM PODCZAS WOJNY A[NNO] 1655
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Moskiewski komendant, wWilnie gubernator,
więc nie tak do rządu, jak w tyraństwie był tor.
Gdy tam ludzi wiele znacznie pomordował
nie jako chrześcijan, srogo się zachował.
Tam Jan król Kazimierz, miasto uwolniwszy,
za wielkimi skargi w łyki go pojmawszy,
na gardło osądził, a kata nie było.
Jego własny kucharz – serca mu przybyło –
na plac przywiedziony, postawiwszy mu pniak,
toporem go dociął, aż wtem upadł na wznak,
mówiąc do kucharza: „Ty mene ścinaty!
W kuchni miso rubał, ta i twoje gnaty”.
Więc już ten komendant, widząc przed sobą pniak,
cerkwi się pokłonił, wtem mu kucharz ściął kark.

Wojna

Poseł

Uwagi
Uraza posła

Replika
Nota
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[M 74: „Możny”]

				 Możnych, gdy nastąpią wady,
				 ubogim więc będą zawady.
[M 75: „Mścić się”]
Uwagi

				 Mścić się właśnie złości uporem,
				 potem tego przypłacisz worem.
[M 76: „Mściwy”]

				 Mściwy dwojako bywa karany,
				 pewnie nie kupią za to barany.
[M 77: „Muchy”]
O ROBACTWACH W GMACHACH PRZESZKODNE
SPOSÓB

				
				
				
				
		 5		
				
				
Robactwo różne
gubić 				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
Gubienie

Muchy oganka wygania z szyby,
więc żeby dla płech nie było ciżby,
z piołunem, rdestem uwarzyć wody,
wymieść podłogę – ujdziesz przeszkody.
Na mole, pluskwy siarką nakadzić
gmachy zamknąwszy, nie będą wadzić.
Szkła tłuczonego w dziury na myszy,
gliną zalepić, więc będzie ciszy.
Na kłótnie w domu zatulić uszy,
cierpcu przyłożyć – krnąbrność wysuszy.
Pająki w siatkach najlepsza mietła –
często wymiatać, będzie ich gnietła.
Kur zaś gdy pieje, jak przy folwarku,
zarżnąć na kuchnią, niechże wre w garku.
Więc będzie w domu cichość do spania
w miłym pokoju wywczasowania.

[M 78: „Mur”]
Krnąbrność

				 Muru krnąbrnego głową nie przebijesz
				 i z tego nawet zgoła nie użyjesz.
[M 79: „Muzy”]
O MUZACH HELIKOŃSKICH ZALECENIE DO STADŁA

Przykład stadłu
należywszy

				 Muzy helikońskie z cnót zacnych sławą
				 w piękność, rozum, statek – prawie zabawą,
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gdy są w oczach ludzi, upodobaniem,
przy trzyźwej urodzie w klejnot przyznaniem.
Takie damy skarbem są do szacunku,
ile tychże czasów jak w upominku
jest zgoła istotą, jako świat niesie –
stąd jawne pociechy miłe odniesie.
Posag – marność, fraszka; grunt – dobra żona.
Żyć rajem w cichości zgodna obrona
w ukontentowaniu wspólnej miłości:
Cóż nadto być może? W względnej jedności
żyć w tym powołaniu, gdy aż do śmierci
mól w kłótniach, w rozpaczy, bo serce wierci.
Przeto więc do stanu na bębnie kości
są ślepą fortuną, składem do złości.
Muzy jak w Parnasie niech będą młode,
dla swej gładkości więc w trunku wodę
w używaniu – głowę dla swej zarazy
nie zmieni w grubą płeć, bo szpecą prazy.
Przeto kochać piękność przy swej skromności
cnotą ućciwości dla pobożności,
trwały żywot, trzywość – tego przestrzegając,
dla mienia, honoru stąd zażywając.
Piękne życie w przykład prawie człowiekowi –
służy to każdemu w przygodzie ziomkowi.

[M 80: „Muzyka”]
O MUZYCZNEJ HARMONIJEJ DLA WESOŁOŚCI
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		 10		
				
				
				
				

Muzyka jest dzielna dźwiękiem do harmonijej,
powód wesołości i do melankolijej.
Ma w sobie dzielność do ukontentowania,
wzbudzając dobrą myśl, niesnask do rozdwojenia.
Kapela słynąca, w której ars osobliwa
w kościołach harmoniją i biesiadom życzliwa,
umiejętność partes w takt regułą wyborna.
Święta Cecylija, inwencyjej patrona,
muzykom, dyszkantom, altom, basom z tenorem
i instrumentalnym jest w tekstach różnych wzorem,
przez alamire, befabemi, cesolfaut,
delasolre effami przy tym gesolreut,
gradusem w tych tonach i w zgodnych pauzach składem
wraz lub pojedynkiem przez partesy powodem.

Ars muzyka

Graduse
Pauzy
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Część jest w tej nauce do filozofijej
więc w akademijach wchodzi dla promocyjej.
Więc nie tylko starych i dzieci, gdy się kwilą,
mamki swym śpiewaniem kolibiając ich, tulą.
I niemym zwierzętom, nie tylko człowiekowi:
była ryba jeźdźcem morzem Aryjonowi,
tudzież chwała Boska; ozdobna używaniem
w świątnicy muzyka – do modlitw przychęceniem.
I Orfeusz także tą swoją harmoniją
zwierzęta przywabił z wdzięczności melodyją.

[M 81a: „Myślenie”]
Odraza

				 Myślenie bezpieczne i myślistwo sztuczne,
				 obrady z wygodą – kiedy pożyteczne.
[M 81b: „Myślenie”]
O MYŚLENIACH Z FRASUNKAMI – NATURY SZWANK

				
				
Zbywać 				
				

Myśli różne turbują głowę –
nie wszytkiego wyrażać w mowie.
Myśli moje wewnątrz, nie w progu –
mieć ze wszytkim nadzieje w Bogu.

[M 82: „Myślistwo”]
O MYŚLIWYCH Z MYŚLISTWEM
OSOBLIWA NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
Nota 				
				
		 10		
				
				

Polowanie
z uciechą

Myślistwo zabawa i rekreacyja,
bliźniego z ochroną w szkodzie dyskrecyja.
Święta w uczciwości przestrzegać ‹po›trzeba,
żeby w tym wykrotnych Bóg nie ujął chleba –
posianym więc zbożu i gdy rośnie w polu –
strzec grzechu jawnego, byś nie wpadł do dołu.
Ludzie klną ubodzy o swoje ubóstwo,
w pocie czoła praca to pochodzi ziemstwo.
Co tobie niemiło, drugiemu nie czynić,
owszem, w takim razie do chleba przyczynić.
Różne są trafunki o takie ekscesy,
w każdych prawie sądach zachodzą procesy.
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Rozdział XII. Na literę M

[M 80-84]

Tajemny nie może na takich być sekret,
z śladu na osobę gotowy już dekret.
Łamią drudzy karki w takowych przygodach,
czy się stoi zając do krzywdy ‹w› zawodach.
W gajach, lasach wolno i przy jakiej miedzy –
niechaj tam myślistwo sobie gdzie chce jeździ.
Turczyn, Tatar z pogan, żyd, jak sabatuje,
wielką uczciwością, modłą pokutuje.

287

Uwagi

[M 83: „Myszy”]

				 Myszy znacznie szkodzą, nawet tańcują,
				 kiedy kota niemasz w domu, nie czują.
[M 84: „Mżyć”]

				 Mżyj bez myśli, mając się na baczeniu –
				 z prace użyć po trudach w odpocznieniu.

Nota
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ROZDZIAŁ XIII.
Na literę N
[N 1: „Na boleści”]

				 Na boleści ckliwe w słabości głowy
				 lekarskie należą radą rozmowy.
Różne wiersze
do uwag

[N 2: „Nabyć”]

				 Nabywszy z pracy możnością wiele,
				 zażyj też sobie z swoimi śmiele.
[N 3: „Naciężej”]

				 Naciężej się raz ochynąć,
				 prawie może śmiele płynąć.
[N 4: „Na cudzym”]

				 Na cudzym wozie wczasu używaj,
				 więc tego piosnkę wesoło śpiewaj.
[N 5: „Na drzewo”]

				 Na drzewo pochyłe żaby skaczą,
				 jako więc na sowę wrony kraczą.
[N 6: „Nadzieja”]

				 Nadzieja tu jest jeśli omylna,
				 bo nie każdemu bywa przychylna.
[N 7a: „Nagrobek”]

				 Nagrobki potomność pamięci znaczą,
				 a zmarli dziękują jako za pracą.
[N 7b: „Nagrobek”]
NAGROBEK, KTÓRY-M NAPISAŁ PO ŚMIERCI
PEWNEMU PRZYJACIELOWI NA MARMUR

				 Nagrobek w tym miejscu zaszedł gruntowny,
				 bez drogi i śladu, jawnie torowny:
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„Tu leży proch z ciała przez śmierć zmarłego
ekonoma, sprawą w snopkach biegłego
w domach senatorskich, przy swej godności
urodzeniem, sławą i w pobożności.
Którego imieniem na tym kamieniu
niech żyje pamięcią przy swoim mieniu
N.N.N. sławny gospodarz,
lecz teraz nie role – zasiewa cmentarz,
zostawiwszy światu z rodzaju swego
żywego potomstwa z dwu małżeńskiego
odchowałe snopki Bogu na chwałę,
a ludziom pobożnym niech będzie vale.
Którzy swym westchnieniem za jego duszę
paciorek za jego grzechy niech odmówią, proszę.
W tym więc miejscu świętym Stwórcy możnemu
na tę intencyją, Bogu swojemu,
w żałości małżonka dla tej pamięci
N.N.N. kamień się świ‹ę›ci”.
Przykład, bo się żaden z was nie wywierci,
jak zegar mieć w oczach o tejże śmierci.
Niechaj tedy każdy będzie gotowy,
aby potem nie był dekret surowy.

Przyjacielowi
nagrobek
pewnemu

[N 8a: „Nagrobek autora”]
NAGROBEK AUTORA SAMEGO
NA CZAS SWÓJ PRZYSZŁY:
JAKUBOWI KAZIMIERZOWI HAUROWI,
BARONOWI I EKONOMOWI
J[EGO] K[RÓLEWSKIEJ M[OŚCI]
Nagrobek swój dla pamięci, więc napiszę go sobie,
gwiazda moja póki świeci nad swym snopkiem przy herbie.
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Ora et labora – adderit tibi Deus sine mora

Orze Snopek na kopę, żywiąc swoje lata,
póki czerstwość z Aurorą, dopomogą fata.
Póki mu śmierć pod skibę lemieszem nie zryje,
gospodarstwo doczesne niepróżne zażyje,
gdy urzędem, usługą przy włościach królewskich
ekonomując, także w domach senatorskich.
Lecz i piórem włócząc, a w księgach rozsiawszy,
w piąciu ekonomijach ludziom w druk podawszy,

Praca dożywotnia

Urzędy
Dodruki księgi
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wydałem rzecz wygodną dla własnej potrzeby,
dla niedbalstwa nieukom z tej dowodnej próby.
Wielu, ach, urzędników prawie widząc błędy
ich w gospodarowaniu, właściwe gawędy,
gdy były bez początku, niemiej z podziwieniem,
dopieroż tu o końcu nawet z omieszkaniem.
Pożytkowi intratę więc bez wszelkiej noty,
w polu, w spichlerzu, folwarku mało było cnoty,
bo wszytko wspak, na pamięć, jako się trafiło –
było prawie do szczęścia, jeśli się zdarzyło.
Trzydzieści lat pracując na ekonomiji,
tak na wielkorządach, jak i w karbaryji
wielickiej, bocheńskiej, potem na kujawskich,
superintendencyją trzymałem samborskich,
komisarzem kilka lat w skarbowej usłudze –
żywot mój był niepróżny, urzędem dowodzę.
Więc i ekonomując przy niemałej włości
wielkim domów Morsztynów w senacie zacności.
Stąd – z eksperiencyi, stąd dowód na próbę,
stąd te księgi wychodzą Polszcze na ozdobę.
Więc król, świętej pamięci Jan Trzeci, posłowi
moskiewskiemu z tychże ksiąg w podarek carowi
posłał w pięknej oprawie między wielą innych,
przy swych galanteryjach oświadczeniem zacnych.
Tysiąc sto i czterdzieści kilka lat już Polszcze,
a o ekonomiji nie mając w swej książce,
kiedy w tym żaden autor, jako w każdych krajach,
z druku w państwach są księgi o tych swych zwyczajach.
Więc zostawię pamiątkę dla uwiadomienia,
aby się ludzie brali do lepszego mienia
z nich, porządek rachuby dochodząc ‹z› istotności
nim zajdzie śmierć rachmistrzem na termin wieczności.
W doczesności zaś z przodków z Kurlandyjej ziemie
i w Prusiech z województwa chełmińskiego plemię.
Matka z Gracu, szlachcionka, z domu Petardówna,
u królowej Konstancji w dworze wychowana,
pokrewność swych domowych – Dzianottów, Dzibonich,
Pęczalskich, Czarnkowskich, Petardów, Walentynich –
jest wiele innych we krwi złączeniem wiejskich
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Rozdział XIII. Na literę N

[N 8a-8b]

				 szlachty rodowitości, także i Stadnickich.
				 Nie tylko z cnoty piórem w Domu tym się szczycą,
		 50		 lecz i w dziełach rycerskich znaki męstwa liczą.
							
[N 8b: „Nagrobek autora”]
FUSIUS O TYMŻE NAGROBKU AUTORA
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Nagrobek autorowi, dopisując dzieła,
więc swoje sprawy, zabawy, kończy tu do wiela.
Nie miał ci się już żenić, gdy lat cztery wdowcem
będąc, jak ukarany bez rozrywki łowcem.
Domostwo mu dziczało, wszystko jak w rozterkach
w różnych, jak w przygodach na mych było karkach.
Niepodobna inaczej samemu się biedzieć –
trudno bez przyjaciela osowiało siedzieć.
I owszem, lub staremu potrzebniejsza biedna
żona niźli młodszemu, bo dla niego jedna.
Ile z tej są przyczyny, do tego przywiodły,
gdy z napasne[go] prawa złością swą dowiodły,
sześć już temu lat prawie z wygód mych życzliwych –
bo miasto więc wdzięczności nabyłem się ckliwych
napaść nadspodziewanie, aże groza pisać.
Więc jakie trahedyje, dla żalu nie wruszać.
Jeszcze, lub stary, żyje! – już o mojej śmierci.
Bez krwi mnie chcą zadusić, przymówką mi wierci,
żebym im dług zapisał, częstując chytrością
za ten jeden obiad ich zdradną swą ludzkością.
Com stąd cierpiał za gryzy jako nigdy dawno!
Przeto moja ruina Panu Bogu jawno.
Więc wolałem się żenić, niż być u sąsiada –
być u cudzych w niewoli, gotowa w tym zdrada.
Pojąłem sobie żonę, pannę Izabelą,
która jest z domu Bielska, przy swych cnotach wielą,
że przy szlacheckim rodzie, poćciwą, przystojną,
jak z Boskiego przejrzenia, prawie bogobojną.
W tymże stadle do śmierci żyć, umierać trzeba,
póki zaś czas nie zajdzie za dzwonkiem do Nieba,
niżeli się więc spuścić na ludzkie oferty –
płonne to są obietnic lekkomyślne żarty,

291

292

				
				
		 35		
				
				
				
				
		 40		
				
				
				
				

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

ponieważ każdy człowiek do jutra z kim żyje,
więc dzisiaj czerstwy, świeży, jutro – cuchnie, gnije.
Mnie lat siedemdziesiąt pięć z Boskiej opatrzności,
w tysiąc siedemset siódmym roku w swej czerstwości
żyję; kto o mnie słyszy u fary dzwonienie,
niechaj westchnie paciorkiem na dusze zbawienie,
jak właśnie za bliźniego proszę o pobożność,
równie jak za się – skutkiem wyświadczając miłość.
Bo kto za kogo prosi – i sam się przypomni,
ile przy swych modlitwach tą przysługą, nie mniej.
Lepsze jest „Chwała Bogu!” niżeli „Da-li Bóg!”,
lepszy bywa chleb z masłem niżeli kozi róg.

[N 8c: „Nagrobek autora”]
NOTANDA DO TEGOŻ NA SKOŃCZENIE
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Nota 				
				
		 10		
Prace usilne 				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
Nota 				
				

Autora
kontestacyje

A że o mnie często ludzie się pytają,
kto jest, choć z ksiąg moich bardzo dobrze znają,
że z przodków z przezwiska -wic nie mam abo -ski,
dosyć mnie jest na tym, gdym z rodu ziemiański.
Proszę o tę łaskę, więc mnie teraz znajcie,
a wy w zdrowiu dobrym pracę używajcie.
Tylko przecie kupnem, a zapomnieć darmo–
rzecz to ciężka pismo, kiedy z głowy jarzmo.
Piórem jako w pługu po papierze orać
ciężka bowiem praca, darmo w głowie szperać.
Nie można wymówić w pracach czoła potu
ani też opisać, co nie bez kłopotu.
Użyłem jak w prasie i z niemałym kosztem
więc z cudzoziemskich ksiąg; przyszło i z kłopotem
nuż w przetłumaczeniu z trudnością i wysłać
na czas – zdrowie moje na to może sprostać
i nadwerężeniem ni w galerach piórem,
gdy przez lat trzydzieści swym orał dozorem
głową i rękami krom urzędów swoich,
ekonomujący i objeżdżających.
Przeto jako z prace, tak i urodzenia,
niech będzie wiadomość z tego powodzenia.
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[N 9: „Nagroda”]
O WDZIĘCZNOŚCI ZA AFEKT I DOBROCZYNNOŚĆ
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Nagrodę czynić bliźniemu miłością,
gdy swą uraczył szczerą życzliwością.
Ochota z chęci służyć bez nagrody –
ciężki to jest sztych; z boleścią zawody
na odpoczynek iść spać w nocy w łóżko,
bez spania próżno leżeć – o, jak ciężko!
Żądza w kochaniu ckliwości dodaje,
ile w różności litości przydaje –
te są trzy rzeczy równające śmierci,
w takich zawodach aż się myślą wierci.
Za dobroć wdzięczność czyni przychęcenie,
ciężka niewdzięczność – sprawi odrażenie.

Obrady

[N 10: „Na kogoś”]
O SUSPICYJACH NIESPOKOJNYCH

				 Na kogoś tu snadź przymówka,
				 a na się więc ani słówka.
				 Snadź kto się w czym stąd poczuwa,
				 kiedy się sam w tym odzywa.
		 5		 Więc bez uszów lub też okiem
				 czasem zrazić, chociaż bokiem.
				 Nie sprzeciw się mącigłowie,
				 gdy z lichotą włada słowie
				 to jest rozum i istota
		 10		 więc człowieka – nie prostota.
				 Tu powaga, okazałość
				 w statku, pana także biegłość.
				 Cierpliwością kędy trzeba –
				 przy uwadze jest to próba
		 15		 więc człowieka przystojnego,
				 przy baczności i mądrego.
				 Choć w napaści napasnego,
				 konfuzyją stąd winnego
				 większa potka przez milczenie,
		 20		aniżeli sprzeciwienie.

Notanda
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Wszegdy z chwałą każdy przyzna,
tłumiąc rzeczy; po tym pozna
przyjaciela w przejednaniu,
miłość w bliźnim, choć w żądaniu.

[N 11: „Na końcu”]

				 Na końcu języka dojdziesz miejsca –
				 dojedzie gościńcem, znajdziesz iśćca.
[N 12: „Nałogi”]
O NAŁOGACH ZŁYCH PRZECIW UĆCIWOŚCI
Przestrogi

				
				
				
				

Nałogi zawsze gorsze, niźli przyrodzenie,
w pijaństwie, w lubieżności zgubne powodzenie.
Nałogi złość przynoszą; co nadto sporszego,
utraty i nieszczęścia być może gorszego?

[N 13: „Nalewka”]

				 Nalewka z wodą zmywa więc brudy,
				 sytości swojej nie zmyje chudy.
[N 14: „Na male”]

				 Na male wprzód spróbować,
				 kto by nie chciał szkodować.
[N 15: „Na nierychły”]
NA NIERYCHŁY STAN ŻENNY
Omieszkanie
sobie
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Nierychło-ś wstał, panie pasternaku,
więc głód będzie w gmachu, nieboraku,
w obiad – późno, już nie dowre w garnku.
Nie posiłek kiedy nie z poranku.
Stare z jarym – nowiną jarzyny,
do niesmaku swe mają przyczyny,
lecz ogrodem kontentuj się swoim,
by chwast jaki na przeszkodzie twoim
nie był ci rdzą, z której więc kucharki,
bo niestrawne, zarażą fajerki,
miasto woni, cuchnie już różnością.
Zwyczaj na to – starcom żyć próżnością,
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w zawiedzeniu, ile gdy w miłości
trudno z młodą do jej społeczności.
O łożnicy nie myśl, panie stary,
pewniejsze są na twe kości mary.
Notuj zdolność dla pojazdu sworzeń,
jako długo w zagon będzie korzeń.
Kompas czasu, porachuj swe lata:
Czy twe dzieci będą wołać tata?

[N 16: „Na słabe”]

				 Na słabe gdy nogi,
				 przykre są i progi.

Słabość

[N 17: „Na placu”]

				 Na placu prawdę mawiają:
				 starzy ją na stół stawiają.
[N 18: „Na początku”]

				 Na początku kto szwankuje,
				 ten na końcu dokazuje.

Uwagi

[N 19: „Na poły”]

				 Na poły tam są rzeczy postanowione,
				 jeśli w jaką skórę nie są obwinione.

Nota

[N 20: „Napomnienia”]

				 Napomnienia prawdą, słuszną możnością,
				 trzymać się w tej mierze swą roztropnością.
[N 21: „Na rany”]

				 Na rany z żalu a z przypadku ból –
				 gotowa skaza, więc na sercu mól.

Cierpliwość

[N 22: „Narcyzus”]
O NARCYZU I JEGO AFEKTACH

				
				
				
				

Narcyzus dla swej wzgardy, pychy i kochania
w to ziele obrócon dla Echo wzdychania.
Miłość – wiatr, miłość – popiół, woda będzie sucha,
wszytko na czas zniszczeje, kto na ziemię dmucha.

Przemiany
Owidyjusza
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[N 23: „Narowy”]
Stadło

				 Narowy jakieśkolwiek lub defekta mężowe,
				 to więc poćciwa żona miłością pokryć może owe.
[N 24: „Na sumnieniu”]

Wiara

				 Na sumnieniu w prawdzie jak na cnocie bieży –
				 tu poćciwość wszytkim pożytkiem należy.
[N 25: „Na ten”]

				 Na ten frasunek posilny trunek,
				 mierny trafunek, prawdy szacunek.
[N 26: „Natręt”]
NATRĘCI NIEDYSKRETNI NIEPROSZENI NA OBIAD

				
				
Importun 				
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		 10		
				
				

Natręt przychodzi, chociaż nieproszony,
różnie przyjęty, na czas przeniesiony,
cudze talerze radł bez kosztu liże,
dla swojej kuchnie ochraniając śliże.
Kuchnia bez kosztu strawie się przewlecze,
folga mieszkowi, bo już nie wyciecze.
Więc gdzie się napić, gdzie by się i najeść?
Najciężej tylko do stołu się przysieść.
Kogo na obiad umyślnie nie proszą,
takiego gościa za drzwi go wynoszą.
Więc jak w potaziu będą smaki różne,
przy konfuzyi natrętom niezdrożne.

[N 27: „Natura”]
O NATURACH LUDZKICH PRZY SWEJ RÓŻNOŚCI
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Natura jest ludzka wizerunkiem kwiatom:
młodość wonią rzewni, a starym zaś latom
odchodzi pozorem, także w swojej sile,
nie dojdzie zagonem, nie dokaże tyle.
Melankolik duma, choleryk się gniewa,
flegmatyk nieskory częstokroć poziewa.
Wesołych krew buja, sam sobie zachęci,
bardziej więc nałogiem do czego się wznęci.
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Według życia swego jako się miarkować,
w oszczędnym postępku bacznością zachować.
Wilgotnej naturze pokarm suchy płuży,
suchym cholerykom w rosołach zaś służy.
Jednym do zagrzania, drugim być ochłodnie,
naturę sposobić w pragnieniu oszczędnie.
Młody, także stary, nie przeładuj fury
jadłem, trunkiem, żądzą – gruntuj swoje rury.

[N 28: „Nauka”]
O NAUKACH SZKOLNYCH DLA MŁODZI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Nauka chcącemu – łatwie ją pojmują
przez pilność i dozór, ćwiczeniem zajmują.
W rozum skorość sporo natura w tym zdolna:
niemasz nic trudnego, bo mu jest przychylna.
Kropla kamień przejmie, a cóż by nauki –
młodym do pojęcia nie trzeba przynuki,
dla swego dobrego wszegdy są potrzebne,
z nich ludzie wyniośli zacnością, chwalebne.

Nauki
nieprzeuczone

[N 29: „Na wojnie”]
O WOJNIE WSTĘPNYM BOJU

				
				
				
				

Na wojnie – mężności, zdrowia i czujności,
a bez ludzkiej krzywdy do tej powinności.
Wojna jako woda – jednemu da, drugiemu bierze,
jeden się zbogaci, a dziesiąty ‹z› upadkiem żebrze.

[N 30: „Najgorsze”]

				 Najgorsze będą suknie u krawca,
				 kuśnierski kożuch, boty u szewca.
[N 31a: „Naleźć”]

				 Najdziesz-li zgubę kędy,
				 oddać ją trzeba wszędy.
[N 31b: „Naleźć”]

				 Najdą przyganę ludzie,
				 gdy na zamianę w budzie.

Uwagi
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[N 32: „Na złość”]

				 Na złość czynić umyślnie komu,
				 oba ten rosół użyją w domu.
[N 33: „Neptunus”]
O NEPTUNIE, MORSKIM RZĄDCU

				
				
Natury species 				
				
		 5		
				
				
				

Neptunus posępny dawnością
na morzu burzy nawałnością,
rybom króluje swą zwierzchnością,
są mu powolne przytomnością,
bardziej n‹ie›wodom, kiedy w poście,
nie mniej z wygodą, gdy są w roście.
W nurt się pławią – znak niepogody,
na czas jasny są z nich wygody.

[N 34: „Nic”]
Nota

				 Nic gorszego: gdy chłop chudy spanoszeje – to dmucha,
				 który się szerzy niby wesz, gdy wlezie do kożucha.
[N 35: „Nie będzie”]

Obłuda

				 Nie będzie czasu na krzywdę,
				 gdy tę dwornie nicują prawdę.
[N 36: „Niech”]

Dom pokoju

				 Niech Pan Bóg z świętej opatrzności ten dom zbuduje,
				 niech w nim do obrony błogosławieństwo zostawuje.
[N 37: „Nie czekać”]

				 Nie czekają jednego dwa,
				 niech się na kuchni nie palą drwa.
[N 38: „Nie chełpić się”]
Wygoda

				 Nie chełp się żebyś nie przestał,
				 błaznem więc u ludzi nie został.
[N 39: „Niecierpliwość”]

Wiersze różne
w pospolitości
osobne

				 Niecierpliwość, gdy z przypadku – nie zniesie,
				 poniewolnego zaś pewnie nie poniesie.
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[N 40: „Nie cieszyć się”]

				 Nie cieszyć się z ludzkiego nieszczęścia,
				 bo tego jest każdy podległy przyścia.
[N 41a: „Nie czynić”]

				 Nie czyń się – wara! – prostakiem:
				 nie rzecz – ani jakim żebrakiem.
[N 41b: „Nie czynić”]

				 Nie czyń się więc chorym lubo na złość, żartem,
				 byś nie był chromego niedołęgi bratem.
[N 42: „Niedbalec”]

				 Niedbalec w interesach swoich nie zmoże,
				 a taki niewiele drugiemu pomoże.
[N 43a: „Nie dbać”]

				 Nie dbać o gwiazdy wiele,
				 kiedy świeci miesiąc śmiele.
[N 43b: „Nie dbać”]

				 Nie dbać na słowa lekkomyślne, gdy cnotliwie żyjesz,
				 albowiem sławę niewinnością, jak trzeba, umyjesz.
[N 44: „Nie dać”]

				 Nie da więc honor przodem
				 chyba jednym zawodem.
[N 45: „Nie darmo”]

				 Nie darmo chromych uśmiechających natura znaczy –
				 ba, i garbatych, zezowatych, głuchych ma na pieczy.
[N 46: „Niedawno”]

				 Niedawno-ś był panem przewoźnikiem,
				 a teraz wnet zostałeś nędznikiem.
[N 47: „Nie dopiąć”]

				 Nie dopniesz bez jakiego promotora –
				 i zasłużony nie wskóra u dwora.
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[N 48: „Nie dospać”]

				 Nie dospać trzeba, kto chce mieć chleba;
				 prosić on z Nieba – tego jest próba.
[N 49: „Nie dostać”]

				 Nie dostać placu, zostań w pałacu –
				 nie tak ogorzesz, nie stracisz glancu.
[N 50: „Nie dowierzać”]

				 Nie dowierzaj ani też nie dufaj,
				 ludzkiego też warując, nie ruchaj.
[N 51: „Nie drażnić”]

				 Nie drażnij baby! – Nabędziesz żaby
				 na Łysej Górze, staniesz się słaby.
[N 52: „Nie odnawiać”]

				 Nie odnawiaj, Maćku, sobie więc bolu –
				 nie przeskoczysz tego tak skoro dołu.
[N 53: „Nie doganiać”]

				 Nie dogoni tego, skoro kulawy,
				 ani ślepy – prędzej trafi do ławy.
[N 54: „Nie dopiero”]

				 Nie dopiero w starości pohamować się w złości
				 utratą uwielbienia względem duszy wieczności.
[N 55: „Nie frasować się”]

				 Nie frasuj się ani myśl o fraszkach,
				 byle było co warzyć w garczkach.
[N 56: „Nie fundować się”]

				 Nie funduj się na sąsiedzką przyjaźń,
				 bo nieszczerość więc drażni zazdrością waśń.
[N 57: „Nie gorsze”]

				 Nie gorsze są z rana, gdy do smaku śniadanie,
				 lepszy bywa obiad, komu z wąsa nie spadnie.
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[N 58: „Nie ganić”]

				 Nie gań ani psuj do tej ochoty,
				 owszem, więc trzeba pomóc ‹do› roboty.
[N 59: „Nie gniewać”]

				 Nie gniewaj to dzisia futro,
				 kogo masz przepraszać jutro.
[N 60: „Nie gardzić”]

				 Nie gardź nikim, boć nikogo lekce nie ważą –
				 jeśli-ś co złotem napisał, to błotem zmażą.
[N 61a: „Nie jest”]

				 Nie jest na to sztuka oszukać prostaka –
				 sztuczniejsza w tym podejść jakiego cudaka.
[N 61b: „Nie jest”]

				 Nie jest rzecz przyzwojta daremnie być rozrzutnym –
				 trzeba pomierności, choćbyś był i majętnym.
[N 61c: „Nie jest”]

				 Nie jest na pozór broda więc brodą,
				 lecz dla powagi rozum urodą.
[N 62: „Niejednako”]

				 Niejednako szczęście daje:
				 jednym gąskę, drugim jaje.
[N 63: „Nie karny”]

				 Nie karny, dlatego też jurny,
				 a trzeba, aby był pokorny.
[N 64a: „Nie każdy”]

				 Nie każdy pan lub sługa jednaki –
				 różne w tym się trafiają przysmaki.
[N 64b: „Nie każdy”]

				 Nie każdy to zna, co jest komu zdrowe:
				 inny cynamon, inne bukowe.

Wiersz w osobności pospolity
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[N 64c: „Nie każdy”]

				 Nie każdy zmyśli, co to jest „owo” –
				 zgadnij trzyźwością, pamięcią słowo.
[N 64d: „Nie każdy”]

				 Nie każdemu być może k’woli,
				 czego pragnie mieć do swojej woli.
[N 65: „Nie kopać”]

				 Nie kop dołka na kogo spodkiem,
				 byś sam weń wprzód nie wpadł przypadkiem.
[N 66: „Niektóre”]

				 Niektóre tak państwa rządem się znajdują,
				 gdy szpitale ludziom ubogim fundują.
[N 67a: „Nie lada”]

				 Nie lada rycerz taki nadęty,
				 gdy z złą nowiną strachem przejęty.
[N 67b: „Nie lada”]

				 Nie lada strój – czuby – niby głowy zdobi;
				 dudek go nie gubi, sowa go nie lubi.
[N 68: „Nie lżyć”]

				 Nie lżyj, nie szacuj, nie obmawiaj bliźniego,
				 jeśli chcesz przeskoczyć dołu piekielnego.
[N 69a: „Nie mieć”]

				 Niemasz co robić choćby na chwilę?
				 Grzech to na kogo pisać paszkwile.
[N 69b: „Nie mieć”]

				 Niemasz czym, by kto komu miał zaprószyć oka?
				 Chyba by złość uwzięta podobna do smoka.
[N 69c: „Nie mieć”]

				 Niemasz kota, a przeto nie czują
				 myszy – tedy bezpiecznie tańcują.
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[N 70: „Niemęska”]

				 Niemęska w prawdzie przybrane stroje –
				 cudniejsze wzorem bywają zbroje.
[N 71: „Nie mówić”]

				 Nie mów więc skoro w uprzedzeniu hub,
				 aże przeskoczysz ten modziasty czub.
[N 72: „Nie ma być”]
NIE SZKODZI HONOROWI ŻYWOT,
GDY OCHRONNY

				
				
				
				
		 5		
				

Nie ma być z ucieczki żadna sromota,
gdy z placu ochroni w zdrowiu żywota.
Więc siebie salwując i w tym tu cnota
niż kiedy prowadzą trupa we wrota.
„Lepiej, że stąd uciekł” – słuchać milej to,
niźli „to jest miejsce gdzie go zabito”.

Nota

[N 73: „Niemiecki naród”]
O NIEMIECKIM ZACNYM NARODZIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Niemiecki naród, zacny w swych akcyjach
radą, porządkiem w przyznanych przemysłach.
Zgoła świat wszytek ten naród ozdabia
przy dostojności, w krainach sposabia.
Same w nich miasta są tego świadectwem
w okazałości, także bezpieczeństem
osad chędogich; prawie przyznać trzeba
natury własność – ten dank mają z Nieba.
Od nich jest przykład do tego porządku,
wszelakim prawie sposobem użytku.
Dzielni z nich kupcy, także rzemieślnicy,
w budynkach pozór, przyznać wyśmienici.
Żołnierz jest zbrojny, stoi murem w boju
w rycerskim placu do samego znoju.
Jasny stąd dowód tych czasów na świecie,
według słuszności wszyscy im przyznacie.
Filarem w polu fortecach, ‹w› swych miastach
wartą bezpieczną; w sprawiedliwych aktach

O narodzie
niemieckim
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jaśnieją rządem, gdzie do prawdy poznać,
więc bez pochlebstwa narodowi przyznać.
Kraina wielka własnego narodu,
nad inne państwa z języka dowodu.
Lecz na różne części jako w rybie dzwona
na liczne księstwa w sobie podzielona.
Gdyby jeden pan, byłaby Chinija
nierównie większą ni monarchinija.

[N 74: „Nie mieszać”]
Lekkość

				 Nie mieszaj baranie w niedostatku wody,
				 bo siebie i kogo stąd nabawisz szkody.
[N 75: „Nie nakarmić się”]

Uwaga

				 Nie nakarmisz się tym snadnie,
				 co drugiemu z wąsa spadnie.
[N 76: „Nie na tym”]

				 Nie na tym znak wesołości, co się uśmiecha,
				 jeśli dla kochania cicho serce wzdycha.
[N 77: „Nienawiść”]
O NIENAWIŚCI JEDEN NA DRUGIEGO

				
				
Chytrość 				
				
		 5		
				

Nienawiść prawie znajduje winę:
nietrudno złemu o przyczynę.
Nienawiść rzeczy opak udaje,
prawdę na targu Żydom przedaje.
I Cygan ślepi swoim udaniem,
kłamca potwierdza żywym przyznaniem.

[N 78: „Nie nowina”]
Nota

				 Nie nowina podrwić tam, gdzie nieprzyzwoita
				 po staremu jest w tym nienaruszona cnota.
[N 79: „Nie obiecywać”]

Wiatr

				 Nie obiecuj, gdy nie ziszczysz,
				 bo szalbierza prawdą zniszczysz.
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[N 80: „Nie odpowiadać”]

				 Nie odpowiadaj durno, pyszno
				 by na złe kiedy stąd nie wyszło.

Pycha

[N 81: „Nieostrożny”]

				 Nieostrożne obyczaje i postępki –
				 stąd nieznośne są do pomsty te przypadki.

Ostrożność

[N 82: „Nie patrzeć”]

				 Nie patrz gwoli pokoju więc na cudze winy –
				 uchodź, a nie daj komu i sobie przyczyny.
[N 83: „Nie płacić”]

				 Nie płaci niewinny ani też bogaty:
				 niech się sam w tym iści, ile winowaty.

Kredyt

[N 84: „Nie poddawać się”]

				 Nie poddaj mu się, Sasku! – Legawego pola
				 byś zdążał, nie nabawił się do kłopotu zgoła.

Domysł

[N 85: „Niepodobna”]

				 Niepodobna, aby ten miał mieć pieniądze,
				 komu należy – niechaj wprzód odda cudze.

Dłużnik

[N 86: „Nie podchodzić”]

				 Nie podchodź, nie dopuszczaj, ile na bliźniego –
				 pomstą nie przywodź złości zgubą na drugiego.
[N 87: „Niepodobnie”]

				 Niepodobnie tego natura więc trzeszcze,
				 kto jest więc bez urody, ma miłosne serce.

Nota

[N 88: „Niepowetowany”]

				 Niepowetowana ta tego jest szkoda,
				 bowiem tego kozia nie nagrodzi broda.

Przypadek

306

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

[N 89: „Nieprzyjaźń”]
WOJNA DOMOWA, TAKŻE I POSTRONNA
Kłótnie

				
				
				
				
		 5		
				

Nieprzyjaźń domowa – straszna to nowina,
do większej już ruiny nastąpi przyczyna.
Cudzy nieprzyjaciel – nie lada jest trwoga;
jak kość przy tym padnie – konfuzyja sroga,
następuje wielki stąd zgiełd na ubogich,
rozruchem nabawi niebezpiecznych, srogich.

[N 90: „Nie przymierzać”]
Zdrada

				 Nie przymierzaj na kogo rurą,
				 bo czart widzi obłudną dziurą.
[N 91: „Nieprzytomny”]

Contumax

				 Nieprzytomnego wtenczas sądzono,
				 więc go też łacno już pokonano.
[N 92: „Nie przymawiać”]

				 Nie przymów ani też opak nie pomarzaj nazwiskiem,
				by miasto -ski abo -wicz nie było więc przezwiskiem.
Wiersze w osobności pospolite

[N 93: „Niepewny”]

				 Niepewna to bywa w kondycyi para,
				 daleko – luterska z katolikiem wiara.
[N 94: „Nierządy”]

				 Nierządy domowe – ruiny gotowe,
				 mieszają więc rzeczy, a niestatki w mowie.
[N 95: „Nie rzecz”]

				 Nie rzecz przed siecią, jak ryby łowić:
				 wprzód się przemysłem trzeba zabawić.
[N 96: „Nieskwapliwy”]

				 Nieskwapliwym być by do sądu,
				 jeśli w domu dojdziesz-li rządu.
[N 97: „Nie skrzypieć”]

				 Nie skrzypi wóz, kiedy smarowny,
				 gdy jest kontent sługa warowny.
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[N 98: „Niespodziewany”]

				 Niespodziewane są dobroczynności,
				 więc do uprzejmej należą wdzięczności.
[N 99: „Niesporo”]

				 Niesporo, gdy z domu jako skoro
				 zaprzęgać, gdy jechać więc dopiero.
[N 100: „Nie spuszczać się”]

				 Nie spuszczać się na przyjacioły:
				 pewniejsza są w domu rosoły.
[N 101: „Niespory”]

				 Niespora bywa praca,
				 gdy licha będzie płaca.
[N 102: „Nie szargać”]

				 Nie szargaj nikomu uwzięciem sławy,
				 byś sam na honorze nie był kulawy.
[N 103: „Nie ten”]

				 Nie ten co pocznie, lecz ten co dokona,
				 sławę otrzyma, języcznych pokona.
[N 104: „Niestateczny”]

				 Niestateczny to zwyczaj –
				 zgubny prawie obyczaj.
[N 105: „Nieszczęsny”]

				 Nieszczęsny zły nałóg! Który rozum traci,
				 gubi łaskę Bożą i zdrowiem zapłaci.
[N 106: „Nieszczęście”]

				 Nieszczęście czasem bywa szczęśliwe,
				 nadspodziewanie będzie życzliwe.
[N 107a: „Nie tak”]

				 Nie tak wnet w mi‹e›szek utyje,
				 sprawiedliwie gdy kto żyje.
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[N 107b: „Nie tak”]

				 Nie tak patrzać na postawę
				 jako na człowieka sprawę.
[N 107c: „Nie tak”]

				 Nie tak z ohydy bywa straszno,
				 jako z przyprawy jakiej kwaśno.
[N 107d: „Nie tak”]

				 Nie tak się człowiek jaką psuje maniją,
				 jak niecnotliwą i złą kompaniją.
[N 108: „Nietajny”]

				 Nietajny afekt z nałogiem, swary, ogień z kaszlem –
				 tak kieruje przyrodzenie, jak wóz jaki z dyszlem.
Wiersz pospolity
w osobności

[N 109: „Nie trzeba”]

				 Nie trzeba we śnie sielności,
				 kiedy masz użyć pilności.
[N 110: „Nie tu”]

				 Nie tu jest plac prawdzie –
				 u sądu go znajdzie.
[N 111: „Nie tryumfować”]

				 Nie tryumfuj aż zwyciężysz
				 i do skutku przyprowadzisz.
[N 112: „Nie tykać”]

				 Nie tykaj więc raczej cudzego –
				 lepiej pożycz swego własnego.
[N 113: „Nie tylko”]

				 Nie tylko czynić według swego domysłu,
				 ale też trzeba i z ludzkiego rozmysłu.
[N 114: „Nie utaić się”]

				 Nie utaisz się w grzechu przed Bogiem nigdy,
				 jawne występki twoje wszegdy.
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[N 115a: „Nie wczas”]

				 Nie wczas już ochraniamy,
				 kiedy mało prawie mamy.
[N 115b: „Nie wczas”]

				 Nie wczas,wierę, udał się w pomoc do lekarstwa,
				 do nauk lub rzemiesła i do gospodarstwa.
[N 116: „Niewiasta”]
O NIEWIASTACH W RÓŻNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
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		 25		
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Niewiasta potrzebna zawsze karności,
ile jes‹t› zamężna, własnej zwierzchności.
Bowiem na jej pozór jest urodziwszą,
przeto więc zwyczajnie jest przeraźliwszą.
Jak z wierzchu jaszczurka w piękności pstra,
w niej złość jadowita właśnie jak iskra,
więc natręt; niewiasty kiedy zrzędzące,
zwyczajnie bywają nazbyt błądzące.
Zda się nakierować na drogę równą,
bo kiedy wyboczy, musi być dziwną
Acz prostym gościńcem szczerze potrzeba,
zgodą w pracy, pomoc sobie do chleba,
bo spólnym zabiegiem pewna pociecha,
gdy jedno drugiemu dodaje ducha.
W rząd do gospodarstwa będzie wygoda,
dla mienia dobrego ziści obrada.
Aleć tymi czasy trudno o sforne,
w stanach już małżeńskich by było zgodne.
Wielka jest odmiana od czasów dawnych
w stadłach – teraz gęsto tak nieprzyjaznych;
w domach zawsze kłótnie, dzwonek w głos głośny,
lub z męża, lub z żony prawie nieznośny.
Aże zgroza słychać srogiej odmianie –
gotowy upadek żyć nieprzyjaźnie.
Cóż tego za koniec w tym powołaniu,
gdy krzywoprzysięzcom śmierć w przywitaniu
ślubnych: staną na sąd w swojej postaci
zarówno panowie, jak i prostacy.
W oczach tam już będzie, kto więc przyczyną –
zuchwałe niesnaski zapłacą winą.

Za zwierzchnością
skromność należy
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[N 117: „Nie wspominać”]

				 Nie wspominaj gospodarzu pijane więc sprawy,
				 bowiem ochota przy zbytku a umysł dziurawy.
W różnej materyjej wiersze

[N 118a: „Nie wszytko”]

				 Nie wszytkiemu też trzeba wierzyć,
				 lecz z podobieństwa choć przymierzyć.
[N 118b: „Nie wszytko”]

				 Nie wszytko się wszegdy godzi,
				 choć w dostatku zawsze brodzi.
[N 119: „Nie wywijać”]

				 Nie wywijaj, chowaj sekret,
				 zaryć w ziemię jako i kret.
[N 120: „Nie żałować”]

				 Nie żałuj tam gdzie potrzeba –
				 nie ubędzie tym nic chleba.
[N 121a: „Nie zaraz”]

				 Nie zaraz jeść, choć na stole gotowo,
				 trzeba czekać – jeszcze w kuchni surowo.
[N 121b: „Nie zaraz”]

				 Nie zaraz poznać lub znajomego,
				 ile gdy z dawna niewiadomego.
[N 122: „Nie żartować”]

				 Nie żartuj bystro, obłudnie z nikim,
				 bo tego pewnie nie zbędziesz kminkiem.
[N 123: „Nie żarty”]

				 Nie żarty, lecz prawdziwe rzeczy –
				 trzeba się mieć tedy na pieczy.
[N 124: „Niezgodny”]

				 Niezgodni dwaj koci, choć w jednej sforze,
				 nie wytrwa wilk owcy, gdy przy oborze.
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[N 125: „Nie żona”]

				 Nie żona więc na męża robi,
				 lecz zawsze mąż żonę ozdobi.
[N 126: „Niezguła”]

				 Niezguła bywa i żołnierzem –
				 na kury we wsi szermierzem.
[N 127a: „Nie z…”]

				 Nie z każdej jest ręki miara,
				 Bogu przyjemna ofiara.
[N 127b: „Nie z…”]

				 Nie z łakomstwa, lecz z chciwości:
				 więc pochodzi to z zazdrości.
[N 127c: „Nie z…”]

				 Nie z wąsa bywa ślad,
				 lecz z cnoty będzie brat.
[N 128: „Nie zwierzać się”]

				 Nie zwierzaj się nikomu nigdzie –
				 o pożytek twój własny idzie.
[N 129: „Nie zrazu”]

				 Nie zrazu zaraz w kupnie majętności,
				 wprzódy zrozumiej – sąsiad z przyległości.
[N 130: „Nikt”]

				 Nikt nie zgadnie w nocy, we dnie,
				 co napadnie: strzeż się snadnie!
[N 131: „Noc”]

				 Nocą wiele spokojniej sprawisz,
				 ile kiedy świecę zagasisz.
[N 132: „Noe”]

				 Noego korab rodzaj wszelki zachował
				 w potomność – światu od potopu przechował.
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[N 133: „Nos”]

				 Nos w prawdzie kompasem jako los,
				 tylko go szczerością w cnocie noś.
[N 134a: „Nota”]
DO UWAGI PEWNA TERMINATA

				
				
				
				

Nota na czele, nota na papierze –
nie lada praczka znaki wypierze.
Nota na sławie, nota i na cnocie –
nie są zmazane, prawie leżą w błocie.

[N 135a: „Nowy”]
CURIOSITAS NOWIN ŚWIEŻYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Nowe są, świeże, z poczty nowiny,
cuchną jak stare prawie słoniny.
Nowin się badać, o ludziach gadać,
chytrością władać, złością wykładać,
zmyślić nieprawdę, a w falsie zostać.
Czy się więc godzi takiego postać?
Złych się strzec nowin, bo nieodmienne,
dobrym nie wierzyć – te więc niepewne.

[N 134b: „Nota”]
NOTA
O BEZBOŻNYCH I UPORNYCH DŁUŻNIKACH,
TYCH, KTÓRZY NIE POMNIĄ
O PIEKIELNYCH – ACH! – MĘKACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				

Jest niektóre miasto, na które ludzie kraczą,
w którym się mieszkańcy chytrą ludzkością świadczą.
Na ramieniu kota, a w sercu skorpiona
do ich podobieństwa na obraz Scypiona
wyrazić ich chytrość, bowiem na oszukaniu
zawodem sumnienia, duszy więc w zawikłaniu
w takich zostaje, którzy dług zapierają,
prawdy oszukaniem bezbożnie wywracają
prawie jako oślep i bez bojaźniej Bożej,
bez swej ućciwości, bez cnoty, jak i gorzej.
Kto długu nie płaci, kradzież to oczywistna,
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grzech jako na pomstę, ach, jest na wieczność istna.
W oczach gore świeca, bo grzech nieodpuszczony
nie będzie złoczyńcy, póki nienagrodzony
tą restytucyją; duszy swej nie zawodzić,
bo czasu nie będzie, byś chciał potem nagrodzić.
Biada więc takiemu, gdy w sumnienie niewolne
bez satysfakcyjej, upadkiem poniewolne.
Toć nie być swej duszy na jej zdradzie Judaszem,
na wieczność pamiętać, ach, na piekło z tarasem!
Boć iszcz o swą krzywdę, jak o krew swoją woła,
do sprawiedliwości na pomstę cię powoła.

[N 135b: „Nowy”]
MODY NOWE DO STROJÓW ODMIENNYCH

				
				
				
				
		 5		
				

Nowa moda, nowy strój, a na głowie czuby –
wyniosłość ta z przystawką prawie jak do zguby.
Nową modą sadzić się, nową się i żenić –
teraz to wszytko ujdzie, byle co odmienić.
Niestatek jest: co pocznie, gdy i drudzy czynią.
Klatka właśnie na błaznów, którzy są przyczyną.

Stroje modne
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Ilustracja 10. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 73v
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ROZDZIAŁ XIV.
Lit[erą] O
[O 1: „Oba”]

				 Oba do prawa, uporem w zawody.
				 Czy by nie lepiej słusznością do zgody?
[O 2: „O białogłowach”]
O BIAŁOGŁOWSKIEJ CHYTROŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

O białogłowach może się rzec śmiele,
iż nie należą tylko do kądziele,
lecz się wrażają chciwością, swym nosem,
zbytecznie zrzędzą niestatecznym głosem.
Bo białogłowy do złości skuteczne,
z natury chytrej, samołówką sztuczne,
o których dosyć w księgach czytaliście
o przewrotnościach wyrażeniem; iście
wykrętne zdrady, choć przeciw sumnieniu,
nie ustrzeże się nigdy w ich zaćmieniu.

O naturze chytrej

[O 3: „Obietnica”]
O OBIETNICACH SŁOWNYCH

				 Obiecać jest dług pewny,
				 jeśli więc nieodmienny.
				 Obiecać a nie oddać,
				 z trudnością łgarzem władać,
		 5		 chyżego w tym mieć konia,
				 choć oklep aż do błonia.
				Odyskać obietnice,
				 by prawda, jak na nice
				 przewrotem, by dla fałszu
		 10		 z szalbierzem uść hałasu,
				 nie była pojedynkiem.
				 Niech ten dym swym kominkiem
				 wyleci z pijanego –
				 po trzyźwiu mieć winnego.

Pamięć skuteczna
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		 15		 Obietnic gdy jest wiele,
				 przymów się zgoła śmiele.
[O 4: „Obmówca”]
O OBMAWIANIU BLIŹNIEGO

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Obmówca prawie więc kogo krom oczu,
drzewo takowe podłego owocu.
Jest w tym obmówca natury przewrotnej –
bez cnoty, wstydu, chytrością sromotnej.
Język obłudny więc dodaje ducha,
zły duch notuje, pilnie tego słucha.
Z ich-że regestru do jego skonania
jeśli nie przyjdzie, grzech do pojednania.

[O 5: „Obojętny”]
Nota

				 Obojętny który jest w jakiej sprawie –
				 przewrotny, że nieszczery znakiem w mowie.
[O 6: „Obora”]

Dozór

				 Obora u dwora, kędy krowy doją,
				 pilnować doiwa – niech dziwki nie broją.
[O 7a: „Obrazić”]

Napaść

				 Obrazić przyczyną bardzo łacno,
				 przejednać, zabiegać zaś – niesmaczno.
[O 7b: „Obrazić”]

				 Obrazić kogoś choć z prędkości snadnie,
				 do pojednania nie zawsze przypadnie.
[O 8: „Obraz”]
Pozór

				 Obrazy są wizerunkiem pamięci,
				 kto ich naśladuje, ozdobę wznieci.
[O 9: „Obrus”]
O STOŁOWEJ WYGODZIE

Porządek

				
				
				
				

Obrusy do jadła, talerze, noże, łyżki,
stołowe naczynia więc sprzątają z miski.
Obrusem na stole, całonem na mary
rachują się lata, osobliwie stary.
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Chędogo do stołu, a czysto do grobu –
przy swoim staraniu zażywać sposobu.
Wiedzy, apetycie pomiernie zażywać:
nie wszytko na obiad – na wieczerzą schować.

[O 10: „Oby”]

				 Oby było zawsze sumnienie czyste,
				 zbawieniem, pomocy duszy wieczyste.
[O 11: „Obyczaje”]

				 Obyczajów przystojność, dobra w tym maniera –
				 słuszność jest w przyznaniu, bo nigdy nie umiera.
[O 12: „Obżarstwo”]

				 Obżarstwo lubo i pijaństwo:
				 łakomstwo – prawie jak szaleństwo.
[O 13: „Ochłoda”]

				 Ochłodę serca posiłek wznieca,
				 grzać się u pieca kuchnią zaleca.
[O 14: „Ochota”]

				 Ochota z ludzkością niech będzie przyjemna,
				 pozór w takim statku, także nieodmienna.
[O 15: „O czym”]

				 O czym kto nie wie ani więc pomyśli,
				 to po pijaniu nie wczasować przyszli.
[O 16: „Oczy”]

				 Oczom służy dopadkiem apetyt,
				 ile gdzie jest do tego własny byt.
[O 17: „Odbiec”]

				 Odbiec kogo we złym razie
				 chyba ujdzie przy zarazie.
[O 18: „Od deszczki”]
CZYTELNIKOM RZECZ GODNA DO UWAGI

				 Od deszczki do deszczki autora przeczytać –
				 nie trzeba o nim innego już pytać.

Pozorne wiersze
w materyjach
osobne sequuntur
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Księgę z uwagą
przeczytać każdą

				
				
		 5		
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Ludziom potrzebna, by co najdroższego,
bowiem ksiąg godność powód do mędrszego.
Stąd sławy nabyć więc dla pożytku
nad tę zabawę właśnie do użytku.
Z księgi do księgi pamięcią podają
dla wiadomości, nauką zadają.

[O 19: „Od dłużnika”]

				 Od dłużnika niepewnego dzierż
				 plewy, sieczkę i otręby bierz.
[O 20: „Od konika]

				 Od konika ukradką do jakiej skarbnice,
				 a potem przychodzi z stryczkiem na szubienice.
[O 21: „Odmienność”]

				 Odmienności tego świata –
				 płyną rzeką takie lata.
[O 22: „Odmówić”]

				 Odmówił bez omieszkania teraz,
				 wygodził zaś na żądanie zaraz.
[O 23: „Od niewoli”]

				 Od niewoli i poniewolny sługa
				 ledwie się zdać może pilnować pługa.
[O 24: „Od nieużytego”]

				 Od nieużytego uwziętej sforności
				 nie czekać omylnej już dobroczynności.
[O 25: „Odpoczynek”]

				 Odpoczynek folgą według czasu
				 zrobić, nie czekając przeto kwasu.
[O 26: „Od porady”]

				 Od porady do obrady
				 strzec więc trzeba jakiej zdrady.
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[O 27: „Od prawa”]

				 Od prawa pozwani dwie sobie stronie dowodzą.
				 Lubo jeden wygrał, jednak oba smutno przychodzą.
[O 28: „Odpuścić”]
WINOWAJCOM SWOIM
O NALEŻYTYM ODPUSZCZENIU

				
				
				
				
		 5		
				

Odpuść swoje i cudzym grzechy:
nie oglądasz piekielne miechy.
Odpuszczając snadnie innemu,
niźli sobie właśnie samemu,
napasnika zawsze z daleka
mijając, ile złego człowieka.

Jako bliźniemu

[O 29: „Odwłoka”]
WSZELKA WZWŁOKA SZKODLIWA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Odwłoka przyczynę znajdzie,
a wtem śmierć zdradliwa zajdzie.
Zawsze wzwłoka każda szkodzi,
upadkiem miesza i bruździ.
Skoro prędko w czym należy,
do wygody więc zabieży;
nierozgarnieniem pochodzi –
dopiero wtenczas żal rodzi.
Krętu-wętu, już nierychło –
było mokro teraz uschło.
Poniewczasie zgoła darmo,
więc na woły gotuj jarzmo.

[O 30: „Od wracania”]

				 Od wracania głowa boli,
				 a wracając, rękę smoli.
[O 31: „Od złego”]

				 Od złego kiedy chwalba,
				 gotowa tam już hańba.
[O 32: „Oglądać się”]

				 Oglądaj się na poślednie koła,
				 miej ostrożność tę na się zgoła.

Nienagrodzona,
gdy z szkodą
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[O 33: „Oekonomija”]
O EKONOMICZNYCH KSIĘGACH MOICH WYDANYCH
I O ZYSKU Z WYDANIA DOMNIEMANEGO

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Oekonomijej więc pracą wynika,
gdy usiłowaniem, uznaniem przenika.
Więc ludzie bezbożni chytrością obłudną,
żem tak wiele zyskał, nigdy nie dowodną,
na tychże to księgach taksą, złym sumieniem.
Bogdaj przy skonaniu widział wyjawieniem
i przy swym udaniu tej prawdy doznania,
złości czy zazdrości człowieka poznania,
gdy część na rozdawki, a po kopie księga,
a na ich kilkaset, a koszt i mitręga.
Więc ten, co rozgłosił, niech zysku dowiedzie:
ja z nim się podzielę, niechaj do mnie przyjdzie.
Gdy zaś szkodę uzna, więc mi ją nagrodzi
za fałsz popełniony, co usty paskudzi.
Bo ja tylko pszczołą, plastrzem na kramarza –
robię prawie na nich, a nie na szalbierza.

[O 34a: „Ogień”]
O OGNIU ELEMENTALNYM WYGODNYM

				
				
				
				
		 5		
				

Ogień więc w kominku naturę ogrzewa,
kuchnia zaś żołądek posili z warzywa.
Ogień naturalny i materyjalny
straszny, gdy z przypadku, a kiedy nawalny,
nikomu więc nie da, lecz szkodę uczyni,
a przez nieostrożność sam sobie zawini.

[O 34b: „Ogień”]
O OGNISTYCH GÓRACH,
KTÓRE W RÓŻNYCH KRAINACH USTAWNIE GOREJĄ

				
				
Objaśnienie 				
dowodne
potępionym 				
		 5		
Widok straszliwy 				
				
				

Ogień jest rzecz straszna zapaleniem miny,
straszniejsze podziemne gdy z piekła kominy.
Są dowodem jasnym na grzeszników, groźbą,
więc ludzie dopiero modlitwą i prośbą.
Strach ma w trwodze oczy – każdego przenika,
przy tych widowiskach na sercu wynika.
Gdy po zmartwychwstaniu Boskim się wydały
po różnych krainach, w lot się pokazały
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dla sprawiedliwości w złym życiu na ludzie,
jak się kto zasłuży, kiedy sądzić przyjdzie.
Chrystusowe męki w krzyż wizerunkami,
tym szli torem święci, gdy męczennikami
cierpieli dla chwały, dla swego zbawienia,
by swej zguby uszli i do potępienia.
W ośmdziesiątym pierwszym roku narodzenia
Boskiego wynikły, ach, do podziwienia,
ogniste gdy góry, według namienienia
wyżej o tym, gdzie są onych ze imienia.
Prawie bez przestanku aż się ziemia trzęsie,
kamienie, popioły na trzy części niesie
świata: na kilkaset mil kraj zasypało,
od srogiego ognia aże morze wrzało.
Są i inne góry w płomieniach na wieki,
więc i potępieni cierpią tamże męki,
z których, gdy huk z grzmotem, jakoby świat upaść
miał, by już do szczętu lada kiedy przepaść.
Z ludźmi zapadają miasta, kraje, włości –
w każdym roku słychać – dla grzechów i złości.
Pisać, czytać, słyszeć i wiedzieć te dzieła
niepodobna wszytko wyrazić do wiela,
jakie są straszliwe, gdy powietrza dymią –
niemal tam wszytek świat, dzień z jasnością zaćmią.
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Znaki czasu

Nota

Konsyderacyje

O mocy i ogniu
Cud dziwny
Potępieni

Ruiny srogie

[O 34c: „Ogień”]
O ZŁYM, NIEUCHRONNYM PRZYKŁADZIE

				
				
				
				
		 5		
				

Ogień więc do ognia niemylnie przydaje,
gdy młodemu wódkę abo wina daje.
Ogień, gdy każdego pomiernie ogrzewa,
naturę posila oraz i odziewa.
Ognia acz z wygodą, a potem i wody –
żyć pomiernie trzeba dla swojej ochłody.

[O 35: „Ogórki”]

				 Ogórki z mięsem smaku dodają,
				 powód natury przy nich zadają.
[O 36: „Ogrody”]

				 Ogrody jarzynne zagonów posiłki:
				 gdy nieczęsto plewią, będą z nich omyłki.

Lekkość

Miara
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[O 37a: „Oko”]
WZROK DO GRZECHU POBUDKA
Nota

				
				
				
				
		 5		
				

Oko pobudza do samej złości
naturę, bardziej do cielesności.
Oko jest sercu oknem czujności,
czy szylwach stróżem wstrzemięźliwości.
Oko więc czyste do myśli okno:
strzeż się złej chuci, by nie wypukło.

[O 37b: „Oko”]
O WZGARDZIE BLIŹNIEGO PRZEZ LEKKOMYŚLNYCH

				
				
Lekkości 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
Niewdzięczności 				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Oko bywa znakiem, kto kogo przenosi,
gdy więc wyżej gębę niż nos swój podnosi,
z hardej pychy wzgarda nadstawia niestatkiem,
z tej lekkomyślności dworują przypadkiem,
pytając o takim dawno panem został,
kiedy niewielmożnym na ohydę przystał
najbardziej pozorem, skąd szyderstwo walczy
przez te nadymania, w tym się taki znaczy.
Znajomych nie widzi, dawną przyjaźń stronić –
zaraz znać chytrego, jakiego się chronić.
Głuch za dobrodziejstwa z wyświadczenia chęci,
kto mu dobrze czynił – oślepł na pamięci.
Rozum w zamydleniu, próżnej chwały dosyć:
z daleka takiego mijać go i znosić.
Wet za wet, suchy wiatr przewrócić na nice,
niech na tę niewdzięczność nie patrzą źrenice.
Bo na tych zwyczajnie notą bywa kreska:
jak galią, tak chwalią – próżna takich łaska.
Na co się wynosisz? O takich nie dbają;
owszem, ich więc lekce ludzie poważają.

[O 38: „Okno”]

				 Okna w lecie z rana mają być otwarte,
				 zdrowiem od zaduchów nie były przywarte.
[O 39: „Okręt”]

				 Okręt gdy na morzu, a wiatr go popycha
				 podczas nawałności – niejeden w nim wzdycha.
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[O 40: „O, ladaco”]

				 O, ladaco jest, grzech niewinnie kogo bić;
				 lepiej na złodzieja, skarawszy, schować wić.
[O 41: „Olbrzym”]

				 Olbrzymów srogie postury, pozorni, widoczni byli,
				 władzą swoją i mężnością więc stałe były ich siły.
[O 42: „Olejek”]

				 Olejek wonny jako oliwa,
				 sercu od niego folgi przybywa.
[O 43: „Olej”]

				 Oleje w post wszelkie znacznie gardła drapią;
				 najbardziej z rzepiku – aż od niego chrapią.
[O 44: „Olendrzy”]
O OLENDERSKICH KRAINACH Z NARODEM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Olendrzy w dzikości czy otchłań heretyctwa
różnych, zgromadzeniem wszelkich sekt ‹z› bezpieczeństwa
słyną; do wiar błędnych, gdy się tam ściek znajduje
gęsto w placach zborów, które się tam funduje
srogimi bluźnierstwy – jak to ścierpieć może
ziemia? – tak kalwinów, jak adamistów łoże,
lutrów i manistów, tam ugonotów kupy,
schadzki i duistów, nuż aryjanów trupy,
trynistów i Żydów; walą się jak do zupy
wszelkiego pogaństwa ni do piekielnej huty.
Dopieroż swywolnych apostatów są gniazda –
tam więc jest dla nich tor, pewnym gościńcem jazda.
Ateistów głupstwo tam też swą trzymają górę,
by kędy jako tam do bluźnierstw mają porę.
Ich zwierzchność sprawą, gdy na burmistrzach rządy,
bo pana nie znając, przeto tam trwają błądy.
Kupiectwami idą jak właśnie mechlerstwem,
wykrętnym przemysłem, różnym żyją szalbierstwem.
Z Indyji korzenia z handlu nie wypuszczają,
póki z nich olejki wprzód nie wyprasują.

O tym narodzie
różne są okoliczności do uwagi

Wiary różne
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Tak i innym wszelkim to się towarom dzieje,
w istnych przewrotnościach bez ich sumnienia wiedzie.
Wełny lub są z Polski – olenderskie to sukna,
także i z przędziwa najprzedniejsze płótna.
Szalkami i zboża z Polski już przeważają,
jako chcą prawie ceny ich umawiają.
Łakomstwem każdą rzecz w swych portach zabierają,
a do pożywienia lepszym stąd przeszkadzają
Rzymskim katolikom; jak się z nich urągają,
w bluźnierskich sektach paszkwilmi znieważają,
złością, naśmiewiskiem bezwstydnej prawie miary.
Przecie kiedykolwiek wiszą nad nimi kary?
Panem swoim własnym gardzą, królem hiszpańskim,
zajadłe rebelie uporem są szatańskim,
aby z swej zwierzchności jak się im dotąd wiedzie,
gdy w lidze z inszymi przy nierządnym są rządzie.
Już to było dobrym początkiem zakrojony,
lecz z pewnej przeszkody dotąd jest umorzony.
Kiedyżkolwiek przecie pomienionym burmistrzom
w dokończenie przyjdzie, jako też i ministrom.
Kur im na odmianę zapieje swego czasu,
do szczętu to będzie znak upadkiem i do kwasu.

[O 45: „Omylny”]

				 Omylna czasem, choć ufna nadzieja:
				 darmo się zawiedli jako też i ja.
[O 46: „O niepodobne”]
Nota

				 O niepodobne rzeczy nie śmiej wiele –
				 lepiej się z tym zatrzymać do niedziele.
[O 47: „Opak”]

				 Opak wszytko czynisz – na nice wywrócisz,
				 przez takowe skutki sprawy swoje zniszczysz.
[O 48: „Opiekun”]
O OPIEKUNACH SIEROT POZOSTAŁYCH
NOTA
Uwagi

				 Opiekun niech się długo przy tym nie piecze urzędzie,
				 niech wcześnie dosyć czyni, póki słuszność nie dojedzie
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				 prawdy; sierot przy opiece niechaj wczesna będzie krydka,
				 aby mu na onym świecie nie była zmazą lubryka.
[O 49: „Opuszczony”]

				 Opuszczeni w nieszczęściu jakim od ludzi,
				 niechajże ich sam Pan Bóg czerstwi i budzi.

Nadzieja ufność

[O 50: „Orać”]

				 Orać, siać dobrze według swego czasu –
				 użyjesz żniwa i do chleba nawet kwasu.

Wygoda

[O 51: „Orfeusz”]
O MUZYCZNYCH MELODYJACH
RÓŻNE AKTY

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Orfeusz wesoły aktem melodyji:
kto swej jakiej nie ma skrytej komedyji?
Harmonija jego przy swojej muzyce –
powód do ochoty, w kompanijach tańce.
Więc wdzięcznie przygrawa swoją harmoniją,
nawet i zwierzęta ten głos nie mijają.
Muzyka pobudką wesela i smutku
według fantazyji – jak w sercu, tak w skutku.
Jest też rozerwaniem w jakiej więc przygodzie
na czas, wedle myśli abo na przeszkodzie.

Chwile
przemijające

[O 52: „Orysteleczka”]
HISTORYJA O ORYSTELECZCE, KRÓLEWNIE,
Z ALFONSEM

				
				
				
				
		 5		
				

Orysteleczka, kreteńska z korony królewna,
wychowana przy swym państwie, będąc tej krwi jawna,
z niepowściągliwej natury skutkiem powierzenie
zaszło tedy i z Alfonsem śmiercią umorzenie.
Za moment marnej uciechy z sobą się złączyli –
zaślepione są miłości – gdy krwią zapłacili.

Historyja
amoratów

[O 53: „Orkisz”]

				 Orkisz podobny jęczmieniowi ziarnem,
				 gdy jest w stodole – a w spichlerzu panem.

Pożytek
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[O 54a: „Orzeł”]

ORŁOWIE LOTEM SWYM
SĄ ZNAMIENICI NA POWIETRZU

				
				
				
				
		 5		
				
Przygoda 				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Natura powodzi

Orzeł swoim lotem i wyniosłością
wzbija się impetem górną śmiałością.
Orzeł jest widoczny królów pieczęcią,
znakiem, utwierdzeniem, prawie pamięcią.
Orłem trzeba łowić, podarkiem robić,
chcąc czego dokazać, komu dostąpić.
Orli kamień ma te swe własne cnoty,
gdy w dolegliwościach różne istoty:
służy białogłowom dla porodzenia,
skutkiem do potomstwa oswobodzenia.
Na orłów pioruny z burzy nie biją,
nawet się natenczas nad chmury zbiją
lotną wysokością; król jest nad ptastwem
władzą, siłą, lotem, także i męstwem.
Na słońce radł patrzy, iż jest wybornym,
chociaż w swoim wzroku jest niepozornym.

[O 54b: „Orzeł”]
O ORLE KRÓLESTWA POLSKIEGO
Aluzyja państwa

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Orzeł dzielnością, lotem, koronny
od drapieżników zawsze obronny,
starożytnością tudzież zacnością
w Królestwie Polskim i wyniosłością,
herb wizerunkiem, ozdobą wielką,
bystrym zaszczytem, obroną wszelką.
Berłem kierując z wszechmocnej ręki,
z błogosławieństwem na potomne wieki
niechaj panuje, póki stać świata,
w swojej całości na żyzne lata.

[O 55: „Orzech”]

Nota

				
				
				
				

NOTANDA PEWNE DO UWAGI

Orzech, niewiastę, osła z stokfiszem
czym twardym częstuj, a nie czym inszem,
bo te gromadki jednej natury:
trzeba ich w grzędę jako i z kury.
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		 5		 Pożytek nie jest, gdy im nie kara,
				 w sfornej potrzebie nie będzie para.
[O 56: „Osiwieć”]

				 Osiwieć trzeba prawie od frasunku,
				 kiedy więc niemasz u kaczmarza szynku.
[O 57a: „Osobliwy”]

				 Osobliwa powinność być każdemu ludzkim,
				 nie pokazując zgoła grubijaństwa przy kim.

Myślenie

Ludzkości ochota

[O 57b: „Osobliwy”]

				 Osobliwy defekt cudze sprawy ganić
				 przeciwko ludzkości, kogo nie ma za nic.
[O 58: „Ospy”]

				 Ospy ziarniste – przyczynek ‹z› ustawy –
				 gdy do intraty, oddać bez zastawy.
[O 59: „Ostatnia”]

				 Ostatnia poniewczasie dopiero smakować –
				 ile gdy się to stało, nie rzecz już żałować.

Nota

[O 60: „Ostrożność”]

				 Ostrożność nigdy nie zaszkodzi,
				 mierna oszczędność nie przeszkodzi.

Uważanie

[O 61a: „Ostatni”]

				 Ostatni dopiero do kościoła chodzi,
				 choć przy dzwonnicy tuż mieszka i siedzi.

Leniuch

[O 61b: „Ostatni”]

				 Ostatniemu po obiedzie łyżka,
				 kiedy się już wypróżniła miska.
[O 62: „Ostro”]

				 Ostro, lecz zgoła roztropno,
				 a nie tak będzie okropno.

Uwagi
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[O 63: „Oszczędnie”]

				 Oszczędnie z baczeniem tam, gdzie ma być respekt,
				 w swoim nie pokazując domu sknerstwa defekt.
[O 64: „Oszukać”]
Sumnienie

				 Oszukać w czymkolwiek swego bliźniego
				 niesłuszna, i Żyda, choć niewiernego.
[O 65: „O tobie”]

Trafunek

				 O tobie była dopiero wzmianka,
				 a w progu zaraz stanie Cyganka.
[O 66: „O Tatarach”]

Nieprzyjaciel

				 O Tatarach rzecz jest pewna, że są zdradni jako wilcy,
				 na osady lu‹d› ubogi prawie jako rozbójnicy.
[O 67: „Otóż”]

Ostrożność

				 Otóż tobie wczorajsze są żarty –
				 więc dziś tego nie nadgrodzą karty.
[O 68: „Owca”]

Zabiegłość

				 Owcę odłącz parszywą od stada,
				 by na wszytkie ta nie padła wada.
[O 69: „Owies”]

Wygoda

				 Owies ziarno nie tylko dla kobył –
				 różnym rzeczom z wygodą więc przybył.
[O 70: „Owo”]

				 Owo ja też do jakiej pomocy
				 dla zarobku, tak we dnie, jak w nocy.
[O 71a: „Owoce”]
Miara

				 Owoce chłodzące młodego budzą,
				 starego zaś studzą, białogłów łudzą.
[O 71b: „Owoce”]

				 Owoce powodem są do łakomstwa;
				 mierno ich używać – uchodź lekarstwa.
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[O 72a: „Ojciec”]
O POTOMSTWIE MAŁŻEŃSKIM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Ojciec bez syna to nie nowina,
ile w małżeństwie różna przyczyna.
Ojcowie nasi na dziatki pracują,
pociecha, gdy się przystojnie sprawują.
Czynić niezdrożna tymże łaskawością,
mając w szafunku prawie ostrożnością
różność – choć z dobrych rodziców są dzieci,
nie dufać przecie, karność mieć na pieczy.

Dziatek
dyspozycyja

[O 72b: „Ojciec”]
MIĘDZY RODZICAMI A POTOMSTWEM
PEWNE TRAHEDYJE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				

Ojciec w swym małżeństwie mając własne dziatki,
które są spłodzone prawie z jednej matki,
więc osierociały ojciec przy swych dzieciach
mieszka dla wygody, jak to już przy zięciach.
Póki więc stawało, póty jaki respekt,
gdy się wyprzątnęło – nietrudno o despekt.
Lekce go ważyli, już był na przeszkodzie,
a coraz tym bardziej zniósł, choć w niewygodzie.
Więc rady używa, mając pewną skrzynię,
co raz im o swojej po śmierci puściźnie
powie: o zastawach, że ma w niej klejnoty
bogate od złota, w srebrze, różne noty.
„Są już moje własne, z dorobku i prace,
ale aż po śmierci z nich będą kołacze”.
Więc dopiero ojca dziatki go szanują,
do wszelkich już wczasów z wygodą winszują.
Gdy potem umiera, pogrzeb odprawiwszy,
skoro na puściznę skrzynię otworzywszy,
te trzy więc klejnoty w tejże znalezionej:
kij, kamień, wór ziemi sztucznie oprawiony
przy takim napisem: „Kamień – znak ubóstwa”;
na wór zaś ziemi, że już nie miał ziemstwa
żadnego, tylko kij, dla karania dziatek.
Jak mają szanować ojca ten przydatek:

Szafunek rodziców jak ma być
ostrożny
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		 25		 „Za żywota wiedzieć, jako komu dobrze
				 czynić więc należy, niech dla nich nie żebrze”.
[O 73a: „Ojczyzna”]
GDZIE DOBRZE, TAM OJCZYZNA

				
				
Gdzie rząd i po- 				
kój, tam i żywot
				

Ojczyzna się tam znajduje,
gdzie komu dobrze się dzieje,
pamięcią kiedy z uciechą,
wszelaką wygód pociechą.

[O 73b: „Ojczyzna”]

				
				
				
				
Ukontentowanie

Czas płaci, czas
traci

Ojczyźnie przysługa z jakiej przygody
słuszna rzecz, wdzięcznością użyć nagrody.
Urodzeniem ojczyzna każdemu miła –
bogatych, ubogich żywi „Aquila”.

[O 74: „Ozdobny”]

				 Ozdobne złoto i obfite lata,
				 tych nie zapomnią ludzie tego świata.
[O 75a: „Ozimina”]

				 Oziminę siać jeszcze w fartuchach,
				 a jarzynę zaś prawie w kożuchach.
[O 75b: „Ozimina”]

				 Oziminy, jarzyny, także łąki, sady
				 przy dobrych urodzajach, gdy im niemasz wady.
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ROZDZIAŁ XV.
Na literę P
[P 1: „Pacierz”]

				 Pacierz codzienny jest święty modlitwą do Boga,
				 bo bez powszechnego chleba niewygoda sroga.

Powinność

[P 2: „Palec”]

				 Palcem mają notę, gdy mądre są słowa,
				 więc od niestatecznych ginie takim sława.
[P 3: „Pamięć”]

				 Pamięcią wiedzieć pewne wygody
				 komu i sobie są od przygody.

Nota, obmyślenie

[P 4a: „Pan”]
PAŃSKI RESPEKT POTRZEBNEMU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Pan uczynnością bywa dobrotliwy,
sługa wdzięcznością musi być cnotliwy.
Prawie pan baczny i za ojca słynie,
gdy przy ucisku dobrodziejstwo płynie.
Pańska powaga, jego szczodrobliwość,
ubogim pomoc to jego wielmożność.
Skrzywdzić i skąpić – prawie nad naturę
przeciw słuszności, niech pan bierze miarę.
Sobie i komu z nieba gdy dostatek
jest, chwała Bogu, dać też na podatek.
Pan gdy nie z pana, ludziom bywa ciężki,
stąd są obmylne do pożytków ścieżki.
Panom obrada, intrat im przybywa,
ubogich ucisk – żywności ubywa.
Łaska więc pańska na pstrym koniu jedzie,
spuścić się na to – już oklep pojedzie.

Powaga pańska
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				 Panowie teraz ubogim nie dadzą
				 żyć, bo o większych prowentach swych radzą.
[P 4b: „Pan”]
O PAŃSKIEJ POWADZE I JEGO WIELMOŻNOŚCI

				
				
O tymże 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
Bliźniego respekt 				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Piękna być panem z Boskiej opatrzności,
piękniejsza ludzkość przy jej przychylności.
Dzieło jest Boskie, znak błogosławieństwa,
użyje państwa szczęściem dostojeństwa.
Gdy jest przystępny bez swej wyniosłości,
przyjmie każdego bliźniego z miłości.
Pan taki panem, bo cnotę wyraża
sprawiedliwością; konterfekt obraza
nie szpeci Pana; pokora miłością
nie wynosi się pychą ani złością,
lecz miłosierdziem ubogiemu stanie
dank, do pochwały gotowe przyznanie,
przykład dobroci, lekarstwo sumnieniu,
duszy posiłkiem, pomocą zbawieniu,
bez wszelkiej krzywdy, miarą przy słuszności,
co gdy z miłości, to i z uczynności.
Pan za Pana poznany był z Nieba,
przy wielu cudach połomaniu chleba.
Każdy w swym stanie, w każdej intencyi
niech ma swój przystęp do audyjencyi.
Ekspedycyją długo ich nie nędzić,
ludzi ubogich, suplikę uprzedzić.

[P 4c: „Pan”]
O TEJŻE PAŃSKIEJ POWADZE
NOTA

				
				
Uwagi 				
				
		 5		
				
				
				

Panom rzecz słuszna do tejże powagi:
czeladź z panami niechaj bez uwagi
służy; ostrożność, na czym więc należy,
w prywatnych sprawach wszytkiemu zabieży,
w której różności w pospolitowaniu
władnej zwierzchności – honor w zatrzymaniu.
Gdy gość w dom przyjdzie, słudzy się wmieszają,
co państwo gada, to oni słuchają.
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Rozdział XV. Na literę P

[P 4a-6a]

Stąd zamieszanie, gotowe lekkości,
w plotkach zuchwałość, rzewniące krewkości.
Niech na ustroniu sługom będzie miejsce,
pan z panem ufnie rozmówi się iście.
Sługom powinność, a panu wygoda:
niech o tym nie wie, w czym ma być już zgoda.
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Nota

[P 5: „Pani”]
O ZAMĘŻNYCH DAMACH PEWNE OSTROŻNOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Panie zamężne więc mężom, nie sobie,
mają wygadzać pomyślnie w tej dobie;
prawdziwym sercem kochając, wiernością,
aby wzajemną wiodło się miłością.
W strojach dla niego, a nie dla innego,
upodobaniem użyć powinnego;
w swym powołaniu wiarą i miłością,
przy posłuszeństwie, także uczciwością.
Lepiej stąd stawiać modą ni rarogi,
niżeli mężom swym na głowie rogi.
Chore w połogu z małżeństwa pożytku,
te odprawiwszy, brać się do użytku.
Nie o łóżku, też i innym staraniem,
czy z mężem zawsze kłótnie z szemraniem?
Wstyd! Grzech dla ślubu! Mieć to na baczności:
musi być żona pod mężem zwierzchności.
Z połog pieszczoty, na czym się też mylą
mężowie właśnie, jak brodę ogolą.

Wokacyja
powinności

Nota

[P 6a: „Panna”]
O PANIEŃSKICH MADAMOISELACH
W SWYCH RÓŻNOŚCIACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Panny, gdy dojźrzałe, ckną sobie, lecz wskrycie,
że długo prowadzą w panieństwie swe życie.
Chociaż w domu panna swoją ma wygodę,
woli przecie za mąż na własną swobodę.
Sama i natura do tego ją wodzi
w żądzy myśli, w skutku i ze snu obudzi.
Panny więc niektóre, żeby też zrzędziły,
rady zgoła z duszy, by paniami były.

Natury dzieła
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		 15		
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Panna młoda w ślubie jak nieochotniejszą,
więc gdy po weselu, dopiero weselszą.
Która do ołtarza zażyła przywary,
kiedy natenczas w deszcz te przypadły wiary.
Miejska gdy ziemianka, jaka o tym mowa,
że jest z promocyi ślachcionka portkowa.
Panny choćby były piękne jak obrazy,
gdy w nieochędostwie – za nic to nie waży.
Panny z swej ckliwości lada co bądź jedzą:
krupy, krochmal, kredę, skąd z nich prawie szydzą.
Jedna więc nieszpetna trunkiem z kałamarza
inkaust pijała – w grób miasto ołtarza
poszła; to czyniących, aby były blade,
dla dźwięku lekkości stąd wchodzą w przygodę.
Więc już ni do stanu, gdy skon jej żywota.
Truć się? – do kośnice otwarte są wrota.

[P 6b: „Panna”]
O PEWNEJ PRZYGODZIE ŚMIESZNEJ,
WIĘC PRZECZYTAWSZY UCIESZNEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Panna od swej pani do doktora bieży,
więc znakiem sekretnym w śklenicy swej dzierży.
Wtem pewny znajomy trafił się na rynku,
mniemał, że to wino, wydarł jej to z ręku.
Chcąc, by pokosztował, lecz mu było kwaśno –
śklenicą o ziemię z gniewem ciśnie raźno.
Pannę zdespektował, ledwie nie uderzył,
wzad wraca do pani, bo się był zamierzył.
Która gdy przyszedszy, o tej sprawie czyni,
co się stało w rynku, więc napaść obwini.
Pani się zadziwi z uciechą z trafunku,
więcej jej pomogło niż lekarstwo w trunku.
Ów, jak po syropie, ckliwo eruptował,
więc z tej konfuzyjej w domu się ukrywał.
Baby też ‹w› natręcie sprawę zrozumiały,
stąd się naśmiewiskiem prawie urągały.
Nie być kuryjozus, dać pokój na drodze
ludziom przechodzącym – stąd bywają drożdze.
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[P 7: „Panegiryk”]

Niedyskrecyja
				 Panegiryki, prefacyje oratorskiej kompozycyjej –
				 grubijańska w tym gratitudo, gdy nie według jej intencyjej.

[P 8: „Pański”]

				 Pańska to bowiem właśnie komu dobrze czynić,
				 a w ukrzywdzeniu jakim bliźniego nie winić.
[P 9: „Papier”]
PAPIER PRZY KORESPONDENCYJEJ

				
				
				
				
		 5		
				

Papiernia z szmat różnych niejako praczka
na papier wyrobi, chociaż nie szwaczka.
Papier zwykł użyciem wyrażać słowa,
kiedy dość bliskością nie może mowa.
Więc sam przez się papier próżno blakuje,
gdy bez znaku – pisma wtenczas brakuje.

Sposób
do wygody

[P 10: „Papuga”]

				 Papugi swą pięknością są ozdobne wszędzie,
				 w‹z›rostu różnego, ‹w› farbie, ucieszne w gawędzie.
[P 11: „Paskwalina”]
O PASKWALINIE Z RODU KRÓLEWSKIEGO

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Paskwalina nadobna, z ziemi będąc włoskiej,
z rodzaju królewskiego, niedaleko morskiej,
gdzie nietrwałym kochaniem w żądzy ‹z› Oliwerem.
Nim z nim przyszło w rozmowę z tymże kawalerem,
różne były afekty w miłości podobne,
krótko uciech zażywszy, rządziła w Lizbonie.
Świat prawie jako klatka niby jak na błaznów,
więc więcej niż na ptaków do pieczenia rożnów.
Bo to ‹w› sidła wplątanie jak do labiryntu,
niby jaka choroba na serce Hiacyntu.
W posiłku biedna pomoc, człowiek jak w rozpaczy,
w różnych myślach jak nieswój na upadek znaczy.
Apetytu nie pytaj, o sen w nocy trudno,
jeśli do wesołości, jeszcze gorzej nudno.

Natura

336

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

		 15		 Szczęśliwy, kto rozumem swe miarkuje żądze,
				 kto się w tym nie da uwieść z kądziele do przędze.
[P 12: „Paszkwile”]
O PASZKWILNIKACH PRZECIW BLIŹNIEGO
NOTA

				
				
Uwagi 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Paszkwile przeciw prawu będąc zakazane,
przez duchownych słusznością, wyrokiem zmazane
w każdym sądzie mają być tą sprawiedliwością,
iszcz własny przy dowodzie karan surowością
był według sumnienia dla sławy bliźniego,
przez ten umysł szkradny jako bezbożnego.
Starych Rzymian paszkwinat na ulicy w Rzymie
bez nosa, rąk, uszów statuą, złe plemię,
stoi; dowód zuchwalca, gdy katem karano
i gorszą coraz śmiercią prawa warowano,
gdy z jadowitej złości wyrazi litery,
ach, przeciwko sumnieniu właśnie jak i czary.
Więc przez dekret i zły duch spali to złoczyństwo,
strach w tym duszy bezbożność pełnić bezeceństwo.
Zabójca cudzej sławy na to podobieństwo
prawem wiecznym, doczesnym traci bezpieczeństwo.
Udać, zmyślić podmiotem, co się więc nie godzi,
jako taki swe życie i na śmierć zawodzi.
Jak może być bezpieczen przy takim sumnieniu,
gdy przeciw rozumowi gwałt cierpi na mieniu?
Bowiem to z zazdrości dowód, uwzięciem na pomstę
przychodzi tam z odwagą na takową chłostę.

[P 13: „Pasterz”]
Ostrożność

				 Pasterze powinnością do wszelkiego bydła,
				 wiarą, cnotą strzec szkody, byś stąd uszedł sidła.
[P 14: „Pasternak”]

Dowód

				 Pasternak z wnątrza kamień ruszy
				 i z miejsca swego więc poruszy.
[P 15: „Patronowie”]

Prawo

				 Patronowie ludzkich spraw, różnych interesów,
				 szczerym służą afektem do słusznych procesów.
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[P 16a: „Patrzeć”]

				 Patrz zawsze pierwej, co tobie wadzi,
				 niech mają pokój twoi sąsiedzi.

Invidia

[P 16b: „Patrzeć”]

				 Patrzyć na to, a nie zażyć –
				 wodę w przetak właśnie mierzyć.
[P 17: „Październik”]

				 Październik już straszy, w kożuch piec przypomina,
				 odzież i na drewka rozgrzać się u komina.

Miesiąc

[P 18: „Paznokcie”]

				 Paznokcie u rąk w piątek obrzynać,
				 zdrowo na zęby wtenczas poczynać.

Nota

[P 19: „Pelikan”]
FIGURA MĘKI BOSKIEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Pelikan własnym wizerunkiem matek
na odchowanie swoich własnych dziatek;
krwią swoją własną odchowa ich gniazdem –
ta miłość znakiem; inny jest przykładem,
jest i figurą Chrystusowej męki,
gdy dla nas cierpiał Krzyż Święty na wieki.
To odkupienie jest z samej miłości
za grzechy nasze dla sprawiedliwości.

Figura miłości

[P 20: „Perła”]
O PERLE, KLEJNOCIE UDATNYM

				 Perła, klejnot ozdobny
				 i do stroju sposobny,
				 do lekarstw jest usilny,
				 ile sercu posilny.
		 5		 Damom w stroju ozdobne,
				okazale podobne.

Klejnot

[P 21a: „Pewny”]

				 Pewne nowiny! Jako więc kędy –
				 wymyślnych bajek jest wiele wszędy.

Bajki
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[P 21b: „Pewny”]
Utwierdzenie

				 Pewny przy sumnieniu będzie to świadek,
				 do zeznania prawdy dobry przykładek.
[P 22: „Pewniejszy”]

				 Pewniejsza droga, kiedy na lądzie,
				 niżeli obiad sprawić na ledzie.
[P 21c: „Pewny”]

				 Pewne dla niepewnych rzeczy,
				 gotowa baczność na pieczy.
[P 23: „Pfe!”]
NA ODRAZĘ PRZEZ JAKIE CUCHNIENIE
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Pfe, kiedy cuchnie a nieuczciwością,
większy to jest smród, gdy z dolegliwością!
Gwoli gdy boli, a gdzie przy tym cuchnie,
nie ujdzie żartem, póki nie wydmuchnie.
Bo swąd zarazą, aże głowa boli –
tam biesiadować długo nie pozwoli.
Gdzie śmierdzi – boli, odwrotem cuchnie,
ujść z tego domu, kiedy więc nie pachnie.
Z grubej przymówki podobne kadzidło –
znać po szczerości wyjdzie z woru szydło.

[P 24: „Piastunka”]
Ostrożność

				 Piastunki, mamki więc z dziećmi – warownie:
				 nie sypiać z nimi, przestrzegać się skromnie.
[P 25: „Piątkowy”]
NOTANDA PEWNE DLA ŻARTU

				Piątkowe śpiewanie,
				niedzielne śniadanie,
Kuryjoza 				 babi w kiermasz taniec –
				 słaby tego koniec,
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ranne także deszcze
nie w pożytek jeszcze.
W utracie muzyka
więc boleść wynika.
Przy długu biesiady –
prawie są zawady.
Krotofile w ciżbie –
jak z niedźwiedziem w izbie.
W nieszczęściu pociechy,
przy trwogach uciechy.
Organy w chorobie,
a grubarz przy grobie.

[P 26: „Piękno”]

				 Piękno przyznaniem z cnoty, gdy jest dobry człowiek,
				 prawie do szczęśliwości niechaj mu służy wiek.

Nota

[P 27: „Piękność”]
O URODZIE I PIĘKNOŚCI POWABNEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Piękność urody, pozór obrazowi,
by jeno Wenus – nie był ku grzechowi.
Piękność każdemu jest upodobaniem,
pokora przy tym u mądrych jest zdaniem.
Zmienne piękności prawie są omylne
własnym przyznaniem, w strzymaniu niesilne.
Piękność białogłów – półmisek cynowy:
mięso nań włożyć, zaraz się odnowi,
będzie jak insza; choć angielska cyna,
nietrwała ich płeć – czy ona, czy inna.
Prędka odmiana z kuchni potraw w misy:
zdjąwszy perukę, będzie potem łysy.

[P 28a: „Puls”]

				
				
				
				

O PULSACH

Sławny medyk pulsu maca w palcach,
gdy się nie domaca, to szuka w kacach.
Ten eksperyment był u cesarza –
jest to z powieści pewnego łgarza.

Uwagi różne

Nota

340

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

[P 29: „Piekło”]
O PIEKLE, KTÓRE JEST NA UKARANIE POTĘPIONYCH,
WIZERUNEK

				
				
Ostrożność 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
		 30		

Piekło bezdenne grzesznych wiecznością
na ukaranie, sprawiedliwością;
jasny głos strachem bywa, sumnieniem
to potępienie grzesznych, zgubieniem,
gdy oślep idą zapamiętali
w rozkoszach zbytnich, gdy nie wytrwali.
W żądzy naturą i w namiętności,
jak bez rozumu żyć w bezbożności.
A tak występek, grzech przy wyznaniu,
żal przy pokucie więc w pojednaniu,
aż strach z jęczenia, same drży piekło,
grzech rozkośników zgubą zawlekło,
gdy niedowiarków w swym zaślepieniu
więc aż po śmierci w tym zapadnieniu.
Dopiero widzą, co cierpieć muszą
za różne zbrodnie spólnie z pokusą,
fakcyje, złości – ubóstwa nędzą,
ile z łakomstwa do piekła pędzą
więc z hardej pychy, żeby dokazać
ach! bez respektu, choć wiarę zmazać.
Ateistowie ludźmi niegodni –
czy tam, jako tu, będą swobodni?
Prasa ubogich, kościoły święte
z twej uwziętości w krzywdach przeklęte.
Na ogień wieczny pomsta cię czeka
sprawiedliwością, złego człowieka.
Dokazujesz tu na złość prywatą,
nie wiesz o duszy, że jest podniatą
złego sumnienia; zapamiętali!
Głupi w tym rozum, niedoskonały.

[P 30: „Pieniądze”]

Próżności

O PIENIĘŻNYM DOSTATKU
NOTA

				 Pieniądze, godności, także i dama,
				 różna więc na ten skarb będzie już jama.
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Rzecz pewna: pieniądze wiele przemogą,
jednak nimi śmierci nigdy nie zmogą.
Tę własność zwyczajem pieniądze mają –
wszytkiego dostanie, chciwie zbierają.
Są samą wygodą – nie tylko chleba
kupi do żywności, jako i nieba.
Nigdy się pieniędzy ludzie nasycić
nie mogą, do śmierci dopiero dosyć.
Które więc zwyczajnie lica nie mają,
z chudoby się jednak już wyjawiają.

[P 31: „Pierwszy”]

				 Pierwszego sobie nie opuszczaj kupca,
				 na upartego byś nie trafił głupca.
[P 32a: „Pierzcień”]

				 Pierzcień jest znakiem afektu dobrego,
				 ludzką ozdobą, przyjaźnią ślubnego.
[P 32b: „Pierzcień”]
O PIERZCIENIACH METALOWYCH RÓŻNYCH
DLA DŁUGIEGO ŻYCIA UŻYWANIEM
PRZEZ WSZYTEK CZAS,
KAŻDEGO DNIA ODMIENIAJĄC MIANOWICIE;
NA TYCH PIERŚCIENIACH
WŁASNE NARYSOWAĆ PLANETY

				 ☉ Pierzcień niedzielny Słońca ma być złoty,
				 ☽ a w poniedziałek srebrnej zaś roboty.
				 ♂ W Marsowy wtorek użyć żelaznego,
				 ☿ Merkury środa, od srebra żywego.
		 5		♃ Jowisz we czwartek na palec z cynowy,
				 ♀ w piątek miedziany na zdrowie odnowy,
				  
ħ w sobotę pierzcień ma być ołowiany.
				 Więc przez te siedm dni mają mieć odmiany.
[P 33a: „Pies”]
O PIESKACH RÓŻNEGO GATUNKU

				 Piesek się boi, lewek się znoi,
				 karze podlega, wiernością stoi.
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Pies, który zbytnie gdy we dnie szczeka,
nie lada to stróż, miń go z daleka.
Nieczysty piesek w gmachu – nie zdrowie,
bywa zarazą, boleścią głowie.
Zbytnie zajadły gdy jest pies silny –
taki do zguby sobie przychylny.
Więc człowiekowi zawsze jest wierny,
całości jego – szczery, ochronny.

[P 33b: „Pies”]
O PSACH, OGARACH, WYŻŁACH MYŚLIWSKICH
I O SWOJSKICH KONDLACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Pies, kto mu dobrze czyni, wierny jest każdemu,
pilnuje swe[go] pana i czuły ku niemu.
Przysposobić go może dla jakiej przygody,
w domu czułym strożem, są tego dowody.
Do myślistwa w swych kniejach z uciechą myśliwych,
gdy do tego jest połów, na kuchnią życzliwych.
Przysposobią zwierzyną, harab dotrzymuje,
więc za pilnym dozorem pożytkiem wetuje.
Po głosach ich, ciekawość, iszcza sobie znaczą,
a do trok blisko sieci, lubo też i stracą.
Przeto te polowania cz{eś}ć święta należy
i z ochroną też zboża w tej szkodzie zabieży.

[P 34: „Pietruszka”]
Pomoc

				 Pietruszka mocz pędzi do swojej woli,
				 z rosołem jej zażyć dlatego gwoli.
[P 35: „Pigmejczyk”]
O PIGMEJCZYKACH, MAŁYCH LUDZIACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Pigmeji, karlęta, małym wzrostem ludzie,
w afrykańskim kraju biesiadują w budzie.
Z żurawiami walkę ustawnie miewają,
z gniazd im owoc psują – o to się gniewają.
Wielka na powietrzu i na ziemi wojna
ten naród z ptakami, prawie krwawa, zbrojna
Pigmeji z łukami, ptastwo z kamieniami,
ostrymi nosami, także i skrzydłami.
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				 Każda rzecz ma swego do gryzienia mola,
		 10		 w swoim przeciwieństwie od bełtu sobola.
[P 36a: „Pijaństwo”]

				 Pijaństwo pochodzi z złego nałogu,
				 więc jako z błotnego świnia barłogu.
[P 36b: „Pijaństwo”]
O PIJAŃSTWIE ŁAKOMYM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
		 30		

Pijak nienasycony i obżartuchowie
naturą grubijańską bezbożni w łakomstwie,
jako więc wiele ludzi od tego Bachusa
mizernie z świata giną niżeli przez Marsa,
aniżeli z choroby; z swego przyrodzenia
trawi ogień wnętrzności z trunków naruszenia.
Strata zdrowia, honoru, także substancyi,
wieczności, doczesności do pacyjencyi.
Więc nieszczęsne nałogi, w obżarstwie ślepota,
ludzi takich ledwie cień, a duszy utrata.
Nagłość śmierci ponoszą, gdy są napaśnicy
mizerne, ach, szaleństwo, ślepo rozkośnicy.
Pijak każdy jak martwy, już nie jest przy sobie
ni w ludzkim rozumie, zgubiony w osobie.
Każdy go lekceważy jako więc lekkiego,
bo respektu nie godzien żadnego takiego.
Zły duch go też podżega prawie już jak swego
do wszelkiej, ach, rozpusty, do niełaskawego.
Są wszelakie w pijaku niecnoty, szalbierstwa,
swary, kłótnie bez miary, oślep bezpieczeństwa.
W takim domu niepokój i mizerne życie,
zniszczenia, utrapienia w srogim już kłopocie.
Przed nim się nikt osiedzieć żaden stąd nie może –
rady niemasz pijaństwu, gdy nikt nie pomoże.
Niech będzie prawo na tych więc postawione
w krajach różnych praktyką prawie poświęcone.
We Francyjej, we Włoszech strzeż Boże takiego
widzieć go na ulicy do kary prędkiego!
Zaraz by był porwany, do wieże wsadzony,
dekret za otrzyźwieniem stanie osądzony.

Zbytek
niepocieszny

Uwagi

Nota

W cudzych
krainach

O zbytkach nota
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W Ameryce, Nowy Świat, karzą o to katem,
zabiegają zabójstwa przykładem innym zatem.
W Turcech jawny kryminał, pijaństwa nie cierpieć,
gdyby go kto miał wiedzieć w ich państwach i słyszeć.
Mądry sąd w zabieżeniu takowej swywoli.
Co może być gorszego, gdyby miał do woli?

[P 37: „Piorun”]
Powietrze

				 Piorun z powietrza bywa burzliwego,
				 strachu nabawi zgoła niejednego.
[P 38: „Pióro”]

				 Pióro gęś snadnie urodzi,
				 głowa zaś ‹c›o słowa płodzi.
[P 39: „Piotr Dzianotti”]
DO JEGO MOŚCI PANA,
PIOTRA NA ZYCHORZYNIE DZIANOTTA,
CIOTECZNE[GO] BRATA MEGO

				
				
				
Bratu swemu
Autor 				
wyświadcza 		
5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
Aplaus
życzliwości

Marsowe dzieła, planeta iż silny
w swoich obrotach, znak nieomylny,
dowód mężności kierując dzielnością,
natura jego w rycerstwie mężnością.
Więc w którym roku gdy jego są rządy,
będą po świecie już krwawe obrady.
To objaśnienie wizerunkiem dzieła
więc Piotr Dzianoty pokazał do wiela
dzielnością swoją ku swojej ojczyźnie,
traktując wojnę, gdy usarską, mężnie.
Cały czas szwedzkiej, aż do uśmierzenia,
służył walecznie do jej nadgrodzenia.
Więc też świat polski do indygenatu
konstytucyją objawił mu światu,
mając szlachectwa swego urodzenia
w cesarskim państwie w tym do wywodzenia,
idąc z swych przodków de Castellacijs,
gdy z krajów włoskich z różnych w ten dom iścisz.
Wywiódł dyploma przodków swoich sławę,
przy swoich herbach z rycerstwa zabawę.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział XV. Na literę P

[P 36b-42]

345

				 Grafów, baronów jest pełno w tym domu,
				 przy tej zaczności wiadomo każemu.
				 Tegoż gdy ojciec Smoleńsk opatrował,
				 amunicyją obóz posiłkował.
		 25		 Brat zaś rodzony, będąc duchownym
				 w Gnieźnie, infułą słynął, sufraganem,
				 który zaczynał na sejm u fary,
				jako pontifex odprawił ofiary
				 w Warszawie zjazdem w takim zgromadzeniu,
		 30		 pamięcią w swój dom, honor w prowadzeniu.
				 Słuszne nadgrody służą za obroty
				 potomstwu swemu, pamięcią klejnoty.
				 Więc i synowie parają się wojną:
				 służą usarską, pancerną i zbrojną
		 35		 na zaszyt domu lubo są obroty
				 w przysłudze, mężność, ojczyźnie ochoty.
				 Więc kopiją skruszył a grotem do ziemie
				 czasów niedawnych, zostawiwszy plemię.
[P 40: „Pisma”]

				 Pisma ustają, legendy giną,
				 Bachus z myślistwem teraz już słyną.

Niedbalstwo

[P 41: „Piwowar”]

				 Piwowar umiejętny, wygodny powinnością
				 ma być pilny i wierny wszelką skromnością.

Wygoda

[P 42: „Planety”]
O PLANETACH
I ZNAKACH ZODYJACZNYCH NIEBIESKICH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Planety niebieskie Boskiego stworzenia
idą swą własnością, obrotem z przejźrzenia.
Powód wedle kursu, swój kres odprawują
i na swą minutę czas ten już sprawują.
Które tą naturą, własnością podległe
więc z prowidencyi, dlatego przyległe,
kierują rodzajem, także urodzajem,
co jest w elementach, także i sprzężajem.

Obroty
powietrzne
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Mars do wojny silny, Saturnus przejęty,
Merkuryjusz w dobroć i w złość jest napięty,
Jupiter zgodliwy, Wenus do miłości.
Słońce, także Miesiąc, naturą światłości
jaśnieją na niebie wyborem możności
przy niebieskiej sferze do tej powinności.
Znaki zodyjaczne w swych miesiącach iszczą,
swą influencyją różnie ziemię czyszczą
swymi odmianami, według przyzwojtości,
gdy z ciepłem – z pogodą, z zimnem do litości.
Kwartały z kwadrami, dni w miesiącach górnych
przy swoich aspektach władają z wybornych.
Więc i ludzie tego niechaj naśladują –
sprawy zacząć, kończyć w tym się pomiarkują.
Jeśli-ć zioła wszelkie z kamieńmi – są noty –
mają te własności, osobliwe cnoty,
tym bardziej planety z swymi wyborami
trzeba upatrować co rok z autorami.

[P 43: „Plotki”]
NA PLOTKI, FAŁSZE I UDANIA LEKKOMYŚLNE
NOTA
Ohyda lekkości
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Plotki, bajki, gadule jak sekutne baby,
więc ustawnie rzegoczą jako w błocie żaby.
Plotki, fałsze, udania więc je rozsiewają,
którzy się nimi bawią, radzi to słuchają.
Ostrożnie jednak fałszom – rozumnie ich użyć,
uchem a podobieństwem i okiem zaś wróżyć.
Ohyda sprawuje zazdrość, a z łakomstwa
pochodzi, z lekkości, także i z próżniactwa.

[P 44: „Pleiades”]
Gwiazdowe Baby

				
				
				
				

Pleiades, gwiazdowe Baby, powietrzem mieszają,
przez nie planet przechodzących bardzo się gniewają.
Mrozy, śniegi, wichry, grady, deszcze, nawałności
długo niepogodą mściwe dla tej ich stąd złości.

[P 45: „Pług”]
Gospodarz

				 Pług równo gdy osadny, dobrze ziemię orze,
				 ręką, okiem w równy skib w pożytek przysporze.
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[P 46: „Pobory”]

O PODATKACH RÓŻNYCH,
Z UCHWALENIA PUBLICZNYCH,
UWAGA
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Pobory według osad, gdy są z uchwalenia,
ciężka kwota ubogim według naznaczenia.
Podczas nieurodzaju podymne nieznośne,
ach, dopieroż pogłówne, u chrześcijan głośne.
Znakiem to jest niewoli, pogańskim szacunkiem –
bogdaj o tym nie słychać, gdy są wizerunkiem.
Bowiem ludzie ubodzy dać muszą i dają,
choć ostatnią koszulę z siebie aż przedają.
Byle się tylko sumy te nie przerzedziły,
lecz należycie właśnie wojska dochodziły
w cale asygnacyje, a nie w część jaką czwartą,
bo by zaś z podatków znowiła się kwartą.
Najgorzej stąd ubóstwu wojsk, gdy z nieobrady,
to na wsie, na miasteczka muszą być dokłady.
Zjezdża z asygnacyją deputat z chorągwie,
odprawa, Bóg wie kiedy – za ćwierć roku ledwie,
a on się z końmi trawi, a niemasz pieniędzy;
są też i korupcyje. Cóż więc? Zaprowadzi
mało co do chorągwie, gdy przyjdzie rachować,
toć już ukrzywdzeniem, utratą wetować.
A obrona, jako w ustawicznych wojnach
państwa wyniszczeniem, uwziętych odmianach,
by więcej nie było o kościoły święte,
więc dla chwały Bożej, przez trwogi napięte,
stąd już ufać muszą a niewinne ludzie.
Gdy łzy z narzekaniem, wołać pomstą przyjdzie
do Stwórcy swojego w takim utrapieniu
przez ustawne wojny, w biedzie, w wyniszczeniu,
niemasz nic na świecie; miłe uciszenie –
złoty jest wiek prawie, gdy pokój w ojczyźnie.
Z władzy gdy ubóstwo nie ma swej obrony,
na gorszy więc powód głosi z swojej strony.
Przykład z Ukrainy mając na baczeniu,
stąd rosną różności, gdy są w zaniedbaniu.
Ludzie podatkują, by byli bezpieczni
zdrowia, mienia, w pokój włości użyteczni.

Podatek
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[P 47: „Pobudzać”]
Powód

				 Pobudza wielki strach ludzi do pobożności,
				 pokazując pobudką wprost drogę do wieczności.
[P 48: „Pochlebca”]

Natręt

				 Pochlebca chwali abo wszytko gani,
				 kłamstwem udaje, prawie z kogoś błaźni.
[P 49: „Pochyłe drzewo”]

				 Pochyłe drzewo – snadnie go wiatr obali,
				 tak złością każdy na niewinnego zwali.
[P 50: „Początek”]
Nota

				 Początek, gdy dobry ma być, i koniec
				 pewnie za uwity stanie już winiec.
[P 51: „Poczta”]

Awizy
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O POCZTARZU Z LISTAMI
DLA KORESPONDENCYJEJ

Poczta oznajmi korespondencyją,
dla jej pewności jest konferencyją.
Różne nowiny Merkuryjuszowe –
niech Jowiszowe, byle nie Marsowe.
Dobrym nowinom nie zaraz wierzyć,
aż druga poczta one ma potwierdzić.
Złe zaś nowiny podobno są pewne –
lubo nie z smakiem, są do wiary jawne,
ile tych czasów dla ludzi przewrotnych,
gdzie ani cnoty, o honor utratnych,
sieją rozruchy, rodzą się niesnaski.
Patrz, byś nie stracił swej ojczyzny łaski!
Potomne czasy notują kroniki
ubogich ludzi płaczliwych krzyżyki.

[P 52: „Podarunki”]

				 Podarunki poczty – różna korupcyja,
Nota 				 gdy od ubogiego ma być dyskrecyja.
[P 53: „Podatki”]

				 Podatki częste przyczyną ubóstwa –
				 wiele jest ‹z› gminu szpitalnych pospólstwa.
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[P 54: „Podchwycić”]

				 Podchwycić komu dyskurs lub gdy za języki łapa,
				 lekkość jest w tym uwagi, bo sam nie wie, co kłapa.
[P 55: „Podczas”]

				 Podczas też radny człowiek na stronie się tai,
				 mogąc pomóc ojczyźnie – grzech, pomocą, gdy nie zagai.
[P 56a: „Poddani”]
O PODDANYCH NA SWOICH OSADACH
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Poddanych jest własność, więc do przywłaszczenia
komu w tym poddaństwie dla roli zniszczenia,
stąd właśnie należy na roli osadnej,
dla jej powinności zwyczajem dowodnej,
do śmierci lub wolnie trzyma kmiecią rolę.
Gdy zaś zły gospodarz – dwór ma w tym swą wolę,
oddala od tego, lepszego osadza
dla jej sposobności, w tym sobie wygadza.
Gdy się dobrze rządzi mając dziatki rolnik,
ma być zachowany, także i zagrodnik.
Chyba, by nie chcieli trzymać tę osadę
za słuszną przyczyną; rozsądkiem tę wadę
(nie po faraońsku) uważyć należy –
być wolnym sumnienia, ‹z› łatwością zabieży.
U pana każdego na dobrej jest woli
w służbie i osadzie – nie ma być w niewoli.
Do wdowy też wstępień więc w poddaństwo wchodzi
i ten dobrowolnie w osadę przychodzi.
Inne zaś osady, jako to chałupnik,
dobrowolnie siedzą, także i komornik.
Białogłowy żadne w poddańswo nie wchodzą,
bo w tym przywłaszczeniu duszę swą zawodzą.
Inaczej nie można – tak się ma rozumieć
w poddaństwie poddani, niech w tym będzie pamięć
według samej prawdy każdy ma to wiedzieć:
przy swojej słuszności – nie z niewoli siedzieć.
Nie można inaczej – prawo w tym jest Boskie,
doczesnością ziemskie, inne zaś Niebieskie.

Własność
poddaństwa

Przyczyny

Respekt

Faraona nota

Wstępień
Chałupnik
Komornik
Białogłowy wolne

Nota
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Gdyż bliźniego krzywda, ile w takiej doli,
świeci się przed Bogiem głosem z poniewoli.
Zaś wychowanice, gdy są z przećwiczenia,
bliższymi już ich są do przyzwyczajenia.
Jednak na doroście płacić im potrzeba
jako słudze swojej za nagrodą z Nieba.
Lecz i w tym niech baczność do rozsądku wiedzie
bez uciemiężenia ani w żadnej biedzie.
Gdy się za mąż trafi, nie trudnić do stanu,
tak, że matka z córką czyniła gomonu –
wydać, gdy się godzi, według przystojności,
dopomóc należy więc z samej słuszności.

[P 56b: „Poddani”]
Notanda
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Poddani właśnie Cygani
chytrością zawsze przybrani.
Ustawna ich bywa praca
z powinności, sucha płaca.
Niesłuszne poddanych winy
w szkatułę panom przyczyni.
Trzeba mieć poddanych w groźbie
przy zwierzchności, a nie w prośbie.
Według dawnej ich ustawy
mieć w słuszności dla swej sławy.

[P 57: „Podupadłość”]
O PODUPADŁYCH LUDZIACH W UBÓSTWIE
NOTA

				
Lekkość 				
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Podupadłość ludzi pochodzi z niedbalstwa,
z różnego nieszczęścia, najbardziej z pijaństwa.
Gdy trwoni z Bacchusem, że już prędko umrze,
podobno nie zaraz – póki nie pożebrze,
bo przemarnowawszy, potem w nędzy będzie.
Przez co kto więc grzeszy, przez to się przywiedzie
na wstyd i sromotę, gorzej utrapienia,
taki będzie koniec nie bez urągania.
O, jak wiele takich po świecie się tara!
Jedno naśmiewisko, kiedy chuda fara.
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Drugi ledwo żyje radłby już i śmierci,
lecz się z tej pokuty nie zaraz wywierci.
Czyn czyniąc, patrz końca o twoim żywocie.
Jako go dokończysz przy takiej sromocie?
Trzeba by tu osób wyliczać na przykład,
świeżym obnażeniu przy znajomych wykład.
Lecz w tym jest zaćmienie a czartowskie sidło:
bez Boga i wstydu kiedy już w nie wpadło.
Ubóstwo rzecz ciężka, ciąża bywa panem,
a teraz w upadku być w nędzy mizernem
życiem; to pochodzi z niepomiarkowania,
przez marną rozrzutność w mieniu do zgubienia.
Nad swój dochód, groszem kiedy z worka wyjdzie,
gotowa ruina, bo stąd w nędze przyjdzie,
aż się kurczyć musi, a w starości bardziej.
Umierać w ubóstwie, do skonu się biedzi,
kiedy nie rozumie; ludzie się zbywają,
na starość i na śmierć, gdy nie pamiętają.
Z mrówek mamy przykład: przez lato pracując,
by miały na zimę, w żywność usiłując.
W tym przysposobieniu więc lato – wiek młody,
zima – starość znakiem, by nie były głody.
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Nota

[P 58: „Poezyja”]
O POEZYJEJ, SKŁADNEJ NAUCE, DZIELNOŚCI
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Poezyja składem w konceptach swych sławna,
według materyi w rzetelności słowna.
Więc z darskiej dzielności ten pochodzi dowód –
tylko według sensu był w cezurach powód.
Jednak trzeba wiele ksiąg czytać, niemało,
ile politycznych, by się stosowało
kadencyję gładko z erudycyjami,
własną swą istotą, a nie z pochlebcami.
Użyć inwencyi obrazu pozorem
bez wszelkiej przysady ani też faworem,
aby nie rzeczono poetom: malarzom
wolno abrysować jakoby szafarzom.

Skład wierszów
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[P 59: „Pogonija”]
O POGONIJEJ W[IELKIEGO] K[SIĘSTWA] LITEWSKIEGO
Z HERBU
Herb W[ielkiego] K[sięstwa]
L[itewskiego]

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Pogonija jest znakiem dzielnego rycerstwa:
koń biały i skory – herb Wielkiego Księstwa.
Jedzie uzbrojony, krzyż, pałasz gotowy,
litewskiej mężności zaszczyt obrotowi.
Goni, straszy, strzeże ojczyzny przy wierze,
od wszelkich następców, przyznać im w tej mierze.
Tarczą zasłaniają swe prawa, swobody,
Kościół święty bronią, zelantów dowody.

[P 60: „Pogrzeb”]
Finis

				 Pogrzeb każdego – koniec żywota,
				 bo sobie w grobie zamyka wrota.
[P 61: „Pojazdy”]
O PAŃSKIM POJEŹDZIE WCZESNYM

				
				
Kompanija 				
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Pojazdy, karoce i wózki kolesne,
gdy do tego będą koniki opasne –
gotowa wygoda, także i uciecha,
by tylko nie była kompanija płocha.
Bo na tym należy, gdy mają być gusty,
niech nie miesza wtenczas grubijan dysgusty.
Ma być jedna wola w jednym pomyśleniu –
jedność w tej ochocie prawie w przyczynieniu.

[P 62: „Pojedynek”]
O POJEDYNKACH LUDZI ZUCHWAŁOŚCIĄ
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Pojedynki żwawe z hardej złości zwodzą,
najbardziej z zazdrości, z pijaństwa pochodzą;
zachodzą z przymówek w jakiej kompaniji,
kto za język chwyta chytrością maniji.
Powód, gdy o honor, pewniejsze jest prawo –
nie sekret, gdy dekret – niż się udać w lewo.
Może tego użyć sucho, jak na razie,
potem się pojednać, uchodząc szkaradzie.
Któż wie na tym placu jako więc przypadnie –
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jako kostki padną i Cygan nie zgadnie.
Przegrana, wygrana – głośno o tym dzwonku,
jednakowy kłopot, kiedy z pojedynku.
Dlatego duchowne i świeckie stwierdziły
prawem kryminalnym, by ich nie zwodziły.
Lepiej na harc w wojsku te dzieła zachować,
niżeli na bruku z odwagą harcować.
Lepiej kulą w kręgle w swej zabawie przegrać,
a nie na tym placu pojedynek wygrać.
Lepiej się zabawić w norymberskie tuzy,
uchodząc na głowie niebezpieczne guzy.
Pewniejszy jest kozer w graniu, bywa na maść,
aniżeli w jakie niebezpieczeństwo wpaść.
Lepiej więc ten czas swój użyć grą w warcaby,
bywszy zdrowy, czerstwy, a potem być słaby.
Bowiem abo zdrowie, abo zguba w worku:
przyprze instygator żwawie na twym karku.

[P 63: „Pojmany”]

				 Pojmanym będąc od nieprzyjaciela,
				 gdy zdrowie w łykach, w niewoli do wiela.

Uwiązana niewola

[P 64: „Pokarm”]

				 Pokarm zawsze jest posiłkiem
				 w pomoc zdrowia i z pożytkiem.
[P 65: „Póki”]

				 Póki kogo potrzebują, to go natenczas szanują,
				 potem już zapominają i w swych ochotach próżnują.
[P 66: „Pokój”]

				 Pokój, miła rzecz, każdemu pożądany,
				 proś Pana Boga, by w tym był domu przydany.
[P 67a: „Pokrewni”]
O POKREWNYCH I POWINOWACTWIE

				 Pokrewni się chlubią swym powinowactwem:
				 ten mi będzie bliskim przy pomocy bractwem.

Krewnych
uszanowanie
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Chyba ojca, matkę mieć ich w ućciwości
usługą, miłością, także w życzliwości.
Inne pokrewieństwa powinność przyrzeka,
szanować potrzeba, lecz tylko z daleka.
Nawiedzać należy lub nie bardzo często,
gdzie cię radzi widzą, nie przebywaj gęsto.
Gdy zaś nieochota, tam więc nie przebywaj,
a prawie i rzadko ani się uwijaj.
Prędzej w tym więc razie doznać u cudzego
szczerego afektu, niźli u swojego.
Krew, gdy będzie dobra, w czyste naczynie wlać,
gdy zaś lada jaka, więc ją w rynsztok wylać.
Taki mi już nie brat ani siostra taka,
dom sromotą szpecąc, w życiu lada jaka.
Szkodzić to nie może żadnej więc rodzinie –
gdy się w domu ultaj trafi i nawinie,
złodzieja wieszają, ataką śmigają,
przeto nie na domie złoczyńcach ścigają.

[P 67b: „Pokrewni”]
O TYCHŻE KREWNYCH I POWINOWACTWIE
KONTYNUACYJA
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Pokrewni miłością, także powinnością,
wiedzieli o sobie wrodzoną skłonnością.
Dla honoru domu i względem bliźniego
i dla obowiązku sumnienia swojego,
nie dać w pośmiech upaść i na urąganie,
przystojność zachować, aby narzekanie
nie było zgorszeniem, wstydu podziwieniem
między obce ludzie, rodu obnażeniem.
A od czegoż krewni? Aby gniazdo swoje
wszelką poćciwością ozdabiali sobie.
Dość bogactwa w skarbie, gdzie jest dobra sława –
kto ją czci i kocha, poćciwa zabawa.
Więc gdy się co trafi, gdzie niesnaski jakie –
ubiec, koić, jednać w tym domu wszelakie.
Na kim to należy, niech się wstydu boi,
niech starsza rodzina te różności koi,
by przez tę niedbałość i przez to lekkomyślstwo,
by gorzej nie było przyczyną zuchwalstwo.
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Bo na tych sumnienie więc ta krzywda padnie
z tej winy na on świat, sprawi się szkaradnie,
jeśli-ć cudzy ludzie, jeden za drugiego,
zdejmie się o krzywdę jak swego własnego.
W czym jest z przykazania, dla Boskiej miłości,
tak właśnie należy do wspólnej jedności.
Więc krewni za krewnych bardziej powinnością,
bliższa krew niż woda już ma być szczerością.
Wstydać się za swą krew i to się nie godzi,
na harde sumnienie zły duch w tym zawodzi.
Bardziej ten za tego w żalu się nabierze,
gdy na Boskim Sądzie o tę pomstę żebrze.
O Kajmie tej swej krwie grzech pierwszy zabójstwa,
gdy swój swego gnębi na pomstę złoczyństwa.
Za starego wieku po ojcu starszyznę
czcili, szanowali swoje własne bliźne
wprzód więc po duchownych, swych błogosławieństwem
w każdych ślubnych aktach czcili się starszeństwem.
Teraz nową modą upadł dobry zwyczaj –
lub młodszy, lub cudzy wydziera obyczaj.
Stąd się domy walą, stąd się przemieniają
ruiną i śmiercią, znacznie odmieniają.
Według Boga i krwie, władzą przy zwierzchności,
upadkiem to ginie przy takiej różności.
Nie tylko żądaniem, prośbą uczciwości
ubliżyć rodzinę, krew – obrzydliwości.
Więc postpozycyja z lekkości przyczyna
jest przeciw sumnieniu: wyniosłość mizerna.

[P 68: „Polski strój”]
O STROJU POLSKIM I CUDZOZIEMSKIM
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355

Polakom różny krój, prawie strój wolny,
nie ze wszytkim w lato jest nieco spolny.
Czapka więc na głowie pr‹z›e‹d› tylko słońcem,
dopiero się potem chłodzi miesiącem.
Długie także suknie kiedy na błota,
ciężkie stąd chodzenie podczas, gdy słota.
W lecie więc kapelusz zwykł lepiej płużyć
dla zdrowia i chłodu, wczasem usłużyć.

Nota

Notandum
osobliwe
Rodzaj

Uwagi
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Pewne są narody, który swój ubiór
nigdy nie odmienią, w czym stateczny wzór.
Jest własnym wrodzeniem, znakiem krainy,
zaraz ich stąd poznać, że już nie inny.
Hiszpani z Niemcami i Charwatowie,
Węgrzy, także Żydzi, też Wenetowie
w swej cudzej krainie jak Olendrowie;
są w dawnym zwyczaju, w szatach Persowie.

[P 69: „Pola”]
O SIEWNYCH ROLACH GOSPODARSKICH
Gospodarstwo

				
				
				
				

Pola, kiedy wzorne i w działach na siewy,
rodzą legumina, żywią się stąd chlewy,
rodzaj na urodzaj stąd się więc przysparza
na szpichlerz, spiżarnię i na kuchnię warza.

[P 70: „Polityka”]
O POLITYCE Z POLITYKĄ NIEZWYCZAJNEJ
Obraz polityki
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Polityka jak trefna, nierówna, od mody,
kiedy nie z proporcyją – grube są zawody.
Żonę prosić bez męża do siebie na obiad –
podobno się obawiał, żeby go mąż nie zjadł.
Nie ujdzie to żadnemu, swemu i cudzemu,
samą żonę częstować – chudym, jak możnemu.
Dopieroż by z wieczerzą, a na wety świce
zagasić wtenczas jeszcze, a obrus na nice
wywrócić, bo na stole przykryty był brudny.
Kiedy w tej polityce postępek obłudny,
więc się raczej sam częstuj z taką polityką –
co za respekt ludzkości zapieć z tą muzyką!
Zagrać by też więc w dudy, kiedy będzie lato,
bez obiadu, wieczerzy – wet za wet zaś za to.

[P 71a: „Polskie Królestwo”]
O POLSKIM SŁAWNYM KRÓLESTWIE
OSOBLIWA NOTANDA
Polskiej Królestwo Korony

				 Polskie gdy królestwo, o jego zacności
				 na wszytek świat sławne, tudzież i składności,
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krótko bez rozwodu opisać przywodzi
samą prawie rzeczą, przyznaniem przychodzi.
Początek królestwa z Lecha i Krakusa,
w tym jest najdroższy skarb światłem od Chrystusa
wiary świętej rzymskiej; jaśnieje całością
w kościołach wspaniałych, klasztorach miłością.
W wielkich fundacyjach jest obrząd duchowny,
żarliwość ku Bogu, pobożnością jawny
w naukach, w szpitalach; znajduje się wiele
wielkich świętych Boskich patronów w kościele
z narodu polskiego; więc jaśnieją światu
sławnymi cudami z duchownego kwiatu.
Królestwo obszerne z swoimi księstwami
i w dzielnych rycerstwach, także i z miastami.
Ogromne królestwo aż od Bałtyckiego
bierze swój początek z Morza – do Czarnego.
Więc w sobie zamyka, w swych krainach wielkie:
Małą, Wielką Polskę, Mazowsze, Kujawskie,
do tego są księstwa w obszerności pruskie,
łączą się pomorskie, podolskie i ruskie,
Wołynia, Pokucie także ukraińskie.
W tej mapie koronnej i Księstwo Litewskie,
inflandskie krainy, przy tym są i żmudzkie,
okręgiem niemałym, od siebie niebliskie,
które w swej długości jest w sobie od wschodu
mil sto ośmdziesiąt aże do zachodu.
Stąd od Wielkiej Polski do granic moskiewskich
wszerz z Tatr sto dwadzieścia do granic kaszubskich.
Rodzaj z urodzajem, wszytko się znajduje,
gospodarska żyzność w ziemstwie się funduje,
nie tylko swój naród swym żywi dostatkiem,
lecz i cudzym krajom dodaje pożytkiem.
Gdańskie są spichlerze jasnymi świadkami,
jakie z tego państwa płyną dostatkami.
Wszytko ma, wszytko jest, we wszytkim wygoda,
na rządzie należy, żeby była zgoda.
Na tym wszytka całość dla błogosławieństwa,
przy miłym pokoju więc kwitnęły ziemstwa.
Przeto w mojej dalszej tu powściągnę pióra,
bo mi się w tej drodze rozpadła rozwora
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jadąc w insze kraje; jakie w rządach próby,
wszytek w tym fundament całością sposobi,
aby się przypatrzyć dla informacyjej,
na czym co należy dla tej intencyjej.

[P 71b: „Polskie Królestwo”]
O TYMŻE SŁAWNYM KRÓLESTWIE
KONSYDERACYJA

				
				
Państwa opisanie 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Polskie to Królestwo od poganów murem
wiary świętej rzymskiej, przykładem i wzorem.
Gumnem i spiżarnią więc wszytkich narodów,
bowiem każdorocznią z swych spustów do wodów
spichlerzem; czekauzem królestw wojujących
jest, w rycerstwie szkołą wszegdy przodkujących,
koronną ozdobą i zamkiem mądrości
w swoim zgromadzeniu szlacheckiej wolności.
W dziedzictwach majętni i Marsem odważni,
heretyków zgoła cale nieprzyjaźni.
Prawa i swobody wszelkim prawie stanom
są własnym zaszczytem, także i obroną.
Król na każdym miejscu bezpiecznie spać może,
po wszytkim królestwie ściele swoje łoże.
Statut jest w miłości bractwem zjednoczony
Rzeczypospolitej, stąd ubezpieczony.

[P 72: „Pomsta”]
Ostrożność dla
prawdy

				 Pomsta w oczach do prawdy odważna,
				 kiedy z dwiema – cale nieprzyjazna.
[P 73: „Po nici”]

				 Po nici kłębka zwyczajnie dochodzą
				 prawdy – do kupy rzeczą samą schodzą.
[P 74: „Po nieszczęściu”]

				 Po nieszczęściu zwyczajnie godować,
				 znowu potem stąd szczęścia próbować.
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[P 75: „Poniewolne”]

				 Poniewolne gdy uczynności,
				 nie jest oblig stąd ich wdzięczności.

Pozór

[P 76: „Po obietnice”]

				 Po obietnice chyżo się obracać,
				 a samym skutkiem do domu się wracać.

Pośpiech

[P 77: „Poprawić”]

				 Poprawić tu więc cnoty szczerze,
				 a słowo stanie w swojej mierze.

Dank

[P 78: „Poradnik”]

				 Poradnik jeden głośny to bęben:
				 czyści przysady jako i grzebień.

Pomoc

[P 79: „Porty”]
O PORTACH MORSKICH
W RÓŻNYCH PAŃSTWACH PRZYLEGŁYCH
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Port, latarnia morska w dzień, w noc świeci sławą
nad miastami, nawy schronieniem, zabawą.
W różnych swoich handlach przy morzu i rzekach,
po wiatrach żeglują w wielkich swych pożytkach.
Fortecą warowne dla różnych narodów
dla ubezpieczenia i intrat dowodów.
Swym kupcom i morskim nie mniej rzemieśnikom
znaczna w tym jest pomoc, folga niewolnikom.
Towary przywożą wszelakie gatunki,
z obu stron z wygodą dla mienia warunki.
Nie mniej i królestwom jak za upominki
dostatkiem się szerzą z towarów praktyki.
Stąd się do osady więc gromadzą ludzie
w miejscu pożytecznym, zwyczajna to wszędzie,
gdy powietrze służy bez jej nawałności,
bez wszelkiego szwanku w całość opatrzności.
Więc samo w tym morze okrążając kraje,
wszelkiemu królestwu żywności dodaje.
Cud, dziw w tych wygodach z Boskiej wielmożności,
jako ten świat stworzył z swojej wszechmocności.

Znak miejsca

360

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

				 W tym ocerklowaniu szerokiego świata
				 przez to, żeglowanie stąd przyniosły fata.
[P 80: „Porządek”]
O SAMYM UBEZPIECZENIU WIEKU SWEGO

				 Porządek z sprawiedliwością:
				 państwa stoją swą mężnością,
Ubezpieczenie 				ubogich pożądliwością,
państwa
				 a bogatych zaś hojnością.
		 5		 Pokój pewny pożądany:
				 bez prywaty stąd przydany,
				 w podatkach gdy uskromiony,
				 ludziom z folgą umorzony.
				 Urodzaje przy tym zgoła,
		 10		 jak z powietrza zdarzy, z pola,
				 toż na ziemi jak na niebie
				 pokój zgoła w tej potrzebie.
				 Pokój prawie wszytko zmoże,
				 kiedy szczęście dopomoże,
		 15		 każde państwo ma pociechę
				 do osady na uciechę,
				 przy budynkach w ro‹z›mnożeniu,
				 przy wygodzie, wspomożeniu.
				 Sam świat doda wesołości,
		 20		 bliźni z bliźnim gdy w miłości.
				 Stąd korzyścią, gwoli czasu,
				 toć nie będzie z wojny kwasu.
				 Mile doma przy wygodzie
				 kto go kiedy już nabędzie.
[P 81a: „Posag”]
O POSAGACH PANNOM NA WYDANIU

				
				
Cnoty posag 				
				

Posag w pomoc grzecznej pannie,
gdy przystojne wychowanie.
Te posagi są skarbami:
skromność, dobroć, gdy próbami,
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trzyźwość, cnota, a pokora –
jedność w skutku będzie spora.
Sforny zgoła przyjaciel – grunt,
zjednoczeniem jak pewny szpunt.
Przy tym zgodnej więc wspólności
umie zażyć dla miłości,
wstanie swoim powołaniem
w posłuszeństwie i żądaniem.
Jest pomocą, gdy oszczędna,
taka szczerość jest dowodna,
o co tymi laty trudno,
wspomnieć prawie aże nudno.
Szczęściem krzewić miłe stadło
jednym sercem, gdy przypadło.
Nałóg, nie psuj przyrodzenia,
być przykładem urodzenia.

[P 81b: „Posag”]
O TYCHŻE POSAGACH I OPRAWIE MAŁŻEŃSKIEJ
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Posag czyni, zmiankę w materyjej słusznej
przy ustawnych aktach w kondycyjej własnej.
Cokolwiek napisać dla informacyjej,
jaka jest od polskiej od reformacyjej
więc dyferencyją krajów cudzoziemskich,
wzajem w stanach miejskich, jako i ziemiańskich.
Nad wszelakie kraje damy w Polszcze polskie
są przy swych wolnościach, gdy nad cudzoziemskie
jest lubo z ciężkością i krzywdą domowi,
osobliwie dziatkom, po śmierci mężowej
względem dożywocia i reformacyjej,
więc się domy walą z tej nieproporcyjej.
A chociaż bez dzieci, gdy takie zapisy,
wszytko już przepadło jak z turem w zapasy.
Więc w swej wyniosłości jest swobodne państwo,
zwy‹k›łe dla białogłów prawo na te żeństwo.
Gdy ojciec dla syna lub matka dla córki
miłością się ciągną, wytrząsając worki,

Oprawa
małżeńska

O pos‹ag›ach
kontynuacyja
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			 majętności także z domów odpadają,
		 20		 w ręce prawie cudze z żoną przepadają.
				 Potem zaś rodzice i z wnukami cierpią,
				 przy takiej żałobie użaleniem trapią.
				 Gdy zaś ojciec zamrze, a zostawi syna
				 komorą przy matce – z oprawy przyczyna.
		 25		 Mieszkać, czekać musi na jej dyskrecyjej,
				taka praxis niesie, według dyrekcyjej.
				 Mogą żony szczerze za takie ofiary
Nota 				 wiernie mężów kochać za prawo i dary.
				 Więc miłość z prywatą, kiedy się w kim wlepi –
		 30		 abo go wyzuje, abo go oślepi.
				 W cudzych zaś są krajach jako niewolnice:
				 jak w szafie ją chowa, prawie nierządnice.
				 Zamykać im każą zamkiem w osobności
Uwagi 				 dla konwersacyjej, chcąc mieć w ostrożności,
		 35		 nawet i czeladzi do żadnej wygody
				 srogim zakazaniem – takie tam zawody.
				 Tu zaś konwersują jako się podoba
				 w pomyślnych biesiadach. Czy to jest ozdoba?
				 Stary minął zwyczaj – teraz nowe mody
		 40		 świat srodze odmienił od wszelkiej wygody.
[P 82: „Poseł”]

Securitas

				
				
				
				
		 5		
				

O POSŁACH Z CHARAKTEREM
Z PAŃSTWA JAKIE[GO]

Poseł z charakterem jest znamienity,
samo rzeczą tajny abo odkryty.
Poseł wszędzie jest bezpieczny –
wszech narodów wyrok wieczny.
Prawo jest narodów prawie zwyczajne,
więc po wszytkim świecie wszytkim przyjazne.

[P 83: „Posłuszeństwo”]

				Posłuszeństwo dobrowolne
				 pewniejsze niż poniewolne.
[P 84: „Pospólstwo”]
Nota

				 Pospólstwo gdzie wiele rządzi,
				 tam porada zawsze błądzi.
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[P 85: „Pospolite ruszenie”]
POSPOLITE RUSZENIE KORONNE
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Pospolite ruszenie pewna to obrona
miłej swej ojczyznej, rycerzom korona,
którą dzielnie piastują przy zwykłej wolności,
wspólnej, zgodnej miłości znakiem szczęśliwości.
Powodem głośnej trąby, troje głosząc wici,
wraz na konie wsiadają więc rycerze wszyscy.
Tej gotowości trwoga jest przeciwnym stronom,
jest potężnym zaszczytem tudzież i obroną
głośną światu, przyznajem, gdy sobie z pożytkiem
czujność w dziełach rycerskich, radą, zgoła skutkiem.
Więc niech będzie w państwie to błogosławieństwo –
stąd się zwykło krzewić z pociechą zwycięstwo.

Ojczyzny miłość

[P 86: „Po szkodzie”]

				 Po szkodzie dopiero będzie mądry.
				 Nierychło! – w ubóstwie prawie szczodry.
[P 87: „Post”]
O POSTACH
OBRZĘDU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO POWINNYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Post powinny zawsze ma być więc skuteczny,
jeśli też pieszczochom duszy pożyteczny.
Pokuta duchowna, obrząd z posłuszeństwem,
jest to ku zbawieniu, kiedy z nabożeństwem.
Bo natenczas właśnie skromności by zażyć
w jedzy, w piciu, w zbytkach i czystości użyć.
Dla swojego skutku, dla jej uczciwości,
wiary świętej obrząd według przyzwojtości.
Posty wymyślone bywają dla skąpstwa,
prawie dobrowolne miasto nabożeństwa.

Czas obserwacyi

[P 88: „Postrzały”]

				 Postrzały przejźrzane już nie tak więc szkodzą,
				 lub przy niewinności złością skrytą godzą.

Ostrożności

364

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

[P 89: „Postpozycyja”]
O POSTPOZYCYJEJ BLIŹNIEGO,
A ILE WZGARDĄ NA AKT POGRZEBNY

				
				
				
Nota 				
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		 15		
				
				
				

Postpozycyja bliźnim pochodzi z lekkości,
z grubej polityki wyszło to z ludzkości.
Znać farbę czerwoną, znać zaraz karmazyn,
różnych jest w ogrodach na zagonie jarzyn.
Gatunki w nich przednie, a chwastami gardzą,
bez czego się obejść – niechaj nie zawadzą.
Na pogrzeb proszono pewnej też osoby,
mało by przybyło na ten akt ozdoby.
Pyta się: „Od kogo? Nie znam tam nikogo!”
Gdy cię śmierć zagryzie i ciebie żadnego
na akt swój pogrzebny – wet za wet pamięcią –
nie będziesz miał z ludzi tej ozdoby śmiercią.
Pycha niemałego potrzebuje w izbie
miejsca, a dopieroż w kościele i ciżbie.
Wszak na chwałę Bożą okazyja była
dla tej pobożności, bogdaj w każdej żyła.
Kto gardzi ludzkością, też nim gardzić trzeba,
taki więc odrodek niegodzien i Nieba.

[P 90: „Poszóstno”]

O STANACH,
NAD KONDYCYJĄ GDY SĄ WYNOSZĄCE

Próżna ambicyja
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Poszóstno już każdemu jeździć teraz wolno
w sobolach lub w rysiach – strojno, hojno, szumno,
i nie znać ludzi w stanach, jakoby nie było
prawa ani statutu, gdy tak pozwoliło
pod pretekstem wolności; zbratanie aliści –
szlachcic czy z plebeuszem, brak zarówno wszyscy.
Nie znać teraz, kto panem a chudym pachołkiem:
lub domy są wysokie, chałupa nie brakiem.

[P 91: „Potrzebny”]
Nienasycenie

				 Potrzebnym nie staje twardego i miękkiego,
				 ile łakomemu jakby prawie wszytkiego.
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[P 92: „Potęga”]
O BUNTACH NAPRZECIW OJCZYŹNIE
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Potęga z jednego ni trąbą głośna,
Rzeczypospolitej będzie nieznośna.
Trwoży się stąd każdy, ile ubodzy:
z żołnierzów, z podatków – stąd będą nadzy.
Powstają jak słudzy prawie na panów,
stąd do zamieszania przyść musi stanów.
Powstają jak prawie na ojców synowie –
mizerny to już czas, takie przysłowie.
Straszna to nowina mieć wojnę w domu,
nie zborguje folgą prawie nikomu.

Domowa wojna

Uwagi

Domowa wojna

[P 93: „Potomstwo”]
O POTOMSTWIE MAŁŻEŃSKIM
TERAŹNIEJSZEGO WIEKU
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Potomstwo natenczas są pociechą w lata –
matkę znając mamą, ojcu mówi tata.
Uciecha z małymi – lżej do unoszenia,
gdy zaś złe wielkimi – ciężkie do znoszenia.
Nie to spłodzić dzieci, lecz na odchowaniu
więcej w tym należy, jak w pielęgnowaniu.
W kondycyjej miejskiej, gdy chłopiec podrośnie,
do szabelki dworsko do mody przyrośnie,
z takiego potomka nie będzie mieszczanin
w przykład przodka swego ani też ziemianin.
Wszytko teraz opak, nie zrówna się warszta,
co żywo – po dworsku, stąd pustkami miasta.
Teraźniejsza już młodź ojców swych się wstydzi,
prawie z swej rodziny lekkomyślnie szydzi.
Ulać, przemarnować żywot swój, ultajską
prowadzić i zginąć na chorobę dworską.

Zwierzchności
karanie

[P 94: „Potop”]
O POTOPIE ŚWIATA UWAGI

				 Potop topił jawne grzechy.
				 Na piekielne które miechy

Skaranie
grzechów
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				 zabili się ludzie w złości –
				 skarani są do wieczności.
		 5		 Tęcza znakiem jest przymierza,
				 do sądnego już dnia zmierza,
Uwagi 				 gdyż nie wodą, ale ogniem
				 karać będzie tym płomieniem.
				 W piekle miejsce potępienia,
		 10		 jawne grzechy do zgorszenia,
				 które były z tym powodem –
				 wieczną zgubą i zawodem.
Nota 				 Więc zabiadać w tej srogości,
				 gdy w upałach i wnętrzności
		 15		 w strasznych mękach – przeraźliwe
				okrucieństwa nieżyczliwe.
[P 95: „Potrawy”]
Żołądek

				 Potraw przy różności w swoim smaku,
				 pomocą w strawieniu jak po maku.
[P 96: „Potrzeba”]

Interes

				 Potrzeba nie czeka swojej wygody,
				 lecz pilnuje czasu jakiej pogody.
[P 97: „Potwarz”]

Honor

				 Potwarz zawsze, wszędzie szkodliwa,
				 gdy z dowodem komu nie bywa.
[P 98a: „Poważny”]

				 Poważnego roztropność każdego człowieka,
				 szczerą gdy radą uważa ojczyźnie z daleka.
[P 98b: „Poważny”]

				 Poważny gdy zajdzie wyrok,
				 gotowy więc będzie obrok.
[P 99: „Powiedzieć”]
Zeznanie

				 Powiedz już prawdę tak,
				 by cię nie męczył kat.
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[P 100: „Powietrze”]

				 Powietrze każdą rzecz budzi,
				 naturę czerstwi i chłodzi.

Posiłek

[P 101: „Powód”]

				 Powodu bardziej do złego,
				 niźli przykładem dobrego.
[P 102: „Powódź”]
O POWODZI Z RZEK NAWALNEJ Z DESZCZÓW

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Powódź – rzecz nagła na wszelakie szkody
rozlaniem z brzegów, gdy przy rzekach, wody.
Więc, gdy te leją który dzień deszczami,
mieć na baczności dla szkód swych; iszczami
nie być zawczasu, mieć na ostrożności
ile swe dobra, uchodząc żałości
w domu, w budynkach i na polu, w zbożach,
w łąkach i stawach; nie zasypiać w łożach.

Proporcyja

[P 103: „Potworzyć”]

				 Potworzyć się tu godzi,
				 co się do czego zgodzi.
[P 104a: „Poznać”]

				 Poznać snadnie z mowy,
				 jakiej kto jest głowy.

Proporcyja

Znak rozumu
i statku

[P 104b: „Poznać”]

				 Poznać skórę może z dyskursu, kto więc co powie –
				 inszy bowiem zając, inszy kot – co za mózg w głowie.
[P 105: „Pożyczać”]

				 Pożyczać czego komu dla przyjaźni –
				 nabędziesz niewdzięczności, zgoła waśni.

Wygoda

[P 106: „Pożytek”]

				 Pożytek szczery i prawy
				 nabywa u ludzi sławy.

Zabiegłość
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[P 107: „Praca”]

				 Praca dobra ma zapłatę,
				 złe nabycia na utratę.
[P 108: „Praczka”]
Ochędóstwo

				 Praczka skoro pie‹r›ze brudne ludziom chusty,
				 najbardziej na kiermasz a na mięsopusty.
[P 109: „Pragnienie”]

Ciężkość

				 Pragnienie – rzecz ciężka, nie mając ochłody
				 więc w ckliwość przychodzi, gdy opodal wody.
[P 110: „Prawda”]
O PRAWDZIE PRZY SŁUSZNOŚCI UWAGA

Cnota prawdą
idzie
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Prawda zawsze świeci jak światło istotą,
chytrością niesnadnie, nie zrazi prostotą.
Ma więc u ludzi prawda swe powinszowanie,
zgodnego respektu stąd uszanowanie.
Cnotą prawda stoi, a przy tym pokora
w każdym ma być czasie tak dziś, jako wczora.
Prawda ludzi zawsze w przykrość w oczy kole,
stąd im przypadają z konfuzyją bole.
Starzy ludzie prawdę stawiali na stole,
młodsi ją poszczuli za zającem w pole.

[P 111: „Prawa”]
O PRAWACH SĄDOWYCH
DLA Ś[WIĘTEJ] SPRAWIEDLIWOŚCI
Prawo ś[więtej]
sprawiedliwości

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Prawem, przy swej słuszności, własności dochodzić –
nie swoją jaką siłą niewarowną wchodzić.
W sprawach prawo każdemu dla sprawiedliwości:
jeden więc worek na koszt, a dwóch – do pilności.
Prawo jest jak filarem do ubezpieczenia,
ile bez korupcyji, do nieodmienienia;
prawie ma być tak czyste, kryształu podobne,
faworem dla respektu nie ma być sposobne.
Prawo jest dzieło Boskie: sumnieniem pobożne,
uchodząc ukrzywdzenia, lekkością – bezbożne.
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				 Prawo jest pojednaniem wszelakich trudności,
				 ludzi ubezpieczeniem do spólnej jedności.
[P 112: „Prędko”]

				 Prędko, ale trzeba – więc w rzeczach sprawnie,
				 jednak bez nagany, ile uważnie.

Uwagi

[P 113a: „Prędki”]
O BOGACZACH W DOSTATKU: JAKIE TE[G]O SKUTKI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Prędkie i chciwe z zbytkiem zbogaczenie –
trudny już taki bywa w użyczenie.
Bogaty zawsze łakomo więc zbiera,
bo się na on świat skoro już wybiera.
Rzadko bogaty żeby nie był chciwy:
im-że więcej ma, bardziej nieżyczliwy.
We wszytko obfit, nader dostatniejszym –
któż wie, jak padnie, by nie był uboższym.
Z chciwości sknera tego nie użyje –
sam się więc chcący stąd prawie wyzuje
snadnie po śmierci; kto inny zaś lepiéj
użytkiem tego sukcesor pokrzepi.

Nienasycone
dostatki

Łakomstwo

[P 113b: „Prędki”]

				 Prędkie a nie rzy‹m›skie będą wygody,
				 trzeba cierpliwości na te zawody.

Cierpliwość

[P 113c: „Prędki”]
O PRĘDKIEJ BEZ UWAGI ODPOWIEDZI

				
				
				
				

Prędka jest aż nazbyt w tej odpowiedzi –
za takową lekkość znakiem zaszkodzi.
Własnym niby słowem, przewrotnym, pluskał,
jak na podobieństwo poszło jak moskal.

[P 114: „Próba”]

				 Próba doświadczeniem własnej przyjaźni,
				 jeśliby szczerością, więc ją nie zwaśni.

Statek

[P 115a: „Promocyja”]

				 Promocyja wszelka niezasłużonego –
				 prędko więc stąd bywa konfuzyja jego.

Odmiana

370

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

				 W promocyi poczta jak na pewne bieży,
				 a tymczasem śmierć na niego nadbieży.
[P 115b: „Promocyja”]
OSTENTATIO TEMPORALIS.
O PROMOCYJACH
NA GODNOŚCI W KAŻDYM STANIE STARAJĄCYCH SIĘ
NOTA

				
				
Próżność chwały 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				

Promocyje są śladem w swych stanach różnością –
jedni dla wyniosłości, drudzy zaś zazdrością
pną się torem chciwości jak na drzewo gładkie
czy Ikariusza wzorem, w skutku prawie rzadkie.
Niby są na powietrzu, więc w swoich prywatach,
przeto miasto bankietu – przestaną na wetach.
Bowiem w chciwym staraniu zachodzą trudności –
stąd tym bardziej przychodzi przewłoką możności.
Gdy zaś domu ozdobą, przysługą ojczyźnie,
dobra pospolitego – przywilej nie minie,
więc już będzie gotowy w takiej intencyi
podpis i przy pieczęci na tej promocyi.
Nie trąbić chełpliwością ile więc przed czasem,
bo dla ludzkiej chytrości byś nie był za lasem.
Myśl w tym twoja w sekrecie niech będzie w kieszeni,
nie wydając się z tego nikomu w czerwieni;
i dla samej ohydy, aby się powiodło
w ten czas w skutku dopiero wyjdzie z woru szydło.
Kiedy tego nie dopniesz, więc w tym przeznaczeniu
już to nie wchodzi w miarę w jawnym upewnieniu.
Co w tym zaś są za skutki, nikt tego nie zgadnie,
gdy daremne zawody i o tym staranie.
Przeto niech: „Co może być?” – swej głowy nie turbuj:
pracą, kosztem i myślą fortuny nie próbuj.
A kiedy się masz dobrze, czy dla presumpcyji
w samym tylko pragnieniu żyć, bez kondycyji,
bo nie wiesz, o co chodzi? Czego się napierasz ?
Stąd więcej więc kłopotu, gdy się sam w to wdzierasz.
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[P 116: „Proso”]

				 Proso z urodzaju ma w sobie jagły,
				 z kuchni apetytem każdego nagli.

Posiłek

[P 117: „Prosty”]

				 Prosty, gdy szczery, dość rozumu staje,
				 więc taki człowiek powabem przystaje.

Cnota

[P 118: „Proszony”]

				 Proszony nie tak łatwie na czas stanie,
				 prędzej zaś nieproszony więc przystanie.

Natręt

[P 119: „Prośba”]

				 Prośba u skąpego – gotowa wymówka,
				 nie zmogą u niego choć jedwabne słówka.
[P 120: „Próżny”]
O PRÓŻNEJ CHWALBIE WIATROWEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Próżna prawie tylko ta na wiatr jest chwalba
lekkomyślnych z prawdy – tych na pozór gaba.
Który przywłaszczeniem w szyderstwa się wala,
więc się taki właśnie stąd jak błotem kala.
Z próżności są chwały, dziurawe naczynie –
wszytko na wyniosłość, a to na wiatr ginie:
dyskurs o dostatkach, o rodowitości,
o swoich tytułach dla swej wyniosłości.
Był w wojsku rycerzem, w polu goniąc z charty,
przy karczmie, przy dudach, grając z chłopy w karty.
Więc w szyku na piecu, a na głowie łysy –
czupryny nie stało, a w szpichlerzu myszy
wszytkie pozdychały, bo nie było co jeść,
więc do suchej rzepy ledwie do stołu sieść.
Przyszło z urodzenia przy tej familijej,
z piekarnie na piecu w brunatnej delijej.

Lekkość

[P 121: „Próżnowanie”]

				 Próżnowanie w grzechu jest lekki żywot,
				 więc marności powód i lichy przymiot.

Niedbalstwo
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[P 122: „Prywata”]
O PRYWATACH DOCZESNYCH

				
				
Uwagi różności 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Prywata tkwi w sercu, naturę pobudzi,
z nienawiści zazdrość do tego przywodzi.
Kto ma w czym interes, prawda więc w ohydzie,
na złość dokazywać – do kłótni przywiedzie
i do zamieszania, na czym choć należy
rozum zaślepiony, gdy tym nie zabieży
do rządu całością. Co stąd za obrada,
kiedy w zamieszaniu nie ma miejsca prawda?
Prywata, wyniosłość czy dla próżnej chwały
cnota – przy słuszności tego nie pochwali.
Co za rzecz, w czym sobie w przyznawaniu chwalba:
ani się więc ganić, stąd gotowa gańba.
Nie tak więc prywatą – prawda niech ma miejsce,
użyć na przewrotnych do wskrócenia klęsce.

[P 123: „Prządki”]
Lekkość

				 Prządki przędziwo wrzecionami wróżą,
				 ile na piecu przy kądzieli kurzą.
[P 124: „Przebaczyć”]

Okazyja

				 Przebaczyć raczej niestwornych wady,
				 niżby miało przyść do jakiej zwady.
[P 125: „Przeciw”]

Nota

				 Przeciw bystrej komu pływać wodzie,
				 trudno uwziętych jednać w niezgodzie.
[P 126: „Przedarowany”]

Odmiana

				 Przedarowanemu pozłocono ręce –
				 trzyma tamtę stronę, niezmieniwszy serce.
[P 127: „Przedawać”]
O PRAWYM SUMNIENIU KONSYDERACYJE

				
				
				
				

Przedając sumnienie, stąd też strata dusze
w gotowe więzienie, w kupiecką pokusę.
Jednakowy jest grzech – w lot idzie i bierze:
jak uwiędły mech, kto sumnieniem gmierze;
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bez litości prawie nastąpić, choć z krzywdą,
na bliźniego żwawie lub sobie z przygodą.
Pamięć o sumnieniu, w pacierzu modlitwa –
uść stąd obrażeniu, by nie była brzytwa
ranie dla boleści, niezgojonej złości,
gdy się odnawiają takowe przykrości.

[P 128: „Przed czasem”]

				 Przed czasem, ile na frasunki,
				 zażyć by trzeba miernie trunki.

Posiłek

[P 129: „Przed sędzią”]
O SĘDZIACH SĄDOWYCH

				 Przed sędzią do sprawy jako do zwierzchności,
				w której pro et contra są okoliczności
				 przy kontrowersyjach – zwykli kłócić główki
				 ile z konceptami wnoszą swe wymówki.
		 5		 Sędzia ‹z› ostrożnością w tych ich racjach każdy
				 roztropną uwagą ma uznawać prawdy
				 w klarownych wywodach, przy świadkach dowodnych,
				 z prawdą i słusznością, a przy wotach zgodnych,
				 bez krzywdy obu stron, dekret był w całości
		 10		 dla sprawiedliwości i dla pobożności.
				 Pan Bóg takich urząd kocha osobliwie,
				 przy swym powołaniu, gdy sądzą prawdziwie.

Zwierzchność
sądowa

[P 130: „Przekleństwa”]
O ZŁORZECZENIU
I PRZEKLEŃSTWACH NIEUWAŻNYCH

				
				
				
				
		 5		
				

Przekleństwa w złą chwilę – ach, czy się to godzi? –
które więc do strachu, wzdrygnienia przywodzi.
Ledwie już pod takim nie pada się ziemia
z niepohamowanej stąd złości manija.
Rachują ich wiele w klątwach „stami”, „cmami”,
byłby jeden straszny – nie tak tysiącami.

Złorzeczeństwo

[P 131: „Przekwitny”]

				 Przekwitny każdy w kuchni nie ma smaku –
				 takiemu pościć, żeby nie miał braku.

Frasunki
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[P 132: „Przełożony”]
Uwagi

				 Przełożonemu trzeba użyć łaskawości,
				 być do siebie przystępnym dla sprawiedliwości.
[P 133: „Przemysł”]

Umysł

				 Przemysł dowcipny wiele dokazuje,
				 snadnym sposobem zysk swój pokazuje.
[P 134: „Pszenica”]

Pożytek

				 Pszenica wyborna różnego pieczywa,
				 każdy ją w posiłek na pokarm używa.
[P 135: „Przeniewierzenie”]

Ostrożność

				 Przeniewierzenie kredyt stąd każdemu psuje,
				 więc sobie darmo kupiec w kramie klepki snuje.
[P 136: „Przepłynąć”]

				 Przepłynąwszy miarę, przy lądzie utonąć:
				 tak w szczęściu doczesnym przyjdzie marnie ginąć.
[P 137: „Przestać”]
Nota

				 Przestań na swym mieniu własną kondycyją,
				 nie pragnij, co z krzywdą i złą intencyją.
[P 138: „Przez posły”]

				 Przez posły nie wszegdy i wilk utyje,
				 pewniej więc w potrzebie siebie użyje.
[P 139: „Przez szpary”]
O CHYTRYM I ZDRADNYM UKRZYWDZENIU
NOTA
Chytrość

				 Przez szpary kto patrzy bliźniego podchodzić,
				 na słowach się sparzyć, a fałszem go zdradzić –
				 chytrość nie upatrzy, podchodząc swą złością
				 jak baba natrętem, zdradliwą skorością.
		 5		 Oczy go wydają, chytrością żądają,
				 na szkodę bliźniego z krzywdą przypadają.
				Ach, niebożę, nota! Ta twoja robota
				 w rachunku jest kwota – stąd zbawieniu wrota
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				 w lewo czy-li w prawo na dekret przychodzi:
		 10		 już tu mniej o honor, gdy duszę zawodzi.
[P 140: „Przez ucisk”]

				 Przez ucisk, jakie utrapienie,
				 łaska Boża sprawi pocieszenie.

Nadzieja

[P 141: „Przodkowie”]

				 Przodków więc wady złośliwe
				 potomkom będą szkodliwe.

Nota

[P 142: „Przygody”]
O PRZYGODACH RÓŻNYCH LUDZKI[CH] UWAGI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Przygody nagłe rozmaite przynoszą
odmianę w myślach, cierpliwość odnoszą.
Więc są nieznośne przychodząc na ludzie,
na jaką rozpacz są końcem w dowodzie.
Szkodę zawinić, chociaż też niewinnie,
chytrość podchodzi, szukając przyczynie
więc do różności, mieszają się w domu:
by nie upadkiem, jak się trafi komu!
Na czas z nieszczęścia w dobroć się przemieni
jednak trafunkiem, ku myśli odmieni.
Niemasz nieszczęścia takiego żadnego
na złe lub dobre, dojdzie przykładnego.
Przy wątpliwości przygody ponoszą,
gdy przez nieszczerość prędszy żal odnoszą
nienagrodzony; gdy z dolegliwości –
skrócić języka dla wstrzemięźliwości.

[P 143: „Przyjaźń”]
O PRZYJAŹNI LUDZKIEJ

				
				
				
				
		 5		
				

Przyjaciół jest wiele, w treści stoi istność:
uczynków niewiele – zawodna w tym słuszność.
Wino w swojej próbie a przyjaciel stary,
które są w tej dobie, srebro dawnej wiary –
tam jest zwykła przyjaźń, w siwej brodzie letni,
statkiem słowo trzymać, gdzie rozum udatny.

Próba przyjaźni
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		 15		
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Chytrość, obłudna waśń – więc korzec zjeść soli,
zawieść, nie dotrzymać w doznaniu po woli.
Na skarb przyjaznego opiekunów siła,
szukając szczerego, dobrodziejstw by tyla.
Doznawszy zaś lekkość w przyjaźni człowieka,
z takim szkodna bliskość, minąć go z daleka
dla dalszej ohydy; kędy jest zbyteczna,
tam konfidencyja już niepożyteczna.
Przyjaciela próba nie tak bywa w szczęściu,
jak ma być doznana skutkiem gdy w nieszczęściu.
Przyjaźń w swej szczerości rzecz sama funduje,
wzajemnym afektem więc koresponduje.
Gdy w jakiej różności bywa też jednana –
już jakoby właśnie niezleczona rana.

[P 144: „Przykład”]
O PRZYKŁADZIE DOBRYM DLA PRZYKŁADU
Obyczaj

				
				
				
				
		 5		
				

Przykład zły rodziców, gdy wprawiają dziatki,
zgorszeniem dziedziców, na żal ojca, matki.
Przykład jest od starszych zwierciadłem dobrych cnot,
obyczaj dla młodszych – stąd jaśnie świeci knot.
Niech nie gaśnie sława domowi istotą,
wszędzie według chwały tą prawdziwą cnotą.

[P 145: „Przykry”]
NA IMPET NIEWSTRZEMIĘŹLIWOŚCI

				
Niecierpliwość 				
				
				

Przykry język sroma na łagodne słowa,
kraka na to wrona, huka nocna sowa,
‹z› niewstrzemięźliwości czy z nieudolności,
przy popędliwości lub z lekkiej próżności.

[P 146: „Przyłożyć się”]
Wygoda

				 Przyłożywszy się dla swojej wygody
				 więc w domu, będzie kontent z tej obrady.
[P 147: „Przymuszenie”]

Nota

				 Przymuszenie, ile zbytnie, nagłym rzeczom
				 nie poradzi i plewidło w zbożu śnieciom.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział XV. Na literę P

[P 143-151]

377

[P 148: „Przynuka”]

				 Przynuka bliźniemu, choć dobrego mienia,
				 gdy się sam w tym nie zna – już to więc ostatnia.
[P 149: „Przypadek”]

				 Przypadki przejrzanie szkodliwe są wyrokiem,
				 gdy ryb nie nałowią dziurawym skoro włokiem.
[P 150a: „Przyrodzony”]
O NATURACH W RZECZACH PRZYRODZONYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Przyrodzone więc mało wadzą wady –
głowa uważna znosi te przysady.
Więc w fantazyjach zrzędy są gorliwe –
stąd są kłopoty w tych domach swarliwe.
Z niecierpliwości afekt rozpalony
na jaki swój szwank, gdy język szalony –
przy odpowiedziach tam nie będzie miary,
tylko wyrzutne, zapalczywe swary.
Uzdą się wkiełznąć w takim przyrodzeniu,
dla uśmierzenia mieć to w poradzeniu.
Bo twardy z twardym niełatwie się skruszy –
stąd razy, guzy do bitki poruszy.
Potem nastąpi z żalem, przejednaniem,
przy konfuzyjej, ‹z› niepowetowaniem.

Fantazyje
nieznośne

[P 150b: „Przyrodzony”]

				 Przyrodzona i to: żywot opuścić światowy –
				 już nie tak śmierć straszna, lecz ku zbawieniu gotowy.
[P 151: „Przysięga”]
O PRZYSIĘGACH NIEWAROWNYCH,
ILE NADAREMNIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Przysiąg daremnych w każdym się strzec gmachu,
ujść śmiertelnego w takim razie grzechu.
Przekupnych przysiąg aktorom przewodna,
adwersarzom zaś do dekretu szkodna.
W podobnym grzechu obadwa zostają –
kupiec z najemnym, kiedy przysięgają.
Przysięga z wszelką ma być uczciwością,
z dobrym sumnieniem, z prawdą, z pobożnością.

Przestroga
sumnienia
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[P 152: „Psu szczekającemu”]
Nota

				 Psu szczekającemu pysk mu kością łatwie zatkać,
				 bowiem zły od złego język jaki można potkać.
[P 153: „Ptaszek”]
O NAPAŚCI LUDZKIEJ Z LEKKOMYŚLNOŚCI

Lekkości uporne

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Ptaszkiem gdy z ust słówko wyleci,
lecz wołem się nazad nie wróci;
ni mól właśnie, gdy futro dręczy,
głowę komu zły człowiek wierci
zdradną złością, samą chytrością,
skorną, mściwą i przewrotnością.
Kto swój dom lży, głośny to dzwonek,
więc z tej sadzy wytrzeć kominek –
wymieść trzeba, kto go zaśmiecił,
sam się przeczyść jako-ś zamącił.
Na cię spadnie, kto w górę pluje –
jak samego siebie wyzuje
z uczciwości: gdzie język długi,
wielka lekkość i w głupstwie srogi.

[P 154a: „Ptak”]
Natura

				 Ptak w klatce, choć ma wygodę,
				 na wolność czuwa, przygodę.
[P 154b: „Ptak”]

Posiłki

				 Ptaki gdy na kuchnią, pewna to zwierzyna –
				 żołądek zagrzewa; przy tym i pierzyna.
[P 28b: „Puls”]
O PULSACH CZERSTWOŚCI – ZNAK DOLEGLIWOŚCI

				
				
Znak czerstwości 				
				
		 5		
				

Puls bywa pewnym znakiem,
więc w zdrowiu jak zegarkiem.
Skazuje, jeśli siły
w czerstwości swej są, żyły,
dla życia między gminem,
który los jest terminem;
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				 czas w placu swego końca,
				 gdy przyjdzie śmierć do tańca:
				 puls tedy będzie znakiem
		 10		 już pewnym, a nie brakiem.
				 Zdrów chorego zawsze dźwiga,
				 kulawy ślepego ściga,
				 ubogi możnemu daje,
				 a zły dobrego wyłaje,
		 15		potrzebny niepotrzebnemu
				 wygadza, choć bezbożnemu.
				 Bowiem kto na cię kamieniem,
				 ów zaś z chlebem z winszowaniem,
				 znak zdrowego i chorego,
		 20		 znak w przyjaźni więc szczerego.
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Uwagi

[P 155: „Pustka”]

				 Pustki domostwa złym gospodarstwem
				 są – więc nieszczęściem, są i niedbalstwem.

Ochrona

[P 156: „Pyszny”]
O LEKKOŚCI LUDZKIEJ

				
				
				
				
		 5		
				

Pyszny jest górnie zbytnią wyniosłością,
nie ma więc tedy respektu miłością.
Pysznym zwyczajnie zawsze pogardzają,
a przeto ludzie za nic go nie mają.
Pyszne i harde, złością potworzone –
dla tego grzechu piekło jest stworzone.

Wzgarda harda

[P 157: „Pycha”]
NA POSTPOZYCYJĄ REPLIKA
ABO GDY KTO KOGO LEKCE POWAŻA

				
				
				
				
		 5		
				

Pycha górą dmucha, a wiatr go powiewa,
taki się snać śmierci nigdy nie spodziewa.
Nie dufaj w swym szczęściu, bo to kołem idzie,
spadkiem zgoła przyjdzie, odpadkiem odejdzie.
Byłem sobie wczora własnym panem pługa,
dziś znaczna odmiana, gdym mizerny sługa.

Zgubna
wyniosłość

Nota
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Wczora proszony na bankiet za stół sieść –
dziś chudy pachołek kiedy nie mam co jeść.
Co mnie przeto dzisiaj, toć i tobie jutro,
soból był i rysie, dziś baranie futro.
Więc nie przenoś okiem, bo cię dwiema widzą:
kogo lekceważysz, a z ciebie zaś szydzą.
Ikarus chciał górą swoją wyniosłością –
upadł i utonął do morza niskością.
Podsiadasz lepszego miejscem, nierównego,
pewnie się nie zdobisz – znak lekkomyślnego.
Stąd owszem ohyda marnej wyniosłości,
nie bez urągania społem zelżywości.
Znać z pychy głupiego: na oczy wydaje,
każdy mu na ten targ ohydę przedaje.

[P 158: „Pytel”]
Posiłek

				 Pytel na mąki przesiewa na młynie,
				 a rzeczna woda na koło płynie.
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[Q-Kw 1-4]
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ROZDZIAŁ XVI.
Na literę Q[-Kw]
[Q-Kw 1: „Qualubet”]

				
				
				
				
		 5		
				

Qualubet – wszędzie, pstra znajduje się sroka,
gdy na ziarno sobie sama grzebie kwoka.
Wszędzie robić trzeba – darmo niemasz chleba,
próżniakom ‹w› nieszpory modlitwą on z Nieba.
Prosić aż do skonu, a przy tym pracować,
więc sobie i ludziom miary nie żałować.

Przemysł

[Q-Kw 2: „Quare”]

				 Quare żyć człowiekowi rozumem potrzeba?
				 Aby też miał na starość dla żywności chleba.
[Q-Kw 3: „Kwarciane wojsko”]
O KWARCIANYM WOJSKU KORONNYM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Kwarciane wojsko, zbrojny mężnie żołnierz,
do boju w szyku gotowy jest rycerz.
Gdy w sposłuszeństwie Rzeczypospolitéj,
na te zasługi idą pewne kwity
na kwarty, płaca przy błogosławieństwie –
użyją męstwa w kwadrat przy zwycięstwie,
swoją korzyścią, ojczyznie przysługą.
Ludzi ubodzy orać będą pługą
śmiele w swym kraju, przy pokoju praca,
stąd też przybędzie i na wojsko płaca.
Przeto kwarciany żołnierz jest w Koronie.
Za swą ojczyznę niech kwitnie w obronie.

[Q-Kw 4: „Kwartana”]
O FEBRZE KWARTANNEJ CKLIWEJ

				 Kwartany szkoda a prawie nie leczyć,
				 bowiem cię zgoła długo będzie męczyć.

Wojsko kwarciane
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		 5		
				
				
				
				
		 10		

Młodszym kwartana chociaż będzie na ćwierć,
staremu jednak już jak na całą śmierć.
Kwartana na czas sama się wystoi,
lecz zranione serce niełatwie się zgoi
kwartą; kwartana, lżej quotidiana,
gdy w domu pustki, przyczyną Dyjanna.
Kwartana zdrowiem nie tak już dowodzi,
jako zły człowiek ućciwym zaszkodzi.

[Q-Kw 5: „Kwarczki”]
Melankolija

				 Kwarczki frasunki skwarzą, melankolija suszy –
				 te więc przeciwne rzeczy człowieka przydusi.
[Q-Kw 6 = K 84: „Kwas”]

Nota

				Kwas więc szczupłością w szkatule panuje,
				 niżeli szpichlerz na chleb wypróżnuje.
[Q-Kw 7: „Kwasić”]

				 Kwasi gdy w karty, komu szczęście płuży,
				 przegrawają też i na głowie guzy.
[Q-Kw 8: „Quercus”]
O DĄBIU,
DRZEWIE UDATNYM W SWOIM RODZAJU

				
				
Natura drzewa 				
				
		 5		
				
				
				

Quercus swą trwałością na trzysta lat stoi,
powietrznego wichru wszelkich się nie boi;
więc w tych trzech lat stoi, rośnie, zrósł i schodzi
żołądź, według swych lat, do kresu przychodzi.
Drzewo więc naturą w sobie jest spaniałe,
wszelkim użytkom jak nad insze trwałe,
w budynki fundament swą gruntuje mocą
i chlewnemu bydłu posiłkiem, pomocą.

[Q-Kw 9: „Kwersyja – Quersi”]
O KWERSYJEJ, FRANCUSKIEJ PROWINCYJEJ
Powiat ziemski

				 Quersi – prowincyja we Francyi zacna,
				 w wszelakim dostatku, w obfitości znaczna,
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[Q-Kw 4-11]
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miasto tejże główne, zamożne imieniem,
w krainie wesołej, w osadach nasieniem,
w lud, dobytki, ryby, także i winnice –
wszytko jest z wygodą, jak w oczach źrenice.

[Q-Kw 10: „Quid inter tantos”]

				 Quid inter tantos przy szczupłej porcyi?
				 Czy trwa żołądek do pacyjencyi?
[Q-Kw 11: „Kwinsaj – Quinsai”]
O KWINSA‹J›U –
MIASTO WIELKIE W CHIŃSKIM PAŃSTWIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				

Quinsai – srogie miasto w Chinyi, zacnością,
bez liczby osadą, stek ludzi, możnością
samej familiji domów ‹w› mieście, w państwie
na milijon pięćset. Jeśli w którym ziemstwie,
gdzie po wszytkim świecie w takiej ogromności
parangować może? Niezmierne ich włości,
dopieroż o liczbie i obywatelów
wszytkich proporcyją, liczyć jak motelów.
Niepodobną wielkość w tym pomiarkowaniu
summę komputować w liczbie w zakrzewieniu.
Ludźmi mnóstwem zgoła podlega królestwo,
warunkiem w swych siłach, gruntem dostojeństwo.
Ankwin, Pankwin, miasta drugie, jako pierwsze
takie są w tym państwie, sadowiąc się zawsze.
Jak całą Europę to państwo w się bierze,
bo w swej obszerności nie mają przymierze.
Przeto w tymże państwie miast w nich obszernością
w osadach, bogatych także dostojnością.
Wojny nie prowadzą nigdy offensive,
swym się kontentując, tylko defensive,
więc granice swoje na mil sto dwadzieścia
w mur obwarowane dla obrony weścia
od swych nieprzyjaciół; wiara ich w pogaństwie,
krainą obszerną, w dostatku, bogactwie.
To tylko – w tym kraju przypadki są straszne:
ogień i szarańcza z powietrza nieznośne,

Apetyt
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				 nuż trzęsienia ziemie co rok tam panują,
				 niemałym są strachem, rodzaj ruinują.
[Q-Kw 12: „Quodcumque”]
Nota

				 Quodcumque na cnocie wiele więc należy,
				 życiem przy sumnieniu swym dobrym zabieży.
[Q-Kw 13: „Quod utinam”]

				 Quod utinam zniknie bowiem Bacchus gorszy,
				 stąd już zgubne imię „Lucyper” – najgorszy.
[Q-Kw 14: „Quod superest”]
O SZKOLNYCH NAUKACH POTRZEBNYCH

				 Quod superest w prawdzie – dać pokój łacinie:
				 cuchnie w szkołach ława, lepiej pasać świnie.
Szkoła 				 Bo w szkole nie smażą ani też nie pieką,
				 tylko // // o pensa, o skrypturę sieką.
		 5		 Przykre to, są młodzi, gdy nie z dobrej woli
				 musi, choćby nie chciał: ucz się poniewoli!
				 Więc w dalszych naukach, nie mniej w gramatyce
				 jako w lesie – w pamięć, także w poetyce!
				Gdzie longa, nie brevis, każdy na ławicy
		 10		 rzetelnie skanduje, gdy go majster ćwiczy.
Szkoła

[Q-Kw 15: „Quomodocumque”]
Groźba

				 Quomodocumque – być kiedykolwiek – kozie
				 (lub pannie młodej w łożnicy) na wozie?
[Q-Kw 16: „Quoquo versum”]

				 Quoquo versum na świat ma być oko jasne,
				 bo jak do zbawienia, gdy są wrota ciasne?
[Q-Kw 17: „Quotannis”]
O POTOMSTWIE NATURALNYM
Nota

				
				
				
				

Quotannis, Anusiu, ledwie co pół roka,
więc często powijasz, zaprawdę, proroka.
Jeżeli w małżeństwie – przyczyna powinna,
kiedy zaś z trafunku – dzicięciu niewinna.
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		 5		 Będzie wychowaniem ten potomek, wzrostem,
				 kto wie, a kto nie wie, że człowiekiem prostem.
[Q-Kw 18: „Quotquot”]
O KARCZEMNEJ BIESIADZIE UWAGA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Quotquot strzeż się, bo to karczma,
inne w polu ich są jarzma.
Chłop przy dudach kiedy pije,
chroń się, bo cię sucho zmyje.
W przodkowaniu gdy dla tańca,
lepiej minąć tego końca.
Prostak nie wie, co to mores,
pewnikiem są na to fores.

O tymże

[Q-Kw 19: „Quotidie”]
O MAŁŻEŃSKIM STANIE I JEGO WOKACYJEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Quotidie małżeństwo w swym powinnym związku
szczere ma być, zgodne, choć o jednym kąsku.
Czy to tylko właśnie w społeczność małżeństwo?
Przywłaszczać bez wstydu takie bezpieczeństwo
zmianką, szkalowaniem nad przysięgę wiary?
Czy ma trzeci wiedzieć z tej małżeńskiej pary?
Czy na tym należy powinnością stadło?
A gdyby też przykładem czystością przypadło?
Są tego dowody i w żywotach świętych,
gdy świątobliwością krzyształem przyjętych.
I w bestyjach nawet jest pomiarkowanie,
które według czasu mają zachowanie.
Jako według czasu, tak też i z miłości
te pochodzą skutki do tej społeczności.
Małżeńskie kochania przy szczerej jedności
afekt promowuje do pożądliwości,
gdy jedno drugiemu sercem przy ufności –
stąd pochodzi miłość do tej sposobności.
Uchodzić przygody, strzec serca zepsować,
bowiem zepsowawszy, trudno powetować.

Wokacyja
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ROZDZIAŁ XVII.
Na literę R
[R 1: „Rabini”]
Ślepota

				 Rabini żydowscy, naród niestateczny
				 lub obrząd w bóżnicy – błąd w uporze wieczny.
[R 2: „Raba”]

Rzeka

				 Raba, rzeka, bystro kamieniem z gór płynie,
				 Dunaj w mierze wielki, światu o tym słynie.
[R 3: „Rachunki”]
O RACHUNKACH DOMOWYCH
DLA PORZĄDKU I OSTROŻNOŚCI

				
				
Ostrożność 				
domowa
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Rachunki wszelakie dla swej ostrożności
są wielce potrzebne; rachując możności
swe własne, z majętnych miarkując dochody,
by większe nie były na te ich rozchody,
żeby substancyja została w całości,
i owszem, przyczynić, nie ująć z biegłości.
Z honorem, wygodą każdemu żyć trzeba,
więc w pomiarkowaniu wiedz jak krajać chleba,
żeby go stawało z domostwem do śmierci,
bo się pewnie żaden z tego nie wywierci.

[R 4: „Rączy”]
Nota

				
				
				
				

Rączemu się guz na szyjej ciśnie,
a leniuchowi na grzbiecie rośnie.
Rączy chyży niby pień na ptaki –
pewniejsze są na półmisku flaki.

[R 5: „Rada”]
O OJCZYŹNIE MIŁA RADA

				 Rada o ojczyźnie skrycie tajemna
				 od synów dla matki ma być przyjemna.

MERKURYJUSZ POLSKI

				
				
		 5		
				

Rozdział XVII. Na literę R

[R 1-12]

Niech będą, do skutku, swoim przemysłem,
zabiegając krajom więc tym umysłem
z powinnej miłości, samym więc skutkiem,
ile do obrony szczerym pożytkiem.
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Zabiegłość

[R 6a: „Rad”]

				 Rada by dusza, gdyby do Nieba,
				 pokutą za nią komu więc trzeba.
[R 6b: „Rad”]

				 Rade puszczają, choć artowne, nity:
				 marny dostatek obłudnie nabyty.
[R 7: „Radosny”]

				 Radosne każdemu przy szczęściu pociechy,
				 gdy przy ostrożności zbywać z siebie muchy.
[R 8: „Raki”]

				 Raki są w pewnych miesiącach zdrowe,
				 znak mają, gdy jest „r”, swoję zmowę.

Posiłek

[R 9: „Rana”]

				 Ranę zagoisz, ućciwie zawijaj,
				 w każdej przygodzie napasnika mijaj.

Honor

[R 10: „Ranne sprawy”]

				 Ranne sprawy, wczesne odcknienie,
				 w okrzętności pofolgowanie.

Zabiegłość

[R 11: „Rano”]

				 Rano wstać, swoich robót naśladować,
				 długo nie biesiadować, nie szkodować.
[R 12: „Ratować”]
O WYŚWIADCZENIU BLIŹNIEMU MIŁOŚCI

				
				
				
				

Ratować ile potrzebnego
znak to jest miłości bliźniego,
obligiem będzie wdzięczen tego
z chęci przychylnej nabytego.

Bliźniego pomoc
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		 5		
				
				
				

Jawną lub skrytą tą jałmużną
Bogu wygadzasz swą pobożną.
Jest to uczynek miłosierny,
jak chrześcijański i zbawienny.

[R 13: „Ręcznik”]
Czystość

				 Ręcznik chędogi u kredensa wisi,
				 wyczyszcza brudy, cera będzie w ciszy.
[R 14: „Remigiusz Suszycki”]
PERILL[UST]RI REVERENDISSIMO DOMINO,
D[OMI]NO REMIGIO SUSZYCKI,
I[URIS] U[TRIUSQUE] DOCTORI,
ARCHIDIACONO, CANONICO
ET SURROGATORI CRACOVIEN[SI],
APLAUZ MOJEJ DAWNEJ ŻYCZLIWOŚCI

Aplauz
życzliwości

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Nie gaśnie to światło, co się jasno świeci,
cnota w swej dzielności pamięcią się święci,
w dziełach, pracach, w skutkach swą własnością świadczy
i preminencyją w swych akcyjach znaczy.
Jasny tego dowód, rzecz się sama czyści,
w czym każdego w oczach, więc się prawdą iści.
Ta stąd materyja jest do wyrażenia,
która się traktuje oraz i przyznania
miłym acz wspomnieniem prałata zacnego,
miłością skłonnego, wielce pobożnego.
Za Jana Trzeciego, przy dworze królewskim,
ludziom w promocyjej był patronem wielkim.
Doznaniem pomagał w sprawach wielom znacznie
miłością, afektem, życzliwie, przyjaźnie.
Gdy gubernatorem w naukach dzielnością
będąc królewiczom młodym, udzielnością,
prawie odchowaniem w tak zacnej akcyjej,
pracą i staraniem pozornej funkcyjej.
Więc jako dworowi ukontentowaniem,
tak i wielam ludziom jest prawie przyznaniem.
Stąd błogosławieństwo na wszelkim jest mieniu,
zacnością, godnością, prałata imieniu.
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[R 15: „Renifer”]

				 Renifer z pegazem – lotni kursorowie
				 niby jak pocztarze, dzicy satyrowie.

Dzikość

[R 16: „Rewolucyja”]
O REWOLUCYJEJ NA POWIETRZU NIEZWYCZAJNEJ,
KTÓRA BYŁA W KRAKOWIE
W NOCY NA NIEDZIELĘ,
15 DECEMB[RIS] 1703 A[NNO]

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				

Rewolucyja nagła nabawiła strachu,
bo ten czas był okropny, gdy żadnego gmachu
nie było z poruszeniem miejsca bez trzęsienia.
Ludzie już rozumieli, że znak sądnego dnia,
kiedy wieżę zamkową, machinę obalił,
dach Świętego Wacława na kościół przywalił,
skąd ruina w sklepieniu, a w kościele rumy
struktur nadwerężeniem, w nich są jako jamy.
Na wieży Wszytkich Świętych strąciło kopułę,
sztyber, orła z koroną ratuszną w tej chwile
zruciło, nakrzywiło, ledwie się oparła –
nie bez nadwerężenia na miejscu została.
Zegary zepsowane teraz biją głucho,
o innych stąd ruinach zewsząd dość niecicho.
Nuż i w różnych kościołach także są ruiny,
w kamienicach, w chałupach za grzechowe winy.
Więc w miasteczkach i po wsiach zniszczone osady,
ludziom na koszt i pracę takie słyną szkody.
Sama stąd niewygoda, ile podczas zimy.
Boski błagać majestat, a w modlitwach żyjmy.
Od Morza Północnego, i tam się coś stało,
da się wkrótce usłyszeć, bo to stamtąd przyszło –
momenta niespodziane; grzechy to sprawują,
kiedy te elementa pomstą usiłują.
Gdyby na tym przynamniej, a gorzej nie było,
przez te znaki upadkiem dalej nie wzruszyło.

[R 17: „Robota”]

				 Roboty się nigdy w pracach swych nie przebiorą
				 domowe – starania między się rozbiorą.

Staranie
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[R 18: „Ród”]
O RODOWITOŚCI FAMILIJEJ ZACNEGO DOMU

				
				
Klejnot sławy 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Ród familijej, gdy jest w sobie zacny,
jeszcze zacniejszy, gdy na innych baczny,
gdy miłosierny, kocha sprawiedliwość –
ten jest dźwięk głosem, ludziom pożądliwość.
Gdy jest przystępny swoją łaskawością
ludziom ubogim i szczodrobliwością,
cichy, spokojny, bez krzywdy bliźniego.
Cóż nadto więcej stąd jest zacniejszego?
W życiu przykładny, prawie bez zgorszenia –
taki już pewny stąd swego zbawienia.
Zacne tytuły w cnotach, wyniosłości,
te są u Boga przyjemne stałości.

[R 19: „Rodzice”]
Nauka

				 Rodziców mają mieć dziatki w uczciwości,
				 statkiem w obyczajach przy wszelkiej skromności.
[R 20: „Róg”]

				 Rogiem gdy więc miesiąc nastaje,
				 więc w pogodę ten czas przystaje.
[R 21: „Rokosz”]
O ROKOSZU I O JEGO NIEBEZPIECZEŃSTWIE
NOTA
Domowe
rozterki

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Rokosz rzecz odważna, na które królestwo
gwałtowne wzburzenie i niebezpieczeństwo.
Stąd dysydencyje, w stanach zamieszanie,
brat bratu nie ufa, różne zawikłanie.
Prawa się mieszają w takim rozróżnieniu,
trwoga na ubogich, kraje w pustoszeniu
zachodzą w ruinę, w nieoszacowane
wiele szkód, przynoszą niepowetowane.
Kroniki przykładem, gdzie się, jak nadają,
z takowych gdy kłótni o pomstę żądają.
Świadkiem historyje świeże, są przykłady
z rzymskich, z Greków, Węgrów, jakie ich zawody.
Innych nie wspominam – ledwie co pamięcią
narody zginęły z krajów zawziętością.
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		 15		 Ledwie ich imienia tylko na papierze,
				 gdyż tych takie dzieła, jak bańka na wietrze.
				 Miła zgoda, pokój, niech będzie zwierzchnością,
				 zabiegać miłością, ojczyźnie wiernością.
				 Z iskierki naniecić ognia gwałtownego –
		 20		 ostatnia to prawie; przywieść do wnętrznego,
				 ile w zamieszanie na domową wojnę,
				 któż wie, jak kość padnie w nieszczęsnej obronie.
				 Wielka rzecz tu wchodzi, gdy o Kościół idzie,
				 o prawa swobodne i ubogie ludzie,
		 25		 których łzy i głosy w Niebo zasyłają,
				 więc z kogo przyczyna, na pomstę wołają.
				 Czy też plaga Boska za nasze, ach, zbrodnie,
				 zakamiałe grzechy są pomstą dowodnie?
				 W górnych wyniosłościach i w strojach zbytecznych
		 30		 własną są obrazą nad stan użytecznych.
				 W życiu żyć zbytecznie, także w cudzołóstwach,
				 niewinnych napaścią przy srogich zabójstwach,
				 bliźnim czynić krzywdę non per iustitiam,
				 w niwecz ich obrócić, gdy per potentiam.
		 35		Nowe by Zwierciadło wydać by Przykładów
				 byłoby co czytać z straszliwych dowodów,
				 co się teraz dzieje; stąd też niepokoje,
				 gdy w trwogach miecz, ogień utrapieniem, znoje.
				 Wzywali też Węgrzy Turków na ojczyznę,
		 40		 Grecy także Partów przyszli brać puściznę
				 prawie jak kadukiem – wszytko wyniszczeniem,
				 kraj opanowali sobie przywłaszczeniem.
				 Urwać na swe państwo, jak cudze narody,
				 bowiem nie ich kosztem z ubóstwa nagrody.
		 45		 Więc za tym powodem, stąd się państwo skurczy,
				 gdy za trud i pracę część jaką przywłaszczy.
				 Wnet pomoc z imprezy – komuś na złość zrobić,
				 bardziej na swą zgubę trzeba było zwabić.
				 Nieszczęśliwe czasy, gdy na to przychodzi –
		 50		 trwogi, gwałty, zguba, ruiną dochodzi.
[R 22: „Rola”]

				 Rolę jako wzory orać pilnie trzeba,
				 w potrzebie wygodę powszechnego chleba.

Obmyślenie
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[R 23: „Rozsądek”]

				 Rozsądek, rzecz chwalebna przy wstrzemięźliwości,
				 sędzia to ma zachować dla sprawiedliwości.
[R 24a: „Rozkosz”]
Powaga
Marności

				 Rozkoszy używać, lecz w skromności,
				 w tym się nie uwodząc swej możności.
[R 24b: „Rozkosz”]

				 Rozkosz szatańska, jak zdradliwe szydło:
				 takie występki nie zmyje i mydło.
[R 25: „Równy”]
Afekt

				 Równy, jak równemu w szczerości trakt,
				 przy konwersacyi życzliwy brat.
[R 26: „Rozmowa”]

				 Rozmowa w biesiadach dla swojej uciechy,
				 w miłym posiedzeniu nabędzie pociechy.
[R 27a: „Różność”]
Nota

				 Różność stanów ma swój respekt,
				 ma być ufność i na defekt.
[R 27b: „Różność”]

				 Różność panów w pomieszkaniu:
				 rzadko w kupie w pojednaniu.
[R 28: „Rozrzutny”]

				 Rozrzutna gospodyni, czy taka jest w prawdzie?
				 Nie wie i o sumnieniu, dopieroż w poradzie.
[R 27c: „Różność”]
O RÓŻNOŚCI ROKOWANIU,
O WRÓŻKACH I WIEDŹBIARSTWIE NIEWAROWNYCH
Obłuda

				
				
				
				

Różność rokować jak na Łysej Górze –
przeciw sumnieniu prawda się tam porze.
Mieć tę ostrożność, wiedzieć komu jako
zadawać fałsze – przypłacisz dwojako.
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By nie zagrano gorzej niż na radle,
gdy w takim głupstwie już są podupadłe.
Rzecz bowiem ciężka cierpieć, a niewinnie,
zgiełd w tym zachodzi, póki to nie minie.
Wielki to kamień, ciężar na człowieka –
niewinna potwarz ‹z› bliska lub z daleka;
dźwigać zelżywość z samej suspicyi,
złej opiniji, złej dyferencyi.
W chytrym języku zły człowiek napaśny,
opak udając, bliźnich prawie waśni.
Babskim nie wierzyć wróżkom zgoła żadnym
dla ich obłudy, powieściom nieskładnym.
I w rokowaniu wszytko to wiedźbiarstwa,
wichrowe głosy, własne są szyderstwa.
I w zgubach każdych w podobnych stosować
samym dowodem, rozumnie prasować.
Większej utracie, do jakiej przychodzi
w grzech do pokuty, kto z wróżek dochodzi.
Więc własną zgubą temu, co rokuje
gorszym upadkiem sobie prorokuje.
Jest to z lekkości i z próżności zgoła:
miesza maniją niepocieszna dola.
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Uwagi różne

W tej materyi

[R 29: „Rozum”]
O BACZNYM ROZUMIE LUDZKIEGO PRZEMYSŁU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Rozum swój mający bez statku i cnoty,
więc tedy do szczęścia nie będzie istoty,
bo ludzki więc umysł z lekkich szydzi żartów,
gdy w słowach próżności dochodzi ofertów.
Więc użyć bacznością w czym, co nie dostaje,
tym samym dowodem z wygodą przystaje.
Pierwsza to nauka do natury miane:
ozdobą człowieka roztropnością dane,
bo rozum hamulcem od wszelkiej lekkości
prawie jest powodem do wstrzemięźliwości,
do przyzwoitego statku i powagi –
bez niego więc ludzie nie mają uwagi.
Radzić się rozumem w rzeczach przyzwoitych,
jest pomiarkowaniem w fortunach nabytych.

Zabiegłość
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		 15		 Rozum niech poradą wszelkiej ostrożności
				 będzie, zachowaniem, faworem, ludzkości.
[R 30: „Rubin”]
O RUBINOWYM KAMIENIU UDATNYM
Z orszaku [?]

				
				
				
				
		 5		
				

Rubin, przedni kamień, ma dzielne w sobie cnoty,
jest o nim w traktacie, jakie spędza przymioty.
Rubina więc zażyć, lecz przecie nie na twarzy,
ile komu Bacchus na rumieniec przywarzy.
Naturę zwykł krasić, że jest w sobie rumiany,
białą płeć farbuje dla swej lepszej odmiany.

[R 31: „Ruska wiara”]
O RUSKIEJ WIERZE BEZ UNIJEJ
I O ICH NARODZIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
Uwagi różne 				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
Nota osobliwa 				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				

O narodzie
natury i wierze

Ruska prawie wiara, bo niekiedy w cerkwi
wiatrem bywa głośna, w sercu różnością tkwi.
Graeca fides dzwonem, jednak dźwiękiem mylna,
gdyż w statku, ofierze jest zgoła niesilna.
Więc, gdy nie w uniji rzymskiego obrzędu,
własne odszczepieństwo uporem z dowodu,
jako ich natura ma wiele różności –
w wierze, obyczajach i niestateczności.
Do buntów są skłonni, zwierzchność u nich rzadka,
w ućciwości bywa do złoczyństwa prędka.
To nie w podziwieniu, gdy ich sama wiara
na oko wydaje, że tam chuda fara
w szczerym nabożeństwie; co mi za powaga:
popów za nic mają – gotowa zniewaga.
W gusłach, czarach, w złości naród w swej chytrości–
za nic wszytko mają ludzie bez litości,
acz w tej niesforności oślep prawie giną
ludzie i osady osta‹t›nią ruiną.
Popi pobudzali dla wiru-zawiru,
w cerkwiach stąd nie mają żadne[go] też miru.
Więc i protekcyjej turecki‹ej› doznali,
gdy z uwziętej złości na Polskę nawiedli.
Z jaką ich korzyścią? Tylko wyniszczeniem,
całej Ukrainy w niwecz obróceniem –
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kraj swej obfitości, który mlekiem, miodem
gdy płynął w dostatku swym własnym dowodem.
Tatarów na pomoc, jak często wezwani,
gdzie ich żony z dziećmi w niewolą zabrani,
teraz moskiewskiego chwycili się pana
i tego w swywoli przy wskroczeniu dozna.
Pamięć wartogłowów: Chmielnickich Tymoszka,
Piwa, Krzywonosa ma w pamięci Polska,
Półtora Kożucha, także i Cieciurę;
inni adherenci już przepadli w dziurę.
A nie lepiej przecie do pana dawnego?
‹H›ardą złożyć złość, zdać się na pewnego?

[R 32: „Ryby”]
RYB ŁOWIENIE I O ICH NATURZE DLA POKARMU

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Ryb rodzaj ucieszny, choć nie tak posilny
do pracy, w łowieniu jest prawie usilny.
Więc ryby do targu zawsze będą trudne,
gdy ich osadzeniem rybakom są żmudne.
Ryby przy świeżości zażywać nieczęsto,
chyba w same posty, więc nie bardzo gęsto.
Flegmatykom ciężko do zdrowia przychodzi,
suchym więc plagują, a innym zaś szkodzi.
Nie tak jest wełniasta z łuszczką ryba łupna,
pierwsza, nie tak strawna jak ta zdrowiu, skupna.
Szczupak, okoń, śliże, pstrągi z brzan, sielawy –
inne nie są w smaku do kuchennej sprawy.

Dyspozycyja

[R 33a: „Rychlej”]

				 Rychlej do jakiego omieszkania sprawy,
				 więc na czym należy – odprawić zabawy.

Wygoda

[R 33b: „Rychlej”]

				 Rychlej dla ubogiego wyświadczy ubogi,
				 aniżeli bogaty, choć ma w liczbie brogi.
[R 34: „Rydel”]

				 Rydel, deska a motyka –
				 pamięć w oczach się przymyka.

Nota
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[R 35: „Rządca”]
UBEZPIECZENIE PAŃSTWA SWEGO

				
				
Respekt 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Rządca każdy ma być w sławie,
sercem mężnym stawać żwawie
jak gospodarz swego państwa
dla samego więc ubóstwa,
by ich w życiu ubezpieczyć,
ani krzywdy im nie życzyć,
bo w tym jest głos rzewny, ludzki,
w swej istocie jako Boski.
Dobry rząd – błogosławieństwo,
w trwodze wszelkiej bezpieczeństwo,
przy tym – święta sprawiedliwość,
prawie stanom pożądliwość.

[R 36: „Rządy białogłowskie”]
RZĄDY BIAŁOGŁOWSKIE W GOSPODAROWANIU

				 Rządy, gdy z białogłów,
				 nie znać do rzeczy słów.
Konsyderacyje 				 Jest to skora zwierzchność,
				 bez męskiej – niesłuszność.
		 5		 Opaczne są rządy,
				 w sprawach spodnich – błądy.
				 Do przędziwa pilniej,
				 przy zwyczaju – pewniej.
				 W swej las dzikości, choć
		 10		 bór ma szyszki owoc.
				 Kądziel należy w moc,
				 a tak z kłębków pomoc.
				 Mieszać, kłócić rządy,
				 w skutku tylko zrzędy,
		 15		 a w pożytku mało,
				 bo się im tak zdało,
				 choć zamknione wrota,
				 przy stracie utrata.
				 Gdzie biała płeć rządzi,
		 20		 we wszytkim już błądzi:
				gotowe zawody,
				 w niestatku dowody.
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				 Tam właśnie należy,
				zwierzchnością zabieży,
		 25		nierządnych białogłów
				 nie słuchając ich słów.
				 Kto się nie da wodzić,
				 w kądzieli przewodzić,
				 wiedzieć nawet, jak to –
		 30		 żeby było gładko,
				 w intracie z oborą
				 tajną nie szło furą.
[R 37: „Rzeczypospolitej opatrzność”]
OPATRZNOŚĆ SKUTECZNA RZECZYPOSPOLITEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Rzeczypospolitej można dyrekcyja
ubogich więc ludzi będzie protekcyja,
filarem i murem zastanie, zasłoną,
niech Bóg dopomaga swą świętą obroną.
Kiedy od ciężarów i niebezpieczeństwa
w podatkach ochrona, te ich będą ziemstwa
przy miłym pokoju z dawna pożądany,
o który lud żebrze – z Nieba był przydany.

Respekt

[R 38: „Rzeki”]
O RZECZNYCH, ŻYWYCH WODACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Rzeki płynące przy swych nazwiskach
nurtem kierują, miejscem w pożytkach,
w port więc prowadzą do swego lądu
przy ostrożności z flisami rządu.
Z morza do morza rzeki się schodzą
do swego gniazda, deszczem przychodzą,
prawie z wygodą rybom, ochłodach,
świeżością swoją przy czerstwych wodach.
Bo jest element w swojej wygodzie –
komu, gdzie trzeba, statkami dojdzie.

Element wód
rzecznych

[R 39: „Rzemiesła”]
O RZEMIESŁACH POTRZEBNYCH

				 Rzemiesła wszelakie osadom ozdobne
				 czynią swym pożytkiem i ludziom wygodę.

Rzemiesła
wygodne
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Przeto rzemieślnicy mają więc być słowni
i na czas w robocie, w słusznym targu równi.
Więc: „Dobry rzemieślnik – dobry pijanica”
jest właśnie przysłowiem; przeszkodą – piwnica.
Ma być każdy słownym, nie trawiąc czas marnie;
do niego, co żywo, z robotą się garnie,
gdy dobry, sposobny i na czas wygodny –
już taki ma wiarę dla mienia, dowodny.
Włoch w tym bywa zmyślny, a Niemiec w robocie,
więc z tych dwóch narodów wszyscy im przyznacie.

[R 40: „Rzepa”]
Folga

				 Rzepa nadyma na wnętrzne wiatry,
				 która po wschodach rachuje piętry.
[R 41: „Rzymska wiara”]
O RZYMSKIEJ ŚWIĘTEJ WIERZE PRAWDZIWEJ
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO POWSZECHNEGO

Wiary ś[więtej]
rzymskiej
opisanie

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Rzymska wiara święta, istota miłości
Boga przedwiecznego w swej doskonałości.
Światło przezroczyste w promieniach jasności –
wizerunkiem słońca, wysokiej mądrości
nauką głęboką, obraz wszechmocności
wszelkiemu stworzeniu przy swej wielmożności.
Jest własnym początkiem przy nieśmiertelności,
nigdy nie skończonej wyrokiem możności.
Mędrcowie za pogan więc, przed chrześcijaństwem,
Boga-Stwórcę głosząc rozumem i męstwem,
tym jasnym dowodem dość opowiadali;
Sybille dwanaście także rokowały.
Nieograniczony prawie dostojnością
Bóg, iż nieskończony, jest iście wiecznością.
W zakonie żydowskim Mojżesz dokumentem,
figurą tajemnic z Nowym Testamentem,
więc z Pisma Świętego we wszytkim się iści,
do chrześcijańskiego obrzędem się czyści.
w Trójcy Przenaświętszej obraz dokumentu,
w którym jest zamknienie Arki Testamentu.
W swym Przenaświętszym Sakramencie ciała
i krew najdro‹ż›sza w sercach naszych żyła,

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział XVII. Na literę R

[R 39-41]

				 gdy przez jego mękę, przez którą nas zbawił,
				 dusz naszych radością Bóg bóstwo objawił,
		 25		 bałwany pogańskie, kacerze potłumił,
				 wszelkie herezyje tym samym uskromił,
				 by w swym oślepieniu więc prawdę uznali:
				 wierze katolickiej cześć, Boskiej, przyznali.
				 Opuść świat omylny i swe interesa,
		 30		 bo są okowani dla postu i mięsa,
				 także i dla lichwy, i dla cielesności –
				 stąd wzgarda jasności do wiary, wierności.
				 O! rozumie błahy! Nieszczęśni w tym ludzie –
				 w takim niedowiarstwie żyć oślep przy błędzie!
		 35		 Więc Boską naukę opak przewracają,
				 prawdę za nieprawdę chytrością nicują.
				 Czy taka to ma być u nich walna wiara
				 nad duchowny obrząd? Piekielna to fara!
				 Jasne zgromadzenie Boskich świętych wiele,
		 40		 mężnych męczenników jaśnieją w Kościele.
				 Dowodem są tego cni patryjarchowie
				 z apostoł wyznawcy,więc i prorokowie,
				 nuż księża, kapłani, także zakonnicy,
				 jawnymi przykłady przy cudach są święci.
		 45		 Po wszytkim to świecie światłość ich prawdziwa,
				 jaśniejąc żywotem, wzorem jest życzliwa.
				 Nie gaście uporem, odszczepieńcy, złością,
				 miejcie się do prawdy powinną skłonnością.
				 W trzeciej edycyjej w mojej księdze o tym
		 50		 więcej się doczyta, na przestrogę przy tym.
				 O czyśćcu nie wierzą, więc wolą do piekła,
				 jak prostym gościńcem, ichże dusza wściekła.
				 Bowiem dusze z czyśca, Bogu, ludziom dzięki,
				 oczywiście z grobów dziękują na wieki.
		 55		 Heretyk nie może być serca śmiałego –
				 czarta z domu wygnać ni z opętanego.
				 Chyba by u niego gospodę zapisał,
				więc ex officio lubryką przypisał.
				 Spowiedź u nich – wicher, ach, ni to, ni owo,
		 60		 właśnie w Japonijej jak przed czartem słowo;
				 takie tam spowiedzi z ohydą czynili
				 prawie przy szyderstwie, ach! – ludzi zwodzili
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Dysydenci

Chytrość

Objaśnienie

Duchowieństwo

Nota

Dowód czyśćca

Bez władzy
heretyk

Tryb Japonów
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przeto ku zbawieniu – stąd im było gorzko
zgoła potępieniem, żywotowi ciężko.
Więc złością, uporem tu słońca nie zgasisz,
owszem, się na zgubę, na wieki wyniszczysz.

[R 42: „Rzyźwość”]
Dowód natury

				 Rzyźwość natury i zdrowie zupełne
				 wszelkiej darskości mają być powolne.
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ROZDZIAŁ XVIII.
Na literę S[-Ś]
[S-Ś 1: „Saba”]
KRÓLOWA SABA

				 Saba, królowa, w swej słysząc krainie
				 o Salomonie, cieszy się nowinie
				 z jego dzielności, wybornej mądrości
				 w swym Izraelu, tronie wyniosłości.
		 5		 Na tę więc sławę jechała do niego,
				 żeby słyszała mądre słowa jego
				 oraz powagę jego wielmożności,
				 więc mu przyznała wielkie roztropności.
				 Miał to od Boga, jako tego żądał:
		 10		 te akty cudem świat cały oglądał.
				 Którego złotem, innymi klejnoty
				 udarowała, zdobiącej przymioty.
				ch{…} natury,
				 przy okazyjach gruntowne są mury.

Historyja
Salomona

Nota

[S-Ś 2: „Sady”]

				 Sady gdy kwitną nadzieją, pożytkiem,
				 połowa spiżarnie przybędzie użytkiem.

Gospodarstwo

[S-Ś 3a: „Sąd”]
O SĄDZIE STRASZNYM GENERALNYM
CAŁEGO ŚWIATA

				
				
				
				

Sąd zawsze Boski mieć go przed oczyma –
śmierć nas nie minie, każdemu wiadoma.
Sprawy więc w oczach będą jak zwierciadłem,
w życiu jak było, czy dobrym przykładem.

Ostatni Sąd
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Izrael prawdy
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Rachunek będzie z dziesięć przykazania,
z grzechów występki więc do pokazania,
więc na strasznym sądzie wszelakie skrytości
na dekret swój przyjdą skutecznej wieczności.
Bezbożność wyjawi śmiertelne występki,
przez swój żywot grzeszne wynurzą uczynki
jawni, skryci, także i ateistowie;
‹z› instygatorami Izraelitowie
będą im dowodem prawdziwej istności
ich na potępienie dla sprawiedliwości.
Dlatego po świecie na to rozproszeni,
aby tym zakonem byli pokonani.
Więc na refleksyją z prace fundacyją
swojej naznaczyłem chętną intencyją
kazaniami przez adwent; o Sądnym Dniu będzie
u fary krakowskiej ateistom w błędzie,
Panu Bogu w chwałę, a grzesznym zbawieniem
przy żalach pokutą na upamiętanie,
gdy ni wstyd, ni respekt ani też bojaźni,
w srogim zaślepieniu żyć w piekielnej łaźni
jakoby w szaleństwie, bez rozumu prawie,
nie jako jak ludzie w takiej być osławie.
Tytułem ateista czy godna to na cię?
Desperata o głos nieszczęsny tułacie.
Ceklarze piekielni więc na cię wartują,
gdy się nie postrzeżesz, ogniwa hartują.

[S-Ś 3b: „Sąd”]
NOTA
O TYMŻE OBRAZIE,
KTÓRY JEST W FARZE KRAKOWSKIEJ
N[AJŚWIĘTSZEJ] P[ANNY] M[ARYJEJ]
P[RZENAŚWIĘTSZEJ] WNIEBOWZIĘCIA
W RYNKU

				
				
				
				

Nie wiedząc intencyjej o wotum zawarciu,
śmiał zły człowiek napaścią, językiem otwarciu
wybluźnił pod pretekstem jaki‹ej›ś okazyjej,
gdy obrócił ohydą nie w tej intencyjej.
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O SĄDACH W DOCZESNOŚCI

Sądy w sprawach rządnych przy swej zwierzchności
dla sprawiedliwości więc i powinności.
Sąd strony wysłucha z pilnością, poważnie,
potem zajdzie dekret wydany uważnie
na obwinionych, kto na kogo skarży,
więc się w tym uparty na tym się już sparzy,
kiedy dobrowolnie nie chciał się sam sądzić,
siebie i drugiego do prawa przywodzić.
Żal już będzie jego niepowetowany,
przeto w decyzyjej ma być zachowany;
skutkiem jej własności, co należy komu,
oddać to potrzeba, porachuj się w domu.

[S-Ś 5: „Sałamaje”]

				
				
				
				

[S-Ś 3a-6]

Będziesz wiedział na potem z tego wizerunku,
jak czcić sanktuaryja, bezbożny murzynku,
jako stąd wybielejesz na duszy w sumnieniu,
kiedy-ś się stąd wyuzdał przeciwko zbawieniu.
Łacno się to zdobyć z konceptu ohydą,
a stąd jest bliźniego grzech śmiertelny krzywdą
przez język obłudny, ach, serce jak chytre,
stąd strata zbawienia na upadek; bystre,
gdy się co pojawi, obłudnie nicuje
swą duszę, zawodzi, szyderstwem biczuje.
Eksplikujże lepiej te śmiertelne grzechy,
więc będziesz nadymał na piekielne miechy.

[S-Ś 4: „Sądy”]
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Doczesne sądy

O PIECHOTNEJ SZARŻEJ

Sałamaje, piechocie węgierskiej muzyka,
do bębna harmonija, swój zwyczaj zamyka.
Wzgardziłeś naukami, słuchajże psi skóry,
kiedy-ś nie mógł inaczej, trafiłeś do dziury.

[S-Ś 6: „Salamandra”]
SALAMANDRY NATURA

				 Salamandra jest grzesznym rzetelnym więc znakiem,
				 jest ludziom potępionym samym wizerunkiem.

Szarży piechota

Symbolum
potępionych
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Zawsze już w ogniu żyje i tam więc przestaje,
swój element piastując, w swym gniazdem zostaje.
Drugi to wizerunek pijakom jest srogą –
wnątrza z trunków goreją – niech będzie przestrogą.

[S-Ś 7: „Salomon”]
O JEROZOLIMSKIEJ ŚWIĄTNICY
Stary i Nowy
Testament
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Salomonów kościół jest miejsce Świątnice,
na ofiary Bogu zapalali świece,
gmin ludzi z kapłaństwem modlitwy swe mieli,
a w środku Świątnice figury stawiali,
które w tajemnicach boskie były dzieła,
Nowy to Testament odkrył je do wiela.
Ślepy ród żydowski, ach, jaszczurczej złości,
że tak oczywistej nie widzą jasności.
Stanął w Izraelu prawdziwy Mesyjasz,
przez wiela proroków stwierdził Izaijasz
same znaki przyściem, jakie cuda były,
jak wiele w tym gminie w ślepocie ożyły,
którego Sybille poganom wróżyli,
a Żydom prorocy tę światłość głosili.

[S-Ś 8: „Sama”]

				 Sama bliźniemu krzywda uczyniona
				 na sądzie wiecznym będzie obwiniona.
[S-Ś 9: „Samojedź”]
O SAMOJEDZI NATURZE NIEZNOŚNEJ POLITYKOM
{…}oma
sa{mo}jedź
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Samojedź nieznośna, gdy nad przyrodzenie
prawie gwałt natury, czyni obrzydzenie.
Ścierwy są bestyjom, inszego nie mają
w pokarmie posiłku, prawie i nie znają,
rodzaj mianowicie: ptak, wilk, także ryby;
pająk muchą żyje, wąż połyka żaby,
inne ptastwa ziarnem, wodni – robaczkami,
bydła różne chwastem, a kotka myszkami.
Lecz ludzie rozumni, niejako bestyje,
łakomstwem, obżarstwem tą marnością tyje
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w pogańskim nałogu, aż do tego czasu,
jeszcze się parają jak zwierzyna z lasu.
Ameryka cała ‹w› tym swym zaślepieniu
oślep ludzie jedzą; lecz po znalezieniu
Nowego gdy Świata prawem zakazano –
ludzie w tym przestają, bo garłem karano.
Pan Bóg dał wszelakie w rodzajach żywności:
w polu, w sadach, w stawach rozmaite żyzności,
tylko na to pracą, staraniem potrzeba,
aby powszechnego zażyć mogli chleba.

[S-Ś 10: „Sarna”]

				 Sarna się błyszczy jak latarnią w zadzie,
				 myśliwym w nocy jako na przysadzie.

{Myś}listwo

[S-Ś 11: „Sąsiad”]
O SĄSIADACH ZGODNYCH
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Sąsiad przyjazny, a szczery w sąsiedztwie
w samej słuszności ma być jako w bractwie.
Zazdrością sąsiad kiedy jest uwzięty,
w spólnym nieszczęściu podnietą przejęty.
Ma być ‹z› afektem, z sobą prawie zgodne
i w życzliwości, w szczerości dowodne.

{Sąsia}dom nota

[S-Ś 12: „Samokupstwo”]
O MONOPOLIJACH PRZESZKODNYCH

				 Samokupstwo bywa drugich ohydą,
				 więc z łakomstwa krzywdą, bliźniemu przygodą.

{Prz}eszkoda

[S-Ś 13: „Saturnus”]

				 Saturnus groźny i silny,
				 lecz urodzajom w polu przychylny.
[S-Ś 14: „Satyr”]
SATYRA PRAWDY ŚWIATU POLSKIEMU
PRAWIE POŻYTECZNE

				 Satyr, mąż niedziki, lecz przy swej baczności
				 wiele pisząc, głosi statutem dzielności.

{Au}tor Satyra
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Mądrym dość swym piórem pracy nie żałował,
kto by tylko prawdą akty naśladował
w materyjach stylem, więc na objaśnienie
w każdym stanie sławą niechaj służy mienie.
Gdyby jeno ludzie chcieli naśladować
tego w samym skutku, wszytkiego zachować!
Dosyć kaznodzieje, księdza, spowiednicy
głoszą, przestrzegają pracą zakonnicy,
lecz w tym wiek uparty, w ludziach oczywiście,
gdy w śmiertelnych grzechach marnie giną iście.
Z pisma druki w słowa na przestrogę służą,
niech do refleksyi każdego pobudzą.

[S-Ś 15: „Satyrowie”]
O SATYRACH ZAŚ DZIKICH
NOTA
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Satyrowie dzicy, monstra w postać ludzi,
więc ich w tej dzikości niejednego nudzi.
W kinijej ich rodzaj, w lasach przebywają,
inni zaś są wodni, przy trzcinach mieszkają.
Na ludzie czatują, zdradą ich łapają,
w obojej płci bydło jak wściekli kłapają.
Najgorsi na ludzie, prawie zajadliwi,
umęczony będzie bardziej ni jako lwi.
Daleko nie chodząc – i tu dotąd dzikość
w ludziach się znajduje, okrutna bezbożność.
Dzicy brać w niewolę samiec białągłowę,
samica przywłaszcza kiedy męską głowę.
Nijak tej postaci są tu satyrowie:
prawie bez rozumu – jak bohatyrowie.
Gdy sumnienia niemasz, ni prawdy z słusznością,
więc siłą, możnością, niesprawiedliwością
nad tym dokazować, który jest niezdolny,
od napaści w krzywdzie nie może być wolny.

[S-Ś 16: „Scewola”]
O SCEWOLI, RZYMSKIM RYCERZU,
OSOBLIWA NOTA
Historyja odwagi

				 Scewola, żołnierz rzymski, bijąc się wojną mężnie
				 w szyku za swą ojczyznę, stąd był pojmany więźniem.
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Lecz i tam był odważnym, kiedy rękę swą palił.
Starszą głowę ściąć miał, mówiąc: „Alem się omylił,
przeto ta ręka cierpi ze mną taką winę,
by większej mi nie było, stąd mam tego przyczynę”.
Lud ów nieprzyjacielski, taką uważając rzecz,
aby wiele takowych nie było, uszli z wojskiem precz.
Jaka to miłość pogan ku swej ojczyźnie była,
stąd tedy do pokoju żyznych czasów zażyła.

[S-Ś 17a: „Schować”]

				 Schować i zachować, na czym jest pozór,
				 bo sekret w języku ma u ludzi dozór.

Sekret

[S-Ś 18: „Ścielić”]

				 Ściel swe przecie łoże, pamiętaj na mary,
				 bo na brzegu młody, a na końcu stary.

Pamięć

[S-Ś 19: „Schodzić”]

				 Schodzi, gdy komu ubywa wieku,
				 czekać tu kosy lub dzwona dźwięku.
[S-Ś 20 = Z-Ż-Ź-S 25: „Schorzały”]

				 Schorzały więc człowiek i w słabym zdrowiu
				 niedługo też w ziemnym odpocznie mrowiu.

Choroba

[S-Ś 17b: „Schować”]

				 Schowaj dobrze pracą swoje rupieci,
				 by kto twe sumnienie wspak nie powierci.
[S-Ś 21: „Schowany”]

				 Schowane z dorobków sławą się znieci,
				 gdy komu udzielisz po swojej śmierci.
[S-Ś 22a: „Sędzia”]

				 Sędziów powaga miejscem urzędu –
				 w tej powinności nie ma być błędu.

Pamięć
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[S-Ś 22b: „Sędzia”]
O SĘDZIACH ŚWIĘTEJ SPRAWIEDLIWOŚCI
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Sędzia w swoim miejscu władzą przy zwierzchności
jest oraz powagą na przykład skromności.
Wszelką ućciwością na tym więc należy,
bezpiecznym rozruchom tym samym zabieży.
W pilnym wysłuchaniu, jak się kto sprawuje,
istotę słuszności w respekt zachowuje,
aby z mątu w krzyształ wypolerowany
samą prawdą na wierzch stąd obserwowany,
uszema słuchając, oczy zawiązawszy
dla sprawiedliwości, treść jej zachowawszy.
Aby w tym bliźniemu, gdzie idzie o krzywdę,
właśnie jako Boską z uwagą tę prawdę
traktować należy, dla skutku więc świętej
dla sprawiedliwości z dowodem napiętej.
Aby cenzorowie, co tego pilnują,
bo do złorzeczenia sumnieniem taksują,
zgorszeniem nie było, tudzież narzekania,
i głosem na pomstę z Boskiego karania.
Bądź, zwierzchność, obrazem i urząd niech świeci
sercem i afektem, wizerunkiem wznieci
dla tego pokoju; więc bez korupcyjej
doczesność z wiecznością mieć w tej intencyjej.
Stąd obrońcy śmiało sobie postępują –
podkupiony sędzia, stąd już napastują
ludzi, choć niewinne, w winną rzecz obraca
prawie jak na rożnie, niby jak tułacza.
Miejsce sprawiedliwości niech ubezpieczeniem
będzie, ućciwością, ludziom zachowaniem.
Drugi by się prawa prawie by się wyrzekł
dla swej konfuzyjej, jak szatana przelękł.

[S-Ś 23a: „Sekret”]
Ostrożność

				 Sekretu nie chciej się badać –
				 lepiej zgoła z sobą władać.
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[S-Ś 23b: „Sekret”]
O SEKRETACH ZACHOWANIU
PEWNA NOTA
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Sekreta ‹w› prywatnych i w rzeczach publicznych
być zawsze ostrożnym, a znać się na sztucznych.
W podchwyceniu mowy, dla chytrości gwoli,
spróbuj sekretarza zjeść z nim korzec soli,
byś nie wpadł w labirent z tej konfidencyi
i w lekkość nie przyszedł do dyfidencyi.
Już to nie jest sekret, kiedy trzej co wiedzą:
u jednego stołu wszyscy się najedzą.
Słówko lotnym ptaszkiem z ust prędko wyleci:
co rozgłosił język, wołem się nie wróci.
W prywatnych powodem jako w kłótniach siedzieć,
w publicznych zaś zdrada, lepiej ich nie wiedzieć,
by cię kto za język nie uchwycił potem,
a stąd się nabawisz ohydy z kłopotem.

[S-Ś 24: „Sekta”]

				 Sekta heretycka przy swoim uporze,
				 dobre choć uczynki, w złej są rozporze.

{…} grunt

[S-Ś 25: „Senator”]

				 Senator możnością, tytułem poważny,
				 dla sprawiedliwości każdemu przyjazny.

Powaga

[S-Ś 26: „Seneka”]
SENEKA – STARY, SŁAWNY FILOZOF
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Seneka, preceptor Nerona sławny,
swoją więc dzielnością był wszytkim jawny,
którego nauką snadź ćwiczył miernie,
gdy miasto nadgrody umorzon w wannie.
Był jasny mądrością, zostawił wiele,
do wstrzemięźliwości przyznać mu śmiele.
Tak wiele jego ksiąg słyną mądrością,
gdy wiecznej pamiątki służą dzielnością.

Akcyje
{…} mędrca
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				 Przykład pobożności – wiedząc o Stwórcy,
		 10		 objawił to światu z rzetelnej miłości.
[S-Ś 27: „Sen”]
O SNACH I SPANIU WEDŁUG NATURY
UWAGA
Odpoczynek
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Sen przez sen wszegdy, a u ludzi mara,
w Bogu ufnością osobliwa wiara.
Służy sen zdrowiu, gdy przy życiu trzyźwym –
służy i głowie, gdy przy zdrowiu rzyźwym.
Najzdrowsze spanie na siedm godziny,
choćby też i mniej niż więcej przyczyni.
Idąc spać, na bok położyć się prawy,
trochę poleżeć, na spanie zaś lewy.
W jedzeniu mało apetyt zachować –
wyspanie zdrowsze obiadem wetować.

[S-Ś 28: „Serce”]
O SERCU I O INNYCH PRZEDNICH CZŁONKACH
KAŻDE[GO] CZŁOWIEKA
Kompas natury
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Serce jest przednik: pierwsze żyjące,
na samym schyłku umierające.
Więc serce rześkie w swojej czerstwości,
lecz mu frasunki ujmą żywości.
Niech będą w zdrowiu do swej trwałości –
wesołą myślą dotrwa w całości.
Jak mól na futro, rdza na żelazo,
tak czerw na drzewo – więc serca prażą
melankolije szkodne naturze,
wszelkie kłopoty, niepokój porze.
Jednak się budzić, ze snu ocucić,
a wesołością piosnkami nucić.
Pięć członki przednie w każdym człowiek‹u›
są, ile w życiu czerstwią do wieku:
głowa zmysłami, serce żywością,
żołądek kuchnią, z wątrób krewkością,
śledziona powab według natury,
różne do siebie sprawuje fury.
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Z tych, kiedy któr‹y› członek choruje,
wszytkie wątleją, każde paruje.
Przeto jak w życiu trzeba ochrony,
pomiarem trzymać dla ich obrony.

[S-Ś 29: „Ser”]

				 Ser młody przy wetach bywa prawie posilny,
				 po trosze używać, bo w strawieniu niesilny.

Miara

[S-Ś 30: „Sejm”]
O SEJMACH WALNYCH W KRÓLESTWIE
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Sejmy słynące radą do obrony,
ludziom ubogim prawie są zasłony
w pokój szczęśliwy, więc go pragną wszyscy
i w pożądany niechaj go Bóg zyszczy
zgodną miłością, zaszczytem możności,
w którym fundament, powaga zwierzchności.

Obrona pokoju

[S-Ś 31: „Siać”]

				 Siać, orać – w zabieżeniu według czasu praca,
				 przy modlitwach – dla chleba, także i kołacza.

Staranie

[S-Ś 32: „Sidło”]

				 Sidło, samołówka, chytrością na kogo?
				 Chyba na swą zdradę, na siebie samego.

Nota

[S-Ś 33: „Sieroty”]
O SIEROTACH POZOSTAŁYCH I INNYCH UBOGICH
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Sierotom w czymkolwiek kto uczyni krzywdę,
w skrytym choć sumnieniu wyjawią tę prawdę.
Niech sieroty mają swe politowanie
przy dobrym, pobożnym słuszne wychowanie.
Bowiem gdy z ich krzywdą nad zamiar ciemiężą,
przez to innym ludziom stąd się już obmierżą.
Sierot sprawa zawsze, w każdym interesie,
sędzia żaden krzywdy sumnieniem nie zniesie.
I innym w ubóstwie podać trzeba rękę,
ratować potrzeba, by nie cierpiał mękę,

Opieka
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				 w jakim ukrzywdzeniu pomóc mu potrzeba –
				 Bóg mu też pomoże wzajemnie do chleba.
[S-Ś 34: „Sierpień”]
Miesiąc

				 Sierpień bliski chleba, jednak wprzód do żniwa
				 z gospodarskiej prace z pola się spodziwa.
[S-Ś 35: „Siewka”]

Gospodarstwo

				 Siewka statecznego mieć nie może swego czasu –
				 wcześniej lubo później jest rzecz trudna bez hałasu.
[S-Ś 36: „Siła”]

				
				
				
Napaść 				

Napaści

Siła napaścią zawsze szkodliwa
w zdrowiu i honorze, i obrzydliwa.
Siła wiele może człowieka uwziętego,
na koniec jak będzie upadkiem napiętego.

[S-Ś 37: „Syrena”]

				 Syrena na morzu swym głosem łudzi,
Głos 				 ze snu melodyjej ledwie obudzi.
[S-Ś 38: „Sito”]

				 Sito z przetakiem czyszczą z wygodą,
Pomoc 				 do wszelkich rzeczy prawie wygodą.
[S-Ś 39: „Siwy”]

				 Siwy truchleje w swoim gdy wieku,
				 siły wątleją aże do dźwięku.
[S-Ś 40: „Siwizna”]
O TEJŻE PRĘDKIEJ SIWIŹNIE
NOTA
Siwizny
przyczyna
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Siwizna włosa z frasunków przychodzi,
więc i naturą, i życiem przewodzi.
Włos jest od swych lat, skąd natura więdnie,
znakiem słabości na czas swój przypadnie.
Z zbytniej miłości i strachu przybywa,
z prace i mleczna – wskroś z tego nabywa.
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[S-Ś 41: „Skakać”]

				 Skakać dziś wesoło, jutro będzie smutek:
				 miernie użyć biesiad, zły uchodząc skutek.
[S-Ś 42: „Skanderbek”]
O KRÓLU ALBAŃSKIM, SPRAWNYM BELLATORZE
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Skanderbek, rycerz waleczny,
gnębił Turka, sławą wieczny.
Historyje są świadectwem,
dzielnym sercem, gdy i męstwem
otrzymał tak wiele zwycięstw,
swej obronie dla bezpieczeństw,
dzieł pamięcią wyświadczeniem,
w tryumfach swych i przyznaniem.
Ten cel pewny, gdy obrońca,
sławy dobrej stąd przyczyńca
domu, państwu żywa zwierzchność,
dzieł rycerskich gdzie przytomność.
Wielki to skarb nieskruszony
i z menicą nie ma zmowy,
więc sławniejsza nad klejnoty
kto odważny, do ochoty.

Akcyje tego króla

Historyja

[S-Ś 43: „Skąpy”]
O SKĄPYCH, SKNEROWATYCH I NIEUŻYTYCH
LUDZIACH
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Skąpy nigdy nieużyty,
bowiem w łakomstwie przyszyty.
Skąpiec łakomego goni,
z worka ni brzęka, ni dzwoni.
Komu skąpić, gdy trzeba dać,
więc potrzebę w domu jednać.
Mijać łakomego trzeba,
bo sobie żałuje chleba.

Nieużyta
chciwość

[S-Ś 44a: „Skarb”]

				
				
				
				

Skarb, kto znalazł cicho,
zażyjże go głucho.
Gdy się z tym wyjawisz,
szkody się nabawisz.

Nota
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[S-Ś 44b: „Skarb”]
O ZNALEZIENIU SKARBU JAKIEGO
Gdy kto skarb
znajdzie
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Skarb w swym placu, gdy znajdują
kiedy skrycie – w tym zyskują.
W cudzym miejscu – mieć sumnienie
przy nagrodzie, a tajemnie.
Głos jest ludzki z niedostatku:
snadź skarb znalazł, gdy w dostatku.
Znakiem tego więc dochodzą,
z podziwieniem stąd przychodzą.
Ludzi domysł gdy z zazdrości,
prędzej bywa niż z miłości.
Przeto jednak obyczajnie
w szafowaniu, lepiej skromnie.
Okazałość – samołówka,
gdy z kieszenie świerzbi sówka.
Instygator prawa uczy,
a z dowodu proces ćwiczy –
w takim razie trzymać sekret,
by nie zaszedł jaki dekret.
Skarby leżą jako trupem,
z śmierci będą komuś łupem.
Daj część Bogu i ubogim:
nie żyj w sknerstwie tak‹im› srogim.

[S-Ś 44c: „Skarb”]
O SKARBIE ZNALEZIONYM W KRAKOWIE
PRZEZ PEWNĄ OSOBĘ,
CO JEST NOTĄ EGZEKUTOROM TESTAMENTOWYM,
W PRZYKŁAD DLA OSTROŻNOŚCI
O znalezionym
skarbie

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Skarb znaleziony szczęściem i trafunkiem,
więc był wygodą, prawie odpoczynkiem,
a skarb dostatni jak na sto tysięcy.
W nim karta była, prawdziwa rzecz; iści
w ten sens: „Kto znajdzie, niech za moją duszę
ten a ten fundusz sporządzić go proszę
w miejscu w Krakowie. Jak ma być mianuję,
z tej własnej sumy jaśnie terminuję”.
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Wziąwszy kapitał, ni dudu; o skutku,
o tym nie myśli, tylko w swym pożytku.
Choć naznaczono za pracę porcyją,
żeby wykonać na tę intencyją –
lekce poważa, dostatku używa,
a co chce począć, uporem ubywa.
Przykład jest jasny: lat dziesiątek temu
człek, który znalazł te pieniądze w domu,
oporem szczęście – w kupiectwach, arendzie
miasto zarobku prawie się zawiedzie.
W tym kapitale – już go mały szczątek –
w półsetek płótna nie stanie na wątek.
Bydło zdychało, przy innych zawodach
wszelką utratą w rozmaitych przygodach
z ślepej fortuny, a rozum zaćmiony
nie umiał zażyć; gdyby był kto inny
do tego przyszedł, a przynamniej było
lekko nabywszy, niech by się ziściło.
Woli zadosyć, wprzód było wystawić
co należało, aby się nie zbawić
mienia dobrego, więc dla Boskiej chwały
z błogosławieństwa kapitał był trwały.
Niech będzie w przykład więc egzekutorom
stąd miarę broniąc, w testament fautorom:
co jest Boskiego, ile gdy z ofiarą
– wykonać trzeba sumnieniem i wiarą,
a nie uwieść się uszczerbkiem z łakomstwa,
bo się nabawią stąd niebezpieczeństwa.
Na swoich mieniach i duszy upadkiem
wszytko zniszczeje utratą, przepadkiem.
Dał ci Bóg chleba – dziękować zań trzeba
dzięką w modlitwach; w‹z›noś ręce do Nieba,
a ile możesz, więc w nagrodę tego
bez omieszkania szczęścia przychylnego.

[S-Ś 45: „Skarbowe pieniądze”]
O GRUBARZACH NIEUŻYTYCH,
CO PIENIĄDZE POTAJEMNIE ZAKOPYWAJĄ

				 Skarbowe pieniądze – co w tym jest za głupstwo?
				 Czy z zazdrości jakiej, czy-li też łakomstwo?
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Znak złej woli

Egzekutorowie

Nota
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Co w tym za uwaga powierzać to ziemie
bez dobrych uczynków, nieużyte plemię?
Ślepota więc takich – umrzeć bez pamiątki
dowodny to jest grzech, sumnienia pobudki
być grubarzem, pracę przy nieużytości
gubić, substancyją ku swej niemiłości.
Cóż w tym? Tylko lekkość, rzecz nieuważnego,
każdy to pogani złość wynurzonego.

[S-Ś 46: „Skracać”]

				 Skracać lepiej co samym zbytkiem,
				 a tym bardziej, gdy nie z pożytkiem.
[S-Ś 47: „Skromność”]
O SKROMNOŚCI W ŻYCIU PRZYSTOJNYM
Moderamenta

				 Skromność wszelka w życiu,
				 osobliwie w piciu –
				 honor i użytek,
				 w mieszku też pożytek,
		 5		 dłuższe zdrowie sprawi
				 i po śmierci zjawi.
				 Wina stare, mocne,
				zbytkiem niepomocne.
				 Tak wszelkie likwory –
		 10		 do głowy wapory,
				 gdy się więc rozgrzeje,
				żołądek chłodnieje;
				 stąd członki truchleją,
				 stąd w czerstwości mdleją.
		 15		Człowiek nalany
				 w sobie już nikczemny:
				kołowrotem głowa,
				 w odmienności słowa,
				 sposobność – upadkiem,
		 20		 nieszczęście – przypadkiem.
				 Będąc jako nieswój,
				 natura jako „fuj!”,
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				 do szczęścia w tym baczność,
				 do niczego gnuśność.
[S-Ś 48: „Skrupuł”]

				 Skrupułem grzechy swoje tym się wymawiają:
				 nie, suchą wodą skropić źle – tak przezywają.

Nota

[S-Ś 49: „Skupne rzeczy”]

				 Skupne rzeczy więc według czasu,
				 gdy z pożytkiem nie zepsują lasu.

Przemysł

[S-Ś 50: „Słaby”]

				 Słabemu wszytko przychodzi z ciężkością,
				 choć więc czerstwemu nie ujdzie lekkością.

Czas

[S-Ś 51: „Szlachectwo”]
O SZLACHECKIEJ POWADZE W OZDOBIE RYCERSKIEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Szlachectwo prawie cnota koronuje,
gdy za ojczyznę rycersko się snuje.
Dzielność szlachectwa, gdy nie przy swym męstwie,
za nic nie stoi w królestwie i ziemstwie.
Sława szlachectwa na wyniosłość służy
bronić swój naród – w tym dostojność płuży,
narodu sława, przy zwykłej odwadze,
wszelkim respekcie, biegłości, uwadze
do należytej do uszanowania
w bojach rycerskich i powinszowania.

Honor stoi za
klejnot

[S-Ś 52: „Ślad”]
O OSTROŻNOŚCI W RÓŻNYCH PRZYGODACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Ślad lubo by był w zdradzie,
rozumem a w poradzie,
w przygodzie lubo stracić,
a z tym się więc nie zbracić.
W ostrożność na baczeniu,
w każdy czas powierzeniu,
gdzie nie ufać obłudzie,
otwórz oczy w przygodzie.

Przestroga do
ostrożności
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[S-Ś 53: „Sława”]
O SŁAWIE PRZY UĆCIWOŚCI NALEŻYTEJ

				
				
Honor skarbem 				
tytułu
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Sława nad wszelki skarb osobliwa droga,
kto ją lekceważy – jego hańba sroga.
Tytułem jest honor prawie znamienitym,
każdego ozdobą zawsze należytym.
Sława przy sumnieniu dobrym nie oślepi,
z rąk cudzych podziałem, gdy z krzywdą – nie ścierpi.
Przystojność przy życiu ma być więc chwalebna,
bowiem i po śmierci duszy jest wielebna.
Honor, gdy kto komu bez miary nicuje,
taki swoję duszę szkaradnie biczuje.

[S-Ś 54: „Ślepy”]
O JAŁMUŻNACH –
POTRZEBNYM OSOBLIWĄ SĄ ZASŁUGĄ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Ślepy gdy przewodnik, gotowe błądzenie –
kałauz to już lichy, do toru zrządzenie.
Ślepy, kulawego dźwigając, go niesie,
gotowa jałmużna skoro im przyniesie.
Lecz i tym dać trzeba, prosząc w imię Pańskie
dla tego obligu, budząc chrześcijańskie;
w dobre gdy uczynki, miłosierdziem stoi,
stąd pewne defekta, gdy grzychowe – goi,
dopieroż ułomnym i kalikom zgoła:
gdy robić nie może, mizerna w tym dola.

[S-Ś 55: „Ślimaki”]

				 Ślimaki dla zdrowia użyje zdrowych –
				 krew czyszczą, posilne, z kuchni gotowych.
[S-Ś 56: „Słoma”]

				 Słoma z plewami, sieczka do tego –
				 bydłu dla karmy gospodarskiego.
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[S-Ś 57: „Słońce”]
O SŁOŃCU,
PLANECIE PIERWSZYM ZNAMIENITYM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Słońce świat okrągiem oświecając żyźnie,
rodzaj na urodzaj wspomaga niepróżnie.
Wyborną dzielnością skutkiem swym przywodzi,
w każdym według czasu pożytkiem dochodzi.
Gdy się zaś oddali od którego kraju,
wszytko już martwieje, kurczy się i w gaju.
Miłym latem ciepło wygodą zagrzewa
słońce jako matka, każdą rzecz odżywia,
który swą bliskością przy cnotach swych dzielnych
jest miłym, rodzajom przyjęciem udzielnych.
Planeta najwyższy, świata oświeciciel,
wszelkiemu stworzeniu życzliwy przyjaciel.

[S-Ś 58: „Słowa”]
O SŁOWACH PIŚMIENNYCH ESENCYJA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Słów w mowie lub w piśmie pióro nie liczy,
chyba onę chytrość, jaką podchwyci.
Gdy z potrzeby słowa do samej rzeczy –
uwagą, rozsądkiem mieć je na pieczy.
W słowach więc każdemu słuszna dotrzymać,
gdyż w tym za honor trzeba zachować.
W piśmie i w czytaniu piękna zabawa –
niż Bachus z Wenerą poćciwsza ława,
niż próżność w kosterstwie; księga jest prawa,
nauką dyskursów szczególna sława.

[S-Ś 59: „Śluby”]

				 Śluby są każde obietnicami,
				 nie zawodź duszy więc z pochlebcami.
[S-Ś 60: „Słuchać”]

				 Słuchać więc nigdy nie zawadzi,
				 gdy co dobrego kto poradzi.
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[S-Ś 61: „Sługa”]
O SŁUGACH, CZELADZI RÓŻNEJ,
GDY STATECZNA I WIERNA
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Sługa gdy wiernie, statecznie w swym miejscu zostaje,
taki więc panu i sobie na dobre przystaje:
kiedy długo a życzliwie stąd w miejscu dorasta
kamień, gdy nieporuszony, w swej mierze obrasta.
Z regestru ni z myśli sługa, lecz powinnie służy –
mający wikt, pewny dochód odmiana nie płuży.
Strzec się z nimi spółkowania dla swojej ohydy –
gotowa stąd będzie lekkość – uchodząc przygody.
Niech pan będzie zawsze panem przy swojej zwierzchności,
a sługa zaś przy wierności gwoli powinności.
Nowego bez zalecenia sługi nie przyjmować,
gdzie długo i jako służył słuszna terminować.
Niech ma swoje te świadectwa względem jego cnoty,
dla pewności i wierności, uchodząc przymioty.
W ryzę to potrzeba wprawić z dawnego zwyczaju,
aby byli stąd cnotliwsi gwoli obyczaju.
Odmawiać zaś komu sługę – pospolite prawo:
słuszna będzie w tej obłudzie nastąpić w to żwawo.
Będą grzywny z konfuzyją z takowej przyczyny –
nie czyń, co tobie niemiło, a ujdziesz tej winy.
Dla asystencyjej sług tak wiele próżniaków,
jako wiele marnotrawnych chowają młodzików.
Czas swój tylko w tym daremny są złemu dowodem,
do kart, zbytków i do żalów w napaści powodem.

[S-Ś 62: „Słychać”]

				 Słychać więc kogoś jakoby na ganku,
				 właśnie jak z działa niby to na zamku.
[S-Ś 63: „Smak”]
O KUCHENNYM SMAKU I APETYCIE

				
				
{…} 				
				

Smak z czerstwości, z natury pochodzi,
z wolnej głowy apetyt przychodzi.
W kuchni smaczno gotuje kucharka;
gdyby smaku nie ujęła z garnka,
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strzec w tym głowy – nie złudzi gorzałka,
strata smaku, a w strachu oganka.
Potrawy w smaku bez wszelkich przypraw,
im najprościejsze – zdrowy pokarm odpraw.

[S-Ś 64: „Śmiały”]
O NATRĘTACH W ŚMIAŁOŚCI SWOJEJ
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		 10		
				
				

Śmiałemu mężność skoro przystanie,
prędzej mu się też stąd w łeb dostanie.
Lekkością śmiałość, pokrywka złości,
natręt w przypadku przy niewinności.
Uchodź więc, trzyźwy, gdy pijanemu,
uchodź tej złości jak napasnemu.
Z trzyźwym się pijak nigdy nie zgodzi,
bo to czart kłóci, obu zawodzi,
by co gorszego jak ta zawada –
więc ani zgody, żadna porada.
Francuz gdy trzyźwy, Polak pijany,
przy fantazyjej nie znać odmiany.

{…}

[S-Ś 65: „Śmierć”]
O ŚMIERCI PAMIĘĆ NA SWÓJ OSTATNI TERMIN
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		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Śmierć w termin w lot komuż zborguje,
gdy każdego na śmierć zmorduje?
Pobożnemu nie tak śmierć straszna,
lecz grzesznym zaś już nieprzyjazna.
W grób dzwon głosi przyszłej wieczności,
by w swych oczach mieć śmiertelności.
Pamięć zgoła temu niech będzie:
umrzeć trzeba, wszytko pozbędzie.
Precz od wygód, swych delicyjej –
grunt w myśl duszę mieć w intencyjej,
bo na cię śmierć ustawnie czeka,
dusza z ciałem na grzechy narzeka.
Dobra to rzecz mieć to w pamięci,
trunę w domu dla przyszłej śmierci
i koszulę, słuszna ostrożność,
tym porządkiem gotowa pewność.

Memento

422

				
				
				
		 20		
				
				

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

Gdyby jeszcze w tej intencyjej
ukrzywdzonych w satysfakcyjej
uspokoić, żeby być wolny,
na sumnieniu czysty i zdolny.
Lepiej zawsze w czas się rachować,
od upadku duszę zachować.

[S-Ś 66: „Smok”]

				 Smok jest straszny: gdzie więc przebywa,
				 tam już ludzi, słoniów ubywa.
[S-Ś 67: „Smród”]
Zdrada

				 Smrodem cuchną chytrości i zdrady złośliwie,
				 kiedy bliźni bliźniemu służy nieżyczliwie.
[S-Ś 68: „Sny”]

Opinia

				 Sny są wróżką oraz dla ostrożności –
				 przyszłym rzeczom uchodź jakiej różności.
[S-Ś 69: „Sobie”]

				 Sobie i komu być niepraw kto chytrze radzi,
				 do spólnego stąd ubóstwa gwałtem zaprowadzi.
[S-Ś 70: „Sodomski grzech”]
Nota

				 Sodomski grzech – ciężki ciału jako duszy,
				 cielesne humory piekło je wysuszy.
[S-Ś 71: „Sokół”]

				 Sokół kiedy właśnie zepsieje,
				 już i wrona mu też dogrzeje.
[S-Ś 72: „Solstycyje”]
O SOLSTYCYJACH KAŻDEGO ROKU
Przesilenie czasu

				
				
				
				
		 5		
				

Solstycyje w roku dwa razy bywają,
w czerwcu, także w grudniu w biegu swym stawają –
tropikiem na lato w zodyjacznym Raku,
a drugie na zimę ‹w› Koziorożca znaku,
czasy przesileniem dnia, także i nocy.
Gdy ubywa ciepło, mróz zaś parzy w oczy,
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z borów, gajów, lasów odlatują ptaki,
czas w zimie okropny, nim wynidą raki;
dopiero to ciepło, kiedy słychać żaby,
co żywo się cieszy, radują się baby.
Miłe lato matką – każdego ochroni,
zima zaś macochą – nikogo nie zbroni.
Przeto w solstycyjach odmienne są czasy:
radość z smutkiem miesza, najgorsze stąd kwasy.

[S-Ś 73: „Sowa”]
O SOWACH CZUJNYCH I MYŚLIWYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Sowa łowi wróble społem i myszy,
więc musi w stodołach cale być ‹w› ciszy.
Na dachu zaś sowa kiedy się kwili,
komuś w krótkim czasie umrzeć w tej chwili.
Sówkę w domu z młodu snadnie wychować,
nie tak szkodna, da się wolnie używać;
bowiem bardziej kotka szkodna nad myszy –
w kuchni psuje, łowi, zawsze poruszy.

Plewidło mysze

[S-Ś 74: „Sowijrzał”]

				 Sowijrzał gotowy, kto chytrością łudzi:
				 tak w różnym szczęściu dla obłudy błądzi.

Lekkość

[S-Ś 75: „Spać”]
O SPANIU PRZYRODZONYM
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Spać jednak czujnie dla ostrożności,
mając swe rzeczy już na baczności.
Zaraz też iść spać z obiadu i pić –
dla zdrowia zgoła z posiłku więc nic.
Idąc w swe łoże, wprzód na bok prawy
trochę poleżeć, potem na lewy;
spać już warownie posiłkiem zdrowia
do siedmiu godzin w czerstwość się wprawia.
Bo spanie myślom jest odpoczynkiem
i dla żołądka służy strawunkiem.
Ciekąca woda w deszcz jak fontana,
zegar idący – pomoc do spania.

Posiłek w pomiarkowaniu
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		 15		
				

Garczk nad miednicą, gdy kropla wody
w nocy gdy kapie – zwolnia przygody,
kłótnie i myśli w uspokojeniu,
z łóżka ustąpi ckliwość w leżeniu.

[S-Ś 76: „Sparzyć się”]
Ostrożność

				 Sparzy się kto jaką przygodą,
				 będzie dmuchał potem nad wodą.
[S-Ś 77: „Szpieg”]

				 Szpieg czmerze i wierci, aby co ułowił,
				 by prawdę nicował lub z prawdy wymów{ił}.
[S-Ś 78: „Szpitale”]
JAŁMUŻNA Z MIŁOŚCI UBOGIM
Respekt

				
				
				
				

Szpitale z fundacyjej przy zwyczajnej mierze,
mają mieć ubodzy obiady i wieczerze.
Z miłości gdy ubogim, jakoby samemu
Bogu cześć tę wyświadczył, nie komu innemu.

[S-Ś 79: „Spichlerz”]
Wygoda

				 Spichlerz – skład ziernisty dla przechowania,
				 stąd wszelka wygoda i pożywienia.
[S-Ś 80: „Śpiewacy”]
O ŚPIEWANIACH MUZYCZNYCH PRZY BIESIADACH

Wiatrowa ochota
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Śpiewacy z tekstu w swój takt, losem,
są przy biesiadach wdzięcznym głosem.
Z partesów prawie melodyja,
amoratom zaś komedyja
muzyki tonem, wesołością,
na czas też będzie i przykrością,
rzewni‹e› wzbudzając melankolii
starych pamięcią do nowalii.
Próżne są dźwięki, na wiatr w piasku,
niby w dziurawy w mieszek zysku
kotły, trębacze; gdzie bankiety,
kieliszków pełno, jak sztakiety,
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po stołach flasze przy tym zbytku,
a majętności do upadku.
Więc przygrawają nie w pożytek –
po lustyk potem będzie smutek.
Bywało kiedyś hojno, ‹z› górą,
teraz już prawie ani furą;
skoro wytrąbił taki zbytek,
prędzej też zniknął ów dostatek.
Było więc, było, teraz nudno,
po tej hojności sucho, głodno.

[S-Ś 81: „Spiżarnia”]

				 Spiżarnia w dostatku gdzie kędy sucha –
				 tam się nie pożywi i biedna mucha.

Posiłki

[S-Ś 82: „Spodziewać się”]

				 „Spodziewaj się ducha w ciele!” –
				 do cielęcia na niedzielę.
[S-Ś 83: „Spółki”]

				 Spółki w zamiany i różne frymarki
				 w pożytek niepewne jak dziurawe garki.

Nota

[S-Ś 84: „Spowiedź”]

				 Spowiedź prawdziwą Bóg ją odpuści
				 za grzech pokutą, zły duch się nie mści.
[S-Ś 85: „Sprawiedliwość”]
O ŚWIĘTEJ SPRAWIEDLIWOŚCI SKUTECZNEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Sprawiedliwość świętą kto w skutku przeszkadza,
ten się na sumnieniu jawnie swoim zdradza.
Stąd bowiem każdemu jest ubezpieczeniem
w wszelkim stanie bliźnim, warunkiem i mieniem,
aby w swoich ludzie w krzywdach dochodzili,
do samej słuszności sprawę przywodzili;
na dekret skuteczny prawdę popierali,
aby w swych różnościach zgodę zawierali
ludzie między sobą; nie będzie powodem
jeden ku drugiemu, żyli więc przykładem.

W interesach
skutek
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Zwierzchność jest dlatego jak lekarzem chorych,
więc sprawiedliwością umacnia i zdrowych.
Bowiem sprawiedliwość nie tylko dla winy
karanie odnosi, lecz bardziej z przyczyny –
gwoli uskromienia ma być więc przykładem.
Dla ubezpieczenia jest prawo dowodem
wszelkich kryminałów, gdy z krzywdą bliźniego,
prawie bez respektu skutkiem u sędziego,
ma mieć zawiązane dwa oka dlatego,
tak na ubogiego, jak i bogatego.
Dla grzechów i zbrodni tą sprawiedliwością
zabiegać należy wszelaką możnością:
niech się krzewi cnota dla ubezpieczenia
przy bojaźniej Bożej, ludziom do zbawienia.

[S-Ś 86a: „Sroka”]
O ROBOCIZNACH NIESŁOWNYCH
I Z LENIUCHÓW POCHODZĄCA
Bieganowie

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Sroka w swym każdym miejscu; w glans pstrej jest zwyczajem:
nigdzie darmo nie jedzą miernym obyczajem.
Według tej przyzwoitej stąd samej słuszności,
biorąc z dorobku płacę, robota w chytrości:
abo od niej uciecze lubo też z korzyści,
lubo się jej naczekać, póki się nie ziści.
A chleb ma w każdym miejscu w swym smaku jednaki –
ani z dawności słodszy, zawsze to na wieki.
Kto więc ‹z› natury gruby, nie wie, co jest słowność,
nie wie przy tym sumnieniu chować sławę, godność.

[S-Ś 87: „Srebro”]
Nota

				 Srebro znacznie przysparza wygodą substancyjej,
				 albowiem bez metalu nie kupi kondycyjej.
[S-Ś 86b: „Sroka”]

				 Sroka swym lotnym głosem podobno więc czuje
				 mieć gości wkrótce w domu, snadź ich obiecuje.
[S-Ś 88: „Sromota”]

				 Sromota w cudzym miejscu, z hojności utrata,
				 potem w domu pustki, przykro żyć u brata.
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[S-Ś 89: „Statysta”]
O STATYSTACH RADNYCH W KTÓRYM PAŃSTWIE –
DLA ICH KONSERWACYJEJ
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		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
		 30		
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Statyści przezorni mądrością, wyborem,
dowód znamienity ku ojczyźnie wzorem,
więc radą, miłością, na czym ten cel mierzy
dla całości państwa, gdy z Kościołem dzierży.
Niech ufność ‹z› powagą przez ludzi szczerością
zabiegać w rozterkach możną życzliwością –
dobra rada, pokój zgodnym zjednoczeniem
przy wiernej zwierzchności jest ubezpieczeniem.
Statystów jest własność w biegłość sposobnością,
w statutach wiadomych, w prawach ciekawością.
Bo przez zdrowe rządy krzewi się ojczyzna
owocem obrady, żeby była żyzna,
stany w swych wolnościach, jaka ich praktyka,
stąd wszelkie różności pokojem zamyka
z dawnego zwyczaju, z eksperyjencyjej,
w wakansach uznanie, godność w promocyjej.
Więcej głowa może niż wszelkie oręże,
umysłów jedności staną za koncerze.
Statyści z statutem – szańc, potężnym aktem
odwiedzie rozterki tym silnym afektem
ku miłej ojczyźnie: gotowa obrona
dla ludzi ubogich, gdzie jest rada sforna;
rząd jest polityką, sprawując swe państwa –
to jest fundamentem konserwować ziemstwa.
Miarą w proporcyjej w podatkach należy,
przez to od zniszczenia ubóstwa zabieży.
W sąsiedzkich zaś krajach korespondencyją,
czułą ostrożnością, nie dyferencyją –
warunkiem swych granic interes należy,
szczerą, zgodną radą bez prywat zabieży.
Dobrym rządem państwa w pokój więc przystają,
w całości z pokojem w pewności zostają.
Żołnierz w posłuszeństwie przy swojej zwierzchności,
gdy jest litościwy i przy pobożności,
więc o wiarę świętą – ubogich zasłoną,
miłością ojczyźnie, a potem obroną.

Rząd statystów

Dowód statysty

Konserwacyja

Wakanse

Polityka
Podatki
Sąsiedztwo
w krainach

Żołnierz
posłuszny
Obrona
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Stąd obfite lata w królestwach panują,
przy błogosławieństwie z Bogiem się mianują.
Gdy zaś są opaczne jakie chytre rady,
państwa w zamieszaniu na oczach są zdrady,
dawnych ludzi cnota, szczerość starożytna,
a dawnoż fakcyje – wspomnieniem pamiętna.
Te, kiedy nastały chytre subtelności,
dobrego nie znaczą, tylko przewrotności;
a ubodzy jęczą, rzewliwość wynika,
prawie Boskie uszy i serce przenika.
Zubożywszy kraje, osady ubywa,
z tego wyniszczenia lud łzy swe wylewa.
Jeszcze są statyści nie tylko przez wota,
lecz przez skrypt i dyskurs przyznaniem jest nota.
W projektach przestrogi na pewny czas służą
dla szczerej obrady bez paszkwilów płużą.

[S-Ś 90a: „Stan”]

				 Stan obieraj właśnie według kondycyjej,
				 tylko się radą nie myl w swojej intencyjej.
[S-Ś 90b: „Stan”]

O ZIEMIANINIE KORONNYM
I POWINNYCH AKCYJACH ZACHOWANIU

Życzliwości
aplauz
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Stan ziemski w swym ziemstwie, przy prowentach role –
szlachecka jest własność, a w rycerstwie pole.
Więc w dom dla wygody, a tu już na sławę –
w zasługach ma żołnierz miejsce wszędzie prawe.
Gospodarstwo w pracy, a żołnierz do boju:
nie każdy się znijdzie do takiego znoju.
Potrzeba tu ducha, zdrowia i odwagi:
inne do rysztunku, a inne są pługi.
Godnie trzeba wspomnieć męstwa i zasługi,
dzieła w takich ludziach, ojczyźnie przysługi.
Przez całą prowadząc wojnę towarzyszem –
pancerną, usarską – swym obstawać Marsem,
i dalej żołnierzem więc w szyku mężnością
Tatarów Krymczyków, te kraje dzielnością
ukraińskie włości z chorągwią przebywać,
tudzież z poganami utarczki odbywać.
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[S-Ś 91: „Stanisław Morsztyn”]
DO WIELMOŻNEGO J[EGO] M[IŁOŚCI] PANA
STANISŁAWA NA RACIBORSKU MORSZTYNA,
KASZTELANICA ZAWICHOCKIEGO,
M[IŁEMU] M[OŚCI] PANU I PATRONOWI
APLAUZ ŻYCZLIWOŚCI

				 Stan jest dźwięk głosem i w dzielności sława,
				 świata korzyścią w rycerstwie zabawa,
				 natury własność ma dowód po woli
								dla honoru gwoli.
		 5		 Domowi skarbić ma każdy staranie
				 w rzeczach zacnością, w żądaniu pragnienie,
				 umysł afektem przywodzi do skutku
								dla swego pożytku.
				 Skład uprzejmością powód dla nagrody,
		 10		 Bóg dopomaga pociechą obrady
				 samym przyznaniem, życiem, przystojnością,
								w akcyjach dzielnością.
				 Więc w tej zacności dom jest znamienity
				 Morsztynów chwałą, dawnością użyty,
		 15		 tak wiele w zaszczyt liczne senatorskie
								bowiem są rycerskie.
				 Szczęśliwie słyną, gdy wojewodami
				 w krzesłach wysokich i kasztelanami,
				 w preminencyjach, w radach są mądrością,
		 20					wszelaką możnością.
				 W rządach koronnych staraniem Królestwa
				 prawie chwalebnie obfitują ziemstwa,
				 w obozach żołnierz, a na sejmach radą,
								skuteczną obradą.
		 25		 Stanisław Morsztyn, przy swojej zacności
				 rycerz, kawaler, z młodych lat własności
				 okazałością cudze kraje przebył
								i tam sławy nabył.
				 Skąd powróciwszy, czerstwość nie ustaje,
		 30		 w zaszczyt ojczyzny do pracy przystaje,
				 gdy z województwa więc posłem do dworu,
								a nie bez faworu.
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				 W stanie małżeńskim Bóg też błogosławi,
				 gdy stadło zgodne potomstwem się sławi,
		 35		 cnych Żaboklickich kasztelanki możnej
								w rodowitość zacnej.
				 Dom pokrewnością drzewa obfitego,
				 gałęzie idą do znamienitego,
				 owoc ludzkością i rodowitością,
		 40				prawie przyjemnością.
				 Więc mnie tu oblig wiąże życzliwością –
				 w tak wielkim Domu doznał uprzejmością,
				 łask wyświadczeniem, będąc przy obronie,
							przezacny Patronie.
[S-Ś 92: „Stan małżeński”]
O STANIE MAŁŻEŃSKIM DELIBERACYJEJ
NOTA

				
				
				
				
5		
Sposoby 		
				
Wygoda 				
				
O pannie 				
		 10		
				
				
				
				
O wdowie 		 15		
				
				
				
				
		 20		
Gdy płodne 				
				

Deliberacyja do
stanu

Stan żenny jest potrzebny dla swej przystojności,
dla wygody ochronnej i dla pobożności.
Rachować się możnością, nie drażniąc natury,
by swoje własne były, a nie cudze fury.
Fantami się więc żenić dla aparencyi,
a potem to wzad wracać bez rekolekcyi.
Wprzód myśl o wyżywieniu – wygoda domowa,
by zaś przez niedostatek skąd nie zaszła zmowa.
Jeśli pannę, a młodą przyjdzie wziąć za żonę,
siła opak uczyni i wyda na stronę.
Bo one są pokorne, kiedy jest przy matce,
tai w sobie swe złości niby ptaszek w klatce.
Gdy zaś pójdzie już za mąż, więc jagnięcia skora
dopiero się zaś wyda jak wilcza pokora.
Jeśli więc panią wdowę – musisz znosić grzmoty
ile babę – nad liczbę wycierpisz kłopoty;
gdy do tego i z dziećmi, nieboszczyk dopiero –
więc go będzie chwaliła, że wygadzał sporo.
Bo ta już, mając dziatki, powtarza w tym stanie,
podno cierpiąc liszaje, gdy ich więcej pragnie.
Płodna – dzieci gromadę w tym narodzi domu,
zaś niepłodna niechaj się nie trafia nikomu.
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Mając żonę, więc już dźwigaj kajdany na karku,
a gdy jeszcze są dzieci – i na nogach, nieboraku.
Gdy bogata z posagu, stąd pycha z hardością:
miesza rządem i zrzędzi osobliwą złością;
uboga zaś pomocą nie da z żadnej strony,
więc ze stu będzie jedna, która cię ochroni.
Milcząca – cię, wiedz, pewnie nie ucieszy nigdy,
wielomówna zaś przykra w gospodarstwie wszegdy.
Gładka – z niebezpieczeństwem urodzie podlega,
szpetulińska – niewdzięczna, chociaż się umizga.
Tanecznica – niepewna, pełna jest lekkości,
która się rada trzęsie ni koza swe kości;
jest to wabik do siebie, dla innych kompanów,
stąd są różne biesiady od Bachusa synów,
co większa i najgorsza: strzec dom od Bachusa,
by go nie ogarnęła upadkiem pokusa.
Bab, dewotek nie wpuszczać w żadną kompaniją,
bo te zwykły zarażać dom cały maniją.
Grzech Boski i śmiech ludzki, prawie hańba wieczna,
kiedy się komu trafi żona niestateczna.
Z postępków ją upatrzyć, także stateczności,
z kim rada towarzyszy, więc i z pobożności;
z jakich idzie rodziców w swoim urodzeniu –
co w rodzicach, to się też znajduje ‹w› plemieniu.
Przeto słuchem do ucha badać się z daleka:
wielką siebie pilnością nie zawiódł człowieka.
Jeśli dobrzy rodzicy, dobra będzie córa,
gdy zaś kołowrotni – w stan niesforna fura.
Przeciw już przyrodzeniu więc by rzeczy były,
gdy płonki słodkawe jabłka urodziły.
Jest się czego obawiać i na co obejrzeć –
lepiej takiej nie mając, bez żony się starzeć,
by komu nie rzeczono: „Podrwiliśmy sprawę,
parać się jak kądzielą, gdyż stracił buławę”.
Zwierzchność swej powagi różnie się roznosi:
wicher, w domu niezgoda upadek przynosi.
Przeto do tego stanu mieć w tym tę ostrożność:
nie być radą, odradą – dać na samą wolność,
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Posagi
Uboga
Niemowa
Gładko
Taniec

Bachus
Dewotki
Ohyda
Dowód
z podobieństwa

Próba

Żalu ohyda

Ostrożność
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uchodząc jakiej pomsty albo narzekania
nie było na tę głowę, stąd do pojednania.
Bowiem stan aż do śmierci, rajarz zaś niewieczny,
ani też nie odradzaj, żebyś był bezpieczny.
Kto by swym rzekł zdumieniem: „Co to jest być w parze?”.
Chyba ten więc doznawa, gdy się kto z kim zawrze.

[S-Ś 93: „Stare obyczaje”]
O STAROŻYTNOŚCI DOBRYCH OBYCZAJÓW
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Stare obyczaje, które wspominają,
teraz się z nich młodzi prawie naśmiewają.
Starożytny statek, przyznać, był poważny
każdemu szczerością, stateczny w przyjaźni.
Zdolny starych rozum, choć na biedne lata –
wielka jest odmiana za tego już świata.
Próba dokumentem, wino, srebro stare,
takaż ludzka przyjaźń, bo nietrwałe jare.
Starość do młodości więc jej sobie życzą,
gdy zatem zaś przyjdzie, z przykrością ją ćwiczą.
Ten starości respekt, gdy uszanowaniem,
młodszym to należy tym przysposobieniem.
Stary więc jak dziecię, ladacem, już zrzędzi,
o śmierć bywa gniewny, gdy się myślą biedzi.
W swoim wieku stary nachylony dycha,
lampa dogorywa, śmierć go już popycha.
Po nim starszy dziedzic spadkiem się też wdziera,
młodszy sobie miejscem najpierwej obiera,
czuwając usilnie prędką rodziców śmierć,
aby mógł panować, być skoro komu zięć.
Wszytko teraz opak dzieje się na świecie –
inne są pokrzywy, a insze są kwiecie,
inny jest w miesiącu w roku swoim maj,
a inny zaś w polu znajduje się gaj.
Mędrsze teraz jaja aniżeli kury,
pierwej był safijan, teraz proste skóry.
Kto więc starych nie czci, takowego wieku
pewnie nie doczeka młody w swoim wdzięku.
Lekkość i niestatek – ućciwość zachować,
ile starych ludzi potrzeba szanować.
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[S-Ś 94: „Starzy ludzie”]
O STARYCH TEŻ LUDZIACH NOTA,
JAKA TERAZ MŁODSZYCH CNOTA
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Starych ludzi praktyka
wiele w sobie zamyka,
ile w rzeczach potrzebnych,
do pożytku sposobnych:
czego się strzec, warować,
wedle czasu zażywać.
W każdym acz gospodarstwie
wiadomość o ziemiaństwie
swojej szkodzie zabieży –
czytać, słuchać należy.
Teraz już z starszych szydzić,
stąd sobie i im szkodzić
zgoła bez ućciwości,
co jest nie bez litości.
Przewrotny świat w obłudzie –
w postępkach jak nieludzie.

[S-Ś 90c: „Stan”]
O TRAFUNKU PEWNYM Z RZEMIEŚLNIKIEM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Stan różny w różności – traf na rzemieślnika,
aby się doświadczyć szczerego człowieka.
Materyją wziąwszy krajczy z potrzebami,
skrajawszy, złożywszy wszytko pod wagami,
gdy oddawać przyszło robotę w całości,
sztuki się znajdują w oddaniu, przez złości.
Więc miasto już płacy, wydał się swym duchem,
kiedy wziął wyraźnie po grzbiecie obuchem.

Trafunek
na przykład

[S-Ś 95: „Staw”]

				 Stawy narybne przy swej opatrzności,
				 w posty z wygodą, posiłkiem w żywności.

Wikt

[S-Ś 96: „Statek”]

				 Statek w każdym stanie i w latach osoba
				 – tak w młodych, jak w starych – prawie jest ozdoba.

Powaga
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[S-Ś 97: „Stodoła”]
Nota

				 Stodoła gdy pusta, spichlerz także czczy,
				 próżny więc gospodarz, gdy nie ma na pieczy.
[S-Ś 98: „Stołki”]

				 Stołki ‹w› porządek ‹w› gmachu niech stoją jak kołki,
				 kiedy bez obicia – za nic są i półki.
[S-Ś 99: „Strach”]

				 Strach niepoczesny na tym prawie stoi:
				 już to ostatnia, kto się kogo boi.
[S-Ś 100: „Straż”]

				 Straż wierna i czujna odprawuje warty –
				 natenczas nikomu nie uchodzą żarty.
[S-Ś 101a: „Strzeżony”]

				 Strzeżonego Pan Bóg (gdy się i sam) strzeże:
				 taki się zachowa w swojej własnej mierze.
[S-Ś 102: „Stroje”]
O STROJACH
MODA TERAŹNIEJSZEGO WIEKU

				 Strój przystojnością męża udatnego
				 czyni – byle ubiór nie miał nic pysznego.
				 Stroje gdyby zbroje w wojennej potrzebie:
				 udaniem strojniejsze, gdy zabiegiem w zgubie,
5		 zaszczytem ojczyzny; tam kawaler w placu
Modne stroje 		
				 przy tym dostojeństwie sławą z cnoty w glancu.
				 Nie z bruku wyniosłość, skąd są próżne czasy –
				gdy Bacchus z Wenerą, obóz cierpi kwasy.
				 Strojno, ładno, buczno i nad zamiar świetno,
		 10		 na czas – głodno, chłodno, z zbytku będzie błotno.
				 Nabywać z rycerstwa przyznaniem przyniesie,
				 pamięcią z odwagi – stąd swój dom wyniesie.
				 Próżność inna minie, sam czas ulatuje,
				 bo śmierć z niedobaczka na takich czatuje.
		 15		 Strój więc starożytny statkiem przy ubierze
				 był okazałością, powagą w tej mierze;
Mody
niestateczne
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teraz odmiennością – co rok to inny krój,
z wzoru pogańskiego, czyli do kształtu strój,
więc nie tylko modą, z turska i po krymsku
równać się dzikością nie po chrześcijańsku.
Z tej tedy odmiany odmienne też czasy:
jak nas uchybiły starożytne wczasy!
Żal się, mocny Boże, tej przyzwoitości,
gdy upadkiem ginie przez różne różności.
Stroje białogłowskie dość zbytkiem modziaste,
ledwie znać choć pannę czy panią niewiastę.
Co rok mody insze, czuby zbyt wysoko
w strojach się wynoszą, w pychę dość głęboko,
acz zaś i tak lepiej: przyprawne rarogi
niechże same noszą niż mężowie rogi.
W tych strojach wymysły, prawie dziwowiska,
z których ludzie, szydząc, czynią naśmiewiska.
Głowy swoje stroją niby jak w infuły.
Co za rzecz? – na szyi wdziewają i stuły,
także palijusze, w dalmatykach chodzą,
nad stan gdy duchowny ohydą w grzech brodzą.
Stąd szatański wymysł tego jest powodem,
bo gdy co zgorszeniem, duszy więc zawodem.
Ludzie ptaków uczą w słowach wyrażeniem,
a zły zaś duch w strojach znaczy potępieniem.
Ptak gdy nad naukę słowy więc wymawia,
wnet go z podziwieniem z tej klatki pozbawia.
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Stroje
białogłowskie

[S-Ś 103: „Strojny”]

				 Strojne są damy –
				kawalerów jamy:
				 stąd więc więcej wężów
				 niż prawdziwych mężów.
		 5		Dama umiejętna,
				 w robocie pamiętna;
				 w pożytkach roztropne,
				 w oszczędność dowcipne.
				 Piękność jest w dobroci
		 10		 trudna, prędzej w złości,
				 wesoła kiedy chce,
				 szlocha, kiedy nie chce.

Damy strojne
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		 15		
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Pierwsza będzie żona,
druga ma być sforna,
w pociechach – minuta,
rozkosz z nią – pokuta.
Kto ma dobrą żonę,
ma do Nieba bronę.

[S-Ś 104: „Stroić się”]
O STROJACH ŻAŁOBNYCH I PRZY POGRZEBACH

				
Żałobne stroje 				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Stroją się po śmierci z trupem do pokory,
trunnę kłaść na ziemię, a zgrzebne ubiory.
Tak się każą chować skromnym testamentem –
któż wie, jako ujdzie w grzechach dokumentem.
Nie w skok uniżenie, dobrze było dawniej,
w życiu to pokazać, aniżeli później.
Z żywego widzeniem, byłoby jasne –
te drzwi do wieczności nie byłyby ciasne.
Nie wtenczas dopiero brać się do przykładu,
aby więc po śmierci nie było zawodu.

[S-Ś 105: „Strugać”]

				 Strugał nieostrożnie, przestrugał na wylot
Nota 				 do samej aż dziury, bo artowny był młot.
[S-Ś 106: „Stół”]

				 Stół przy nadziei jest, przy apetycie,
				 w kuchni gotowo – to go nakryjcie.
[S-Ś 107: „Styczeń”]
Uwagi

				 Styczeń rok zaczyna przy okropnej zimie,
				 twarde grudy mroźne, śnieg okrywa ziemię.
[S-Ś 108: „Suchy”]

				 Suchy, ciepły marzec, a zaś mokry maj,
				 rodzaj bywa polny prawie jako gaj.
[S-Ś 109a: „Suchoty”]

				 Suchot dni więcej za jeden więc bankiet.
				 Bacchus utratny, lżejszy bywa pikiet.
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[S-Ś 109b: „Suchoty”]

				 Suchotom podobnym ochrona upominków –
				 chronić się używać wiele gorących trunków.
[S-Ś 110: „Sukcesyja”]
O SUKCESYI PO ZMARŁYCH LUBO O PUŚCIZNACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Sukcesyja prawem idzie przyrodzonym,
po bliższej krwie swojej być może dowodnym.
Kiedy gdy z rodziców własna gotowizna,
a nie z innej prace, każdy ją więc przyzna.
Bo w tym inna różność na dyspozycyjej,
legata zachodzą w bliższej intencyjej.
Nie wdzierać się tedy do innej chciwością,
rób sobie jako on własną swą możnością.
Staraniem zgoła z swej nabywać prace –
zażyjesz jako chcesz z pieczywa kołace,
której za żywota, także i po śmierci,
żaden ci w tej mierze prawem nie dowierci.
Bowiem nie z obligu, dobrowolne jarzmo
gdy z innego gumna, z swego zboża prażmo.

Termin

[S-Ś 111: „Sumnienie”]
O DOBRYM SUMNIENIU SAMA ISTOTA PRAWDY

				 Sumnienie gdy czyste,
				 duszy więc wieczyste.
				 Gdy przy prawdzie człowiek –
				 szczęśliwy jego wiek.
		 5		 Bo czyste sumnienie
				 w słuszności przyjemne,
				nieomylny świadek,
				pobożny przykładek
				dla sprawiedliwości,
		 10		bliźniego miłości.
				 Lecz gdy podejrzane –
				wszytkim nieprzyjazne.
				 Nie pragnąc cudzego,
				 nie użyjesz swego.
		 15		 Natury dank zacny,
				 $specyjał to smaczny,

Konsyderacyje
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				 do Nieba się dźwigać,
				powinnie przestrzegać.
				 Imię „dobry człowiek”
		 20		 swej cnoty jest świadek.
				 Niech tak żyje każdy –
				 ma pociechę zawdy
				 u ludzi w te słowa,
				 w przyznawaniu sława.
		 25		 Gdy się opak dzieje –
				omylne nadzieje.
[S-Ś 112: „Suplika”]
Respekt

				 Suplika ubogiego, jawne ukrzywdzenie,
				 nie ma być żadną wzgardą – tych krzywd uśmierzenie.
[S-Ś 113: „Suspicyje”]
O SUSPICYJACH LUDZI LEKKOMYŚLNYCH

				
Cautio 				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Suspicyje z złości, z chciwości i głupstwa
pochodzi, z zazdrości, także i z pochlebstwa.
Z fałszu i udania szkalować bliźniego –
jasny grzech przed Bogiem; gdy na niewinnego
źle rozumieć okiem, przeciw poćciwości,
na twe cierpi dusze przy tej niewinności.
Suspicyją którzy gdy stąd narabiają,
tacy już pokoju w domu więc nie mają.
Żywoty, katechizm, świętych przykładami
niechaj w tym sumnieniu będą dowodami.
Jeszcze przed skonaniem prawda stanie w oczach
na strasznym więc sądzie kto jest w takich grzechach.

[S-Ś 101b: „Strzeżony”]
Pamięć

				 Strzeżonego Bóg zawsze strzeże,
				 niedbałego nikt nie ustrzeże.
[S-Ś 114: „Strofowanie”]

Nota

				 Strofowaniem inszych rozumem umyślnym
				 więc na tym należy nie być lekkomyślnym.
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[S-Ś 115: „Swawola”]
O NIESTATECZNOŚCI ZUCHWAŁEJ

				
				
				
				

Swawola rozpasana na złe jest szkodliwa,
gdzie rządu ni statku w skutku już nie bywa.
Bez wstydu swywola do Nieba więc woła
w grzechach zakamiałych – wielka stąd niewola.

[S-Ś 116: „Swary”]

				 Swary bezbożne z złości zuchwałej
				 przeciw bliźniemu grzech jest niemały.
[S-Ś 117: „Swój”]

				 Swego niwa własność bywają pole,
				 niech na czas gospodarz temu wydole.

Zabiegłość

[S-Ś 118: „Świecić”]

				 Świeci poranek zawsze ku prawdzie,
				 kto co więc zgubi, zawsze się znajdzie.
[S-Ś 119: „Świadek”]
O ŚWIADECTWIE W KAŻDEJ SPRAWIE

				
				
				
				
		 5		
				

Świadek kłamliwy – bliźniego zguba:
nagrodzić trzeba swą cnotą, Kuba.
Z ucha i z oka świadek prawdziwy,
ile w zeznaniu w prawdzie cnotliwy.
Nie kupuj świadka po judaszowsku,
byś się nie przespał w piekle na łożku.

[S-Ś 120: „Świadomy”]

				 Świadomemu wierzyć się godzi,
				 gdy do sprawy – niech prawdą dowodzi.
[S-Ś 121: „Świat”]

				 Świat dziwny i odmienny, na którym się rzeczy mienią,
				 gdy mężowie kieliszkami, żony zaś flaszami pełnią.

Nota
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[S-Ś 122: „Święto”]
ŚWIĘTA KAŻDE
W WSZELKIEJ MIEĆ UĆCIWOŚCI NALEŻY

				
				
Uczciwość 				
				
		 5		
				
				
				

Święto czcić i każdą niedzielę –
oracze, także i kądziele.
Mieć każde święta w uczciwości,
jak obrząd niesie, ‹w› powinności.
Poganie aby nie mieli góry,
na przepaść chyba swoje fury.
Przeto my jako chrześcijanie
mieć mamy respekt na zbawienie.

[S-Ś 123: „Święty Marcin”]
Zbytek

				 Święty Marcin na wsi czynsze płaci,
				a Bacchus je marnie w karczmie traci.
[S-Ś 124: „Świątobliwy”]

Powinność

				 Świątobliwy żywot jest jasnym przykładem,
				 jest i w doczesności niemylnym dowodem.
[S-Ś 125: „Świca”]

				 Świca w nocy gore, w lichtarzu ubywa,
Nota 				 w przykład łakomemu mienia nie przybywa.
[S-Ś 126: „Świerzbić”]

				 Świerzbi snadź kogoś grzbiet. Czy nie napasnika?
				 Podrapią, gdy natrafi swego rówiennika.
[S-Ś 127: „Święte miejsca”]
Cnota

				 Świętym miejscom wszelka jest uczciwość,
				 ma każdy tę zachować pobożność.
[S-Ś 128: „Świnia”]

				 Świnia więc zwyczajnie w swym się błocie kala,
				 własna lekkomyślność tak się też o honor wala.
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[S-Ś 129: „Sybille”]
O SYBILLACH BIAŁEJ PŁCI,
KTÓRE PO RÓŻNYCH KRAINACH,
POŚLUBIONYCH W CZYSTOŚCI, W PANU BOGU ŻYŁY

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
		 30		
				
				
				
				

Sybille czystość swą Bogu poślubiły,
pobożnością prawie i w pokorze żyły.
Pan Bóg im dał łaskę za ich stateczności,
gdy prorokowały, pisząc o wieczności
w Boskich tajemnicach; więc na przyszłe wieki,
stąd różnym narodom były głośne dźwięki.
Z chwalebnego życia rzecz sama doznaje,
jaśnie w historyjach Kościół im przyznaje,
przeto ich akcyje nie bez podziwienia
są światu całemu prawie do przyznania.
Wiele było w pismach na przestrogi po nich
wszelkim prawie krajom, co się miało dziać z nich.
Jedne księgi żyją, drugie zaś pomarły,
do uwiadomienia nie wszystkie zostały
przy swojej całości w wojnach, zamieszaniu
przez dzikie narody; żal tylko w wzbudzeniu
jest, gdy przez niestworność, zgoła przez niedbalstwo,
mogąc oswobodzić wykupnem, dla skąpstwa
królów tam postronnych doszłoby to ręku.
Lecz to z nieuwagi od dawnego wieku,
teraz tego prawie cały świat żałuje,
tej zguby skarbnice, a tym nie wetuje.
Sybill więc dwanaście, po królestwach różnych
były w swych proroctwach zgodnych, prawie dzielnych,
a że Pismem Świętym istotę stosują,
jednostajnie prawie wykład opisują:
więc przed narodzeniem Pańskim ogłosili,
że się miał narodzić z Pannej, donosili
ludziom usty, pismem, tudzież o Dniu Sądnym,
że świat sądzić będzie dekretem dowodnym,
żywych i umarłych według ich występków
piekłem karać będzie od grzesznych początków.
Dobrym zaś – zbawieniem do Nieba wprowadzi,
za ich dobry żywot zbawieniem nagrodzi.

Konsyderacyje
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Nota osobliwa

Proroctwa
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Dzieje inne, wszelkie, z dowodów przytomność,
z nich mieli przodkowie, a teraz potomność.
Więc przez udzielenie pamiątką, powieścią
do skonu w tym świata będzie pewną wieścią.

[S-Ś 130: „Syn”]

				 Syn ojcu ma być każdy podobny
				 w cnotach przystojnych, statkiem nadobny.
[S-Ś 131: „Syty”]
Adulator

				 Syty więc łacnemu nie tak wyrozumie,
				 bo nie każdy fałszem i pochlebstwem umie.
[S-Ś 132: „Szafir”]

				 Szafir, podobny powietrznemu niebu,
Kamień 				 czysty jest kamień, trwały do pogrzebu.
[S-Ś 133: „Szalbierz”]

				 Szalbierz gdy bez wstydu i złego sumnienia –
Nota 				 chroń się z nim kredytu i jego imienia.
[S-Ś 134: „Szabelnia”]
O NIEPOKOJU NĘDZNYM

				
				
Penuryja 				
ubogich
				

Szabelnia już z dawna niepokój kuje, pałasze.
Czy kiedy te bie‹d›y ubogich tak będą zawsze
w podatkach ustawnie jakich i w stacyjach stanie?
Ludzi więc i osad zniszczeniem będzie przebranie?

[S-Ś 135: „Szachy”]
O GRACH RÓŻNYCH GRACZOM DLA ZABAWY

				
Zabawa 				
				
Gry w różności 				
		 5		
				
				
				

Szachy rycerskie więc gry dla zabawy
mądrą pamięcią szykować do sławy.
Kasztelania w tykt torc bufy smukają
i na warcabach na damę składają.
Kości rzucając i młyna użyjesz,
umiejętnością do fortuny przyjdziesz.
Pikiet, baczyga, lombra do kart wchodzi,
szczęście w piniądze do sumki przychodzi.
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Panfil, kinella, a przy tym i putka –
przegrasz kaczora, a wygrasz kogutka
w pasa; abo wtem graczom zapalczywa
aparencyja do lepszej wyzywa,
więc się odstraszy, gdy tchórzego serca,
a tymże bardziej, kiedy niemasz iszcza.
W mieszaniu karty kiedy kupka stoi,
kto ma kozery, przegrać się nie boi.
Śmiałemu we grze lub na upór bywa
wygrać lub przegrać, różnie się spodziwa.
Drugi się gniewa, swar z krzywdą na placu,
mści się na kartach, gdy je spali w piecu.
Jak też u Turków na wojnie jest kozer,
kiedy w przegranej garłem płaci wezer.
Że bitwę stracił, zadusić go trzeba,
nie uważając tę klęskę, choć z Nieba.
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Gry do zabawy

Pomsty nota
Wezer turecki

[S-Ś 136: „Szafarstwo”]
O SZAFARSTWIE I PODSKARBSTWIE,
I INNYCH URZĘDNIKACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Szafarstwa w urzędach za staraniem bliskie,
lecz według sumnienia przez ich chciwość śliskie.
W urzędach, regestrach, w prowentach całością,
w perceptach, rozchodach więc sprawiedliwością
te dyspozycyje na wierności służą,
wyświadczeniem cnoty i dla sławy płużą.
Więc w każdych prowentach sumnienie kryształem
niech będzie istnością, nie żadnym podziałem,
ukrzywdzeniem skarbu i ubogich ludzi –
niech według sumnienia do tego ich budzi.
Bowiem substancyje przez złe zgromadzenia
oraz marnie ginią, są nietrwałe mienia.
Wszytko to stopnieje jako śnieg na dłoni,
z owocu purchatka szedrzeją jabłony.
Metal rdza zepsuje, a czerw drzewo gryzie,
zły robak – sumnienia; kto go ma w swej ryzie,
wnętrzne wyjawiają – co było na wierzchu,
to więc przed oczyma, w czym jest nie bez grzechu.

Urzędy powinne

Uwagi

Nota
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Wierne zaś przysługi przy tej powinności,
Bóg je błogosławi, przysparza możności,
przymnaża im szczęście na lata obfite,
za życzliwą szczerość; które znamienite
są przy tych urzędach niech będą te noty
pamięcią w regestrach, gdy zachodzą kwoty.
Wprzód rozchód pieniędzy, wpisać ich do księgi,
by potem w regestrze nie było mitręgi.
W odbieraniu zaś ich, odebrać więc przódy,
dopiero je wpisać – ujdziesz wszelkiej szkody
w sumach i regestrach, w każdym odebraniu,
przy tej ostrożności, także w wydawaniu.
Bo gdy niedostaje – frasunku nabywa,
gdy się nadto znajdzie – suspicyj przybywa.

[S-Ś 137: „Szanować”]
O SZCZĘŚCIU DOMNIEMANYM, LECZ ŚLISKIM
Vanitas

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Szanuj fortuny swej, gdy cię jakie potka,
ta stanie wygoda jako prawie matka.
Szczęściem kiedy władasz, użyj też drugiemu
fortuny – jest korzyść wzajemnie wdzięcznemu.
Gdy utratne szczęście, już nie tak życzliwe,
więc pracą, dorobkiem wtenczas pożądliwe
i to w ślepym szczęściu, niepewnej ufności,
kiedy przy nieszczęściu wchodzą w tym duszności.
Niech się nikt nie chełpi ani się urągaj:
dziś tak, jutro inak – miej ten w oczach swój gaj.

[S-Ś 138: „Szczodry”]
O HOJNOŚCI POMIERNEJ Z WYGODĄ

				
				
O hojności 				
				
		 5		
				
				
				

Szczodrym snadnie być zawsze łacno,
gdy w szkatule będzie niekwaśno.
Hojność mierna, w podział. Nie żebrze –
kto udziela, potrzebny bierze.
Pańskiej właśnie jest prawie dzieło
więc z hojności, z dobrodziejstw wielo.
Wielmożnością chwalebny to znak,
przy dostatku rzadki jedynak.
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[S-Ś 139: „Szczery”]
O PRAWDZIWEJ SZCZEROŚCI DANK

				 Szczera więc prawda: gdy dobre uczynki
				 w jakiej porazie – mieć sekret do skrzynki.

O szczerości

[S-Ś 140: „Szczerość”]

				 Szczerość, co w sercu, toć nie mniej i w ustach,
				 chytrą obłudę nie obwijaj w chustach.
[S-Ś 141: „Szarańcza”]
O SZARAŃCZY
I O RÓŻNYM INNYM ROBACTWIE SZKODLIWYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Szarańcza, gniew Boży, za grzechy to pomsta,
znaczna w urodzajach wyniszczeniem chłosta.
Co niezwyczajnego dzieje się na świecie,
gdy w głód, niedostatek przez ten znak przyznajcie.
Afryka, część świata, ten przypadek cierpi,
a przecie tam w błędach, wiarą się nie krzepi.
W Chinyi zaś wielki z nieba spada ogień,
wszytko w popiół spali przez ognisty płomień,
gdzie nawet i mrówki do szczętu wytrawią,
jak w ślepym pogaństwie tak się tam zjawiają.
Straszna to przygoda, prawie jak w odmęcie,
ludzi mizeryja jest tam na tym świecie.
Nam przy świętej wierze modlić się potrzeba,
żeby nam Pan Bóg nie ujmował chleba.

Plaga

[S-Ś 142: „Szkalowanie”]
O SZKALOWANIU OPACZNYM
I OBMAWIANIU BLIŹNIEGO

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Szkalowania złością więc kiedy zelżywie,
ućciwości szkodne jak w zabójstwie mściwe.
Trojako zły człowiek zabija bliźniego:
przed ludźmi szkalując, gdy na niewinnego,
w zdrowiu na ućciwym i na substancyjej
bezbożną potwarzą do pacyjencyjej.
Które Boskie uszy te rzewliwe głosy
prawie z samej złości przenikną niebiosy.

Paszkwilnik
szkalowny
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Jak wężowym żądłem ukąsi człowieka,
stąd się mści i ziemia, stroniąc z nim z daleka –
już mu nie jest matką, więcej go nie przyjmie,
zgubny prawie tułacz; jak przeklętą żmiję
gdy jadem ukąsił, złością aż do serca,
występkiem fałszerza przez paszkwil od iszcza.
Tu jest przykład jasny ludziom szkalującym,
że w tym są zabójcmi bliźnim swym szkodzącym.
Więc na wszytkim mieniu jesteś gorszym smokiem
nad wszelkie bestyje, okrutnym człowiekiem.
Jesteś krwi pijawką, na złą gdy ssiesz wolą,
nazad ją wyrzucisz, kiedy cię posolą.
Prawo zaś na takich – gdy więc nie dowiedzie,
musi odszczekiwać spod ławy, jak przyjdzie.
Ach, dopieroż takim tam na onym świecie
staniesz przy tym długu, gdy nie nagrodzicie.
Każdy więc języczny i wszelki obmówca,
za żywota sławę i trup ją przywraca.
Czytać te przykłady, jak czarci porwali
takiego potępcę, okrutnie dręczyli.
W oczach będzie prawda – gdy przyjdzie skonanie,
wyjawi na sądzie, co jest szkalowanie
Pan Bóg Wszechmogący w miłosierdziu święty,
przy sprawiedliwości surowością zdjęty.

[S-Ś 143: „Szkatuła”]
Pewność

				 Szkatuła zamczysta czy potrzebna kłódki?
				 Potrzebna z wygodą, kiedy w niej nie pustki.
[S-Ś 144: „Szkło”]

Wygoda

				 Szkło lubo słabe – pozorne naczynie;
				 koszt więc daremny, gdy stłucze niewinnie.
[S-Ś 145a: „Szkoła”]

Pomoc

				 Szkoły dla nauki do ćwiczenia młodzi,
				 gdy nie są w dozorze, na starość im szkodzi.
[S-Ś 145b: „Szkoła”]
O SZKOŁACH NA MŁÓDŹ DLA NAUKI

				 Szkoła jest na chłopców, więc na biedę naszę
				 kiełbaską a placki częstują bez kaszę.
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Dotychczas się biedzim z piórem, kałamarzem,
dopieroż gdy w szkole z ławki, z bakałarzem.
Już nam prawie w przykrość przychodzi tablica,
gorzej jak za miastem żydowska bóżnica.
Omnia więc pensa – najgorsza sobota,
aż na nas drży skóra, bo niechybna chłosta.
Ławka także trzeszczy, a najbardziej spodek:
dwaj chłopcy trzymają, kiedy łupią w zadek.

Uwagi chłopców

[S-Ś 146: „Szkolny”]

				 Szkolne gospodarstwo właśnie z ksiąg hetmaństwo –
				 w bój niebezpieczeństwo, stąd będzie szyderstwo.

Eksperiencyja

[S-Ś 147: „Szmaragd”]

				 Szmaragd, kamień nadziei, wizerunkiem czystości,
				 kto go nosi w pierzcieniu, mieć się w wstrzemięźliwości.

Kamień

[S-Ś 148: „Sprzeczania”]

				 Sprzeczania gdy są z prawdy,
				 gotowe będą zwady.

Nota

[S-Ś 149: „Sprzeczny”]

				 Sprzeczny – uporny, na prawdę niepomny,
				 więc taki każdy słuszności zapomni.
[S-Ś 150: „Szpetny”]

				 Szpetną płeć cnota ozdobić może,
				 gładkość niecnocie nic nie pomoże.
[S-Ś 151: „Sztuka”]

				 Sztuka chytrości na kogo ma iść,
				 na ten więc koniec może inny przyść.
[S-Ś 152: „Strzec się”]

				 Strzeż się abo oddaj, co masz w opiece,
				 boć pewnie sz‹a›tan " " przypiecze.

Opieka

[S-Ś 153: „Szczupak”]

				 Szczupak ryba zjeść go trzeba,
				 bo on też na żabki ostrzył swoje ząbki.

Post
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[S-Ś 154a: „Szubienica”]
O SZUBIENICY DLA SPRAWIEDLIWOŚCI ETC.
Przykład karania

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Szubienica stoi za miastem dlatego,
aby i podróżnym obraz wiszącego
był na przykład wobec, jak się kto nawinie.
Niechaj na złoczyńcę szubińca nie minie –
w trzy drewna na sochę, na postronek kręty,
kiedy na taką śmierć wykrotem napięty.
Gdy pewny ziemianin, bliskością jej jadąc,
chłopcu każe czapkę dla uciechy swej zdjąć,
który stąd markocze, że „Mnie przymuszono,
snadź pana krewnego kiedyś obieszono.
Gdy tej szubienicy tę uczciwość czyni,
w przypomnieniu tego wyświadczam przyczyny”.

[S-Ś 154b: „Szubienica”]
O TURECKIM ZŁOCZYŃCU,
KTÓRE[GO] O PEWNY EKSCES W NEAPOLIM OBIESZONO

				 Szubienicą przez dekret pojmaniec karany,
				przez urząd publice na plac sprowadzony;
Desperacka 				 ‹w› zwyczaju gmin ludu na to dziwowisko
zguba
				 co żywo się zbiegło, każdy chciał być blisko.
		 5		 Więc chucią pogańską uparty w swej wierze
				 żarł się na dziwaków złością i ‹w› uporze,
				 gdy go kat rozbiera, a on ludziom grozi,
				 patrzy gdzie kamienia, zapalczywie sroży.
				 Więc na nich zajadły indermach swój wypnie,
		 10		 na lud okoliczny, chociaż na śmierć cuchnie.
				 Kat go już winduje, a turman mu ze łba
				 ni pudło o ziemię uderzy o dęba.
				 Niegodny do żalu, owszem – lud od śmiechu
				 ledwie się utulił, kto mógł mieć tchu w duchu,
		 15		 z podziwieniem zgoła; takiego szaleńca
				 oko nie widziało, ginąc pestaleńca.
[S-Ś 155: „Szumny”]

				 Szumno i dumno, a w kalecie pustki,
				 choć i do nosa nie ma ani chustki.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział XVIII. Na literę S[-Ś]

[S-Ś 154a – 160, w. 2]

449

[S-Ś 156: „Skrzynie”]

				 Skrzynie, szkatułki mają być pewnością,
				 a złodziejom się strzec ostrożną możnością.

Nota

[S-Ś 157: „Szukać”]

				 Szukając w miejscu czegoś nie zgubił,
				 więc bez przymówki za prawdę ślubił.
[S-Ś 158: „Szydzić”]

				 Szydzić zaś z kogo, pokazując palcem,
				 nie będzie zdrożna odgrozić kawalcem.
[S-Ś 159: „Szyderstwo”]

				 Szyderstwo gdy boli a śmierdzi,
				 taki już swą lekkością twierdzi.
[S-Ś 160: „Szwedzka wojna”]
SZWEDZKA WOJNA,
SCRUPULOSA ET CONSCIENTIOSA,
WOJNA NIGDY NIEWINNA, NIESŁUSZNA I NIESPODZIEWANA,
TAK NAGŁEJ, WIELKIEJ, STRASZNEJ TRAHEDYJEJ,
KTÓRA BYŁA W POLSZCZE
PRZEZ WTARGNIE‹NIE› LICZNE WOJSKA
KAROLA XII, KRÓLA SZWEDZKIE[GO],
AB ANNO 1701 OD KURLANDYJEJ
DO ŻMUDZI I DO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO,
AD ANNUM 1707 AŻ DO SAMEGO KRAKOWA,
MIASTA STOŁECZNE[GO] POLSKIE[GO] KORONNEGO,
OLIWSKIE ZERWAWSZY PAKTA
PRETEKSTEM NIBY PRZYJAŹNI.
KTÓRE TO POMIENIONE KRAJE I ICH OSADY
WNIWECZ ZOSTAJĄ SPUSTOSZONE,
NAPALONE, ZRABOWANE, PRZEZ OKUPY WY‹NI›SZCZONE
NIE BEZ CIĘŻKIEJ LUDZI UBOGICH MIZERYJEJ,
RUINY I OPRESYJEJ,
I CO SIĘ WŁAŚNIE DZIAŁO
KRÓTKO RZECZ SAMĄ OPISUJE

				 Szwedzka wojna w roku pięćdziesiątym piątym
				 była kilkoletnią, skończona w dziewiątym;

Wojna, która była
A[nno] 1655

450

				
				
		 5		
Powtórna wojna 				
				
				
Ruiny 				
		 10		
Wiara ś[więta] 				
				
				
Po Turkach 				
Lat 60 wojny 		 15		
				
				
Lud w ciężkości 				
				
Z narodami 		 20		
wojny
				
				
				
				
		 25		
				
Nota 				
				
				
		 30		
				
				
				
				
		 35		
Komizeracyja 				
				
				
Nota upadku 				
		 40		

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

jeszcze poboiska przez ognie w ruinach
obaczyć się może Polska w swych krainach.
Dopieroż powtórnie nagorsze zniszczenie
w trwogach prawie ginąc, przychodzi mizernie –
co nie dogorzało, przybędzie popiołu,
przybędzie ruiny, pustyń i fasołu,
osad wyniszczeniem, ludzi umniejszeniem,
na wszytkim upadek, dla trwóg wygubieniem.
Wiary świętej ‹w› zaszczyt wszytko się odmieni,
w takim zamieszaniu w różność się przemieni,
mogąc swój mieć pokój i pewną swobodę
po tureckim boju na wszelką wygodę.
Blisko lat sześćdziesiąt w ustawicznej wojnie
lud w podatkach nigdy sobie nie odpocznie.
Z nich żołd żołnierzowi, także stanowisko;
jak ludziom ubogim musi być stąd ciężko!
Początek kozackiej wojny z Tatarami,
dwa razy już w trwogach szerzy się z Szwedami,
z Moskwą było długo, nie bez ubliżenia
znacznych krain z miasty jej, nie do skończenia;
z Prusy i Węgrami, a potem z Turczynem
wniwecz obrócili Wulkana kominem.
Co dalej, to gorzej, a o pokój trudno,
kto się już doczeka, gdy z wojnami nudno.
Uważać po miastach, ludzie podrobniałe,
ścisk srogi – co teraz za obywatele?
Pódzmyż i do innych różnych osad, włości:
wszytko się skurczyło w ziemstwach do żałości.
Więc lud w swojej liczbie, w niezmiernym ubóstwie;
jak ich wiele ginie, umiera w żebractwie!
Niepodobna piórem większej mizeryjej
opisać – upadłych ludzi kondycyjej.
Nawet już i Szwedzi, miłosierdziem zdjęci,
z taksy do okupu brać nie chcieli więcej
widząc ryk płaczliwy, pieniądze oddając
w ręce egzaktorom, stąd wzgląd na nich mając.
Na ostatek bać się jakiej dywizyjej
takiego królestwa z przyczyny scysyjej
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więc z początku polskiej; takowe odmęta,
jakie są natenczas – straszne ich momenta.
W radach konfuzyje, które są bez skutku
w pożytek obrony, być może w użytku.
Teraz słychać głośno ‹z› powstaniem narodów,
stąd konsekwencyją, by ‹z› inszych dowodów
gorzej już nie było, co się teraz dzieje
przez te paroksyzmy; ni na schyłku zieje
w poczet dawnych czasów prawie Arabija.
Żeby tak nie było, jak druga Labija,
w której prowincyi w gajach, lasach, puszczach
aniżeli ludzi w zwierzu dzikich głuszczach.
Uchowajże, Boże! – Polska jest filarem
wiary świętej rzymskiej, obroną i wzorem,
na cały świat wszytek polskiego narodu
w obszernych krainach więc z męstwa dowodu.
Kiedy u sąsiada już gore przypadkiem,
więc brać się do wody, co prędzej, dopadkiem,
wiadro mieć gotowe na zalanie gwałtu,
śpieszno do obrony, nie czekając zgiełtu
przy tym zabieżeniu, póki nie wybuchnie,
ogień bowiem w domu przeraźliwie cuchnie.
Iskry gdy w zajęciu, łona, widok straszny,
na wągle i popiół do trwóg siłą, jasny
dym na konfuzyją tle w nieugaszeniu,
głownie jak w zarzewie, a sadze na cieniu.
Gdy więc na granicy nieprzyjaciel głośny,
skoro mu zabieżeć, by nie był nieznośny.
Żołnierz każdy ogniem, mieczem, trwogą błyszczy,
w dwojakiej przygodzie osady wyniszczy,
przeto w zabieżeniu wiele tu należy,
kraje swe ratując, całością zabieży
za Boską pomocą, ufne mając wota,
przy świętych patronach te są pewne wrota.
Heretykom w zwierzchność nie dopuszczaj błędu,
władzą, panowaniem dla chrześcijan względu.
Boska Twoja chwała niech się szerzy w państwie,
w rzymskiej jak w prawdziwej, w wszelkim bezpieczeństwie

Rady w konfuzyjej
O narodach
następowaniu

Przykład
spustoszenia

Notandum
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				 dla ubogich ludzi, dla każdego stanu
		 80		 do tej szczęśliwości przywiedzie do skonu.
[a] O POTYCZCE WOJENNEJ, KTÓRA BYŁA Z SZWEDAMI

				
Potrzeba 				
				
				
Miejsce boju 		 85		
				
Fortel 				
				
				
		 90		
				
				
Klęska 				
				
		 95		
				
W tym jednak 				
wiktoryja
				
				
		 100		
				
				
				
				
		 105		
Sztuka fortelna 				
				
				
				
Wołoszej skutki 		 110		
Sposób boju 				
				
				
				

Pod Kliszowem miejsce: potyczka przypadła
mil dwie za Pińczowem, do zdrady przywiodła,
więc i sam był ten dzień do tego niezgodny,
w lipcu dziewiętnastym do straty dowodny.
Przy gajach i lasach, przy miejscu okropnym,
przy bagnach, nizinach do szyku niesfornym,
nieprzyjacielowi na fortel ukryciem
służyło dla zdrady do skutku użyciem.
Jak z zasłony wypadł na czas upatrzony
z lasów ni satyrzy jako oparzeni
zdradą niespodzianie, a staw też przerwany,
dla której przeszkody szyk był rozerwany,
a Szwed wziął stąd górę do swojej wygranéj
stąd, ach, wiele złego w imprezę przybrany.
Nieszczęśliwa klęska przez wojenną porę,
gdy wziął nieprzyjaciel na wszytko złe górę.
Więc w tym wiktoryja, kiedy w tej potrzebie
Halzackie Księstwo musi być w żałobie.
Generalissimus nad szwedzkimi wojski
rycerz, choć był zbrojny, przez śmierć podjął klęski
kulą przestrzelony w miejsce niebezpiecznie,
stąd tedy już poległ trup na mary wiecznie.
Aleć i w żołnierzu padło trupem wielo,
na pobojowiskach gęsto widzieć było.
Dziurawymi kulmi strzelbę nabijali,
którymi strzelając z impetu świstały;
dla postrachu gwoli zażyli w tym sztuki,
kto w tym niewiadomy – ogromne są puki.
Wołosza z Tatary niemało ich żywcem
gnębili podjazdem i na śmierć dobiciem.
Bitwa z Szwedy trudna – kiedy bojem wstępnym
urwą, sztuką w przyszczwał, będzie im przystępnym.
Wojna w gołym polu jako więc Rzymianie,
Grecy i Partowie w mężności niezdradnie,
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		 115		więc aperto Marte ma być w każdym państwie,
				 bez ochrony liczby dla prawdy w zwycięstwie.
				 Niejako rozbojem w bitwach – ‹w› traktamencie
				 widocznym sposobem, w przyznaniu na świecie,
				 o której godzinie ma być ta utarczka,
		 120		 bez nasady jakiej, szczera, chrześcijańska.
				 Skanderbek waleczny, z Azji król albański,
				 Turków tak przemagał, z dzielności swej męski,
				 organkami raził, zasłoniwszy ten bój –
				 jak muchy padali prawie na krwawy znój.
		 125		 Ten na ognistego, na janczary użył
				 sposobu w zwycięstwo, gdy z placu ich pożył.
				 Szwedzki żołnierz sztuką naród zrozumiawszy,
				 sadzi się na śmiałość, swym serca dodawszy;
				 na wstęp się zdobywa w pewność swej wygranej,
		 130		 by mógł jak na razie przywieść do przegranej.
				 Więc najciężej tylko ten impet wytrzymać,
				 a potem go snadno jak chce może pojmać.
[a] O SKUTKACH Z TEJ NIESZCZĘŚLIWOŚCI
NOTA

				Nieprzyjaciel victor – pewna już niewola,
				 stąd tedy więc stanom przypada niedola;
		 135		 we wszytkim się dzieje – w trwogach i odmianach,
				 w odmętach i kłótniach, w różności nowinach,
				 gdy żadnej pewności zdrowia, mienia swego,
				 w groźbie jak pod mieczem być nieprzyjaznego.
				Groźne rozkazania non per iustitiam,
		 140		 nie wedle możności, lecz per potentiam:
				 ludzie jak w niewoli, choć przy niewinności,
				 gwałt, niewolą cierpią bez wszelkiej litości.

Victor na
przewodniej

Nota niewoli

O NABOŻEŃSTWACH ODMIENNYCH

				
				
		 145		
				

Chwała Boża, nawet w kościelnych świątnicach,
wszytko się skurczyło w swych ceremonijach;
procesyje skromne, w kazaniach ostrożność,
pogrzeby prywatnie – we wszem była różność.

Obrząd odmienny
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Dysydentów 				
obłudy
		 150		
				
				

Obrząd chrześcijański – odmiana żałosna,
nie bez cierpliwości wzdychaniem bolesna.
Przyszli do kościoła odstępcy, luterstwo,
z naszego obrzędu czynili szyderstwo.
Bluźniący ohydą jak niechrześcijanie,
przeciw ućciwości czynili to jawnie.

[a] O PODDANIU MIASTA KRAKOWA SZWEDOM

				
				
		 155		
				
Czas poddania 				
				
				
		 160		
Władza rządu 				
				
				
				
Bez obrony

Kraków gdy się poddał bez wszelkiej obrony,
bramę otworzono, nie dobywszy broni,
jak na dyskrecyją na królewski parol,
w czym też nie dotrzymał pomieniony Karol.
Dziesiątego sierpnia, w noc godzina, w roku
tysiąc siedmset wtórym Szwed w tym stanął kroku,
co, ach, z podziwieniem, bez wszelkiego huku,
nikt wtedy nie zginął, bo nie było puku.
W władzy heretyckiej mieszkać jak w niewoli,
dychać jak w tarasie, nie być swojej woli,
co dzień jak przy trwodze słuchać, co się dzieje:
coraz było gorzej, bez wszelkiej nadzieje.

[a] O OKUPACH I CIĘŻKIM PODATKOWANIU
W KRAJU KRAKOWSKIM

		 165		
				
				
				
Prywaty 				
nieszczęsne
		 170		
				
				
				
				
		 175		
				
				
Sława narodu 				
				
Okup, taksa 		 180		

O ruinie Litwy
i Polskiej

i rabunki

Wniwecz obróciwszy cne kraje litewskie,
tam wątku nie stało, ruinują polskie.
Lub wojna niewinna i chociaż niesłuszna,
na ubogie ludzie, ach, prawie nieznośna.
Z prywaty uwziętej zaproszono gości,
trzeba im być rado, a swoje gryźć kości.
A jakoż je trawić? Poćciwość na oczy,
skąd powód do złego, grzech ciężki na rzeczy.
Dla swojej prywaty mścić się na ojczyźnie,
przeciwko sumnieniu gubić lud niewinnie,
na wszytkim do szczętu przywieść do zniszczenia,
brać krew na swą duszę – głos jest do zemszczenia.
A sławę narodu jako sądzić będą
po świecie, rozterki, gdy jawnie dowiodą?
Okup straszny krajom na stany, szacunkiem
z kościołów, klasztorów, także z miast warunkiem;
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nie było respektu duchownym żadnego,
w pogłównie osobom ani ubogiego
prawie ledwie z skóry wskroś nie obłupiono –
było zgrzytu, lament, a nie uproszono.
Same rabowania na czaty, wyjazdy,
miast, miasteczek i wsi – powie o tym każdy.
Przybyło szpitalów tymi czasy więcej,
to jednak najgorsza, że bez fundacyjej.
Z przedmieść i miasteczek, ze wsiów prowijanty
ludzie odwozili dla pomsty napiętej.
Wszelkie bydła, konie, w lot to zabierano,
zboża, różne karmia zewsząd zarywano;
ustawiczna woźba, bez przestanku fury
mnóstwem napełniano, aż się trzęsły mury.
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Pogłówne

Aukcyja szpitalów

Prowianty wszelkie wyniszczenie

[a] O SUPLEMENCIE TREFNYM NA OKUP
PRZEZ JEDNEGO ŻEBRAKA

		 195		
				
				
				
				
		 200		
				
				
				
				
		 205		
				

Pod ten czas okupu trafunkiem się stało,
przy Szwedach na rynku przez rozruch się działo:
przy krakowskiej farze ubogi żebrzący
z jałmużny nazbierał do ośmi tysięcy.
Więc pacholikowie domysłem dociekli,
zarwawszy mu worek, z komory uciekli.
Dziad za nimi wypadł, na nich: „Gwałtu!” – woła,
że pieniądze wzięto, bo im sam nie zdoła.
Ludzi się nabiegło, chcąc ratować dziada
z tego ogłoszenia, stąd była obrada.
Z miejskiej rewizyjej przy tym wiele przyszło,
więc w dobrej monecie na okup to poszło.

Trefny casus

Jałmużnik
Okazyja
Tumult

Supplement

[a] NA OBYWATELÓW KWERES,
KTÓRZY DLA TRWÓG WYJECHALI

				
				
				
		 210		
				
				

Pretekst tu wymyślny, byle okazyjka
była do rabunku: jak doszła nowinka
Szwedom przez ten wyjazd, to konfiskacyje
dóbr wszelkich ruchomych, na egzekucyje
poszło w drobne kęsy; kto by się spodziewał?
Kto mógł być prorokiem, a z tym się ukrywał?

Obrada szwedzka
na absentes
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				 O, jak było wiele! Z swych instygatorów
				 złości dla zazdrości, z nich do wiela torów
		 215		 użył nieprzyjaciel, wiela zgubą ludzi
				 przez informacyje do żalu pobudzi.
Konfuzyje 				 Kłótnie, mieszaniny jakie były straszne,
				 prawie jak w odmęcie, w oczach są żałosne.
				 Nawet kamienice chciano ruinować
		 220		 ogniem po rabunku lub ruiną psować.
Nota 				Którzy extra fidem, ci byli najgorsi
				 z ichże poduszczenia, z nieprzyjaciół srożsi
				 i z swych okoliczne osady wydali,
				 do ich wyniszczenia często wyjeżdżali.
		 225		 Zły człek udał Szwedom, kto żonę wyprawił,
Sposób ochrony 				 pewny obywatel tak się jednak sprawił:
				 do łaźnie odeszła, przyjdzie do domu wnet,
				 więc jak powróciła, a tak ów odszedł Szwed,
				 bo by był rabunek w pretekst okazyjej,
Pretekst rabunku 		 230		 nabawiliby się dosyć mizeryjej.
				 Jaka to złość ludzka! Jeśli się to godzi?
				 Być takim życzliwszy sumnienie zawodzi
Adulatores 				 na złość pomsty swojej, na pomstę swej duszy –
nieprzyjacielscy
				 czy cię na upadek jędza nie dosuszy?
		 235		 Gdzie by jeden drugim, ile w takim razie
				 radą ‹w› pomoc przestrzec, to on jest na zdradzie.
Instigatores

KONSYDERACYJE PEWNE
O PODDANIU MIASTA NIEPRZYJACIELOWI

				
				
				
		 240		
				
				
Próba 				
				
		 245		
Respekt warunku 				
				
				
Opatrzność do
zabieżenia

Teraz więc uważyć z własnej licencyjej,
poddać się bez rady kapitulacyjej.
Bo stąd nieprzyjaciel bez wszelkiej litości,
nad parol, przewodził w włościach do gorzkości
i nad dyskrecyją z ludźmi ubogimi
krew prawie prasując groźbami srogimi.
Niech będzie wzór w przykład, w drugi raz poddania
miastom do obrony do uwiadomienia,
by więcej nie było, gdy dla wiary świętej
na Boskie świątnice był respekt przejęty.
Dla ludzi niewinnych, dla sławy narodu,
dla tej zabiegłości z pomocą dowodu
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pamięć w tym nieszczęściu do wieku trwać będzie –
nie bez podziwienia głośno o tym wszędzie.
Przez jaki więc sposób tak się stało marnie
i nienagrodzona – dosyć, że mizernie.

O SPOSOBIE DO OBRONY I O PODDANIU MIASTA

				
				
		 255		
				
				
				
				
		 260		
				
				
				
				
		 265		
				
				
				
				
		 270		
				
				
				
				
		 275		
				
				
				
				
		 280		
				
				
				
				

W jakim mieście spólnie znajdują się stany
szlachecki i miejski, duchowny, zakonny
i akademicki – podczas oblężenia
ma być ta opatrzność więc do uważenia:
ile zabieżeniem obrawszy do rady,
jak bronić, jak poddać dla miasta obrady;
było zachowaniem wiary i kościołów,
w pewność zdrowia, mienia, nie było fasołów,
do tego w okupach zbytecznej ciężkości,
więc ludziom ubogim salwować przykrości.
Kapitulacyją był warunek tego,
asekuracyją dla stanu każdego.
A tak od zwierzchności żadne strofowanie
ani od pospólstwa także narzekanie
nie będzie tedy stąd ani podejrzeniem.
Tą sprawiedliwością, ukontentowaniem,
mając w prezydyjum człeka rycerskiego,
dobrze wiadomego, w obronę biegłego,
wiele na tym miastom do fortec należy,
gdy swoją dzielnością wszytkiemu zabieży.
Ten doda ochoty, pospólstwo przychęci,
każdy do obrony, do kupy się wznęci;
w dyrekcyjej dobrej, co żywo, na mury –
z rysztunkiem i strzelbą, pilnując swej dziury.
Naciężej się wkroczyć – samo serca doda,
sposób do obrony, chęci wszytkim poda.
Obronić niewolstwo i niebezpieczeństwo,
w całości zachować zdrowie i ubóstwo.
Grodzką jak Sła‹w›kowską niech Kraków opatrzy
bramę, w szyjej skrócić, na obronę patrzy.
Bowiem nieprzyjaciel wstręt ma do pochopu,
na fortel, ukryciem, do snadnego wstępu.

Radne stany
o obronie

Kondycyje

Securitas

Komendanta
dzielność

Przychęcenie do
obrony
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		 285		
				
				
				
				
		 290		
				
				

Aby i sam zamek był miejscu odporem,
w gotową ostrożność, w obronę filarem,
a wjazd i z wyjazdem w bok od nowej brony
mniejszym nie tak kosztem w ten impet obroni.
W placu materyją mając do swej woli,
snadnie w tym wystarczy dla pewności gwoli.
I za pierwszych Szwedów na tęż bronę przyszli:
miasto ich wyparło, że aż ustąpili.
[a] O ROZGŁOSZENIU SZWEDÓW
O TEJ SWOJEJ WOJNIE W POLSCE

				
				
		 295		
				
				
Nota na to 				
				
		 300		
				
				
				
				
		 305		
Cudzy to interes 				
				
				
				
Nota 		 310		
				
				
				
				
Przyczyny tej
wojny

Szwedzi z narzekaniem ludziom donosili
przyczynę tej wojny, sami ją głosili,
mówiąc wiele panów, co ich w tym przywiedli,
przy swych obietnicach podanych dowiedli.
Lecz odpowiedziano, że kilka, nie wszyscy,
setny o tym nie wie, co się teraz iści.
Trzeba było na to ze wszytkich sejmików
czekać z charakterem pewnych posłanników
z godnego senatu, jaka ich jest liczba,
więc do tejże sprawy i poselska izba
Rzeczypospolitej, pewnością posłali
i w takim żądaniu rzecz samą stwierdzili:
Aleć to preteksty! Inne są przyczyny,
z cudzych stron interes, te należą winy.
Więc dla dywersyjej, dla cudzej wygody
te się w Polsce dzieją niesłuszne przygody.
Kto tego przyczyną, ach, kiedy niewinnie
lud ubogi cierpi utraty w ojczyźnie?
Pan Bóg wszechmocnością wie wszytkie skrytości,
z kogo to wynika, srogie bezbożności.
Za te poduszczenia nieodmienną plagą
vox populi clamat do wymiaru wagą.

O TRWOGACH, JAKIE BYŁY MIĘDZY LUDŹMI
Trwogi
i konfuzyje

		 315		
				
				
				

Gdzie prawda? Nie wiedzieć, komu było wierzyć,
komu nawet ufać, komu się powierzyć.
Wspomnieć dotknionemu, co się komu działo,
wzajem przytomnemu, co drugim się stało.

MERKURYJUSZ POLSKI

				
		 320		
				
				
				
				
		 325		
				
				
				
				
		 330		
				
				
				
				
		 335		
				
				
				

Rozdział XVIII. Na literę S[-Ś]

[S-Ś 160, w. 285-354]

Ma o czym powiedać, w pamięć długie wieki,
jakie różne stany używali męki,
sam strach z poniewierką, rzewliwe wzdychania
do Stwórcy swojego i suplikowania.
W szczęściu nieprzyjaciel, we wszytkich akcyjach,
wszytkiego użyciem z pomocy w fakcyjach.
Mizerna doczesność złości uwiedzeniem,
szkód, krzywd wyniszczeniem i nienagrodzeniem,
ani ich szacunkiem, regestrem przychodzi –
wszytko to Boskiemu sądowi dowodzi
niewinność do pomsty, gdy tak wiele duszy
na dowód świadectwa z swych się grobów ruszy.
Przybyło ubóstwa, żal się, Boże, kiedy,
żal jest utrapieniem takowych, ich biedy.
Widzieć było z przedmieść skrzynki i piernaty,
co lud pospolity wynosili, szmaty
swoje więc na smętarz, przy tym swym błąkaniu
po różnych ulicach i poniewieraniu
we łzach i lamentach; aże groza było
widzieć, słyszeć zgroza, co się wtenczas działo.
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Nota
Trwogi

Pomsta
Szpitale

Błąkanie się ludzi

[a] O PLADZE BOSKIEJ
NA UKARANIE NASZYCH GRZECHÓW

				 Szwed, ogromny w postać, z tą rezolucyją
		 340		 nikomu nie dyskret tylko z molestyją.
				 Co chciał, to już czynił, żadnego odporu
				 bez wszelkiego wstrętu tkał do swego woru.
				 Brał, czynił, przewodził, miał wszytko po woli,
				 co się mu zdawało, wziął do swojej woli.
		 345		 Boska to jest plaga z naszych wyniosłości
				 pysznych ‹w› rozumieniu uwziętej swej złości –
				 każdego mieć lekce, ni uszanowania,
				 zniewagą, napaścią, częstokroć zelżenia,
				niepohamowane niespraw‹i›edliwości,
		 350		 obłudy, chytrości, łakome chciwości;
				 z krzywdą, uciążeniem, bliźnim niemiłości;
				 w zdradach oszukaniem, prawie bez litości
				 zabójstwa na okup, więźniów wypuszczają,
				 a z fałszywych świadectw sprawy dekretują.

Grzechy i obrazy

Krzywdy
Zabójstwa
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		 355		
				
				
				
				
		 360		
				
Wakanse 				
				
				
		 365		
Prywaty 				
				
				
				
Pomsta 		 370		
Nota
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Długo przetrzymować zwłoką ubogiego
z korupcyj szacunkiem, kiedy przez możnego;
w radach nieszczerości na zgubę ojczyzny,
z fakcyi i korupcyi własne są przyczyny.
Dla niezgodnych prywat lud ubogi ginie
przez te zamieszania, ach, prawie mizernie.
W stanach także różnych na urzędy chciwość,
bez Ducha świętego na zgubną życzliwość,
nie według sumnienia, co jest ku dobremu,
pro bono publico i pożytecznemu;
dla prywaty zgoła, by swego dopinać,
a niedokazawszy, na pomstę naginać.
Mścić się bez respektu, chociaż na ojczyźnie,
zwierzchnością zamieszać przychodzi niewinnie.
Krew niewinna woła, na pomstę wynika,
głos ludzki, głos Boski uszy aż przenika.
PODATKI LUDZI UBOGICH

				
				
Podatki roczne 				
ludzi ubogich
				
		 375		
				
				
				
				
		 380		

Podatki w każdy rok były ustawiczne,
pobory pogłówne, z dymu były liczne,
z czopu, ‹z› ludzkiej pras‹y›; żołnierze niepłatni
jakoż do obrony mają być ochotni?
Więc chorągwie kuse, nierychłe do boju,
kiedy stąd kto inny, zażywają znoju.
Gdy na różnych włościach żołnierze wetują,
krew ubogich ludzi na pomstę farbują.
Podatki wybierać, a gdy do obrony –
żadnego nie słychać wojska do ochrony.
ŻOŁNIERZ Z PODATKÓW SAMYCH

				
				
Żołnierz z same- 				
go podatkowania
				
		 385		
				
				
				

Z podatków szczególnych, z nich prowadzić wojnę,
z łez ubogich ludzi, jakoż ma być zbrojne?
Gdy tak wiele włości, królewszczyzn zabrane,
przywilejami na to rozebrane
na zaszczyt ojczyzny dopiero z podatków,
więc miasto obrony wiele jest upadków.
Bez podatkowania, w tym wojsko wyborne
byłoby gotowe na wszelką obronę.
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				 Gdy litość ubogich, a miłość ojczyzny,
		 390		moderamen będzie, królestwu przyczyni.
[a] KOŚCIOŁA BOŻEGO UĆCIWOŚĆ

				
				
				
				
		 395		
				

Nawet kazanice, także spowiednice,
wszytko już opacznie wywrócić na nice.
Darmo i duchowni teraz już pracują,
ateistów skrytych wiele się znajdują.
Naprzeciw duchownym jakie są szemrania!
Ni uszanowania, prawie do zgorszenia.

Kościoła co za
rewerencyja

ŚWIĘTA UROCZYSTOŚCI

				
				
				
		 400		
				
				
				
				

Święta uroczyste w ućciwości jakiej!
Bez bojaźniej Bożej, bez respektu wszelkiej,
Bachus, Wenus w tańce w wilije i w posty:
gorzej nad poganów dzieją się rozpusty.
Inne w tej sprośności nie wspominam grzechy,
które prawie piekło te nadyma miechy.
Dla usz ućciwości pisać aże groza –
na pomstę karania rośnie na nas brzoza.

Świąt uroczystych
obserwancyja

GUMNA – ZBOŻA ZATRZYMYWANIE

		 405		
				
				
				

Jak z krzywdą ubóstwa gumien zatrzymaniem,
przez to penuryja prawie wyniszczeniem
czekając na drogość. A czy się to godzi?
Teraz nieprzyjaciel w tym dostatku brodzi.

Zbóż zatrzymowanie na drogość

KREWNYCH OHYDA I KONFUZYJA

				
		 410		
				
				
				
				
		 415		
				
				
				

Co za wieki teraz! Swój się swego wstydzi,
swej własnej rodziny, gdy ohydą szydzi.
Krew swych krewnych gniazdem, dzieci swoich ojców
serca Kajmowskiego, stryjów przez synowców,
siestrzenice, wnuczki za ciotki i baby:
Jaki to ciężki grzech! O, mizerne żaby!
Więc na onym świecie większy was potka wstyd,
za tę hardość pyszną spodziewać się ohyd.
Jakoż Pan Bóg nie ma karać za występki,
które ludzie cierpią od nich takie męki?

Krewni za krewnych jaka ohyda
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				 Siostra za swą siostrę, brat za swego brata,
		 420		 stąd się zwykł żal rzewnić, w sumnieniu utrata.
POMSTA ZA GRZECHY

				
				
Pomsta 				
grzechowa
				

Przez takowe grzechy gotowe są plagi,
ile kto jest w umysł i na cnocie nagi.
Gdzie więc takich grzechów jest nad zamiar wiele,
tam się na głód, na mór i na wojny ściele.
O ZBYTKACH GRZESZNYCH

		 425		
				
Zbytki grzeszne 				
				

W zbytkach, aże groza, szerzą pijaństwa,
w jawnych cudzołóstwach bezwstyd wszeteczeństwa.
Niepohamowaniem w stanach są amory,
nieućciwych czynić gwałtów do komory.
STROJE ZBYTECZNE NAD STANY

				
		 430		
				
				
Nota dowodów 				
				
		 435		
				
				
				
				
		 440		
				
				
				
				

Stroje nad stany
zbyteczne

Nuż w strojach nad stany jakie są zbyteczne
w swywolnych rozkoszach, w koszt niepożyteczne.
Znaki tego były podobne jak czuby
w strojach – ni koguci do straty i zguby.
Szwedki pierwej były, w których się stroiły
damy wszelkie w stanach, wojnę wywróżyły.
Szwedzi teraz w kitach przyszli słomianymi,
na swych mając głowach w ‹z›naku przybranymi;
więc one strach spuścił jak na morzu żagle,
szturmy odstraszyły nawałności nagłe.
By innym występkom do naśladowania
ten był wstręt od grzechów, a do zbudowania.
Słuszna, aby teraz w tym się postrzec trzeba,
uważać pogróżki do karania z Nieba,
by gorzej nie było, co się teraz dzieje –
mały to jeszcze wiatr pomstą na nas wieje.
MAJĘTNOŚCI NABYWAĆ CHYTROŚCIĄ

		 445		
				
Majętności naby- 				
wanie chciwością
				

Na prawa nastąpić, wyzuć z majętności,
nabyć chyrchelami, nie według słuszności,
wszytko swą możnością, niesprawiedliwością.
By swego dokazać z krzywdą i chytrością,
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z łakomstwa naprawą, obłudną chciwością,
świca świeci ogniem w krzywdzie bezbożnością.
Teraz strach obleciał, za te grzechy – plagi,
w srogim zamieszaniu cierpieć do uwagi.
W TESTAMENTACH BEZBOŻNOŚĆ

				
				
		 455		
				

Gwałcić testamenta w skutku zawiedzeniu,
a czy tak należy ku twemu zbawieniu?
Stanie na Sąd Boży krzywda nieboszczyka,
strach w tym i sumnienie niechaj cię przenika.

Testamenta
rujnować

PRAWNE ZAWODY

				
				
				
		 460		
				
				

W promocyjej prawa chcesz wygrać kaczora,
trzeba na to ważyć większego gąsiora.
Więc się ludzie wolą jakokolwiek jednać,
chociaż z swoją krzywdą, aniżeli pieniać.
Świat ten wszytek stoi Boską wszechmocnością,
a potem się wspiera i sprawiedliwością.

Prawo kosztowne

SŁUŻEBNEJ CZELADZI BEZBOŻNE UKRZYWDZENIA

				
				
		 465		
				

Czeladzi służebnej zatrzymane myta,
kluczki im założyć w wytrąceniu kwita.
Myto, gwałty i krew niewinna na pomstę,
głos sprawiedliwości woła na tę chłostę.
[a] O GROBACH ZMARŁYCH
PRZEZ SZWEDÓW PORUSZENIEM
NOTA

				
				
				
		 470		
				
				
				
				
		 475		
				

Szwed osadnym będąc, przy gubernatorze,
różne szuka miejsca, które wszędzie orze –
w kościele na zamku chciwością, łakomstwem
pastwił się nad trupem w grobach marnym męstwem,
skarbów tam szukając, co jest w tym bezbożnie,
umarłych trun było bez gwałt‹u› wruszenie.
Te w pomstę wołają o grób niespokojny,
jeszcze gdy do tego niesłusznej jest wojny
(Najechali Polskę, złamawszy przymierze.
Czy to w chrześcijańskiej znajduje się wierze?),

Grobów
wruszenie

Nota
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		 480		
Kopanie piwnic 				
				
Pomsta
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z której tedy pomsty prędko zachorzeli
Szwedzi, z tych uczynków gęsto umierali.
Znak jawny z tej pomsty Bóg na nich dopuścił,
kiedy za ciężki grzech tę plagę im spuścił.
Kopali po mieście, w piwnicach szukali,
a gdy nie znaleźli, na ludzie fukali.
[a] O KORZYŚCIACH SZWEDZKICH
W KRAKOWIE I Z KRAJU JEGO

				 O, jak wiele dobra różnego nabrali –
				 pieniędzy, metalu bogatych nabyli,
		 485		 supellektylija wszelkiego gatunku,
				 przywłaszczając sobie jakby w upominku
				 różnych galanteryj, wiele możnych rzeczy
				 za ubezpieczeniem. Co może być więcej
Absentes 				 tym, co odjechali? Kto by się spodziewał
		 490		taką wróżyć clades, kto by był rokował?
				 Nim Kraków był w rękach, przyjaźń swą głosili,
Nota 				 dopiero w tym mieście w nieprzyjaźń się sili.
				 Dopieroż wiwendy, wina, zbóż spiżarnie
				 dostatkiem nabyli, zastawszy porząnnie.
Wiwendy 		 495		 Tu się prawie w mieście znacznie posilili,
				 w swoim więc niedostatku, bo się pomorzyli,
				 ledwie co dychali, już mieli odstąpić
				 dla ciężkiego głodu, który był pokrzepić.
				 W Krakowie ożyli, wszytkiego nabyli,
		 500		 przez dziewięć tygodni tu się odchowali
Opatrzność 				 w szaty, chusty, w pościel, wszelaką wygodą,
				 w rysztunki i futra, także i pojazdą
				 w konie i potrzeby – miał rzemieślnik pracę –
				 prawie i pasztety, cukry i kołacze.
		 505		 Jednym pomyśleniem wszytkiego zażyli,
				 a to suchą wodą jako wyszli, zmyli.
				 Chwalili tu sobie, przy tym przyznawając:
				 „Nie spodzieliśmy się, tych użytków mając”.
Wygody 				 Kraj się im podobał, jako jest osadny,
		 510		 żyzny więc na wszytko, a prawie wygodny,
				 mówiąc: „Gdyby nasz król miał takie krainy,

Nabycie wiele
dobra
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wskroś by zawojował cały świat, korony”.
Nuż panów zaś możnych, kędy co wiedzieli,
wiele dobra, skarbów do szczętu zabrali,
w wielkich znacznych sumach wszytko to zarwali,
pretekstem przyjaźni wskroś wyrabowali.
Wojował Szwed żartko polskimi pieniędzmi
prawie całą Polskę, armatą i ludźmi.
Miał wrota otwarte we wszem do swej woli,
czynił prawie, co chciał, mając czas po woli,
z podziwieniem świata, jakby zadumieniem,
w takiej małej kupie ni jakim zaćmieniem.
Żal się, Boże, że w garść, gdy heretykowi,
głównym wiary świętej nieprzyjacielowi.
O nieszcz‹ęs›ne grzechy, nieszczęśliwe czasy,
do czego to przyszło znosić te hałasy!
Niby to jak we śnie: w narodzie sarmacki{m},
heroicznym państwem, duchownym i świecki{m}
takie dzieła jawne, rzeczy niesłychane
od wieków, jako Polska nigdy niespodziane.
Co się stało? Dzieje? Światu ogłoszeniem
cierpieć z podziwieniem, do żalu wbudzenie{m}.
A czyżby nie lepiej te skarby na wojsko
dać już było trzeba? Żeby nie tak ciężko
było wszelkim stanom, co nienagrodzona,
głos sławy utraty, niepowetowana.
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[a] O POGRZEBACH SZWEDZKICH
W KRAKOWIE I W OBOZACH

				
				
				
		 540		
				
				
				
				
		 545		
				

Szwed jest plagą zdjęty, padło z niesłuszności,
Bóg ich sam wojował; za lud niewinności
karał ich chorobą przez śmierć ostrą kosą,
coraz trupem gęstym do grobu wynoszą.
Prawie bez przestanku pogrzeb między mury,
inaczej nie można, bo nie mieli fary.
Na drabinach prosto do dołów noszono,
prostego żołdaka prywatnie chowano
właśnie jak w powietrze, z ulic było wiedzieć
zawsze na potkaniu, co się dało widzieć.

Szwedzka wojna
Plaga na ukaranie

Pogrzeby
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Gdy zaś oficjera – płaszczem go nakryto,
a przed samym trupem z wolna w bęben bito;
szpada na nim była, czterech go nosili,
nikogo na pogrzeb bez żalu prosili.
Konny w przedzie jechał, a za nim żadnego,
bez asystencyjej, nie było nikogo.
Chorych po kamienicach wiele rozdawano,
prawie bez respektu ucisk uczyniono.
Bardziej dla zarazy ludzie się lękali,
niby jak na zgubę okazyj szukali.
Jako z podziwieniem, tak z niebezpieczeństwem
między ludzie zdrowe – było okrucieństwem.
[a] O EGZEKUCYJACH SZWEDZKICH
NA RÓŻNE WŁOŚCI I KRAJE

				
Czaty ustawne 		 560		
				
				
				
Sposoby 				
		 565		
				
				
Srogość 				
nieprzyjacielska
				
		 570		
				
				
Zbytek 				
				
Kraju przeciąg 		 575		
				
				
				
				
		 580		
				
				

Nakoło Krakowa czaty ustawiczne,
żywność nazwozili rzęsisto, bezpiecznie,
wszytkiego mieli dość, wszelaką wygodą,
ogłodzeniem kraju, ubogich przygodą.
Mający kilkaset wozów wziętych w Polszcze,
najwięcej z Mazowsza, tymi tedy iście
na czaty nakoło, na egzekucyje
co raz wyjeżdżali, zabrać jak na mycie.
A wszytko srogością z ludźmi ubogimi,
prawie po tyrańsku z biednymi, nędznymi,
których głos i łzy Boskie przenikają
uszy, a na pomstę do Nieba wołają.
W miastach lud ogłodzić, a kraje spustoszyć
do szczętu, do wiela, wszytko już wyniszczyć.
Chleb im aż popleśniał dość mając i zbytkiem,
psom go wyrzucali, im zbyło użytkiem.
Wszędzie tak czynili – od miejsc ‹w› Kurlandyjej,
Żmudź, Litwa, w Mazowszu było mizeryjej,
w Polszcze Małej i Wielkiej, na które więc sto mil
z jakową ruiną; nikt z tego ich nie zmył.
Rabunki i gwałty, wiosek napalono,
wielkie penuryja w krajach poczyniono,
Wieliczkę plądrując, do szyb się spuszczali,
także i tam skarbów z pilnością patrzali.
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PAMIĄTKA DZIEJÓW, KTÓRE NATENCZAS BYŁY
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		 600		
				
				
				
				
		 605		
				
				
				
				
		 610		
				
				

Żal się, mocny Boże, takich utrapienia,
co się stało, dzieje, żalem do wruszenia
tej nieszczęśliwości, których kto doczekał,
lepiej im co przedtem przez swą śmierć uskrobał.
Niepodobna pisać ani do wspomnienia
trwóg i mizeryjej tych do wynurzenia.
Kto przeżył te czasy – jakby wyszedł z grobu,
dwakroć się urodził do życia sposobu.
Szkół zamknąć kazano, aby nie uczono,
schadzek, kup nie było – groźbą napomniano.
Miasto też mierzono, osadne ulice
dla jakich fortelów, także i przecznice.
Duchownych nieludzko, zgoła bez respektu
więziono, grożono, dość było kontemptu.
Do kościoła wszedszy, żadnej ućciwości –
gorsi jak poganie – ku Bogu skłonności.
Z obrzędów się naszych jawnie naśmiewali,
więc gębę zatkawszy, szwargocząc szemrali.
Wyrodkiem od światła w zaćmieniu zostają,
będąc w zaślepieniu, do błędu przystają.
Że czczymi, w kościołach na świętych powstają,
więc obrząd w tym rzymski przez nich wyznawają.
Większej chwale Bogu Kościół święty czyni,
z świątobliwych zasług na pomoc przyczyni.
A dawnoż się stało od rzymskiej odstępstwo?
Dawnoż wpadł heretyk dusz w niebezpieczeństwo?
Dość świeżo, bo nasza z samego początku
kilkanaście set lat jest w świętym użytku.
Mirabilis Deus est in sanctis suis.
Cóż przeciwko temu, heretyku, mówisz?

Szwedzka wojna

Litość

Szkoły
Geometryja

Duchownych
penuryja
Ućciwość
Kościoła

Nota
O świętych
Pańskich

Konsyderacja

Psalm

O ZIEMIANCE PEWNEJ
SUPLIKUJĄCEJ DO KRÓLA SZWEDZKIE[GO]

				
				
		 615		
				

Jedna też ziemianka okup odprawiwszy,
po którym niesłusznie bydło jej zabrawszy
szwedzcy czatownicy, w lament białogłowa
z supliką do króla, łzy przed nim oblewa,

Suplikującej
ziemianki
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Deklaracyja 		 620		
				
				

prosi miłosierdzia; więc żadnym wzruszeniem,
litością bliźniego ani też sumnieniem
to jej deklarując: „Zwyczaju nie mamy,
żebyśmy oddali, co komu weźmiemy”.
Nie lada odpowiedź! Co za klemencyja!
Taka-li w koronie pana intencyja.

[a] O ZAMKU KRAKOWSKIM KONSYDERACYJA

				
				
Jaki to gruby 		 625		
nierespekt
				
				
				
				
		 630		
				
				

Na zamku krakowskim królewskie pokoje,
– a czy się to godzi? – pełno były gnoje.
Barłogiem zaśmiecić miejsce ućciwości
tak niepolitycznie w takiej nikczemności!
Więc podobno z złości lub lekkomyślności
postępkiem tak grubym przywieść do różności
klamki, zamki i drzwi, ruinować gmachy
uwagą każdego; jak bydlęce lochy
traktować pałace – tak nie politice –
królewskie, ruiną wywrócić na nice.
[a] O TYMŻE ZAMKU KRAKOWSKIM
PRZEZ SZWEDÓW SPALONYM

				
				
O spalonym 		 635		
zamku
				
Struktura 				
				
				
Skała 		 640		
				
Ozdoby 				
				
				
		 645		
				
				
				

Szwedzka wojna

Cny zamek krakowski, perła, klejnot drogi,
więc jego struktury na popiołach, progi
są w węglach pokryte przy głowniach żałobą.
Skarb Korony, Polski, który był ozdobą
całego Królestwa nieoszacowanym
tak zacnej machiny, kosztownie wybornym.
Na skale opocznej nad miastem wyniosły,
w marmurach, kamieniach drogich był wspaniały.
Odrzwia z kominkami od różnych marmurów
robotą wyborną, nie znać było murów;
sufit wielkim kosztem, robotą snycerską –
a wszytko złocisto – kosztowną, malarską;
cudzoziemców przednich na to zaciągnionych,
nie bez podziwienia w robotach subtelnych.
Było co w nim widzieć oczom do przyznania,
samym cudzoziemców był do podziwienia
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w części Europy – nie miała go wzorem
w tak zacnej strukturze oraz i pozorem,
od dawności królów różnych przyczynieniem,
godną inwencyją, kosztem, ponowieniem.
O, jak wiele, sto lat stał w swoim pozorze
widokiem nakoło, na wyniosłej górze!
Żal się kiedy, Boże, w dniu w piętnastym wrześniu
to było spalenie – trzy godzin w noc w ogniu,
przez Szwedów niebacznych stało się niewinnie,
kiedy przez ich ręce ta machina ginie.
Bóg zachował kościół świętego Wacława –
wielkich depozytów i relikwii sława,
który prawie o włos ledwie że nie zgorzał,
bo był wkoło ogień, otoczył i zajrzał.
Na dzwon Zygmuntowski z miejsca ruszyli znieść
machinę takową, chcąc go jako wywieźć.
Lecz im było trudno, chciwie nań kląskali;
daremne łakomstwa, sposobów szukali
ohydą w tym razie – pomylone szyki,
odeszli od niego, nie dopiąwszy sztuki.
Długo murowali zacni Bonarowie,
teraz go spalili hańbą Mazurowie.
Będzie pamięć złości, a nie bez litości,
co, jako się stało z nierządnej skorości,
jaki to był ludzi zgiełd w stanach rzewliwy
do żalu, lamentu, prawie aż płaczliwy.
Było i jest wiele takowych zelantów,
mówiąc: „Gdyby jako mścić się na drabantów,
lubo by z przypadku, lubo i umyślnie
do‹j›ść z ognia szwedzkiego, prawie lekkomyślnie”.
Szwed tam nic nie stracił, nic mu nie zgorzało –
co jest z podziwieniem – w całości zostało.
Po pogorzelisku żelaza wszelakie
wozami zabrali, które były wielkie.
Nimi swe potrzeby różnych zażywali,
wszelkim rzemieślnikom dla napraw dawali.
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[a] O TRAHEDYJACH RÓŻNYCH,
JAKIE BYŁY PRZEZ SZWEDÓW

		 685		 Szwedzi są u ludzi bardziej opiniją
				 niźli w rzeczy samej do szczęścia maniją.
				 Czy są podobieństwem jako olbrzymowie?
				 Równać by się mieli nad nich rycerzowie.
				 Ludzie jako drudzy, tylko dyscyplina
Dyscyplina 		 690		że jest militaris, mężności przyczyna.
				 Bowiem stoi jak słup – inaczej szubińca:
				 stać w boju, choć zginąć, żeby nie był zdrajca.
Kondycyja 				 Z pospólstwa zebrana, z różnych ludzi knechta
żołnierza
				 w takową potrzebę, a nie własna szlachta.
		 695		 Oficerowie zaś z narodu różnego
Oficerowie 				 dobierają sobie na to podobnego,
				 na których na karku wisi szelmowanie
				 z występku: w rycerstwie pokazał się zdradnie;
				 przez taką surowość woli stawać murem
		 700		 w obozie i w boju, musi być filarem.
Sposoby 				 Gdyby w każdym wojsku ten porządek bywał,
				 przez podobną bitwę będzie tryumfował.
				 Wszytka tu rzecz na tym całością należy,
				 bo niebezpieczeństwom wszelakim zabieży.
		 705		 Stąd jest sława, pokój, strach narodu tego,
				 waleczne gdy dzieła przywiedzie możnego.
Fuga gotowa 				 Uciekać zaś z placu – niesława narodu,
konfuzyja
				 zdrada to ojczyzny z takiego dowodu,
				 rzecz już niebezpieczna, stąd trwoga nastąpi,
		 710		 nieprzyjacielowi w korzyść zaś przystąpi
				 wszelaką wolnością do zniszczenia państwa,
				 a lud pospolity do niebezpieczeństwa
				 nabawi: ruiny, niewoli, upadku –
				 gdzie niemasz mężności z nierządu, z przypadku.
Zaszczyty 		 715		 Szczycą się tym Szwedzi – Moskwę zwyciężyli,
szwedzkie
				 ośmdziesiąt tysięcy sześcią porazili.
				 I Duńczyków także gęstym położyli
				 trupem, na mil kilka także zwyciężyli.
				 Mówią to o sobie: „Choć na sto tysięcy,
		 720		 tą liczbą zgromimy, przez bój nasz się ziści”.

Równość ludzi
jako i drudzy
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Byłoby co pisać: jakie urągania
były na narody, hańby, naśmiewania!
W Pińczowie gościli, swymi osadzili,
kilkanaście tam wsi ogniem popalili.
Kościół farny w mieście, także reformacki,
te wyrabowano z konfiskaty szwedzkiej.
Nowe Miasto z pomsty połowa w popiele,
coraz złe się szerzy, na nieszczęście ściele.
Zamek w Pilczy jęczył pod tymże ich jarzmem,
sprzątnęli go dobrze na swym wyściu prażmem.
Wojnicz, miasto w górach, także tam spalili,
z jakiegoś uwzięcia na złość się pomścili.
Rzeszów się okupił, Sędziszów spalony,
a łańcuckie miasto w popiół pogrzebiony.
Zamek przy obronie, skąd Szwedów strzepano,
na kilkaset trupem na plac położono.
I w Niepołomicach folwark i browa‹r›nią
spalili do szczętu zwykłą swoją kaźnią.
W różnych innych miejscach ruiną w osadach
tam, gdzie tylko byli, zostają w przygodach.
Zostawili pamięć po sobie, te znaki,
prawie w spustoszeniu okrzeszone pniaki.
A czy się to godzi tą pomstą niewinnych
za winnych rabunkiem, a potem spalić ich
domostwa osadne, przywieść w mizeryją
nagłym swym najazdem, bezbożną furyją?
Bóg sprawiedliwością skaże i żołnierza,
w boju lub w podjazdach, tak złego szermierza;
zginie taki marnie, gdy nielitościwy
na bliźniego swego przez uwzięcie mściwy.
Wołoskie chorągwie z pomocą tatarskich
ruiną i naszych gnębili, też szwedzkich.
Więc Szwed na Wołoszą polskich werbowali
ludzi na swą stronę, wierność przysięgali.
Których, swą Wołoszę, dwudziestu zarwali,
w lesie ich po drzewach różnych powieszali.
Ludzie znowu w trwogach: szwedzkie prezydyjum
na krakowskie miasto ma przyść – w rezyduum
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dla ostatniej zguby na ludzie ubogie,
dla głodu, zarazy, które stąd by srogie
były już początkiem; Pan Bóg z opatrzności
uwolnił ten ciężar, kraje, także włości.
Wyszli na dół Wisłą, wymiotszy tu Kraków,
wiele, ach, po sobie zostawili znaków.
O SPRAWACH KRYMINALNYCH
NA EGZEKUCYJĄ DEKRETOWANYCH

		 765		
				
				
				
				
		 770		
				
				
Szwedka 				
stracona
				
		 775		
Egzekucyja 				
				
				
Flisów karanie 				
		 780		
Sprawiedliwość 				
				
				
				
Rabunki,
egzekucyje

Ludzie polscy urwą przy tych znakach szwedzkich,
więc wsi najeżdżali w różnych włościach bliskich,
gdzie ich też zarwawszy, w kryks recht osądzono,
a w rynku krakowskim trzech ich pościnano.
Po egzekucyjej prędko ponowiono –
Szweda, Sasa, Żyda skoro obieszono.
Na furaziach skradli kamaldoński klasztor,
za to w tymże rynku był na szubieńce tor.
Szwedka też w obozie straciła swój płod,
którą także ścięto, potem spalono w lot.
Wołochów swych Szwedzi o spalenie włości
sześciu obieszono za takowe złości.
Dziwne w tych to czasach były trahedyje,
prawie ‹z› podziwieniem ludzi komedyje –
i flisów karano, kijmi ich wezbrano,
wziąwszy już pieniądze na drogę zadano.
Sprawiedliwość prędka, już bez dylacyjej –
kto wykroczył w crimen, na egzekucyjej
już się nie wykupi; zaraz o to sądzą,
według więc uczynku na śmierć go już dadzą.
[a] O ARMACIE KRAKOWSKIEJ
ZABRANEJ NA STATKI WISŁĄ

		 785		
				
				
				
				
Dysarmowanie miast 		 790		

krakowskich

Szwed z okupu niesyt, chociaż z dostatniego,
trzeba dysarmować w powetowanego.
Zamkowej i miejskiej dział sztuk siedmdziesiąt,
innej amunicjej w stach i kilkadziesiąt,
i na Kazimierzu w sztukach kilkanaście
wzięto jakby swoje, bez respektu iście.
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Które rozebrawszy więc same kolubra,
laweta spalili, wziąwszy od nich fabra
przy niedyskrecyjej ni też bez respektu,
na swoję ohydę, także i kontemptu,
co jest prawie contra w tym iura gentium
dysarmować miasta; ma być silentium
o niemałą krzywdę? Czyli się tak godzi?
Takową chciwością w niesłuszność zawodzi.
Podobno te działa z miejsca nie uwiozą –
muszą je zostawić, gdy się rzeki mrożą.
Do tego im trakt przypadł ku Rusi im ciągnąć,
wolą w gęstych miastach okupy wyciągnąć.
Czas tego ukaże, jak się z tym obrócą,
z gościńca wiślnego jeśli nie wykroczą.
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Nota

[a] O FLOCIE NA WIŚLE Z STATKAMI
UWAGI PEWNE

		 805		Tandem w dniu dwunastym, w miesiąc października,
				 z Krakowa jak wyszli, lud w radość przenika.
				 Jak dziewięć tygodniów w Krakowie leżeli,
				 takim utrapieniem ludzie ich doznali.
				 Niemal przez niedziel pięć było wybierania
		 810		 na tę drogę – zwłoką jak z nierozgarnienia.
				 Długo się bawili; wtem ich woda uszła,
				 trudności zażyli, dobywając wiosła.
				 Czterdziestą kilka traft, a statków dziesiątek
				 mieli dość ładunkiem, bo mieli dostatek.
		 815		 A tu kraj był w trwodze, by się nie wrócili
				 nazad, miłych gości więc nadsłuchiwali.
				 Czas też był pogodny, lecz deszczu potrzeba,
				 na ten flis im wody – gdyby przybył z nieba
				 dla ich oddalenia, aby jak najdalej
		 820		 uszli z tego kraju, w tym wygodę mieli!
				 Atoli, że dotąd dziesięć dni jak wyszli,
				 bogdajże tu więcej na odwrót nie przyszli.
				 Więc dla tej suchości penuryja ‹w› kraju,
				 aż się ludzie biedzą do samego znoju.
		 825		 Mają to w krejksrechcie żołnierskim statutem –
				 gdzie już okup wezmą, nie stanie powrotem.

Wybierania się
z Krakowa

Jak długo

Liczba statków

Suchość Wisły
Nota
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Suplement wody 		 830		
				
				
				
				
		 835		
				
				
				
				
		 840		
				
				
				
				
		 845		
Nota 				
				
				

Inaczej swą zgubę sobie ominują,
dlatego ten statut pilnie obserwują.
Ktoś dość źle poradził defluitacyją,
wina też na tego jest maledykcyją.
Wiślna rzeka nie ma w swej pewności wodę,
chyba z walnych deszczów – z tych więc da wygodę:
gdy w górach rzęsisto, aż w lesie zmoknie lis,
dopiero na Wiśle stąd będzie pewny flis.
Bogu niechaj dzięka będzie aż na wieki,
gdy rezolucyja napełniła rzeki.
Dnia ośmnastego w miesią‹c› listopada
ruszyli się Szwedzi, flis im gdy przypada
swoimi statkami; ludzie byli w nędzy,
w trwogach i rozterkach, teraz się nie biedzi –
z kraju krakowskiego folga od złej woli.
O, jak wiele ludzi wniwecz nanędzili!
Tyraństwa, nielitość długo nie panują,
prędko się i z wiekiem z pomsty przesilają.
Na stany więc wszelkie żadnego respektu
ni uszanowania, nigdy bez despektu.
Z furyją był rozkaz – zgoła absolute
w lot stanąć musiało, prawie jak w minutę.

[a] O DYJALOGACH NA WESOŁEJ PRZY KRAKOWIE
W PAŁACU NIEGDY MORYKONIE[GO]
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Aktów
reprezentacyja

Szwedzkiemu królowi na kazus choremu,
by go zabawiali dla uciechy jemu,
akcyje, koła, sejmy polskie odprawiali,
ubiorem, ohydą reprezentowali.
Różne inne gesta były, komedyje,
przy swym urąganiu czyniąc tragedyje.
Obrząd, ceremonii więc nie opuścili,
kilka więc dni na tym ten czasik trawili.
Na to więc od ludzi rzeczy pożyczane
prawie jak bez wstydu nie są im oddane.
Z nich by trzeba właśnie opery weneckie
odprawić oddaniem, ile dysydenckie.
Większe by z nich było odprawować akcyj
o najazdach królestw, namieniwszy fakcyj,
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uwodząc się na łup w kraje chrześcijańskie.
A niesłuszniej by to wojować ‹w› pogańskie?
Turków bisurmanów, także i Tatary,
sławić chrześcijaństwo w skrócie, i Bułgary.
A ile traktaty, przymierze sprzysięgłe
za morze rujnować ogniem, mieczem nagle?
Pan Bóg wszechmocnością za postępek taki –
są już tego jawne na tę pomstę znaki:
różne ich kazuse, choroby i śmierci
częste są grobowne – do żywego wierci.
Więc i przez ucieczkę – wiele ich z kup ginie;
dalszy jaki koniec, jako się nawinie.
Łzy ubogich ludzi, tudzież narzekania –
postępkiem srogości, nieulitowania.
Z takiej niesłuszności więc pomsta gotowa
z samej niewinności; mizerna w tym sława.
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Chciwość

Pakt złamanie

Nota

[a] JEŻELI PRZEZ WOJNĘ
MOŻE GŁOSIĆ SIĘ NIEPRZYJACIEL
I ODPOWIADAĆ BYĆ, ILE W CHRZEŚCIJAŃSTWIE
NIEPRZYJACIELEM –
CO JEST PRZECIW BOSKIEMU PRZYKAZANIU –
NOTA
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Szwed swą presumpcyją, by licentiose
mógłby kraju użyć, a nabywał grosze.
Opisałem wyżej dość niesłuszną wojnę,
przez wtargnienie w Polskę nie mając przyczynę.
Ni sprawiedliwością ani zaczepieniem
żadnym od Korony trapić wyniszczeniem,
prawie wszelkie kraje niewinnie pustoszyć,
lud wkoło ubogi w niwecz, ach, obrócić.
Więc jak do zwierzchności, do gubernatora
przyszli też i Żydzi, sami bez faktora,
w żądaniu i prośbie dla pofolgowania.
Groźno odpowiedzią od siebie odgania:
„Czy ja twój komendant? – mówiąc. I żołnierskie,
nie tej są zwierzchności, lecz nieprzyjacielskie.
Musi to tak już być na tym rozkazaniu;
w niedość uczynieniu – będziesz wnet w więzieniu”.

Wojna niesłuszna

Supliki

Deklaracyja
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		 895		 Co jest do uwagi w przykazaniu Boskim:
				 miłować bliźniego, masz być przyjacielski,
				 jak sobie samemu, nie nieprzyjacielsko,
				 żeby mu nie było przez nieprzyjaźń ciężko.
				 Niemasz ekscepty w Boskim przykazaniu:
		 900		 czcij, szanuj bliźniego w mieniu i imieniu.
Wojny są 				 Więc wojnę prowadzić, inna offensive
dwojakie
				 z przeszkodą pokoju, inna defensive.
				 Sprawiedliwa wojna w Boskiej wszechmocności
				 sprawdzi się na koniec do swej szczęśliwości.
Zbójcy lądowi 		 905		 Acz ordy tatarskie, także Murzynowie
i morscy
				 rozbojem dla łupu więc i Arabowie,
Narody 				 nuż morscy kursorzy jak Trypolinowie,
				 Turcy, wiele innych, także Anglikowie –
				 na mizerny żywot udają się w zdradę,
		 910		 częstokroć też giną w mizerną przygodę.
Koniec 				 Gdy starsi Rzymianie z kim wojnę toczyli,
Rzymianów
starych wojny 				 w szyku więc do boju to więc zachowali:
				 chociaż to w pogaństwie, niech ludzie nie giną
				 marnie w takiej kupie, wiktoryja winną
		 915		 niech będzie; na kitku naznaczywszy s‹i›e‹r›ci
				 z obu stron, której się w tej bitwie poszczęści –
Jaki koniec wojny 				 na tym wojny koniec i zwycięstwo było,
				 traktat do pokoju przyznaniem służyło.
				Więc owi victores wielkie mieli sławy,
		 920		 przy boku cesarskim nosili buławy.
A u chrześcijan 				 W chrześcijaństwie jako do szczętu samego,
jako
				 choćby na tym placu nie stało żadnego.
				 Przeto rzadko kiedy bez moru na wojnie,
				 ‹z› nagłych, ciężkich chorób zajdzie wyniszczenie.
		 925		 Czy w tym jest ta sława? Legło tysiąc; tyle
				 ma być za zwycięstwo, że trupa na mile?
				 Pan Bóg zaś miarkuje za tyraństwa; plagą
Boska 				 odda, kosą, miotłą, sprawiedliwą wagą,
dyspozycyja
				 dość małej korzyści, gdyby do rachunku
		 930		 Szwed miał na tej wojnie w Polszcze w upominku.
Examen 				 Pytali się pilno o ludziach bogatych,
o skarbach
				 a ile w pieniądze gotowych, osiadłych,
O Boskim
przykazaniu
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czy jak w Amsterdamie – kupiectwa przy portach,
jeden możny kupiec w czerwonych i ortach,
na który milion, i rzemieślnik sytny
napełniają worki, do przemysłów lotni.
Toć oni tu przyszli głodni na pieniądze,
lecz się w tym zawiedli, które są na wadze.
Więc im w tej imprezie gotowy jest bankrot
bo tu tylko w bosach zarabiają na brot.
Gdyby nie scysyja przez którą jest trwoga,
pewnie by ich z Polski nie uszła i noga.
Świat cały z narodem te akta rozsądzi,
Pan Bóg wszechmocnością zaś fakta osądzi.
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Komparacyja

Szwedzka wojna
Scysyja
impedymentem
Nota

[a] O OPRESYJACH,
KTÓRE BYŁY W MIEŚCIE I PO RÓŻNYCH MIEJSCACH
NA GOSPODACH Z SZWEDAMI
NOTA OSOBLIWA
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Szwedzi ni respektu, ni też dyskrecyjej;
do niebezpieczeństwa przywieść mizeryjej
lud świeży w zarazę, na zgubę przywodzić,
w ten sposób kraj, miasta, strzeż Boże, wynędzić.
Pomorscy żołnierze na suplement szwedczy
gdy przyszli pod Kraków w dwunastu tysięcy,
lecz się z nimi długo w obóz nie złączyli,
gwoli tej zarazie osobno stanęli.
Więc nie tylko zdrowych w kamieńcach stawali,
gorzej kiedy chorych, a gęsto zmierali.
A przecię-ć to trzeba wedle Boga czynić,
w pamięć na bliźniego, na pomstę nie winić.
Po kilku, kilkunastu, w klasztorach po dwieście,
było tego wszędzie jako much po mieście.
Słomy na posłanie, świc, drew i tabaki:
Słomy za posłanie! – wymysł był ich taki.
Zaś oficerowie niby stół najeli –
rzadko kto zapłacił, darmo się najedli,
kto więc nie był tanti, sprzęt ruinowali:
szafki, ławy, stoły do szczętu spalili.

Proceder
niesłuszny

Pomorski żołnierz
na suplement
osobno stanęli

Stanowiska
zdrowych
i chorych
Liczba osób
Potrzeby
wymyślne
Stołownicy
Ruina
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		 965		
				
Delikatny naród 				
				
				
		 970		
				
Nota do uwagi 				
				
				
		 975		
				
Zagnojenia 				
				
Zaraza 				
		 980		
Robactw
mnóstwo 				
Znaki 				
				
				
		 985		
				

A gdy było zimno, w piecach im palono,
inaczej dachowi spaleniem grożono.
Naród delikatny i bardzo wczasowny,
omast nie jadali, w tym prawie wykwintni.
Wenery potrzebni, krotofile stroić,
dość swywoli było, niestatecznie broić.
Gdyby tu na zimę mieliby się zostać,
w ostatniej ruinie jako by im sprostać.
Pewne spustoszenie gwoli nierespektu,
inaczej nie było: zaraz do despektu.
Jakoż dwory, domy, parkan rozbierali
na trafty i ogień: wszytko to spalili.
Dopieroż barłogi po nich, także gnoje –
wszędzie tego pełno, ‹z› wywozem są znoje.
Gdyby było dłużej, byłaby zaraza,
co jest najstraszniejsza – pisać aże groza!
Płech, much i motelów, sroga rzecz pajęcza,
było ich w tym roku nad insze gorąca –
‹w› pamiętniku o tym; elementnych motus
były presagija przez te znaki notus.
Tramy się pukały i ściany trzaskały,
kurzem, także prochem w każdy kąt sypały.

[a] O PŁACY DYSTRYBUTNEJ NA WOJSKO SZWEDZKIE,
TUDZIEŻ I O REGUŁACH, ŻOŁNIERSKIM ĆWICZENIU
DYSPOZYCYJA

				
				
				
Żołd żołnierski 		 990		
				
				
				
				
		 995		
				
				
				
				
		 1000		

Szwedzki statut

Szwedzki ten jest statut między żołnierzami
szarżą stanowiony, pod rząd zwyczajami.
Nie uchybi tego żaden w swym żołnierstwie,
kto chce być w żołnierstwie i przy bezpieczeństwie.
Oficerom różnym płaca na fortunie
z przemysłu swojego, który jest na wojnie.
Pewniejsza z rapiny życie swe prowadzą,
a tak w niedostatku o sposobach radzą.
Który więc oficer nie ma grosza z domu,
wojną nie borguje przy szarżej nikomu.
Swoich obesterów żołd na jego woli,
cni się upominać – z urzędu ogoli.
Nie wolno zwyczajem, póki on sam nie da,
więc na dyskrecyi jako mu się uda.
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Za bunt to już u nich, gdy się upomina
płacy za żołnierstwo – że sielma, już wina.
Więc oficer każdy ma się wybrać rząnnie
z przemysłu swojego, kiedy jest na wojnie.
Prostym zaś żołdakom obester udziela,
w rysztunek opatrzy, sporządza do wiela.
Gdy z wojny już w domu, kmieciom ich rozdają,
każdego żołdaka w parobka podają.
Więc muszkiet na ścianę, pług, cep do roboty,
z wojny w gospodarstwo nabywa ochoty.
Stąd ochrona skarbu, a gotowe wojsko
jak na zawołaniu, stanie zaraz rżysko.
Czasu zaś pewnego, swojej szarżej trybu
by nie zależeli, rząd jest do sposobu:
przybędzie oficer jak w każdym miesiącu
do swojej chorągwie, zabębni na miejscu.
Z nimi więc reguły szarżą odprawuje,
z muszkietem i piką ich kołowrotuje
tak wielekroć razy, jak do boju prawie,
chyżo obracając, aż mu będzie żwawie.
Dyscyplina u nich, jakom wspomiał wyżej,
w żołnierstwie regułą, namienię to niżej.
Gdy sprawiedliwością, ile w skarbie nota
i na grosz nie zginie – zawsze spełna kwota.
Z porządku intrata dochodzi pewnością,
sami urzędnicy sprawą i miłością
gromadzą rachunkiem, co należy państwu,
żadnej niemasz krzywdy, żadnemu ubóstwu.
Gdy się eksces trafi – na kryminał sądzą,
bez wszelkiej ochrony do skutku prowadzą.
Na okup (strzeż Boże!) żaden się nie schroni,
żadnego merita prawo nie obroni
ani parentela dekretu nie zmaże,
ni żadna prywata nadto nie dokaże.
Z percept dystrybuta całością jest ziemstwu,
przeto doganiają do ochoty męstwu.
Przypatrzyłem się dość w ich egzercycyjach,
sprawą i pilnością z reguł w milicyjach:
z warty lub na wartę stanąwszy w paradzie,
obrót przy muszkiecie ni na kołowrocie.
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Zelunki
Rząd po wojnie

Sprawa dobra

Dyscyplina ich

Rząd skarbowy

Ekscesa
Sprawiedliwość

Dyspozycyja

Egzercycyja
ustawne
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Codziennie ich ćwicząc, będąc w tym ustawni,
także i w obozach – stąd i w mężność sprawni.
A wszytko to cicho odprawują, rząnnie,
jakoby ustawnie w bój byli na wojnie.
Jest co u nich widzieć, jak szkolą rycerskie
do przyznania nauk, prawie kawalerskie,
w posłuszeństwie rygor – odprawują to w lot
zgoła, po żołniersku swój prowadzą żywot.
Turcy niepodobnie, jak ją przestrzegają
w posłuszeństwie, w cichość, dobrze naginają
sprawę, rządem w zaszczyt, porząnnie trzymają
ćwiczeniem żołnierza, państwa rozszerzają.
Gotowe są wojska zawsze dla potrzeby,
co rok tą pilnością dozór przysposobi;
nie dopiero konia, kiedy trzeba wsiadać,
nie dopiero wojska, gdy przypada władać.
Do odporu broni wszytko w gotowości,
Turek nieospały do tej sposobności.
Rada u nich krótka, prędka i skuteczna,
do egzekucyjej prawie pożyteczna:
na skinieniu oka a na rozkazaniu
w lot już wszytko wstanie, bowiem na skaraniu
wisi sprawiedliwość, więc bez omieszkania,
zawsze w gotowości i do używania.
[a] O KOZACKICH GŁOŚNYCH BUNTACH
NA RUSI, W KORONIE

		 1065		
				
				
				
				
		 1070		
				
				
				
				
Bunty przeciw 		 1075		
swej ojczyźnie
				

O buntach kozackich Samuśka

Wtenczas też o buntach kozackich głoszono,
więc kupę swywolną skoro ją zniesiono.
Był jej pryncypałem imieniem Samuśko,
dla rapiny w podział czyniąc ludziom ciężko.
Stąd, że wojna w Polszcze, myszy też tańcują,
chcąc zażyć swywoli, gdy kota nie czują.
Co było z inszymi snadź chłost zapomnieli:
przez podobne bunty marnie też zginęli.
Buntem się porywać w ojczyźnie na państwo,
prawie jak rozbojem swywolne zuchwalstwo.
Stara jest przypowieść: co się skoro wznieci,
ile w takich razach niedługo się świeci.
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				 Więc o tym ze Lwowa ludzie oznajmili,
				 z pewnych powiatowych ucieczką pierzchnęli.
				 Z nagła, niespodzianie, nocą się wybrali,
		 1080		 których te tabory ze wszytkim zgromili.
				 Lwów w niemałej trwodze, inne także włości
				 nie bez uciążenia; dla uwziętej złości
				 byli dotąd, póki klęska ich nie zbyła –
				 dopiero tam w ludziach czerstwością ożyła.
		 1085		Principiis obsta – nie dać się rozszerzać,
				 z iskry incendia zawczasu uśmierzać.
				 Więc po tej ucieczce gdzie indziej się kupią,
				 a ludzie ubogie do tych czasów łupią.
				 Co dalej wtem będzie? Zima już za pasem,
		 1090		 do koczowisk pono chcą wytchnąć tymczasem.
				 Takowe śmiałości na dobre nie wyjdzie,
				 lecz na zły swój koniec marnie zginąć przyjdzie.
				 Pewniejsza futury pilnować by z radłem,
				 niż nagradzać szkody szubińcą i gardłem.
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Przestrogi
ze Lwowa
Rozgromienie ich
Trwogi

Zabiegłość

Zima następuje

Co za koniec
buntów

[a] O INDYSPOZYCYJEJ ZDROWIA
KRÓLA J[EGO] M[OŚCI] SZWEDZKIE[GO],
KAROLA XII
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Szwedzki król Carolus na spadek swój chory –
dotychczas się różnią o tym różne spory –
spadł z konia ciężko; czyli się wyleż{y}
gdy na ten swój kazus choro dotąd {le}ży.
Między ludźmi w mowie, gdy się co pojawi,
mieszają się rzeczy, z nieprawdą rosławi.
Kazuse rozmaite z nagła przypadają,
trudno się uchronić, komu podlegają;
nikt się nie spodzieje przez częste odmiany
w zdrowiu, mieniu, szczęściu – idą naprzemiany.
Od wielu tygodni głoszono o śmierci,
wzwyż o pomienionym królu były wieści.
Niechaj lepiej żyje, a wojna umiera,
do zdrowia przyszedszy, na pokój otwiera
w swobodę i wolność przy ubezpieczeniu;
dłużej już nie było w tymże uwikłaniu
wśród ludzi w różności; jakże kraje cierpią –
wszędzie i nakoło trwogami się tępią.

O królewskiej indyspozycyi różne
wiadomości
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		 1130		
				
Nota 				
Fortuna omylna 				
				
Pomsta 		 1135		
				
				
				
Prowidencyja
Boska

Pan Bóg wszechmogący niech prawie wojuje,
a lud swój ubogi niewinny salwuje;
pogróżką napomiał, dla wstrętu ochronił,
od wojny niewinnej te kraje uwolnił.
Co niechby to skutkiem, Te Deum laudamus,
z swej prowidencyjej skojarzył Supremus.
Bowiem, jako byśmy z grobu nazad wyszli
lub się na świat znowu drugi raz zrodzili?
By też które dzieła na świecie w słuszności,
była każda wojna przy sprawiedliwości –
ma być cale słuszna, z powodu jakiego,
jasną, jawną prawdą, a nie wymyślnego,
aby gwałt na kraje i ludzi niewinnych
nie było na pomstę do głosów niezmiernych.
Traktaty oliwskie niesłusznie zerwane,
różnią się nieszczęścia, stąd mając przyczynę.
Których nie dotrzymać przez złamanie pakta
z pretekstów nad słuszność chrześcijańskie akta.
Poganie choć Żydom dotrzymują słowa –
na tym wszystek zamysł, dla narodu sława.
Więc nie dufać szczęściu – omylne są dzieła
w dalszych procederach, odmienne do wiela,
gdy przez taką wojnę splądrowana Polska.
Lecz i w drugą stronę: wzajemna jest klęska;
Polskę więc za grzechy, gościom za najazdy
skaraniem i plagą – osądzi to każdy.

[a] O WOJENNYM POSTĘPKU PRZEZ NIEPRZYJACIELA,
ABY W TYM CIĘŻKIEGO NIE POPEŁNIŁ
(PRZED PANEM BOGIEM) GRZECHU
I U ŚWIATA NIE BYŁ W STROFOWANIU,
I JAKA W TYM MA BYĆ PREKUSTODYCYJA
NOTANDUM OSOBLIWE
Jak ma być sprawiedliwa wojna

				
		 1140		
				
				
				
				

Szwedzka wojna groźna i z innych narodów,
z jakiej ich przyczyny, z prawdziwych dowodów,
słusznym oświadczeniem przy samej słuszności
ma być na to pamięć bliźniego, miłości,
zachowaniem prawa z Boskiej opatrzności,
aby się uchronił sądu surowości
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na to pewne piekło z takiej nieprawości.
Bóg karze surowo z swej sprawiedliwości
na wieki upadkiem w dekret; potępienie
jako więc występnych skutkiem ich nie minie.
Wojna przeto głośna chociaż defensive,
dopiero głośniejsza kiedy offensive,
do której się wiążą przez różne praktyki
więc interesanci w imprezach, fakcyjki,
knują się do tego, chociaż krzywym prawem,
w upór zawziętości zażywając lewem.
Król chiński w pogaństwie wojny nie prowadzi,
kontent z swego państwa, z cudzym się nie wadzi,
chyba zaczepiony; ma zawsze obronę,
w gotowość żołnierza, w porządku zasłonę.
Dlatego tam miasta wielkie i osadne,
w kupiectwach, rzemieśle i w dostatku ludne,
securitas wielka – więc na ostrożności
na czym co należy zaraz w gotowości.
Tu ludzi zabijać więc wstępnym wzruszeniem,
wojną, podjazdami, z jakim nastąpieniem –
w obronie należy, więc przy dostojności
ile za ojczyznę, w zaszczyt jej mężności.
Prywatny zaś żołnierz człowieka osobnie
zabójstwo popełnia, nie wchodzi w obronie.
Rzymianów tu wspomnę do tej materyjej
wyżej, szerzej o tym, w części jest wyraźniej.
W bitwie lud nie gubić, lecz kilką konali –
stąd było zwycięstwem, potem się jednali.
Tu – drzeć ze wszytkiego człeka ubogiego.
Marcin święty, żołnierz, nakrywał nagiego
i rzymscy żołnierze do Jana świętego
zbrojno przyjechali, w tym się radząc jego:
„My wojną służymy, czy będziem zbawieni?
Boży mężu, sprawą my w tym objawieni”.
Święty odpowiedział: „Stypendia bierzecie,
a ludzi ubogich więc nie oprymujcie.
Nie może w tym żołnierz do szczętu zabierać,
lud różnego stanu zbytecznie odzierać;
więc tylko żywności pomiarem słuszności
udzielić w tym mogą wedle ich możności”.
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		 1185		 Baltazar król wojną kościół oprymował,
				 lud wniwecz obracał, Bóg go też zwojował.
				 Miasta w oblężeniu mają być obroną,
Obrona swoich 				 swój ojczysty żołnierz powinien ochroną
				 ile z ich podatków, z zwierzchności sumnienia:
		 1190		 od niebezpieczeństwa te są wybawienia.
Judyty zabiegłość 				 Judyta pobożna przez swą świątobliwość
				 mężności użyła dla bliźniego w całość:
				 w bój z nieprzyjacielem, gdy się bitwa toczy,
				 wojny napaściwej śmiele zajrzy w oczy.
Jozuego dzieła 		 1195		 Jozue hetmanił ludem izraelskim
				 więc sprawiedliwością, prawie duchem Boskim;
				 pięć królów zwyciężył najazdem pogaństwa,
Nota 				 słońce więc przytrzymał w dokonaniu męstwa.
				 Wiele by przypomnieć historyj, przykładów
		 1200		 na wojny drapieżne, dość na tych dowodów.
				 Wojsko zaś służebne w swoim powołaniu
				 jest obowiązane, wiernie w dotrzymaniu.
				 Ma być w swej właszczyźnie, a niebojaźliwie,
				 w każdej więc potrzebie, w każdy raz życzliwe
		 1205		 dla narodu sławy, na zaszczyt obroną,
				 męstwem i ochotą prawie jak zasłoną.
Cesarza Konstantyna wotum 				 Konstantynus cesarz miał napasną wojnę,
na wojnę 				 Bogu ją polecił, wotum wziął w obronę,
				 widząc na powietrzu✠święty w obrocie:
		 1210		In hoc signo vinces doznał w tej robocie.
				 Skutkiem szczęśliwości pohańców przekonał,
				 przy tej wiktoryjej znaku tego doznał,
jest
błogo				 ✠błogosławieństwem i zwycięstwem znaczy,
✠
sławieństwem
i zwycięstwem 				 niech każdy wojennik ma go na pamięci.
		 1215		 Jeśli-ć męczennicy, święci, dla zbawienia
				 Bóg im dał wytrwanie do zasługowania.
				 W sprawiedliwej wojnie, tak i w każdym stanie,
				 ma być wedle Boga prawdziwe przyznanie.
Prawdy dowód 				 Jasno świeca gore, jaśniej słońce świeci,
		 1220		 światło chwałej Bożej niech się w sercach wznieci.
				 W przykład dla przykładu na potomne wieki
				 w dostojności królestw – stąd nie będą męki.
				 Fryderyk Wilhelmus, książę brandenburski,
Król Baltazar
łakomy
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łupił dobrze Szwedów w krainie pomorskiej
tak wielekroć razy – ledwie uskrobali,
oprzeć się nie mogli, Sztetyn odstradali.
Tyle w wo‹j›nie skutku, kiedy będzie męstwo,
niepochybny odpór, także i zwycięstwo.
Przeto na mężnego sprawić się też mężnie,
do szyku na placu bić się już odważnie.
Kupiec mierzy łokciem rzemiesło w warsztacie,
a kto jest żołnierzem – bij się, panie bracie!

[a] AUTORA DOLEGLIWOŚCI
PRZEZ TEN CZAS INKURSYJEJ SZWEDZKIEJ
WZGLĘDEM OKUPU

				
				
		 1235		
				
				
				
				
		 1240		
				
				
				
				
		 1245		
				
				
				
				
		 1250		
				
				
				
				
		 1255		
				
				
				

Ja też z okupu nie mogłem być wolny,
przy spokojnym życiu, każdemu przychylny.
Przecie mnie znaleźli – czy z jakiej zazdrości
człowieka jakiegoś, czy też z nienawiści,
przywiódł więc do tego, do satysfakcyjej.
Abym nie był wzdany szwedzkiej delacyjej,
więc już w takim razie, tak dla ułatwienia
jako i pokoju, i uspokojenia,
chociaż i nad słuszność, musiałem się iścić,
do oddania tego swój worek w tym czyścić.
Przemysły są moje bawić się pługami
przy ekonomijach, przy nich rachunkami,
z których życzliwością ludziom do użytku
drukiem to podaję dla ichże pożytku.
Bez wszelkiej korzyści – tylko piórem praca,
kosztem swym daremnym, żadnego kołacza
nie zażywam smaku; ludzie co gadają
prawie bez sumnienia, niesłusznie udają
(owszem, mnie tu pewni w kredycie zawiedli,
pomocą do chleba do żalu przywiedli).
Kramarzom w tym jest ul – jak pszczoła, donosząc
lub potnie pracując, w pożytek przynosząc.
Egzagieracyja w tej pacyjencyjej,
opinija tylko nie bez dyskrecyjej.
Trzeba by tu o tym co więcej namienić –
puszczam to mimo się – niż piórem przyczynić

Autor bez
respektu

Taksa niesłuszna
Kondycyja
autora: pióro,
praca a koszt bez
pożytku

Kredyt perdit
Kramarzom
w pożytek

Opinia ludzi
przewrotna
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		 1260		
				
				

dla pożytku miejsca, kiedy ten szacunek
próżnie, gdy niewinnie zniósł na upominek.
Byłaby pamiątka mojej życzliwości,
byłaby wdzięcznością i jej uprzejmości.

[a] O KONSYSTENCYJEJ SZWEDZKIEJ NA ZIMĘ

				
				
		 1265		
				
				
				
				
Ukrywanie ludzi 		 1270		
				
				
				
				
Kraje, w których 		 1275		
się znajdują
				
				
Statki na Wiśle 				
ich
				
		 1280		
Ruski kraj 				
nawiedzają
				

Płakania
‹w› różnych krajach plądrując

Szwed konsystencyją więc po różnych miejscach,
tam i sam błąkaniem, a lud biedny w kleszczach.
Więc na wyprzątnienie, gdzie jeszcze nie byli,
w górach podjazdami włości splądrowali,
na worki przy głowniach z swej egzekucyjej,
gdy się lud pokryje z tej niedyskrecyjej.
Z bojaźni ubóstwa stąd ta poniewierka –
któż przed nieprzyjaznym nie ujdzie z daleka?
Gdy zaś w dom powrócą, zastanie opałki
w miejscu na popiele, puste przez rabunki.
Na różnych są miejscach w swoim rozłożeniu,
na ubogich chlebie ich, na dogłodzeniu:
w sendomierskim kraju, lubelskim, podgórskim,
prasą na krew ludzką pod tak jarzmem ciężkim.
Koło Opatowca statki zaś na Wiśle
przy szwedzkiej piechocie, wartując ich ściśle.
Dalej jak się umkną, niemasz znaku o tym
z rady sendomierskiej, wybuchnie coś potym.
Więc i w ruskie kraje i tam nawiedzają,
nigdzie nie kupują ani też przedają.

O POSTĘPKACH PRZEZ RÓŻNYCH ŻOŁNIERZÓW:
CO SIĘ TYMI CZASY Z LUDŹMI UBOGIMI DZIEJE

				
				
		 1285		
				
				
				
				
Kuchenne zbytki 		 1290		
				
				
Ludzi ubogich
różne utrapienia

Głosy są troskliwe, jako trąbą głośne,
do uwiadomienia czytając, żałosne.
Rozruch między ludźmi jest dla ekscesywnych,
zakamiałych z serca, prawie obrzydliwych,
przez różnych żołnierzów wiele wymyślając,
na ludziach ubogich w staniu pozwalając:
kury opiekane w samym maśle smażyć,
kiełbasy, jędyki śmietaną okrasić,
cieląt, prosiąt, mięsiw, nadziewać je każą,
gęsi, wszytkiego w bród, z korzeniami prażą;
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piw, gorzałek, miodów – do zbytku się upić,
w obrocie czop, kańczug – zniszczeniem lud łupić.
Dopieroż obroki w pełne żłoby walą,
siana co niemiara i pod konie ścielą.
Po indyńsku tańce, przygrawa muzyka,
gdy z białogłowami stąd pomsta wynika.
W kazaniach wołają w uszach zalepionym
w różnych włościach, lecz ‹w› złość, w upór zaślepionym.
Jakoż ma być pokój, także i obrona
w takich grzechach, zbytkach? Ni cnoty ochrona,
ni bojaźni bożej, ni wstydu żadnego –
w postępkach w pogaństwie cóż ma być gorszego?
Czynią prawie co chcą, jakoby zwierzchności
już nie było w Polszcze ni sprawiedliwości,
w Sodomie, Gomorze nie było już więcej.
Jak lud teraz cierpi, w tej swywoli jęczy
we wsiach i miasteczkach nakoło tej biedy
srogim utrapieniem, nasłuchać się wszędy.
Lepiej tych wojować niż nieprzyjaciela:
niemałym są wstydem narodom do wiela.
Byłoby co więcej o tym co napisać,
dla usz ućciwości papier musi wyssać.
A sumnienie, kędy gdy na strasznym sądzie,
jawne, skryte sprawy jako w dekret przyjdzie.
I w żołnierskim stanie według Boga trzeba,
na takowe zbytki wyroki są z Nieba.

Napoje nad
zamiar
Obroków
obszerność
Indyńskie tańce

Kaznodzieje
wołają

Nota

Konsyderacyja

[a] O JUBILEUSZU ŚWIĘTYM MIŁOŚCIWEGO LATA
PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO,
NAJWYŻSZEGO NA ZIEMI RZYMSKIEGO PASTERZA,
INNOCENCYJUSA XI,
POD TEN CZAS NA KORONĘ POLSKĄ
WIELKIEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA
BOSKIEGO NA UBŁAGANIE MAJESTATU
ZA NASZE GRZECHY NADANY,
NAZNACZONY I ZACZYNAJĄCY SIĘ
DIE 14 IANUARII W ROKU PAŃSKIM 1703 W KRAKOWIE.
ZDARZ BOŻE SZCZĘŚLIWIE!

				 Jubileusz święty, miłościwe lato,
		 1320		 Boski gniew błagając, naznaczony na to

Na ubłaganie
Boskie ś[więty]
jubileusz
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Niebezpieczeń- 		 1325		
stwa
				
				
				
Nota 				
		 1330		
Zjednoczenia
pokój pożądany 				
				
				
				
Koniec
szczęśliwy 		 1335		
				
				
				
				
Konkluzyja
ś[więtego] 		 1340		
jubileuszu 				
				

modlitwą, pokutą, jałmużną ubogim,
byśmy zguby uszli, przy rozterkach srogim,
w takim zamieszaniu, gdzie ani obroną
w rzeczach, jak w odmęcie, dzieje się z Koroną –
zewsząd otoczona swym niebezpieczeństwem,
dotąd dokazując nieprzyjaciel męstwem.
Jako o nas grzesznych dla ubogich biedy,
tak o wiarę świętą zabiegiem przygody
Pan Bóg wszechmocnością serca, umysł skruszył;
na kim to należy, do skruchy poruszył
w pożądany pokój, by na uśmierzenie
ubóstwa żądaniem było zjednoczeniem.
Przy skutkach szczęśliwych szczerej, wspólnej radą
przy błogosławieństwie, ‹z› ojczyzny obradą,
aby to królestwo nie więdło zarazą –
Niech je Pan Bóg strzeże z ohydy obrazą,
niech zupełnie kwitnie w treści chrześcijańskiej
sławą swej dawności przy tej wierze rzymskiej,
niech w tym nabożeństwie skutkiem jubileusz
stanie się zwycięstwem, wyrokiem tryumfus.
W czym lud pospolity swoje ręce składa,
w wotach i ofiarach szczęśliwości przyda.

O KOMETACH, ZAĆMIENIACH
I INNYCH ZNAKACH NA POWIETRZU STRASZNYCH
OSOBLIWA NOTA

				
				
		 1345		
				
				
Plagi 				
				
		 1350		
Wojny z różnym 				
narodem
				
				
				
Lat dawnych
jakie widowiska

Przeszłych lat na plagi były znaki straszne,
ile na powietrzu ogromne i jasne
komety, zaćmienia, niezwyczajne gwiazdy,
które tym więc znakom, patrzył na to każdy.
Mietły, miecze, krzyże – tym wprzód Pan Bóg grozi,
by lud był w modlitwach, niżeli uderzy
głodem, wojną, morem dla grzechu występnych,
które zagęszczone tych czasów niezmiernych.
Pierwszych wojn kozackich, także i tatarskich,
i za pierwszych Szwedów, jako i moskiewskich,
pruskich, Siedmiogrodzan, a potem z Turczynem
srogie trahedyje było spustoszeniem.
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Na wiedeńską plagę jaki buńczuk świecił
na powietrzu trwogą, na cały świat błyszczył!
I przeszłego roku nad Rzymem objaśnił
z podziwieniem ludzi, do westchnienia zwaśnił.
Co się działo, dzieje dowód oczywisty,
więc dotąd za grzechy na kraje dla pomsty.
Wiele by tu było innych do wspomnienia
w kronikach czytając dziejów wynurzenia.
W tym wieku nie słońca ani też miesiąca
cień niespodziewana w tym kraju słynąca.
Z głów to już pochodzi, z wnętrznych zaćmieniu,
uwzięciem prywaty, królestwa znużeniu.
A cóż z tego będzie? Pewnie amnestyja,
a tak w Polszcze z krzywdą ginie justycyja,
której, gdzie jej niemasz, osiadłość na kaczki,
bowiem jak na ledzie – mieć gotowe taczki.
Gdy włości, osady jako w labirencie
nie są w swej pewności, tułać się po świecie;
starym więc najgorzej – uciekać nie mogą;
młody jako dziki – nie dostoi nogą.
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Dość to miasto lwowskie było sławy pełne,
w uwagach powadze przy swych radach dzielne,
w inkursyjach różnych wszelkiej ostrożności
przy rezolucyjej, tudzież i mężności.
Dowodem stąd jasnym rzecz sama, skutecznem,
z Kozaki, z Tatary, a potem z Turczynem
jest przy okazyjach tak wiele; na odpór
był z rezolucyjej prawie na trupie tor.
Ludzie tam ochotni, gdy w niebezpieczeństwa –
stąd swe zachowali w całości ubóstwa.
Lud nakoło wszędzie bezpiecznie ukryli,
przy takiej obronie, których zachowali
cnotą sławy; fortun stąd ich w tym użyją,
wiekopomną pamięć na to zarabiają.

Nota sławy

Rezolucyja
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		 1425		
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Z głów rada pochodzi do rządu dobrego,
stąd się to tam wiedzie statku przyzwojtego;
bowiem w tym powaga i miasta ozdoba –
każdy to im przyzna jak właśnie potrzeba.
Więc za nastąpieniem szwedzkiej inkursyjej
było im w tym wstrętem i do konfuzyjej.
I na tę rozprawę na trzech komendantach
do odporu dania, jako w inszych latach,
poprzysięgli sobie stać przy każdym stale
do ostatniej krwi swej, chociażby w opale.
Więc za nastąpieniem żołnierza szwedzkiego
aż pod same miasto, doznali męskiego
prawie do odporu jak na przywitanie,
dyskretnym okupem przyszło w pojednanie.
Więc się i to miasto musiało dla zdrady
podać się w poddanie dla lichej obrady.
Na Sokal zaś stamtąd stratajem użyli,
kiedy klasztor w murach, zdrady tam nabyli,
bo miasto ich skarbów więc składy szlacheckie –
wszytko to zabrano w szcząt nieprzyjacielskie.
Do Zamościa znowu skoro się wybrali,
ale ich tam raźno, dobrze przywitali.
W Lublinie okupy, ciemiężąc, zarwali
i po innych krajach ludzi ciemiężyli.
Jarosław w obrotach miał z nich także gości,
ledwie dotąd po nich zostały się ości.
Łańcut dychał dużo, zamek przy obronie
rabunkiem na pomstę, miasto w nieochronie.
Piotrków się szacował do szczętu; jak prasą
coraz ogniem, mieczem lud niewinny straszą.
Warszawa powtórnie wiele cierpi męki;
prawie bez respektu – nie pomnią ich wieki.
W takim uciążeniu wsi, także miasteczka,
w niwecz obracają – do ździebła, listeczka.
W Kazimierzu Dolnym zebrane do kupy
złota, srebra, monet bogate są łupy;
flotami tam stały, czekając pogody,
aby z nimi umknąć dla swojej wygody.
Krosno w depozytach dostatnich przy zjazdach
w niwecz obrócony w podobnych przygodach.

MERKURYJUSZ POLSKI

				
		 1430		
				
				
				
				
		 1435		

Rozdział XVIII. Na literę S[-Ś]

[S-Ś 160, w. 1389-1466]

491

Rzeszów niemniej także ma o czym powiedać –
zaledwie tchu w ludziach: Jak się mogą włada{ć}?
A toruńskie miasto przy zacnej osadzie
więc w jakiej ruinie, w swej zostaje pladze!
Nuż pruskie osady poruinowane,
puste są bez ludzi, nadwerężowane.
Wielkopolska dotąd pod tymże ciężarem

				 Stąd te[go] przyczyna, grzechy są na pomstę,
				 gdy są rozdwojone umysły, na chłostę.
				 Lud ubogi cierpi, niemasz zastawnika,
		 1440		 w rozdwojeniu rzeczy stąd więc złe wynika.
				 I Litewskie Księstwo w ‹o›pałach, różnością
				 cierpi, ach, do wiela, wykrotem, srogością.
				 I Ruś to nawiedza przechodem do zguby –
				 ognać się nie mogą, dźwigają te kluby.
		 1445		 Kto wprowadził Szweda, na duszy ta wada
				 zostaje sumnieniem, gdy tym cudzy włada.
				 Bo jeśli co było, lepiej raczej w domu
				 do uspokojenia, niż powierzać komu.
				 Łacno wilka wpuścić między jak ‹w› owczarnie,
		 1450		 tam już nie bez szkody ginąć przyjdzie marnie.
				 Do wyprowadzenia trudno w rozgoszczeniu
				 prawie na odwagę w takim zamieszaniu.
				 Ludzie jak w odmęcie wzdychają, wołają,
				 w trwogach aż truchleją, łzami narzekają;
		 1455		styskuje populus we łzach swych, narzeka,
				 strat, zguby, na nędzę z ubóstwa wynika,
				 przy podatkowaniu nie mając ochrony,
				 prawie opuszczeni, bez żadnej obrony.
				 Bowiem sztokfiszanie, gdy na ryby świeże
		 1460		 z wędami, z żądłami jako prawie węże
				 przyszli, bez narybku, w staw Polskę obrócić,
				 łowić i spustoszyć, do szczętu wywrócić
				 na wyszlamowanie; kraje bez pożytku
				 i na włoki potem nie stanie do wątku.
		 1465		 Matnia z zagarnieniem, z przędziwa osnowa,
				 nakoło zwijając, ruina gotowa.

Vox populi

Rybacy na połów

Nota
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[a] DO NAJAŚNIEJSZE[GO] AUGUSTA II,
KRÓLA J[EGO] M[OŚCI] POLSKIEGO,
SZCZĘŚLIWIE OD LAT X PANUJĄCE[GO]
AD ANNU[M] 1707

				
				
				
Aplauz należyty 		 1470		
				
				
Obrada ubogich 				
				
		 1475		
				
				
				
Wiara ś[więta]
i świątnice 				
Boskie 		 1480		
				
				
				
Post nebula 				
Phoebus
		 1485		
				
				
Fatum Boskie 				
				
		 1490		

Król J[ego] M[ość] August, pomazaniec, polski,
Kościoła rzymskiego prawie chrześcijański,
wyniosłością przodków pan szczęśliwy ziemski,
w swoim przedsięwzięciu stałością zwycięski
sercem i umysłem; niech mu Bóg poszczęści
w pomnożeniu pociech, w swej Koronie iści
nad nieprzyjacielem dla ubogich ludzi
zgodną, wspólną radą, w dobry skutek budzi,
tron swój utwierdzając wszelką szczęśliwością
przy błogosławieństwie, na tryumf mężnością.
Pobudką za wiarę był w państwie filarem,
w zaszczyt zgromadzeniem, do obrony murem;
niech Boskie świątnice w swej konserwacyjej –
wszelki będzie powód do tej intencyjej,
by wieki królował wszelką szczęśliwością
na tronie – obradą, królewską możnością.
A czy ten nie zawód? Z wielkiej ciemnej burze
w pogodę jaśnieją, w tron wesołe zorze.
Co Niebo przez wieki komu naznaczyło,
więc tedy w trudnościach ‹z› łatwością ziściło.
Żadna rzecz przeciwna dokazać nie może
co jest z wolą Bożą – owszem, dopomoże
utinam zwycięstwem, a pokój nastąpi:
niech wszelka przeciwność od imprez odstąpi.
O POKOJU POŻĄDANYM.
DAJ GO, BOŻE, KIEDY DOCZEKAĆ!

				
				
				
				
		 1495		
				
Zamieszanie 				
burzliwe
				

Pokój szczęśliwy

Pokój, uciszenie, wiek miły w rozstaniu,
Merkuryjusz cichy niech będzie w przystaniu.
Burze, nawałności, wichry w zamieszaniu,
grady i pieruny, powietrze w zaćmieniu,
zajaśnijże, słońce, zaświeci pogodą,
po Marsowych szturmach ziści się wygodą!
Pax optima rerum! By co szczęśliwszego
być w ubezpieczeniu, nadto cóż milszego
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Rozdział XVIII. Na literę S[-Ś]

[S-Ś 160, w. 1467-1536]

być może pospólstwu, by jako z tarasu
być oswobodzony, wyniść z tego kwasu?
Bowiem trwogi, kłótnie, które trwają groźbą,
błagać by Majestat Boski ufną prośbą,
czyniąc osobliwe modlitwami prośby,
przy Je[go] wszechmocności, by ustały groźby.
W takowym upadku, aże groza wspomnieć,
za cierniowe rany laurowy wić wieniec
w grzechach; polepszenia poprawić żywota
miłością, szczerością – do złych zawrzeć wrota,
mieć w zgodzie bliźniego, niech będzie otwarte,
serca od złej zdrady pokinąć w zawarte.
Zaniosło się prawie na niedobre rzeczy:
Jak stąd wiele ludzi, ach, w ubóstwie jęczy!
Wiekopomne wieki nie przepomnią nigdy
takowych trahedyj gdzie się działo kędy.
Więc oratorowie, także historycy,
poetowie wierszem – doprawdy więc i ci –
szczerą potem prawdę do opisawania,
mając materyją w tym do wynurzenia.
U mnie-ć tępe pióro, znużone pomału,
co mogłem wyrazić z miłości i żalu.
Co tu niedostaje, inni o tym piszą,
niech też dla tej prawdy głowę swoją suszą.
Byle szczerze pisać, dla przykładu gwoli,
w przyszłą więc ostrożność, z uwagą, po woli;
w płótno nie obwijać, chytrze nie zasłaniać,
niech na wierzch oliwa: rzecz samą nie mijać.
Niech tego sumnienie jaki robak gryzie,
z którego jest powód pomocą w tej ryzie.
Kto był gorszym z swoich, co na nich wołają
pomsty, głosy pomstą ludzie narzekają.
Trzeba by pokuty na te procedery
za tak ciężkie grzechy nie patrząc bez pary.
Tryumf w dokończeniu, Te Deum laudamus,
gdy nam da doczekać Supremus Maximus.
Co daj, Chryste Panie, w tym upamiętaniu,
którzy się zabyli w swoim zamataniu.
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Modlitwy

Nota

Posteritas

Autora praca

Proceder szczery

Nota

Pokuta zbawienna
za grzech
Koniec na koniec
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[a] NA KONKLUZYJĄ NOTA
TEJ WOJNY POMIENIONEJ Z SZWEDAMI

				
				
				
Veritas odium 		 1540		
parit
				
				
				
				
		 1545		
Konsyderacyja 				
				
Impreza wiatr 				
				
Skutki 		 1550		
Nota 				
				
				
				
Konserwacyja 		 1555		
				
Podniat 				
				
				
Nota 		 1560		
				
Odwaga 				
				
				
		 1565		
Nota 				
				
				
				
		 1570		
				
				
Nota

Chciałem już był prostym iść gościńcem dalej,
w bok się muszę udać dla ochrony gwolej.
Więc pamięć przy dyszlu dopieroż, gdy od piór
ładowne ciężarem, jest na prawdę odpór.
Taić objawieniem, patrzyć jak przez pary –
mnie by to już uszło, bom jest człowiek stary.
Bowiem długo pisać, praca i sama treść
niechaj na młodszego ta się przyda więc część.
Po części już wiemy, co się kędy stało,
wiedzieć zaś nie można, co się będzie działo.
Łacno w głowie knować: tak to a tak będzie –
Bóg pomyli szyki, przez śmierć się zawiedzie.
Wedle, ach, rozumu w tych skutkach uwagi,
aże i strach wspomnieć, w oczach jakie plagi
są – w kłaki obwijać, a Bóg wszytko widzi:
i tajemna iskra w popiele ohydzi.
Wybuchnie to na świat lub chociaż po śmierci
tandem aliquando, kto to prawie wierci,
by więcej nie było tylko święta wiara.
Lud ginie niewinny, wszędzie chuda fara,
vox populi we łzach, vox nastąpi Boski.
Którzy autorami nieszczęśliwej klęski,
aże nie są głośne przez tyranów męki,
choć od dawnych czasów wspominają wieki.
Dla prywaty, ryzyk wdać się w heretyctwo
i dla presumpcyjej wpaść w niebezpieczeństwo
prawie zaślepieniem i przeciw sumnieniu,
a niewinność cierpi pretekstem imieniu.
Na pomstę wołają dla kilku grzechowych,
gwałt dźwiga natura; bez cnoty jałowych
wiarołomców nawieść do tej bezbożności,
zapomniawszy respekt bliźniego miłości.
W chwalebnej koronie sławy wiekopomnej
co starzy nabyli, przywieść do odmiennej.
Więc przy dokończeniu niech Boska opatrzność
w takiej niesłuszności potępi, wszechmocność.
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Pamiątka tej wojny w różnych są mogiłach,
śmierć widokiem jasnym, zwycięstwem w swych siłach.
Jak ludzi rachować, których nadręczyli,
tak wiele niewinnych w grobach poginęl{i},
dopieroż ubóstwa – co tego przybyło,
po wszytkiej, ach, Polsce, w szpitalach naby{ło}.
W kalectwach, w żebractwie jakie są lamen{ty},
w oczach mizeryje, każdy żalem zdjęty.
Więc tedy ten koniec na mogiłach świec{i},
w uśmierzeniu pokój pożądany wznieci.
AUTORA PEWNA KONSY[DERACYJA]

				Gdym octogenarius widząc zwł{… wojnę},
				 kiedy nie są animi w swojej kup{ie zbrojne},
		 1585		 pono się nie doczekam tego stąd {pokoju},
				 póki przez zjednoczenie nie przy{jdzie do boju}.
				 Chyba by w ziemi w trunnie przy swej {śmiertelności},
				 najpewniejszy tam pokój, bo jest p{rzy wieczności}.
				 Zostawuję swym piórem na pamiąt{kę gwoli},
		 1590		 niech kto po mnie dopisze ten konie{c po woli}
				 wojny, bo jest niewinna, niech Bóg z {wszechmocności}
				 świętym uśmierzeniem zdarzy do {wolności/jedności}.
[S-Ś 161: „Szyk”]

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Szyk, gdy w wstępnym boju ćwiczonego wojska,
więc w samym porządku zwierzchności hetmańska,
przy ochotnej myśli zdarzy się i męstwo
z dobrego więc serca, skuteczne zwycięstwo.
Na odwadze wiele w zaszczyt swej ojczyźnie
sprawą jest wybornie, kiedy żołnierz żyźnie
w miejscu przy wygodzie fortelem używa:
sama chęć ochotą do celu wyzywa.
Na głowie hetmańskiej rządna jest ochota,
od kawaleryjej w szyku swym piechota,
dzielnością ‹w› ćwiczeniu na niemiecką szarżę,
w trzyźwości, skromności, bez wszelkich krzywd, ‹w› parze
idą więc niezdradnie ‹w› swym pomiarkowaniu,
chwaląc Pana Boga przy tym zachowaniu.

Porządek
żołnierski

Rządca
prawdziwy
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[ROZDZIAŁ XIX.
Literą T]
[T 1: „Tabaka”]
O FRANCUSKIEJ TABACE UŻYWANIU
Natury folga

				
				
				
				
		 5		
				

Tabaki pomiernym sposobem używać,
która jest pomocą od humorów zbywać,
jakby z alembiku więc przez nos rurami.
Tak z głowy, jak ‹z› piersi na płuca furami
spadać flagmą nie może dla jakiej ckliwości –
skąd właśnie pochodzą kaszle i duszności.

[T 2: „Tablica”]
Pamięć na
dorędziu

				 Tablica pamięci dla swej wolnej głowy
				 pismem to wyrazi, terminując słowy.
[T 3: „Tajemnice”]
O SEKRETACH TAJEMNYCH

				
				
Na sekreta nota 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Tajemnic ludzkich nie chciej się badać
ani z kim o nich strzec się i gadać,
wiedząc, nie słysząc, ufać jak komu –
ujdziesz ‹z› przygody spokojnie w domu.
Których sekretów nie wierz nikomu,
w takiej skrytości jako któremu.
W statku, rozsądkiem ujść jakiej zdrady,
ubezpieczeniem dla szczerej rady.
Bo tego wieku ludzie jak inni:
powiedzieć tyle – więcej przyczyni.
Przeto chronić się zdrady, chytrości,
bo teraz żyje lud w nieszczerości.
Chwyta za język, ułapi wróbla,
a tak z pagórki będzie stąd grobla.
Szyderstwo, gdy ból jeszcze, gdy śmierdzi,
taki już swoją lekkością twierdzi.
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[T 1-8]
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[T 4a: „Tak”]

				 Tak miałko ten swój naciągnąć krzemik,
				 by się nie skruszył także krzemyk.

Nota

[T 4b: „Tak”]

				 Tak się więc uwziętemu stanie,
				 gdy z złości do złego przystanie.
[T 5: „Takim się starać”]

				 Takim się starać być u ludzi miany,
				 żebyś nie odniósł w swej sławie odmiany.
[T 6: „Talerze”]

				 Talerze ochroną będą obrusowi,
				 stołu nie nakrywać, kiedy Bachusowi.
[T 7a: „Tam”]

				 Tam więc chytrek celem mierzy,
				 a gdzie indziej zaś uderzy.
[T 8: „Tamerlan”]
O TAMERLANIE,
STRASZNYM WOJENNIKU NA CHRZEŚCIAN

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Tamerlan, wojennik, strach był Europy,
wielkie mając wojska, swoje własne tropy.
Liczby dwanaście set tysięcy żołnierza
z Azyjej sprowadził, stąd wię‹c› wielka burza
była przy mo‹r›derstwie na lud chrześcijański,
jako jego w tyraństwie pogański.
Gdzie obozem przybył, trwogami ogromny,
z trzema chorągwiami huk, zgiełd był niezmierny:
białą i czerwoną, także z czarnym szlakiem.
Groził do poddania ogniem, mieczem, znakiem,
brał włości poddaniem prawie jak do szczęścia,
do które[go] miasta okropne, ach, weścia.
Niedług‹o› najeznik te wojny zakończył,
gdy swój żywot na dół, na kośnice wrócił.
Nigdy więc morderca długo żyć nie może,
sama jadowitość naturę przepomoże.

Historyja okrutnej wojny

Tyran długo nie
światuje
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[T 7b: „Tam”]

				 Tam każdy więc snadnie ‹z› wygodą domierzy,
				 kto się kiedy głodem przez niewczas przemorzy.
[T 7c: „Tam”]
Próba

				 Tam nie chciej w tym skąpić, gdzie ku pożytkowi:
				 nie wypróżnisz worka w zdrowiu żołądkowi.
[T 7d: „Tam”]

				 Tam też nie żałować: szczęśliwa to kopa,
				 gdy kilka ochroni – wziąć zbiór ziarn‹a› z snopka.
[T 7e: „Tam”]
Pomoc

				 Tam oddać wdzięcznością, kto pomógł do wiela –
				 skarb znalazł, gdy ma w dom w szczerość przyjaciela.
[T 7f: „Tam”]

				 Tam świat, gdzie są ludzie, tam też i ojczyzna –
				 w korzyść gdy się wiedzie, każdy temu przyzna.
[T 7g: „Tam”]
Dowód

				 Tam się też i ptastwa gromadą zlatują,
				 gdzie kędy są ścierwy, gęstego poczują.
[T 7h: „Tam”]

Honor

				 Tam tedy przystojna, kędy się pokazać –
				 cnotą i ludzkością należy dokazać.
[T 7i: „Tam”]

				 Tam się muszą wozy, szorując, kierować,
				 gdzie zwykły konie do potu mordować.
[T 7j: „Tam”]
Złość uwzięta

				 Tam złości uwziętych, gdzie hardości wiele,
				 w piekielnym kominie łoże sobie ściele.
[T 9: „Tandalus”]
TANDALUSA KSIĘGI DUCHOWNE

				 Tandalus swym pismem dość wzywa pobożnie,
				 uczy i przestrzega więc ludzi nabożnie,
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[T 7b-13a]
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w życiu i postępkach prawie chrześcijańskich,
na czym co należy zbawieniem Niebieskich.
Sama rzecz nauką, zgoła esencyja;
by był tego skutek, zgodna intencyja.

[T 10: „Taniość”]

				 Taniość gdy mają towary,
				 snadź w nich jakie są przywary.

Pomiar

[T 11: „Targowy”]

				 Targowy jest jarmarczny czas,
				 pilnuj więc swego każdy w czas.
[T 12: „Tatarka”]

				 Tatarka tylko w brzuchu miejsce zawali;
				 flis, cepak, także furman w sytości chwali.
[T 13a: „Taksy”]
O TAKSACH RÓŻNYCH,
NA WIKTUALIA SPRAWIEDLIWYCH,
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Taksa dobrym rządem więc sprawiedliwością,
wagą przy słuszności, bliźnim życzliwością.
Na kim ta jest zwierzchność, pomiarem należy,
swywolnej drogości skromnością zabieży.
Bo w tej licencyjej jak chcą, tak przedają,
a ludzie ubodzy stąd w nędze wpadają.
W którym pożywieniu ta ich intencyja:
żywot ‹w› korzyść mieniem; wszytka substancyja
i samo sumnienie wiąże do tej prawdy,
rząd rządem jaśnieje z skutecznej porady.
Więc dla tej drogości kupcy i rzemiosła
drożej się trzymają, żeby ich część doszła
z odwagi zarobkiem, tudzież i za pracę,
ponieważ przekupni ostre mają szwajce.
Jakoż tedy Pan Bóg ma dać urodzaje,
gdy złość ludzka w drogość ubogim przedaje.
Za nic i obfitość, gdy bez uczestnictwa;
choć z daru świętego, większe są ‹z› łakomstwa

Dla sprawiedliwości taksa
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				 uciskiem pospólstwa, gdy cena na targu
		 20		 i taksatorowie są też nie na borgu.
[T 13b: „Taksy”]

				
Na stany różne 				
				
				
		 5		
				
				
				

O TYMŻE KONTUNUACYJA

Taksa jeszcze potrzebna nie tylko dla wiktu –
jest konsyderacyją, gdy w słusznym przybytku;
bez czego się pospólstwo obeść więc nie może,
dlatego tedy urząd wygodą pomoże.
Więc pomieniona taksa na kuchnią i dzbany
i jeszcze potrzebniejsza, i na inne stany,
względem prawa i zdrowia jako w krajach cudzych –
wszytko w pomiarkowaniu jest na wiele innych.

[T 13c: „Taksy”]
KONTYNUACYJA W TEJŻE MATERYJEJ
Zabieżenie
drogości

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Ma być ujma przekupek, co na rynku siedzą,
bo gdy ich jest najwięcej, ludzie bardziej nędzą.
We dwójnasób przedają te przekupne rzeczy –
niechaj według sumnienia będą mieć na pieczy.
Przez trzy ręce dopiero do kupna przychodzi
w miastach obywatelom, rzecz sama dowodzi.
Na mil kilka za miasto te baby zachodzą
dla swojego przekupstwa, w czym ludzi zawodzą.
Więc instygatorowie z urzędu wysłani,
które trzeba przestraszyć, kozłów jak barany.

[T 14: „Tęcza”]
O TĘCZY NA POWIETRZU DESZCZOWEJ

				
				
Opisanie znaku 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Tęcza jasno świtna jako łuk napięty
na powietrzu świeci. Z podziwieniem zdjęty
każdy, kto ją widzi, więc przymierza znakiem
od potopu świata – jest wieńcem i krzakiem.
W różnych swych kolorach z trzech rzeczy złożona:
z słońca, z rosy, obłok; od Boga stworzona
ludziom na pamiątkę, za grzechy karanie
przed oczyma mieli dowodne zbawienie.
Podczas deszczu bywa we dnie, także w nocy,
ziemię posiłkując od Boga z pomocy.
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[T 15a: „Ten”]

				 Tego już działo nie ubije,
				 gdy kogo piorun już zabije.

Kazus

[T 15b: „Ten”]

				 Ten jest prawdziwym szlachcicem,
				 kto przestrzega cnoty wieńcem.

Powaga

[T 15c: „Ten”]

				 Ten bywa rycerz w przyjaźni,
				 gdy za ojczyznę w boju odważny.

Mężność

[T 15d: „Ten”]

				 Ten jest zgoła zawsze szczęśliwym,
				 kto swojej fortuny myśliwym.
[T 15e: „Ten”]

				 Ten już niech prawie karci,
				 kto komu daje z garści.
[T 16: „Teologija]
O TEOLOGIJEJ, ŚWIĘTEJ NAUCE WYBORNEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Teologija święta – istotą mądrości,
bowiem w dziełach duchownych chwalebnej miłości
jest nauką, filarem wiary chrześcijańskiej
Kościoła powszechnego, dowodem Niebieskiej.
Stąd ją jaśnie zbawieniu pomocą oświeca,
gdy w głębokich kwestyjach jest jak jasna świeca
przeciw herezjarchom; widok sprawiedliwy,
gdzie treść Pisma Świętego skutecznie życzliwy.
Jak słońcem samej prawdy słowa z przedwiecznego:
nadto cóż już być może pożyteczniejszego?

[T 17: „Testament”]
O TESTAMENTACH, LEGATACH PO ZMARŁYCH
UWAGA

				 Testament w skoniu prawie umarłego
				 zawsze zwierciadłem niech będzie żywego,

Obmyślenie
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sprawiedliwością przy egzekutorach,
bez wszelakich krzywd, bez wszelkich faworach,
samą słusznością co należy komu,
w satysfakcyi w swych częściach i w domu.
Jak w intercyzach także i w kontraktach,
przy inwentarzach, obligach i kwitach
kombinacyją dochodzić rachunkiem
według sumnienia; będzie głośnym dzwonkiem,
co by miało być sierot ukrzywdzeniem,
także kościołom, innym ubliżeniem.
Oddać i czynić, przywiódszy do skutku,
aby testament w swym doszedł użytku.
Lepiej tu na tym miarkować się krydką,
niż w onym świecie nie było z lubryką.
Kiedy na oczy tam stanie delator,
przy jasnej krzywdzie będzie instygator.
Pokaże fałsze, jakie w nich są, zdrady,
więc opiekunów dekretują wady.

[T 18: „Tonąć”]
Uwagi

				 Toniący w jakim razie wiszu lub się miecza chwyta,
				 nie uważa w ratunku, innej pomocy nie pyta.
[T 19: „Torowny”]

				 Torownego się gościńca trzymać,
				 a błędnej ścieżki zwyczajnie mijać.
[T 20: „Toruń”]
TORUŃ, MIASTO PRUSKIE SŁAWNE KORONNE
Urząd sławą stoi

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Toruński herb – trzy wieże i z bramą otwarte,
sprawą, rządem przy skutkach sławą niezawarte.
Miasto piękne, pozorne, wyniosłe ludzkością,
przyznać obywatelom, bo zdobią zacnością.
Lud wielce przyjemny, dowodem ozdoby –
przyzna to ze mną każdy – z doświadczonej próby.
Miasto w swym ochędóstwie wielce stąd ozdobne,
gdy swym statkiem, powagą jest zawsze sposobne.
Securitas w dzień, w nocy przy sprawiedliwości,
ludziom stąd jest wygoda z chwalebnej mądrości.
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Każdy jest swego panem i swojej własności,
uskromieniem swej woli, władzą swej zwierzchności.
To piszę, w czym doznałem, swoim tam pomieszkaniem,
mając urząd skarbowy przyjaźni ich zyskaniem.

[T 21: „To więc”]

				 To więc pewniej gdy stoi za moje,
				 kiedy sobie zażyję za swoje.

Wygoda

[T 22: „Towarzystwo”]
O LUDZKIEJ KONFIDENCYJEJ
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Towarzyszenie z kim zbyteczne
nie zawsze bywa skuteczne.
Więc towarzystwa złego uchodź,
w kompaniją taką nie wchodź.
Towarzystwo lecz ‹z› uważnymi,
konfidencyja z statecznymi.
Ile nie z równym więc lekkością,
nie uchodzi to i ludzkością.

Wiara wiarą

[T 23: „Trafić”]

				 Trafi swój na swego jak kosa na kamień,
				 mieć się na baczeniu abo tę napaść mień.
[T 24: „Trąba”]
O TRĄBIE PRZY SWOJEJ REZONACYJEJ GŁOŚNEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Trąba jest wesołością, na trwogę zaś głośna,
więc też i przy pogrzebach przy dźwięku żałosna.
Trąba prawie swym głosem człowieka przeniknie,
w trwogach serca dodaje i na gwałt wyniknie.
Mojżesz w starym zakonie w obozie swym głosił,
nieprzyjaciołów różnych poboiskiem znosił.
Z niego ten jest instrument pobudką rycerstwa,
jak na ogień, na trwogę, stąd karcił karcerstwa.
Straszniejsza na ubogich na dopałki termin,
społem gdy wojna – ogień, stąd się zwykł trwożyć gmin.

Bando znakiem trwogi
i ogłoszenia
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[T 25: „Tron”]
O TRONIE SALOMONA, KRÓLA IZRAELSKIEGO,
UWAGA

Aluzyje ex S[ancta] Scriptura

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		

Tron wzór Salomonów, miejsce dla mądrości,
placem jest do rządu i sprawiedliwości.
Dzieła są wysokie, słyną w Izraelu
w świątnicy; w rycerstwie używał fortelu,
w ziołach, kamieniach, w naukach był dzielny,
w przypowieściach składny, roztropności pełny.
Więc z narodów różnych dotąd są przyznaniem
te wszelkie akcyje prawie z podziwieniem.
Co więc chwalebnego z Boskiego przejźrzenia,
dar jest wszechmocności świętego sumnienia,
Jozue waleczny, Mojżesz był dzielnością,
Dawid w nabożeństwie, Salomon mądrością,
Samson zaś był silny, a Job cierpliwością,
Abram pobożnością, Jakub więc miłością,
Izaak powolnością, a Józef czystością.

[T 26: „Trucizna”]
O TRUCIZNACH PEWNA PRZESTROGA
Zdrada, złości
i odwaga

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Trucizną kogo otruć jawne to zabójstwo,
dowodny kryminał, na sądy złoczyństwo.
Przeto przez jaką nagłość, gdy trup przy swej śmierci
z pewnego już dowodu, znakiem nie wykręci –
wyda go sam trup w oczach, ten sekret nietajny,
krew pomstą przy zabójcy rzuci się i z rany.
Medycy, cyrulicy przez anatomiją,
jeśli w tym jaka zdrada na tę alchimiją,
wyniknie tego dowód, próba właśnie pewna
dojdzie więc i świadectwem nić do kłębka jawna.
Bo o taki kryminał kat ćwiertuje ćwierci,
o takie okrucieństwo nikt się nie wywierci.
Więc mlekiem kozim gasić te jadowitości
co prędzej, zabiegając od śmierci nagłości.
Mieć tę swoję ostrożność w jedzeniu i piciu
z naczynia porcyjany – są dobre w użyciu.
W kuchni zamykać potrawy; w przynoszeniu jadła
żeby jaka pomucha na to nie przypadła.
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[T 27: „Trudna rzecz”]

				 Trudna rzecz znosić przeciwności w przygodzie,
				 jak przyrodzonym apetytom, choć w zgodzie.

Nota

[T 28a: „Trudno”]

				 Trudno ta więc zmoże wraz naturę zgoda,
				 czyli z ogniem zbędzie osobliwie woda.

{Prz}eciwność

[T 28b: „Trudno”]
SZKALOWANIE BLIŹNIEGO

				
				
				
				
		 5		
				

Trudno więc gęby powściągnąć,
kto złość nad miarę wyuzda;
na jaką zemstę mrugnąć,
kiedy się z Bachusem przyda:
jest przypadek nieszczęśliwy,
zgubą domu nieżyczliwy.

{Le}kkość

[T 28c: „Trudno”]
O TEJŻE LEKKOŚCI POWTÓRZENIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Trud trojakim mieczem zły człowiek zabija:
w sławie, mieniu, zdrowiu; bliźniego przebija
w serce do żywego, więc na to umiera.
Na swojego dusze sumnienie zabiera
wieku więc takiego, zapamiętałego
być w grzechu piekielnym, okrutnie zjadłego,
gdy ani na Boga, ani na bliźniego:
co za koniec tego człeka bezbożnego!
Odpuścić to trzeba, jednak z nim z daleka,
w przyjaźń okazyją więcej nie wynika.
Gorszy przeto język nad wszytkie gadziny,
jadowitszej złości nieszczęsne godziny.

O tymże

[T 28d: „Trudno”]

				 Trudno zawsze być wesołym,
				 trudniej i tchórzowi śmiałym.

Odmiana

[T 28e: „Trudno”]

				 Trudno z musu kogo wodzić,
				 gdy sam o gwałt nie chce chodzić.

Niedbalstwo
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[T 29: „Trunek”]
Pijaństwo

				 Trunek zbytni odmieni mowę,
				 gdy szaleństwem zagrzeje głowę.
[T 30a: „Trybunał”]
O TRYBUNALE KORONNYM, OŚWIECONYM,
Ś[WIĘTEJ] SPRAWIEDLIWOŚCI

Asekuracyja
ludziom

				
				
				
				
		 5		
				

Trybunał, sąd – zwierzchnością, skutkiem, możnością,
pozorną światu słynie sprawiedliwością
w doczesności; w swych krzywdach jest dostateczny,
dla czci, dobrego mienia, zdrowia bezpieczny,
stanowiąc między ludźmi wszelkie trudności,
więc do uspokojenia były w jedności.

[T 30b: „Trybunał”]

				 Trybunał generalny na sąd całego świata,
				 czy już bliskością gdzie jest, wkrótce skracając lata?
[T 31: „Tryumfy”]
O TRYUMFACH ZWYCIĘSTWA WOJENNEGO
NOTA
Domniemane
tryumfy

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				

Tryumfy zwycięstwa nad nieprzyjacielem
dwojaki stąd bywa, gdy żadnym mścicielem
nie będzie wetował powtórnego szczęścia
do boju na powrót próbą swego przyścia.
Głośna sława państwu pociech rozmnożeniem,
szczęśliwym pokojem, stąd więc powodzeniem
ludziom w swych osadach, gdy ubezpieczeni
dla dobrego mienia będą uraczeni.
Rzymianie świat wielki w swój rząd zwojowali,
‹z› wesołą radością nazad powracali
z wielkimi dostatki, z nich obfitowali –
pełny Rzym bogactwa stąd naładowali.
Których wjazd do Rzymu w tryumfach, wyniosłość
srogimi pompami, nad zamiar wspaniałość –
niepodobna większych; przepadły użytki
te potem w ruinę – takie były zbytki.
Nawet i sam naród dla swej wyniosłości
z domowej różności nie będąc w jedności.
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Seneki
Seneka narzekał tych tryumfów zbytnich:
consid[erationes]
„Cieszcie się z nieszczęścia, z przyszłych swych utratnych –
mówiąc. – Częstokroć by więc z tego tańca
nieszczęściem przypadło do samego końca”.
Julijusz pierwszy
Z Julijusza pierwsze nastały tryumfy
do tryumfów
w Rzymie po sukcesach, płakały je nimfy.
Podobnym sposobem Tamerlana wojny:
Turczyna zwojował, był animusz sforny;
Tamerlana
wziąwszy Bajazeda, na konia wstępował
z Bajazedą akty
po nim jak po stopniu, nad nim tryumfował.
Inni wojownicy w swych dziełach doczesnych
prędko więc skończyli, zabywszy się wiecznych.
Bogu cześć należy, przez którego wojny
z wszechmocności dzieła słyną do obrony.
Jemu dzięki, chwały, a nie swoim siłom:
przywłaszczać nie godzi – niech to służy wielom.

[T 32a: „Trzeba”]

				 Trzeba ile zrzędzie w fantazyi wygodzić,
				 jako więc wrzodowi w marności choć ugodzić.

Zrzędy

[T 32b „Trzeba”]

				 Trzeba żyć właśnie każdemu przykładem,
				 statecznym umysłem – stąd samym dowodem.

Przykład

[T 33: „Trzymać”]

				 Trzymaj właśnie, coś uchwycił,
				 kupiec szczęściem gdy nie zmycił.

Ostrożność

[T 34: „Trzyźwość”]
TRZYŹWYM LUDZIOM GODNY ZAWSZE UPOMINEK

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Trzyźwość – żywot anielski, prawie osobliwy
klejnot; kto go przestrzega, zgoła świątobliwy.
Skarb to będzie bogaty trzyźwość nieoszacowana,
więc takiego nie potka żadna już odmiana.
Trzyźwość jest pewną sławą, gotowe honory,
tym sama wyniosłość ma swoje fawory.
Spólna trzyźwość z pokorą, szacuje ją cnota
wszędzie święta i zacna, ma otwarte wrota.

Pochwała
trzyźwości
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Przykładem uczciwości być zdrowym na świecie,
albowiem każdy pijak umarł światu, przyznajcie.
Trzyźwość jak w miernym życiu tacy sobie wierni
i pewnością zbawienia duszy są swej pewni.

[T 35: „Tu bliżej”]
TAMQUAM CRAS MIGRATURUS HABITA
Memoryjał

				 Tu bliżej niż dalej, bo śmierć żywot dzieli,
				 od wszytkiego prawie człowieka oddali,
				 którego jeno cień, gdy na schyłku życie.
				Po: Vivat! – na mary dzwonią, panie bracie.
		 5		 Zbiór wszytek – koszula, trunna na trzy łokcie,
				 więc więcej na duszę niż na ciało róbcie.
[T 36: „Turek”]
O TURECKIM CESARZU PORTY OTOMAŃSKIEJ

				
				
				
				
		 5		
				
Wiara 				
				
				
		 10		
				
				
				
				
Nota 		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				

Naród do uwagi

Turek głośny to kurek, na odmianę pieje,
gdy sprośność niedowiarstwa po pogańsku żyje.
Turcy prawie jak szczurcy we dnie, także w nocy,
psują, niszczą, pustoszą – nieprzyjaciel w oczy.
Jaką to górę wzięło! Zelżywość bezbożna
naprzeciw chrześcijanom już prawie nałożna.
Więc fałszywym Mahomet prorokiem się udał,
obłudną zdrad chytrością sektę swą wyuzdał.
Świat obszerny zaraził swoim otomaństwem,
z różnych wiar Alkoranem złożył okrucieństwem,
skliił go w zaślepieniu obrzędem pogańskim,
więc przymioty z punktami podobne szatańskim.
Zły gołąb czarny duchem poszepnął do ucha
do tejże przewrotności, przeto sekta głucha.
Wiary, słowa nikomu w traktatach zachować,
owszem, chrześcijan kłócić, na nich się szańcować.
I posłów cudzoziemskich jaką zelżywością
jak ich zwykli traktować, przyjmować chytrością,
z hardej pychy zniewagą nad prawo narodów –
czy-li się to tak godzi? – swych tyrańskich mordów.
Nie jako ludzie z ludźmi takie obyczaje
używać nierozumem pogańskie zwyczaje.
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Turcy są przychodniowie, ziemi swej nie mają,
w wszelkich krajach królestwa urywczo trzymają.
W którym państwie niezgody – oni się wmieszają,
w Medę, Grecyją, Węgry dzierżą i trzymają.
Przez ten sposób wiele państw zdradnie ogarnęli,
w ciężkim jarzmie część świata jęczy w ich niewoli –
Azyja z Europą, w częściach i z Afryką,
prawie obywatelom w tyraństwie są męką.
Zjadłą swą uwziętością bez przestanku iści,
ogniem, mieczem świat psując, więc na niego wszyscy.
Bóg zdarzy wszechmocnością, jak się teraz wiedzie,
kiedyśkolwiek za czasem na koniec mu przyjdzie.
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Przychodniowie

Uwagi

[T 37: „Trahedyje”]
TRAHEDYJEJ TEGO WIEKU TERAŹNIEJSZE[GO]
NOTA
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Turków zwojowanie przez niemieckie wojska,
których dobrze gnębią; w Węgrzech sławna klęska,
dobrze, gdyby inni w swej koligacyjej
ze wszech stron na niego w jednej intencyjej.
Trahedyje w domu w konsyderacyjej,
ile tych są czasów notą refleksyjej.
Jeżeliby kiedy w tym pomiarkowaniu
takich użyć akcyj prawie w rokowaniu
i ludzie czytelni, które takie wieki
niechaj do przyznania, jakie teraz męki
nad swoim ubóstwem przy ich niewinności
przez te zamieszania zostają w różności.
Myślą uważając naprzód same lata,
w jakim się znajdują w tych odmianach fata,
łączyć z urodzajem, a potem swobody
więc przy upewnieniu, jakie są wygody.
A z prywaty w kłótniach, w dziełach jakie stroje:
niemasz prawie prawdy – i w szczerości zbroje.
Świat, ach, pomieszany w swoim rozdzieleniu,
ponieważ osadny wszędzie w zatrwożeniu.
W uśmierzeniu trudne, prawie jak z przewłoką,
już w starożytności utratą daleką

Świeże rozruchy
na świecie

Trahedyje
w swym państwie

Scysyje najgorsze
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Starożytność
cnoty ginie
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zwyczaje odmienne, niezwyczajne w cnotach,
dla ubezpieczenia w takowych obrotach.
Każda rzecz oporem jako na przemiany –
w tym nierozgarnieniu jawne są odmiany.
Więc co za tym idzie, jak sobie winszować?
Co tego za koniec? Czego się spodziewać,
żeby bez odmiany? Daj, Boże, obronę!
Chyba to wszechmocność doda w tym zasłonę,
bo co w samym w skutku, wiedząc, jak się działo,
co miało być wczoraj, to się już dzś stało.
Atoli, że Turczyn odniósł swoje plagi,
który chrześcijaństwu bywał zawsze srogi,
zniżony jest z Nieba dla jego tej pychy,
podobno też będzie na długi czas cichy.
Spuścił bardzo kwintą, ledwie do obrony
stawić może wojsko dla swojej zasłony.
Gdy kilkaset pierwej bywało tysięcy,
teraz ledwie ich część; i to jak do sieci
ginie tego wiele przy swoim upadku,
dla swego zwycięstwa, bez znaku i skutku.

[T 38: „Turkus”]
Cnoty kamienia

				 Turkus, kamień do szczęścia, ma swój pozór w farbie,
				 kto go więc zażyć umie, zażyje w potrzebie.
[T 39: „Twardowski”]
TWARDOWSKI, W SWOJEJ POEZYJEJ AUTOR

Styl poezyjej

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Twardowskiego składy, alembik od dawnych,
polerownym stylem przedestylowanych,
gładszą poezyją, uważając wiersze,
które są dowodem od autorów pierwsze.
W różnych materyjach wyrażeniem tego
w wielu księgach style do należytego
są wydane na świat prace do czytania,
które przeczytawszy, nie trzeba pytania.
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[T 40: „Twarz”]

				 Twarz cerą łacno wynurzy,
				 gdy w sercu komu się burzy.

Cel

[T 41: „Twierdzić”]

				 Twierdzi upornie, gdy przeciwko prawdzie,
				 więc ujść konfuzyjej, inaczej się znajdzie.
[T 42: „Tyranowie”]

				 Tyranowie nie mają w miłosierdziu miejsca,
				 dopieroż w słuszności w prawdzie szukać iszcza.
[T 43: „Tyzba”]
TYZBIE Z PYRAMUSEM W ŚLEPEJ MIŁOŚCI
HISTORYJA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Tyzba, będąc w kochaniu społecznie z Pyramusem,
nieostrożnie oboje podrwili geniuszem.
Nie tak lwica przechodem, kiedy nie według czasu,
bo w miłości omyłką nabywają też kwasu.
Przeto uchodzić w żądzy ile z zbytnej miłości,
bo są zdradne zaloty; być w niepewnej trudności
samałówką nie było więc do takiego błędu –
afekt uprzedził zgubą, z śmiercią nie dojdzie rządu.
Wprzód ona niżeli on mieli być na swym miejscu,
więc chusta była znakiem do śmiertelnego placu.
Trudne są, gdy niezgodne, boć i czas wszytko płaci,
gdy nie w pomiarkowaniu honor, zdrowie utraci.

Afekty omylne

[T 44: „Tytuły”]

				 Tytuły domniemane pycha je wynosi
				 dla próżnej tylko chwały, lekkością roznosi.

Prywata
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ROZDZIAŁ XX.
Na literę U[-W]
[U-W 1: „Wakanse”]
O WAKANSACH KORONNYCH
NOTA
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Wakanse po zmarłych – bywają różności
w państwach między królmi, nie według możności.
Więc na jeden wakans będzie ich tak wiele
na konkurencyjej, jak w młyn, kiedy m‹i›ele.
Stąd są malkontenci pomstą – trzeba użyć
fakcyje gotowe, zamieszać i sprzeczyć.
Więc w tym po wenecku inwidii uchodząc,
mając kandydatów, do kresu przywodząc
sposobnych do tego, niech biorą z kielicha
ceduły na godność – stąd nie będzie licha.
W pojednaniu rzeczy od Świętego Ducha
nad wszelkie zawody stanie się otucha.

[U-W 2: „Ubić”]
Dysymulacyja

				 Ubiwszy, nie dasz czasu i do żalu,
				 drugą cierpieć boleść niepomału.
[U-W 3: „U Boga”]

				 U Boga jest wszytko czym żyjemy w ręku –
				 nie jest w naszej mocy do samego wieku.
[U-W 4: „Ubogi”]
O JAŁMUŻNACH ŻEBRAKOM UBOGIM KONSYDERACYJE

				
Uwagi 				
				
				
Krew ubogi‹ch› 		
5		
ohydą
				

Ubogi ułomnością żebrze w imię Pańskie;
miłosierne uczynki prawie chrześcijańskie
czyń dobrze potrzebnemu, podawszy mu chleba,
który będzie zbawieniem i torem do Nieba.
Ubogiego, choć swego, i swoi nie znają,
strzec przeto swojej biedy, bo jej stąd doznają.
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Cierpią ubodzy nędzę przez swój niedostatek,
bogaci – dobrowolnie, kiedy przez niestatek.
Bowiem pyszny ubogi więc taki niesłuszny,
kiedy z swojej krnąbrności do złości posłuszny.
W Chinijej, wielkie państwo, tam niemasz żebraków,
za wstyd jeden z sromotą słyszeć o próżniaków.
W każdym stanie pracują: ręką, nogą, okiem,
ślepi nawet niepróżni – w młynach robią mrokiem.
Tych dają do szpitalów, którzy są ułomni
na wszelkich swoich członkach, gdy w siłach niezmożni.
Na porządku w tym zgoła rzecz wszytka należy:
niech każdy w swej potrzebie przemysłem zabieży.
W cudzych krajach włóczęgów ani w chrześcijaństwie
na oko ich nie widać, dopieroż w pogaństwie.
Tu zwyczajnym nałogiem już się w to włożyli –
ani służyć, ni robić, żeby się włóczyli.
Z młodu więc dorobkiem przysparzać należy
wygadzając starości – potrzebie zabieży.
Oszczędnie zbierać, chować, nie wszytko też przejeść,
życie swoje miarkować, w biedę ją nie przywieść.
A gdy wątku nie stanie, do fantów przychodzi,
do zbywania po trosze, a w tym się zawodzi.
Lepiej oraz uczynić, bez czego się obeść,
zgromadziwszy tę sumkę, na pożytek przywieść,
na interes dać komu; gdy przyjdzie choroba,
więc dopiero użyciem wygodzić potrzeba,
dopieroż na samą śmierć; mieć się na baczeniu,
jakoby w tym swej duszy wygodził zbawieniu.

Nota

[U-W 5: „Uczyć”]
O NAUKACH MĄDROŚCI NABYWANIU
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Uczący preceptor, kiedy więc mniejszych
stąd nawyknie z nauk, i sam się większych
dojdzie już na rozum; młódź nie tak łacno –
dlatego i w szkołach ćwiczą niesmaczno.
Więc przeto uczony ciężko się żywi,
ponieważ u panów worek jest krzywy.
Douczyć się wszegdy nie jest sromota,
bo do nauk nie są w skrytości wrota.

Promocyja
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				 Gdy nie douczysz się przez swoje wieki,
		 10		 kiedy końca w nauce nie masz na wieki.
[U-W 6: „Ucieczka”]

				 Ucieczka z wojny, by też do znoju,
				 trzeba ponowić nawrót do boju.
[U-W 7: „Uchodzić”]
Ostrożność

				 Uchodzić przed wilkiem snadnie,
				 alić zaś niedźwiedź przypadnie.
[U-W 8a: „Uderzyć”]

Cel

				 Uderzywszy w stół pięścią, nożyce się głoszą:
				 kto się w czym poczuwa, z prawdą się więc znoszą,
[U-W 8b: „Uderzyć”]

				 Uderzysz kogo z swej zapalczywości,
				 gotowy kłopot nie bez zelżywości.
[U-W 9: „Wendeta”]
O WENDETACH RÓŻNYCH
RZECZY DO UWAGI

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Wendety w ulicach – potrzebnym wygoda
lub korzyść; z uszczerbku trafia się przygoda.
W domu przez czeladź za lada co zbędzie,
iszcza w tym uprzedzi, kto lekko nabędzie.
Wendety przy licach, a u Żydów gorzej –
są więc jako w przepaść, niejeden się sparzy.
Wendety zwyczajnie wielu składem psują,
a z owymi się zaś zgubnymi pasują.
Przeto z ostrożnością mają się mieć ludzie –
tak w domu, jak i ci, co siadają w budzie.

[U-W 10: „Wenus”]
O WENUSIE,
ZNAMIENITYM PLANECIE POWIETRZNYM
Natury własność
do pohamowania

				 Wenus na powietrzu, planeta wyborny,
				 w swej własności gwiazda, w skutkach niewydworny,
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silny jest pomocą wszelakim rodzajom:
krzewi, rodzi żyźnie zwykłym urodzajom.
Więc z influencyjej natury stworzeniem,
pobudką w miłości, przywodzi pragnieniem.
On więc rozkosz mnoży, Kupido jej płuży,
gdy na myśli muzy, stąd chorobne guzy.
Lecz rozum od tego, mieć go na baczności –
niech będzie hamulcem, wstrętem w tej różności.
Na wszytkim utrata jest rzecz niebezpieczna,
niepowetowaniem stąd ohyda wieczna.
Wenus gdy z Bachusem przymierza złączeniem,
takim już świat ginie w krótki czas skończeniem.

[U-W 11: „U dworu”]

				 U dworu możnego wszytkiego dostatek,
				 wytrwać tylko trzeba – ten jest w tym przydatek.
[U-W 12: „Ufny”]
IN TE, DOMINE, SPES MEA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Ufna jest tylko w Bogu prawie nadzieja –
na bożnym westchnieniem nigdy go nie mija.
W troskach, w utrapieniu, w nabyciu pociechy,
kto skutecznym sercem żałuje za grzechy
winnym się uznając, swoje przypomniawszy,
namiętności w życiu cale porzuciwszy –
zły duch oszukany w swojej samołówce,
sidła ustępują na niesforne hufce.
Stąd są szczęśliwością od ziemskiego gaju,
a do Niebieskiego przenoszą się raju.

Uwagi

Nota

[U-W 13: „Ufać”]
VERITAS PERSUADET ET PRAECUSTODIT;
Z PRZYKŁADEM Ś[WIĘTEJ] EGIPCYJAKI

				
				
				
				

Ufać prawdzie można według kogo cnoty,
byle zaś z nieprawdy nie były obroty.
Prawda w oczy kole, kiedy przy słuszności
na chrzcie wiara dana więc dla pobożności.

Nota
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Ś[więtej] Egipcyjaki wizerunk
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Przykład jasny świadkiem jest tego dowodem
cnej Egipcyjaki, wizerunk powodem
do wzbudzenia żalu za grzeszne występki.
Niemal lat pięćdziesiąt jasne są postępki,
gdy żal przy pokutach ścierpiała statecznie,
w poprawie żywota zasnęła też wiecznie.
Do chwały Niebieskiej niewymowne rzeczy
przykład jest grzesznikom, kto się ma na pieczy.
Przeto my też wszyscy idźmy tymże wzorem,
niechybnie tej drogi zażyjemy torem.

[U-W 14: „Ugodzić”]

				 Ugodzi utrapienie każdemu więc wszędzie
				 lubo podobieństwa do tego nie będzie.
[U-W 15: „Ująć”]

				 Ująwszy komu nad zamiar obroku,
				 wygodą nie zdąży w podobnym już kroku.
[U-W 16: „Wirgilijusz”]
O WIRGILIJUSOWYCH RÓŻNYCH OPERACH
NOTA
Wymysł do
konceptu
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Wirgilijuszowe w materyjach wiersze
o niebieskich sferach – z dawności czy pierwsze?
Wyraża różności o dziwnych odmianach
w różnych trahedyjach, wymyślnych przemianach.
Sztuczne są koncepta, w tymże przemienieniu
wiele się znajduje, wszytko w rozróżnieniu:
Europa w krowę więc ku pożytkowi
lub w inne zwierzęta w poczet żołądkowi.
Najgorsza ta postać, kiedy z damy Bachus,
w domu wiele z tego utrapieniem pokus,
gdzie już ani statku, ani ućciwości,
prawie jako w giełdzie, bez wstrzemięźliwości.

[U-W 17: „Ukraina”]
O UKRAINIE W PAŃSTWIE POLSKIM
Kraj zacny, lecz
uporny, do buntu
skłonny

				 Ukraina jest głośna w swoim państwie,
				 w kraju obszernym, także i o męstwie.
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W rolnych swych polach ziemia obiecana
i w urodzaju prawie niezwyczajna,
miodem a mlekiem we wszytko obfita,
do wszelkich wygód dostatecznie syta.
Polski to spichlerz w pomoc królestw drugich
w zbożach dodając, obfitością mnogich.
Teraz w pustyniach, we wszytkim odmiana
przez jej zniszczenie, już nie tak przyjemna.
Wiara a bunty tego jest przyczyną,
stąd harde złości, a upór ruiną.
Jak wiele osad i niewinnych ludzi
do krwie rozlania dotąd ich przywodzi!
Zapamiętali w swojej bezbożności,
gdy przyść nie mogą do dawnej możności.
Ogień więc w popiół osady wyrzuca,
lud marnie ginie, w pustynię obraca.
Jedni w niewolę, drudzy przez miecz giną,
w ręce pogańskie – dusz ich stratą słyną.
Żal tylko sercu krajów takich straty,
czas się obaczyć ostatniej utraty.
Krew chrześcijańska utrapieniem więcej,
która w pogaństwie, w jarzmie ciężkim jęczy.
Więc ku zwierzchności, do pana własnego
szczerze się udać Królestwa Polskiego.
Duchowni w cerkwiach w swych budzić kazaniach
i przywodzić ich prawdą w napomnieniach.
Niech się ocucą ze snu do dawności
w swym własnym kraju w pokoju, jedności,
budowne dawne stanowiąc futury,
aby w nich żywność, były żyzne fury.
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Uwag‹a›

Nota

[U-W 18: „Wigilija”]

				 W wigiliją śmierci promocyja bieży:
				 przywilej na godność – on w kośnicy leży.

Przed
ś‹m›ie‹r›cią

[U-W 19: „Ukrzywdzony”]

				 Ukrzywdzony swej szkody wetuje,
				 a na chciwego śmierć się gotuje.

Nota
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[U-W 20: „Ukrzywdzić”]
O KRZYWDACH SZKODLIWYCH BLIŹNIEGO

				
				
				
				
O krzywdach 		
5		
nota
				
				
				
				
		 10		
				
				
Krzywda
krzywdą

Ukrzywdzisz łakomstwem w czymkolwiek bliźniego,
swego w tym zawodzisz wieku bezbożnego.
Świecą gore w oczach złe twoje sumnienie,
do szczęścia zaraza, a w zgubie zbawienie.
Więc szkodęś zawinił, trzeba ją nadgrodzić –
uchodź tej swej hańby, nie chciej się przywodzić.
Skarży na to, woła, na pomstę stąd godzi,
kiedy narzekaniem swój gwałt w tym dowodzi.
Do sprawiedliwości głos jego przenika,
upór do nadgrody upadkiem wynika.
Oddać cudze własne, gdy nie twoje rzeczy,
co komu należy – mieć się w tym na pieczy.

[U-W 21: „Ulgnąć”]
Kazus

				 Ulgnąwszy jak w błocie, ratować się każe;
				 im się bardziej dźwiga, tym się gorzej maże.
[U-W 22: „U leniwych”]

				 U leniwych lekkomyślnych zawsze święto
				 do wygody; pożytek mu za to wzięto.
[U-W 23: „Umarły”]
O UMARŁYCH ZAWSZE ŚWIEŻA PAMIĘĆ MA BYĆ
W PACIERZU

				
				
				
Dobre 				
wspomnienie
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Umarłym dać pokój, chyba dobrym wspomnieniem,
pacierzem, jałmużną – duszy będzie zbawieniem.
Od doczesnych wygód, od wszytkiego już odbiegł,
już w pokoju wiecznym swój zbawieniem grób zaległ,
w którym więc umarli dotąd odpoczywają,
bowiem na Dzień Sądny wskrzeszeni powstają.
W oczach u młodego grozi śmierć pewnym czasem,
dopieroż starego, gdy mu już jest za pasem.
Koniec wszytkich rzeczy do swego ciągnie kresu –
nie chybi momentu, każdy żyje do czasu.

[U-W 24: „Umysł”]
Nota

				 Umysł lub na dobre, lub na złe – wspaniały;
				 dla swego pokoju niech nie bywa śmiały.
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[U-W 25: „Wota”]
O WOTACH OBIECANYCH I POŚLUBIONYCH:
TRZEBA MIEĆ W OSOBLIWEJ OBSERWANCYJEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Wota, rzecz wielka – ślubiąc w obietnicy
iścić je potrzeba, ile gdy w świątnicy,
słowo prywatne, gdy zajdzie, szlacheckie,
dla uczciwości należy i miejskie.
Zgoła nie człowiek komu być niesłownym,
według sumnienia już być w prawdzie pewnym.
Daleko barziej wota ślubne Bogu
sprawdzić należy w samym prawie progu,
żyć przyzwoicie według tego stanu
w tym powołaniu, jak należy Panu,
miawszy swój rozum, pamięć, wolę i świat,
w czym nieodmienny ma być; niezwiędły kwiat
krzewić wonnością przy pobożnych cnotach,
ujść stąd zgorszenia w krewkości afektach,
nie być jak dziki – wylatując z klatki,
wrócić się zawsze trzeba do swej matki.
Na tę obligę miejscem powołania
dla swej wieczności, pewnego zbawienia,
chamaleonem nie być w swym niestatku:
nie zmieniaj farby, zostać przy początku.

Śluby ślubami

Uwagi

Nota

[U-W 26: „Uroda”]

				 Uroda rzadka, lecz osobliwa,
				 bez jakiej wady rzadko nie bywa.

Obraz

[U-W 27a: „Urodzaj”]

				 Urodzaj roczny stanowi rodzaj –
				 żywi, posila, nie mniej także sprzężaj.
[U-W 27b: „Urodzaj”]

				
				
				
				
		 5		
				

O URODZAJU POLNYM

Urodzaj praktyką coroczny na żywność,
siew kiedy z wygodą ma swój czas w sposobnoś‹ć›.
Gdy na sucho mrozy bez śniegu przypadną,
to będzie znak pierwszy na urodzaj zgodną.
Bowiem zaś mokradła, a ile w nizinie,
szkodę więc przyczynią, także i w płaszczyźnie.

Wygoda
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Kiedy się za ciepła zboża zakorzenią
na swoich zagonach, w korzyść zazielenią.
Do tego, gdy w marcu namniej bywa śniegu,
przysporzy stodołom, także zbożem w brogu.
Maik przepadlisty swym pomaga deszczem,
bez śreżóg, nawałnic – sierp ich będzie iszczem.
Po zimie zaś inszy czas, gdy jest pomierny –
tak w zimnie, jak deszczach – darzą się jarzyny.
Jest wiele w tym przygód na każdy urodzaj,
z powietrza wygodą ten podlega rodzaj.

[U-W 28: „Uryjaszowa żena”]
O URYJASZOWEJ ŻENIE PEWNA ZMIANKA
Okazyja
powodem

				
				
				
				
		 5		
				

Uryjaszową widząc król Dawid nadobną
przy kąpieli, z powodu afektem sposobną,
natura ma być w żądzy wstrzymaniem przy sobie,
jednak z oka w tym jest zgorszeniem w tej dobie.
Okazyja przyczyną, grzech tego powodem,
rozum więc niech zabieży przykładnym dowodem.

[U-W 29: „Urzędy”]
O URZĘDACH DLA DOMNIEMANEJ GODNOŚCI
NOTA
Odmiana

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Urzędy staraniem gwoli godności
lub szczęście rozdaje bez jej różności.
Do kupna urzędy, więc gdy nie z borgu,
będzie sprawiedliwość jako na targu.
Wiejskich urzędników odmieniać często,
w dochodach już będzie ze szkodą gęsto.
Urzędy zwyczajnie mają przewagę
przy sprawiedliwości – potem powagę.

[U-W 30: „U sądu”]
Nota

				 U sądu sprawa, w kuchni zaprawa,
				 z szkoły więc sława, w karczmie zabawa.
[U-W 31: „Ustąpić”]

				 Ustąp, kto niezdolny – gdy możniejszemu,
				 więc rządem mędrszemu, sposobniejszemu.
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[U-W 32: „Ustawy”]

				 Ustawami miasta i mężami stoją,
				 w nierząd zabiegłością swą armatną zbroją.
[U-W 33: „Ustawiczność”]

				 Ustawiczność wiele może
				 i obecność więc przemoże.
[U-W 34: „Usta”]

				 Usta często wymywać w dzień i na noc:
				 od szkorbutu w tym znaczna bywa pomoc.

Ochrona

[U-W 35: „Utrapiony”]

				 Utrapionemu większego nie dodawaj żalu,
				 jeślibyś sam chciał być wolnym od tego upału.
[U-W 36: „Utratnik”]

				
				
				
				

Utratnik, rozrzutny marnotrawca,
sukni nie wykupi swojej od krawca.
Utraci lekkość, prędzej zysk,
ledwie z chciwości będzie w pysk.

Lekkość

[U-W 37: „Uwięznąć”]

				 Uwiązł dłużnik w kredycie,
				 lekkość leży jak w błocie.
[U-W 38a: „Używanie”]

				 Używanie złe prowadzić,
				 dobrym rzeczom nie ma szkodzić.
[U-W 38b: „Używanie”]

				 Używaniem sobie miej się dobrze z prace –
				 gdy dobrym sumnieniem słuszna jeść kołacze.

Nota
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ROZDZIAŁ XXI.
[Literą] W
[W 1: „Wdowa”]
O WDOWIM STANIE SYNOGARLICZNYM
Stan wdowi
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Wdowa jako panna warunkiem czystości,
ostrożna bojaźnią dla wstrzemięźliwości.
Zwykła wdowa w mężach, będąc w tym probantka,
swą przebierać myślą, jeśli ją tak potka.
Boć jeśli w tym stanie dokucza morzysko
w gospodarowaniu, stąd w odmianę ciężko.
Bowiem wdowa ma być jak synogarlica
w swej trwałej czystości, bez znaku i lica.

[W 2: „Wdzięczny”]
Folga

				 Wdzięczne rzeczy kiedy wonne,
				 głowie będą stąd przyjemne.
[W 3: „Wendeciarki”]
O WENDECIARKACH – TANDECIARKACH BABSKICH

				
				
Wendeta skryta 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Wendeciarki baby jak zwodnice chodzą
z różnymi rzeczami, po przedażach zwodzą,
namawiając panie, jeśli ma co sprzedać
kryjomo przed mężem i na sztych ich wydać.
W każdym oszukaniu prawie się im wiedzie,
grosz na groszu sobie jako chcą przywiedzie.
We dwójnasób korzyść: Czy się to tak godzi?
Przy tym kłótnie z plotek, gdy z nieprawdy zwodzi.
Druga, i zarwawszy, ma to sobie lekce,
za grzech nie poczyta, z ostatkiem uciecze.
Ludzi więc zawodzą te sekutne baby,
ustawnie się swarzą, rzegocą jak żaby.
Gdzie zły duch nie może, to baba pomoże:
do zdrady ma wodze, a złością przemoże.
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Przeto wy, mężowie, miejcie się na pieczy –
kijem babę w pięty, niech z domu wyleci.
Ptak to sztuczny, baba – wie o Łysej Górze,
wie tam o gościńcu i o pewnej furze.
Najgorsze w płaszczykach poczwary sekutne,
a zawsze wzdychają jakoby dowodne,
pod którym jak wiele wynoszą więc z domu.
Sekretnie to czynią, nie powie nikomu
dla swojej obrady, pożytku większego,
by śladu nie było w spieniężeniu tego.
Kto się więc wda w sprawę z takimi więc baby,
taki będzie zawsze już na wszytkim słaby.
Trzeba je przeplenić, wziąć w kajdany – bierz! dzierż! –
a z miasta wystrzelić, nabiwszy je w moździerz.
Nie na wszytkie to jest, tylko co na takie –
są też bogobojne, nie każde jednakie.
Znajdują się z cnotą przy swej ućciwości,
przy bojaźni Bożej, przy wstrzemięźliwości.
Wendeta na duszy, wendeta jak lichtarz:
w groszach oszukanie, wyjawi to smętarz.

[W 4: „Węgierskie Królestwo”]
O WĘGIERSKIM KRÓLESTWIE
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Węgierskie Królestwo, sławne obfitością,
innym pomocą wygadza, możnością,
role ma bujne na wszelakie zboża,
nic nie dostaje, tylko na chleb noża,
wino i kruszce dostatkiem się rodzi –
każdy to przyzna, samą rzeczą widzi.
Odmianą wiary, niestatkiem są błędne,
przeto na pokój zawsze będą biedne.
Więc odmienili swej starożytności –
stąd im ochwiałe zostają wolności.
Dla tej odmiany dawnej świętej wiary
ta sama słuszność nie może bez pary
patrzyć w obłudę tych dysydentów,
na teraźniejszych przewrotnych studentów.
Które nauki czego więc dowiodły?
Do jakich ruin te złości przywiodły!

Kraj węgierski
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Żal tylko kraju i niewinnych ludzi
w niebezpieczeństwa, gdy większe przychodzi
na jaką zgubę, gdy się nie obaczą
w swoim uporze, jak nie ubezpieczą.
Stąd by przybyło te błogosławieństwa,
które warunkiem będą bezpieczeństwa.

[W 5: „Węgierska piechota”]
Szarża wojenna

				 Węgierskiej szarżej piechota – prawie lichota:
				 w piecu palić, drwa rąbać – ta ich ochota.
[W 6: „Węgorze”]

Sposób

				 Węgorze sztucznie w zamęcie łowią,
				 na inne ryby cicho więc mówią.
[W 7: „Wenecka Rzeczpospolita”]
WENECKI RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ

Rządy – sprawa
Wenetów

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Wenecka Rzeczpospolita swym jaśnieje rządem –
swym państwom, całemu światu, istotnym powodem,
więc też swe szerzą granice, które są dowodem.
Tym przykładnym wizerunkiem wciąż kierują przodem
polityką i rycerstwem na morzu i lądzie –
nietrudno o wiktoryję, gdy rycerskie ludzie.
Lew swe mieczem broniąc państwa przy zwykłym porządku
dlatego, że wszelkie akta przywodzą do skutku.
Rząd ich jest, może rzec, szkołą i przykładem świata,
więc pospólstwo stąd szczęśliwie zażywają lata.
Turcy, niby żarłok krajów, wziął im był królestwa –
Cypr, Kandyją, na ich wyspach te obszerne państwa.
Więc tym męstwem przy tej lidze kandyjskie, cypryjskie
oddał im Pan Bóg, nadgrodą królestwo morejskie.

[W 8: „Wesele”]
O WESELNYCH AKTACH MAŁŻEŃSKICH
NOTA
Gody małżeńskie

				
				
				
				

Wesele na jeden dzień święci,
a kłopotu potem do śmierci.
Akty więc weselne lub z kosztem,
by słabym nie były więc mostem.
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Po dudach wesoło czas znijdzie,
póki żal do żalu nie wnijdzie.
Odmienna wesołość ku myśli –
frasunek muzykę przesili.
Ochota w dostatku przejedna,
luboć rozkosz zawsze jest biedna.
Dla żony kajdany wydane,
prawie na ramiona przydane,
a gdy jeszcze będą i dzieci,
nogi są już w pętach lub w sieci.
Wulkanus w tymże się usidlił,
gdy się na wolności omylił.
Ślepą próbą w tym afekt goni,
echo na drugiej stronie dzwoni
głosem, kiedy będą w szczerości,
bo jest trudny dźwięk do jedności.

[W 9: „Wespazyjan Kochowski”]
DO J[EGO] M[OŚCI] PANA, M[IŁOŚ]CIWEGO PANA
WESPAZYJANA KOCHOWSKIE[GO],
WOJSKIE[GO] KRAKOWSKIE[GO]
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Rzeki płynące w kryształowych nurtach
krążą po ziemi, ścigają się w portach,
biegą wężykiem bez przestanku, lotem –
obfitość wody, lecz burza kłopotem.
Wpadają w morze jak do swojej matnie,
wiatrem obchodzą po żaglowym płótnie.
Sereny głosem zasypiają myśli,
szyper się biedzi, aby z morza wyszli
do swego portu na czas naznaczony,
jeśli dla wichrów błąd nieprzepuszczony.
Lecz dawszy pokój o żeglarskiej rzeczy,
w tym, co należy, mieć trzeba na pieczy.
Krążąc po morzu jak po oceanie,
tu mnie w pamięci, cny Wespazyjanie,
wspomnieć należy o twojej zacności,
gdyś mową, piórem chwalebnej mądrości.
Świadkiem są księgi w druk wyprasowane,
potną swą pracą nieoszacowane

Aplauz afektu

Sereny
Port

Przyznanie
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kroniki, wiersze, historyje różne
w zacnych konceptach pewnie są niepróżne.
Niech płyną rzeki i gęsi na pomoc,
aby na pisma przynosiły owoc,
z morza galasu, także koperwasu
w tym była wdzięczność – niech nie będzie kwasu.
Boć to jest wielka wydać na świat książkę –
czy z drzewa zerwać jak borową szyszkę?
Niech wieją wiatry Fawonijuszowe,
grają muzyki i Orfeuszowe
wierszem wesoło, Kochowskiego dźwiękiem –
cieszy się Polska tak zacnym człowiekiem.
Wtem, przy pisaniu, łabędź mu zaśpiewał,
jakoby już na śmierć – więc się w grób zachował.

[W 10: „Wety”]
O WETACH OBIEDNICH DLA TRAKTAMENTU

				
				
Owoce 				
				
		 5		
				
				
				

Wety są różne, także i ogórki,
pokusa po nich ile na mazurki.
Ogrodne frukty pomiernie używać,
żeby na zdrowiu po nich nie szwankować,
bowiem przez zbytek bywają biegunki.
Zbyt przechłodzące z żołądka uczynki
będą ckliwością – przeto doznać prawie
pomiarkowaniem, zażyje na zdrowie.

[W 11: „Wiatr”]
Wygoda

				 Wiatr powietrze zburzył,
				 deszcz na ziemię zjurzył.
[W 12a: „Więcej”]

				 Więcej sprawisz łagodnością,
				 niźli jaką więc krnąbrnością.
[W 12b: „Więcej”]
Nota

				 Więcej za godzinę w domu cudzy ujrzy,
				 niż sobie gospodarz za tydzień upatrzy.
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[W 13: „Wieczerza Pańska”]
O WIECZERZY PAŃSKIEJ
W WIELKI CZWARTEK Z ŚW[IĘTYMI] APOSTOŁAMI:
PARASTI IN CONSPECTU MEO MENSAM ADVERSUS EOS,
QUI TRIBULANT ME
(PSALM 22,5)
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		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

Wieczernik był znakiem Chrystusowej męki,
by krwią swoją świętą zbawił nasze wieki.
Ostatnia to schadzka przy Pańskiej Wieczerzy
była w zgromadzeniu, lecz się smutek szerzy
między apostoły, Pana pożegnaniu.
Opowiada zdradę i ‹w› swym rozróżnieniu
przez złość synagogi żydowskiej; hardości,
jakie następują, zajuszone złości,
w pojmaniu Chrystusa po tym wieczerniku
przez Judasza chytrość, obłudnym uczynku.
Na którą odmianę kur więc na to pieje,
a święty Piotr z żalu łzy z swych oczów leje.
Wszyscy zwolenicy prawie w utrapieniu
bez Pana swojego byli ‹w› rozdwojeniu,
przeto się strzec trzeba Judaszowskiej zdrady,
zgoła niebezpiecznej desperackiej wady.
Prawda przy słuszności ma mieć swe baczenie
przy wolnym sumnieniu i ubezpieczenie –
dla dusznej obrady, dla wieczności Nieba
przy pobożnym życiu starać się potrzeba.

Pańska Wieczerza

Zdrada Judasza

[W 14: „Wieczność”]
O WIECZNOŚCI DOSKONAŁEJ DLA ZBAWIENIA

				 Wieczność do zbawienia przy świętej wierze,
				 przy dobrych uczynkach – w dowodnej jest mierze.
				 Doskonałą wieczność mając na pamięci
				 w sercu, myśli, w cnotach niechaj zawsze świeci.
		 5			 Wieczność nie ma końca – tak względem zbawienia,
				 jednostajnym trybem, jak do potępienia.
				 Końca potępionym dla sprawiedliwości
				 strach jest na sumnieniu, gdy zguba wieczności.

Dwoista
wieczność
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[W 15: „Wiedeńskie oblężenie”]
O WI‹E›DEŃSKIM OBLĘŻENIU POTĘŻNYM
MEHMEDA, CESARZA TURECKIE[GO],
PRZEZ WIELKIE[GO] WEZERA KARA MUSTAFĘ, BASZĘ,
W ROKU 1683
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Król polski 				
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Wezyra 		 15		
konfuzyja
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Tatarzy 				
		 25		
				
Łupy w dostatku 				
				
				
		 30		
				
				
Wojny, szturmy
pod Wiedniem

Wiedeń oblężony po strasznej komecie,
jaki stąd był rozruch po wszytkim aż świecie.
W dwukroć sto tysięcy przez swego wezera
przez potężne szturmy gwałtownie się wdziera,
stąd aż było miasto prawie już na schyłku,
gdyby polskie wojska nie przyszły w posiłku.
Jan Trzeci, król polski, swą własną osobą
przez jego przytomność złączeniem, ozdobą,
w obozach pod Wiedniem do niemieckiej Rzeszy.
Co żywo, ożyło i każdy się cieszy
na precedencyją, który swą dzielnością
więc ją pomiarkował chwalebną mądrością.
Inaczej stąd miasto już by w łyki wpadło,
w pogańskie ich jarzmo, całe by przepadło.
Wezer, widząc zgubę, płakał jako dziecię,
chana prosił „Ratuj!” nad pychę swą iście.
Tu żal, strach był w oczach, gdy od aparatu
wszytkiego odstąpić i sam wkrótce światu
zginął, ach, w Belgradzie z rozkazu zwierzchności,
iż szczęściem nie władał, nie miał w tym litości.
Do tego w mężności przodkowali polskie
wojska, w wstępnym boju gnębili pogańskie
ufce; na odsieczy stąd Turcy pierzchnęli
z Tatary od Wiednia, gdy się w zad cofnęli.
Za którymi w pogoń wiele trupa padło,
uszedł od armaty, wszytko mu przepadło –
wszelkiej amunicji, bogatych rysztunków,
bo już tam nie było żadnych arcowników.
Maniery nabyli niemieccy żołnierze,
jako na poganów kierować koncerze.
Wiedeń w swym konaniu prawie jakby ożył,
Pan Bóg wszechmocnością to wszytko skojarzył.
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[W 16: „W jednej ręce”]

				 W jednej ręce użyciem chleba,
				 w drugiej zwierzchnością potrzeba.

Pomiar

[W 17: „Wiedzieć”]

				 Wiedząc o nieszczęściu, a w czas nie zabiegać,
				 skoro więc zaszkodzi, dopiero to błagać.

Krzywda

[W 18: „Większy”]

				 Większy kłopot, frasunek, zachować,
				 aniżeli pieniędzy nabywać.

Nota

[W 19a: „Wiele”]

				 Wiele złością siłą przewodzą,
				 gdy się wszyscy na jedno zgodzą.

Góra

[W 19b: „Wiele”]

				 Wiele o sobie kto rozumie,
				 nikt takiego radą nie przejmie.

Hardy

[W 20: „Wielka różnica”]

				 Wielka stąd bywa różnica:
				 pan Nietrzpielski a woźnica.

Koneksyja

[W 19c: „Wiele”]

				 Wiele przybywa stąd do złego,
				 kiedy oraz dwa na jednego.
[W 21: „Wielemówny”]

				 Wielemówny więc zbytecznie, gdy się trafi plotka,
				 na nic się nie przyda – jak na piecu kotka.
[W 22: „Wielka choroba”]
O WIELKIEJ CHOROBIE ABO KADUKU
UWAGA

				 Wielka choroba, kaduk niebezpieczny,
				 z natury, z nał‹o›gów przydatkiem zbyteczny;

Warowna
przygoda
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z przelęknienia skoro jak na wrzód się zbierze,
po junkturach części i po ciele czmerze.
Przy krwi zepsowanej przywiedzie do tego.
Gdyby w młodych latach zażyć nieprostego
lekarstwa miernością, według dobrych czasów,
a potem użytkiem zażywać i wczasów!
Nagłością napada i z niebezpieczeństwem
z białej płci przez czary, ze złości wiedźbiarstwem
nawiedzie w przygodę; więc w tym ostrożności,
strzec się, ponieważ jest Bach, Wenus w różności
użyciem, nagłością, tym bardziej upadkiem,
bowiem górą idzie po stopniach przypadkiem.
Komu lat czterdzieści w tej chorobie minie,
bez żadnej pomocy, lekarstwy nie zwinie.
Takiemu już zgoła nie być w osobności –
niech przy nim i drugi będzie dla nagłości
na pomoc warunkiem; pilności potrzeba
przy wszelkiej skromności, jeśli chcesz jeść chleba.
Jest też jeszcze kaduk ten prawie z łakomstwa:
prawem uproszone sukcesyi zdzierstwa.
Nie lada sukcesów do takiej choroby,
gdy się cudzą pracą, chciwością sposobi.
Niespore są rzeczy kaduczne rupieci,
niech się każdy para z swojej własnej pracy.

[W 23: „Więzienie”]
O WIĘŹNIACH ZOSTAJĄCYCH W UTRAPIENIU

				
				
				
				
5		
Ostrożność 		
				
				
				
				
		 10		
Nota 				
				
Z dekretu,
z uczynku

Więzienie troskliwe, prawie więc w rozpaczy
żywot, ach, w odmęcie jak we dnie, tak w nocy.
Już wola niewolą śmierci się tu równa,
obumrzeć jak w grobie wizerunkiem jawna,
zostając w ckliwości z obłudnej skrytości,
będąc opuszczony prawie bez litości
z przyjaciół, znajomych; owszem, urąganiem
teraz w okazyi stąd są zapomnieniem.
Gdzie szczery przyjaciel, gdy cię widzą w szczęściu;
skoro cię zapomni, kiedyś już w nieszczęściu.
Więc Pan Bóg a mieszek to przyjaciel szczery,
a ludzka zaś przyjaźń patrzy jak przez szpary.
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Więzienie – niewola, pokuta za winę,
więc przez obwinienie ponosi przyczynę:
Jako kto zarobił, tak też cierpieć trzeba.
Kiedy-ś na świebodzie jeść nie umiał chleba,
teraz, jak związany jako w kojcu kura,
niełatwie sam wyjdziesz, bo zamkniona dziura.
Rozum – ostrożnością chronić się przestępstwa
wszelkiego, byś uszedł więc niebezpieczeństwa.
Teraz w dyskrecyi któregoś aktora
jesteś, nim nastąpi klucz – z więzienia fora!

[W 24: „Wilk”]

				 Wilka naturą nienasyconego –
				 w trzodzie lub w stadzie w zdradzie żarłocznego.

Zdrada

[W 25: „Wino”]

				 Wino ze szkła, miód z drewna,
				 piwo z ziemie – rzecz pewna.

Likwor

[W 26: „Winny”]

				 Winnym kto się być czuje, a nie zmilczy,
				 ten się na konfuzyją wszytek już wyniszczy.

Nota

[W 27: „Wiosna”]

				 Wiosna pociechą, zawsze wesołością
				 wzbudza rodzajem swoją przyległością.

Nowina

[W 28: „W każdym stanie”]

				 W każdym stanie zazdrość bywa,
				 do pożytku nie przybywa.

Invidia

[W 29: „W kościele”]

				 W kościele i karczmie, w młynie, także w łaźni
				 w przodu niemasz miejsca, gdzie ludzie uważni.
[W 30: „W kuźniach”]

				 W kuźnicach więc rudy ustawny jest ogień,
				 ustawnie drwa goreją, jak w piekle, na płomień.

Przygoda

532

JAKUB KAZIMIERZ HAUR

[W 31: „Włoskie państwa”]
O WŁOSKICH PAŃSTWACH
I RÓŻNYCH W NICH UDZIELNYCH KRAINACH

				 Włoska ziemia, w państwie mężnością obszerna,
				 w częściach rozdzielona i w panach ciężarna,
Forma jej 				 kształtem nogawicy przy tej obszerności.
				 Więc gęsta w osadzie wdłuż i w szerokości,
5		 ludna i bogata w miastach okazałych;
Osada 		
				 w portach, handlach biegła w pożytkach niemałych,
				 w prawach, rządach stała, sprawiedliwość skutkiem –
				 stąd ludzie, dostatki krzewią się pożytkiem.
Naród 				 Naród jest ostrożny, na wszytkim porząnni,
		 10		 w sprawach umiejętni, w zbrojach swych wyborni.
				 Lądem, morzem – biegłość, sforni do wszytkiego
				 i w dziełach rycerskich, w rolach do ziemskiego.
				 Lecz barziej z pokojem swe państwa trzymają,
				 prawie na obronę tę ostrożność mają.
Proporcyja sił 		 15		 Gdyby w jednym rządzie państwa zjednoczone
				 były w tym narodzie, gdyż są rozłączone,
				 byłoby potężne, pierwszych Rzymian zwierzchność,
				 prawie monarchiją, lecz w tym inna trudność,
Dywizyja państw 				 gdy na takie części w kraje rozdzielona:
		 20		 osobno Rzym trzyma, kraina udzielna;
				 Hiszpan dwie królestwa: neapolitańskie,
				 także sycylijskie; państw‹o› mediolańskie;
				 Wenetowie – i ci krainy niemałe
				 z florenckim książęciem trzymają to w cale;
		 25		 Sawoja, Nawona, Mantua, Parmeńska,
				 Genua i Luka w swoich miastach ziemska;
				 Sardyn, Korsyk, Malta – wyspy heroiczne,
				 przy znacznych osadach w przemysłach swych sztuczne;
				 inne pogranicze: Helweci ‹z› Gryzonii –
		 30		 jedna ich nacyja, narodem pozorni.
Nota 				 I tak się trzymają w swoim rozdzieleniu,
				przeto non plus ultra jak są w rozłożeniu.
Moderni status 				 Teraz tymi czasy owe jabłko złote
				 z pokoju dawnością teraz cierpi słotę
Wojny 		 35		 z nieprzygody wielkiej przez wojny francuskie,
teraźniejsze
				 przez niemieckie wojska, także i hiszpańskie.
Kraj włoski
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W takowych obrotach, w ustawicznych trwogach,
nie tylko spichlerzów, ale też i w brogach
ledwie w tym stać gminie, a nie tylko ‹w› placu;
w potędze żołnierza, w delicyjach; glancu
blakuje, brakuje; o rzecz wielką idzie –
Bóg wie, co za koniec, jak ta wojna znijdzie.

[W 32: „W mowie”]

				 W mowie być komu jaką przeszkodą?
				 Wszakże ten język nie jest zaszkodą.

Pospolite wiersze

[W 33: „W nadzieje”]

				 W nadzieje na czas orze i zasieje,
				 gdy ciepło wcześnie do tego zagrzeje.
[W 34: „W odmęcie”]

				 W odmęcie z wygodą bywa, więc ich złów!
				 Ryb przeto najlepszy swej matni połów.
[W 35a: „Woda”]

				 Wodę ten czerpa jakby przetakiem –
				 bez księgi się uczyć niepewnym żakiem.
[W 35b: „Woda”]

				 Wody Egierskie te mają własności,
				 od wszelkich chorób mają sposobności.
[W 35c: „Woda”]
O ELEMENCIE WODNYM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Woda przy czerstwości znacznie jest posilna,
ile więc w pragnieniu każdemu przychylna.
Element własnością wody swe prowadzi
i żadnym swym zbytkiem, nie każdemu wadzi
torem swego miejsca, skąd prawie przychodzi,
do swej własnej matni nazad zaś odchodzi.
Posila wszelakie na ziemi rodzaje,
krzewi, rodzi, wzbudza różne urodzaje.
Skutki z niej są pewne, naturom wygoda,
nad wina, wódkom, piw potrzebniejsza woda.

Element wód
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[W 36: „Województwo krakowskie”]
O WOJEWÓDZTWIE KRAKOWSKIM
STOŁECZNYM KORONNYM
Krakowskie
województwo
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Województwo krakowskie sławne jest możnością
w krainie swej, naturę prawie ma własnością,
jak w koronie stolicę własnej wyniosłości,
przy wybornych osadach i okazałości.
Tak wiele miast, miasteczek, wsi prawie bez liczby,
wszelką jest obfitością, wygadza potrzeby.
Stan szlachecki w możności przy swoim rycerstwie,
są w gotowości zbrojni, w sławnym zawsze męstwie,
więc potężnym odporem, w jakiej nawałności –
dawny i świeży przykład jak potężnie iści.
Urodzaje w tymże kraju, różne są użytki,
gdzie nieoszacowany skarb czynią pożytki
rozmaitych zbóż – gatunki bujne i ziarniste.
Swym żywi zbożem pięknym, i do Gdańska, czyste
mając rzeki flisowskie na wszelakie statki
Wisła, żywiąc, prowadzi – matka wiele dziatki.
Nuż żupy nieprzebrane jak sól – żywi Polskę,
Węgrom, Śląsku dodaje, także Wielkopolskę.
Znajdują się bogate kruszce w górach różnych:
złoto, srebro i ołów więc w kamieniach możnych.
Siarka, glejta, galmony, wszelakie marmury
różnych kolorów, wapna nie przebiorą fury.
Wszelkim wygadza krajom takimi dostatki,
nieprzebrane ich miejsca, z których są pożytki.
Pan Bóg ubłogosławił województwo zacne –
jest dowodem nad insze, w tej Koronie jasne.
Lud także gospodarny, wszelkiej sposobności,
naturą i do wojny, i do pobożności.
Znaki tego są jasne ‹w› wspaniałych kościołach,
w klasztorach i kaplicach, funduszy w szpitalach.
W oczach to jest każdego w przykład do zeznania,
napatrzyć się bez liczby osad dla przyznania.

[W 37: „Wolność szlachecka”]
O WOLNOŚCI SZLACHECKIEJ IN GENERE
Aurea libertas

				 Wolność przy statucie stąd się z dawna rządzi
				 stałą wiarą, sławą – nigdy więc nie zbłądzi.
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Głośna złota wolność ma być zawsze dźwiękiem:
w świętej zgodzie głosem, statecznym swym wiekiem.
Tylko swej ojczyźnie użyć jej w obronę,
a nie cudzym krajom z fakcyjej ochronę.
Większą mieli korzyść, nie żadną ohydą,
imienia narodu, by nie było z krzywdą.

[W 38: „Wojenne akcyje”]
O WOJENNYCH OBOZOWYCH AKCYJACH
NOTA
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Wojennych zwierzchność więc geografistą,
nauk biegłością z historyj, statystą,
w czerstwości zdrowiem i serca mężnego
kierował wojskiem, bojem odważnego,
sprawiedliwością rządem posłuszeństwa,
w dziełach rycerskich użyć bezpieczeństwa.
Wojna do szczęścia więc różnie przypada,
kiedy przy trwogach na ludzie przygoda.
Zbyt wojna daje, drugim gwałtem bierze,
gdy powódź z mieczem w podobnej są parze.
Więc w długą wojnę już ludzi ubogich
w biedę przywodzi, utrapieniem srogich.
Domowa wojna – ostatnia ruina,
różność umysłów gotowa przyczyna.
Z postronnymi zaś zwierzchność w swej szczerości,
na kim należy ojczyźnie, z miłości
prawie dla Boga, bez wszelkiej praktyki –
niech lud nie łyka głosem, łzami, krzyki,
srogą ciężkością; dla podatkowania
żołnierz prasuje krew ich do skonania.
Już to jest ostatnią, gdzie bez depozytu
wojnę więc prowadzić – skutek bez zaszczytu
tylko na podatkach, na podział jej szarże,
zaledwie która część padnie na żołnierze.
Lub wymysł poetów: Herkules zwątlony
bez pewnych pieniędzy traktować Bellony,
Orlandus więc prostak, Wirgiljiusz ślepy,
Achilles nie dzielny, Homerus zaś tępy.
Prozapas najlepiej przysposobienie mieć,
stąd Mars nieostrożny w Wulkanową wpadł sieć.

Nota

Skutki

Rozterki domowe
Postronna

Ciężar

Aluzyje
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Toż się może mówić o takowych państwach:
suchą kropić wodą, dokuczać na ziemstwach,
swoich ruinować miasto obronienia –
w tym opaczne dzieło ojczyzny zniszczenia.

[W 39a: „Wojna”]
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O ZACZĘCIU WOJNY
PEWNA NOTA

Wojną kraj zaczepić bez słusznej przyczyny –
przeciw to sumnieniu, na pomstę ojczyzny,
bo to dzieło Boskie nad błogosławieństwo
niszczyć, psować, trwożyć, ruinować państwo.
Jeśli Boską plagą – trzeba się bać wojny:
są na ukaranie za ich grzechy, winy.
Jeśli z złości, pomsty – z uwagą potrzeba,
bo do wiktoryjej nie pomogą z Nieba.
Gdy bez refleksyjej kraj tylko spustoszyć,
straszny to rachunek, przed Bogiem się ściszyć.
W tak wielkiej imprezie, a kiedy bez skutku,
wojna bez korzyści, żadnego pożytku,
tylko dla prywaty; wyniosłość pobudza
ludzi, zgubą państwa, zazdrością wprowadza,
by swego dokazać; acz mizerny ryzyk –
cały to świat sądzi, gdy niewinny krzyżyk.
Prawie rzecz jest nigdy nieoszacowana
krom pomsty od Boga, niepowetowana.
Łacno zgoła zacząć, ale koniec jaki –
nie bez konfuzyjej, a nie ladajakiej.

[W 39b: „Wojna”]
O WOJENNYCH PROGRESACH
TERAŹNIEJSZE[GO] DO DAWNEGO WIEKU
CO ZA PROPORCYJA
Dawne wojny
przy kwarcianych

				
				
				
				
		 5		
				

Wojny starożytne w progresach szczęśliwych,
bez wojska płatnego, przez synów życzliwych
ojczyźnie – zaszczytem; jak bywały dzieła,
kroniki świadectwem; dowód jest do wiela,
jakie w samym skutku, dzielności z rycerstwa,
szerząc swe granice, gdy bogate państwa
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coraz przyczyniano, bo sami swym torem –
trwały wiktoryje Koronie faworem.
Teraz zaciągami – jak wielka odmiana!
Co dalej, to gorzej, kurczy się Korona,
owszem, przez zaciągi; jakie w mapie skutki!
Prawie cała Polska już mizerne pustki:
miasta i miasteczka, i wsi w okolicy –
im dalej, tym gorzej, prawie się wyniszczy.
Zaciągi, werbunki – bez wszelkiej przesady
więc więcej żebraków w ludziach niż osady.
Podatki, przechody, niemała ruina,
do zniszczenia zgubą stanowisk przyczyna.
Niechaj starożytność powróci się miarą,
ojczyźnie pomocą od zguby, tą wiarą!
Wszytko to w nagrodę Bóg pobłogosławi –
gdy ubogim folga i męstwo się wsławi.
Miły pokój zgoła pożądanym będzie,
dozorem, szczerością prędzej go nabędzie.
Więc które werbunki, kiedy do obozu –
wszytko poucieka, pokryją się w zbożu.
Co jadła i kosztu, a w karczmie napili!
Ubogim przepadło, gdy w nędzy zostali.
Z stacyi wsi od wsi co nawybierano,
różne prowianty korzyścią zabrano.
W regimentach dziury, w obozie niewiele,
kiedy od chorągwie przyszli do kądziele,
uważać pożytek bowiem na przeszkodę
i nienagrodzoną na Królestwa szkodę.
Wojna gdzie się krzewi, w którymkolwiek państwie,
od powietrza i w głód jest w niebezpieczeństwie,
gdy z nędzy ubogich przez ich uciśnienie
niejedna osada stąd skoro wyginie.
Ubogim stąd pomoc w pokój chwałej Bożej,
królestwu pociechą stąd prawie zabieży.
Dzieło jest z Boskiego więc błogosławieństwo,
niech każdemu będzie wszelkie bezpieczeństwo.
Za sprawiedliwością w stanach ta istota,
skutecznym powodem przy ojczyźnie cnota,
bez wszelkiej prywaty, swego interesu,
lecz w spólnej miłości do samego kresu.
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				 A tak będzie znakiem świątobliwa rada,
				 przy swym zgromadzeniu skuteczna obrada.
[W 39c: „Wojna”]
O WOJNACH WALNYCH
ZA PANOWANIA Ś[WIĘTEJ] P[AMIĘCI] JANA KAZIMIERZA,
KRÓLA JE[GO] M[IŁO]ŚCI POLSKIEGO I SZWEDZKIEGO ETC.:
WOJNA Z SZWEDAMI, Z MOSKWĄ, PRUSAMI,
WĘGRAMI, KOZAKAMI, TATARAMI
W JEDNYM PRAWIE CZASIE
ORAZ W ROKU 1655 PRZEZ LAT KILKA TRWAJĄCA,
CO JEST JEDNYM ŚWIATU PODZIWIENIEM,
CUM VICTORIA WYTRZYMANIEM,
NAD WSZYTKIMI POMIENIONYMI
NIEPRZYJACIÓŁ VIDELICET

				
				
				
				
Król Jan 		
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Kazimierz
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Rakoczy 				
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{Ru}ina w Polskę
z różnymi narodami wojny

Wojnę prowadzić dla samej prywaty,
pokój nad słuszność paktami zawarty
zerwać; więc wojnę Szwed podniósł ku Polszcze
względem tytułu, choć był dziedzic jeszcze
żywym królestwa – Jan Kazimierz mężny,
polski i szwedzki król własności, możny
sprawiedliwością; więc jak się powiodło,
do jakiego krwi rozlania przywiodło,
państw spustoszeniem, ludzi, gdy pamiątki
są, wagą zmierzyć tych korzyścią skutki.
Łacno w Polskę wpaść, bo w sobie otwarta,
lecz jako w matni potężnie zawarta.
Chorągwie polskie zewsząd wolontarskie
Szwedów kornety gnębiły rajtarskie,
więc było znakiem, korzyścią ziemskiego
między królestwy polskiego, szwedzkiego.
Rakoczy przyszedł Szwedom jak na pomoc,
światu wiadomo, jaki odniósł owoc:
przy swej granicy łacne powitanie,
lecz było trudne gorzkie pożegnanie.
Cny Lubomirski, wojska koronnego
hetman, mądrością, zacnością mężnego,
z tej więc dzielności w jego państwach klęska,
tak w Węgrzech, jak w Polsce gnębił jego wojska.
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Pruski też żołnierz – ci niedługo trwali:
od tejże ligi prędko się zerwali.
Moskwa z potęgą zbytecznie się sili
od swoich granic do samej Wilijéj.
I ten ma pamięć, jaka była wojna,
na poboiskach krew się lała hojna;
ledwie uskrobał, kraje opuściwszy,
Litewskie Księstwo, sucho się obmywszy.
Kozak i Tatar różnie się mieszali,
po różnych stronach tak i siak wieszali.
Każdy to przyzna – przy takowym gwałcie,
jak się trafiło komu na tym świecie
do wytrzymania takie wielkie sztusy
z nieprzyjaciółmi, z podziwieniem ruszy.
Niemasz miasteczka ani wsi w Koronie,
żeby nie było nadgrobków w obronie,
Szwedów pobitych są mogiły gęste,
bowiem utarczki z nimi były częste.
Taka więc bywa wojna: ‹w› ofensywie
korzyść w napaści, słuszność w defensywie.
A tak Pan Bóg chciał mieć Polskę w opiece,
w błogosławieństwie, jako jasne świece
dla wiary świętej; ta jest w tym obrona,
w statku gorliwych stała się ochrona.
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[W 40: „Wojsko”]
O ŻYDOWSKIM ŻOŁNIERZU
Z WYPRAWY I Z WERBUNKÓW
ZASZCZYTEM NAPRZECIW ORDZIE
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Wojsko będzie wyborne z Żydów izraelskie,
na suplement zgromadzić na ufce pogańskie,
które na Taurykę jak na Filistynów,
tak jako w Palestynie, na złych hardych synów,
wraz i na Dzikie Pola tyraństwu strzeć rogi,
niechaj nie najeżdżają chrześcijańskie progi
zdradnym swoim zapędem; którzy mieczem, ogniem
wszytko wniwecz obrócą, ludzi osad cieniem,
placem w boju do bitwy nigdy się nie biją,
prawie wszytko rozbojem, jako wilcy żyją.

Izraelitowie
Na ordy
pogańskie

Najazdy zdradne
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Zdradą, tudzież napaścią na wszelakie włości,
w tym swoje wywierają okrutne srogości.
W czym ich naród niemiecki, po Węgrach szelmują,
a oni choć na urwę – nic na to nie dbają.
Lud mnóstwem chrześcijański, także małe dzieci,
tyraństwem zabierają do pogańskiej sieci,
które na swoje wiarsko prawie odchowują,
a zaś kiedy podrosną, na swoich wojują.
Więc rekrut pomieniony na serca zabójców,
zażyć trzeba sposobu przez tychże mołojców.
Wyćwiczywszy na szarżą Żydków monderunkiem,
co więc na oficyjerach należy warunkiem,
a w pewne regimenty te zganiać chorągwie,
pałasz, berdysz z muszkietem; w jednakowej barwie
sporządziwszy, jak trzeba, niech będą przybrani.
Zbrakowawszy tych ludzi, w piechotę, dragany
obrócić ich i zażyć dla wstępnego boju –
niech się też Żyd szańcuje przysługą do znoju.
Tak wiele miast, miasteczek, gdzie ich są osady,
jakoby z powinności mają być obrady;
bowiem żywot srogi gmin w swoim rozrodzeniu,
po wszytkiej niemal Polszcze młodzi jest w plemieniu,
którzy więcej nie robią, tylko szalbierują;
wąsu jeszcze Żyd nie ma, a już małżonkują.
Gmin ich liczbą nie ginie, mnożą się ustawnie,
jak w ziemi królikowie, co jest w oczach jawnie.
Słuszna młodych próżniaków zażyć na obronę,
więc na hordyńców wojnę, swych mając w ochronę.
Turcy biorą z trzeciego młodzi na swe wojny
po wielu innych krajach – żaden się nie schroni.
Młodzi nieprzeliczona, bo i starym ciężko
Żydom, więc ich przeplenić; jak na lodzie ślisko
w dorobku, kupa w domu dzieci w odchowaniu,
chleba, mięsa, ogórków ledwie w pożywieniu
wystarczyć ziemia może, a przeto ten sposób:
z lat szesnastu do trzydziestu werbować ich osób.
Niech na zaszczyt przysługą, zażywając chleba –
nad kupiectwo, rzemiesło być żołnierzem trzeba.
Wszak się oni łatwo do Szwedów zaciągną,
są prawie gorszymi, do opresyi lgną.
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Miło siedzieć w pokoju? Zażyć też obozu,
nie zawsze też w piernatach być ‹z› uciechą w łożu.
Wyprawa osobliwa, z dziesięć gospodarza
ze wszelkim monderunkiem na miejsce żołnierza
wystawiła starszyzna dla tego porządku
pod winą i karaniem, by doszło do skutku;
tudzież i obmyślenie było na konnego,
więc przy wszelkim porządku w tej szarżej zbrojnego.
Niechaj granic pilnują przy swojej straszyźnie,
z których by też z tych zamarł, inny się nawinie.
Do fortec na szlakach niech robią takami
wały, fosy, sztakiety nakoło zamkami.
Czy-li tylko ten naród ma być na świebodzie?
Niech też samą słusznością wartują jak ludzie.
Więc z Żydów, jak w Egipcie, z prace była sytość,
w groblach, szańcach od Nilu w urodzaj obfitość.
Z nich tam geometryja, wymierna nauka,
wyszła znakiem dowcipu; jaka w tym jest sztuka,
gdy w machinach obszernych widzieć dziwowisko
od Żydów pracowitych; do robót morzysko
było za faraona, gdy robić musieli,
kilkakroć sto tysięcy będących w niewoli.
Którzy byli pomocą, niech się tu rozgoszczą
dla nagrody; z swych zysków iż chrześcijan niszczą,
więc podczas wojny szwedzkiej rajtarską służyli,
na podjazdach ludzi najbardziej nużyli.
Czemuż państwu własnemu przy wierności władać,
by nie tylko z machlerstwa chleb darmo wyjadać.

[W 41: „Wójt”]

				 Wójt z ławnikami sądy popierają
				 wedle sumnienia, stąd ich obierają.

Urząd

[W 42: „Woźny”]

				 Woźnego urząd należy na cnocie,
				 że znał istotę w prawdzie, w każdym akcie.
[W 43: „U pogan”]

				 U pogan rzecz niepewna i nienagrodzona,
				 z jakie[go] respektu gdy wyprowadzona.

Nota
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[W 44: „W przyrodzonej naturze”]
NOS, POMA, NATAMUS –
O STARCACH W PODESZŁYM WIEKU
{…}

				 W przyrodzonej naturze lepiej przecie dmuchać,
				 aniżeli w swe ręce przy zimnie więc chuchać.
				Uchodzi sensim ciepło dowodem za laty,
				 ledwie mogą starca już zagrzewać szmaty.
		 5		 Stygnie, naturę dusi, aż się w słabość kurczy,
				 ziemia ziemię przyciąga, rekwijem w pamięci.
[W 45: „Wróbel”]

Próżniak

				 Wróbel marnotrawny wszędzie jest szkodnikiem,
				 w polu, w gumnie, w sadach zawsze w nich przednikiem.
[W 46: „Wrota”]

Wrota

				 Wrota otwarte na godność gwoli,
				 szanować było, mając po woli.
[W 47: „Wrzesień”]

Miesiąc

				 Wrzesień mierno chłodzi, tak, że i owoce
				 posiłkiem są kuchni, a ptakom jałowce.
[W 48: „Wścibski”]

Natręt

				 Wścibski niepotrzebny, natrętem się wdaje:
				 takiemu się skoro z ohydą przydaje.
[W 49: „Wspominać”]
PAMIĄTKA DOBRYCH LAT

				
				
Dawne lata 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Wspominać aż miło, co więc przedtem było,
a gdy zaś ubyło, więc wszytko minęło.
Złote były lata w obfitości świata,
w urodzaj bogata w pokoju istota,
starożytna szczerość, zobupólna jedność,
bliźnich była miłość, w małżeństwie społeczność.
Starych to przypowieść: z młodym się nie uwieść,
na dobre się przywieść, ta w przyznaniu jest wieść.
W społeczności miara, w poćciwości wiara,
w powolności jara dla obrzędu fara.
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[W 50: „Wstyd”]

				 Wstyd z ućciwością ma być zachowany,
				 na każdym miejscu słusznie dochowany.
[W 51a: „Wszędzie”]

				 Wszędzie dobrze z miłością bywa –
				 tam obfitość, w zgodzie żniwa.

Nota

[W 51b: „Wszędzie”]

				 Wszędzie jest oko Boskie,
				 upatrując winy ziemskie.

Praesens

[W 51c: „Wszędzie”]

				 Wszędzie na świecie marności
				 podległej wchodzą litości.
[W 52: „Wszelki”]

				 Wszelka szkoda czyni człowieka ostrożnego –
				 trzeba w tym pamięci i serca mężnego.

Warunek

[W 53a: „Wtenczas”]

				 Wtenczas dopiero prosić Boga,
				 gdy na ludzie nastąpi trwoga.
[W 53b]: „Wtenczas”

				 Wtenczas się ziści na natoniu,
				 gdy włosy urosną na dłoniu.
[W 54: „W tych miesiącach”]

				 W tych miesiącach: czerwca, lipca i z sierpniem,
				 być dalekim od białychgłów jako pniem.
[W 55: „W uszach”]

				 W uszach lekkie opierać się zwykły plotki,
				 marna próżność, gdy zwijają baby motki.
[W 56: „Wybraniec”]
O WYBRAŃCU NA WOJNĘ DO OBOZU

				 Kto szkołą pogardził, więc trafi bez fury
				 do obozu, właśnie słuchać tam psiej skóry.

Reguły żołnierskie
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Lub jest w wojsku szkoła do umiejętności,
przy szarżej żołnierskiej nawyknąć mężności.
Bo gdy się kto stracha być tchórzem swej śmierci,
ten się i z obozu jak z szkoły wywierci.
Bowiem kto snadź nie miał na łbie kiedy guzu,
temu się chce rado jechać do obozu.
Zda się gorzki w domu, choć w pokoju, jeść chleb –
lepszy będzie suchar, bo tam skoro wziąć w łeb.
Dybać jak na warcie, dopieroż do boju
nakurzyć się prochem, a bić się do znoju.
Muszkiet, lont dzierż w garści prawie miasto kiełbas,
szablę lubo berdysz do boku więc przypasz,
w ładownice nie krup, lecz nasypać prochu,
kule z ładunkami przyspórz miasto grochu.
Do szyku być w polu, kto chce być szermierzem
dobrym, a nie w domu bić ich za kołnierzem.
Teraz sucha bywa do utarczki wojna,
prawie bez opału, choć w rysztunek zbrojna.

[W 57: „Wychowanice”]
O WYCHOWANICACH,
Z KTÓRYCH RZADKA BYWA POCIECHA
Zawód daremny
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Wychowanice, acz rzadko się nadają,
podobno nikomu, więc o nich gadają
ludzie, którzy próbą w swoim mając domu;
szczęściem z nich pociecha do wdzięczności komu.
Próżny to jałmużnik, lepiej do szpitala,
bo te dobrodziejstwa Panu Bogu chwała
pewniej, aniżeli masz z wychowanicy
co dobrego czynić, wiatrowej próżnicy.
Nie rzec i wspomnienia, bo się w tym zawodzą
ci, którzy chowają, obłudą ohydzą.
Dotąd się więc boją, póki nie dokaże:
jak pójdzie za chłopa, figę ci pokaże.
Wdową gdy zostanie, z tej wychowanicy
rzadko się stąd nada, chyba po próżnicy.
Bowiem wychowanka z różnego przymiotu,
niestatek do zguby dowodem kłopotu.
Bogdaj córka z matką w domu się chowała,
a zaś wychowanka w nim się nie parała.
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A gdy z niszcze[go] coś w jaką przyjdzie miarę,
taka już ropucha przebrana w maszkarę.
Darmo orać wilkiem, bo to jest dziki zwierz –
każda wychowanka jak przy zagonie perz.
Niech pan panem będzie, a z wygodą sługa:
Bartosz do siekiery, a Maciek do pługa.

[W 58: „Wygoda”]
O WYGODZIE PRZYJACIELSKIEJ W POTRZEBIE
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Wygoda w potrzebie jest rzecz osobliwa,
z afektu uczynność w doznaniu życzliwa.
Jednak zawdzięczeniu różność w tym zachodzi:
na czas się upomnieć – w nieprzyjaźń przychodzi.
Interesem w kredyt, stąd zguba przyjaźni,
i debit pomiesza, nabędziesz się waśni.
Więc ile z swoimi lepiej uść z daleka,
wymówką uchodzić ostrożność przyrzeka.
Bo teraz na świecie ludzie podziczeli,
gdy miasto wdzięczności, w złą rzecz ją podzieli.
Od starożytności inny już obyczaj,
w wielu odmiennościach, bez wstydu obyczaj –
ani ućciwości, ani więc sumnienia,
bezbożność człowieka, odrodek zbawienia.
Prędkie są brać ręce, gdy komu wydawać,
lecz długo nogami potrzeba borgować.

Zawód
w przyjaźni

[W 59: „Wykłuć”]

				 Wykłuć rakowi w zadzie oczy,
				 a on ogonem przecie patrzy.
[W 60: „Wymówka”]

				 Wymówka z uporu, w złości snadnie,
				 jest to przeciw ludzkości nieprzykładnie.
[W 61: „Wyrodek”]

				 Wyrodek własny, gdy ‹m›ota w domu,
				 nie przyda się już zgoła nikomu.
[W 62: „Wysoki”]

				 Wysoki, lecz a niesforny w zad,
				 w takim człowieku panuje jad.

Chytrość
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[W 63: „Wyżej”]

				 Wyżej nosa nosi gębę –
				 i wąż trapi biedną żabę.
[W 64: „W zawiłych rzeczach”]

				 W zawiłych więc rzeczach sprawiedliwość sędziego:
				 stronom trzeba słuchać decyzyjej jego.
[W 65: „Wzgardzać”]
O WZGARDZIE
W RÓŻNEJ RÓŻNOŚCI TEGO ŚWIATA
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Konsyderacyje 				
wieku
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Lekkość natury

Wzgardzać bliźnim jest rzecz grzeszna,
gdy ze złości lekkomyślna,
postponować z głupiej pychy
lub z zazdrości prostej, lichej.
Wzgardzać przeto swą ohydą,
przyjdzie ten czas być wygodą.
Pomnij, każdy, na co przyjdziesz,
przy wygodzie wnet odejdziesz.
Było ciepło, teraz chłodno,
jak na wszytkim prawie nudno.
Wieniec tańcem, póki świeży:
kiedy zwiędnie, czas ubieży.
Wszytko płynie jako rzeka,
minie, ginie, kres to czeka.
Patrz na koło, jak się kręci,
jak się różnie z sobą wierci.
Więc raz wzgórę, potem na dół,
grób jest właśnie jako padół.
I sobole zepsuje mól,
w swej skorości upada wół.
Bachus szkodzi tych użytki,
zbiory wszelkie i pożytki.
Wenus pewnie nie przysporzy,
na bankietach tu się sparzy.
Stroje, roje, więc ozdoby,
marność wiedzie do ich zguby.
A cóż więcej z tego będzie?
Jaki koniec na co przyjdzie?
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[W 63-65]

Nierychły żal, kiedy wszytko
przecedzono to bez sitko.
Nie zostało – tylko lagier,
ni ty, ni ja, ani szwagier.
Na poczesną już nie staje –
w kompanijej tak się dzieje.
Zdobi bogacz swe dostatki
z pracy swojej na upadki.
Więc w pokorę niech tymczasem,
gdy ubóstwo jest za pasem,
mając to w swym na baczeniu,
prawy swój wiek w dokończeniu.
Tylko aby dobrze przyszło,
dobrze umrzeć duszy zeszło,
dla obrady dobrym znakiem,
na sumnieniu czystym krzakiem.
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ROZDZIAŁ XXII.
Na literę X[-Ks]
[X-Ks 1: „X. pix”]
Trefność

				 X pix tu cel w placu koko –
				 dobry strzelec, gdy trafi w oko.
[X-Ks 2: „Ksemeni”]

Uroda

				 Ksemeni choć się piekną urodziła,
				 marnej rozkoszy nigdy nie użyła.
[X-Ks 3: „Ksenofon”]

Dyskrecyja

				 Ksenofon był możny, lecz pokorny,
				 więc w swoim życiu był niewydworny.
[X-Ks 4: „Ksenokrates”]

Zalecenie

				 Ksenokrates znamienity cnoty zaleca pobożnością,
				 jaśnie chwali trzyźwość, czystość i naturę strzemięźliwością.
[X-Ks 5: „Kserkses”]

Clementia

				 Kserkses, król możny, choć był w pogaństwie,
				 z każdym się obszedł wszędzie łaskawie.
[X-Ks 6: „Ksiądz”]

Powinność

				 Ksiądz pleban w swej parafijej, duchowny pasterz,
				 więc tedy za nie[go] i za się odmówić pacierz.
[X-Ks 7: „Książęta”]

Authorit[as]

				 Książętom na tym zawisła powaga,
				 ubogim jest skarb, łaskawość przemaga.
[X-Ks 8: „Książę”]

Dystynkcyja

				 Książę bez ziemie, pan zaś bez sługi,
				 szlachcic bez wioski, oczy na mrugi.
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[X-Ks 9a: „Księża”]
O PRZYCHYLNEJ LUDZKOŚCI KONSYDERACYJA
WE TRZECH KONDYCYJACH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Księża kapłani, wzajemnie lekarze
względem dusz ludzkich i zdrowia szafarze,
także i prawni do tego należą,
o honor, mienie bo w krzywdach zabieżą.
Z tej profesyjej nie tylko możnemu,
wyświadczyć potrzeba każdemu bliźniemu.
Mają być tedy samą powinnością
łatwi, sposobni szczerą uczynnością.
W tym wokacyja jest obligowana,
według sumnienia ma być zachowana.

Wokacyja
profesyjej

[X-Ks 9b: „Księża”]

				 Księża na chwałę Bożą – kapłanów poświęconych
				 jak sług Boskich, czcigodnych mieć ich postanowionych.
[X-Ks 10: „Księcia Radziwiłła peregrynacyja”]
O PEREGRYNACYJEJ
J[AŚNIE] O[ŚWIECONEGO]
KSIĘCIA J[EGO] M[IŁOŚCI] RADZIWIŁŁA,
W[OJEWODY] W[ILEŃSKIEGO],
DO GROBU JEROZOLIMSKIEGO
ROKU PAŃSKIEGO 1583
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		 10		
				
				
				
				

Książąt Radziwiłłów mitry i purpury
kardynalskie wspomnieć znaczne są pozory,
krzesła senatorskie przy urzędach wielkich
w dziełach są zacnością duchownych i świeckich,
miłością ojczyzny, dzielność w pobożności,
powagą, ozdobą przy pańskiej możności.
Jasny tego przykład z peregrynacyjej –
z odwagą wypełnił wotum w intencyjej
do Grobu świętego jeruzalemskiego.
Co nad to większego być może, świętszego?
Nawiedził żarliwie ufnym nabożeństwem
to miejsce chwalebne, choć z niebezpieczeństwem
na morzu, na lądzie arabskich zabójców,
Murzynów okrutnych, zajadłych łakomców.

Zacność familiji

Konsyd[eracyja]
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		 15		 Którzy z tych zabiegów swe korzyści mając,
				 na zdrowiu i mieniu, gwałtem przywłaszczając
				 każdego w podróży, ni respekt, ni miary –
				 jak bestyje prawie niemający wiary.
Wota 				 Dopieroż na morzu, w jakich nawałnościach
		 20		 prawie już toniących, grążył w w burzliwościach!
				 Stokroć było ginąć, lecz Boska Opatrzność,
				 świętego Germana świeciła w tym jasność
				 w tym poratowaniu, gdzie i zbójcy morscy
				 tam i sam w podróży nie lepsi jak ziemscy.
		 25		 Przybywszy na miejsce do Grobu świętego,
				 gdzie dzięki nabożne, z sumnienia czystego
Jałmużny 				 Stwórcę swe[go] błagał w gorących modlitwach,
				 trwając dwie niedzieli, lubo jak po brzytwach –
				 z pogany, z okupem i przy urąganiu,
		 30		będąc incognito jako w rozdwojeniu,
				 najmując janczary i różnych Arabów.
				 Nawiedzając świętych miejsc, zażył tych sposobów,
				 ile betlejemskie i inne bliskości:
				 dla świętej przysługi, choć były trudności.
		 35		 Grób święty ozdobił różnymi wotami,
				 lampą i jałmużną, zacnymi cnotami.
Dobre uczynki 				 Ubogich wspomagał, więźniów wykupował,
				 w pobożnych uczynkach nikt mu nie przodkował.
				 Z ksiąg czytać wydanych, jakie relacyje
		 40		 o tej drodze dziejach i dyspozycyje –
				 przykładem stąd będzie z jego nabożeństwa,
				 gdy swej duszy nabył te błogosławieństwa,
Merita 				 bo mu Pan Bóg za to w drodze błogosławił,
				 gdy się do ojczyzny szczęśliwie swej stawił.
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[X-Ks 11: „Księcia Zbaraskiego poselstwo”]
O POSELSTWIE
J[AŚNIE] O[ŚWIECONEGO] KS[IĘ]CIA
J[EGO] M[IŁOŚCI] KRZYSZTOFA ZBARAWSKIEGO
DO MUSTAFY, CESARZA TURECKIE[GO]
PO CHOCIMSKIEJ NAD OSMANEM WIKTORYJEJ,
NA UTWIERDZENIE DO KONSTANTYNOPOLA TRAKTATÓW,
ZA PANOWANIA N[AJAŚNIEJSZEGO] ZYGMUNTA III
KRÓLA POLSKIE[GO] I SZWEDZK[IEGO],
W ROKU PAŃSKIM 1622

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
		 30		

Książęcia powaga prawie wybór Pański
osobą urodną; sam Stambuł pogański
przyznał mu we wszytkim dzielność wyrażeniem,
znakomitą sławą, świata podziwieniem,
jak wielkie glejchował do aktu trudności,
tak spahy, janczary do swojej jedności
przybrał na poparcie mądrą roztropnością.
Jednał i zabiegał, nie mniej i hojnością:
muftę, baszów, agów i dworskich cesarskich
twarde miękczył ufce z damami sarajskich
i matkę cesarza tak ją był zniewolił,
na swą stronę Dywan do rady przychylił.
Dziurdzi, wielki wezer, przeciwnie zajadły,
ten tylko odporem, lecz mu skrzydła spadły,
kiedy go z urzędu jako przeciwnika
dla tego pokoju zgubą, gwałtownika,
potka za staraniem, gdy przez te fawory
książę umiał użyć, jak go wziąć w pazury.
Gdy więc inszy wezer na urzędzie nastał,
a tak łatwy pokój Koronie stąd przystał.
Ułafe, zachary, także i haracze,
więcej – nie zostało Turkom i po babce
z Polski, którą chcieli z emirów żołnierza
w przyszyciem w pomocy do wojen kołnierza.
Wielka jest w tym dzielność z pożytkiem ojczyzny,
to książę dokazał, miłością przyjazny,
na co się był uwziął Dziurdzi z hardej złości,
woląc stracić honor; przez te uwziętości
w konfuzyjej został – Polska w swej całości
zostaje Koroną przy swojej zacności.

Legacyja książęcia
Zbarawskiego

Wezer

Podatki
Emiry

Pokój
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[X-Ks 9c: „Księża”]
WIELMOŻNYM, PRZEWIELEBNYM,
WIELEBNYM ICH M[IŁOŚCI]OM
KSIĘŻEJ ARCHIPREZBITEROM,
ARCHIDIAKONOM, KANONIKOM, PROBOSZCZOM,
DZIEKANOM,
SKOLASTYKOM, PLEBANOM, PREBENDARZOM,
KAZNODZIEJOM,
SPOWIEDNIKOM, WIKARYM, MANSJONARZYSTOM,
PSAŁTERZYSTOM BOSKIM
Zgromadzenie
CHWAŁA
duchowne
Wokacyja

				 Księża, stan kapłański, obrzędem przy farach,
				 w której wokacyjej duchownych ofiarach
				 sługami Bożymi przy swej powinności
				 powagą Kościoła są w bogomyślności –
		 5		 w pracach i porządku do promowowania
				 żywym i umarłym, duszom dla zbawienia.
				 Więc w tym zgromadzeniu przy Boskich świątnicach
				 świętych sakramentów, które w tajemnicach,
				 są jak szafarzami skarbu duchownego
		 10		 z dar Ducha świętego i nieprzebranego.
				 Chrzest z bierzmowaniem tudzież i małżeństwa,
				 ciało Pańskie, kielich, krzewią nabożeństwa
				 pokuty z obrzędu, kończy pomazaniem,
				 ludziom chrześcijańskim służące zbawieniem.
		 15		 Więc jako kapłanów wszelkiej ućciwości
				 każdy mieć powinien prawie z pobożności.
				 Nie gorsz się z nikogo, wyłup sobie oczy,
				 patrz siebie samego, a miej się na pieczy.
				 Zatul ośle uszy, lepiej być w ty‹m› głuchym,
		 20		 żebyś w tej potwarzy nie został się suchym.
				 Owszem, to bierz w przykład święty ku zbawieniu
				 twemu, a nie więcej mieć się w umartwieniu.
				Przykazanie Boże: „Nolite tangere
				 christos meos” chciej czcić literą, legere.
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[X-Ks 13: „Ksienie”]
PRZEWIELEBNYM, WIELEBNYM
ICH M[IŁOŚCIO]M PANNOM KSIENIOM,
MATKOM, PRZEORYSZOM I PRZEŁOŻONYM ZAKONNICOM,
W SWOIM ŚWIĘTYM POWOŁANIU
NA CHWAŁĘ BOSKĄ POŚLUBIONYM
Zgromadzenie
W IMIĘ PAŃSKIE
duchowne

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Ksieni z przełożeństwem przy swojej ofierze,
cne panny, w pokorze są jako ołtarze,
Bogu więc na chwałę w czystym poślubieniu,
zasługą stopniami w niebieskim zbawieniu
są w tym powołaniu. Cześć sobie znaczyły,
prawie fundamentem angielskie obrały,
które swymi głosy miejscem intonują,
przykładem pobożnych reguł naśladują –
świętą fundacyją chwalebne zegarki
błogosławionymi będą za te miarki.

Powołanie zakonu

[X-Ks 14: „Ksystus”]

				 Ksystus, stary mędrzec, rozumem dowodny
				 był w mowie, jest w Piśmie nader ludziom przykładny.

Przykład

[X-Ks 15: „Ksy”]

				 Ksy! Turcy ksykają, zabiegając,
				 pana w tym powagę przestrzegając.

Znak

[X-Ks 16: „X”]

				 „X” litera do liczby na dziesiątek znaczy,
				 kto nie ma do cetna, niechaj sobie wybaczy.

Cetno
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ROZDZIAŁ XXIII.
Na literę Y[-I]
[Y-I 1: „I amen”]

				I amen temu na przykład będzie,
				 gdy w swojej kondycyjej dobrze usiędzie.
				 Amen życzliwością, powinszowaniem
				 utwierdza słowem tym wyrażaniem,
		 5		 lecz i w duchownym błogosławieństwem
				 już samym skutkiem jak nabożeństwem.
[Y-I 2: „I być w domu”]
Niewola

				 I być w domu swoim jako niewolnikiem,
				 mogąc sobie ulżyć w urzędach przednikiem.
[Y-I 3: „I ci dobrze”]

				 I ci dobrze chleb zwyczajem swym jedzą,
				 a chociaż z dawna o domu nie wiedzą.
[Y-I 4: „I chłop”]

				 I chłop, kiedy nagle z dębu spadnie,
				 nie zaraz z choroby swej wypadnie.
[Y-I 5: „I do domu”]
Opatrzność

				 I do domu zawsze opatrzności trzeba
				 dla wygody sobie w przemyśleniu chleba.
[Y-I 6: „I frantom”]

Lekkość

				 I frantom nie wszegdy fortuna płuży –
				 rychlej na czas po łbie odbiera guzy.
[Y-I 7: „I gdzie”]

				 I gdzie właśnie szukać lepszego,
				 jeśli nie napadniesz na gorszego.
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[Y-I 8: „I godny”]

				 I godny człowiek gwoli chytrości
				 upadać musi dla ich tej złości.

Nota

[Y-I 9: „I jasne”]

				 I jasne rzeczy ciemnieją w nocy,
				 tylko się na tym znają prostacy.
[Y-I 10: „I język”]

				 I język na czas nieostrożny zjawi,
				 gdy skryty sekret swą zdradą wyjawi.

Niestatek

[Y-I 11: „I kosz”]

				 I kosz z pracą, i zawód daremny,
				 przy rozsądku, gdy kto nieprzyjemny.
[Y-I 12: „I krowa”]

				 I krowa czarna skutek swój przynosi,
				 kokosz takoważ biały owoc nosi.

Pożytek

[Y-I 13: „I liczone”]

				 I liczone na polu wilk zdradą bierze,
				 więc w oborze gdziekolwiek chciwie radł gmerze.

Zdrada

[Y-I 14: „I mnie”]

				 I mnie za to, choć za dobre, piskorz;
				 marnodawcy trafił się, mu, węgorz.
[Y-I 15: „I mucha”]

				 I mucha biedna odejmuje się,
				 tchórz tylko słaby nie podejmie się.

Nota

[Y-I 16: „I na chromym”]

				 I na chromym dojdzie pomsta:
				 gdy źle czyni – pewna chłosta.

Naprawa

[Y-I 17: „I olstro”]

				 I olstro więc w grzechu przypuści,
				 gdy Pan Bóg na kogo dopuści.

Nota
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[Y-I 18: „I piorun”]
Casus

				 I piorun tam uderzy
				 trafunkiem, gdy przymierzy.
[Y-I 19: „I po pracy”]

Posiłek

				 I po pracy odpocząć trzeba,
				 na posiłek zażywać chleba.
[Y-I 20: „I przy dokończeniu”]

				 I przy dokończeniu w potrzebnej sprawie
				 obejść się więc trzeba z ludźmi łaskawie.
[Y-I 21: „I rozum”]
Uwaga

				 I rozum jest nad rozum w swojej subtelności,
				 sztuczna albowiem chytrość dla jej przewrotności.
[Y-I 22: „I sobie”]

				 I sobie ani komu kto jawnie niepraw,
				 jako się więc takiemu tych powierzyć spraw?
[Y-I 23: „I tego”]
Ufność

				 I tego Pan Bóg ufnie nie opuści,
				 kto się modlitwą w swej przygodzie spuści.
[Y-I 24: „I te”]

Nota

				 I te terminaty więc biorą na pamięć –
				 uczynkiem wykonać ten wygrany wieniec.
[Y-I 25a: „I to”]

				 I to na uwagę trefna ku pożytku:
				 dzierż rożen, a inny pieczenią w użytku.
[Y-I 25b: „I to”]

				 I to nieforemna komu wygodzić,
				 a siebie zaś potem w trudności wprowadzić.
[Y-I 26: „I u was”]
Staranie

				 I u was darmo chleba nie jedzą:
				 na borg nie kupi, tylko przedają.
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[Y-I 27: „I waszą”]

				 I waszą pracą w staraniu gospodarskie kłopoty
				 siebie i kogo nad zamiar pobudzą do roboty.
[Y-I 28: „I książęta”]

				 I książęta też swe mają frasunki,
				 gdy głową robią – stanie za uczynki.

Nota

[Y-I 29a: „I że”]

				 I że o tym piszę, w ludzkiej jest różnicy,
				 byleby nie było u Żydów w bóżnicy.
[Y-I 29b: „I że”]

				 I żeć by kogo w tym nieśmiało namienić prawie śmiele,
				 jednoć to przy piecu sekutnym iść babom do kądziele.

{Do} Zoila
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ROZDZIAŁ XXIV.
[Literą] Z[-Ż-Ź-S]
[Z-Ż-Ź-S 1a: „Żaba”]
Natura

				 Żaba ziemna chropowata ma w sobie przysady,
				 na deszcz się rada odzywa, w truciźnie ma wady.
[Z-Ż-Ź-S 1b: „Żaba”]

				
				
				
				
		 5		
				

Żaby w maju stawne, ryby śpiewające,
dla zdrowia mózgu pomoc, w pokarm trawiące.
Komu głos z przykrością i nieradł ich słucha,
zapal ogień blisko – rozgłos im ucicha.
Wąż na nich czatuje dla swego pokarmu;
którą zarwie – połknie, nie da jej nikomu.

[Z-Ż-Ź-S 2: „Zabiegłość”]
Staranie

				 Zabiegłość człowieka w domu – opatrznością,
				 aby miał wikt w kuchni, sposabia żywnością.
[Z-Ż-Ź-S 3: „Zabójstwo”]
O ZABÓJSTWIE JAWNYM

				
Występek 				
				
				
		 5		
				
Pomsta 				
				
				
		 10		
				
				
				
				

Zabójstwo, straszny głos, na obwinionego
krew niewinna woła, jak na bezbożnego,
do Boga o pomstę na swego głownika,
zawsze przed nim świeca świeci, napasnika.
W doczesnym i wiecznym stoi sprawiedliwość,
surowy sąd stanie na tę popędliwość.
Ach, człowieka zabić! Grzechowym postępkiem
tyraństwo popełnił, okrutnym występkiem.
Stąd są głownikowie – z hardej pychy z złością,
grzech, gdy bez pokuty, w piekle są przepaścią
zaślepieni w rozum; pijaństwo przywiedzie,
trzyźwość zapalczywa swą duszę zawiedzie.
Brzydzimy się katem, choć on z powinności
traci – gorzej złością zabójca z srogości.
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[Z-Ż-Ź-S 4: „Za chlebem”]

				 Za chlebem więc każdy idzie,
				 gdy w pokoju swoim przyjdzie.

Obrada

[Z-Ż-Ź-S 5: „Zaćmienie”]
O ZAĆMIENIACH SŁOŃCA I MIESIĄCA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Zaćmienia są skazą, różnością od Słońca,
upadkiem przez plagi, także i Miesiąca.
Według w którym znaku na państwa przypadnie –
różne kłótnie, wojny znaczą już dowodnie.
I w chorobach niemniej: być sobie pamiętny
przy ubezpieczeniu lekarz umiejętny.
W urodzajach polnych znamienują tęgo,
w młynach różne zboża nie natłucze stępą.
W rodzajach swych słabo jako więc przypadnie,
co się jutro stanie – nikt tego nie zgadnie.
Pan Bóg wszechmocnością z grzech ludzi obrazą
swą nakręcił sferę te kraje zarazą.

Znaki na plagi

[Z-Ż-Ź-S 6: „Żądza”]
NATURY POWÓD DO UŚMIERZENIA

			
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Żądza ciężka w swoim skutku:
ni ochłody wodą w kubku.
Przyrodzoną ile krewkość
nie zbędzie jej w chuci prędkość.
Bacznym tedy te marności
swym rozumem, ich ciężkości,
przyłóż bardziej cierpliwości –
tak pozbędziesz więc krewkości.
Dlatego jest rozum uzdą,
prostą drogą, a nie bruzdą.
Wchodzić w tropy własne cnoty,
a tak ujdziesz ich obroty.
Na nos swój wdziać okulary,
na marności patrz bez pary,
zamrużywszy lepiej oczy,
nie ujrzyć nic w dzień i w nocy.

Pokusa
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[Z-Ż-Ź-S 7: „Zając”]
Obrona

				 Zając swoje łapki liże,
				 gdy mu służą na czas chyże.
[Z-Ż-Ź-S 8: „Zaloty”]

Nota

				 Zaloty ostrożnie odprawuj,
				 by z tego jaki nie urósł znój.
[Z-Ż-Ź-S 9: „Za ladaco”]

				 Za ladaco jest poczytany,
				 gdy się w rzecz wrywa niepytany.
[Z-Ż-Ź-S 10: „Żale”]
O ŻALACH W JAKIEJ PRZYGODZIE
NOTA
Refleksja

				 Żale utrapieniem, niezmierne są smutki,
				 rzewni się natura w dolegliwe skutki
				 stratą dla kochania, zgubą jakiej szkody.
				 Czy w tych żyć frasunkach, kiedy bez nagrody?
		 5		 Rozum jest wędzidłem, bo gdy się tak stało
				 w podobnych przygodach czy to pierwsze dzieło –
				 acz na inną stronę ten zegar nakręcić,
				 a tego zapomnieć, co się nie ma wrócić.
				 Głową zaś mur przebić w tej sile – niezdolna,
		 10		 lepiej, że w tej myśli będzie sobie wolna.
				Kto jest animosus z swego przyrodzenia,
				 kłopot już nie dojmie, łatwość do ścierpienia.
[Z-Ż-Ź-S 11: „Zalotnicy”]
O ZALOTNIKACH DWÓCH ORAZ DO WDOWY

				
				
				
				
Antagoniste 		
5		
w amorach
				
				
				

Zaloty według lat, według możności,
więc mieć tę ostrożność dla jakiej różności.
Była jedna wdowa, dwóch się zalecało;
wstąpi z nią do małżeństwa, której by się zdało,
dwóch antagonistów: kantor jeden starszy,
drugi zaś bakałarz – ten od niego jarszy.
Wdowa swą chytrością zakład założyła
między nimi sztuką, o czym już wiedziała,
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żeby sobie łaski u dwóch nie straciła.
„Który lepiej kichnie – na to zezwoliła –
za tego więc pójdę”; a to w drodze było
jadąc po odpuście, na mrozie zdarzyło.
Kantor tedy kichnie słabo, ziewnie lekko,
bakałarz zaś tęgo, aż kantor spadł ciężko
z wozu; w tym rozsądek: bakałarz wygrawa
wdowę już za żonę, w dudy jej przygrawa.
Chciał był jeszcze kantor więc do potwierdzenia,
lecz już było trudno w przeczce utwierdzenia.
Sztuczne białogłówki mają swe sposoby,
zażyją fortelów do swojej potrzeby.
Więc to na fortunie, komu się nie zdarzy
w takowych afektach – i wodą się sparzy.

[Z-Ż-Ź-S 12: „Za nos wodzić”]

				 Za nos kogo jak umyślnie wodzić,
				 może to więc kiedy komu szkodzić.
[Z-Ż-Ź-S 13: „Za nieszczęśliwym”]

				 Za nieszczęśliwym komuś z przyścia
				 nastąpią już wszelkie na nieszczęścia.

Nota

[Z-Ż-Ź-S 14: „Zapalenie”]

				 Zapalenie gmachu umyślnie: z tego człowieka
				 O! jak takiego gorzka czeka, piekielna męka.

Złość

[Z-Ż-Ź-S 15: „Zapomnieć”]

				 Zapomniawszy grzechowej złości,
				 nabędziesz chwalebnej dobroci.
[Z-Ż-Ź-S 16: „Żart”]
O POĆCIWYCH ŻARTACH W KONWERSACYJEJ
NOTA

				
				
				
				

Żartem ci się prawdy domawiają,
jeśli się więc o to nie gniewają.
Żartem rzeczy zbywać, gdy są grube,
nie jest to ‹w› słuszności cierpieć zgubę.

Ostrożność
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Co boli a śmierdzi zbywać nudno,
o pieniądze, honor w zdrowiu trudno.
Znosić żart z godnymi niewarowna,
kiedy kondycyją kto nie zrówna.
Nie mieszaj się zgoła śmiało z dworem,
bo tego przypłacisz grzbietem, worem.
W amor, w karty, w tańce, lecz z daleka –
nie potka cię już stąd żadna męka,
z których są największe suspicyje,
choć do złego nie są intencyje.

[Z-Ż-Ź-S 17: „Żałoba”]
O ŻAŁOBIE PO ZMARŁYCH BLISKICH KREWNYCH –
Z MIŁOŚCI I POWINNOŚCI
Znak żalu z miłości krewnych

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				

Żałoba już ginie, lub z starożytności
zwyczaj chrześcijański, ma trwać z powinności.
A czy, modą nową, pstro się trzeba ubrać,
na akt pogrzebowy po krwi swej się wybrać?
Stąd ludziom na podziw z takiej niemiłości –
dowód tego jasny, gdy z lekkomyślności
pochodzi bezwstydnie, a ni do obchodu
wzgardą snadź obrzędu z jawnego dowodu.
Rozum, pycha zaćmi, nie wiedząc, że i ci
krótko z świata pomrą, będą w swój czas zmyci
więc na której łaźni; nie jednemu to wbrew,
kto jako pomyśli za swą wstydać się krew.
Bardziej się on za cię potem będzie wstydził,
ach, na onym świecie, żeś go tym ohydził.
A gdy do puścizny, dopieroż rodzina
preteksty wymyślać jakoby chudzina,
stąd była potrzebna, choć nienależycie:
ledwie trup pochowan już się odzywacie.
Dopiero żałować, po śmierci go kochać;
za żywota nie dbać – nierychło już wzdychać.
Odeszłe iścizny u kogo są w rękach –
oddać to potrzeba, aby nie być w mękach.
Ile gdy są z krzywdą w każdej intencyjej –
gotowy upadek bez satysfakcyjej.
Krzywda świecą stoi, ciężar na sumnieniu
nie uwolni duszy, z przeszkodą zbawieniu.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział XXIV. [Literą] Z[-Ż-Ź-S]

[Z-Ż-Ź-S 16-21b]

563

[Z-Ż-Ź-S 18: „Żarty”]

				 Żarty polityczne nie zawadzi stroić
				 bez czci naruszenia – nie grubo zakroić.
[Z-Ż-Ź-S 19: „Zastarzałość”]

				 Zastarzałość w grzechach: gdy tylko o mieniu,
				 snadź taki nie myśli o swoim zbawieniu.

Nota

[Z-Ż-Ź-S 20: „Zasługi”]

				 Zasługi, myto sługom powodu dodają,
				 gdy za wierne prace więc upominają.

Myto

[Z-Ż-Ź-S 21a: „Zazdrość”]

				 Zazdrość cudzej fortuny serce swoje prawie gryzie:
				 jaka szczerość bliźniego w tej znajduje się mierze?
[Z-Ż-Ź-S 21b: „Zazdrość”]
O ZAZDROŚCI ZŁOŚLIWIEJ

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		

‹O› zazdrości przypowieść: „W piekle dla zazdrości
nie być”, ale przepaść takiemu w tej złości.
Gdy krzywy w szczerości, to przeciwnik jawny,
krom oczu pokrywka, w przewrotności sławny,
szkodzi, psuje, różni naturą chytrości,
gdzie może podchodzić w gwoli tej zazdrości.
Pod płaszczem tej zdrady cnota malowana:
wizerunk obłudy, prawie rysowana.
Gdy nie dopomożesz – nie psuj potrzebnemu,
fakcyją nie podchodź swojemu bliźniemu.
Umyślnej swej złości a niewstrzemięźliwy –
jak wilk cudzej skóry żarłok zaraźliwy.
Uwziętych uśmierzyć blisko lub z daleka.
Czy to jest poćciwość takiego człowieka,
co to ani wstydu, ani też respektu?
Strusiego żołądka – dla tego despektu
strawi, chociaż widzi w tym bliźniego krzywdę,
a nie jak już jego, jak swoję ohydę.
Za nic sobie tego za grzech nie poczyta,
chyba aż na końcu sumnieniem przeczyta,

Chytra złość

Ostrożność
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jeśli więc w to dufa, w Boskie miłosierdzie,
lecz bez nagrodzenia bardzo się zawiedzie.
Bóg jest miłosierny, lecz i sprawiedliwy,
przy sprawiedliwości każdemu życzliwy.

[Z-Ż-Ź-S 22: „Za złą robotę”]
Dekret

				 Za złą robotę źle też płacą –
				 więc postronkową szubienicą.
[Z-Ż-Ź-S 23: „Zboża”]

Targi

				 Zboża wszelkie targ ich nicuje,
				 lepiej niż cepak w kłosiu biczuje.
[Z-Ż-Ź-S 24: „Zbytki”]
O ZBYTECZNYM ŻYCIU

				
				
Hańba, zbytki 				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Zbytki chorobą płacić więc trzeba,
w nagłości gdy śmierć, trudno do Nieba.
Zgoła zbytnim używaniem rzeczy,
o duszę idzie – mieć się na pieczy.
Zbywaj więc złego jako więc możesz,
pokój też sobie tymże przysporzesz.
Złe kompanije, złe i nałogi
są to piekielne, czartowskie progi.
Uchodź Bachusa jak żarłocznego,
mijaj szaleństwo i niecnot jego.
Bowiem pijaństwo powód do złego,
do wszelkich grzechów już mizernego.

[Z-Ż-Ź-S 25 = S-Ś 20: „Schorzały”]
W MAŁŻEŃSKIM JAKIM NIEUKONTENTOWANIU

				
				
Niesforne 				
małżeństwo
				
		 5		
				
				
				

Schorzały, słaby w małżeństwie –
i w łóżku ‹w› niebezpieczeństwie.
Kur zapiał snadź na odmianę –
miej według wieku Zuzannę.
Lecz miłość stanem zasłoni,
wstyd z cnotą już nie zadzwoni;
z poduszki czystego proba,
w niestatku znaczna osoba.
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Gdybyś był więc z młodu mnichem,
w tej byś żył w naturze cichem.
Nałóg jest na tę naturę,
krewkości nie daj więc górę.
Niech w tobie tkwi wstrzemięźliwość,
możnością kochaj swą czystość.
Przykłady bierz choć od bydła:
według są czasu te sidła
w plątaniu; swoim pomiarem
niech zdrowie będzie filarem.

[Z-Ż-Ź-S 26: „Z cudzego”]

				 Z cudzego konia zsiadaj panie bracie,
				 a szukać iszcza, którego wy znacie.

Lice

[Z-Ż-Ź-S 27: „Z chytrym”]

				 Z chytrym więc też chytrze,
				 z szczerym trzeba szczerze.

Nota

[Z-Ż-Ź-S 28: „Zdobić”]

				 Zdób, udawaj jako przypadnie –
				 kto bez mózgu, oszukać snadnie.
[Z-Ż-Ź-S 29a: „Z dobrego”]

				 Z dobrego bywa więc wina,
				 na ocet będzie przyczyna.

Wygoda

[Z-Ż-Ź-S 29b: „Z dobrego”]

				 Z dobrych obyczajów skuteczna sprawa,
				 ze złych – konfuzyja, bardzo zła sława.

Nota

[Z-Ż-Ź-S 30: „Zdrada”]

				 Zdrada, gdy w kącie dybie,
				 komuś nieszczęście dłubie.
[Z-Ż-Ź-S 31: Zdrowie”]

				 Zdrowie iście prawie grunt,
				 do naczynia tego szpunt.

Warunek
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[Z-Ż-Ź-S 32: „Żebrak”]

				 Żebrakowi nie zawsze dowierzać:
				 żebrze, wzdycha patrząc, by co zerwać.
[Z-Ż-Ź-S 33a: „Zegary”]
O ZEGARACH KAŻDODZIENNYCH
W SWOIM PORZĄDKU

				 Zegary głośne sprawują,
				 według czasu pokazują
Miast ozdoba 				 więc codzienne ich godziny.
				 Już nie mogą mieć przyczyny
		 5		 ludzie tedy w omieszkaniu,
				 zostając jak w zamieszaniu.
				 Które, w dobrym więc porządku,
				 idą dobrze, gdy z początku.
				 Mają swoje też ozdoby,
		 10		 ludziom bywa do wygody.
				 Przeto, gdy się więc zgadzają,
				zegarmistrze nakręcają.
				 Zegar bowiem niezgodliwy –
				 czas jakoby obmierźliwy.
		 15		 Miastom takim prawie wstydem
				 dla wygody gdy zawodem.
[Z-Ż-Ź-S 33b: „Zegary”]
O TYCHŻE ZEGARACH NA SUPLEMENT
NOTA

				
				
				
				
Skaza z okazyjej 		
5		
				
				
				
				
		 10		
Pomiar 				
				
O tymże

Zegary umyślnie zatrzymać z prywaty –
stąd już czasu zdrada prawie do utraty,
gdy ubogim ludziom jest krzywdą w robotach,
dłużej w potnych pracach zostają obrotach.
Do tego w zegarach psują się sprężyny,
więc się stąd zmocują, będą z nich perzyny.
Przeto niech godziny w swojej zawsze mierze,
niech ludzie nabożni dzwonią na pacierze
według także czasu przy słusznych godzinach.
Z dnia nocy, z nocy dzień – nic po tych nowinach.
W miastach, gdzie zegary będą jednostajne,
całe półzegarze były więc przystojne.
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Tak żadnej różności – na czas będą zgodne
i w swoich godzinach, w pomiarach wygodne.
Zegarmistrz od wschodu lubo od zachodu
z pilnością nakręca natenczas z dowodu,
mając terminatę czasu przyzwojtego –
w tym właśnie należy, co jest potrzebnego.

[Z-Ż-Ź-S 34: „Żelazo”]

				 Żelazo metalem nad inne powabne,
				 wszelkim prawie stanom z rzemiosł jest potrzebne.

Metal

[Z-Ż-Ź-S 35: „Zelżywość”]
O ZELŻYWOŚCI KU BLIŹNIEMU
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Zelżywość bywa ze złości ciężka,
gdy więc przypadnie na kogo klęska.
Niemasz gorszego jako zły język,
w jadowitości przeklęty wężyk,
uwzięta złości spadkiem próżności,
szkalownym kłamstwem srogie lekkości,
więc bezbożnego grzeszne są kości.
Jakim sumnieniem jego chytrości,
jaki skon życia, gdy na Sąd Boży,
ach, przy skonaniu, gdzie duszę złoży?

Uwagi różne

Nota

[Z-Ż-Ź-S 36a: „Zeznać”]
O STANIE MAŁŻEŃSKIM
NOTA DO UWAGI

				
				
				
				
		 5		
				

Zeznać, co nie od rzeczy zda się rozumowi:
trudno o jednej duszy grzać się człowiekowi.
Jednak postanowieniem przy małżeńskim stanie,
tak wszelka w tym przystojność z wygodą przystanie,
kiedy dobra, cnotliwa, trzyźwa, kochająca –
o co więc trudno – żona miłująca.

Uwagi różne

[Z-Ż-Ź-S 36b: „Zeznać”]

				 Zeznaj co jest podobieństwem,
				 w rzeczy samej dobrodziejstwem.

Nota
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[Z-Ż-Ź-S 37: „Z fajerki”]
Pomoc

				 Z fajerki baba zagrzewa się w zimie,
				 dziewki się grzeją choć na piecu w dymie.
[Z-Ż-Ź-S 38: „Zgaga”]

Moderat

				 Zgaga więc z tłustych potraw bywa,
				 żołądek potem na wierzch zbywa.
[Z-Ż-Ź-S 39: „Z głowy”]

Rozum

				 Z głowy niezdolnej miarkują się sprawy,
				 niedoskonałe przychodzą ustawy.
[Z-Ż-Ź-S 40: „Zgoda”]
O ZGODNEJ PRZYJAŹNI
NOTA

				
				
Uwagi 				
				
		 5		
				
				
				

Zgoda bywa, gdy z przygody –
malowane w tym zawody:
jak Żyd chrzczony, wilk chowany,
tak przyjaciel pojednany.
Liszka chytra w swej obłudzie,
znać ją zaraz i w przygodzie:
więc się łasi, nadskakuje
krokiem, zdrady utyskuje.

[Z-Ż-Ź-S 41: „Zgorszenie”]

				 Zgorszenia przy kim chciej się wystrzegać,
Nota 				 gdzie więc nie trzeba, tam też nie sięgać.
[Z-Ż-Ź-S 42: „Zioła”]
O ZIOŁACH RÓŻNYCH CNOT
UWAGA

				
				
Cnoty ziół 				
				
		 5		
				

Ziół wszelaka jest postać,
których poznać i dostać.
W nich rozmaite są cnoty
więc dla zdrowia istoty.
I kamienie, kruszcz, zioła
w cnotach swych są do wiela –
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w zdrowiu, mieniu, w honorze,
bo do szczęścia przysporze.
Pan Bóg skarby te stworzył,
na użytek ich zdarzył.
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Opatrzność

[Z-Ż-Ź-S 43: „Ziemia”]
O ELEMENCIE ZIEMNYM KONSYDERACYJA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Ziemia urodzajom, rodzajom swym składką,
wszelakim żywiołom jest jakoby matką:
własnym prawie gniazdem, samym przytuleniem,
żywi, trzyma, czerstwi wczasem, wychowaniem.
Zwyczajnej własności, swą naturą zgoła
sposobia żywnością i wszytkim wydoła –
wszelkiemu stworzeniu wedle swoich czasów:
z Boskiej opatrzności zażywają wczasów.

Natura elementu
– ziemia

[Z-Ż-Ź-S 44a: „Zima”]
O ZIMIE OKROPNEJ
WEDŁUG SWOJEJ WŁASNOŚCI OPISANIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Zima okrutna każdemu dokuczy,
przy ciężkich mrozach i do skonu skurczy.
Drew suchych piecu przysposobić trzeba,
żeby się chciało zażyć w cieple chleba.
Za pierwszym mrozem, jak w dłuż będą sople,
tak w grubsz śnieg spadnie, gdy zamarzną krople.
Znak zimy w grudniu więc z początku snadnie
statkować będzie – każdy w ten czas zgadnie.

O zimie przyszłej

[Z-Ż-Ź-S 44b: „Zima”]
O ŚNIEGACH ZIMOSTRADNYCH I O SANNEJ DRODZE
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				

Zima czas śnieżny, pola aż okryją
więc oziminy psują, bo wyprzeją.
Niech będzie zima jakoby najlepsza.
Gdy wiele śniegów – na urodzaj gorsza;
zima zaś sucha a o male śniegu,
brogi napełni zbożem aż do progu.

Czasu ziemi nota
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[Z-Ż-Ź-S 44c: „Zima”]
O SANNEJ, ŚNIEŻNEJ DRODZE DLA POJAZDU
UWAGA

				
				
				
				
		 5		
				
				
Nota 				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
Uwagi są różne 				
				
				
				
		 20		
				
				
Marcowy śnieg 				
				
		 25		
Kwietniowy nota 				
				
				
				
Wygoda 		 30		
furmance
				
				
				
Znaki 				
		 35		
				
O śniegach
i sannie

Zimę chłopi znaczą, gdy na polu śniegi
rzęsisto okryją na pokarm już stogi.
Na oborę bydłu przychodzi w szafunek
i samym też rolom nie płuży w pożytek.
Bowiem i bez śniegów zima krótko sucha
byłaby z wygodą ziemianom pociecha.
Włóczęgom z sankami tylko to uciecha
walać się po śniegu lekkomyślnych płocha,
karki prawie łamać, a boki smarować,
konie po próżnicy tą jazdą mordować.
Czerstwości utrata, na zdrowiu szwankować,
ledwie nie do śmierci przyjdzie kalekować.
Gdy zima z śniegami zbytnie długo leży,
w dobrym gospodarstwie temu nie zabieży.
Chociaż w wczesnym siewie, choć na sucho padnie,
sierp to więc pokaże jak w snopie przypadnie.
Na kwiat ostre zimna, wichry, nawałnice –
z krzakiem na zagonie wywróci na nice.
Na budynkach także śnieg zwykł gnoić dachy –
gdy go w czas nie zrzucą, wątleją i gmachy.
Mizerny przy suchości śnieg sprawuje role –
byłoby z pomocą na urodzaj pole.
Marcowy bywa śnieg, lecz przenikający,
oziminom szkodny, prawie jest niszczący.
Kwietniowy, gdy padnie na zagon, rzęsisty,
stanie jak nawozem na urodzaj czysty.
Furmanom wygoda furmanić sankami,
najlżejsza jest furą zażyć z konikami.
Do tego przy chłodzie bez trudu zażyje,
chociaż i ciężarem z folgą jej użyje,
aniżeli w błotnej, bowiem z molestyją,
z kłopotem i pracą onej usiłują.
Lepsza tedy zima, choć nie będą sanki,
nie będą i guzy, pod oczyma dzbanki.
Do tego chleb sporszy, urodzajem pewny,
gdy o male śniegów, czas lepszy, niezmienny.
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[Z-Ż-Ź-S 45: „Z konia”]

				 Z konia komu nie dostaje,
				 gdy na podział jedno jaje.

Nota

[Z-Ż-Ź-S 46: „Z laty”]

				 Z laty rozumu przybywa,
				 z wieku go potem ubywa.
[Z-Ż-Ź-S 47: „Źle”]
O AFEKTACH W RÓŻNOŚCI POMIARKOWANIE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				
				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				

Źle być dobrym miernie niezbyt –
tak niesporo bywa odbyt.
Takiemu złe stąd nabycie,
nieskojarzne są użycie.
Złego mijaj, choć z daleka,
gdy jawnego napasnika.
Przeto złego Pan Bóg karze
jak złośnika w takiej sforze.
Złym więc każdy zawsze gardzi,
w każdym kącie cuchnie, śmierdzi.
To złe zawsze znakiem chodzi,
a z dobrym się już nie zgodzi
zły uczynek; bywa gorzej,
więc winować tego bardziej,
gdy za dobre ciężko znosi,
a wdzięczności nie odnosi.
Dobrodziejstwa, gdy lekkością,
desperacką tylko złością
zapalczywą jak masłocznik –
w tym występku jawny grzesznik.
A miłość, gdzie w przykazaniu,
jak bliźniemu, tak zbawieniu.
Grzech jest każdy jako świeca,
cudzej sławy gdyś zabójca.
Gore w oczach na sumnieniu
robak wnętrzny w objawieniu.
Olej na wierzch, ziemia chwastem,
a na ogień pewnym chrustem.

O zawziętości
w złościach
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				 Pycha z złością pomieszana,
		 30		 hardoś‹ć› z pomsty zajuszona.
				 Te złe piekło poleruje,
				obnażeniem wyszoruje
				 jady srogie bez pamięci,
				 zły duch w sercu stąd się wznieci.
		 35		 Koniec zgoła jest wszytkiego
				 z dożywocia już bliskiego.
[Z-Ż-Ź-S 48a: „Złodziej”]
O ZŁODZIEJSTWACH Z LICA JAWNYCH
Z lica ślad
i z podobieństwa

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Złodziej powróz z siebie zbędzie,
na drugiego szyje kładzie;
w rzecz złodziejską iszcz należy,
póki wina nie nadbieży.
Złodzieja strzec domowego –
gorzej dojmie do żywego.
Zgoła złodziej zawsze kłamca,
właśnie niby krój u krawca.
Zwyczajem łże to i kradnie –
już naturą tak przypadnie.
Jawny złodziej w żadnym miejscu
nie ma, lecz go wydać iszczu.
Więc do sprawy pomoc jeszcze
dla skarania, gdzie jest miejsce.
Grzech, gdy szkodny, niespuszczony,
chyba będzie nagrodzony.

[Z-Ż-Ź-S 48b: „Złodziej”]
O TYMŻE ZŁODZIEJSTWIE SUPLEMENT
O tymże

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Złodziej jest prawie jako ateista:
wiara spowiedzią nie będzie już czysta
według sumnienia, póki to nie wrócisz
na Sądzie Bożym, komu co skorzyścisz.
Zawsze ta nota twej duszy przy krzywdzie –
sama w tym słuszność do skutku przywiedzie.
Zabiadasz sobie w korzyści za złości,
strach i wspominać takich niepewności.
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Tu szubienica, tam zaś będzie piekło
na potępienie na wieki się wlekło.
Ukrzywdzonego Pan Bóg nie opuści,
owszem nagrodą – miłosierdziem ziści.
Prawie nie skonasz, aż to sam wyjawisz,
z łakomstwa, zbrodni dopiero się zbawisz.

[Z-Ż-Ź-S 49a: „Złość”]
O ZŁOŚCI CHYTRZE UWZIĘTEJ

				
				
				
				
		 5		
				

Złość niby przyjaźnią skryta
i w jakim skutku odkryta,
przeto złość harda więc, społem
jak chciwość, kłamstwo – rosołem.
Na pomstę z sprawcą, na kupę!
Byś nie wziął przed piekłem " ".

O tymże

[Z-Ż-Ź-S 49b: „Złość”]
ITEM O TEJ ZŁOŚCI

				
				
				
				
		 5		
				

Złość, kiedy w przyrodzonym rozumie szwankuje,
popędliwość już w takim i chytrość panuje,
masłocznikiem jest w złości niepohamowanej,
ginie ‹z› wiekiem, z obrazą, chorobą, haniebnej,
paraliżem, kadukiem przy rozmaitej mdłości,
upadkiem prawie zdrowia, także i ‹z› nagłości.

[Z-Ż-Ź-S 50a: „Złoto”]
O PRÓBIE Z DOWODU AFEKTÓW

				 Złota choć kamieniem,
				człowieka skłonieniem,
				 ognia więc krzemieniem,
				 słońce jest promieniem.
		 5		 Rzecz w żądzy pragnieniem,
				próba doświadczeniem,
				 w przygodzie przyjaciel,
				użytkiem zbawiciel,
				 brat jest w ućciwości,
		 10		 a bliźni w miłości.

Dowód próby
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				 Skutkiem rada pewna
				 w życzliwości jawna.
[Z-Ż-Ź-S 50b: „Złoto”]
Pokusa

				 Złoto ludzi nadyma na grzechową rozkosz,
				 by kto, jak są bogacze, podlegli do pokus.
[Z-Ż-Ź-S 50c: „Złoto”]

				 Złoto jest metal w sobie wyborny,
				 kto go więc nie ma, ten już pokorny.
[Z-Ż-Ź-S 51: „Złoty stan”]
O ZŁOTYM SPRZĘŻONYM JARZMIE MAŁŻEŃSKIM
UŻYTEK I OSOBLIWE ZALECENIE

				
Stan pierwszy 				
				
Obrząd 				
		 5		
				
Metal 				
				
				
		 10		
				
Oblig 				
				
				
		 15		
Ostrożność 				
				
Nota 				
				
		 20		
				
				
				
				

Złoty stan, gdy pierwszy, bo w raju zaczęty,
dla zgodnej jedności w snop metalem spięty
od złota pierścieniem przez ślub dla miłości,
aż do skonu spaja stadło do wierności.
Rdza żadna nie psuje, metal w swej istności
zostaje – niech dobrocią poleruje złości.
Dlatego jest złoty, bo w swojej istocie
więc każde małżeństwo niech się kocha w cnocie.
Które jarzmo sprzęgą do złotej niewoli
ma być zawsze sforne, powołaniem gwoli
od Ducha świętego przy błogosławieństwie,
dla dobrego mienia na tym żyli ziemstwie.
Więc stadła małżeńskie do samego mroku:
strzeż, Boże, wystąpić w cudzy zagon kroku –
niwa niebezpieczna, gdyby się tak wlekło,
wyrok nieszczęśliwy, już w tym domu piekło.
W czworo sideł wpada stan od pokus miany:
łakomstwem, niewiarą, Wenus, Bachus mami.
Dobra rzecz, dobry stan w szczerym przyjacielstwie,
bowiem swój pędzi wiek w wszelkim bezpieczeństwie.
Spólna wierność radą, pomocą jedności,
prawdziwa życzliwość skutkiem są miłości.
Jedna myśl i z sercem jednostajne chęci
więc mają być zawsze w st‹at›ecznej pamięci.
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Tylko żeby trzeci nie był na przeszkodzie –
wąż, który chytrością wadzi, czołga wszędzie.
Nie uwieść się w zdradzie, w rozum trzymać cnotą
przy tej wokacyjej, a do kłótni notą,
okazją sobie nie byli w zawadzie,
wygnaniem z małżeństwa, śmiercią w tej przeszkodzie.
Mieć uzdę przez rozum wchełzny w wstrzemięźliwość,
zatrzymaj od siebie wszelką popędliwość,
by potem w rosypkę uchodzić do grobu
w dalszą od ziemiańskiego nie przyszło sposobu.
Będą już musieli przez swoją niesforność,
nie bez swego żalu, gdy upadkiem ‹w› różność.
Gdy w uszanowaniu jako bywa – złoto,
a gdy jest w lekkości – będzie tylko błoto.
Z tego tedy jarzma stanie się więzienie
w szyderstwie u ludzi, nie mniej w podejrzenie.

Warunek

Hamulec

Skutki

[Z-Ż-Ź-S 52a: „Zły”]
O PRZYGODACH DOMOWYCH

				 Zły bywa wszędy głód,
				 nie lżejszy w domu smród.
				 Gospodarz zmókł w domu,
				 a w pust‹k›ach nikomu.
		 5		 Ostać się nie może
				 bez piernat i łoże.
				 Zły winowajcy strach,
				 przestaje w domu gach.
				 Mieszkanie złe kędy
		 10		 dziurawy dach wszędy.
				Niezgoda przeklęta
				różnością, niecnota.
				 Turbacyj – ach – zgoła
				 stąd potem niewola.

Niesnaski
domowe
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[Z-Ż-Ź-S 52b: „Zły”]
Lekkość

				 Zły to taki ptak, co swoje gniazdo szpeci:
				 lepsza rzecz przykryć choć ladajakie śmieci.
[Z-Ż-Ź-S 53: „Z małej rzeczy”]

				 Z małej rzeczy większe podczas uważamy,
				 z większych zaś spraw mniej już zgoła poznawamy.
[Z-Ż-Ź-S 54: „Żmindak”]
Łakomstwo

				 Żmindak mizerny, mając się dobrze,
				 ludziom się przykrzy, a prawie żebrze.
[Z-Ż-Ź-S 55: „Zmyślony”]

				 Zmyślone rzeczy, wiatrowe skutki,
				 niby słomiane cygańskie butki.
[Z-Ż-Ź-S 56: „Znać”]
Próba

				 Znać zaraz znaków z młodości,
				 co ma być potem w starości.
[Z-Ż-Ź-S 57: „Znać się”]

				 Znać się na ludziach lubo rzecz trudna
				 względem szczerości, jeśli nie brudna.
[Z-Ż-Ź-S 58a: „Znaki”]

				 Znaki są swego wyniosłego szczęścia,
				 strzec się na potem jakiego nieszczęścia.
[Z-Ż-Ź-S 58b: „Znaki”]
O ZNAKACH NIEBIESKIEGO ZODYJAKU
Zodyjaczne signa

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Znaki zodyjaczne przy swoich miesiącach
obrotem własności są dowodem ‹w› iszczach,
konstelacyjami, naturą kierują,
z wiatrów ciepłem, zimnem czasowi darują.
Wszelkim elementom influencyjami,
powietrzem wygodnym, ich przyległościami,
powodną pomocą podległym rodzajom,
więc w pożytkowaniu sprawią urodzajom.
W przeszkodach różnością wzorem ich własności
sprawują naturą; są i przeciwności.
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W czterech części roku czasy są zawarte
przy okropnej zimie, w lecie zaś otwarte.
Dwanaście tych znaków, przy których swe plagi:
Baran, Byk z Bliźnięty, Rak, Lew, Panna, Wagi,
Skorpion i Strzelec, Koziorożc nie chybi,
przy Wodniku śniegi, potem będą Ryby.

577
Części
Miesiące

[Z-Ż-Ź-S 59: „Z nieprzystojnej mowy”]

				 Z nieprzystojnej mowy więc bywa uczynek,
				 właśnie jak z pijaństwa pewny pojedynek.
[Z-Ż-Ź-S 60: „Z niszczego”]

				 Z niszczego sztuki dokazać:
				 biegłością dowcip pokazać.

Nota

[Z-Ż-Ź-S 61: „Z nieszczęścia”]

				 Z nieszczęścia cudzego kto ma pociechy,
				 z tych w większe nie wpadłeś popełnione grz{echy}.
[Z-Ż-Ź-S 62: „Żniwo”]

				 Żniwo w ciepły czas i pogoda płuży,
				 a w niepogody w rozerwanie służy.
[Z-Ż-Ź-S 63: „Zoilus”]
O ZOILACH CHYTRYCH I NIEŻYCZLIWYCH

				
				
				
				
		 5		
				
				
				

Zoilus podchodzi jawną chytrością,
księgi więc nicuje cudze z zazdrością.
Krótko to namienić, aby tym bardziéj,
nie poruszać ono, bo gorzej śmierdzi.
Wydaj jeno ty sam, nim nie przyszczujesz
piórem, nie językiem, które nicuje{sz}.
Z cudzej własnej pracy dopieroś mądry,
a z swej własności, z pisma nies{zczodry}.

Invidia

[Z-Ż-Ź-S 64: „Żołnierz”]
O ŻOŁNIERSKIM STANIE DO BOJU

				 Żołnierz, gdy jest szarżą prawie zbrojny –
				 okazalszy aniżeli strojny;

Obrona domowa
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		 5		
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domowy właśnie w postaci panny,
w boju zaś jak lew ma być ogromny.
Żołnierz ojczyzny własna obrona,
jak swojej matce synów zasłona.
Swój własny żołnierz w domu dyskretny,
ludziom ubogim ma być pamiętny.

[Z-Ż-Ź-S 65: „Żołądek”]
NA ŻOŁĄDEK REMEDIUM

				
Pomoc 				
				
				
		 5		
Członki 				
naturalne
				
				
				
		 10		

Żołądek w boleści z jadła, picia boli,
zbytnim używaniem przepościć go gwoli,
aby się przemorzył – ustanie przygoda,
naturę uwolni, więc będzie wygoda.
Pięć jest przednich członków w swojej kompanijej:
głowa, serce społem z żołądkiem, śledzionej.
Gdy z tych jedno szwankiem, wszytkie więc słabieją
części pomienione, niezdrowiem martwieją.
Tak są sobie zgodne, jak o sobie wiedzą –
gdy są w swej czerstwości, w siłach swoich twierdzą.

[Z-Ż-Ź-S 66: „Żona”]
O ŻONACH W STANIE MAŁŻEŃSKIM
Odwaga zamysłu

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Żonę więc obieraj, acz równego stanu,
aby w pomieszkaniu nie było gomonu.
Niedyskretna żona w swej złości dowód,
niemały z takową przebywa zawód.
Która żona wiarą gdy męża nie kocha,
stąd jest podejrzana, bo w lekkości płocha.
Żonę z interesu pojmując ją ‹z› wianem,
jako w tej wolności użyjesz go panem?
Która żona złością szpeci swego męża,
sama się szkaluje od jadu jak węża.
Z złością która żona z mężem gdy nie jada,
stąd się czeladź śmieje, o tym prawie gada.
Żony bogobojne mają być, pokorne,
względem poćciwości niechaj będą sforne.
Więc żona nie ma mieć w własność użytego
prawie nic osobno, przed mężem skrytego;

MERKURYJUSZ POLSKI

				
				
				
		 20		
				
				
				
				
		 25		
				
				
				
				
		 30		
				
				
				
				
		 35		
				
				
				
				
		 40		
				
				
				
				
		 45		
				

Rozdział XXIV. [Literą] Z[-Ż-Ź-S]

[Z-Ż-Ź-S 64-68]

zwierzchności podległa dla domu całości
i dla przystojności stanu bez żałości.
Nad uczciwość żona jawnie gdy pijana,
taka podejźrzana i w cnocie odmiana.
Żona zbytnie strojna, a niewstrzemięźliwa,
rzadko taka bywa domowi życzliwa.
Gdy uporem żona bardzo jest złośliwa,
więc jakoby żmija każdemu szkodliwa.
W oczach ma być wiara, miłość i uczciwość,
małżeńską przysięgą dotrzymać poćciwość.
Do samego skonu, własnym powołaniem
w powinnej jedności być uszanowaniem
dla bojaźni Bożej, ludzkiego zgorszenia,
honor, zdrowie, mienie jest do wynurzenia.
Pomocnicy na złe, pochlebnicy zdradni,
gdy różnią małżeństwa – jak czarci szkaradni.
Żona nie ma też być nigdy swą obrazą,
więc swemu mężowi i znakiem urazą.
Więc żony z posagiem teraz nie pytają,
kiedy mniej o cnotę więcej już nie dbają.
Lecz lub bez posagu pojmiesz choć sierotę,
skryta zła natura nabywa niecnotę.
W częsty teraz podróż małżeństwa przychodzą,
gdy się ona lub on od siebie rozchodzą
przeciwko przysiędze, łamiąc ślubną wiarę
nad swą poćciwość; ledwie myślą parę
wypuścić. Może w swoim powołaniu
zły duch podżega; być w takim zgorszeniu
czy w poniewierce aniżeli wczasem
zostać w wygodzie, mając go za pasem.
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[Z-Ż-Ź-S 67: „Z pijanicą”]

				 Z pijanicą więc nie bywaj w piwnicy,
				 żebyś przyczyną nie był do ciemnicy.
[Z-Ż-Ź-S 68: „Z politycznymi”]

				 Z politycznymi prywaty żadnej nie przestrzegaj,
				 owszem, dla konwersacyi ochotą zabiegaj.
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[Z-Ż-Ź-S 69: „Z pomocą”]

				 Z pomocą, gdy na wody jak się rzeki schodzą,
				 w gospodarskim dozorze w potrzebie wygodzą.
[Z-Ż-Ź-S 70: „Z pustej stodoły”]
Nota

				 Z pustej stodoły, jak z próżnej mowy,
				 nie lada statek wstydem gotowy.
[Z-Ż-Ź-S 71: „Z regestru”]

Służba

				 Z regestru służyć, z regestru robić,
				 właśnie jak wróblów do siebie wabić.
[Z-Ż-Ź-S 72: „Zuchwalstwo”]
O ZUCHWAŁOŚCI ABO MASŁOCZNIKACH

Lekkość

				
				
				
				

Zuchwalstwo jest hańba, jest wstyd i sromota,
chyba się tym para jakoby niecnota.
Zuchwalcy więc z złością jak hartowne nity
prędzej się spadają, chociaż w nich są lity.

[Z-Ż-Ź-S 73: „Z ułomnego”]

				 Z ułomnego urąganiem nie strój dziwów –
				 nie godzi się lżyć bliźniego próżnością słów.
[Z-Ż-Ź-S 74: „Zuzanna”]
O ŚWIĘTEJ ZUZANNIE HISTORYJA
Historyja świętej
Zuzanny

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Zuzanny świętej niewinności dowód,
jej pobożności – jest przykładem powód –
Pan Bóg wyjawił z potwarzy niewinnej,
którą starcowie gabali u wannej.
Za tę ich potwarz skarani są sądem –
starym i młodym niech będzie przykładem.
Nigdy więc kłamstwo mieć nie może góry –
zaraz się wyda, gdy fałszywe wzory,
na wierzch potwarzy; tego są ruiną,
którzy swej złości szkalownej przyczyną.

[Z-Ż-Ź-S 75: „Zwada”]

				 Zwada i nienawiść burzy niespokojnego,
Cierpliwość 				 gasi cierpliwością każdego pokornego.
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[Z-Ż-Ź-S 76: „Z wielkiej”]

				 Z wielkiej jakiej burzy, nawałności,
				 gwałt ziemi nie bywa do przykrości.
[Z-Ż-Ź-S 77: „Zwierciadło”]
O ZWIERCIADŁACH WYOBRAŻENIU

				
				
				
				
		 5		
				

Zwier‹cia›dł‹a› obrazem prawdę wydają,
dowodnych własności rzeczy żądają
przykładów; zwierciadło pożytkiem grzesznym,
więc dusze posila zbawieniem wiecznym.
Zwieciadło przykładem mądrych uczynków,
dobry więc z dobrego wzorem pożytków.

Pobudka

[Z-Ż-Ź-S 78: „Zwycięstwo”]
O ZWYCIĘSTWACH PRZYGODNYCH
NOTA

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				
				
				
		 15		
				

Zwycięstwo – trafunek swoich żądz jakby leczyć
jest samego siebie, w wytrwaniu zwyciężyć.
Zwycięstwo swej żądzy stanie za męczeństwo;
nagroda zbawieniem, duszy bezpieczeństwo.
Z przyczyny zwycięstwo – sława krzewi szczęście,
drugiej stronie zgubą rzewni już nieszczęście.
Zwycięstwo zaś z wojny – życząc wesołości
każdym, ten ma być dank rycerskiej biegłości.
Bywa więc zwycięstwo skaradne, zdradliwe
ile tatarskie, zgrozą obrzydliwe.
Czy to jest wygrana nad ubogim siły –
na wszelkim ruina do namiejszej żyły
tego więc pochłonąć, który się nie może
ochronić, ubóstwem możnego nie zmoże.
Nad takim dokazać, czy to jest rycerska
z prywaty prywatnych w tej ohydzie, męska?

O różnych zwycięstwach opinie

Nota

[Z-Ż-Ź-S 79: „Zwyczajny”]

				 Zwyczajne rzeczy nie tak dokuczą,
				 gdy i do żalu więc nie przypuszczą.
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[Z-Ż-Ź-S 80: „Życie”]
O ŻYCIU LUDZKIM PEWNE KONSYDERACYJE
DO UWAGI

				
				
				
Uwagi 				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Z życia zwykli ludzie zdrowia więc winszować,
wzajemnej czerstwości – słuszna naśladować.
W zdrowiu bowiem skarb jest; a któż go nie lubi!
By żyć jak najdłużej, tym się każdy chlubi.
Skarby, majętności, kiedy zdrowia niemasz,
przemysł, choć wyborny – prawie próżny kiermasz.
Przeto w jedzy, w piciu i w żądzy miarkować,
w wszelakich afektach trzeba się szanować.
Chciwość, gniew, pragnienie – trawi to naturę,
w nie‹w›strzemięźliwości traci w życiu furę.
Gościńcem wiadomym trzymać się bezpiecznie,
przeto ujść okazyj, a żyć sobie wcześnie.

[Z-Ż-Ź-S 81: „Życzliwość”]
Życzliwość

				 Życzliwość, szczerość sąsiada –
				 marna z nim nie bywa zwada.
[Z-Ż-Ź-S 82a: „Żydzi”]
O ŻYDACH NIEWIERNYCH
WZGLĘDEM RODZAJU I ZAKONU

Niewierność
Żydów tępi

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Żyd względem rodzaju jest pierwszym plemieniem,
przodkował zakonem po świecie imieniem
pokolenia Żydów dwunastą rodzaju,
zakonu starego obrzędem zwyczaju.
Stąd wynikło światło, z proroctw – uwielbienie,
przyściem Mesyjasza nie poznał zbawienie.
Ślepy w tym, jaszczurczy, zły naród żydowski,
gdy stracili zakon, nabyli pogański.
Rabinów zły upór więc i w zaślepieniu,
gdy światło zgasili, a zostają w cieniu.
Tułacze po świecie jak na urąganiu,
co żywo ich gnębi i ma w swym karaniu.

[Z-Ż-Ź-S 82b: „Żydzi”]
O ŻYDACH TYCHŻE POMIENIONYCH

				 Żydzi, gdy po szabasie wyszedszy z bóżnicy,
				 wyją, trąbią, z gardzielem: „Howej!” przy śklenicy
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		 10		
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pełnią w kałdun za zdrowie swojej synagogi,
ledwie giermak z bierletem wstać może na nogi.
Każdy może uważać żydowskie bachory,
jaki ich rozgardiasz, jakie są pozory;
potem szachrowanie, umowa i rada,
jak by podejść chrześcijan z łakomstwa, i zdrada.
Za grzech to nie mając na złe swe występki,
owszem, jak w najlepszą na to {kręcą kłębki}.

[Z-Ż-Ź-S 83: „Zysk”]

				 Zyskiem gdy społem jednego,
				 szkodą nie będzie drugiego.
[Z-Ż-Ź-S 84: „Żyto”]

				 Żyto gospodarzom zawsze potrzebne,
				 ile dla wygody domu sposobne.
[Z-Ż-Ź-S 85: „Żywność”]

				 Żywność wszelką baby i przekupki zwodzą,
				 stąd ludzie ubogie w drogość ich przywodzą.
[Z-Ż-Ź-S 86a: „Żywot”]
O ŻYWOCIE LUDZKIM DO UWAGI PEWNE

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		

Żywot zły prowadząc jako tu więc przyjdzie,
bowiem ciężkiej śmierci taki stąd nie ujdzie.
Żywot właśnie ludzki – zegar nakręcony
do której godziny; koniec naznaczony
jest lampą każdego, gdy już dogorywa,
a śmierć nieużyta stąd go w grób porywa.
Ludzki zgoła żywot – dorobek od potu:
z przykrością przychodzi dopełnić kłopotu
nic z sobą nie wziąwszy tylko cztery deski,
płótna kilka łokci do grobowej ścieżki.

[Z-Ż-Ź-S 86b: „Żywot”]

				 Żywoty świętych autora Skargi – pisma świadczą
				 za pobożną przeto pracę zbawieniem mu znaczą.
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[Z-Ż-Ź-S 86c: „Żywot”]
O ŻYCIU LUDZKIM
W RÓŻNYCH BĘDĄCYCH DOLEGLIWOŚCIACH
W TRENACH DOSTATECZNIE OPISANYM

						I
				 Żywot krótki szczęśliwemu
Konsyderacyje 				 w pracach zdrowie i w boleści.
				 Będzie długi, gdy nędznemu,
				 kończy swoje w tym żałości.
		 5		 Niech zostanie więc pamiątka
				 w wierszach, których ta przykutka.
						II
				 Ile żyjąc nie w próżności,
				 bez pociechy, zawsze w troskach,
				 w doczesności jak w marności,
		 10		 ni pokoju, gorzkość w kąskach:
				 żywot prawie jak w rozpaczy,
				 choć przy prawdzie, któż przyświadczy.
						III
Dowód 				 Sfrasowany tym się bawił.
				 Któżby taki? Gdy dolega,
		 15		 z serca karcie to wyjawił,
				 cierpliwością tej podlega.
				 Niepodobna trawić w sobie,
				 który nie był w takiej dobie.
						IV
Przestroga 				 Życie w sercu bębnem puka,
		 20		 główne myśli tu, nieboże,
				 jako na śmierć czas go szuka;
				 pokutować, póki łoże
				 ziemne – tego nie sprawicie,
				 przy dzwonieniu usłyszycie.
						V
		 25		 Przyjmij, Panie, to za grzechy,
Kontestacyje 				 które były; kiedy skończy,
				 z dawnych czasów za uciechy
				 z góry na dół w tej rozpaczy
				 wzdychać zgoła na te wieki,
		 30		 stąd się biedzić, prawie męki.

MERKURYJUSZ POLSKI

Rozdział XXIV. [Literą] Z[-Ż-Ź-S]

[Z-Ż-Ź-S 86c, w. 1-62]

						VI
				 Iść w zapasy złością hardą,
				 żal do żalu nie pomaga,
				 w troskach życie, upór z twardą.
				 Te frasunki sam je dźwiga,
		 35		 mieć pociechę w samym Bogu,
				 przy ofierze zawsze w progu.
						VII
				 Jeśli troska na pociechę,
				 kto szczęśliwy do cierpienia,
				 wziąwszy biedę nad uciechę,
		 40		 okazyją do zniesienia,
				 a w przygodzie na ratunek,
				 gdy w napaściach głośny dzwonek.
						VIII
				 Życie gdy złe – prawie wstydem,
				 przy utracie gwałt natury,
		 45		 więc zgorszeniem; tym dowodem
				 już są pustki, będą dziury.
				 Interesant skrytość cierpi,
				 ile w zdradzie rozpacz trapi.
						IX
				 Żyć sromotnie jak nie człowiek,
		 50		 stąd ohyda na upadek.
				 Takiego już mizerny wiek,
				 w swej do biedy będzie świadek,
				 obracając w niwecz prace,
				 i kruk na to czarny kracze.
						X
		 55		 Wota, śluby, a przyjaciel
				 jako będzie w samym kresu,
				 jeśli nie on, inny mściciel
				 cierpi dotąd, lecz do czasu.
				 przyjdzie ten czas – wspomnieć nudno
		 60		 co się stanie, strasznie trudno.
						XI
				 Co się dzieje, notą znaczy
				 oko przy tym ‹z› namiętności,
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				 obnażenia i rozpaczy,
				 patrząc na te rozrutności.
		 65		 Dzień był jasny, a noc teraz,
				 odmianami znikną zaraz.
						XII
				 Było kiedyś, żyło pięknie
Przykład 				 w oczach ludzi – jest szemranie;
				 więc w odmianie teraz szpetnie,
		 70		 na tę lekkość podziwienie.
				 Z nowinami zjeżdża goniec:
				 jakie życie, taki koniec.
						XIII
				 Opak udać, ach, sromota,
Nota 				 a sumnienie w swojej treści.
		 75		 Kędy prawda? Czyż to cnota?
				 W uszach ludzi te są części,
				 które będą przy skonaniu
				 niewinnością w pojednaniu.
						XIV
				 Ubogiemu na poćciwość
Obelga 		 80		 udać, zadać zgiełd srogością –
				 tak się godzi czynić na złość
				 na bliźniego niewinnością?
				 Z hardej złości to się wlekło –
				 bez dowodu w domu piekło.
						XV
				 Tak-ci z domem, jak i w izbie
Niewdzięczność 		 85		 za życzliwość niewdzięcznością,
				 zawsze w kłótniach niby w ciżbie,
				 za wygody – zdrad chytrością.
				 Więc te krzywdy cierpliwością
				 za pokutę są możnością.
						XVI
		 90		 O, obłudo bez pamięci,
Zdrada 				podżegacze, pochlebnicy,
				 bez uwagi tym się śnieci
				 w przewrotności jak w bóżnicy.
				 A sumnienie, prawda – kędy?
		 95		 Na bezbożnych w oczach wszegdy.
Marnowactwo
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						XVII
				 O, mylny świat podobieństwem,
				 na gwałt wołać, na ohydę!
				 Kto by to rzekł bezpieczeństwem
				 na sromotę, na swą krzywdę,
		 100		 jawną złością, naśmiewiskiem
				 być przy głupstwie napasnikiem.
						XVIII
				 Kołem czyli to się toczy
				 żal rzewliwy pocciwości.
				 Niejeden ma na to oczy,
		 105		 kto gwałt cierpi w niewinności.
				 Czy opoka, twardy kamień –
				 z tak złej huci wżdy się odmień.
						XIX
				 W powołaniu rozdwojenie,
				 aż do śmierci ślubne wiary.
		 110		 Czy się godzi? Gdzie sumnienie?
				 Czy mają być w zgubie pary?
				 Suspicyją, przez nałogi –
				 więc w poznaniu porzuć rogi.
						XX
				 Ach, doczesność, w oczach wieczność,
		 115		 rachunek spraw z nich przywiedzie.
				 Jak się znajdzie – z życia marność
				 po skonaniu, słusznym sądzie.
				 Rozum wodzem, wiarą cnoty,
				 prawdą spełzną ich przymioty.
						XXI
		 120		Wizerunek przykładami
				 więc w poznaniu z samych siebie,
				 w przykazaniach dowodami
				 rachować się w takiej dobie.
				 Nie są skryte – głosem ludzi
		 125		 niech takiego prawda budzi.
						XXII
				 W napomnieniu ma być baczność,
				 w szczerość przyjąć niż na potem.
				 Łatwić trzeba wszelką trudność
				 nim gdy nagłość przyjdzie za tym.
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		 130		Pamięć świeża na ostatku,
				 uchodź myślą od upadku.
						XXIII
				 Żal, pokuta więc za grzechy
Nota 				 niby czerw, mól psuje, wierci
				 w sprośnym życiu bez pociechy
		 135		 jak to będzie aż do śmierci.
				 Żal się Boże, podobieństwa
				 w tej marności, bezpieczeństwa.
						XXIV
				 Konkludują w trenach wiersze:
Znaków dowód 				 mózg usycha, pamięć tleje,
		 140		 w swych marnościach jako pierwsze
				 siły giną, czerstwość mdleje.
				 Wnętrzne troski serce duszą,
				 jak chorobą ciało suszą.
						XXV
				 Pulsy słabe w przyrodzeniu,
O tymże 		 145		 gdy natura już martwieje,
				 ciepło gaśnie w rozróżnieniu,
				 trup skościeje, duch wywieje.
				 W czterech deskach kłaść na mary –
				 poniosą go do swej fary.
						XXVI
		 150		 Dzwony głoszą umarłemu.
W życiu koniec 				 Na co umarł, z tej przyczyny,
				 pytają się ludzie komu:
				 „Śmierci nagłej?”– „Z tej, nie innej”.
				 Miserere mu śpiewają,
		 155		 jałmużny się spodziewają.
						XXVII
				 Więc chorobę te nicują,
O tymże 				 ludzie sądzą rozmaicie,
				 różnie duszy obiecują,
				 o tej śmierci jak natręcie.
		 160		 Mało żalu więc po takim,
				 przez złe życie lada jakim.
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						XXVIII
				 Sława z cnotą pomieszana,
				 gdy przykładem wątpliwości,
				 a w biesiadach już odmiana,
		 165		 żyć zgorszeniem bezbożności.
				 Straszny to głos do upadku –
				 bez pokuty i bez skutku.
						XXIX
				 Dobry żywot, dobra też śmierć.
				 Jak o dusze, tak zbawienie,
		 170		 swym sumnieniem czystym się wierć
				 na swą zgubę kędy wiecznie.
				 Nie zaszedłeś więc w labirent –
				 grzech śmiertelny jest document.
						XXX
				 Grób gotowy czyszcz otwiera
		 175		 dla rozkoszy i swejwoli,
				 a piekło zaś w głąb zawiera –
				 strach powiedzieć o tej doli.
				 Koniec w trenach, trąba w głosach –
				 dekret będzie w swoich losach.
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[Z-Ż-Ź-S 87: „Z żartów”]
O ŻARCIE TREFNYM Z UCIECHĄ,
KTÓRY SIĘ STAŁ NA RYNKU KRAKOWSKIM

				
				
				
				
		 5		
				
				
				
				
		 10		
				
				

Z żartów cokolwiek musi się co sprawdzić –
łacno prostaka zawsze za nos wodzić.
Przywiózł do targu drwa poddany.
Kupiec go pyta, jeśli wóz przedany.
Inszy stargował, inszemu go spuścił,
pierwszy z urazy na chłopie się pomścił.
Kazał mu na targ szyszek borowych zwieść,
że to w lot przeda – chłop się dał tym uwieść,
bo snadny towar, nazbiera go chodząc
snadno po lesie, wóz z kobyłą wodząc.
Więc nazbierawszy dostatek gatunku,
wiezie na pewne przy swoim szacunku,

Trefny żart
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spodziewając się dobrego odbytu
do spieniężenia, ile bez kłopotu.
Wiezie gotowy towar; targowisko,
zaraz się baby skupiły nań blisko.
Widząc ohydę, chłopa pobeształy,
chłopcy się zbiegli, wóz mu skołatały.
Dziwów na rynku! Chłop niebora‹k› w biedzie,
stąd i strudzony stratą się przywiedzie.
Ledwie ucichła ta z nim trahedyja,
prawie na rynku była komedia:
nim się przeciągnął przez rynek za miasto,
baby z chłopcami hukali nań gęsto.
Ledwie wytchnąwszy, na rajarza srożył,
a do potkania z nasiekiem mu groził.
Jednak i rajarz miał za to swą łaźnią,
bo ‹z› tego żartu workową dał kaźnią.
Przypłacił dobrze z urzędu przez dekret –
z bab rozgłoszenia wyjawiony natręt.
Zgoła i żarty wiedzieć jako i z kiem,
bo prędzej z worka, aniżeli z zyskiem.
Szkodliwe słówko z ust wyleci ptaszkiem,
wzad się nie wróci, chociaż z chyżym Jaśkiem.

[Z-Ż-Ź-S 88: „Z”]
Konkluzyja
podobnego
obiecadła

				
				
				
				
		 5		
				

„Z” – kończy, „A” – poczyna całe obiecadło,
by tedy te me wiersze z wygodą przypadło.
W czym się nie wygodziło, swym umysłem łatwić,
dyskrecyją zakroić, w tym miejscu zaprawić.
Przez ten sposób załata dziury, które będą,
bo niełatwie z papieru i z druku wynidą.
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Obiecadło literą i sylabą iści,
więc do uwagi autor Lektorowi życzy.
W nich są bowiem dowody dla trutynowania
w stanach między różnością i do przyznawania,
jakie tylko są w świecie całego okrągu –
przy obligu wdzięczności niech będą na progu,
aby je każdy czytał dla świeżej pamięci,
a bez wszelkiej urazy wszytko w dobre wznieci.
Wiersze w pospolitości nie żadną przymówką,
tekst sam jest obiecadła nie cudzą makówką,
które te moje wiersze pokrywki nie mają,
więc z wyraźniej szczerości niech tę pracę znają,
tudzież dla wiadomości cokolwiek dowiodło,
gdy z porządku swych liter i sylab przypadło.
Do prawdy są nożyce na stole do pięści,
więc będą za dotchnieniem opiniją wieści.

Uwaga Lektorowi
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Ilustracja 11. Strona tytułowa „drugiej części” rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit.,
k. 138r
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CZĘŚĆ DRUGA.
EPHEMERIS
ABO
DZIENNIK PAMIĘTNY DWUNASTĄ OBRAZÓW,
KTÓRE SĄ HIEROGLIFICZNE,
DO ROZEZNANIA SŁUSZNOŚCI
ZWIERCIADŁEM SAMEJ PRAWDY I ISTOTY STOSUJĄCE SIĘ,
WIERSZAMI OPISANE I WYRAŻONE
PRZEZ DWANAŚCIE OBRAZÓW,
SĄ WIZERUNKIEM,
WIĘC CZYTELNIKOM BĘDĄ JAK UPOMINKIEM,
PIÓREM JAKUBA KAZIMIERZA HAURA NAPISANY
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PIERWSZY OBRAZ:
I. AMOR DEI
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Przyszedł prawdziwy Mesyjasz do Żydów,
przyszedł jako Syn chwalebny Dawidów.
Przybył z proroctwa z dawna obiecany
nam na zbawienie, z Panny wychowany.
Gdzie jest zamknieniem Arki Testamentu
Trójcy Przenaświętszej obraz dokumentu
w tym Przenaświętszym Sakramencie Ciała,
by Krew najdroższa w sercach naszych żyła
dzienną pamięcią, nadzieją ufności,
co Bóg wyświadczył ludziom z swej miłości.
Przeto te dary są błogosławieństwem
wszelkim rodzajom, własnym bezpieczeństwem,
całemu światu z Boskiej Opatrzności,
który jest torem ludziom do wieczności.
DRUGI OBRAZ:
II. IN HOC SIGNO (✠) VINCES

				 Z dymów wynikną widoczne światłości,
				 pochmurne chwile zjawią wesołości
				 z Krzyża Świętego od wszelkiej przygody
				 jest znakiem pewnym z ucisków pogody.
		 5		 Przeto w swych krzywdach mijać cierpliwością –
				 przejdzie przygoda tą wstrzemięźliwością.
				 Wielka rzecz bowiem, gdy siebie zwyciężysz,
				 bo na ten ogień chorągiew wywiesisz.
				 Miły więc pokój dla cichości głowy,
		 10		 niech cię nie jurzą zbytnie próżne mowy.
				 Niech ci w tym będzie (✠) święty w pomocy,
				 w twoich afektach balsamem gojący.
				(✠) właśnie znakiem da wszelkiej obrony,
				 od wszelkiego się upadku ochroni.
		 15		 Jest własną tarczą i obroną mocy,
				 tylko się żegnać tak we dnie i w nocy.
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				 Więc złe impety, tudzież niebezpieczne,
				 ludziom pociechą do obrony wieczne.
				 Będzie jak murem wszelkiej dostojności,
		 20		bo (✠) potężny przy świętej możności.
TRZECI OBRAZ:
III. ORA ET LABORA – ADDERIT TIBI DEUS SINE MORA
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Bóg człowieka stworzył na swój obraz własny,
Adama i Ewę, gdzie był raj rozkoszny.
Tam niedługo zbyli dla swoich występków,
więc orać kazano, a Ewie do kłębków.
Prosić tedy Boga, a orać potrzeba,
dla swojej wygody i dla domu chleba.
Nie uwieść się było od zdradnego węża:
lepiej zawsze słuchać przy zwierzchności męża,
aniżeli stracić rozkosz i swobodę,
od rajskiej obrady bez pracy wygodę.
Więc z pierwszych rodziców te się dzieła marzą,
teraz ich potomność o mienia się swarzą.
W pocie czoła chleba dorabiać się trzeba,
tylko chcieć modlitwą mieć pomocą z Nieba.
W używaniu jego pomiernie używać,
aby na czas dalszy mógł się więc zachować.
Mając na baczności na ostatnie koła,
ciężko, bo w dorobku, choć zapocisz czoła.
CZWARTY OBRAZ:
IV. FELICITAS TEMPORUM
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Gospodarstwa dowód, gdy na czas urodzaj –
pracą i przemysłem więc sobie wygadzaj.
Znak po urodzaju, szcześliwe te czasy,
w którym używają ludzie swoje wczasy.
Afektem szczerości gdy między bliźnimi
więc się dobrze wiedzie; świat też między nimi
dowodem pokoju w ziemstwie, przy cichości,
tylko w gospodarstwie użyć by pilności.
Gotowa i pomoc, miłe pożywienie,
gdy ludzie ubodzy, mają swe pragnienie.
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A tak ta szcześliwość niechaj wróżką będzie
na czasy wesołe, zapomnieć o biedzie.
Zakwitną z Boskiego z pomocą przejrzenia,
by ciału i duszy było do zbawienia.
Gospodyni cnotą ma być przy wierności –
trzyźwa i życzliwa dla tej oszczędności,
bo wszelka rozrutność do utraty wiedzie,
do zgubnej więc nędzy zła żona przywiedzie.
PIĄTY OBRAZ:
V. FELIX CONCORDIA VERNAT

Małżeństwa
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Ślubne małżeństwa związane miłością,
wiarą a afektem kwitną powinnością.
Bogu przyjemne, ludziom przykład zjawią,
wzajem zgodliwych za statecznych sprawią.
Gdy dwoje serca w jedno zjednoczone,
zostaną społem koroną złączone.
Przyczyną nie być do jakiej różności,
aby to kwiecie przy swojej wonności
w pięknym ogrodzie w całości zostało,
nienaruszone, mile się kochało.
Dosyć czyniącym w swojej wokacyjej,
użyć w miłości w słusznej dyskrecyjej.
Z kogo by różność była okazyją,
jeśli tak lepiej, gdy w niezgodzie żyją.
Nieszczęśliwy stan, gdzie się taki znajdzie:
cóż tego za koniec w tak biednej poradzie!
Nie tak niewola, kajdany, galery,
jako złość żony, kiedy nie ma miary.
Strach to okropny ni rychtowne działo,
nad wszytkie rzeczy acz piekielne dzieło.
Rozumu niemasz, jako by go zażyć:
ukryć poćciwość i sumnienie ważyć.
Biedzi się człowiek w tej nieszczęśliwości,
chyba uśmierzą kłótnie śmiertelności.
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SZÓSTY OBRAZ:
VI. FIDE, SED CUI, VIDE
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Boska Opatrzność i rozum przystojny,
kto jest ostrożnym, ma swój czas spokojny.
A przeto wiedzieć, przed kim co wynurzysz
i skryte mienia jako swe powierzysz.
Klucz będzie okiem, dobra tajno umkniesz,
chytrej obłudzie płochy język zamkniesz.
Nie być na zdradzie komu dla zazdrości –
wiedząc, że to grzech, wiedzieć o wiecznosci.
O, jak rzecz droga słynąć nieboszczykiem,
strach jest okropny ginąć piekłownikiem!
Bo ta jest baczność – być musi warowną
każdemu prawie fortecą murowną.
Któż się ochroni zdrady z podobieństwa,
z powierzchnej krasy i niebezpieczeństwa?
Domu dobrego, kiedy mało cnoty,
kto się spodzieje tak szpetne przymioty?
Bez cnoty wstydu, niejako bestyja?
Kto by rzekł kiedy imię? Atoli ja.
SIÓDMY OBRAZ:
VII. SPECTANDA FIDES
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Złoto ma cenę oraz i ozdobę,
cnota z pokorą ma bogatą probę –
jest wizerunkiem szczerości, szacunkiem,
więc sławy dobrej i mienia warunkiem.
Fałszem zostają obłudne chytrości,
rdza to wyniszczy za biedne marności.
Gdy komu sławę bez miary nicuje
nieszczęsna zazdrość, samego biczuje.
Honor światowy taki jest i w Niebie
z głosu ludzkiego przyjmuje do siebie.
Obcy obcemu nie z takowym żalem –
choć go obrazi, nie zrani upałem
jako swój swego z ślubu przyjaciela.
Tyrańska rana zjadłego mściciela,
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gdy nad naturę, bez bojaźni Bożéj,
już bez sumniennia, tylko mu grzech służy.
Miłość bliźniemu skutkiem wyświadczona
rajską wiecznością będzie nagrodzona.

ÓSMY OBRAZ:
VIII. VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS
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Wszelkie dostatki od Boga pochodzą,
z modlitw a dobrych przemysłów przychodzą.
Więc ich użytek trzyźwo i nabożnie
w cnotach przystojnych używać pobożnie.
Idzie o zdrowie także o ućciwe,
o przykład dobry, o Niebo mościwe.
Nie krzywdź bliźniego, nie pragnąc cudzego,
uchodź łakomstwa nienasyconego.
W żądzy cielesnej wstrzymać się cnotliwie,
Boskie ustawy przestrzegać szczęśliwie.
Marne rozkoszy – sidła to piekielne,
pewniejsza wieczność, zbawienie zupełne.
Bogaty to skarb w punkt śmierci naprzeciw,
gdy sercem westchniesz: „Jezus, bądź miłościw”.
DZIEWIĄTY OBRAZ:
IX. FORTUNA NON OMNIBUS UNA
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Nie ufać szczęściu, która jest omylna.
Nierównym torem, komuż by przychylna?
Błąd to jest raczej, jeśli, gdy do kresu
statecznie trwała, bo tylko do czasu
służy, jako więc gadają prostacy:
„Dziś to jak będzie, a jutro inaczej”.
Więc się nie wynoś, mając na pamięci –
dziś tylko świeci, jutro się nie wznieci.
Ohyda prawie świata – więc ‹z› korzyścią
same te czasy komuż kiedy ziszczą?
Daremna to rzecz, kto się w szczęściu topi,
jeśli w nadziei wodą ją pokropi
suchą; ufności wątpliwie nie zmywaj,
przecie swą pracą szczerze się uwijaj.
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VII-X

Nic pewniejszego jako swoje prace,
gdy z własnej mąki napieczesz kołace.
Posiłek pewny niźli z obietnice,
bo teraz prawdę przewrócą na nice.
Cnoty nie ważą, niemasz ani braku,
szalki na stronę – próżno, nieboraku.
Daremne prace, świdrowanie głowy,
chyba grubijan w prawdzie się domówi,
gdy z samej chęci nie będzie respektu,
kto się nadstawi z panem do afektu.
Teraz u panów intraty w szacunku,
ubogich ścisłość, a w dobrym uczynku
niemasz kędyby tej szczodrobliwości
znaleźć słusznością w prawdzie, życzliwości.
Nowa to moda wziąć od ubogiego.
Prędzej jak na wiatr wyniosłość możnego.
DZIESIĄTY OBRAZ:
X. NON DORMIT, QUI CUSTODIT
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Miejsce osady – wstręt dla ostrożności,
we dnie wartując, w nocy przy czujności.
Kompas skazuje, a zegar wybija
godziny na straż; nikogo nie mija
sen; ze snu budzi, termin praktykuje,
przyszły Dzień Sądny każdemu rokuje.
Więc do pokuty dla zgonu nagłego
strzeż zguby wiecznej i grobu strasznego.
Łacno swywolnie żyć komu na świecie,
lecz termin czasu wyrachuje życie,
gdy staniesz z karbem przy instygatorze.
Co za wykroty szacunkiem w towarze,
jakie się znajdą i w jakim sumnieniu,
w obrzydłych grzechach, gdy w ślepym zaćmieniu!
Więc miej przed oczy pobożne uczynki,
które zbawieniem są duszy warunki.
A tak do portu miłej szczęśliwości
okręt dopędzisz przy tej ostrożności.
W sercu kotwica przy Boskiej nadziejej,
mieć się zbawieniem ufnie, nie gdzie indziej.
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JEDENASTY OBRAZ:
XI. MEMENTO MORI
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Śmierć zawsze czujna, w straży pilność w placu,
zapatrując się zachodowi słońcu.
We dnie i w nocy, mając kosę w ręku,
czasu godziny nie ustąpi kroku.
Ludzi podcina, z dostatków oddala,
na grobie tylko kamieniem przywala.
Śmierć od delicyj oderwie każdego,
w ziemię go kładzie jako już martwego.
Trzy łokcią w trunnie miasto gabinetu,
leży umarły, nie mając sygnetu
drogiego w złocie; odszedszy światowy,
przyszła godzina – trafił na gotowy
dekret swej śmierci; byle tylko dobrze,
z żalem za grzechy, szczęśliwie ten umrze.
Zamrze już każdy i od nowej mody:
od zbytnich strojów, z zawodem dla szkody.
Były daremne, ach, świeckie marności,
w proch się obróci wszytkie już próżności.
A tak więc każdy niechaj się spodziwa,
nad inne myśli będzie już prawdziwa.
Bo komu dzisiaj, jutro przyjdzie tobie,
a o kośnicy przypominać sobie.
Nie dufać w zdrowiu, w dostatkach, w łakomstwie,
nie urągaj się z nikogo w ubóstwie.
W czystym sumnieniu być zawsze gotowy,
nie podając się na dekret surowy.
Mając przed oczy dla duszy zbawienie
przez Świętą Mękę, Boskie odkupienie,
tym się wyzwolisz i przez to się zbawisz,
gdy się z swych grzechów i złości pozbawisz.
DWUNASTY OBRAZ:
XII. FINIS CORONAT OPUS

				
				
				
				

Nie na tym jest sztuka, kto w swej pocznie mierze,
lecz jeszcze do tego i dokończy szczerze,
wziąwszy materyją przed się jak na pewne –
ludziom w tym będzie gust, a w pracy zaś jawne.
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Ilustracja 12. Ostatnia zapisana karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 141v
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Lepiej więc zakończyć, uchodząc próżności,
od zbytku grzesznego, światowej marności.
Lepiej w piśmie orać, niż na grach szwankować,
z Bachusem popijać, z Wenerą szkodować.
Z kartami, warcaby biedne to uciechy:
żarty nieprzystojne, co mi za pociechy.
Lada jakie mowy, nie lada zabawa,
ozdobniejszy statek, nad czytaniem ława,
uchodząc biesiady; lepiej mieć swobodę –
zabieżysz obłudzie, użyjesz wygodę.
Tu niech będzie koniec pracy moich wierszem,
wdzięcznie ją przyjąwszy, a nie jakim marsem.
Potna myśl i praca, jak jest wizerunkiem,
oddaję lektorom życzliwym upominkiem.
Więc przy tej zabawie mijam rzekę Niemen,
a tak w tej już księdze niechaj będze Amen.
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NA ERRATA
PEWNA NOTA
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Stare pióro używa w pomoc poetyki –
jeślim w kadencyjej nie pomylił szyki
jako też i w cezurach, byle materyją
w swej była przezorności Czytelnym seryją –
więc w tym o wybaczenie w dyskrecyją proszę,
użył kto bez cenzury; przyznanie zaś znoszę.
Datum w Krakowie d[ie] 15 April[is] A[nno] D[omi]ni 1697
Skończona księga ab folio n[umero] 1 ad folium 258
J[akub] Kazimi[erz] Haur m[anu propria] scripsit
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KOMENTARZ EDYTORSKI

I. WYKAZ ZNAKÓW I SKRÓTÓW PRZYJĘTYCH W EDYCJI
1. Znaki edytorskie i skróty w transkrypcji i komentarzach
‹ › – nawiasy kątowe w tekście sygnalizują koniektury i interpolacje wydawcy
{…} – kropki w nawiasie klamrowym wskazują na miejsce, którego wydawca
nie był w stanie odczytać z rękopisu
[ ] – nawiasami kwadratowymi oznaczono uzupełnienia wydawcy mające charakter redakcyjny, w tym również rozwiązania skrótów i tytułów grzecznościowych oraz wprowadzone przez wydawcę hasła, na które składa się:
kolejna litera alfabetu, numer porządkowy w obrębie litery (przy hasłach
wieloskładowych dodawano litery, np. 71eee) oraz tytuł hasła
[a] – tak oznaczono podtytuły i didaskalia, do których odniesienia znajdują
się w komentarzach
bł. – błąd
marg. – marginale
popr. wyd. – poprawka wydawcy
rekonstr. wyd. – rekonstrukcja wydawcy (uszkodzona karta)
rkps – rękopis
transkr. wyd. – transkrypcja wydawcy
tyt. – tytuł
2. Skróty oznaczające części Merkuryjusza
Eph. – Ephemeris
Err. – Na „errata” pewna nota
Przedm.1, 2, 3 – [Przedmowa 1, 2, 3]
Supl. – Na suplement dla informacyi
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3. Skróty cytowanych w edycji utworów i opracowań
AGRIPPA VON NETTESHEIM, De incertitudine et vanitate scientiarum
[O niepewności oraz marności nauk i sztuk] – Henricus Cornelius Agrippa ab Netteshym / Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim [1486-1535], De incertitudine et vanitate scientiarum et artium et de excellentia
verbi Dei declamatio, Parisiis: I. Petrus, 1531.
ALEMÁN, Vitae humanae proscenium – Mateo Alemán, Vitae humanae proscenium in quo sub persona Gusmani Alfaracii virtutes [et] vitia … repraesentantur, Dantisci: G. Forster, 1652.
BARLETIUS, Historyja o żywocie Kastryota – Marinus Barletius, Historyja
o żywocie i zacnych sprawach Jerzego Kastryota, którego pospolicie Szkanderbegiem zwą, książęcia epireńskiego, na trzynaście ksiąg podzieloną, napisaną
od Maryna Barlecyusa, Brześć: C. Bazylik, 1569.
Bartoszewicz, Kościoły warszawskie – J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie
rzymsko-katolickie, opisane pod względem historycznym, Warszawa 1855.
BEAUPLAN, Opis Ukrainy – Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana opisy
Ukrainy, w przekładzie Z. Stasiewskiej i S. Mellera, pod redakcją, ze wstępem i komentarzami Z. Wójcika, Warszawa 1972.
BIELSKI, Kronika – Marcin Bielski, Kronika, to jest historyja świata, oprac.
Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn przy współudziale Eleny Karczewskiej,
Szczecin 2019.
BOTERO, Theatrum – Giovanni Botero, „Theatrum” świata wszytkiego Jana
Botera Benesiusa, Kraków: S. Lenczewski, 1659 (przełożył Piotr Paweł
Tarnowski).
CAMERARIUS, Fabulae Aesopicae – Joachim Camerarius, Fabulae Aesopicae
plures quingentis et aliae quaedam narrationes, Lipsiae: In Officina Ernesti
Voegelini, 1570, s. 297.
DZIELOWSKI, Gościniec – Franciszek Dzielowski, Gościniec prosty do nieba,
życiem Syna Bożego i jego świętych kochanków utorowany, Kraków: F. Cezary, 1677.
ERASM.Adag. – Desiderius Erasmus Roterodamus, Adagiorum chiliades
iuxta locos communes digestae; przekład (fragm.): Erazm z Rotterdamu,
Adagia (wybór), przełożyła i opracowała M. Cytowska, Wrocław 1973
(„Biblioteka Narodowa”, Seria II, nr 172).
Gloger, Encyklopedia – Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego, t. 2, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972.
GWAGNIN, Kronika – Aleksander Gwagnin, Kronika Sarmacyjej Europskiej…, Kraków: M. Lob, 1611.
HAUR, Oekonomika – Jakub Kazimierz Haur, Oekonomika ziemiańska generalna…, Kraków: dziedzice K. Schedla, nakł[adem] G. Schedla, 1675.
HAUR, Skład – Skład abo Skarbiec znakomitych sekretów ekonomijej ziemiańskiej, Kraków: M.A. Schedel, 21693.
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HAUR, Ziemiańska ekonomika – Jakub Kazimierz Haur, Ziemiańska generalna
oekonomika…, Kraków: dziedzice K. Schedla, nakł[adem] G. Schedla, 1679.
HISTORIA O MELUZYNIE – Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie,
wyd. Roman Krzywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Sub Lupa”,
2015.
JABŁONOWSKI, Pamiętnik – Pamiętnik Jana Stanisława Jabłonowskiego
[1669-1731], wojewody ruskiego, z autografu wydał A. Bielowski, Lwów
1862.
JONSTON, Adumbratio – Johannes Jonston, Polymathiae philologicae, seu totius rerum universitatis ad suos ordines revocatae adumbratio horis subsecivis
a… concinnata, Francofurti et Lipsiae: sumptibus E. Fellgibel, 1667; przekład: Jan Jonston, [Encyklopedia pojęć etycznych], przełożył T. Włodarczyk, [w:] Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 2, wybrał, opracował,
wstępem i przypisami opatrzył Z. Ogonowski, [teksty staropolskie opracowali A. Linda, M. Maciejewska, Z. Zawadzki], Warszawa 1979 („Z Prac
Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej. 700 Lat Myśli Polskiej”).
KIRCHER, Mundus – Athanasius Kircher, Mundus subterraneus in XII libros
digestus, quo divinum subterrestris mundi opificium, mira ergasteriorum naturae in eo distributio, verbo παντάμορφον Protei regnum, universae denique
naturae maiestas et divitiae summa rerum varietate exponuntur…, Amstelodami: J. Janssonius et E. Weyerstraten, 1665.
KOCHANOWSKI, Elegiae – Ioannis Cochanovii Elegiarum libri IIII, eiusdem Foricoenia, sive Epigrammatum libellus, Cracoviae 1584, [w:] Jana
Kochanowskiego Dzieła wszystkie. Wydanie Pomnikowe, t. 3, tekst ustalił,
wstępy i przypiski dodał J. Przyborowski, przekład polski T. Krasnosielskiego, Warszawa 1884, s. 1-181.
KOCHANOWSKI, Fragmenta – Jan Kochanowski, Fragmenta albo pozostałe pisma, [w:] tenże, Dzieła polskie, opracował J. Krzyżanowski, Warszawa
10
1989, s. 526-559.
KOCHANOWSKI, Fraszki – Jan Kochanowski, Fraszki, [w:] tamże,
s. 131-224.
KOCHANOWSKI, Pieśni – Jan Kochanowski, Pieśni, [w:] tamże, Warszawa
1989, s. 225-280.
KOCHOWSKI, Epigramata – Wespazjana z Kochowa Kochowskiego Epigramata polskie, po naszemu fraszki, wydał Kazimierz Józef Turowski, Kraków: Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1859.
LAMENT – Lament różnego stanu ludzi nad umarłym Kredytem (ok. 1655),
[tekst K. Grodziska, W. Walecki, opracowanie redakcyjne W. Walecki],
Kraków 2000 („Biblioteka Tradycji Literackich”, nr 34).
Linde, Słownik – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. II, Lwów: W Drukarni
Zakładu Ossolińskich, 1855.
LOYOLA, Ćwiczenia duchowne – Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne (Exercitia spiritualia; 1522-1523).
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MASEN, Speculum – Jacob Masen, Speculum imaginum veritatis occulatae...,
Coloniae Ubiorum: I.A. Kinchius, 1664.
MEISNER, Thesaurus – Daniel Meisner, Thesaurus philo-politicus. Hoc est:
Emblemata sive moralia politica, t. 1, Francofurti: E. Kiesner, 1624.
Mróz, Cyganie-Romowie – L. Mróz, Cyganie-Romowie, [w:] Pod wspólnym
niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją M. Kopczyńskiego i W. Tygielskiego, Warszawa 2010, s. 161-179 [wersja elektroniczna:
https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/879]
MÜNSTER, Cosmographia – Sebastian Münster, Cosmographiae universalis
libri VI, Basileae: H. Petri, 1552.
NEUGEBAUER, Selectorum symbolorum centuria – Salomon Neugebauer,
Selectorum symbolorum heroicorum centuria gemina, Francofurti: L. Jennis,
1619.
NIESIECKI, Herbarz – Kasper Niesiecki, Herbarz polski…, powiększony
dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych
i wydany przez Jana Nepomucena Bobrowicza, t. 3, Lipsk 1839.
NIESIECKI, Korona – Kasper Niesiecki, Korona polska przy złotej wolności,
t. 3, Lwów: Collegium Soc. Jesu, 1740.
NKPP – Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, redakcja
t. 1-3: J. Krzyżanowski; redakcja t. 4: S. Świrko, Warszawa 1969-1978 (po
skrócie podano hasło i numer).
OBODZIŃSKI, Pandora – Aleksander Obodziński, Pandora starożytna monarchów polskich, Kraków: w drukarni K. Schedla, 1640.
OŚWIĘCIM – Stanisław Oświęcim, Dyjaryjusz; wydanie: Stanisława Oświęcima Dyaryusz 1643-1651, wydał W. Czermak, Kraków 1907 („Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie”, n. 63;
„Scriptores Rerum Polonicarum”, t. 19).
PARADIN, Devises heroïques – Claude Paradin, Devises heroïques et emblèmes,
Lyons: J. de Tournes, 1551.
POTOCKI, Argenida – Wacław Potocki, Argenida, którą Jan Barclaius po łacinie napisał, Wacław Potocki polskim wierszem przetłumaczył, Warszawa:
drukarnia J.K.M. w Kollegium OO. Scholarum Piarum, 1697.
POTOCKI, Fraszki – Wacław Potocki, Ogród nie plewiony; wydanie [w:] tenże, Dzieła, opracował L. Kukulski, Warszawa 1987, t. 2: „Ogród nie plewiony” i inne utwory z lat 1677-1695 („Biblioteka Poezji i Prozy”).
RADZIWIŁŁ, Peregrynacja – Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Peregrynacja
do Ziemi Świętej (1582-1584), wydał J. Czubek, Kraków 1925 („Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, Seria I, t. 15, cz. 2).
ROLLENHAGEN, Nucleus – Gabriel Rollenhagen, Nucleus emblematum
selectissimorum, Coloniae: ex officina Crispiani Passaei, 1611.
ROLLENHAGEN, Selectorum emblematum centuria – Gabriel Rollenhagen,
Selectorum emblematum centuria secunda, Coloniae: ex officina Crispiani
Passaei, 1613.
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RYTMY – Rytmy o świętym Gawle; przekład: toż, przełożył Z. Kubiak, [w:]
Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, opracowała A. Jelicz, Warszawa 1987.
RZĄCZYŃSKI – Gabriel Rzączyński, Historia naturalis curiosa, Sandomiriae: Typis Collegii Soc. Jesu, 1721, s. 255.
SKARGA, Żywoty – Piotr Skarga, Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu
na każdy dzień przez cały rok, Kraków: A. Piotrkowczyk, 1603.
Sokolski, Bogini – J. Sokolski, Bogini – pojęcie – demon. Fortuna w dziełach
autorów staropolskich, Wrocław 1996 („Acta Universitatis Wratislaviensis”,
nr 1760).
Sokolski, Staropolskie zaświaty – J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 21994 („Acta Universitatis Wratislaviensis”,
nr 1160).
SOLSKI, Geometra polski – Stanisław Solski, Geometra polski, to jest nauka rysowania, podziału, przemieniania i rozmierzania linij, angułów, figur i brył
pełnych, podany do druku przez Ks. … Societatis Iesu…, Kraków: drukarnia
‹J›. i M. Schedlów, J.K.M. ordynarejnych typogr[afów], 1683.
SYRENIUS, Zielnik – Simon Syrenius, Zielnik herbarzem z języka łacińskiego
zowią, to jest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków i mocy
ziół…, Cracoviae: B. Skalski, 1613.
TASSO/KOCHANOWSKI, Jerozolima – Torquato Tasso, Piotr Kochanowski, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, opracował S. Grzeszczuk, przypisy R. Pollaka, Warszawa 1968 („Biblioteka Poezji i Prozy”).
TMB – Teksty o Matce Bożej, t. 1-12, Niepokalanów 1981-2000 („Beatam Me
Dicent”, t. 1-12).
TWARDOWSKI, Nadobna Pasqualina – Samuel Twardowski, Nadobna
Pasqualina z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór, Kraków:
W drukarni wdowy po Ł. Kupiszu, 1655.
TWARDOWSKI, Przeważna legacyja – Samuel Twardowski, Przeważna
legacyja Jaśnie Oświeconego Książęcia Krzysztofa Zbaraskiego… od… Zygmunta III, krola polskiego… do… sołtana cesarza tureckiego, Mustafy, w roku
1621, Kraków: F. Cezary, 1633 (wydanie współczesne: Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy, wydał
R. Krzywy, Warszawa 2000; „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 17).
WARGOCKI, Peregrynacyja – Andrzej Wargocki, Peregrynacyja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Kraków:
S. Kempini, 1607 (i kolejne edycje: 1611, 1617, 1628, 1683).
Zierhofferowa, Zierhoffer, Adaptacja – Z. Zierhofferowa, K. Zierhoffer, Adaptacja zachodnioeuropejskiego nazewnictwa przejętego z łaciny przez polszczyznę XVI wieku, „Onomastica” 37(1992), s. 13-39.
ZIMOROWIC, Russiae metropolis liberata – Józef Bartłomiej Zimorowic
Leopolis, Russiae metropolis, a Turcis, Tartaris, Cosacis, Moldavis Anno
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M.DC.LXXII hostiliter obsessa a Deo mirifice liberata, Cracoviae: Typis
Universitatis, 1693.
4. Skróty dotyczące literatury antycznej i średniowiecznej
AEL.Nat.anim. – Claudius Aelianus (Klaudiusz Elian), De natura animalium
(O właściwościach zwierząt)
ALBERT.MAGN.Mineral. – Albertus Magnus (Albert Wielki), De mineralibus libri quinque (O minerałach ksiąg 5)
ARIST.Hist.anim. – Aristoteles (Arystoteles), Historia animalium (Zoologia); przekład: Arystoteles, Zoologia, przełożył, wstępem i komentarzem
opatrzył P. Siwek, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992,
s. 323-614
AUG. – Aurelius Augustinus Hipponensis (św. Augustyn, biskup Hippony)
Civ. – ad Marcellinum De civitate Dei contra paganos libri viginti duo
(O państwie Bożym, przeciw poganom ksiąg XXII); przekład:
Święty Augustyn, O państwie Bożym, przeciw poganom ksiąg XXII,
przełożył i opracował W. Kornatowski, t. I-II, Warszawa 1977
Serm.script. – Sermones de scripturis (Kazania o Piśmie Świętym [tj. komentujące poszczególne perykopy Pisma]); wydanie: PL 38,23-994
Serm. 64 – Sermo 64: De verbis Evangelii Matthaei, cap. 10,16: «Ecce
ego mitto vos sicut oves in medio luporum», etc. (Kazanie 64:
O słowach z Ewangelii Mateusza, rozdz. 10,16: Oto ja was posyłam
jako owce między wilki)
Serm. 112 – Sermo 112: De verbis Evangelii Lucae: «Homo quidam fecit
coenam magnam», etc., cap. 14, v. 16-24 (Kazanie 112: O słowach
z Ewangelii Łukasza: Człowiek niektóry sprawił wieczerzą wielką,
rozdział 14, wersety 16-24)
CIC. – Marcus Tullius Cicero (Cyceron)
Lael. – Laelius de amicitia (Leliusz o przyjaźni)
Phil. – In Marcum Antonium orationes Philippicae (Mowy przeciwko
Markowi Antoniuszowi / Filipiki)
DIOG.LAERT. – Diogenes Laertios, De vita et moribus philosophorum;
przekład: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekład I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, B. Kupis, opracowanie przekładu, przypisy i skorowidz I. Krońska, wstęp K. Leśniak, Warszawa
2
1982
ENN.Ann. – Quintus Ennius (Enniusz), Annales (Roczniki); numeracja fragmentów za: Ennianae Poesis Reliquiae, iteratis curis recensuit J. Vahlen,
Leipzig 21903, s. 1-117 [w. 1-628]
EURIP. – Euripides (Eurypides); numeracja fragmentów za: Kn – Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 5: Euripides, pars prior et posterior, editor
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R. Kannicht, Göttingen 2004 [numeracja stron i fragmentów w obu częściach jest ciągła]; przekład fragmentów w: Eurypides, Tragedie, t. V: Fragmenty, przekład zbiorowy pod redakcją M. Borowskiej, Wrocław 2015
(„Biblioteka Antyczna”)
HDT. – Herodotus (Herodot), Historiae (Dzieje)
HOM. – Homerus (Homer)
Il. – Ilias (Iliada); przekład: Homer, Iliada, przełożyła K. Jeżewska,
wstępem i przypisami opatrzył J. Łanowski, Warszawa 1(5)2005 („Biblioteka Antyczna”)
Od. – Odysseia (Odyseja)
HOR. – Quintus Horatius Flaccus (Horacy)
Carm. – Carmina (Pieśni); przekład: Horacy, Pieśni, [w:] tenże, Dzieła
wszystkie, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył A. Lam, Warszawa 21996, s. 23-124 („Libri Mundi”)
Epist. – Epistulae (Listy)
IOAN.CHRYS.Hom.Matth. – Ioannes Chrysostomus ( Jan Chryzostom),
Homiliae XC in Matthaeum (90 homilii do Ewangelii św. Mateusza); wydanie: PG 57,13-472 – 58,471-794
IRENAEUS, Advers.haer – Irenaeus Lugdunensis (św. Ireneusz z Lyonu),
Adversus haereses [PG 7,433-1224]; przekład passusu 3,22 pt. Przyczyna
naszego zbawienia, tłumaczenie W. Kania, [w:] TMB 1, s. 24-25
ISID.Etym. – Isidorus Hispalensis (Izydor z Sewilli), Etymologiarum, sive Originum libri XX (Etymologii, czyli Początków ksiąg XX)
IUSTIN.Hist.Phil. – Marcus Iunianus Iustinus ( Justynus), Epitoma „Historiarum Philippicarum” Pompei Trogi (Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa / Zarys „Dziejów epoki
Filipiańskiej” Pompejusza Trogusa); przekład: Justyn, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa [Z dodaniem
Prologów], przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył I. Lewandowski,
Warszawa 1988
IUST.MART.Dial. – Iustinus Martyr ( Justyn Męczennik), Dialoghus cum
Tryphone Iudaeo (Dialog z Żydem Tryfonem) [PG 6,471-800]
LIV. – Titus Livius (Liwiusz), Ab Urbe condita libri (Księgi [dziejów] od założenia Miasta / Dzieje Rzymu od założenia miasta)
MACR.Sat. – Ambrosius Theodosius Macrobius (Makrobiusz), Saturnalia
(Saturnalia. Czas na uczty i rozmowy); przekład: Makrobiusz, „Saturnalia”. Czas na uczty i rozmowy, t. I: (księgi 1-3), przełożył T. Sapota, Wrocław 2019 („Biblioteka Antyczna”, t. 63)
OV. – Publius Ovidius Naso (Owidiusz)
Met. – Metamorphoseon libri (Metamorfozy / Przemiany)
Rem. – Remedia amoris (Lekarstwa na miłość)
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PAUS. – Pausanias Periegeta (Pauzaniasz Periegeta), Graeciae descriptio (Wędrówka po Helladzie)
PHYSIOL. – Physiologus (Fizjolog); numeracja za wydaniem: Physiologi
Graeci Singulae variarum aetatum recensiones codicibus fere omnibus tunc
primum excussis collatisque, edidit F. Sbordone, Hildesheim–Zürich–New
York 1991 (Mediolani 11936); w nawiasie kwadratowym podano numerację i strony przekładu polskiego: Fizjolog, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła K. Jażdżewska, Warszawa 2003 („Biblioteka Antyczna”)
PLIN.MA.NH – Caius Plinius Secundus Maior (Pliniusz Starszy), Naturalis
historia (Historia naturalna); przekład: K. Pliniusza Starszego Historyi naturalnej ksiąg 37, tłumaczenie J. Łukaszewicz, Poznań 1845; Pliniusz Starszy, Historia naturalna. Wybór, przekład, komentarz, opracowanie i wstęp
I. i T. Zawadzcy oraz rozdz. VI: „Pliniusz w Europie” L. Hajdukiewicz,
Wrocław 1961 („Biblioteka Narodowa”, Seria II, nr 128)
PLIN.MI. Epist. – Caius Plinius Caecilius Minor (Pliniusz Młodszy), Epistulae (Listy)
PLUT. – Plutarchus Chaeroneus (Plutarch z Cheronei)
Vitae parallelae (Żywoty równoległe)
Alex. – Alexander (Aleksander Wielki)
PROCOP.Bell. – Procopius Caesariensis (Prokopiusz z Cezarei), De bellis
(Historia wojen)
QUINT.Inst.orat. – Marcus Fabius Quintilianus (Kwintylian), Institutio oratoria (Kształcenie mówcy)
SEN. – Lucius Annaeus Seneca Minor/Philosophus (Seneka Młodszy/
Filozof )
Dialogorum libri duodecim (Dialogów ksiąg dwanaście)
Tranquil.anim. – Ad Serenum de tranquillitate animi (Do Serenusa o spokoju ducha); przekład: Lucjusz Anneusz Seneka, Myśli, wybrał, przełożył i opracował S. Stabryła, Kraków 11987 (21989, 31995)
Epist. – Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza);
przekład: Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przełożył W. Kornatowski, wstęp K. Leśniak, Warszawa 1998
Nat.quaest. – Naturales quaestiones (Problemy przyrody / Zagadnienia
przyrodnicze)
SIL.ITAL.Pun. – Tiberius Catius Asconius Silius Italicus (Syliusz Italikus),
Punica (Opowieść o wojnie punickiej)
TER.Andr. – Publius Terentius Afer (Terencjusz), Andria (Dziewczyna
z Andros)
VAL.MAX. – Marcus Valerius Maximus (Marek Waleriusz Maksymus), Facta et dicta memorabilia (Czyny i słowa godne pamięci)
VARR.Rust. – Marcus Terentius Varro Reatinus (Marek Terencjusz Warron
z Reate), De re rustica (O gospodarstwie wiejskim)
VERG.Aen. – Publius Vergilius Maro (Wergiliusz), Aeneis (Eneida)
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5. Skróty dotyczące Biblii
Cytaty w języku polskim oraz tytuły ksiąg [za:] Biblia w przekładzie
księdza Jakuba Wujka z 1599 r., transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu
z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski, Warszawa 1999.
Oznaczenia ksiąg [za:] Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów
polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 31983.
Rdz – Księga Rodzaju
Wj – Księga Wyjścia
Lb – Księga Liczb
Sdz – Księga Sędziów
2Sm – Druga Księga Samuela
2Krl – Druga Księga Królewska
1Krn – Pierwsza Księga Kronik
2Krn – Druga Księga Kronik
Tb – Księga Tobiasza
Jdt – Księga Judyty
Est – Księga Estery
Hi – Księga Hioba
Ps – Księga Psalmów
Koh – Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa
Mdr – Księga Mądrości
Syr – Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk
Dn – Księga Daniela
Jon – Księga Jonasza
Mt – Ewangelia według św. Mateusza
Łk – Ewangelia według św. Łukasza
J – Ewangelia według św. Jana
Ap – Apokalipsa św. Jana
II. OPIS ŹRÓDŁA
Autor nadał swemu dziełu formę encyklopedyczno-słownikową, o czym
wyraźnie pisze (Tyt.[3]; Przedm.2; Supl.1-2). Do Merkuryjusza dołączył niewielkie dziełko zatytułowane „Ephemeris” abo Dziennik pamiętny dwunastą
obrazów, które ma charakter moralizatorski (k. 138r-141v).
Zdecydowanie najobszerniejsza część Merkuryjusza zapisana jest ręką Jakuba Kazimierza Haura. Dukt pisma autora ustalono na podstawie podpisu na ostatniej stronie dzieła: „Datum w Krakowie d[ie] 15 April[is] A[nno]
D[omi]ni 1697. Skończona księga ab folio n[umero] 1 ad folium 258 J[akub]
Kazimi[erz] Haur m[anu propria]” oraz na podstawie wpisu własnościowego na druku należącym do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, sygn.
Sd.612.630 (Bartłomiej Paprocki, Ogród Krolewsky…, Praga 1599, k. 138r):
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„Ex libris J[acobi] Casim[iri] Haur m[anu propria]”. Poza ręką autora wpisów
dokonywały jeszcze dwie osoby. Świadczy o tym przede wszystkim dukt pisma, ale także przyzwyczajenia skryby (skróty), ortografia oraz omyłki, wynikające zapewne z niezrozumienia wpisywanego tekstu (sam autor prawdopodobnie nie popełniłby ich, obracamy się tu jednak w sferze przypuszczeń). Co
ciekawe – zdarza się, że ręce zmieniają się w obrębie jednej strony i w środku
jednego utworu.
Dzieło spisano na papierze pochodzącym z różnych papierni (cztery różne znaki wodne; na jednej z doklejonych kartek znajduje się fragment filigranu, który nie jest częścią żadnego z tych czterech znaków)1.

Ilustracja 13. Skórzana okładka z naklejką tytułową rękopisu Jakuba Kazimierza Haura,
Merkuryjusz polski…, rękopis Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 191

Oprawa jest współczesna autorowi. To miękka, gruba, jasnobrązowa skóra bydlęca, luźna, bez wyklejek. W połowie wysokości oprawy naszyte zostały fragmenty skóry, obecnie częściowo zniszczone, które świadczą o tym, że
rękopis był wiązany na rzemyki albo też zamykany na metalowe klamry. Na
grzbiecie widoczne są ślady po mocowaniu bloku książki (przeszycia). Od
strony wewnętrznej górne i dolne narożniki wzmocnione zostały szarym kartonem (z epoki). Oprawa posiada nalepkę tytułową, sporządzoną prawdopodobnie ręką autora: „Merkuryjusz polski do wszelkich dzieł darski z dobrymi
1 W opisie manuskryptu pomogła mi pani Agnieszka Fabiańska z Gabinetu Rękopisów
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, za co serdecznie Jej dziękuję.
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nowinami, wesołymi awizami, wierszem o[pisany]. A[nno] D[omini] 170[?]”;
u dołu nalepki powtórzone: „A[nno] Domi[ni] A[nno] D[omini]”. Nalepka
jest uszkodzona w miejscu datacji: może chodzić o rok 1703, 1705, ewentualnie 1709 (data śmierci Haura).
Rękopis sporządzany był najprawdopodobniej od roku 1697 (najwcześ
niejsza data pojawia się pod wierszem końcowym Na „errata” pewna nota,
k. 141v: „Datum w Krakowie d[ie] 15 April[is] A[nno] D[omi]ni 1697 / Skończona księga ab folio n[umero] 1 ad folium 258”) do 1707 (Fusius o tymże nagrobku autora, k. 70r: „Mnie lat siedemdziesiąt pięć z Boskiej opatrzności, / w tysiąc
siedemset siódmym roku w swej czerstwości żyję” (rok ten pojawia się także
w związku z wojną północną). Manuskrypt liczy 142 karty (ostatnia czysta), ma
format 33 cm x 21 cm. Paginacja dokonana została najprawdopodobniej ręką
autora, foliacja ołówkiem pochodzi od dwudziestowiecznego bibliotekarza.
Po k. 55 znajduje się luźna notatka bez foliacji i paginacji, prawdopodobnie odklejona z falcu2, pasująca do treści, zapisana ręką jednego ze skrybów (nie
Haura). Po numeracji autorskiej i luce w treści możemy wnioskować, że zaginęły
2 k. odpowiadające czterem stronom (59-62): z końcówką litery E (na s. 58 reklamant Ej, żono bez kontynuacji na kolejnej stronie), całą literą F i początkiem
litery G (na pierwszej stronie z literą G brakuje sygnału nowego rozdziału, jak
w poprzednich). Foliacja biblioteczna zachowuje ciągłość (karty zaginęły najwyraźniej przed foliacją), brak śladów wycinania w tym miejscu. Ta obserwacja
jest interesująca ze względu na życie rękopisu – trudno w tej chwili ustalić, co
wpłynęło na ten brak i kiedy doszło do uszkodzenia całości. Wydawca postanowił pozostawić pustą stronę, żeby zasygnalizować tę kwestię.
Składki są nieregularne, wiele kart wycięto i doklejono, co nie wpłynęło
jednak na ciągłość treści. Na wielu kartach naklejono mniejsze i większe passusy, niektóre wklejono na falc. Jedna wklejona karta nie ma paginacji (k. 29),
w foliacji ją uwzględniono. Co znamienne: jest to Epitafium nieboszczce, napisane po śmierci pierwszej żony Haura. Takich perturbacji z numeracją stron
jest więcej: brak s. 69 i 70; na s. 68 (k. 33v) brak reklamantu, trudno w związku
z tym dociec, czy zaginęła jedna karta, czy jest to pomyłka w paginacji, trzeba
jednak odnotować, że nie wystąpiło tu wyraźne zaburzenie w treści, bowiem
na s. 68 tekst się kończy, a na 71 zaczyna się nowy. Kolejne pomyłki wpłynęły już w sposób znaczący na rozbieżność pomiędzy liczbą kart (142) a liczbą
stron rękopisu podaną przez Haura (258): po s. 225 (k. 111r) następuje s. 222
(k. 111v), a po s. 229 (k. 115r) następuje s. 206 (k. 115v).
W rękopisie napotykamy całe karty sklejone (np. zalepiony 6-wersowy,
niezbyt zręczny stylistycznie, panegiryk pod herbem Szreniawa, poświęcony zapewne Józefowi Lubomirskiemu, opatowi tynieckiemu, zmarłemu

2 Tj. paska z papieru lub płótna introligatorskiego łączącego okładzinę okładki książki
z wyklejką.
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w 1709 r.; miejsce, k. 3r, wskazuje, że mogła to być dedykacja3) i naklejki na
miejscach wcześniej już zapisanych. Kwestia ta wymagałaby bardziej szczegółowego opracowania. W przyszłości można byłoby poddać rękopis Haura badaniu skanerem XRF, który umożliwia rozdzielenie kolejnych, nakładających
się na siebie zapisanych kart, a następnie opracować uzyskane wyniki.
Dzieło ozdobiono czterema rysunkami piórkiem:
Na stronie przedtytułowej i tytułowej (obie naśladują karty książki drukowanej) Haur umieścił sygnet drukarski, nawiązujący być może do sygnetu Łazarza Andrysowica i Drukarni Łazarzowej, przedstawiającego rękę z pochodnią lub z zapaloną latarnią4, choć można interpretować to przedstawienie jako
emblematyczny znak osobisty pełniący funkcję sygnetu drukarskiego. Na
pierwszym sygnecie widnieje manus Dei rozpalająca pochodnią świecę, która stoi na sześciu księgach: na pierwszej księdze widnieje napis: 1. EDITIA,
na drugiej: 2.; na trzeciej: 3.; na czwartej: I[acobus]. C[asimirus]. 4. H[aur];
na piątej: MERCURIUS; na szóstej: LEKARSKA. Na wstędze opasującej
lichtarz znajduje się maksyma: Deus volentes adiuvat (‘Bóg pomaga/sprzyja
chcącym / wspiera chcących’). Źródłem kompozycji mogła być dewiza osobista Daniela Barbaro5, używana w miejscu sygnetu drukarskiego na kartach
tytułowych książek jego autorstwa przynajmniej między rokiem 1544 a 1556.
Różnica względem pierwowzoru polega na zmianie podłoża, na którym stoi
świeca: w imprezie Barbaro lichtarz stoi na stole, zaś w Merkuryjuszu umieszczony został na stercie książek. Na stronie tytułowej świecznik ustawiony został na księdze podpisanej na obcięciach: MERCURIUS, która z kolei opiera
się na globie, podzielonym na cztery kontynenty: America, ASIA, AFRICA,
EUROPA. Na wstędze wijącej się wokół lichtarza wariant poprzedniej
3 Dziękuję w tym miejscu Maciejowi Pieczyńskiemu, który zwrócił mi uwagę na tę kartę,
odczytał wiersz i zidentyfikował herb.
4 Zob. J. Kiliańczyk-Zięba, Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe, Kraków 2015, s. 229-260; K. Krzak-Weiss, Polskie sygnety drukarskie od
XV do połowy XVII wieku, Poznań 2006, s. 144-145, 160.
5
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maksymy: Deus laborantes adiuvat (‘Bóg pomaga trudzącym się’)6. Symbolika
obu podobnych przedstawień jest dość oczywista: świeca na lichtarzu stojącym na księdze, zapalana pochodnią trzymaną przez Bożą prawicę (manus
Dei), wskazywała na Boską inspirację i pomoc przy powstawaniu dzieł/dzieła,
zaś księga umieszczona na globie wyrażała wszechstronność i uniwersalność
podejmowanej przez autora tematyki.
Na s. 9 (k. 5r) znajduje się rysunek uskrzydlonego posłańca (Merkurego)
jadącego konno, z trąbką w prawej ręce i bębnem przewieszonym przez ramię;
po prawej stronie skała i tryskające z niej źródełko; w lewym górnym rogu astrologiczny symbol Merkurego: półokrąg zespolony z okręgiem, pod nim równoramienny krzyż; w tle widoczny zarys miasta. Rysunek został prawdopodobnie
naklejony na kartę i przypięty dodatkowo po obu stronach dwiema szpilkami
(zachowane). Znajduje się w centralnej części strony i nawiązuje do tekstu zapisanego powyżej (zob. s. 24 niniejszej edycji). Z kolei na s. 11 (k. 6r) uskrzydlony
Merkury w prawej wyciągniętej ręce trzyma kaduceusz, w lewej list; nadlatuje
z pola bitwy, symbolizowanego przez tureckie namioty, i kieruje się w stronę
odzianego w zbroję boga wojny Marsa i bogini Wenus (Venus Victrix – ‘Wenus
Zwycięska’); w lewym górnym rogu astrologiczne symbole Wenus, Merkurego
i Marsa; nad głowami postaci widnieje Kometa Wiktorii Wiedeńskiej. Rysunek
naklejono na kartę, pozostały ślady po przytrzymujących go szpilkach. Umieszczony u góry strony, nie wykazuje związku z tekstem poniżej.
Jakub Kazimierz Haur nie był wytrawnym poetą. Trudno dziś dociec, co
nim powodowało, że u schyłku życia postanowił treściom, które w dużej mierze znajdziemy w jego wcześniejszych podręcznikowo-encyklopedycznych
dziełach, nadać formę mowy wiązanej. Choć wiersze wchodzące w skład
Merkuryjusza zachowują równą liczbę sylab z rzadkimi odstępstwami (najczęściej to 11-, 12- lub 13-zgłoskowce) i dość regularną średniówkę oraz
mają w większości przypadków regularne rymy (często jednak niedokładne),
w wielu miejscach występuje naginanie formy do treści (co nałożyło się na
i tak skomplikowaną barokową składnię). W rezultacie wiersz jest chropowaty, z zachwianą składnią, a nawet frazeologią, a konieczność dostosowania
formy do treści zaciemnia całość i powoduje, że edytor wchodzi w rolę tłumacza-interpretatora, starając się udostępnić w sposób maksymalnie przejrzysty
zamiary autora (najpierw oczywiście samemu próbując dociec, co autor chciał
powiedzieć). Nie zawsze zapewne dało to zadowalające naukowo efekty, a być
może także przyczyniło się tu i ówdzie do niezamierzonego sprzeniewierzenia
się autorskim intencjom.
III. ZASADY TRANSKRYPCJI
Skróty
Pojawiające się w tekście skróty i abrewiatury rozwinięto, umieszczając
te rozwinięcia w nawiasach kwadratowych.
6

Por. „Objaśnienia”, s. 640-641 niniejszej edycji.
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Interpunkcja
Interpunkcja tekstu została zmodernizowana, tak aby odpowiadała
obecnym normom. Wplecione w tok poszczególnych utworów wypowiedzi
w mowie niezależnej ujęto w niewystępujące w rękopisie znaki cudzysłowu.
Cudzysłowów nie zastosowano natomiast w przypadku wypowiedzi postaci
utworu dramatycznego Dyjalog całego świata.
Pisownia łączna i rozdzielna
Pisownię łączną i rozdzielną zmodernizowano zgodnie z normą dzisiejszą. Partykułę li pisano łącznie, a w przypadku gdy zapis taki prowadziłby do
niejednoznaczności, zastosowano zapis z dywizem (np. będzie-li, czy-li [= ‘czy
też’]). Cząstki -m, -ś, -ć, -że, -ż pisano łącznie, wyodrębniając je dywizem tylko wtedy, gdy zwykły zapis prowadziłby do niejednoznaczności (np. krzywi-ć,
tak-ci, tak-że, jako-ś).
Zachowano zapis z martwy powstał. Zwrot nie masz użyty w znaczeniu łacińskiego non est pozostawiono w pisowni łącznej (→ niemasz).
Wielkie i małe litery
Pisownię wielką literą uwspółcześniono, stosując ją w odniesieniu do nazw
osób Boskich oraz oznaczających je zaimków, a także określeń Matki Boskiej
(np. Panna Przenaświętsza) oraz innych wyrażeń tradycyjnie pisanych majuskułą (np. Arka Testamentu, Wieczerza Pańska, Wielki Czwartek). Zrezygnowano
z wersalików w zapisach typu CHRYSTUSOWEY (→ Chrystusowej), BOSKĄ
czy PANA, uznając je za element powszechnie wówczas panującej konwencji.
Majuskułę stosowano wtedy, gdy służyło to ujednoznacznieniu tekstu: np.
Niebieski i Niebo w odniesieniu do rzeczywistości sakralnej, w odróżnieniu od
nieba jako określenia fenomenu przyrodniczego, czy Pan w znaczeniu ‘Bóg’.
Zgodnie z tradycjami Biblioteki Pisarzy Staropolskich w utworach wierszowanych zrezygnowano ze zwyczajowego rozpoczynania kolejnych wersów
tekstu wielką literą.
Samogłoski i, y
Pisownię tych głosek, oddawanych w zapisie oryginalnym przez i, y bądź
ÿ, zmodyfikowano zgodnie z normą współczesną (→ i, y). Grafia rękopisu
wykazuje przy tym pewne niekonsekwencje: np. wilgotneÿ || wylgotnosci (→
wilgotnej, wilgotności). Transkrybowano więc Afrika → Afryka, picha → pycha
itd. Zachowano pisownię alchymija.
Przymiotniki przyzwoity, rozmaity i wyrazy pochodne zapisywano obocznie: trzysylabowo (przy-zwoj-ty) lub czterosylabowo (przy-zwo-i-ty) i analogicznie czterosylabowo (przy-zwoj-toś-ci) lub pięciosylabowo (przy-zwo-i-toś-ci), podobnie modyfikując pisownię wyrazów pokrewnych (przyzwojtość, ale
nieprzyzwoita), w zależności od oczekiwanej liczby sylab w wersie, tj. zgodnie
z milczącą sugestią autora.

KOMENTARZ EDYTORSKI

Zasady transkrypcji

621

Samogłoski pochylone a (á) oraz a
Transkrypcja nie zaznacza w żaden sposób a pochylonego, oddawanego
w niektórych partiach rękopisu literą á, w innych zaś nieoznaczanego w żaden
sposób. W transkrypcji poprawiono świadczące o ścieśnieniu wymowy incydentalne zapisy o w miejscu a (np. stonu → stanu). Zachowano formy komorów
(= ‘komarów’), bocion (obok bocian), oboczny zapis samołówka || samałówka.
Pochylone e (é)
W rękopisie zapis é nie występuje. Wprowadzono go jednak w niektórych
parach rymowych z uwagi na współbrzmienie wyrazów: praktyki / léki, Łyséj /
ciszy, zwoływa / spodziéwa, pychy / lichéj itp. Zmodyfikowano formy w rodzaju labirencie (zapisywane jako labiręcie) czy motelów, rymowane z obywatelów.
Utrzymano również końcówkę -ej w dopełniaczu rzeczowników żeńskich,
przede wszystkim miękkotematowych (np. chwałej [zapis niemodyfikowany],
Maryey → Maryjej, Panieÿ → Paniej, Panny → Pannej, sarzeÿ → szarżej).
Zachowano formy osieść (= ‘osiąść’), skliić (= ‘skleić’), objawieł, wyprawieł (występujące obok objawił, wyprawił).
Formę zwierciedle pozostawiono w postaci bez przegłosu. Zapis gawędzi
(= ‘gawiedzi’) transkrybowano jako gawiedzi. Zmodyfikowano zapisy gęści
(→ gęściej), rozumi (→ rozumie), tudziż (→ tudzież). Pozostawiono formę
dzicięciu (= ‘dziecięciu’).
Samogłoski pochylone o (ó) oraz u i u niezgłoskotwórcze (u)
̯
Pochylone o (ó), oddawane w rękopisie literą o bądź rzadziej u, konsekwentnie transkrybowano jako ó (np. dwoch → dwóch, grob → grób, muÿ →
mój, puki [= ‘dopóty’] → póki). Zmodyfikowano również zgodnie z dzisiejszą
normą ortograficzną zapisy o w miejsce u (np. bont → bunt, formanie → furmanie, puł → pół, romakÿ → rumaki), wyjątek czyniąc jedynie w sytuacji, gdy
poprawka taka pogarszałaby dokładność rymu (konsztem i tak niezbyt ściśle
rymowane z mostem). Zapis w Bogu mÿslnoſci zmodyfikowano bez zaznaczania w tekście ingerencji wydawcy do postaci w bogomyślności. Poprawiono
również fonetyczny w części zapis restałruiąc (→ restaurując).
Pozostawiono zapis łony (= ‘łuny’), stosowany konsekwentnie i występujący w parach rymowych, oraz zapis bont (= bunt) w parze rymowej (horyzontów // bontów).
Samogłoski nosowe ą, ę
W rękopisie stanowiącym podstawę wydania samogłoski nosowe zazwyczaj są oznaczane jako ą i ę. Konsekwentnie likwidowano oznaczenia nosowości samogłosek przed spółgłoskami nosowymi, czyli tzw. wtórną nosowość
(np. galąn → galon, mąnderunkiem → monderunkiem [= ‘umundurowaniem’],
Ottomanąm → Otomanom, rzecząm → rzeczom, sąm → sam, stanąm → stanom, stawąm → stawam, tęn → ten, uzÿcąm → użyczam, wiąnie → wionie.
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Uzupełniono nosówki w zapisach fonetycznych (np. odpoczeli → odpoczęli). Zmodyfikowano również zapis przecię → przecie (poza przypadkiem
przecię-ć) oraz pisownię ą w miejsce om bądź on (np. kądlach → kondlach, kąpasie → kompasie, ląd [= ‘lont’] → lont, mąstra → monstra, mąstro → monstro
[= ‘monstrum’]), także ę w miejsce em (kontęptu → kontemptu). Zmodernizowano zapis podniętą (→ podnietą).
Autor konstruował pary rymów, w których jeden z zapisów jest śladem
wymowy dialektalnej (np. zwycieństwie [= ‘zwycięstwie’] // błogosławieństwie,
obronom [= ‘obroną’] // stanom, obronom [= ‘obroną’] // stronom, pokusze
[= ‘pokusę’] // dusze). Choć wydawca świadomie pozostawił wiele licznych
u Haura form niepoprawnych z punktu widzenia współczesnej normy (uznał
bowiem, że jest to istotne świadectwo kulturowe), w sytuacji opisanej wyżej
zdecydowano się dokonać zmian, tracąc tym samym rym.
Inne zjawiska samogłoskowe
Pozostawiono nagłosowe ja- w pochodzącym od jednego ze skrybów
i świadczącym o wymowie dialektalnej zapisie iacháć || iachac (→ jachać).
Zmodyfikowano zapis Ameryka || Amaryki (→ Ameryki). Pozostawiono
pisownię krydka, rzyźwy, swywola, trzyźwy. Zachowano występujące obocznie formy: grzych, grzychowe || grzech, grzechowe. Słowa naciężyj i natrycie
zmodernizowano (→ naciężej, → natręcie).
Zachowano formę powątpiwać.
Głoska j
Zapis głoski j, oddawanej w manuskrypcie przez i, y bądź ÿ, zmodernizowano (np. wnÿidzie → wnijdzie, zmiią → zmyją). Nie uzupełniano natomiast
śródgłosowej joty w formach typu odeściu. Zachowano występujące w tekście
formy oboczne: namniej || najmniej, ociec || ojciec, podeść || podejść, uść || ujść.
Pozostawiono formę Najaśniejszego.
Głoski s, ś, š
W podstawie wydania głoska s oddawana była literami s, ſ oraz sporadycznie β; głoska ś poprzez ś, s, ſ, si, ſi bądź śi; š za pomocą sz oraz β. We wszystkich
przypadkach wartość fonetyczną użytego zapisu oddano zgodnie z normą
dzisiejszą. Zmodyfikowano ponadto zapisy świadczące o mazurzeniu, tj.
s w miejscu š (np. kiermas → kiermasz, skalowania → szkalowania) oraz formy
hiperpoprawne (naszÿcą → nasycą, nie naszÿconÿm → nienasyconym, sztrzelaiąc → strzelając). Zapis sklenicy || szklenicy transkrybowano jako śklenicy.
Zachowano historycznie poprawną formę sierć (= ‘sierść’). Zmodernizowano
formę siesz (→ ssiesz).
Głoski z, ż, ź
Oznaczenia głosek z, ż, ź zmodernizowano i ujednolicano zgodnie z normą obowiązującą obecnie, modyfikując zapisy (np. ksiąski / ksiąszki → książki,
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piercień → pierzcień [= ‘pierścień’], poniewaβ → ponieważ, ratko → rzadko,
reka → rzeka, zabierzy → zabieży). Formy: obeÿrzeć, weyzrec, weÿrzeniem,
weyrzeniu, zrzenice ujednolicono odpowiednio do postaci: obejrzeć, wejrzeć,
wejrzeniem, wejrzeniu, źrzenice. Zachowano formy: przejźrzenie || przejrzenie,
wierę (= ‘wierzę’), krzyształ (= ‘kryształ’), plastrzem (= ‘plastrem’).
Głoski c, ć, č
Zapis tych głosek został zmodernizowany zgodnie z normą dzisiejszą.
Zmodyfikowano mazurzące zapisy c w miejsce cz (np. cubÿ → czuby, pracki →
praczki, szwacki → szwaczki, w niwec → w niwecz) oraz formy hiperpoprawne
(np. czarowie → carowie, kruszcze → kruszce, oczucił → ocucił, racze [wyroby
pirotechniczne] → race, ryczerstwie → rycerstwie, ubogaczeniu → ubogaceniu,
wszechmocznosci → wszechmocności). Zachowano oboczne formy poczciwość
|| poćciwość (niepoćciwość), poćciwy (niepoćciwy), uczciwość (sporadycznie uczywość → uczciwość) || ućciwość (uczciwy, ućciwie), natomiast podciwość zmodyfikowano do poćciwość, a niepodciwe do niepoćciwe. Formy krolewicom, krolewica, występujące obok zapisu królewic, ujednolicono do postaci królewiczom,
królewicza.
Głoski ch i h
Zapis tych głosek dostosowano do współczesnej normy ortograficznej
(np. chardego → hardego; charmonia → harmonija; choÿnosci → hojności; huć,
hucią → chuć, chucią; Hynſkim, Hinyi → chińskim, Chinyi).
Pozostawiono nagłosowe h w transkrypcji słowa Hieruzalem, nie uzupełniano go w formach usarÿa, usarz, ugonotów, aft (= ‘haft’), ultaj, artowny (=
‘hartowny’) transkrybowanych jako usaryja, usarz, ugonotów, aft, ultaj, artowny. Ujednolicono pisownię innych wyrazów z h do dominującej w rękopisie
postaci, poprawnej zarówno wówczas, jak i dzisiaj: hardy || ardą → hardą,
herby || erbami → herbami, huta || utach → hutach, bohatyr || boatyrowie →
bohatyrowie. Pozostawiono formę trahedyja, stosowaną obocznie (trahedyja ||
tragedyja) oraz gańba (gańba || hańba).
Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz oznaczanie miękkości (znaki
diakrytyczne)
Pisownia głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, nie zawsze zresztą konsekwentna (np. iesteś || jezdeś), została zmodernizowana (np. bydz → być, cusz →
cóż, dewodek → dewotek, heretygów →heretyków, iezdem → jestem, Łabęć →
Łabędź, odchłań → otchłań, ogorgi → ogórki, paracie → paradzie, pβemową →
przemową, roscieczÿ → rozcieczy, rosterki → rozterki, suptelnosci → subtelności,
uchoć → uchodź, wscipski → wścibski, zbotfiałe → zbutwiałe, zdobydz → zdobycz, znadz → snadź).
Uwspółcześniono również oznaczanie miękkości (np. na cele → na ciele,
poboznoscią → pobożnością). Pozostawiono formy dojmią (= ‘dojmą’), domyślia
(= ‘domyśla’), kłosiów (= ‘kłosów’), kwitniące (= ‘kwitnące’), myślią (= ‘myślą’,
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narzędnik l.poj.), pomniąc (= ‘pomnąc’), zapalią (= ‘zapalą’), sielma (= ‘szelma’), egzagieracyja.
Inne zjawiska spółgłoskowe
Utrzymano konsekwentnie stosowaną w podstawie transkrypcji pisownię wszytko, wszytkie itp., zachowując trzy wyjątki (wszystkie, wszystek). Pozostawiono występującą obocznie do bardziej formę barziey. Zapis kalualkatÿ
transkrybowano jako kalwalkaty (= ‘kawalkady’), po czym poczyniono
poprawkę (→ kalwakaty), a talalayſtwa jako (poświadczone w słownikach)
tałałajstwa. Pozostawiono formę nadgrodą (występującą obok nagrodą)
oraz konsekwentnie stosowaną i etymologicznie umotywowaną pisownię
ptastwo. Pozostawiono zapisy radł (= ‘rad’) i radłby (= ‘rad by’). Poprawiono
zapisy kardÿm (→ hardym), thnyi (→ tknij), pozostawiono natomiast krzan
(= ‘chrzan’), melankolijej (← melankolÿeÿ) i rynsztochach (= ‘rynsztokach’).
Zachowano pisownię najeznik, napasnik, (nie)strzemięźliwość, pomarzaj (=
‘pomaż’), rosławi (= ‘rozsławi’), rosypka (= ‘rozsypka’), sposłuszeństwo (= ‘posłuszeństwo’), sumnienie (forma sumienie pojawiła się raz – i tam ją pozostawiono), wbudzenie (|| wzbudzenie), wruszać, wruszenie (|| wzruszać, wzruszenie), wzwłoka (= ‘zwłoka’). Zachowano formy indyńskie (= ‘indyjskie’),
porząnnie (= ‘porządnie’), rząnnie, rząnny (= ‘rządnie, rządny’), występujące
obocznie do zapisu rządny, oraz oboczności lekkomyślność || lekomyślność,
lekkomyślny || lekomyślny, rzemieślnik || rzemieśnik. Pozostawiono zapis schaczek (= ‘schadzek’) i zwolenicy (= ‘zwolennicy’). Zapis eruktował zmodernizowano do eruptował; posuszno, poszosno zmodyfikowano do poszóstno. Formę rośmieje uwspółcześniono do rozśmieje. Pozostawiono formę glejchował
(= ‘glejtował’).
Formy przysłówkowe ućciwe transkrybowano jako ućciwie.
Pozostawiono regionalną formę kazanica (= ‘kazalnica’).
Rzeczownik wiersz w rękopisie zapisywano obocznie: wiersz || wierz
(= ‘wiersz’), pierwsza forma dominuje, druga pojawia się sporadycznie, przede
wszystkim w marginaliach – zapis ujednolicono do postaci wiersz.
Fleksja
Przyjęto generalną zasadę nieuwspółcześniania fleksji. Zmodernizowano
dopełniacz l.poj. święty (→ świętej). Pozostawiono archaiczne formy imiesłowowe typu przyszedszy (← pβÿszedszÿ), a także postać narzędnika l.mn.
kamieńmi.
Uproszczono fonetycznie do formy współczesnej przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym (np. bliszej → bliższej, drosze →
droższe, najdroszy → najdroższy, najwyszy → najwyższy, sroszy → srożsi).
Zmodyfikowano formy czasownikowe (np. podiąn → podjął, pojonem →
pojąłem, ściąn → ściął, sciena → ścina, ująn → ujął, ujena → ujęła, wziąn →
wziął, wziąść → wziąć).
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Pisownia wyrazów obcego pochodzenia
W pisowni wyrazów spolszczonych zlikwidowano geminację spółgłosek
(np. Dissÿdentow → dysydentów, mappÿ → mapy). Literę x oddawano w transkrypcji przez ks (np. taxa → taksa, xcia → ks[ię]cia), bądź gz (np. exekucÿi →
egzekucyi, exequie → egzekwije).
Połączenie qu transkrybowano jako kw (np. questÿach → kwestyjach).
Konsekwentnie polonizowano też w słowach obcego pochodzenia pisownię v, oznaczanego też literą u (np. deuotkach → dewotkach; inuentiach → inwencyjach; Suecÿa → Szwecyja; vilie → wilije [= ‘wigilie’]; viuandą, o viuandzie
→ wiwandą, o wiwandzie [= ‘wiwenda, żywność’]).
Głoskę c transkrybowano jako k (np. elector → elektor), a głoskę t jako c
(np. informatiej → informacyjej). Słowo stacista, w l.mn.: staciste, stacistów,
o stacistach (z wł. statista) transkrybowano jako statysta, statyści, statystów,
statystach. W spolonizowanych słowach pochodzenia łacińskiego c transkrybowano jako k (np. condolencÿą → kondolencyją), a słowa, zwykle nazwy
własne, których forma nominatiwu/mianownika nie pozwala rozstrzygnąć,
czy mamy do czynienia ze słowem łacińskim, czy polskim, adaptowano do
polszczyzny (np. Cleopatra → Kleopatra).
Zapis i oraz y przed samogłoską rozszerzono do postaci -ij bądź -yj (np.
Asyą → Azyją; Bitÿnia → Bitynija; harmonia → harmonija [poza jednym
przypadkiem, w którym rozszerzenie zapisu zaburzyłoby miarę wiersza]; hystorya → historyja; Meβyasza, Mesÿas → Mesyjasza, Mesyjasz; Zenobyi →
Zenobiji).
Łacińską końcówkę rzeczownikową -us oddawano jako -usz (np. Orfeus
→ Orfeusz, Antoniusem → Antonijuszem). Formy Mercurius, Merkurius, Merkuriusa i podobne konsekwentnie transkrybowano jako Merkuryjusz, Merkuryjusza. Pozostawiono formy: Atyla (= ‘Attyla’), brandeburski (= ‘brandenburski’), kartaiński (= ‘kartagiński’) i kurfiszt (= ‘kurfirst’), obester (= ‘oberszter’),
Nemen (= ‘Niemen’). Formę norąberskie (= ‘norymberskie’) transkrybowano
do postaci współczesnej.
Zaznaczono – niezbędną dla zachowania odpowiedniej miary wierszowej
– rozszerzoną wymowę i, y znajdujących się przed samogłoską przez dodanie joty (np. dyjalog, Mesyjasz, milijon). Z dodania joty zrezygnowano jedynie
w przypadku końcówki -yi (np. Chinyi).
Starano się każdorazowo odróżnić wyrazy spolszczone pochodzenia obcego od użytych w tekście wyrazów obcych. Za oznakę spolszczenia uznano
zastosowanie polskich końcówek, bez względu na łacińską postać rdzenia.
Formy z końcówkami łacińskimi zachowano w oryginalnym zapisie czcionką
pochyłą.
Zapisy basow (= ‘dygnitarzy tureckich’) transkrybowano jako baszów,
liwreie (= ‘liberie / uniformy’) jako liwreje, liwreach jako liwrejach. Utrzymano zapis theatrum, traktując go tym samym jako wyraz łaciński. Pozostawiono konsekwentnie stosowany w podstawie wydania zapis rysztunkach,
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umotywowany pochodzeniem od niem. die Rüstung. Zachowano zapisy cekauz (= ‘cekhauz’) i szylwach (= ‘szyldwach’). Formy: dzielozÿa, dzielozÿeÿ oraz
dziełozÿe (= ‘zazdrość’, zapewne z wł. gelosia lub z franc. la jalousie) transkrybowano jako dzielozyja, dzielozyjej, dzielozyje. Pozostawiono formę stratajemach
(= ‘stratagemach’) i elementalny.
Zapisy fonetyczne oddano zgodnie z dzisiejszą pisownią: piędziesiąt →
pięćdziesiąt.
Pozostawiono formy gwarowe typu pukno (= ‘pukną’), samo (= ‘samą’).
Przy ustalaniu brzmienia nazw postaci mitologicznych korzystano
w pierwszym rzędzie ze Słownika mitologii greckiej i rzymskiej Pierre’a Grimala
(redaktor naukowy J. Łanowski, przekład M. Bronarska [i in.], dodruk wyd. 3,
Wrocław 2008). Pisownię wyrazów łacińskich dostosowano do normy zgodnej ze Słownikiem łacińsko-polskim pod redakcją Mariana Plezi. Wszystkie fragmenty łacińskie, w tym także pojedyncze wyrazy, zapisywano kursywą.
IV. APARAT KRYTYCZNY
Jeżeli w wyrażeniach przyimkowych przyimek był tożsamy z pierwszą literą lub zbliżony fonetycznie do pierwszej litery kolejnego wyrazu, Haur lub
kopista pomijali go, co było zresztą częstym zjawiskiem w epoce. Pisali zatem:
gdy spekulacyjej (= gdy z spekulacyjej), ogniów własności (= o ogniów własności),
swym wędzidłem (= z swym wędzidłem), fakcyjach (= w fakcyjach), wielkim bałwochwalstwie (= w wielkim bałwochwalstwie), wielkim zapaleniu (= w wielkim
zapaleniu), wierszach (= w wierszach), żona nie ma mieć własność użytego (=
w własność), wotach … przyda (= w wotach), sławnego (= z sławnego), Z Deborą
w sławie, Zenobią pokorna (= z Zenobią), nie złości (= nie z złości), serce społem
żołądkiem (= z żołądkiem) itp. Tego rodzaju pominięcia uzupełniano w tekście głównym bez zaznaczania. W aparacie krytycznym odnotowano jednak
sytuacje w jakiejś mierze podobne, w których brak było takiego współbrzmienia przyimka i początku następującego po nim wyrazu (‹w› prawdzie,
‹w› rozdwojeniu, ‹z› wiekiem, ‹z› nagłości) lub też współbrzmienie było ewidentne, a w rękopisie pominięto nie przyimek, lecz pierwszą literę wyrazu
(z ‹s›krzyneczkiej).
[drugi, rozbudowany tytuł]
w. 2 w ‹s›cenach – popr. wyd.; w cenach – rkps
[Przedmowa 1]
w. 53 nieb‹i›e – popr. wyd.; niebem – rkps
w. 60 ‹z› Boskiej opatrzności – popr. wyd.; Boskiej opatrzności – rkps
[Przedmowa 2]
w. 16 ‹w› przyczynku – popr. wyd.; przyczynku – rkps
[Przedmowa 3]
w. 56 matka ‹go› oglądnie – popr. wyd.; matka oglądnie – rkps (bł., lipometria)
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[A 2b]
w. 2 zyskie‹m› – popr. wyd.; zyskie – rkps
[A 6]
w. 4 wszel‹a›ką – popr. wyd.; wszelką – rkps (bł., lipometria)
[A 29]
w. 6 s‹t›rawniejsze – popr. wyd.; sprawniejsze – rkps (bł.)
[A 30]
w. 3 jako i żywot – popr. wyd.; jako o żywot – rkps
[A 33]
w. 2marg. Na przykła‹d› cierpliwości – popr. wyd.; Na przykła cierpliwości
– rkps
w. 6 ‹w› karcerstwa – popr. wyd.; karcerstwa – rkps
[A 38]
w. 6 z ‹s›krzyneczkiej – popr. wyd.; z krzyneczkiej – rkps
[A 48]
w. 1 poka‹za›ć – popr. wyd.; pokać – rkps
[B 18b]
w. 4 ch‹l›eba – popr. wyd.; cheba – rkps
[B 28]
w. 24 ‹z› chłostą – popr. wyd.; chłostą – rkps
[C-Ć-K 26]
w. 20 ‹z› postanowionymi – popr. wyd.; postanowionymi – rkps
[C-Ć-K 27]
w. 7 ‹z› wilczym przyrodzeniem – popr. wyd.; wilczym przyrodzeniem –
rkps
[C-Ć-K 29a]
w. 4 odchowaniem – popr. wyd.; odchowywaniem – rkps (bł., hipermetria)
[C-Ć-K 36b]
Tytuł: z wiedźbiarstwe‹m› – popr. wyd.; z wiedźbiarstwe – rkps
[C-Ć-K 44]
w. 1 nieprz‹e›brani – popr. wyd.; nieprzybrani – rkps
[D 9]
w. 1 śwież‹a› – popr. wyd.; świeżo – rkps
[D 15]
w. 3 zwin‹n›ie – popr. wyd.; zwinie – rkps
w. 14 uciechą – popr. wyd.; uchiechą – rkps
[D 16]
Prolog, didaskalia: w biały‹ch› szatach przybran‹a› – popr. wyd.; w biały
szatach przybrany – rkps
w. 17 w s‹c›enach – popr. wyd.; w senach – rkps
w. 30 wszelakie‹m› – popr. wyd.; wszelakie – rkps
w. 64[a] fiera‹n›kami – popr. wyd.; fierakami – rkps
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po w. 72[a] ‹we› własnym stroju– popr. wyd.; własnym stroju – rkps (bł.,
lipometria)
w. 154 ‹w› przykład – popr. wyd.; przykład – rkps
w. 164 ‹w› zawody – popr. wyd.; zawody – rkps
w. 170 Li‹d›yja – popr. wyd.; Libia – rkps
w. 225 ‹w› swojej subtelności – popr. wyd.; swojej subtelności – rkps
w. 238 ‹w› ciszy – popr. wyd.; ciszy – rkps
w. 244[a] czub{em} – rekonstr. wyd.
w. 288 z Egiptu – popr. wyd.; ze Egiptu – rkps (bł., hipermetria)
w. 290 tr‹yj›anguł – popr. wyd.; treanguł – rkps
w. 321 okrutn‹ych› – popr. wyd.; okrutne – rkps
w. 333marg. wiar‹a› – popr. wyd.; wiar – rkps (bł., lipometria)
w. 363 ‹z› ogniem – popr. wyd.; ogniem – rkps
w. 379marg. bez‹d›enne – popr. wyd.; bezzenne – rkps
w. 401 Który‹m› – popr. wyd.; Który – rkps
w. 441marg. {Kra}in specyfi{‹kacy}ja – rekonstr. wyd.
w. 452marg. {Gospo}dartwo indyńskie – rekonstr. wyd.
w. 457marg. {Dos}tatki – rekonstr. wyd.
w. 461 europ‹ej›skimi – popr. wyd.; europskimi – rkps (bł., lipometria);
marg. {Woj}ny – rekonstr. wyd.
w. 473marg. Muzyki {…} nota – nieczytelny zapis
w. 547marg. {Grunt} wszytkich {r}zeczy – rekonstr. wyd.
w. 549marg. {Har}monija – rekonstr. wyd.
[D 19b]
w. 1 za‹z›drości – popr. wyd.; zadrości – rkps
w. 1marg. {Zazd}rość – rekonstr. wyd.
[D 24a]
w. 2marg. Pos{iłek} – rekonstr. wyd.
[D 24b]
w. 1marg. {Ho}nor – rekonstr. wyd.
[D 24c]
w.1marg. {Sk}utki – rekonstr. wyd.
[D 24d]
w. 1marg. {Szcz}erość – rekonstr. wyd.
[D 37]
w. 12 w ‹z›dradach – popr. wyd.; w dradach – rkps
w. 19 w ty‹m› – popr. wyd.; w ty – rkps
[D 46]
w. 4 ‹w› cnotach – popr. wyd.; cnotach – rkps
[D 50]
w. 6 czę‹s›to – popr. wyd.; częto – rkps
[D 51]
w. 35 nie wciągaj – popr. wyd.; nie wyciągaj – rkps (bł., hipermetria)
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[E 4]
w. 9 siedemdziesiąt – popr. wyd.; siedmdziesiąt – rkps (bł., lipometria)
w. 32 większa – popr. wyd.; wietcha – rkps
[E 21]
w. 3marg. Persw‹a›zyja – popr. wyd.; Perswzyja – rkps
[G 4]
w. 12 tęgo – popr. wyd.; tego – rkps
[G 15b]
w. 1 bęben – popr. wyd.; będen – rkps
[G 22d]
w. 8 ‹w› zawody – popr. wyd.; zawody– rkps
[G 29ł]
w. 4 ‹by› mieszkania – popr. wyd.; mieszkania – rkps (bł., lipometria)
[G 29m]
w. 6 ‹w› księgach – popr. wyd.; księgach – rkps
[H-Ch 6b]
w. 1 ‹w› wór, gąsięta – popr. wyd.; wór w gąsięta – rkps
[H-Ch 10]
w. 2marg. Pomóg[ł] – popr. wyd.; pomog – rkps (uszkodzony brzeg karty)
[H-Ch 13]
w. 1 ‹w› Troje – popr. wyd.; Troje – rkps
[H-Ch 17]
w. 35 ‹z› prawdziwym – popr. wyd.; prawdziwym – rkps
w. 53 w zaślepieni‹u› – popr. wyd.; w zaślepieni – rkps
[H-Ch 22]
w. 4 ‹w› chorobach – popr. wyd.; chorobach – rkps
w. 21 ro‹z›mówił – popr. wyd.; romówił – rkps
[H-Ch 23]
w. 31 ‹w› karty – popr. wyd.; karty – rkps
[H-Ch 24]
w. 2 dzielnośc{ią} – rekonstr. wyd.
[I-J 6]
w. 18 ‹w› nabożeństwie – popr. wyd.; nabożeństwie – rkps
[I-J 9a]
Tytuł: senatorom koronnym ‹i› W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego] – popr.
wyd.; senatorom koronnym W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego] – rkps
[I-J 18a]
Tytuł: „patie‹n›tiam” – popr. wyd.; „patietiam” – rkps
w. 1 wielomo‹w›ny – popr. wyd.; wielomony – rkps
[I-J 19]
w. 1 ‹z› chciwej – popr. wyd.; chciwej – rkps
[I-J 22]
w. 2marg. szlache‹c›twa – popr. wyd.; szlachetwa – rkps
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[I-J 31a]
w. 3 niewieści‹ch› – popr. wyd.; niewieści – rkps
[I-J 31b]
w. 16 ‹w› kłopotarstwie – popr. wyd.; kłopotarstwie – rkps
[I-J 33]
w. 4 ojcz‹yz›ny – popr. wyd.; ojczny – rkps (bł., lipometria)
[K 5b]
w. 14 z‹ż›ymał – popr. wyd.; zymał – rkps
[K 10]
w. 7 Niko‹go› – popr. wyd.; Niko – rkps
[K 24]
w. 49 ‹z› własnej porcyjej – popr. wyd.; własnej porcyjej – rkps
[K 31]
w. 26 ‹w› zdaniu – popr. wyd.; zdaniu – rkps
[K 32]
w. 2marg. {Po}winność – rekonstr. wyd.; winność – rkps
[K 38]
w. 43 ‹D›ym – popr. wyd.; Tym – rkps
[K 41]
w. 2 ‹z› miejsca – popr. wyd.; miejsca – rkps
[K 50 I]
w. 55-58 Święty Augustyn trzy rzeczy chciał widzieć: / tryumf Rzymianów, a kazanie słyszeć / Pawła świętego, Boga Wcielonego, / Chrystusa Pana jako
wszechmocnego – inkrustacja niepasująca do utworu, wpisana inną ręką
w. 59marg. {Cech}y – rekonstr. wyd.
w. 63marg. {Mu}ły – rekonstr. wyd.
			
{z s}karbami – rekonstr. wyd.
w. 72marg. {Kon}ie – rekonstr. wyd.
w. 112marg. prz{ecz}nicach – rekonstr. wyd.
w. 140 z ‹h›erbami – popr. wyd.; z erbami – rkps
[K 50 III]
w. 40marg. {Ak}ty – rekonstr. wyd.
w. 47marg. {Oboz}y – rekonstr. wyd.
[K 50 V]
w. 3marg. {W}jazd – rekonstr. wyd.
w. 4 w tej mie{rze} – rekonstr. wyd.
w. 14 ‹z› asystencyją – popr. wyd.; asystencyją – rkps
w. 72 przykop ‹z› ostrożnością – popr. wyd.; przykop ostrożnością – rkps
[K 51b]
w. 6 ‹w› barłogu – popr. wyd.; barłogu – rkps
[K 52]
w. 23 kramarz‹ów› – popr. wyd.; kramarzom – rkps
[K 53a]
w. 4 ‹w› zapasy – popr. wyd.; zapasy – rkps
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[K 57]
w. 13 wet – popr. wyd.; wnet – rkps
[K 66]
w. 2 l‹e›czył – popr. wyd.; liczył – rkps
[K 71e]
w. 1 ‹w› złości – popr. wyd.; złości – rkps
[K 73]
w. 13 ‹z› masłocznikiem – popr. wyd.; masłocznikiem – rkps
w. 14 ‹z› napasnikiem – popr. wyd.; napasnikiem – rkps
[K 71aa]
w. 1 {Kto} się stracha – rekonstr. wyd.
[K 78]
w. 9 „mal‹e› parta” – popr. wyd.; „mala parta” – rkps (bł.)
[L-Ł 15]
w. 1-2 Lato po wiośnie dogrzewa rodzaje / {…} – brak wersu dopełniającego
rym na skutek uszkodzenia karty
[L-Ł 19]
w. 38 Pewniej – popr. wyd.; Piewniej – rkps
w. 40 ‹z› pragnieniem – popr. wyd.; pragnieniem – rkps
[L-Ł 21]
w. 5 w t‹w›ych słowa‹ch› – popr. wyd.; w tych słowa – rkps
[L-Ł 23b]
w. 9 je‹st› – popr. wyd.; je – rkps
[L-Ł 38]
w. 16 ‹w› uciskach – popr. wyd.; uciskach – rkps
[L-Ł 40]
w. 3 ch‹ł›odzi – popr. wyd.; chodzi – rkps
[L-Ł 47]
w. 10 zbywa ‹z› litości – popr. wyd.; zbywa litości – rkps
[L-Ł 48]
w. 2 w ‹s›piżarni – popr. wyd.; w piżarni – rkps
[L-Ł 61]
w. 3 się – popr. wyd.; się się – rkps
[M 1b]
w. 2 ultaj ‹w› progi – popr. wyd.; ultaj progi – rkps
[M 2]
w. 2 ‹z› początku – popr. wyd.; początku – rkps
[M 3]
w. 5 ‹z› Alkoranem – popr. wyd.; Alkoranem – rkps
[M 8b]
w. 1 ‹w› nabywaniu – popr. wyd.; nabywaniu – rkps
w. 15 ‹w› zasiągnieniu – popr. wyd.; zasiągnieniu – rkps
[M 9a]
w. 7 ‹w› jedności – popr. wyd.; jedności – rkps
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[M 17]
w. 10 w rzeczy samej ‹wc›ale – popr. wyd.; w rzeczy samej sale – rkps
[M 21]
w. 1 ‹z› niesmakiem – popr. wyd.; niesmakiem – rkps
[M 29]
Tytuł: gwiazdarskie‹j› – popr. wyd.; gwiazdarskie – rkps
[M 32]
w. 20 ‹w› bezpieczeństwie – popr. wyd.; bezpieczeństwie – rkps
[M 34]
w. 8 ‹w› spólnym zgromadzeniu, żyć ‹w› powodzeniu – popr. wyd.; spólnym
zgromadzeniu, żyć powodzeniu – rkps
[M 36]
w. 9 ‹w› doczesności – popr. wyd.; doczesności – rkps
w. 17 Meh‹m›ed – popr. wyd.; Mehed – rkps (bł., lipometria)
[M 39b]
w. 13 ‹z› szkodą – popr. wyd.; szkodą – rkps;
			  
zni‹sz›czenie – popr. wyd.; zniczenie – rkps
[M 43]
w. 8 niezd‹r›ożne – popr. wyd.; niezdożne – rkps
[M 50b]
w. 3 rzy‹m›skim – popr. wyd.; rzyskim – rkps
[M 54a]
w. 29 ch‹ł›odzić – popr. wyd.; chodzić – rkps
[M 61b]
w. 6 staroś‹ć› – popr. wyd.; staroś – rkps
w. 8 ‹w› stary – popr. wyd.; stary – rkps
[M 66]
w. 17 potężne – popr. wyd.; potężnie – rkps
w. 22 ‹w› oka‹m›gnieniu – popr. wyd.; oka w gnieniu – rkps
w. 24 szt‹a›kietem – popr. wyd.; sztukietem – rkps
[M 67a]
w. 24 ‹w› zapasy – popr. wyd.; zapasy – rkps
[M 67b]
w. 9 dosta‹t›ki – popr. wyd.; dostaki – rkps
[M 71]
w. 18 bo‹h›atyrowie – popr. wyd.; boatyrowie – rkps
[M 72]
w. 5 ‹z› nowiną – popr. wyd.; nowiną – rkps
w. 19 ‹w› ostatek – popr. wyd.; ostatek – rkps
w. 20 pier‹w›ej – popr. wyd.; piermej – rkps
[M 80]
w. 13 i w zgodnych – popr. wyd.; iz w zgodnych – rkps
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[M 82]
w. 3 ‹po›trzeba – popr. wyd.; trzeba – rkps (bł., lipometria)
w. 16 ‹w› zawodach – popr. wyd.; zawodach – rkps
[N 7b]
w. 20 świ‹ę›ci – popr. wyd.; świci – rkps
[N 8a]
w. 39 ‹z› istotności – popr. wyd.; istotności – rkps
[N 29]
w. 4 ‹z› upadkiem – popr. wyd.; upadkiem – rkps
[N 33]
Tytuł: rządcu – popr. wyd.; rządccu – rkps.
w. 5 n‹ie›wodom – popr. wyd.; nawodom – rkps
[N 58]
w. 2 ‹do› roboty – popr. wyd.; roboty – rkps (bł., lipometria)
[N 73]
w. 17 ‹w› swych – popr. wyd.; swych – rkps
[N 107a]
w. 1 mi‹e›szek – popr. wyd.; miszek – rkps
[N 116]
w. 2 jes‹t› – popr. wyd.; jesz – rkps
[N 135a]
w. 1 z poczty – popr. wyd.; z podczty – rkps
[O 44]
w. 2 ‹z› bezpieczeństwa – popr. wyd.; bezpieczeństwa – rkps
[O 66]
w. 2 lu‹d› – popr. wyd.; lub – rkps (bł.)
[P 6b]
w. 17 kuryjozus – popr. wyd.; „curiosus” – rkps (bł., lipometria)
[P 10]
w. 3 w‹z›rostu różnego, ‹w› farbie – popr. wyd.; wrostu różnego, farbie –
rkps
[P 11]
w. 3 ‹z› Oliwerem – popr. wyd.; Oliwerem – rkps
w. 9 ‹w› sidła – popr. wyd.; sidła – rkps
[P 33b]
w. 11 cz{eś}ć święta – popr. wyd., odczytanie niepewne; czyć święta – rkps
[P 38]
w. 2 ‹c›o – popr. wyd.; do – rkps (bł.)
[P 53]
w. 2 ‹z› gminu – popr. wyd.; gminu – rkps
[P 56a]
w. 14 ‹z› łatwością – popr. wyd.; łatwością – rkps
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[P 67a]
w. 20 złoczyńcach – popr. wyd.; wzłoczyńcach – rkps
[P 68]
w. 3 pr‹z›e‹d› – popr. wyd.; pre – rkps
[P 80]
w. 17 ro‹z›mnożeniu – popr. wyd.; romnożeniu – rkps
[P 81b]
w. 7marg. pos‹ag›ach – popr. wyd.; posach – rkps
w. 16 zwy‹k›łe – popr. wyd.; zwyłe – rkps
[P 113b]
w. 1 rzy‹m›skie – popr. wyd.; rzyskie – rkps
[P 129]
w. 5 ‹z› ostrożnością – popr. wyd.; ostrożnością – rkps
[P 145]
w. 1 sroma – popr. wyd.; srona – rkps
w. 3 ‹z› niewstrzemięźliwości – popr. wyd.; niewstrzemięźliwości – rkps
[P 150a]
w. 14 ‹z› niepowetowaniem – popr. wyd.; niepowetowaniem – rkps
[Q-Kw 1]
w. 4 ‹w› nieszpory – popr. wyd.; nieszpory – rkps
[Q-Kw 11]
w. 3 ‹w› mieście – popr. wyd.; mieście – rkps
[R 27c]
w. 10 ‹z› bliska – popr. wyd.; bliska – rkps
[R 31]
w. 18 osta‹t›nią – popr. wyd.; ostanią – rkps
w. 21 turecki‹ej› – popr. wyd.; turecki – rkps
w. 36 ‹H›ardą – popr. wyd.; Ardą – rkps
[S-Ś 3a]
w. 12 ‹z› instygatorami – popr. wyd.; instygatorami – rkps
[S-Ś 3b]
w. 3 jaki‹ej›ś – popr. wyd.; jakiś – rkps
[S-Ś 9]
w. 2marg. {…}oma sa{mo}jedź – rekonstr. wyd.
w. 13 ‹w› tym – popr. wyd.; tym – rkps
[S-Ś 10]
w. 1marg. {Myś}listwo – rekonstr. wyd.
[S-Ś 11]
w. 1marg. {Sąsia}dom – rekonstr. wyd.
w. 5 ‹z› afektem – popr. wyd.; afektem – rkps
[S-Ś 12]
w. 2marg. {Prz}eszkoda – rekonstr. wyd.
[S-Ś 14]
w. 2marg. {Au}tor – rekonstr. wyd.
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w. 3 swym piórem – popr. wyd.; w swym piórem – rkps
[S-Ś 23b]
w. 1 ‹w› prywatnych – popr. wyd.; prywatnych – rkps
[S-Ś 28]
w. 13 w … człowiek‹u› – popr. wyd.; w … człowiek – rkps
w. 19 któr‹y› członek – popr. wyd.; które członek – rkps
[S-Ś 44b]
w. 22 tak‹im› srogim – popr. wyd.; tak srogim – rkps (bł., lipometria)
[S-Ś 44c]
w. 40 w‹z›noś – popr. wyd.; wnoś – rkps
[S-Ś 72]
w. 4 ‹w› Koziorożca znaku – popr. wyd.; Koziorożca znaku – rkps
[S-Ś 73]
w. 2 ‹w› ciszy – popr. wyd.; ciszy – rkps
[S-Ś 77]
w. 2 wymów{ił} – rekonstr. wyd.
[S-Ś 80]
w. 7 rzewni‹e› – popr. wyd.; rzewni – rkps
w. 17 ‹z› górą – popr. wyd.; górą – rkps
[S-Ś 85]
w. 9 nie będzie – popr. wyd.; niech będzie – rkps
[S-Ś 86a]
w. 9 ‹z› natury – popr. wyd.; natury – rkps
[S-Ś 89]
w. 5 ‹z› powagą – popr. wyd.; powagą – rkps
[S-Ś 92]
w. 46 ‹w› plemieniu – popr. wyd.; plemieniu – rkps
[S-Ś 98]
w. 1 ‹w› porządek ‹w› gmachu – popr. wyd.; porządek gmachu – rkps
[S-Ś 122]
w. 4 ‹w› powinności – popr. wyd.; powinności – rkps
[S-Ś 134]
w. 2 bie‹d›y – popr. wyd.; bieby – rkps
[S-Ś 152]
w. 2 sz‹a›tan – popr. wyd.; sztan – rkps (bł., m.in. lipometria)
			
{oczy} – rekonstr. wyd.; „ „ – rkps
[S-Ś 154b]
w. 3 ‹w› zwyczaju – popr. wyd.; zwyczaju – rkps
w. 6 ‹w› uporze – popr. wyd.; uporze – rkps
[S-Ś 160]
Tytuł: wtargnie‹nie› – popr. wyd.; wtargnie – rkps (bł., lipometria)
			 wy‹ni›szczone – popr. wyd.; wyszczone – rkps (bł., m.in. lipometria)
w. 11 ‹w› zaszczyt – popr. wyd.; zaszczyt – rkps
w. 45 ‹z› powstaniem – popr. wyd.; powstaniem – rkps
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w. 46 ‹z› inszych dowodów – popr. wyd.; inszych dowodów – rkps
w. 117 ‹w› traktamencie – popr. wyd.; traktamencie – rkps
w. 236 ‹w› pomoc – popr. wyd.; pomoc – rkps
w. 281 Sła‹w›kowską – popr. wyd.; Słakowską – rkps
w. 346 ‹w› rozumieniu – popr. wyd.; rozumieniu – rkps
w. 349 niespraw‹i›edliwości – popr. wyd.; niesprawedliwości – rkps
w. 373 ‹z› ludzkiej pras‹y› – popr. wyd.; ludzkiej prase – rkps
w. 436 w ‹z›naku – popr. wyd.; w naku – rkps
w. 472 bez gwałt‹u› – popr. wyd.; bez gwałt – rkps (bł., lipometria)
w. 525 nieszcz‹ęs›ne – popr. wyd.; nieszczne – rkps
w. 527 sarmacki{m} – rekonstr. wyd.
w. 528 świecki{m} – rekonstr. wyd.
w. 532 wbudzenie{m} – rekonstr. wyd.
w. 575 ‹w› Kurlandyjej – popr. wyd.; Kurlandyjej – rkps
w. 678 do‹j›ść – popr. wyd.; dość – rkps
w. 737 browa‹r›nią – popr. wyd.; browanią – rkps
w. 778 ‹z› podziwieniem – popr. wyd.; podziwieniem – rkps
w. 823 ‹w› kraju – popr. wyd.; kraju – rkps
w. 837 w miesią‹c› – popr. wyd.; w miesią – rkps
w. 864 ‹w› pogańskie – popr. wyd.; pogańskie – rkps
w. 915 s‹i›e‹r›ci – popr. wyd.; sześci – rkps
w. 924 ‹z› nagłych – popr. wyd.; nagłych – rkps
w. 978 ‹z› wywozem – popr. wyd.; wywozem – rkps
w. 983 ‹w› pamiętniku – popr. wyd.; pamiętniku – rkps
w. 1097 wyleż{y} – rekonstr. wyd.
w. 1098 {le}ży – rekonstr. wyd.
w. 1144 uchronił – popr. wyd.; uschronił – rkps
w. 1169 wspomnę – popr. wyd.; wspomnie – rkps
w. 1227 w wo‹j›nie – popr. wyd.; w wonie – rkps
w. 1260marg. {Lic}encyja – rekonstr. wyd.
w. 1264marg. ‹w› różnych krajach – popr. wyd.; różnych krajach – rkps
w. 1300 ‹w› złość – popr. wyd.; złość – rkps
w. 1334 ‹z› ojczyzny obradą – popr. wyd.; ojczyzny obradą – rkps
w. 1430 włada{ć} – rekonstr. wyd.
w. 1436 – czysta linijka
w. 1441 w ‹o›pałach – popr. wyd.; w upałach – rkps
w. 1449 ‹w› owczarnie – popr. wyd.; owczarnie – rkps
w. 1469 wyniosłością – popr. wyd.; wyniosłosłością – rkps (bł., m.in. hipermetria)
w. 1486 ‹z› łatwością – popr. wyd.; łatwością – rkps
w. 1576 poginęl{i} – rekonstr. wyd.
w. 1578 naby{ło} – rekonstr. wyd.
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w. 1579 lamen{ty} – rekonstr. wyd.
w. 1581 świec{i} – rekonstr. wyd.
w. 1583-1592 zwł{… wojnę} / … kup{ie zbrojne}, / … {pokoju}, / … nie przy{ jdzie do boju}. / … {śmiertelności}, / … p{rzy wieczności}. / … na pamiąt{kę gwoli},
/ … konie{c po woli} / … z {wszechmocności} / … do {wolności/jedności} – rekonstr.
wyd.
[S-Ś 161]
w. 11 ‹w› ćwiczeniu – popr. wyd.; ćwiczeniu – rkps
w. 12 ‹w› parze – popr. wyd.; parze – rkps
w. 13 ‹w› swym – popr. wyd.; swym – rkps
[T 1]
w. 4 ‹z› piersi – popr. wyd.; piersi – rkps
[T 3]
w. 4 ‹z› przygody – popr. wyd.; przygody – rkps
[T 7b]
w. 1 ‹z› wygodą – popr. wyd.; wygodą – rkps
[T 7d]
w. 2 ziarn‹a› – popr. wyd.; ziarno – rkps
[T 8]
w. 4 wię‹c› – popr. wyd.; wię – rkps
w. 5 mo‹r›derstwie – popr. wyd.; moderstwie – rkps
w. 13 Niedług‹o› – popr. wyd.; nie długim – rkps
[T 13a]
w. 8 ‹w› korzyść – popr. wyd.; korzyść – rkps
w. 18 ‹z› łakomstwa – popr. wyd.; łakomstwa – rkps
[T 22]
w. 5 ‹z› uważnymi – popr. wyd.; uważnymi – rkps
[T 28a]
w. 1marg. {Prz}eciwność – rekonstr. wyd.
[T 28b]
w. 3marg. {Le}kkość – rekonstr. wyd.
[T 31]
w. 10 ‹z› wesołą radością – popr. wyd.; wesołą radością – rkps
[U-W 1]
w. 4 m‹i›ele – popr. wyd.; mele – rkps
[U-W 4]
w. 5marg. ubogi‹ch› – popr. wyd.; ubogi – rkps
[U-W 17]
w. 7marg. Uwag‹a› – popr. wyd.; Uwag – rkps
[U-W 18]
w. 2marg. ś‹m›ie‹r›cią – popr. wyd.; siecią – rkps
[U-W 27b]
w. 2 sposobnoś‹ć› – popr. wyd.; sposobnoś – rkps
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[W 13]
w. 6 ‹w› swym rozróżnieniu – popr. wyd.; swym rozróżnieniu – rkps
w. 14 ‹w› rozdwojeniu – popr. wyd.; rozdwojeniu – rkps
[W 22]
w. 2 z nał‹o›gów – popr. wyd.; z nałgow – rkps (bł., m.in. lipometria)
[W 31]
w. 22 państw‹o› – popr. wyd.; państw – rkps
w. 29 ‹z› Gryzonii – popr. wyd.; Gryzonii – rkps
w. 39 ‹w› placu – popr. wyd.; placu – rkps
[W 36]
w. 29 ‹w› … kościołach – popr. wyd.; kościołach – rkps
[W 39c]
w. 43 ‹w› ofensywie – popr. wyd.; ofensywie – rkps
[W 40]
w. 52 ‹z› uciechą – popr. wyd.; uciechą – rkps
[W 61]
w. 1 ‹m›ota – popr. wyd.; nota – rkps
[X-Ks 11]
Tytuł: Zbaraskiego – popr. wyd.; Zbarawskiego – rkps
[X-Ks 9c]
w. 19 w ty‹m› – popr. wyd.; w ty – rkps
[Y-I 29a]
w. 1marg. {Do} Zoila – rekonstr. wyd.
[Z-Ż-Ź-S 16]
w. 4 ‹w› słuszności – popr. wyd.; słuszności – rkps
[Z-Ż-Ź-S 21b]
w. 1 ‹O› zazdrości przypowieść – popr. wyd.; Zazdrości przypowieść – rkps
[Z-Ż-Ź-S 25]
w. 2 ‹w› niebezpieczeństwie – popr. wyd.; niebezpieczeństwie – rkps
[Z-Ż-Ź-S 47]
w. 30 hardoś‹ć› – popr. wyd.; hardoś – rkps
w. 31 złe – popr. wyd.; zołe – rkps (bł., hipermetria)
[Z-Ż-Ź-S 49b]
w. 4 ‹z› wiekiem – popr. wyd.; wiekiem – rkps
w. 6 ‹z› nagłości – popr. wyd.; nagłości – rkps
[Z-Ż-Ź-S 51]
w. 24 w st‹at›ecznej pamięci – popr. wyd.; w stecznej pamięci – rkps (bł.,
lipometria)
w. 36 ‹w› różność – popr. wyd.; różność – rkps
[Z-Ż-Ź-S 52a]
w. 4 w pust‹k›ach – popr. wyd.; w pustach – rkps
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[Z-Ż-Ź-S 58b]
w. 2 ‹w› iszczach – popr. wyd.; iszczach – rkps
[Z-Ż-Ź-S 61]
w. 2 grz{echy} – rekonstr. wyd.
[Z-Ż-Ź-S 63]
w. 6 nicuje{sz} – rekonstr. wyd.
w. 8 nies{zczodry} – rekonstr. wyd.
[Z-Ż-Ź-S 66]
w. 7 ‹z› wianem – popr. wyd.; wianem – rkps
[Z-Ż-Ź-S 77]
w. 1 Zwier‹cia›dł‹a› – popr. wyd.; Zwierdło – rkps (bł., m.in. lipometria)
[Z-Ż-Ź-S 82b]
w. 10 {kręcą kłębki} – rekonstr. wyd.
[Z-Ż-Ź-S 86c]
w. 62 ‹z› namiętności – popr. wyd.; namiętności – rkps
w. 109marg. {Ni}eudolność – rekonstr. wyd.
		 ‹r›ozumu – popr. wyd.
[Z-Ż-Ź-S 87]
w. 19 niebora‹k› – popr. wyd.; nieboraz – rkps
w. 28 ‹z› tego – popr. wyd.; tego – rkps
Część druga. Ephemeris IX
w. 9 ‹z› korzyścią – popr. wyd.; korzyścią – rkps
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K.tyt.: „Polonia in pace florescere digna” – (łac.) „Polska jest godna tego, by
kwitnąć w pokoju”.
Ilustracja 2: „Deus volentes adiuvat” – zob. „Opis źródła”, s. 618, i niżej, obj.
do Przedm. 1 (napis na wstędze).
[Motto]: „Nulla res Deo gratior est, quam ut universam vitam ad commune commodum conferas” – SOLSKI, Geometra polski, k. kontrtytułowa: „Nie
masz milszej rzeczy Panu Bogu, jako żywot cały ważyć na pożytek pospolity”.
Haur dał własną wersję przekładu w trzech pierwszych wersach tekstu motta.
„S[anctus] Chrysostomus, «Homilia 96. in Matth[aeum]»” – IOAN.
CHRYS.Hom.Matth. 25,3,30 [PG 58,713 (greka) – 714 (łacina) – Homilia
LXXVIII alias LXXIX): „Οὐδὲν γὰρ ἐστὶ τῷ θεῶ φίλον, ὡς τὸ κοινωφελῶς ζῆν”.
Ponieważ ta błędna numeracja homilii (np. u Solskiego) powtarza się w epoce, postanowiono nie poprawiać rękopiśmiennego przekazu.
[Tytuł 2]
[1] „curiositates” – rzeczy/zjawiska niezwykłe / ciekawostki; por. niżej,
Przedm.1, w. 5: kuryjoza.
			
„item” – także / również.
[2] „S[acri] R[omani] I[mperii]” – Świętego Rzymskiego Imperium.
[3] „n[umero]” – w liczbie.
Napis na wstędze: Deus laborantes adiuvat – ‘Bóg pomaga trudzącym się /
wspiera trudzących się / sprzyja trudzącym się’. Maksymę tę w brzmieniu laborantes deus adiuvat łączono z Eurypidesem1, a dopełniano ją także frazą: deus
1

Za pomoc w ustaleniu tych faktów dziękuję Alicji Bielak i Magdalenie Górskiej.
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otiosis non adest (‘bóg nie wspiera bezczynnych’). To wyrażenie o charakterze
przysłowiowym znajdujemy już u Ajschylosa (frg. 395): φιλεῖ δὲ τῶι κάμνοντι
συσπεύδειν θεός („bóg lubi sprzyjać temu, kto się trudzi”; przekłady tu i zaraz
niżej M. Borowska). Eurypides wykorzystał je w zachowanej we fragmentach
tragedii Hippolytos zasłaniający oblicze (EURIP., frg. 12,8 = Kn 432):
αὐτός τι νῦν δρῶν εἶτα δαίμονας κάλει·
τῷ γὰρ πονοῦντι καὶ θεὸς ξυλλαμβάνει

Najpierw sam działaj, potem bogów wzywaj,
bo kto się trudzi, temu bóg pomaga.

Haur musiał zaczerpnąć tę maksymę z jakiegoś łacińskiego zbioru. Por. także
AUG.Serm.Script. 64,2 ([qui] adiuvat laborantes); VARR.Rust. 1,1,4 (dei facientes adiuvant).
[Przedmowa 1]
w. 17-18 z traktatów przymierza z wielą narodami / miało się uciszyć po
świecie mordami – Haur miał zapewne na myśli traktat w Karłowicach z roku
1699, kończący długotrwałe wojny Ligi Świętej (należało do niej Państwo
Kościelne, monarchia Habsburgów, Republika Wenecka, Rzeczpospolita)
z imperium osmańskim (w tym z chanatem krymskim). Turcja zrzekła się
wówczas na rzecz Rzeczpospolitej Ukrainy prawobrzeżnej i Podola z Kamieńcem Podolskim.
w. 53 Więc po chmurnym nieb‹ie› miała być pogoda – por. HOR.Carm.
2,9,1-4:
Non semper imbres nubibus hispidos		
Nie zawsze chmury na jałowe pola
manant in agros, aut mare Caspium		
zsyłają deszcze ni Kaspijskim Morzem
vexant inaequales procellae			
miotają zmienne nawałnice
usque […]				[…]

(przekład A. Lam)

KOCHANOWSKI, Pieśni II 15, w. 5-8, s. 272:
			 Nie zawżdy grad z góry leci
			 albo burza niebo szpeci;
			 chmury czarne wiatr wojuje,
			a pogoda następuje.

Por. też KOCHANOWSKI, Pieśni II 9, w. 3-12, s. 265-266.
w. 55 Sześćdziesiąty to rok – w latach 30. XVII w. Rzeczpospolita rozpoczęła długotrwałe wojny z Turcją, Szwecją i Rosją.
w. 59 „Pax optima rerum” – SIL.ITAL.Pun. 11,592: ‘Pokój rzecz najlepsza’.
Haur powtórzy ten zwrot niżej, S-Ś 160,1497.
w. 61 „tandem aliquando” – kiedyś wreszcie/nareszcie.
w. 73 „Utinam” – oby / gdybyż tylko; Haur tłumaczy: niech będzie.
w. 74 „Amen” – (hebr.) ‘niech się stanie’.
[Przedmowa 3]
Tytuł: „curiositates” – zob. wyżej, obj. do [drugi, rozbudowany tytuł], [1].
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Motto: „«Timor Domini ipsa est sapientia et recedere a malo intellegentia»
Iob 28” – Hi 28,28: „Oto bojaźń Pańska, ta jest mądrość, a wiarować się złego
– rozum” (przekład J. Wujek).
w. 10 uczony nie zebrze – sens: uczony nie zliczy, nie zsumuje całej wiedzy.
w. 13 Latorość naginać – por. „Drzewko póki młode naginać trzeba, bo się
potem nie da” (NKPP, „Młody” 3); por. niżej, K 71b,5-6; M 43,8.
w. 23-24 Staroświeccy ludzie dziatki swe uczyli, / dla stanu dobrego rózgą ich
ćwiczyli – swego nauczyciela, Lucjusza Orbiliusza Pupilla (ok. 114-14 p.n.e),
Horacy (HOR.Epist. 2,1,71) określił przymiotnikiem plagosus – ‘skory do bicia’ (plaga – ‘cios / raz / uderzenie’).
w. 31 Złoczyńców tracących – tj. zbrodniarzy, których tracono / na których wykonywano karę śmierci.
w. 49 dzwonek głośny – tj. nie da się tego ukryć; por. przysłowie: „Głośny
dzwonek – zła sława” (NKPP, „Sława” 6); także niżej: C-Ć-K 31,18; G 15a,1;
N 116,21; P 153,7; T 17,10, Z-Ż-Ź-S 86c,42.
w. 58 upadek do iszczu – sens: upadek do imentu = ‘całkowity / dokumentny’; iment z węg.
ROZDZIAŁ I. Na literę A
[A 1: „Abel”]
w. 1 Abel pokorny – por. Rdz 4,3-8.
[A 2b: „Abo”]
w. 1 Abo szach lubo też met – por. przysłowie: „Szach albo met (mat)”
(NKPP, „Szachy, szach” 5).
[A 7: „Aeneas”]
w. 1 „Aeneas”, syn, ojca Anchizesa nosi – Anchizes został wyniesiony z płonącej Troi przez syna, Eneasza.
w. 3 więc żonę – Kreuzę, córkę króla Troi Priama i Hekabe.
w. 5 kędy była Troja – VERG.Aen. 2,235-236: fuimus Troes, fuit Ilium et
ingens / gloria Teucrorum („Była Troja, Ilium i bez miary / Chwała Teukrów”;
przekład T. Karyłowski).
w. 9 w perz to obróciło – por. przysłowie: „Obrócić w perzynę” (NKPP,
„Perzyna”).
[A 8: „Afryka”]
w. 1 Afryka na państwach obszernych nie schodzi – sens: w Afryce nie brakuje rozległych państw.
w. 4 wolnym bezpieczeństwem – sens: nieograniczoną hardością.
[A 9: „Agnieszka”]
w. 1 Agnieszka Bożym jagnięciem jest święta – w ikonografii św. Agnieszka
Rzymianka przedstawiana jest z barankiem (agnus Dei – stąd jej imię).
w. 6-7 panieństwa swego oddała jagodę / Stwórcy na chwałę – sens: ślubowała dziewictwo, poświęcając się Bogu.
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w. 9 Jasna niż ogień, który ją nie spalił – według legendy płomienie stosu nie
naruszyły ciała św. Agnieszki.
[A 10: Akademija”]
w. 3 Matka z tej skarbnice prawie odchowaniem – odwołanie do określenia
Alma Mater (‘Matka Karmicielka’), którym posługiwano się w Średniowieczu w odniesieniu do uniwersytetów.
w. 9 Biret z profesyjej, togi – Jan Kanty ( Jan z Kęt; 1390-1473) został świętym Kościoła katolickiego w 1767 r. Był studentem, a następnie profesorem
krakowskiej Alma Mater, stąd przedstawiany jest w todze i birecie.
w. 12 cud Jana Kantego prawie chwalebnego – według legendy św. Jan Kanty sprawił, że rozbity garnek z mlekiem, należący do ubogiej kobiety, zlepił się,
zachowując zawartość.
w. 17 własnej sumpt Akademijej – w 1418 r. krakowska kolegiata św. Anny
oddana została pod opiekę Akademii Krakowskiej jako kościół akademicki.
w. 23 „ad amusim” – właściwie: ad amussim (dosłownie: ‘pod sznur [ciesielski]’), tj. zgodnie z regułami, prawidłowo, dokładnie, jak należy.
[A 11: „Akteon”]
w. 1-2 Akteon myślistwem, miłością więc zdjęty / niewdzięcznej Dyjanny –
myśliwy Akteon za podglądanie Artemidy/Diany w kąpieli został zamieniony w jelenia, a następnie rozszarpany przez własne psy.
[A 14: „Alchymija”]
w. 19-20 „lapis / philosophorum” – ‘kamień filozoficzny’; poszukiwana
przez alchemików substancja umożliwiająca zamianę zwykłych metali w szlachetne kruszce.
w. 24 brot, flejsz – (niem.) Brot – ‘chleb’, Fleisch – ‘mięso’.
w. 25 Czego Bóg nie stworzy, kowal nie ukuje – por. przysłowie: „Czego Bóg
nie da, kowal nie ukuje” (NKPP, „Kowal” 7a).
[A 15: „Aleksander Wielki”]
Tytuł: O Aleksandrze Wielkim, wojenniku – Aleksander III Macedoński,
zwany Wielkim (356-323 p.n.e.), król Macedonii; objął władzę po śmierci
ojca w wieku 20 lat; po stłumieniu powstania antymacedońskiego w Grecji
i zburzeniu Teb podbił Persję, Fenicję i zajął Egipt, gdzie u ujścia Nilu założył
Aleksandrię.
[A 16: „A ludzie”]
w. 1 do zmówin się rają – sens: chętni są do oświadczyn.
[A 17: „Alund(yj)a”]
Tytuł: – Adelajda Burgundzka (931-999), żona cesarza Ottona I, święta.
Poza źródłem łacińskim Haur mógł znać romans Historyja piękna i krotochwilna o Otonie, cesarzu rzymskim i o małżonce jego (Kraków: M. Szarffenberger,
1569).
w. 3-4 z matki mściwej … / miała z bliźnięty – w Historyi pięknej cesarzowa
Alunda, żona Otona i matka bliźniąt, oskarżona została przez świekrę o niewierność małżeńską i wygnana z dziećmi do lasu.
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[A 18: „Amazony”]
w. 4 natenczas ich zaciągnąć prawie na Tatary – Herodot (HDT. 4,110-117) podaje, że Amazonki łączyły się w pary ze Scytami, a w dawnym piśmiennictwie polskim Scytowie utożsamiani byli z Tatarami.
w. 7 aby tę złość uskromić – Amazonki miałyby zemścić się na swych mężach za nieszczęścia Rzeczypospolitej, spowodowane napadami tatarskimi.
[A 20: „Amory”]
w. 5 amory są jak lep – AUG.Serm.script. 112,6 (PL 38,646): Amor rerum
terrenarum est viscus spiritualium pennarum (‘Miłość/przywiązanie się do rzeczy ziemskich jest to lep na skrzydła duchowne’).
[A 21: „Anatomija”]
w. 11 urząd kogo ma tracić – dawniej sekcje zwłok w celach poglądowych
przeprowadzano głównie na skazańcach.
[A 22: „Andrzej Żydowski”]
Tytuł: Do… Jana Andrzeja na Żydowie Żydowskiemu – Andrzej Jan Żydowski (†1721), sędzia grodzki krakowski w latach 1676-1719, poseł na sejm,
autor wierszy satyrycznych, m.in. dzieła Gorzka wolność młodzieńska albo odpowiedź na Złote jarzmo małżeńskie… (Kraków: F. Cezary, 1700).
			
„Iustus florebit” – por. Ps 92(91),12[13]2: Iustus ut palma florebit
(„Sprawiedliwy jako palma rozkwitnie”; przekład J. Wujek).
w. 1 Andraches, zioła przednie – (Mandragora officinarum L.) roślina lecznicza, stosowana w magii ludowej ze względu na kształt korzeni. Tu: nawiązanie do imienia (?), ale możliwe też, że dwa pierwsze wersy przez przypadek
trafiły do wiersza poświęconego Żydowskiemu, na co wskazywałoby pierwsze
słowo wpisujące się w porządek alfabetyczny.
w. 9 które się w swój czas społecznością parzą – sens: które rozsiewają się /
pomnażają w odpowiednim czasie.
w. 14 w troistych różach – aluzja do herbu Żydowskich, Doliwa: „trzy róże
czerwone o czterech liściach, jedna podle drugiej…” (NIESIECKI, Herbarz
3,355).
[A 23: „Andromeda”]
Tytuł: O Andromedzie – królewnie etiopskiej, którą heros Perseusz uwolnił od morskiego potwora i pojął za żonę.
w. 6 przyszłe światu rzeczy tę prawdę wywróżył – Perseusz jako prefiguracja
Chrystusa (wyzwolił Andromedę / ludzkość od potwora morskiego / Szatana); to średniowieczna tradycja odczytywania Metamorfoz Owidiusza (OV.
Met. 4,706-752) jako alegorycznych przypowieści moralnych.
[A 29: „Apetyty”]
w. 6 Warzywa s‹t›rawniejsze niż ogórkowié – sens: gotowane (warzone)
potrawy są łatwiej trawione przez żołądek niż ogórki.
2 W nawiasie kwadratowym umieszczamy numer wersetu wedle Biblii Tysiąclecia, o ile
lokalizacja różni się od Biblii w przekładzie Jakuba Wujka.
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[A 31: „Apollo”]
w. 3 w inną postać więc przemieniona – Dafne, uciekając przed zakochanym w niej Apollonem, zamieniła się w drzewo laurowe/bobkowe. Haur
mógł znać poemat Samuela Twardowskiego Daphnis w drzewo bobkowe przemieniła się (Lublin 1638 i nast.).
[A 34: „Aprilis”]
w. 1 „Aprilis” dzień pierwszy – kwietnia dzień pierwszy.
[A 35: „Architektura”]
w. 6 zaczynać z aspektów – sens: należy zacząć budowę, kierując się znakami
astrologicznymi, które wskazują dobry czas na podejmowanie różnych prac
gospodarskich; takie informacje zamieszczano w popularnych kalendarzach.
w. 10 dobry architekt w dozór zabieżeniu – sens: dobry architekt pilnuje, by
do niczego złego nie doszło.
[A 38: „Argenida”]
Tytuł: O Argenidzie – tytułowa bohaterka łacińskiego poematu alegorycznego Johna Barclaya z 1621 r. Haur mógł znać dzieło Barclaya, ale też
przekład Wacława Potockiego: Argenida, którą Jan Barclaius po łacinie napisał,
Wacław Potocki polskim wierszem przetłumaczył (Warszawa: drukarnia Pijarów, 1697).
w. 3 Gdy ledwie nie z swym bratem Archombrotem w związku – Argenidę,
zakochaną w Poliarchu, uwięzionym wskutek intryg, jej ojciec Meleander zamierzał wydać za Archombrota, w porę jednak została wyjawiona rodzinna
tajemnica, że kandydat na męża Argenidy jest jej bratem.
w. 6 z ‹s›krzyneczkiej wyjawi – chodzi o skrzyneczkę z listami, por. POTOCKI, Argenida, część piąta, rozdział 14 (wstęp): „Skoro do Sycyliji Poliarch z Archombrotem przypłynęli […], witają się na pałacu z Meleandrem,
któremu Archombrot skrzyneczkę z listami oddaje” (s. 737).
w. 29 zamki rysować myślą na powietrzu – por. przysłowie: „Na powietrzu
zamki sobie kreślić” (NKPP, „Zamek” 3c). Por. niżej: D 50,7.
w. 31 Już to temu ostatnia, kto z sobą nie włada – sens: to jest już ostateczność, gdy ktoś nie panuje nad sobą.
[A 39: „Argus”]
Tytuł: O Argusie stoocznym – Argos/Argus, syn Agenora, olbrzym o pięćdziesięciu parach oczu, na polecenie zazdrosnej Hery miał pilnować zamienionej w jałówkę nimfy Io, w której zakochał się Zeus. Hermes odciął Argosowi głowę i wykradł jałówkę.
w. 2 chytrością dzielozyjej podjął śmierć obrazą – sens: przebiegły zazdrośnik
pozbawił go życia.
[A 41: „Armida”]
Tytuł: O Armidzie urodziwej – zwodzącej chrześcijańskich rycerzy czarownicy z poematu Torquata Tassa Gerusalemme liberata / Jerozolima wyzwolona (1581; przekład Piotra Kochanowskiego, Goffred abo Jeruzalem wyzwolona, Kraków: F. Cezary, 1618).
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w. 3 zbiła błędy – sens: porzuciła pogaństwo.
			
z Rajmundem ślubną – pomyłka Haura: Armida zakochała się
z wzajemnością w Rynaldzie (nie w Rajmundzie), który przekonał ją, by przeszła na wiarę chrześcijańską i została jego żoną.
w. 6 przyzwojty – ze względów metrycznych głoska i nie tworzy tutaj
sylaby.
[A 42: „Aryjańska sekta”]
w. 1 Aryjanom błędy prawem umorzono – mowa o akcie konfederacji warszawskiej z 1573 r., która gwarantowała innowiercom takie same prawa, jakie
posiadali katolicy, a także zapewniała im opiekę państwa.
w. 5 aryjani rogaci barani – gra słów: łacińskie słowo aries (‘baran’) i wyprowadzona stąd nazwa „arian”, a baran jako symbol głupoty.
[A 43: „Arka”]
w. 3 Dla zapamiętałych ludzi złością – sens: z powodu ludzi, którzy zapamiętali się w złości.
[A 46: „Asygnacyja”]
w. 1 wiatrowe w niej słowa – tj. słowa rzucone na wiatr; por. przysłowie:
„Słowa rzucać na wiatr” (NKPP, „Słowa” 70). Por. ten sam motyw niżej,
P 120,1.
[A 47: „Astrologija”]
w. 5 Boskie stworzenia w własnościach dowodne – sens: Boskie twory, których własności da się dowieść.
w. 6-7 W pomiarkowaniu do czasów przygodne, / bowiem lekarskie – sens:
przydatne, by ocenić/ustalić ich wpływ na zdrowie.
w. 8 do ochrony przygód – sens: by uchronić się przed nieszczęściem.
[A 48: „Asystencyja”]
w. 2 chociaż stąd już przychodzi z ujmą sztuki chleba – sens: choć przez
to ubędzie chleba / będzie się żyć skromniej.
[A 50: „Atyla”]
Tytuł: O Atylu – Attyla (Attila; 406-453), władca imperium koczowniczego plemienia Hunów, podejmował ataki na cesarstwo zachodniorzymskie
i podporządkował sobie wiele plemion ówczesnej Europy. Nadano mu przydomek „Bicz Boży” (Flagellum Dei).
w. 3 Rył kraje rogami – Attyla jako uosobienie diabła.
[A 51: „A z wieków”]
Dwuwers niejasny, prawdopodobnie niebędący całością; w każdym razie
mówiący o upływie czasu, por. HOR.Carm II 14: Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni.
[A 52: „Auster”]
Tytuł: Auster – bóg wiatru północnego.
[A 53: „Autentyk”]
w. 5 Lepsza chuda zgoda – por. przysłowie: „Lepsza chuda zgoda niźli proces tłusty” (NKPP, „Zgoda” 10d); por. M 33,15.
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[A 54: „Autorowie”]
w. 1-2 w księgach, / które bez prefacyi jest jakby pusty gmach – sens: księgi
pozbawione przedmowy są bezużyteczne. Mowa tu zapewne – jak wynika
z dalszej części wiersza – o przedmowach dedykacyjnych, w których autor
zwraca się do konkretnego adresata, zaskarbiając sobie jego przychylność,
przywołując zasługi rodu i licząc na nagrodę w postaci sfinansowania druku.
w. 4 gdy bez nagrody, więc spalić w kominku – Haur, który sam umieszczał
bogate dedykacje w swoich dziełach, krytykuje tu interesowność autorów.
w. 6 zerwać ni borową szyszkę – por. przysłowie: „Za borową szyszkę”
(NKPP, „Szyszka” 4); mieć (kogo, co) za borową szyszkę – ‘mieć (kogo, co)
za nic / nie cenić’.
w. 8 więc się przepurgować w swoim sknerstwie w maju – maj uważano powszechnie za miesiąc korzystny do przeprowadzenia kuracji oczyszczających,
tj. do purgowania.
w. 13 piękna to rzecz była – sens: piękna to była przemowa.
w. 15 jak na puszczy głosy – por. przysłowie: „Głos wołającego na puszczy”
(NKPP, „Głos” 5); J 1,23; Mt 3,3; Łk 3,4: „Jam głos wołającego na puszczy”
(przekład J. Wujek).
w. 17 Suchą wodą zmyte – wyrażenie przysłowiowe: „Zmyć (kogo) suchą
wodą” – ‘pozbyć się (kogo)’; por. przysłowie: „Zmyć bez ługu” (NKPP, „Myć”
13a). Ten sam motyw niżej, D 16,336; S-Ś 160,506; W 38,32.
[A 55: „Azow”]
Tytuł: Azow w Czyrkasiech, forteca turecka – mowa o znajdującej się
w rękach tureckich twierdzy Azow, którą w roku 1696 zdobyły wojska cara
Piotra I. Forteca, ze względu na strategiczne położenie (ujście Donu), stanowiła punkt wypadowy na Krym. Pierwsza wyprawa moskiewska, podjęta
w 1695 r., zakończyła się niepowodzeniem.
w. 1 Czyrkas – Czerkiezja / Circassia [Cyrkas], kraina historyczna na
Kaukazie.
ROZDZIAŁ II. Literą B
[B 2: „Bachus”]
Tytuł: Bachusie – bogu winnej latorośli i wina; tu także w znaczeniu metaforycznym: pijaństwo.
w. 9 znaczy karby, liczy – sposób liczenia przez nacięcie na desce.
w. 11 Sówka głosi – sens: Atena przemawia; sowa była atrybutem bogini; por. przysłowie: „Wprzód nim Bachus biesiaduje, mądra Pallas peroruje”
(NKPP, „Bachus” 5).
w. 18 już mizerna twoja praca – por. zwrot przysłowiowy: „Bachusowa
praca” (NKPP, „Bachus” 1), tj. pijaństwo.
[B 4: „Banialuka”]
Tytuł: O Banialuce – Banialuka to bohaterka wierszowanego romansu Hieronima Morsztyna Historyja ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze
wschodniej krainy (1650).

OBJAŚNIENIA

do s. 44-47 / 47-50 • [A 54 – B 11b]

649

w. 4 do ślubnej jej doszedł Liben komory – Liben (Libejn) to właściwie imię
ojca zakochanego w Banialuce królewicza (pomyłka Haura).
w. 6 rozmajte – głoska i jest tu niezgłoskotwórcza, a wyraz należy czytać
trzysylabowo.
[B 5: „Banie”]
w. 7 baby gruszki – por. POTOCKI, Fraszki I 445, „Na przezwisko różnych panien od drzewa”, w. 9-12, s. 197:
			
			
			
			

Tobie gruszka nie darmo, i to dobre ziele,
I tej, bracie, nie radzę zasypiać w popiele.
Wiesz ich rodzaj? Są panny, baby, muszkatełki,
Sa grdule i bitarnie, patrzajże omełki.

[B 6: „Bankiety”]
w. 21-22 ani do rady, / owszem, częstokroć przychodzi do zwady – por. przysłowie: „I do rady, i do zwady” (NKPP, „Rada, Porada” 18b).
w. 24 dzieje się przyczyna – sens: dochodzi do zwady/zaczepki.
w. 29 Dać też na wolą w jedzy, w piciu – sens: dać jeść i pić do woli.
[B 7a: „Barbara święta”]
w. 4 przez ojca ścięta – według legendy ojciec Barbary, nie mogąc pogodzić
się z jej nawróceniem na chrześcijaństwo, wydał ją w ręce kata.
w. 6 dla skonu śmierci, ludzie żądają – św. Barbara jest m.in. patronką dobrej śmierci.
[B 7b: „Barbara święta”]
w. 1-2 w krakowskim kościele / ojców jezuitów – kościół pw. św. Barbary,
zbudowany w latach 1338-1402, przekazany został jezuitom w 1583 r.; wiersz
jest panegirykiem na cześć jezuitów.
w. 13-14 w każdym swym kościele pracą usiłują, / ogniami, obiciem w inwencyjach dzielnych – sens: wkładają dużo pracy i wykazują się pomysłowością
w dekorowaniu kościoła świecami i kotarami.
[B 11a: „Będzie”]
w. 2 jak się przedzieli morze – aluzja do rozstąpienia się wód Morza Czerwonego (Wj 14,15-31).
[B 11b: „Będzie”]
Tytuł: O górach ognistych i trzęsieniu ziemie – informacje na temat wulkanów czerpał Haur prawdopodobnie przede wszystkim z dzieła Atanazego
KIRCHERA, Mundus I, IV: „De natura ignis subterranei, eius situ et operationibus” oraz Giovanniego BOTERA, Theatrum, passim; por. także niżej, obj.
do B 23,tyt.
w. 3-4 Wezuwijusz góra w samym państwie włoskim / gore bez przestanku,
w neapolitańskim – w XVII w. Wezuwiusz był niezwykle aktywny; za życia
Haura wybuchał 4 razy, w latach: 1660, 1694, 1698, 1707.
w. 5 Etna w Sycylijej – trzęsienie ziemi związane z wybuchem Etny pod
koniec XVII w. (11 stycznia 1693) zrównało z ziemią Katanię.
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w. 9 Egla w Islandyjej – wulkan Hekla w południowo-zachodniej Islandii; w wieku XVII wybuchał dwa razy, w latach: 1636 i 1693. Wybuch Hekli
w 1585 r. uwiecznił na mapie Islandii Abraham Ortelius w swoim atlasie Theatrum orbis terrarum (Amsterdam 1608).
w. 11 Wulkan w Grenlandyjej swym nadyma ogniem – nie wiadomo, o jakim wulkanie wspomina Haur. Obecnie Grenlandia nie jest terenem sejsmicznym.
w. 13 Na wyspie Ternata sroga góra gore – wulkan Gamalama na indonezyjskiej wyspie Ternate.
w. 15 w Tercer – Terceira to jedna z wulkanicznych Wysp Azorskich.
w. 16 na wyspie Alikur – niezidentyfikowana wyspa (?) z wulkanem.
[B 12: „Bernat Haur”]
Tytuł: bratu mnie miłemu – Bernard Haur był dominikaninem w klasztorze przy kościele św. Jacka na ul. Freta w Warszawie.
w. 3 przyzwojtością – głoska i jest tu niezgłoskotwórcza, a wyraz należy
czytać czterosylabowo.
w. 15 za Koniecpolskiego – mowa o Stanisławie Koniecpolskim, hetmanie
wielkim koronnym (1591-1646).
w. 20 ze dwą postrzałów – nie zachowały się dokumenty potwierdzające
ten fakt, wiemy natomiast, że Bernard został postrzelony w Warszawie w czasie zbrojnego zatargu między klasztorem a starostą warszawskim jesienią
1696 r. To zdarzenie przyczyniło się do jego kalectwa (Bartoszewicz, Kościoły
warszawskie, s. 186-188).
[B 13c: „Bez”]
w. 1-2 Bez starania i prace / nie będziesz piekł kołacze – por. przysłowie: „Bez
prace nie będą kołacze” (NKPP, „Praca” 2); ten sam motyw niżej: I-J 7,5-6;
O 72b,14; S-Ś 110,9-10.
[B 15: „Białogłowy”]
w. 8 nie wierz nigdy białogłowie – por. przysłowie: „Niewieście nie wierz”
(NKPP, „Wierzyć” 29a).
[B 16: „Bobkowe drzewo”]
w. 2 piorunowe nie dojmą obroty – w starożytności wierzono, że drzewko
laurowe chroniło przez piorunami, czarami i chorobami, miało siłę oczyszczającą (PLIN.MA.NH 2,146; 15,134). Wawrzynowy wieniec w chrześcijaństwie kojarzony był z pokutą, zwycięstwem Chrystusa i godnością Boga jako
władcy.
[B 20: „Boginie”]
w. 3 do huci szatańskiej – tj. do kuźni (huty) szatana, czyli do piekła.
w. 6 z wymysłu wachlarzem – tj. z różnorodnością wyobrażeń.
w. 7-14 – Haur dowodzi, jak nieistotne, bo przemijające, były pogańskie
boginie, którym starożytni oddawali nierozumnie cześć.
w. 9 Westę z Rzymu zbyli – kult Westy, bogini domowego ogniska, został
zakazany przez ostatniego cesarza rzymskiego, Teodozjusza, który zamknął
rzymską świątynię bogini.
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z Grecyjej Cerery – Ceres/Cerera, rzymska bogini wegetacji i urodzajów, utożsamiana była z grecką Demeter.
w. 13-14 a Dyjanny kościół / prosty spalił żołnierz – świątynię Artemidy/
Diany w Efezie spalił w 365 r. p.n.e. człowiek niskiego pochodzenia, Herostrates, dla osiągnięcia sławy. Herostrates-podpalacz nie był jednak żołnierzem.
w. 15 Wenus i z Palladą w przemianach chodziła – Atena (Pallada) i Afrodyta/Wenus konkurowały o miano najpiękniejszej kobiety świata.
w. 16 Meda piękną była, niedługo też żyła – Meda, żona Idomeneusa, władcy Krety, została zamordowana wraz z córką przez swego kochanka, Leukosa.
w. 23 lepionka w glinie – ciało ludzkie (lepianka z gliny); topos ciała-prochu.
[B 21: „Boskie dzieła”]
w. 6 w robotach niemożna – tj. nieznająca pracy (w niedzielę nie wolno
pracować).
[B 22: „Bocian”]
w. 1-2 Bocian czyści … ziemię / z jadowitych gadzin plemię – por. HAUR,
Skład, s. 332-333. Pliniusz Starszy (PLIN.MA.NH 10,21) pisał o bocianach
walczących z wężami.
w. 4 gradom, gromom wstręt sposobny – w kulturze Słowian gniazdo bocianie chroniło domostwo przed gradobiciem, uderzeniem pioruna i pożarem.
[B 23: „Boter”]
Tytuł: O Boterze, autorze „Theatrum mundi” – Giovanni Botero (1544-1617), włoski dyplomata i kontrreformacyjny pisarz polityczny, w Polsce znany
był głównie z dzieła geograficznego Relationi universali (Vicenza 1595). HAUR
(Skład, s. 170) zalecał czytanie „Theatrum świata wszystkiego autora Botera Benesiusa [ur. w Bene w Piemoncie], z włoskiego przetłumaczonego przez wielebnego ojca Lencycjusza [Pawła Łęczyckiego], zakonnika ojców bernardynów”.
[B 25: „Błogo”]
w. 1-2 Błogo temu przy dworze, / komu pług w domu orze – por. przysłowie:
„Błogo temu przy dworze, komu doma pług orze” (NKPP, „Dwór” 2a).
[B 27: „Bootes”]
w. 1 Bootes – gwiazdozbiór Wolarza/Woźnicy w północnej części nieba.
[B 28: „Brytańskie Królestwo”]
w. 6 przez złe ich umysły – tj. przez ich złe intencje.
w. 8 z swym Karolem Stuartem, królem, jak się stało – król Anglii i Szkocji,
Karol I Stuart (1600-1649), został obalony przez poddanych i ścięty.
w. 17 panem z tronu ustępuje – po śmierci Karola I Stuarta Anglia została
proklamowana republiką. Syn Karola, prawowity następca tronu, Karol II,
sprawował rządy de iure.
w. 18 złość kalwińska – w wielu kwestiach angielscy purytanie naśladowali
Kościół Kalwina.
w. 25 Jako w tym oczywiście nie pomaga liga – chodzi o Ligę Świętą, organizowaną przez papieży przeciwko państwom protestanckim i przeciwko
imperium osmańskiemu.
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[B 30: „Broda”]
w. 1-2 Broda … jakby prorocka. / Cóż po niej, kiedy cnota hajducka? – por.
przysłowie: „Broda proroka, cnota hajducka” (NKPP, „Cnota” 5a).
ROZDZIAŁ III. Literą C[-Ć-K]
[C-Ć-K 1: „Cabańskie woły”]
w. 1 Cabańskie woły – czabany, duże woły podolskie.
[C-Ć-K 2: „Całość”]
w. 1-2 Całość w zachowaniu, ile skryte rzeczy – / człowiek przy baczeniu, kto
je ma na pieczy – sens: zachowa wszystko, tj. nic nie straci ten, kto niczego nie
ujawnia (zachowuje tajemnicę, powściągliwość w mówieniu), mądry, przewidujący, kto o tym pamięta (myśli w ten sposób).
[C-Ć-K 4: „Cave tibi”]
Tytuł: „Cave tibi” – ‘Strzeż się!’.
w. 2 w kogoś tu trafi, nikt tego nie zgadnie – por. Kochanowski: „Kto tak
mądry, że zgadnie, / Co nań jutro przypadnie?”; Pieśni I 9, w. 5-6, s. 236; por.
Z-Ż-Ź-S 5, w. 9-10.
[C-Ć-K 5: „Kauteryja”]
w. 1 Kauteryja jest luft lubo meat natury – sens: kauteryja polega na uczynieniu otworu czy dziurki w skórze, by dostać się do kanału (meatu) ciała.
[C-Ć-K 10: „Chłop”]
w. 1-2 Chłopa prostego smarować chociaż balsamem, / on przecie dziechciem
cuchnie, a nie tymże piżmem – por. przysłowie: „Smaruj chłopa balsamem,
przecie śmierdzi dziegciem” (NKPP, 1 „Chłop” 191).
[C-Ć-K 11: „Chmielnicki”]
Tutuł: O Chmielnickim – Bohdan Chmielnicki (1595-1657), przywódca
powstania kozackiego (1648-1654).
w. 11-12 Więc Chmiel w stroiszu dla upału, / ach, słuszniej, gdyby był na palu
– gra słów wykorzystana w koncepcie: lepiej, by chmiel wspinał się po palu/
tyczce (tu: lepiej by Chmielnicki został wbity na pal) niż po drzewku iglastym
(stroiszu), które daje niepożądany cień.
[C-Ć-K 13: „Chytrość”]
w. 4-5 kot na ramieniu, skorpion zaś z pajęczej / w sercu a myśli – HAUR
(Skład, s. 171), opisując szafę z kancelarii ziemiańskiej, ostatnią szufladę tak
charakteryzuje:
[…] w tej ostatniej szufladzie może co się podoba schować, byleby co
prawdziwego, szczerego i miłego, a nie jakiego chytrego Machiavela, który
to na pozór kota na ramieniu maluje, a w sercu zaś skorpiona rysuje […].

Por. ten sam motyw także niżej, K 56a,1-2; L-Ł 21,3-4; N 134b,3. Por. MEIS
NER, Thesaurus, tablica 3/10.
w. 7 na wodzie rysować – por. przysłowie: „Pisać na wodzie (piasku)”
(NKPP, „Pisać” 11).
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w. 11-12 Uśmiechający człowiek pomieszany / i z oczu znaczny – z Cyganem
w zamiany – sens: człowiek uśmiecha się, ale oszukuje, chytrze zwodzi, por.
zwrot ‘cyganić’ – oszukiwać, szachrować.
w. 15 a na wiatr nadzieja – por. przysłowie: „Nadzieja ta jest bardzo daleka
i wiatrem tylko nadęta” (NKPP, „Wiatr” 50).
w. 16 trzeba by świadka zażyć kołodzieja – sens: kołodziej został fałszywie
osądzony, będąc świadkiem cudzej nieuczciwości; por. przysłowie: „Kowal
kradł, wisi kołodziej w Osieku” (NKPP, „Osiek” 3).
[C-Ć-K 14: „Chudoba”]
w. 1-2 Chudoba … cnoty nie traci / bogaty z ubogim się nie zbraci – por. przysłowia: „Milsza mi z cnotą chudoba niźli z niecnotą ozdoba” oraz „Lepsze ze
cnotą ubóstwo niż z niecnotą wielkie bogactwo” (NKPP, „Cnota” 89d i f ).
[C-Ć-K 19: „Cicero”]
w. 1 „Cicero” – Marek Tulliusz Cyceron (Marcus Tullius Cicero; 106-43
p.n.e.), konsul (63 r.), mówca rzymski, autor traktatów filozoficznych i retorycznych, pisarz. Pozostawił bogatą spuściznę literacką: mowy (58), pisma
retoryczne, filozoficzne i listy. Jego znaczenia dla rozwoju kultury nowożytnej
Europy nie da się porównać z wpływem żadnego innego twórcy.
w. 2 zaskrobałby się … w głowę – por. frazeologizm: „Skrobać się w głowę”
(NKPP, „Głowa” 210).
[C-Ć-K 21: „Cierpliwość”]
w. 1 gdy się sam w czym zniesie – sens: gdy człowiek sam się w czymś powściągnie/ograniczy.
w. 2 męczeńską koronę odniesie – cierpienie męczenników chrześcijańskich
wiązało się z cnotą cierpliwości, naśladującą cnotę Chrystusa.
[C-Ć-K 23: „Kleopatra”]
w. 4 do serca się krzepi – sens: wzmacnia się/krzepi w sercu.
w. 9-10 Drogi skarb, perłę, Antonijuszowi / dała mu w trunku jak – anegdotę tę znamy z encyklopedii Pliniusza Starszego (NH 9,119-121) oraz z dzieła
Makrobiusza (MACR.Sat. 3,17,15-18):
Bo podczas gdy Antoniusz uważał, że wszystko, co rodzi morze, ziemia, a nawet niebo, powstało dla zaspokojenia jego żarłoczności i zaprzęgał to w służbę swemu gardłu i zębom, a opanowany taką myślą z rzymskiego państwa chciał uczynić egipskie królestwo, jego żona Kleopatra,
nie godząc się na pokonanie przez Rzymian nawet w zbytku, założyła się,
że może wydać na jedną kolację dziesięć milionów sesterców. Antoniuszowi wydało się to zadziwiające i bez wahania przyjął zakład, a godnym
Antoniusza polubownym sędzią tego zacnego konkursu wybrany został
Munacjusz Plankus. Następnego dnia Kleopatra, wodząc Antoniusza za
nos, wydała doprawdy kosztowną ucztę, która jednak nie zaskoczyła Antoniusza, bo wszystko, co przynoszono, znał z codziennej diety. Wówczas
królowa z uśmiechem poprosiła o czarę, do której wlała trochę kwaśnego
octu, i zdjąwszy z jednego ucha perłę, pośpiesznie ją tam wrzuciła, a kiedy
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perła szybko się rozpuściła, co leży w jej naturze, [Kleopatra] ją wypiła.
I chociaż w ten sposób wygrała zakład, bo sama perła z pewnością kosztowała dziesięć milionów sesterców, podobnym ruchem sięgnęła i do drugiego ucha, lecz bardzo surowy sędzia Munacjusz Plankus ogłosił szybko,
że Antoniusz został pokonany. Jakiej zaś wielkości była owa perła, wnosić
można na podstawie tej, która ocalała: po pokonaniu i schwytaniu królowej perłę tę wysłano z Egiptu do Rzymu, rozcięto i z jednej perły uczyniono dwie, po czym ozdobiono nimi posąg Wenus stojący w świątyni zwanej
Panteonem, bo miały tak zadziwiające rozmiary.
(przekład T. Sapota)

[C-Ć-K 26: „Koligacyje”]
w. 3 Liga ma być zbrojna – tj. Liga Święta; zob. wyżej, obj. do B 28,25.
w. 8 skutkiem do słuszności – tj. zmierzający do należytego celu.
w. 13 Boć tak nie z swych domów, jak dzikością wielcy – sens: słynący [Turcy] nie z doskonałości rodów, ale z dzikości.
w. 16 uwzięty postępek z kroniki nicują – sens: przeinaczają zuchwały postępek opisany w kronice.
w. 20 zgodny miał być umysł ‹z› postanowionymi – sens: zamierzano zrealizować postanowienie.
w. 26 miał na to pozory – przykładał do tego wagę.
w. 28 na świętą imprezę – tj. na świętą wyprawę wojenną.
w. 37 „Tandem” – wreszcie / w końcu.
w. 38 pokój bez pożytku – tj. pokój w Karłowicach; por. wyżej, obj. do
Przedm.3,17-18.
[C-Ć-K 27: „Kolumbus”]
w. 1 Kolumbus – Krzysztof Kolumb (1451-1606), włoski żeglarz i podróżnik w służbie królowej hiszpańskiej, który jako pierwszy dotarł drogą morską
do Ameryki.
w. 3-4 mędrca Pitagora, który się leśnymi / brzydził zwierzynami – Pitagoras
z Samos (ok. 570-490 p.n.e.) był greckim filozofem i matematykiem, mistykiem, twórcą słynnego twierdzenia nazwanego jego imieniem. Pitagoras nie
zostawił po sobie żadnych pism, a stosunkowo skromne przekazy o jego życiu
zawierają wiele legend. Uważa się, że nie spożywał mięsa i był przeciwny zabijaniu zwierząt (DIOG.LAERT. 8,1,13).
w. 10 z swą radną nauką – z nauką zawierającą skuteczne rady.
[C-Ć-K 28: „Konfederacyja”]
w. 3 jak była chocimska przeciw Osmanowi – odwołanie do zwycięskiej dla
Rzeczpospolitej bitwy pod Chocimiem (1621 r.), w której wojska Jana Karola Chodkiewicza starły się z armią turecką pod dowództwem Osmana II.
w. 6 ogniem, mieczem – kalka łacińskiego zwrotu ferro ignique (dosłownie: ‘żelazem i ogniem’); por. np. CIC.Phil. 11,37; LIV. 3,68,2; SIL.ITAL.Pun.
1,115; 6,702. Istniało także przysłowie polskie: „Ogniem i mieczem niszczą”
(NKPP, „Ogień” 44). Ten sam zwrot niżej, S-Ś 160,69.
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[C-Ć-K 25e: „Co”]
w. 1 Co na sercu, toć i na języku – por. przysłowie: „Co na sercu, to i na
języku” (NKPP, „Serce” 3).
[C-Ć-K 29a: „Konserwacyja”]
w. 8 w pożytek jako w perz – sens: nie przyniesie żadnego pożytku, por.
przysłowie: „Obrócić w perzynę” (NKPP, „Perzyna”), tj. zniszyć do cna, spalić.
w. 9-10 Pewniejsza natura, kiedy ją kto chłodzi, / niźli ją rozpalać – odwołanie do fizjologii humoralnej, opartej na obserwacji równowagi między
żywiołami i związanej z nimi teorii czterech płynów ciała (humorów), wpływających na zdrowie i temperament człowieka. Temperament choleryczny
uwarunkowany jest przewagą żółci, melancholiczny – czarnej żółci, flegmatyczny – śluzu, sangwiniczny – krwi. Natura sangwinika jest wilgotna w swej
jakości podstawowej i ciepła we wtórnej, flegmatyka – zimna i wilgotna, choleryka – ciepła i sucha, melancholika – sucha i zimna.
w. 13 wódki serdeczne – nalewki leczące/chroniące serce.
w. 16 przez alteracyje do niezdrowia znaczą – sens: poprzez wyprowadzenie organizmu z równowagi doprowadzają do choroby.
w. 21 z podlewami potrawy zaprawne – tj. potrawy doprawione sosem.
w. 36 przesilić naturę, gdy się żywot praży – sens: nadwerężyć organizm,
przegrzewając go (nieodpowiednim jedzeniem i nadmiernym piciem).
w. 40 ziemia wchodzi w ziemię – por. Rdz 3,19: „boś jest proch i w proch
się obrócisz” (przekład J. Wujek).
[C-Ć-K 29b: „Konserwacyja”]
w. 1 Konserwacyja czci – tj. zachowanie honoru.
w. 12 będzie w posiedzeniu w każdym miejscu ława – sens: będzie można
pełnić ważną funkcję w urzędzie / sądzie.
[C-Ć-K 25f: „Co”]
w. 1 Co rok … prorok – por. przysłowie: „Co rok, to prorok” (NKPP, „Prorok”), tj. co roku rodzi się w rodzinie dziecko. Por. niżej, Q-Kw 17,2.
[C-Ć-K 25g: „Co”]
w.1-2 Co skoro więc wnet wznieci, / niedługo się też świeci – por. przysłowie:
„Co się prędko rozświeci, prędko gaśnie” (NKPP, „Świecić, świecić się” 3a).
[C-Ć-K 30: „Kosmografija”]
Tytuł: O kosmografijej wyrażenie przy różnych narodach – Haur korzystał
prawdopodobnie z dzieła Botera Theatrum mundi, na którego wielokrotnie
wskazuje i któremu poświęca osobne hasło w Merkuryjuszu (B 23: „Boter”).
w. 1 dzielność stanów – tj. funkcjonowanie państw.
w. 5-6 Pokazał to Wielki Aleksander wojną / w prowincyjach schodnich
aż do Ganges zbrojną – jak wspominaliśmy (A 15,tyt.), Aleksander po
podbiciu Fenicji oraz Egitu ruszył na Wschód i dotarł nad brzegi Indusu,
a ostatnie wielkie zwycięstwo militarne odniósł w bitwie nad rzeką Hydaspes (dziś: Dźhelam/Jhelum w Pendżabie w Indiach), walcząc z królem
Porusem.
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w. 7-8 Kartageńczykowie … / wojnami odkryli – mowa o podboju przez
Kartagińczyków terytoriów sąsiadujących z ich państwem, tj. południowego
wybrzeża Morza Śródziemnego (dziś: obszary Tunezji i Algierii).
			
południowe kraje – mowa o Hiszpanii, Italii, Sycylii i Sardynii.
Oczywiście owe krainy znajdują się na południu, patrząc z naszej perspektywy
geograficznej, bo względem Kartaginy leżały na północy.
w. 11 Tamerlan, wojennik – Tamerlan/Timur Chromy (1336-1405),
twórca imperium mongolskiego, jeden z największych wodzów w historii,
w zaborczych wyprawach w ciągu 35 lat panowania podbił Persję, arabskie
terytoria dzisiejszego Iraku, Zakaukazie i Indie, słynął z okrucieństwa w stosunku do chrześcijan.
w. 21 „fretum” – (łac.) cieśnina; tu chodzi o Cieśninę Gibraltarską (fretum
Gaditanum).
[C-Ć-K 25i: „Co”]
w. 1 Co więc w sercu, toż by w mowie – por. przysłowie: „Co w sercu,
to w mowie” (NKPP, „Serce” 3d).
[C-Ć-K 31: „Kub / Kup”]
Tytuł: O Kubie – tj. o Kupidynie.
w. 1 Kup lampą stoi – atrybutami Kupidyna były kołczan ze strzałami
i pochodnia.
w. 2 choć przydasz poleju – sens: choć dodasz wina; mięta polej (Mentha
pulegium L.) w postaci wywaru dodawana była do wina.
w. 7 „sensim” – powoli.
w. 9 Gdy z damy Bachus – sens: gdy kobieta nadużywa alkoholu. To samo
sformułowanie niżej, U-W 16,9.
w. 14-15 na ten karb wtórego / odnosi notę – sens: zrzuca winę na kogoś
innego; por. frazeologizm: „Na karb kłaść” (NKPP, „Karb” 1).
w. 18 głośny … dzwonek – por. wyżej, Przedm.3,49 i niżej, G 15a,1; N 116,21;
P 153,7; T 17,10, Z-Ż-Ź-S 86c,42.
w. 19 kto się chwyci nędznego Bachusa – sens: kto popadnie w pijaństwo.
[C-Ć-K 32: „Cud”]
Tytuł: Cud opisany, który się stał w Kamieńcu Podolskim po Turkach – wiadomość o cudownej jabłoni w Kamieńcu Haur prawdopodobnie zaczerpnął
z krążących gazetek pisanych ( JABŁONOWSKI, Pamiętnik, s. 107). Wydawca, August Bielowski, uzupełnił Pamiętnik o różne pisma z epoki, m.in. doniesienia ze Lwowa o odebraniu Kamieńca Podolskiego w 1699 r., i tam właśnie
znalazła się informacja o cudownym drzewie.
w. 7 Turcy wyszli z miasta przez traktaty – mowa o traktacie pokojowym
podpisanym w Karłowicach; por. wyżej, obj. do Przedm.3,17-18.
w. 10 ludzie się cieszyli z cudowną dzielnością – sens: ludzie cieszyli się z cudownej mocy drzewa.
[C-Ć-K 33a: „Cudzy”]
w. 1-2 Cudze defekta radzi więc widzimy, / swoich zaś nałogów nie upatrujemy
– por. przysłowie: „Cudze wady rychlej niż swoje obaczamy” (NKPP, „Wada” 3).
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[C-Ć-K 33b: „Cudzy”]
w. 1 Cudzym nigdy na karb – sens: nie zrzucaj nigdy winy na innych; por.
C-Ć-K 31,14-15.
[C-Ć-K 36b: „Czary”]
w. 2marg. Zabójstwo „mere” – zabójstwo przypadkowe (homicidium mere
causale).
w. 13-14 Gusła i szepty … / … z nauk prawie babskie – odwołanie do działalności bab-znachorek.
[C-Ć-K 37a: „Czas”]
w. 10 w odchowaniu męstwo – chodzi o czas, w którym chłopiec staje się
mężczyzną.
[C-Ć-K 38: „Cechowany”]
w. 1 Cechowanych strzec się potrzeba – por. przysłowie: „Cechowanych się
strzeż” (NKPP, „Cechowany”), tj. strzeż się ludzi napiętnowanych.
[C-Ć-K 39: „Czego”]
w. 1-2 Czego nie możemy więc chwalić, / też nieprzyzwoita i ganić – por.
przysłowie: „Czego chwalić nie możesz, nie gań” (NKPP, „Chwalić” 23).
[C-Ć-K 42: „Czekać”]
w. 2 śmierć skoczna do tańca – nawiązanie do tańców śmierci, tj. korowodu
tańczących osób z przewodzącą im śmiercią-kościotrupem; popularne przedstawienie alegoryczne, wyrażające równość osób wszystkich stanów wobec
śmierci. Por. ten sam motyw niżej, P 28b,8.
[C-Ć-K 43: „Czeladź”]
w. 25 Miej fortunę kołem – por. przysłowie: „Fortuna kołem się toczy”
(NKPP, „Fortuna” 13).
w. 39 gdzie sługa nie zbędzie – sens: gdzie zabraknie sług.
w. 43 Kupę czeladź – tj. wiele czeladzi.
w. 45 wiercieć piętą – tj. biegać bez celu, wiercić się, być wiercipiętą; obiegowy motyw poezji dworskiej w odniesieniu do dworaka.
w. 47 przyczyną „otia” – sens: przyczyną jest nadmiar wolnego czasu; otium
– odpoczynek.
w. 48 „vitia” – wady / występki.
w. 55 będzie wskroczeniem – prawdopodobny sens: będzie wstąpieniem
(na służbę).
[C-Ć-K 44: „Cygani”]
w. 1 nieprz‹e›brani chytrością – tj. niewyczerpani w chytrości.
w. 5 Obojętni w przystaniu, gdzie jest jaka wiara – sens: mogą przejść na
każdą wiarę.
w. 7 Ryby łowią na wędę uzdeczką kobyły – por. przysłowie: „Frymarczy
jako Cygan szkapami” (NKPP, „Cygan” 41).
w. 11 Egipski to naród – o egipskim pochodzenia Cyganów pisał AGRIPPA VON NETTESHEIM, De incertitudine et vanitate scientiarum, k. XCIIIv.
W XVII w. legenda ta była powszechnie znana, a dotrwała nawet do naszych
czasów w folklorze ludowym.
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[C-Ć-K 45a: „Człowiek”]
w. 1-2 Człowiek człowiekowi żywotem, / lubo też zgubą i przewrotem – por.
przysłowie: „Człowiek człowiekowi zguba” (NKPP, „Człowiek” 35).
[C-Ć-K 45b: „Człowiek”]
w. 1-2 Człowiek jest bliźniemu chociaż wygodą, / ustrzec się nie może jaką
przygodą – sens: chociaż człowiek jest dla bliźniego wsparciem, i tak nie uniknie się nieszczęścia.
[C-Ć-K 45c: „Człowiek”]
w. 1-2 Człowiek … – jako list drewniany – por. przysłowie: „Człowiek jest
właśnie jako list drzewny, któż gdy upadnie, stąd ma być rzewny” (NKPP,
„Człowiek” 47a). Jako pierwszy porównywał losy człowieka do liści Homerowy Glaukos, wódz Lyków (HOM.Il. 6,146-150):
			 Taki już los ludzkich rodów jak losy nietrwałych liści –
			 jedne na ziemię wiatr zrzuca liście, a inne wydaje
			 rozkwitający las, kiedy zbliża się pora wiosenna.
			 Z rodem człowieczym to samo: jeden rozkwita, a drugi
			pada.

(przekład K. Jeżewska)

[C-Ć-K 46: „Czujność”]
w. 1 Czujność o sobie sprawuje trzyźwość – sens: rozsądny (trzeźwy) człowiek jest ostrożny (czujny) w swoich działaniach.
w. 2 kto jest ostrożny, w tym jest rzyźwość – sens: kto jest ostrożny, cieszy się
zdrowiem.
[C-Ć-K 48: „Czystość”]
w. 1-2 ochędóstwo … / ozdobne krzyształem – kryształ jako symbol czystości; por. przysłowie: „Czysty jak kryształ” (NKPP, „Czysty” 9].
w. 3 Czystość – czystość w znaczeniu moralnym.
w. 10-11 Wielki Aleksander skrócił bezpieczeństwa / swe[go] z Daryjuszową …
w wojnie – sens: ukrócił wojenne zuchwalstwa podczas wojny z Dariuszem III,
władcą imperium perskiego. Po bitwie pod Issos (333 r. p.n.e.) ostatecznie przegranej przez perskiego króla Dariusza III wśród jeńców pochwyconych w obozie były matka i żona (a zarazem siostra) oraz dwie jego córki. Wszystkie źródła
podkreślają powściągliwość Aleksandra wobec rodziny Dariusza, co wynikało
z chęci pozyskania arystokracji perskiej, nadto Macedończyk widział się już
w roli następcy Dariusza, toteż najbliższe perskiemu władcy kobiety mogły się
przydać do legitymizowania pozycji króla w Persji. [R. Suski]
			
„Scipio” w wojnie – aluzja do pełnego szlachetności zachowania
Scypiona Starszego (Publiusz Korneliusz Scypion Afrykański Starszy – Publius Cornelius Scipio Africanus Maior; 236-184 p.n.e.), utrwalonego przez
historyków rzymskich i artystycznie przetworzonego przez włoską literaturę
oraz piśmiennictwo i ikonografię renesansową. Liwiusz (49,11-16) opowiada najpierw o starszej kobiecie, żonie Mandoniusza, brata władcy Ilergetów,
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Indibilisa, która wstawiła się za córkami Indibilisa, by obchodzono się z nimi
łagodnie, na co Scypion odrzekł, że niczego im nie zabraknie, ale kobieta podkreśliła, że idzie jej o cześć młodych panien. Scypion odpowiedział
(26,14-15):
Przez wzgląd na swe własne zasady i zasady narodu rzymskiego postarałbym się o to, żeby u nas nie pogwałcono niczego, co gdziekolwiek
jest święte. Teraz zaś wasza cnota i godność skłania mnie do tym większej
o to troski, skoro nawet w nieszczęściach nie zapominacie o czci macierzyńskiej”. Następnie oddał je pod opiekę człowiekowi o wypróbowanej
nieskazitelności i kazał mu pilnować ich z nie mniejszym szacunkiem i powściągliwością, niż gdyby to były żony i matki bliskich znajomych.
(przekład M. Brożek)

w. 17 Ksenokrat – Ksenokrates z Chalcedonu (396-314 p.n.e.), grecki filozof, słynął z prawości i skromności. Cyceron cenił go na równi z Platonem
i Arystotelesem.
w. 18-19 Fryna … / nie mogła go przemóc – słynąca z urody ateńska hetera
Fryne próbowała bezskutecznie uwieść Ksenokratesa. Opowiada o tym Diogenes Laertios (4,2,7):
Hetera imieniem Fryne chciała z nim nawiązać intymne stosunki
i niby to porzucona przez kogoś szukała schronienia pod jego skromnym
dachem. Ksenokrates ją przyjął i dzielił z nią jedyne łoże, jakie posiadał.
Gdy jednak jej nalegania pozostały bezskuteczne, Fryne nic nie wskórawszy, odeszła. Dopytującym się, jak się jej powiodło, odpowiedziała, że wraca nie od mężczyzny, lecz od zimnego posągu.
(przekład K. Leśniak)

Por. także VAL.MAX. 4,3 (ext.3).
w. 23-24 Prawdziwe męczeństwo … / gotowa już palma – w ikonografii
chrześcijańskiej palma jest symbolem męczeństwa; por. C-Ć-K 21,2.
[C-Ć-K 49: „Czyściec”]
w. 11-14 Dowodem są pewnym przez znaki dusz samych… – mowa o tzw.
czyśćcu szczególnym (por. Sokolski, Staropolskie zaświaty, s. 254-257).
[C-Ć-K 50: „Czynsze”]
w. 2 na święty Marcin – w dzień św. Marcina, tj. 11 listopada, zwyczajowo
składano daniny i płacono wszelkie czynsze.
ROZDZIAŁ IV. Literą D
[D 2a: „Dać się”]
w. 1-2 Dać się choć na respekt – rzecz niewarowna, / samemu się sądzić będzie gruntowna – sens niejasny; może: oceniać kogoś tylko ze względu na to,
że cieszy się szacunkiem, może być niebezpieczne, lepiej samemu ocenić taką
osobę.
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[D 3: „Dafnis”]
Tytuł: O Dafnidzie, damie – nimfa Dafne, córka boga rzeki Penejos, nie
mogąc uciec przed zakochanym w niej Apollonem, poprosiła ojca o ratunek. Penejos zamienił Dafne w drzewo laurowe, które było odtąd ulubioną
rośliną Apollona/Apollina. Mitologiczną opowieść wykorzystał m.in. Samuel ze Skrzypny Twardowski (Dafnis drzewem bobkowym przemieniła się,
1636).
[D 4a: „Dać”]
w. 1-2 Dał ci Bóg … dary, / używaj na świecie miary – por. przysłowie: „Dał
ci Bóg dary, używajże miary” (NKPP, „Dar” 2a).
[D 5: „Dalszy”]
w. 1-2 Dalsze sprawy upatrujemy, / a bliskich rzeczy nie widziemy – por.
przysłowie: „Dalekie rzeczy upatrujemy, a bliskich nie widzimy” (NKPP,
„Daleki”).
[D 6a: „Damy”]
Tytuł: O damach: jakie mają być w gładkości urodziwe – Haur znał zapewne dziełko Macieja Wirzbięty O ślachetności a zacności płci niewieściej (Kraków: drukarnia Macieja Wirzbięty, 1575), będące przekładem Declamatio
de nobilitate et praecellentia foeminei sexus eiusdemque supra virilem eminentia
libellus z 1529 r. Heinricha Corneliusa Agrippy von Nettesheim.
w. 3 z Judytą prawie pobożnością – biblijna Judyta, używając podstępu,
zgładziła wodza Holofernesa, dzięki czemu przyczyniła się do zwycięstwa
Izraelitów nad Assyryjczykami ( Jdt 13-14).
w. 4 z Kornelią mądrą i świątobliwością – Kornelia Młodsza (Cornelia
Minor; ok. 190-115 p.n.e.), córka Scypiona Starszego, żona Tyberiusza
Semproniusza Grakcha (konsula 177 i 163), matka trybunów ludowych
(„matka Grakchów”): Tyberiusza Młodszego i Gajusza Semproniuszy
Grakchów. Małżeństwo było niezwykle udane, mimo że 18-letnia Kornelia poślubiała 45-letniego Tyberiusza. Mieli 12 dzieci, ale tylko troje
z nich dożyło dorosłości; owym trzecim dzieckiem, które przeżyło, była
Sempronia, późniejsza małżonka Scypiona Młodszego. Kornelia była
wzorem rzymskiej matrony i troskliwej matki, uchodziła za kobietę niezwykle inteligentną.
w. 5 Z Deborą – biblijna Debora była prorokinią Izraelitów.
			
z Zenobią – Septymia Zenobia (Septimia Zenobia Bat-Zabbai;
ok. 240 – po 274 n.e.; panowała jako regentka Palmyry w latach: 267‒272),
małżonka Odenata, która po jego śmierci sprawowała faktyczną władzę
w Palmyrze w imieniu małoletniego syna Waballatha, na początku samodzielnych rządów zagarnęła dla siebie zdobytą przez Odenata dla Rzymu Syrię,
a także Egipt. Aurelian wyprawił się przeciwko niej w 272 r.: Rzymianie pokonali wojsko Palmyry i jej sprzymierzeńców, władczynię wzięto do niewoli, po
czym w 274 r. uświetniła ona triumf Aureliana.
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w. 6 Abigail – biblijna Abigail była jedną z żon króla Dawida, znaną z roztropności.
w. 7 Zuzanna dla wstrzemięźliwości – biblijna Zuzanna odrzuciła zaloty
starców, a ci oskarżyli ją o cudzołóstwo; uwolnił ją i oczyścił z zarzutów prorok Daniel (Dn 13).
w. 8 Egipcyjaka – ta dla cierpliwości – św. Maria Egipcjanka (344-421 n.e.)
wiele lat pokutowała na pustyni za swoje grzeszne życie rozpustnicy. Por. niżej, U-W 13.
w. 9 z Magdaleny jest do pokuty wzór – św. Maria Magdalena w tradycji
kościoła łacińskiego była nawróconą przez Jezusa grzesznicą.
[D 6b: „Damy”]
w. 1 Damy mają mieć swe ubezpieczenie – sens: kobiety mają mieć zapewnioną ochronę.
w. 6 sobie wzajemnie przywłaszcza – sens: także sobie przypisuje.
[D 6c: „Damy”]
w. 1 Dama z pokory skłonnością stanie za obraz – sens: kobieta ma być wzorem pokory i uległości.
w. 2 będzie znakiem przystojności przyznaniem oraz – sens: także uzna się za
właściwe jej (kobiety) zasady moralne.
[D 6e: „Damy”]
Tytuł: O grubijańskiej ludzkości – sens: o chybionej uprzejmości.
w. 1 wyświadczyć ludzkość – sens: zachować się uprzejmie.
w. 5 flaszę … poczesną – tj. butelkę przynoszącą pociechę.
w. 6 sam się ohydził – sens: sam okrył się hańbą.
w. 7-8 Gdy to niejeden z powieści uważał, / tę notę dotąd z pamięci nie zmazał
– sens: ktoś, kto wysłuchał tej opowieści, dotąd ją pamięta.
w. 9 od polityki brak – tj. nieumiejętność zachowania się.
w. 10 oczy uważą przez takowy więc znak – sens: można spostrzec oznaki.
[D 7: „Daryjusz”]
Tytuł: O Daryjusie, królu perskim – Dariusz I Wielki (Darius) (ok. 550‒486
p.n.e.) pierwszy tego imienia władca Persów, zarazem faraon Egiptu z dynastii
Achemenidów, wielki wódz i reformator; poprowadził wyprawę przeciwko
Scytom, podporządkował swej władzy Trację i Macedonię oraz stłumił powstanie greckich miast na wybrzeżu Azji Mniejszej.
w. 2 będąc zwyciężonym – mowa o klęsce pod Maratonem (490 r. p.n.e.),
po której armia Dariusza wycofała się z Hellady.
[D 8: „Darmo”]
w. 1 Darmo chcą … wszyscy – por. przysłowie: „Darmo chcą wszyscy”
(NKPP, „Darmo” 5).
[D 4b: „Dać”]
w. 1-2 Dawszy … cześć … / dajże też i na jego wolą – por. przysłowie: „Dawszy cześć, dajże i wolą” (NKPP, „Cześć” 6).
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[D 9: „Dębowy”]
w. 1-2 Dębowa wić, rózga śwież‹a› brzozowa / do karania zawsze złych bądź
gotowa – por. przysłowie: „Dębowa wić uczy robić, a brzozowa rozum dawa”
(NKPP, „Dąb” 7).
[D 10: „Dawid”]
w. 5-7 zwyciężył … / … / olbrzyma – biblijny Dawid, zanim został królem
Izraela, zabił w pojedynku olbrzyma Goliata, filistyńskiego wojownika.
w. 13 Pokutne święte psalmy – Dawidowi przypisuje się autorstwo 73 psalmów; psalmów pokutnych jest tylko 7 (są już tak nazywane u św. Augustyna
– psalmy pokutne Dawida): 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Orlando di Lasso
(Roland de Lassus, Flamandczyk) skomponował do nich muzykę (1584 r.)
i nazwał całość kompozycji Psalmi Davidis poenitentiales. Psalmy pokutne były
wielokrotnie tłumaczone i parafrazowane jako osobny zbiór.
[D 12: „Dawny”]
w. 1-2 Dawny wszędzie ten jest obyczaj, / gdzie radzi, a gdzie nie – strzeż
zwyczaj – sens: jeśli coś jest obyczajem, należy go przestrzegać, niezależnie od
tego, czy się komuś podoba, czy nie.
[D 13: „Dewotki”]
w. 9 świeckich … się nie badać – sens: nie wypytywać osób świeckich.
[D 14: „Diaboł”]
w. 1-4 Diaboł zwiódł Ewę niby po włosku, / Ewa Adama słowy po czesku. /
Anioł ich gromił: „Halt!” – po niemiecku, / z raju ich wygnał już po węgiersku –
Diaboł zwiódł Ewę – por. „Diabeł Ewę po włosku zwodził, Ewa Adama po
czesku, Bóg ich po niemiecku gromił, anioł zaś po węgiersku z raju wygnał”
(NKPP, „Ewa” 3b).
[D 15: „Delfin”]
w. 3-4 Walczy pojedynkiem zwin‹n›ie ‹z› swym wędzidłem, / jest do podziwienia kiedy z krokodylem – mowa o walkach toczonych z krokodylami
przez wpływające do Nilu delfiny; por. SEN.Nat.quaest. 4,2,13; HAUR, Skład,
s. 329.
w. 7 Muzyki radł słucha – o zamiłowaniu delfinów do muzyki najlepiej
świadczy anegdota o Arionie z Metymny na Lesbos (VII w. p.n.e.) na poły
mitycznym śpiewaku, twórcy dytyrambu, który dzięki grze na harfie uniknął
śmierci. Oto kiedy popłynął na Sycylię, aby wziąć udział w konkursie (zakończonym dla niego zwycięsko), w drodze powrotnej koryncki statek, na którym płynął, zaatakowali piraci. Arion wyskoczył za burtę i został cudownie
ocalony przez delfiny, które ukochały sobie jego śpiew. W starożytności istniało wiele posągów wyobrażających tę scenę (por. np. PLIN.MA.NH 9,24;
PAUS. 3,25,7; 9,30). Por. także niżej bezpośrednie nawiązanie do anegdoty
o Arionie: M 80,20.
w. 11-12 Ludzie, strojąc figle, w maszkarach przebrani / ryby w zamamieniu
z tych sideł zabrani – rybacy specjalnie przebierali się, żeby zdezorientować
delfina i za pomocą tego fortelu złapać go w sieć.
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w. 14 gdy ma korzyść w progu – tj. gdy przyniesie ryby do domu.
w. 18 kiedy się szykują – sens: kiedy się zbierają.
[D 16: „Dyjalog”]
Tytuł: sceny czterech elementów – odwołanie do starożytnej koncepcji
czterech żywiołów; poszczególnym żywiołom/elementom odpowiadały
kolory, a które jakim wyjaśnia sam autor (w. 27-28). Por. także niżej, E 10,5;
O 34a, tyt.; P 42,8; S-Ś 6,4; 160,983; W 35c,3. Zgodnie z teorią Empedoklesa, którą rozwinął w znanym nam tylko z fragmentów poemacie Περὶ
φύσεως ([Perí fýseos] – O naturze), wszystko, co istnieje, składa się z czterech
żywiołów (Stagiryta wprowadził element piąty – eter), zwanych też ‘pierwiastkami / zasadami istnienia / zaczątkami wszechrzeczy / żywiołami’,
wreszcie ‘elementami’ (gr. στοιχεία [stoicheía], łac. elementa): ognia, powietrza,
wody i ziemi, odpowiednio ze sobą zmieszanych. Owe cztery elementy-żywioły posiadają cztery jakości: suchość i wilgotność (tzw. jakości bierne)
oraz zimno i gorąco (tzw. jakości czynne); ogień cechować miały gorąco
i suchość, powietrze gorąco i wilgoć, wodę zimno i wilgoć, ziemię zimno
i suchość. Ogień i ziemia to dwa skrajne elementy: ogień, najlżejszy, dąży
ku górze, ziemia, najcięższa, ciąży ku dołowi i do środka świata; powietrze
i woda to elementy pośrednie. Wymienione elementy skupiają się, rozdzielają i wzajemnie na siebie oddziałują dzięki sympatii i antypatii. Koncepcja ta została przejęta i rozwinięta przez późniejszych filozofów greckich,
przede wszystkim Platona i Arystotelesa (choć inne poglądy Empedoklesa nierzadko spotykały się z krytyką z ich strony), a także zaakceptowana
przez myślicieli chrześcijańskich: znajdujemy ją m.in. w pismach Ojców
Kościoła (np. św. Ambrożego i św. Augustyna). Nawet przez długie wieki
ery nowożytnej nauka o czterech żywiołach w takim kształcie, jaki nadał jej
Arystoteles, stanowiła podstawę filozofii przyrody.
w. 10 są, prawie możnością – sens: są prawdziwą potęgą.
w. 33-34 Żyć, być, stać w swej sile przy każdym z żywioła – / co tylko na
świecie – znajdzie się od wiela – sens: bez innych żywiołów wszystko, co jest na
świecie, może istnieć (bez powietrza – nie).
w. 39 żaglom dopomagam torem – sens: wspomagam działanie żagli.
w. 42 co czynię możnością – sens: co czynię swą siłą.
w. 64 Pana Boga błagać o dobry mój zwyczaj – sens: prosić Pana Boga, by
chronił ludzi od morowego powietrza i wichrów.
w. 68 reprezentujący postać dokumentu – sens: będący świadectwem prawdziwości tego, o czym opowiadała postać reprezentująca żywioł powietrza.
w. 89-90 Gdzie … / rodzaj z urodzajem – sens: gdzie wszystkie gatunki
(roślin, zwierząt) obradzają. Zestawienie ‘rodzaj – urodzaj’, m.in. tworząc parę
rymową, często powtarza się; por. Przedm.1,50; A 49,15-16; D 16,148; H-Ch
17,32; L-Ł 47,16-17; M 30,1-2; P 69,3; 71a,31; S-Ś 57,2; U-W 10,3-4; 27b,
15-16; W 35c,7-8.
w. 95 ozdobą osadna – sens: bujnie/obficie zaludniona.
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w. 120 pomyślną wiwendą pasieki ojcami – tj. pożądanym pożywieniem
z pasieki ojców (przodków).
w. 124 w skałach i obłazach, w ich przemianach srogich – tj. w skałach i na
górskich ścieżkach, w ich wielkiej różnorodności.
w. 133 Ziemia przyrodzeniem swój wynosi rodzaj – sens: ziemia, zgodnie ze
swoją naturą, wydaje swoje płody.
w. 134-135 na swej głowie miasto … / pod pachą – tj. zamiast na swej głowie,
to pod pachą.
w. 144-155 – por. BOTERO, Theatrum, s. 164:
Tam Bóg szczepił raj, stworzył człowieka […] podał zakon swój
i wiele innych dziwnych rzeczy czynił. Tam jest ziemia obiecana i tam się
Chrystus narodził, żył, umarł, zmartwychpowstał, opowiadał Ewangelią
i tam też czynił rozliczne cuda.
(przekład P.P. Tarnowski)

w. 148 rodzaj z urodzajem … zjednoczył – sens: rodzaj ludzki obdarzył urodzajem natury. Por. wyżej, obj. do w. 89-90.
w. 167 Tartaryja – Giovanni BOTERO (Theatrum, s. 165) umieścił Tartarię między Morzem Kaspijskim i Uralem a Pacyfikiem, przywołując także
nazwę „Scytia” jako wcześniejszą.
w. 192 posileniem rodzaj, gdy prawie w przygodzie – sens: posiłkiem dla
wszelkiego rodzaju stworzenia, gdy znajdzie się w potrzebie.
w. 232 tęcza mnie z przymierza zatrzymuje jeszcze – biblijna tęcza ukazała się po potopie na znak przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem; jest
symbolem miłosierdzia Bożego, daje wiernym poczucie bezpieczeństwa. Por.
niżej, T 14,1 i obj.
w. 235 dla walnej rozcieczy – z powodu roztopów.
w. 236 zawczasu ruinie póki się nie stanie – sens: zanim nie dojdzie do zrujnowania.
w. 243-244 A muzyka tonem stosuje, / do wesołości usiłuje – sens: muzyka
dopasowuje się do wesołego nastroju (publiczności).
w. 244[a] Polcinella – Pulcinell / Poliszynel (fr. Polichinelle), postać z włoskiej commedia dell’arte.
w. 245 Pół larwy mieć na twarz dla swej wolnej mowy – sens: mieć twarz
zasłoniętą do połowy maską z powodu frywolnej/nieskrępowanej mowy.
w. 253 „Sardanapalus” – ostatni władca Assyrii. Ustalenie historycznej postaci, za którą skrywa się Sardanapal, stanowi duży problem dla współczesnych badaczy. Część z nich utożsamia go z Assurbanipalem (Sin-szar-iszkun;
668‒626 p.n.e.), władcą ze wszech miar wybitnym. Legendarny Sardanapal
miał podpalić swój pałac i zginąć wraz z całym dworem. Dla starożytnych
pisarzy był on uosobieniem zepsucia i zniewieściałości.
Obszerniejsza charakterystyka Sardanapala w: IUSTIN.Hist.Phil. 1,3,1:
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do s. 85-89 / 89-92 • [D 16, w. 120-379]

Ostatnim ich królem był Sardanapal, mąż bardziej zniewieściały
niż kobieta. […] jego namiestnik nazwiskiem Arbaktos […] znalazł króla w gromadzie nierządnic, jak prządł purpurową wełnę na kołowrotku
i w niewieścim stroju rozdzielał młodym kobietom ich przydział pracy.
Miękkością kształtów ciała i pożądliwym wyrazem oczu przewyższał
wszystkie kobiety.
(przekład I. Lewandowski)

Rozpustny i zniewieściały sposób życia Sardanapala stał się przysłowiowy;
zob. ERASMUS, Adagia 3,7,27: „Sardanapalus”.
w. 256 by nań co od z góry do śmierci nie spadnie – sens: by to, co spadnie
z góry, nie spowodowało jego śmierci.
w. 260 z tego ziemstwa – z tej ziemi.
w. 264 jako posuł makiem – sens: jakby posypał makiem.
w. 267 w nosie także fury – sens: w nosie też jest wiele (fura) naczyń, którymi rozprowadzane są płyny obecne w ciele (humory; zob. wyżej, obj. do
C-Ć-K 29a,9).
w. 273 Drugi jest – sens: niektórzy ludzie są.
w. 314 śmierć, lub się smarują – sens: grozi im śmierć, jeśli nie uciekną.
w. 320 koty morskie – tak nazywano małpy o wyjątkowo długich ogonach,
koczkodany. Określenie ‘morski’ oznacza tu ‘zamorski’, czyli z Nowego Świata. Por. HAUR, Skład, 325: „Koty morskie tej są właśnie z małpami natury,
w tym tylko różnica, że małpa bez ogona, a kot zaś z ogonem”.
w. 324 kaczek zielonastych – mowa o kaczuszce afrykańskiej (Nettapus auritus L.).
w. 325 Mira – mirra, żywica z tropikalnych drzew balsamowych.
w. 336 bo tego już suchą więc wodą nie zmyją – sens: nie pozbędą się tego;
por. wyżej, obj. do A 54,17, i niżej, S-Ś 160,506; W 38,32.
w. 359 Ogień mój ma pozór, kiedy są tryjumfy – sens: ogień mój wygląda
okazale, kiedy odbywają się pokazy fajerwerków.
w. 360 cieszą się i nimfy – pokazom sztucznych ogni towarzyszyły często
korowody i tańce rusałek.
w. 367 ustawiczny – tj. ustawiczny ogień.
w. 371 Jestem też przeciwny – sens: jestem też przykry, wrogi.
w. 377 okrom salamandry – por. „O salamandrze ognistej”, HAUR, Skład,
s. 336: „w ogniu żyje i sobą on tłumi”. Por. ARIST.Hist.anim. 552b 16:
[…] mogą istnieć pewne organizmy zwierząt, które nie spalają się
[w ogniu], widać to najlepiej na przykładzie salamandry […]; ona bowiem,
jak mówią, gasi ogień, gdy przechodzi przez niego.
(przekład P. Siwek)

w. 379 Gorę w górach strachem, kominem piekielnym – mowa o wulkanie.
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w. 383-384 pieczywa / chroń się, zły człowiecze, gęstego warzywa – sens:
chroń się, człowieku, przed czartowskim przypiekaniem i częstym gotowaniem.
w. 399 z przewagi hiszpańskiej – sens: z przedsięwzięcia, które podjęli
Hiszpanie.
w. 434 dla nauk – fary – tj. dla nauk kościoły; „fara” to właściwie ‘kościół
parafialny’.
w. 441-444 Norumberga, peninsula więc Meksyka, / Granata, Floryda, tudzież i Gwastyka, / Ottomija, Mechioakan, Quivira, / Culijakan, Gwatemala
– Nurumbrega/Nurumberg/Tierra de Nurumberga/Oranberga, ziemia na
wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Giovanni BOTERO umiejscowił Norumbergę na Półwyspie Północnym, obok znalazły się: Floryda, Zatoka Meksykańska, Guasteca [Huasteca], Ottomija, Cicimechi, Mechioacan,
Culiacan, Quivira i Gwatemala (BOTERO, Theatrum, s. 274-293). Granatę umieścił na Półwyspie Południowym (BOTERO, Theatrum, s. 296-297).
Haur najwyraźniej korzystał z przekładu Botera, bowiem opisując te ziemie,
zachował kolejność pierwowzoru.
			
cudna mira – być może jest to odwołanie do pochodzenia nazwy
Gwatemala: z języka nahuatl ‘Miejsce Wielu Drzew’ i skojarzenie nazwy
z mirrą, żywicą z tropikalnych drzew balsamowych.
w. 460 do klejnot kamienia – tj. kamienie do wyrobu biżuterii (klejnotów).
w. 462 z królem Matezuma – Montezuma II, władca Azteków (w latach
1502-1520).
w. 464 nie mając do sforu – sens: nie mogąc się zgodzić.
w. 480 w obszernym okrągu świat ich usiłuje – sens: cały świat stara się ich
(ludność Ameryki) policzyć.
w. 483 zwierciadło – tu jako symbol odwzorowania świata realnego (sfera
ziemska).
w. 497 dla swej woli gwoli – z powodu swojej swawoli.
w. 500 zwierciadło w zasłonie – zwierciadło jako wizerunek, jako wzór
cnót jest przesłonięte, czyli niewykorzystywane w życiu społecznym, a zatem
społeczeństwo pozostaje niecnotliwe.
w. 522 zgromadzeniem worka pewnie stąd nie płuży – sens: nie służy gromadzeniu majątku / oszczędzaniu.
w. 545 widzisz się być w zmysłach – sens: uważasz, że jesteś rozumny.
w. 555 W czym na tej krótkości nie było do smaku – sens: co się nie podobało, ponieważ trwało krótko.
w. 556 na dzień piątkowy nagrodzę przy maku – zapewne odwołanie do
wielkanocnej tradycji przygotowywania słodkich wypieków (bab) z dodatkiem maku; w Wielki Piątek mak przygotowywano: przesiewano i mielono
na żarnach.
w. 557 gdy nastaną Raki – sens: gdy przyjdzie lato, kiedy Słońce wchodzi
w znak zodiakalnego Raka.
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w. 563 w Persyjej Medyja – Media, starożytne państwo Medów. Medowie
zostali pokonani przez władcę Persów, Cyrusa II Wielkiego, w VI w. p.n.e.
[D 18a: „Dyskrecyja”]
w. 1-2 makaronice [mówić] – makaronizować; tu: mieszać w mowie język
polski z łaciną. Nawet samo słowo jest „makaronem”, ponieważ rdzeń z grafią k został połączony z końcówką przysłówka II deklinacji -e.
[D 18b: „Dyskrecyja”]
w. 1-2 Dyskret, niedyskret z prace, więc daremny wyrok: / gdy wół trochę poorze, trzeba dać mu obrok – sens niejasny, może: jeśli ktoś z uprzejmości podejmuje jakąś pracę, należy mu za to zapłacić.
[D 23: „Dłużnik”]
w. 5 kiedy się nie łatwi – sens: kiedy istnieją przeszkody/trudności.
w. 14 treści swej nie zbawić – sens niejasny, może: nie zwymiotować zjedzonego posiłku.
[D 27: „Dobro”]
w. 1 Dobro pospolite, kto rwie, miesza, psuje – odwołanie do zwyczaju zrywania sejmów przez zastosowanie liberum veto.
w. 4 podżega podniaty – sens: zachęca do podżegania.
w. 7 na czym należy w tej państwom całości – sens: co należy robić, by zachować jedność (całość) państwa.
[D 28b: „Dom”]
w. 1-2 Doma bywa strojno, przy dworze myślistwo, / na wojnie zaś hojno,
w karczmie bezpieczeństwo – por. przysłowie: „Doma strojny, na wojnie hojny, u dworu myśliwy, w karczmie zwadliwy – nigdy nie wskóra” (NKPP,
„Dom” 24).
[D 29: „Dopiero”]
w. 1-2 Dopiero więc konia i oręża szukać, / gdy prawie z obozu czas się już
potykać – por. przysłowie: „Wtenczas konia szukać, kiedy się czas potykać”
(NKPP, „Koń”, 224b). Por. podobny motyw niżej, N 99,1-2; S-Ś 160,1055.
[D 30: „Do prawa”]
w. 1-2 Do prawa worek pieniędzy dołóż, / a dwa pilności do tego przyłóż – por.
przysłowie: „Do prawa wór pieniędzy, a dwa pilności” (NKPP, „Prawo” 1a).
[D 32: „Dowcip”]
w. 1 Dowcip zwykł nauką wynosić – sens: rozum zwykł wychwalać naukę.
[D 35: „Drekselijus”]
Tytuł: O Drekselijusie, piśmiennym autorze – Jeremias Drexel (Hieremias
Drexelius; 1581-1638), niemiecki pisarz jezuicki, autor m.in. De aeternitate
considerationes (1620), traktatu przełożonego na język polski przez Jana Chomętowskiego: Wieczność piekielna abo o ogniu, więzieniu i mękach, które w piekle
cierpią ludzie potępieni (Kraków: K. Schedl, 1640). Haur mógł znać to dzieło
w oryginale (znał najprawdopodobniej niemiecki) lub w polskim przekładzie.
[D 36: „Drogo”]
w. 2 zbytnie cnotę nicuje – sens: zbytnio krytykuje; por. niżej O 37b,15 i obj.

668

KOMENTARZE

[D 41: „Dusza”]
w. 11 Musztukiem rozum – tj. rozum trzyma (duszę i ciało) w ryzach.
[D 42: „Dwakroć”]
w. 1-2 Dwakroć ten zawsze grzeszy, / kogo więc wstyd nie ruszy – por. przysłowie: „Dwakroć grzeszy, kto się grzechu nie wstydzi” (NKPP, „Grzech” 4).
[D 43a: „Dwa”]
w. 1 Dwiema oraz panom służyć – tj. służyć jednocześnie dwóm panom;
por. przysłowie: „Trudno dwom panom służyć” (NKPP, „Pan” 330a).
[D 44b: „Dworski”]
w. 7 w kontuszu sosnowym dusić się i kurzyć – odwołanie do metody leczenia syfilisu, polegającej na zamknięciu chorego po szyję w sosnowej beczce
z oparami rtęci.
w. 13 Lepiej na czas dmuchać, choć na zimną wodę – por. przysłowie: „Kto
się na gorącym sparzy, ten na zimne dmucha” (NKPP, „Parzyć” 6a).
w. 14 zawijać przygodę – tj. ukrywać nieszczęście.
w. 15 mieszek się dziurawi – tj. ubywa pieniędzy.
[D 46: „Dyjogenes”]
Tytuł: O Dyjogenesie, mędrcu starożytnym w prawdzie – Diogenes z Synopy/Cynik (ok. 412 lub 404-323 p.n.e.), pochodził z jońskiej kolonii nad
Morzem Czarnym (dziś: Sinop w Turcji). Był najbardziej rozpoznawalnym
przedstawicielem szkoły cyników, uczniem Antysthenesa, nauczycielem Kratesa. Słynął z dążenia do zminimalizowania potrzeb. Skrajny abnegat, ograniczający do minimum własne potrzeby: mieszkał w beczce, chodził boso,
wyśmiewał wszelkie społeczne konwenanse.
w. 8 każdemu był torem – był przykładem do naśladowania.
w. 9 Wśród dnia w rynek z świecą rozpaloną chodził – por. wyżej, obj. do
tytułu. Zob. DIOG.LAERT. 6,41: „Za dnia chodził po mieście z zapaloną
lampką, mówiąc: «Szukam człowieka»”.
w. 15-16 więc go wizytował / Aleksander Wielki – miarę obojętności Diogenesa na dobra tego świata unaocznia anegdota o Aleksandrze Wielkim, który
miał zapytać Diogenesa, jakie jego dowolne życzenie może spełnić, na co ten
odpowiedział, by król się przesunął, bo zasłania mu słońce (PLUT.Alex. 14).
[D 49: „Dziadowie przy prośbach”]
w. 7 braku by potrzeba – sens: trzeba by wykazać ułomność.
			
by w miastach rządnych – tj. jak w miastach dobrze zarządzanych.
w. 8 miarę wziąć z dowodnych – sens: policzyć, ilu jest prawdziwych żebraków.
[D 50: „Dziedzic”]
w. 1 jako na karb swoich majętności – sens: wymawiając się/usprawiedliwiając się własnym majątkiem.
w. 6 z omylnych sposobów czę‹s›to się przydaje – sens: fałszywie dolicza się
zysk.
w. 7 na powietrzu zamki – por. obj. do A 38,29.
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[D 51: „Dziedzictwo”]
w. 15 Kajm … gubi go – odwołanie do biblijnego Kaina, który zabił swego
brata z powodu zazdrości o względy Boga (Rdz 4,1-16).
w. 16 gnębiąc w tym parobiu – tj. gnębiąc służbę dworską.
w. 36 krwie swej substancyją – tj. swój dziedziczny majątek.
w. 42 jak interesanci, jak i przyszczuwnicy – jak ludzie wyrachowani i jak
podjudzacze.
[D 52: „Dzieło”]
Tytuł: O Samsonie silnym – obdarzony niezwykłą siłą biblijny Samson
zgodnie z planem Boskim miał walczyć z Filistynami, ale na skutek własnej
lekkomyślności został przez nich pozbawiony siły (po tym, jak wyjawił ukochanej Dalili, że niezwykłą moc można mu odebrać, obcinając włosy) oraz
wzroku (Sdz 16, 17-31).
w. 4 nabywa różności – sens: wywołuje nieporozumienia.
w. 8 gdy się kto więc zbracił – sens: kiedy (nieopatrznie) zaufał komu.
w. 10 zginął przy litości – sens: zginął, wzbudzając litość. Samson, odzyskawszy siłę i używając podstępu, zburzył świątynię Filistynów i sam zginął
wraz z nimi pod gruzami.
[D 54a: „Dziś”]
w. 4 nie tak tu w swej ścisłości traktują jak w Rusi – obrzęd chrztu wedle rytu
prawosławnego jest bardziej rozbudowany.
[D 54c: „Dziś”]
Tytuł: „Hodie mihi, cras tibi” – ‘dziś mnie, jutro tobie’; inskrypcja nagrobna.
w. 3 samotrzeć pociech – tj. pociecha dla trzech osób.
w. 10 „Memento mori!” – ‘Pamiętaj o śmierci’. Wywodząca się ze starożytnej filozofii fraza, jaką pozdrawiali się członkowie kilku zgromadzeń zakonnych (kameduli, kartuzi, trapiści). Por. niżej, M 24,tyt; Eph. 11,tyt.
ROZDZIAŁ V. Literą E
[E 3a: „Egipski”]
Tytuł: O egipskich dniach terminowanych – sens: o dniach szczególnych/
osobliwych, w których należy podejmować (lub nie) określone działania.
w. 11-12 w każdym swoim roku / są wydrukowane – zapewne chodzi
o oparte na obserwacji gwiazd prognostyki kalendarzowe.
[E 3b: „Egipski”]
Tytuł: O egipskich kurnikach – por. HAUR, Skład, s. 122:
W Egipcie rodzaj kurcząt cudownym i niezwyczajnym tameczni
ludzie odchowują sposobem, a bez wszelkiej prace i żmudnego starania;
w ten sposób mają w cerkiel okrągle piecyki akomodowane z słomy, zewsząd z wierzchu gliną oblepione […].
Na potwierdzenie tej prawdy różni o tym pisali autorowie, którzy się temu tam przypatrywali, o czym dostatecznie w Peregrynacyjej
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Książęcia Radziwiłła jest opisano. Także Boter w swojej Księdze te opisał
curiositatem.

[E 4: „Egipt”]
w. 30-31 stąd to im przychodzi / dla zbójców Arabów – sens: robią tak ze
względu na arabskich rozbójników.
w. 43 od miasta na staje – w pewnej odległości od miasta.
w. 54 mieszkać na mycie – niejasne, może: płacić (zdrowiem/życiem) za
możliwość mieszkania.
[E 5: „Egla”]
w. 1 Egla, straszna góra – wulkan Hekla, najwyższy na Islandii; ostatnia za
życia Haura erupcja tego wulkanu, której towarzyszyło trzęsienie ziemi, nastąpiła w 1693 r.
w. 18 miechy – mowa o miechach piekielnych.
[E 6: „Elbląg”]
Tytuł: O poddaniu Elbląga – w 1698 r. na mocy tajnego porozumienia
między Augustem II Sasem i Fryderykiem I Hohenzollernem rada miejska
Elbląga bez walki poddała miasto elektorowi w zamian za wypłatę dużej sumy
pieniędzy.
w. 3 poddało się w troki – sens: oddało się w niewolę.
w. 8 bez rezystencyjej – bez oporu.
w. 9 Dawnoż i z Szwedami podobna życzliwość – mowa o kapitulacji Elbląga w czasie potopu szwedzkiego w 1655 r.
w. 12 lepszy płot warunkiem, wyglądać jak z ganku – ironicznie: płot stanowi lepszą ochronę (niż forteca, strzegąca zamku), można zza niego wyglądać
jak z ganku (przedsionka).
w. 13 Drugi to Kamieniec przybył w kraju pruskim – odwołanie do poddania Turkom w 1672 r. Kamieńca Podolskiego; kapitulacja Kamieńca nie była
jednak wynikiem tajnego układu, ale przemyślanej decyzji obrońców, a miasto poddało się po ciężkich walkach.
[E 7: „Elba”]
w. 1 Elba, włoska wyspa, w rudę jest bogata – kopalnie rudy żelaza na Elbie
eksploatowane były już w starożytności.
[E 9: „Elijasz”]
Tytuł: O świętym Elijaszu, wielkim wyznawcu Boskim – św. Eliasz był jednym z proroków Starego Testamentu, żył w IX w. p.n.e.
w. 12 wóz przybył ognisty – por. 2Krl 2,11: „A gdy szli, a idąc rozmawiali,
alić wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obydwu. I wstąpił Eliasz przez wicher do nieba” (tu i niżej przekład J. Wujek).
w. 13 płaszcz swój zostawiwszy – por. 2Krl 2,13: „I podniósł [Elizeusz]
płaszcz Eliaszów, który mu był upadł”.
w. 14 Elizeuszowi – św. Elizeusz, prorok biblijny, był uczniem Eliasza.
w. 17 Namiesnikiem będąc – mowa o Elizeuszu jako następcy Eliasza.
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[E 10: „Eolus”]
w. 3 rodzajom stąd iszczą – sens: (wiatry) zapewniają byt przyrodzie ożywionej.
w. 4 elementalne – wiatry elementarne, związane z żywiołem powietrza.
w. 5 Więc pierwszy element fundamentem stoi – sens: wiatr jest fundamentem pierwszego (najważniejszego) żywiołu (elementu): powietrza. Por. wyżej,
obj. do D 16,tyt.
[E 11a: „Epitafijum”]
w. 4-5 w terminie nie zbłądzi … impetem dźwięku / na czas – sens: nie spóźni
się, dzwoniąc pogrzebowym dzwonem obwieszczającym nadejście jej (śmierci).
w. 10 w grób z trupem do ziemie na wonią – sens: ciało do ziemi (złożyć),
żeby się rozłożyło, powodując fetor (woń).
w. 13 z sławnego ojca Formankowiczówna – zob. „Wprowadzenie do lektury”, s. 9-10.
w. 14 matki szlachetnej była Pipanówna – matką żony Haura była Elżbieta
z Pipanów Formankowiczowa.
w. 15 Celarowie – związany z Krakowem ród Cellarów, których przodkowie wywodzili się z Mediolanu.
w. 16 Kreczykowie – rodzina szlachecka własnego herbu; otrzymała indygenat z rąk Jana III Sobieskiego w 1685 r.
			
Bełzowie – rodzina szlachecka związana z Krakowem.
w. 17 Kortynów – ród Cortini, miał włoskie korzenie.
			
Joannelowie – ród Giovannelli o włoskich korzeniach.
[E 11b: „Epitafijum”]
Tytuł: „et requiescat in sancta pace” – i niechaj odpoczywa w świętym pokoju.
[E 13: „Ester”]
Tytuł: Ester, królowa dzielności – Żydówka Estera, żona perskiego króla
Aswerusa (Kserksesa I), ośmieliła się błagać męża, by zrezygnował z nakazu
wybicia wszystkich Izraelitów w jego królestwie, wskazując wezyra Amana
jako człowieka, który na skutek zatargu z jej kuzynem Mardocheuszem fałszywie oskarżył jej naród o niesubordynację. Uratowała w ten sposób Izraelitów przed zagładą. Na pamiątkę tych zdarzeń ustanowiono radosne żydowskie święto Purim, obchodzone od połowy II w. p.n.e. Por. Est 5.
[E 14: „Ekwinokcyja”]
Tytuł: O ekwinokcyjach rocznych – tj. o wiosennym i jesiennym zrównaniu
dnia z nocą (aequinoctium – równonoc).
w. 3 w miesiącach miarkuje – sens: odmierza miesiące.
w. 4 w Skopu i Wadze, w tych znakach rokuje – sens: przewiduje na podstawie zodiakalnych znaków Barana i Wagi. Równonoc wiosenna przypada na
półkuli północnej 20/21 marca, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Barana
(tj. jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim),
a jesienna – 22/23 września, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Wagi.
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w. 5 Są prawie rudlem w swym pomiarkowaniu – sens: są prawdziwym sterem w rozeznaniu czasu.
[E 15: „Etna”]
w. 5 ile każdym grzesznym – tj. szczególnie dla grzesznych.
[E 16: „Europa”]
w. 6 prawie jest pozorem – sens: jest prawdziwym przykładem.
[E 17: „Ewangelija”]
w. 8 nikt się nie osuszy – sens: nikomu nie zabraknie pożywienia (duchowego).
w. 10-11 ofiary / skutecznych naśladując – sens: naśladując świętych męczenników.
[E 18: „Ewa”]
w. 7 Maryja święta tu wetuje – sens: Maryja rekompensuje/wynagradza zły
uczynek Ewy. Koncepcja teologiczna znana już w II w. z pism św. Justyna Męczennika (IUST.MART.Dial. 100) i św. Ireneusza z Lyonu, według której jak
Jezus jest nowym Adamem, tak Maryja drugą Ewą; zob. IRENAEUS, Advers.
haer. 3,22,3-4 (TMB 1, s. 24-25):
Jak Ewa, mając Adama za męża, będąc jednak panną, przez swe nieposłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną
śmierci, tak Maryja, mając wyznaczonego męża, pozostając jednak panną,
przez swe posłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego
przyczyną zbawienia. […] Tak też węzeł nieposłuszeństwa Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi. Co dziewica Ewa związała przez swą
niewiarę, to Dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę.
(przekład W. Kania)

w. 9 angielskim świętym pozdrowieniem – por. Łk 1,38: „Oto służebnica
Pańska” (przekład J. Wujek).
[E 19: „Egzarchaty”]
Tytuł: O egzarchatach – egzarchat to urząd namiestnika cesarza bizantyńskiego.
w. 2 były i zawody – sens: były konflikty zbrojne / rywalizacja; chodzi
tu zapewne o rywalizującego z cesarzem Maurycjuszem (582-602) o tron
bizantyński Fokasa (ok. 570-610), który w rezultacie zgładził Maurycjusza
i jego sześciu synów.
w. 3 Rządzili w Grecyjej i w włoskich krainach – mowa o egzarchacie Rawenny i Kartaginy, utworzonych przez cesarza Maurycjusza w VI w.
w. 6 wypadła z domu teraz Romanija – Romania, kraina historyczna
w północnych Włoszech, wchodziła w skład egzarchatu Rawenny.
[E 20: „Eksces”]
w. 2 ile na niewinnych – tj. zwłaszcza na niewinne osoby.
w. 8 będzie na zgubę dźwięk – sens: zadzwoni dzwon pogrzebowy.
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[E 21: „Ej”]
w. 1 po przęckę – trochę / w miarę; por. „Ej, dość po przęckę” (NKPP
„Przęcka”).
w. 2 obwiń się w odzieżkę – żartobliwie: włóż (nową) suknię.
w. 3 uznaj nałogi samym podobieństwem – sens: zgódź się na to, że można
mieć swoje przyzwyczajenia.
w. 11 do statku – do ustatkowania się.
[ROZDZIAŁ VII.] Literą G
[G 1: „Gadać”]
w. 1 Gadał z papieżem i z królem mówił – por. przysłowia: „Gadał z papieżem” (NKPP, „Papież” 2), „Gadał z królem” („Król” 2), tj. jest dumny/ważny.
[G 3: „Galenus”]
Tytuł: O Galenusie, filozofie starym – Klaudiusz Galen (łac. Claudius Galenus; ok. 130-200–216), rzymski lekarz, z pochodzenia Grek, filozof, badacz
i pisarz.
[G 4: „Galery”]
w. 19 boć tam treść ultaja – sens: jest tam sam kwiat hultajstwa.
w. 22 drudzy też machlarze – tj. inni też oszuści.
[G 5: „Ganić”]
w. 1-2 Ganić zwykli, co kupują, / ci zaś chwalą, co handlują – por. przysłowie: „Ganiąc, kupić, a chwaląc, przedać” (NKPP, „Kupić” 4a).
[G 9: „Gaweł”]
w. 1-2 Gaweł żakom co rok przypomina kury, / aby je nosili na kuchenne fury
– żacy krakowscy w dzień św. Gawła (św. Gall, właściwie: ‘mieszkaniec Galii’; por. łac. gallus – ‘kogut’), 16 października, wypuszczali do walki koguty
(SYRENIUS, Zielnik, s. 587). Istniał też zwyczaj, by tego dnia obdarowywać
nauczycieli kurami (RYTMY, s. 333):
			Na święty Gaweł
			 niech mi przynoszą koguty.
			Taki obyczaj:
			magistrom dawać koguty.

[G 10b: „Gdy”]
w.1-2 Gdy się trunkiem zamąci głowa, / natenczas się składają słowa – por.
przysłowie: „Gdy się trunkiem zagrzeje głowa, wtenczas najlepiej płyną słowa”
(NKPP, „Trunek” 1a).
[G 10c: „Gdy”]
w. 1-2 Gdy się z kim wmiesza zwada, / zginie już wszelka rada – por. przysłowie: „Gdy się weszcznie zwada, ginie wszelka rada” (NKPP, „Zwada” 2).
[G 11c: „Gdzie”]
w. 1-2 Gdzie więc siła rządzi, / tam też pospólstwo błądzi – por. przysłowie:
„Gdzie wielu rządzi, tam się często błądzi” (NKPP, „Rządzić” 6a).
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[G 11d: „Gdzie”]
w. 1-2 Gdzie złe wchodzą przypadki, / tam przyjaciel będzie rzadki – por.
przysłowie: „Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki” (NKPP, „Przyjaciel”
79a).
[G 11f: „Gdzie”]
w. 1-2 Gdzie dunica abo ogon rządzi, / tam wiercimak abo głowa błądzi –
por. przysłowie: „Gdzie donica rządzi, tam wiercimak błądzi” (NKPP, „Rządzić” 3a), tj. źle się dzieje, gdy w domu rządzi kobieta. W wersji Haura zatarta
aluzja seksualna.
[G 11g: „Gdzie”]
w. 1-2 Gdzie gwałt prawie panuje, / rząd już za tym ustępuje – por. przysłowie: „Gdzie gwałt panuje, rząd ustępuje” (NKPP, „Gwałt” 2a).
[G 12: „Glejt”]
w. 7 zabiec rzeczą – tj. odpowiednio wcześniej zapobiec (tu: konsekwencjom długu), uzgadniając, ustalając, umawiając (rzecz – ‘mówienie, czynność
mówienia’); częsta formuła w XVI-XVIII wieku.
[G 15a: „Głośny”]
w. 1 Głośny to dzwonek – por. wyżej, Przedm.3,49. C-Ć-K 31,18 i niżej,
N 116,21; P 153,7; T 17,10, Z-Ż-Ź-S 86c,42.
w. 2 niezbyta mowa – tj. plotki, których nie da się powstrzymać.
[G 15b: „Głośny”]
w. 1 Głośny bęben bywa wszędzie – sens: ludzie wszędzie plotkują.
[G 16: „Głuchy niemy”]
w. 2 mają chuć do rozróżnienia – sens: skłonni są do wywoływania nieporozumień.
w. 4 kłaść łopatą w ucho – por. przysłowie: „Kłaść łopatą w głowę” (NKPP,
„Głowa” 97).
w. 6 pokazuje figi – por. przysłowie: „Figę komu pokazać” (NKPP, „Figa”
6a), tj. ośmieszyć / wydrwić. Por. niżej, W 57,12.
[G 19: „Godność”]
w. 1 Godność zwyczaj, obyczaj prędko więc odmieni – por. przysłowie: „Godność jest obyczajów odmienność” (NKPP, „Godność” 9a).
w. 5-6 Lepszy kawałek chleba przy miłym pokoju, / niźli cały bochen używać
do znoju – por. Przy 17,1: „Lepszy jest kęs chleba suchego z weselem niźli dom
pełen ofiar z swarem” (przekład J. Wujek).
[G 20: „Gofryd”]
Tytuł: O Gofrydzie, rycerzu wojennym – Gotfryd z Bouillon (ok. 1058-1100), jeden z przywódców I wyprawy krzyżowej, po zdobyciu Jerozolimy
w 1099 r. otrzymał tytuł Obrońcy Grobu Świętego. Por. wyżej: obj. do A 41.
[G 22b: „Góry”]
w. 9-10 drogie kamienie / … do klejnot naczynie – sens: drogie kamienie jako
przedmiot, z którego można naczynić/uczynić klejnoty.
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w. 18 na skarb obrady – tj. naradzenie się, w jaki sposób wykorzystać (ten)
skarb.
w. 20-21 nie mogą wyższać / dawnością dotąd – sens: nie przyciągnęły dotąd uwagi, choć zasługują na to swoją dawnością.
[G 22c: „Góry”]
Tytuł: „Item” – por. wyżej, obj. do [drugi, rozbudowany tytuł] [1].
[G 22d: „Góry”]
w. 6 miasto kanaków zażywają sperki – sens: zamiast naszyjników noszą
słoninę.
w. 10 w poczwar zakrzewieniu – tj. wśród wielu poczwar.
w. 12 po radle z muzyk przemienią się w żaby – sens: po muzykowaniu na
radle, przemienią się w żaby. Radło służyło jako instrument w czasie sabatów
czarownic na Łysej Górze; por. także niżej, R 27c,5.
[G 24: „Gorzałka”]
w. 1 Gorzał Ka – więc takie miał swoje przezwisko… – tę anegdotę opowiedział Haur w Składzie (s. 164) w rozdziale „O gorzałce i gorzalniej”:
Wiedz z tej okazyjej dla ciekawej wiadomości, kto był pierwszym
przepalania gorzałki wynalazcą. Tradycja dawna jest takowa, że to był
pewny przemyślny człowiek, którego Ka zwano. Ten tedy, gdy doszedł
sekretu, a potym stąd spanoszył się, tak sobie w tym napoju upodobał, że
zbytecznie go zażywając, żywym stał się tegoż trunku alembikiem i przez
zapalenie się wewnątrz gorzał. A stąd Gorzał Ka ma mieć swoje własne
nazwisko.

Podobną anegdotę przekazał OBODZIŃSKI, Pandora, s. 8-9. Por. S-Ś 6,5-6.
w. 4 zruinuje – wyraz czytany czterosylabowo.
w. 7 z surowice – tj. z wodą słoną / solanką.
[G 25: „Górnicki”]
Tytuł: O Górnickim, autorze, polityku – Łukasz Górnicki (1527-1603),
pisarz polityczny, poeta, tłumacz, sekretarz króla Zygmunta Augusta. Za czasów Haura wydano m.in. Dworzanina polskiego (1566, 1639), Rozmowy o elekcyjej, o wolności, o prawie i obyczajach polskich (1616) oraz Dzieje w Koronie
Polskiej (1637), choć owe dzieła nie znalazły się wśród lektur zalecanych przez
Haura w Składzie.
[G 27b: „Gospodarz”]
w. 1-2 Gospodarz każdy ma swoje przedawać, / żeby się obszedł skądinąd
kupować – por. „Gospodarz dobry wiele przedaje, mało kupuje” (NKPP, „Gospodarz” 11).
[G 28a: „Gospoda”]
w. 3-4 biegłość gospodarska przy rządnej ciekawości, / przy dyspozycyjej –
sens: sprawność gospodarska ma przejawiać się w zainteresowaniu (gościem
w gospodzie) i miłym nastroju (gospodarza).
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[G 28b: „Gospoda”]
Tytuł: O gospodach „ex officio” w miastach – tj. o gospodach ustanowionych w miastach z mocy urzędowej.
w. 4 z której początek ten się dzieje umysł – sens: z której (z Hiszpanii) pochodzi ten zamysł (zarządzania przez państwo gospodami miejskimi).
w. 9 przy każdych zjazdach miasta się fundują – mowa o cyklicznym zjeżdżaniu się szlachty do miast na sejmiki, sejmy, trybunały i o potencjalnych
korzyściach, jakie mają, czy mogłyby mieć, z tego miasta.
w. 13 ubywa osady – sens: brakuje chętnych do korzystania z gospód.
w. 23 „ex officio” – pod nadzorem urzędu.
[G 29: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 5 Gospodarstwo z raju od Boga jest początkiem – HAUR rozwinął tę
myśl, popularną w kulturze staropolskiej i mającą swe źródło w biblijnej Księdze Rodzaju, w Ekonomice ziemiańskiej (Oekonomika, „Zalecenie oekonomiki
Czytelnikowi” [1]):
Najpierwszy rodzic nasz, Adam, także synowie jego byli rolnikami;
po nich Noe szczepił winnice; Abram, Izaak, Jakób patriarchowie trzody paśli; Saul od osłów, Dawid od owczarnie na królestwo wezwani; sam
Chrystus, Zbawiciel nasz, swego przedwiecznego Ojca rolnikiem nazywa
w Ewangeliej.

[G 29a: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 5 w aspekt dobry zasiewać – sens: siać wtedy, gdy jest sprzyjające położenie ciał niebieskich (aspekt).
w. 7 na jar zaś obrzędnie – sens: zboże jare (siać) rzadko.
[G 29b: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 3 gałęźne wyskoczki – tzw. wilki, dzikie pędy, które nie kwitną.
[G 29e: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 3 bo stąd bywają drobne – sens: bo (trawa pod drzewami) bywa delikatna/krótka.
w. 4 cielątkom na przysadź – być może chodzi o cielęta ssące mleko (przysadzane do wymienia).
w. 5-6 złodziejów // kołodziejów – Haur zestawił słowa: złodziejów i kołodziejów najwyraźniej dla rymu; być może takie zestawienie nasunęło mu się
w związku z przysłowiem zapisanym u Salomona Rysińskiego: „Ożenił się kołodziej, pojął murwę, sam złodziej” (NKPP, „Żenić się” 39).
w. 6 w dojrzałości na czas – sens: kiedy dojrzeją (owoce i jarzyny).
[G 29f: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 9 zatyczyć – zatknąć tyczki (na łące).
			
wartując sobie szkody – pilnując, by nie było szkód.
w. 10 klin nie wyrzynali z wypaszeniem w zawody – sens: nie przywłaszczali
sobie części łąki (klina ziemi), wypasając na niej swoje bydło.
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w. 12 święty Jan w czerwcu robotę ich popycha – tradycyjnie zaczynano sianokosy w dzień św. Jana Chrzciciela, tj. 24 czerwca.
[G 29g: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
Tytuł: Obory dozór – tu obora jako żywy inwentarz (bydło rogate).
w. 2 wszelkie okoliczności – tj. wszelkie okolice.
[G 29i: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
Tytuł: Bydła różnego – HAUR (Skład, s. 63) dzielił bydło na: „rogate,
owczarne, stadne i chlewne”.
w. 2-3 z wygodą w wychowaniu, / brakując gatunkiem według swego pożytku
– sens: rozmnażać zwierzęta gospodarskie, jeśli brakuje jakiegoś ich gatunku,
w zależności od potrzeb.
w. 4 które w przysadź, w przedaż, do zachowania w posiłku – sens: niektóre
pozostawić do wykarmienia (przez matki), inne sprzedać, inne zostawić do
posiłku.
[G 29j: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 5 Z kurnika w zawarciu z rana poznać owoce – sens: rano w kurniku,
który był zamknięty, znaleźć jaja.
w. 6 w gródzi chować – sens: hodować za ogrodzeniem.
[G 29k: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 3 Na czas ich podbierać z suszu – sens: w odpowiednim czasie podbierać
z ula plaster wosku bez miodu (susz).
[G 29l: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
Tytuł: Likwory – tym terminem określano wódki i gorzałkę.
w. 2 są dworowi na pożytki jak z jarzma – niejasne; może: pożytek dla dworu (z browaru i gorzelni) jest taki jak z uprawy roli (z pracy wołów chodzących w jarzmie).
w. 6 by prowent nie usechł nienagrodzonej zgubie – sens: by nie stracić zysku
/ nie dopuścić do niepowetowanej straty.
w. 8 pożytki sprośne – tj. mały dochód.
[G 29m: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 3 Błotnik przy piekarni – tj. kałuża przy izbie czeladnej.
w. 6 w pierwszych się opisu, w innych ‹w› księgach miarkować – sens: przy
pierwszych symptomach (choroby) obserwować, w kolejnych – sięgnąć do
książek.
w. 7 wszelki ród na razie, a owce zaś na schodzie – sens: wszystkie gatunki
zwierząt (leczyć) od razu, a owce pod koniec, tj. gdy choroba długo nie ustępuje.
[G 29o: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 4 przemysłem przyłożywszy – sens: po zastanowieniu się.
w. 8 niech się podwoda znoi – sens: niech służba dworska z wozami ciężko
pracuje.
[G 29p: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 2 uchodząc w tym różności – sens: unikając nieporozumień.
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w. 4-6 przy różności z osadnych / … więcej nie wyciągając / przy dawnej ustawie – sens: jeśli pojawią się nieporozumienia, nie pobierać więcej od poddanych, niż przewiduje dawna ustawa.
[G 29s: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 3 Pobory podymne, czopowe i pogłówne – podatek od domu, podatek od
wyrobu i wyszynku napojów alkoholowych, podatek od osoby („głowy”).
w. 4 grzywny łowne – tj. grzywny, które pozbawiają pieniędzy.
[G 29t: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 3 Wóz smarując, jedzie, przeto pośpieszy statkiem – sens (także przenoś
ny): gdy karmi się zwierzęta gospodarskie, dają nawóz.
[G 29u: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 4-5 przytomnością / więc samej zwierzchności trzeba zawsze pilnować –
sens: prace na polu zawsze powinien osobiście nadzorować sam gospodarz.
[G 29w: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 3 pismo i rachunki – karbować ich umieli – sens: umieli czytać i rachować.
w. 5 Urzędnik … wiadomy – dobrze obeznany w swojej pracy.
[G 29y: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
Tytuł: Z żerowego prowent – tj. dochód z żołędzi. Por. HAUR, Ziemiańska
oekonomika, s. 168-169:
Prowent od żołądzi zowie się żerowym, który wchodzi dziedzicowi
do intraty, a że nie każdego się zrodzi roku, za czym też jest ekstraordynaryjny prowent znaczny chlewnemu bydłu, gdy się zrodzi suplement.

w. 3-4 Żerowe wyniknie, gdy z swego urodzaju / od sztuki na prowent z chlewnego się schadzają – sens: ilość żołędzi przekłada się na dochód ze świń, które
żywią się żołędziami (im więcej żołędzi, tym większy dochód ze sprzedaży świń).
[G 29aa: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 8 ile w upadkach srogich – tj. szczególnie w poważnych przypadkach.
[G 29bb: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 1-2 stoi, / poważnym swym statkiem – sens: opiera się na swojej powadze.
w. 5 odmiennych nie przydawać – sens: nie przyjmować (na służbę) ludzi
niestatecznych.
[G 29ff: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 3-4 A ile w piekarni niech nie bywa kominiarz, / ten opodal prorok nie był
zaś w rok nowiniarz – sens: jeśli kominiarz nie będzie sprawdzał pieca w piekarni, po roku może rozejść się wieść o pożarze domu.
[G 29gg: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 5-6 Nie spuszczając komu, lecz z swojej przytomności / być zawsze ostrożny
bojaźnią ciekawości – sens: osobiście wszystkiego doglądać.
[G 29hh: „Gospodarstwo ziemiańskie”]
w. 6 dla wstrętu obrony trzeba zażyć słusznego – sens: aby odeprzeć atak,
należy posłużyć się kimś silnym/postawnym (żołnierzem).
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[G 32: „Grobla”]
w. 1-2 Grobla i studnia bez składu, / zysk nie bywa bez nakładu – por. przysłowie: „Bez dołu grobla, bez nakładu zysk nie będzie” (NKPP, „Zysk” 9a).
[G 36a: „Grzech”]
w. 8 do piekielnej huty – tj. do piekła.
[G 36b: „Grzech”]
Tytuł: „Aliud” – jeszcze inne [zagadnienie] / kolejna [sprawa] (l.poj. r.n.).
			
„memorare novissima et in aeternum non peccabis” – Syr 7,40: [in
omnibus operibus tuis] memorare novissima tua et in aeternum non peccabis
(„[We wszystkich sprawach twoich] pamiętaj na ostatnie rzeczy twoje, a na
wieki nie zgrzeszysz”; przekład J. Wujek).
[G 42: „Gusman”]
Tytuł: Gusmana lukubracyje, sławnego autora – prawdopodobnie chodzi o dzieło Mateo Alemana Vitae humanae proscenium, in quo sub persona
Gusmani Alfaracii virtutes [et] vitia … repraesentantur, Dantisci: G. Forster,
1652. Tytuł Guzmán de Alfarache nosiła powieść pikarejska hiszpańskiego
pisarza Mateo Alemana (1547-1614), wydana w Madrycie w 1599 r. i szybko przełożona na inne języki narodowe oraz na łacinę; Guzman z Alfarache
nie jest autorem, lecz bohaterem tej łotrzykowskiej, autobiograficznej i zabawnej opowieści, która jednak nosi w sobie głębokie przesłanie moralizatorskie.
w. 4 trudno więc temu precz – sens: trudno to (lekturę) odrzucić.
[G 44: „Giża”]
w. 1 Giża jak w dzieży miesza się uporem – prawdopodobnie aluzja do kobiet, ponieważ słowo giża oznacza ‘kość udową’, a Izydor z Sewilli wywodził
słowo femina (‘kobieta’) od femur (‘kość udowa’) (ISID.Etym.11,2,24). Por.
także przysłowia: „Do bokowej kości największe schadzają się złości” (NKPP,
„Złość” 3), „Żeś białogłowę z kości stworzył, Panie, niejednemu też kością
w gardle stanie” (NKPP, „Białogłowa” 39).
w. 2 złość między złymi obchodzi się worem – być może chodzi o to, że kobieca złość załagodzona może zostać workiem z pieniędzmi.
[G 46: „Gzło”]
w. 2 ile białogłów kiedy jest jurna – tj. szczególnie u jurnych białogłów.
ROZDZIAŁ VIII. Na literę H
[H-Ch 2: „Chamaleon”]
w. 6 w niwczym – w niczym.
w. 12 w niezwyczajnych iszczach – tj. w niezwykłych istotach.
w. 14 lub nie bez pracy – choć nie bez trudu.
[H-Ch 3b: „Hamować”]
w. 1-2 Hamuj koła … z góry / chcąc ochronić swojej skóry – por. przysłowie:
„Hamuj koła z góry, a ochronisz skóry” (NKPP, „Koło” 3a).

680

KOMENTARZE

[H-Ch 3e: „Hamować”]
w. 1 Hamuj mieszka w zbytkach – sens: powstrzymuj się z wydawaniem
pieniędzy na przyjemności.
[H-Ch 4d: „Hańba”]
w. 1 kto z kim nie ma powodu – sens: kto nie potrafi kimś kierować.
[H-Ch 6b: „Chan”]
w. 2 surowcem pędzą – poganiają skórzanym rzemieniem.
[H-Ch 10: „Hartować”]
w. 3-4 Ostatnia łatać się przy wątłej możności / swą zdrowia ochroną – sens:
to ostatnia rzecz wydawać resztę pieniędzy, mając niewiele na (drogie) le
karstwa.
[H-Ch 13: „Helena”]
Tytuł: O Helenie trojańskiej, jaka była wojna w Grecyjej – porwanie Heleny,
żony Menelaosa, króla Sparty, było powodem trwającej 10 lat wojny Greków
(Achajów) z Trojanami.
w. 4 utrapieniem nuci – sens: ustawicznie nęka/popędza.
w. 7 w się – do siebie.
w. 20 wolnościom „vale” – sens: pożegnaj się z wolnościami.
w. 21 Turcy ich osiadszy – po upadku Konstantynopola w 1453 r. terytorium Troi znalazło się w obrębie państwa tureckiego.
[H-Ch 15: „Helżbieta”]
Tytuł: Helżbieta, święta patrona – św. Elżbieta, żona Zachariasza, matka
Jana Chrzciciela.
w. 1 Helżbietę świętą Maryja nawiedza – mowa o nawiedzeniu Maryi Panny (np. Łk 1,39-42).
[H-Ch 17: „Heretycy”]
w. 1 w rozpaczy ich nota – sens: zła opinia o nich.
w. 4 za ich wiarska – tj. za ich wiary; pogardliwie o heretyckiej wierze.
w. 23 Popa Jana – pop Jan był władcą mitycznego królestwa chrześcijańskiego, umiejscawianego w Etiopii i w innych krajach; pisał o nim Sebastian MÜNSTER w powszechnie znanym dziele Cosmographiae universalis
libri VI (rozdz. De regno Preto Ioannis quem vulgo Presbyterum Ioannem vocant,
s. 1159-1160), za nim zapewne powtarza Marcin BIELSKI (Kronika, III,
s. 425; dzieło znane Haurowi).
			
Persa, Sjam…Mogorów – Haur wymienia azjatyckie państwa pogańskie, rządzone przez władców absolutnych, którzy wymagali od poddanych oddawania im hołdu: imperium perskie Dariusza I Wielkiego, Królestwo Syjamu i państwo Wielkich Mogołów, sprawujących rządy absolutne
w północnych Indiach (por. niżej, obj. do I-J 6,12).
w. 42 z upór – z uporem.
w. 51 Adamiste – adamici, sekta chrześcijańska głosząca powrót do rajskiej niewinności, naśladująca nagość Adama. Por. niżej, O 44,6.
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duist – zapewne chodzi o dualistów, wyznawców herezji dualistycznej (wiara w Dobrego i Złego Boga jako sił równorzędnych), np. katarów. Por. niżej, O 44,8.
			
ugonotami – hugonoci, francuscy ewangelicy reformowani (kalwiniści).
w. 52 tryniste – tryniści, wyznawcy tryteizmu, herezji chrześcijańskiej
przeczącej istnieniu Trójcy św., wierzący w istnienie trzech bogów. Por. niżej,
O 44,9.
			
maniste – prawdopodobnie chodzi o herezję manicheizmu. Por.
niżej, O 44,7.
[H-Ch 18: „Herkules”]
w. 3 Być Herkulesem naprzeciwko dwóch – por. przysłowie: „Dwiema i sam
Herkules nie zdoła” (NKPP, „Herkules” 1); por. Nec Hercules contra plures
(‘nawet Herkules nie poradzi przeciw wielu’).
w. 4 do Wołoch – tj. na Wołoszczyznę (południowa część dzisiejszej Rumunii). Wołoszczyzna uzależniona była od Turcji, toczyły się tam ustawiczne
wojny. Za życia Haura, po porażce Turcji z Austrią, podpisano w 1699 r. pokój
w Karłowicach; Haur ma na myśli zapewne ten właśnie konflikt.
w. 8 cierpcu użyjesz – sens: będziesz cierpieć.
[H-Ch 19: „Herod”]
Tytuł: O Herodzie – Herod I Wielki Askalonita (ok. 73-4 p.n.e.), od roku
47 p.n.e. był namiestnikiem Galilei, w latach 37-4 p.n.e. królem Judei, narzuconym przez Rzym.
w. 5-6 czternaście tysięcy / dziatek niewinnych – mowa o tzw. rzezi niewiniątek. Mimo że szczególnie pod koniec życia Herod nie stronił od mordów dokonywanych na członkach rodziny, przypisywanie mu rzezi niewiniątek jest
najprawdopodobniej niesłuszne, a nadto opisane przez jedno tylko źródło:
Ewangelię Mateusza (Mt 2,16‒18).
w. 8 światu nie płużył życiem w takiej dobie – sens: wkrótce zmarł. Herod
zmarł 2 lata po narodzinach Jezusa.
w. 9 więc go nie poznał komorą u siebie – sens: Jezus nie przybył do jego
domu.
w. 18 był niegodzien świętego plemienia – nie wiadomo, co miał na myśli
Haur, w każdym razie Herod po ojcu pochodził z plemienia Idumejczyków,
spokrewnionego z Izraelitami, ale po matce z arabskiego ludu Nabatejczyków.
[H-Ch 20: „Heroiny”]
w. 10 prawie są niepróżne – sens: prawdziwie niezliczone.
w. 11 Tomirys, tatarska carowa – Tamyris (VI w. p.n.e.), królowa koczowniczego ludu Massagetów zamieszkującego na wschód od Morza Kaspijskiego; w 529 r. pokonała Cyrusa II Wielkiego (Herodot 1,204‒214). Cyrus miał
zginąć, a królowa zanurzyła jego odciętą głowę w naczyniu z krwią, twierdząc,
że teraz wreszcie chciwy krwi nią się nasyci. Herodot twierdził, że krążyło
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kilka opowieści o śmierci króla Persów, ale tę powyższą uznał za najbardziej
prawdopodobną. Tomirys stała się uosobieniem dzielnej wojowniczki i uchodziła za jedną z Amazonek.
w. 12 Artemizyja, w jej przemysłach głowa – Artemizja (V w. p.n.e.), grecka
królowa Halikarnasu oraz wysp Kos, Kalimnos i Nisiros, walczyła w II wojnie
perskiej w bitwie pod Salaminą przeciw Atenom; dowodząc statkami wojennymi, uciekała się do różnych, zaskakujących przeciwnika manewrów.
w. 13 „Semiramis” głośna – Semiramida (IX w. p.n.e.), legendarna królowa
Assyrii; utożsamia się ją z S(z)ammuramat, małżonką Szamszi-Adada V (król
Assyrii w latach: 824‒811) i matką Adad-Nirariego III. Pisarze greccy opisują
organizowane przez nią wyprawy do Indii i Afryki, a także słynne „wiszące
ogrody” Babilonu – jeden z siedmiu cudów świata.
			
Zenobiji dzielność – Septymia Zenobia (III w. p.n.e.), żona króla
Palmyry Septimiusa Odenathusa, po jego śmierci (267) rządząca w imieniu
małoletniego syna Waballata; na czele swoich wojsk stawiała czoła Rzymowi.
Zdołała podporządkować sobie rzymską Syrię, Arabię, Mezopotamię i część
Azji Mniejszej, a także Egipt. Pod jej rządami Palmira stała się centrum kulturalnym i gospodarczym Wschodu.
w. 14 Kleopatry jaka była mężność – Kleopatra VII zwana Wielką (69 –
12 VIII 30 p.n.e.), córka Ptolemeusza XI Auletesa, królowa Egiptu (w latach
51-47 wspólne rządy z Ptolemeuszem XIII, w latach 47-44 wspólne rządy
z Ptolemeuszem XIV, później, aż do śmierci, wspólne rządy z synem jej i Juliusza Cezara, Ptolemeuszem XV Cezarionem, ostatnim faraonem Egiptu).
Miała troje dzieci z Antoniuszem. Wspólnie dążyli do stworzenia ogromnej
monarchii ze stolicą w Aleksandrii, ale ponieśli klęskę pod Akcjum (2 XI 31
p.n.e), a data tej przegranej przez Antoniusza i wspierającą go Kleopatrę bitwy
uważana jest za ostateczny koniec republiki rzymskiej. Zginęła śmiercią samobójczą, dowiedziawszy się, że ma być prowadzona w orszaku triumfalnym
zwycięskiego zdobywcy Egiptu, Oktawiana Augusta.
w. 15-16 wiele do wspomnienia wzorem / … na przykład pozorem – sens:
(można byłoby) wspomnieć jeszcze wiele innych przykładów (mężnych białogłów), stanowiących wzór do naśladowania.
w. 17 możność równa statek przyzwoity – sens: zamożność idzie w parze ze
statecznym / pełnym rozwagi działaniem.
[H-Ch 21a: „Hetmani”]
w. 7 Czytać Aleksandra – Haur niewątpliwie znał anonimowe, krążące
w odpisach, opublikowane w XVI w. dzieło Historyja o żywocie i znamienitych
sprawach Aleksandra Wielkiego, króla Macedońskiego (Kraków: w drukarni
H. Unglerowej, 1550).
			
dzieła Cezarowe – Juliusz Cezar (13 VII 100 – 15 III 44 p.n.e.), konsul, dyktator, od 14 II 44 dyktator wieczysty – dictator in perpetuum; wódz, polityk, mówca i pisarz związany z opozycyjnym wobec oligarchii senatorskiej
stronnictwem popularów; dzieło Pamiętniki o wojnie galijskiej (Commentarii
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de bello Gallico) jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć prozy łacińskiej.
Próba ograniczenia wzrastających wpływów Cezara przez Pompejusza, działającego w porozumieniu z senatem, spowodowała wybuch wojny domowej,
rozpoczętej od przekroczenia przez legiony granicznej rzeczki Rubikon (dziś:
wł. Rubicone) i wkroczenia do Rzymu (49); mianowany dyktatorem na lat 10
zapoczątkował wiele radykalnych reform, a przyjęcie dożywotniej dyktatury
doprowadziło do zawiązania spisku i zamachu na jego życie.
w. 8 Annibala – Hannibal Barkida (Hannibal), (ok. 247-182 p.n.e.), wódz
i polityk kartagiński; po śmierci ojca przejął dowództwo wojsk punickich
w Hiszpanii i zdobył Sagunt, co doprowadziło do wybuchu II wojny punickiej
(218-201); po przekroczeniu Pirenejów pokonał Rzymian, a następnie zadał
im druzgocącą klęskę pod Kannami (2 VIII 216); ruszył na Rzym (z tych czasów pochodzi powiedzenie: Hannibal ante portas! – ‘Hannibal u bram!’).
			
Scypijonowe – nie wiadomo, którego ze Scypionów miał Haur
na myśli, podobnie jak zaraz niżej (w. 18). Mógł to być Korneliusz Scypion
Afrykański Starszy, P[ubliusz] (236‒184 p.n.e.) – wnuk Lucjusza Korneliusza Scypiona (konsula 259), najstarszy syn Publiusza Korneliusza Scypiona
(konsula 218); jako trybun wojskowy uczestniczył w bitwie pod Kannami
(216); w wieku 25 lat otrzymał władzę prokonsularną i dowództwo w wojnie
w Hiszpanii – albo też Korneliusz Scypion Afrykański Młodszy Emilianus
Numantyjski (185‒129 p.n.e.), konsul (147, 134), wybitny wódz i polityk;
w czasie III wojny punickiej dowodził wojskami rzymskimi w Afryce (147),
gdzie zdobył i doszczętnie zburzył Kartaginę (146), zyskując przydomek Africanus.
w. 12 nieprzyjacielowi być już musi nużny – sens: musi zmęczyć (znużyć)
nieprzyjaciela.
w. 15 Aleksandra hetman, dzielny Efestyjon – Hefajstion należał do najbliższych przyjaciół Aleksandra, był m.in. dowódcą jazdy hetajrów; po jego
śmierci w 324 r. Aleksander ustanowił dlań kult jako dla herosa.
w. 18 Marcellus – Klaudiusz Marcellus, Marek (ok. 268‒208 p.n.e.), konsul (222, 215, 214, 210, 208), prokonsul (212); był jednym z najsłynniejszych
rzymskich dowódców, zwano go Gladius Romae (‘Mieczem Rzymu’).
			
Krasus – Licyniusz Krassus Diwes, M[arek] (114‒53 p.n.e.), konsul
(70, 55), pretor (73 lub 72); jako zwolennik Sulli musiał uciekać do Hiszpanii
i ukrywać się w trakcie rządów popularów; zakończył ostatecznie powstanie
Spartakusa, zwyciężywszy w bitwie nad rzeką Sylarus; członek I triumwiratu
wraz z Cezarem i Pompejuszem; po konsulacie otrzymał namiestnictwo prowincji Syrii na 5 lat oraz rozpoczął przygotowania do kampanii przeciwko
Partom; zginął (wraz z młodszym synem) w bitwie z Persami pod Karrami.
			
Brutus – Juniusz Brutus Młodszy, Marek (Brutus), (85 – 23 X 42
p.n.e.), rzymski polityk, dowódca, pisarz; namiestnik Galii Przedalpejskiej,
pretor miejski (praetor urbanus) z mianowania Cezara; stanął na czele spisku
przeciw Cezarowi (15 III 44); na posiedzeniu senatu (17 III) został uznany za
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przestępcę, którego obejmuje amnestia, a zaraz potem opuścił Rzym; przyjaciel Cycerona i adresat jego dialogu Brutus, zawierającego historię rzymskiej
wymowy, sam z kolei dedykował mu swoje pismo O cnocie (De virtute), Cyceron poświęcił mu też pisma: Paradoksy stoickie (Paradoxa stoicorum), O najwyższym stopniu dobra i zła (De finibus malorum et bonorum), Tuskulanki (Tusculanae disputationes) oraz O naturze bogów (De natura deorum), był jednak
przeciwnikiem jego bezosobowego i prostego stylu.
w. 19 Pompejusz – Pompejusz Wielki, Gnejusz (Pompeius / Cn. Pompeius),
(29 VIII 106 – 29 VIII 48 p.n.e.) konsul (70, 55, 52 – consul sine collega); za
pokonanie zwolenników Mariusza w Italii, na Sycylii i w Afryce przyznano
mu tytuł imperatora i zezwolono na triumf (81), mimo że nie należał do stanu
senatorskiego, lecz był ekwitą; początkowo polityczny sojusznik Cezara, później jego zaciekły przeciwnik dowodzący wojskami senackimi.
[H-Ch 21b: „Hetmani”]
w. 4 którzy krzyżów rozbójcę za hetmana macie – zapewne chodzi o hetmana wielkiego litewskiego, Janusza Radziwiłła (1612-1655), przywódcę litewskich kalwinistów. Radziwiłł doprowadził do podpisania układu ze Szwedami
w Kiejdanach w 1655 r., przez co przez wielu ówczesnych patriotów postrzegany był jako zdrajca.
w. 7-8 niby Murzynowi / gdy się zwierzchność dostaje w mocy kalwinowi –
sens: gdy heretyk ma władzę, to tak jakby rządził dziki człowiek.
w. 10 kiedyście malowani – sens: skoro udajecie (jesteście hipokrytami).
[H-Ch 22: „Hijacynt”]
Tytuł: Hijacynta Łopackiego, doktora medycyny, sławne[go] J[eg]o K[rólewskiej] M[ości] sekretarza, sławnej Akademijej rektora, burmistrza i w Radzie
prymasa krakowskiego – Jacek Łopacki (1620-1702), krakowski lekarz, rajca
i burmistrz, miał nie przyjąć ofiarowanej mu funkcji rektora Akademii Krakowskiej.
			
w Radzie prymasa krakowskiego – tj. pierwszego (najważniejszego)
w Radzie (miejskiej).
Motto: „Hyacinthus – flos et decus virtutis” – ‘Hiacynt, kwiat i ozdoba cnoty’.
w. 1 Zioła i kamienie – aluzja do faktu, iż imię adresata to jednocześnie
nazwa rośliny i kamienia (odmiana cyrkonu).
w. 10 z martwy prawie ludzi wzbudzając – sens: przywracając już niemal
martwych ludzi do życia.
w. 11 W mieście radną głową – sens: (był) miejskim radnym / rajcą.
w. 13 przemową wyborną na przyjazd szczęśliwy – Jacek Łopacki jako burmistrz Krakowa witał mową wjeżdżającego do miasta Jana III Sobieskiego
w 1683 r., a następnie Augusta II w roku 1697.
w. 16 podporą Krakowa obrony – Łopacki w 1669 r. wszedł w skład komisji
badającej stan fortyfikacji miejskich.
w. 17 swą miłością drugim jest lekarstwem – w czasie zarazy Łopacki z narażeniem życia udzielał pomocy mieszkańcom Krakowa.
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w. 18 w trudnościach jednał – zapewne chodzi o fakt, że Łopacki wymógł
na Szwedach, by odstąpili od nakłaniania profesorów Akademii Krakowskiej
do składania im przysięgi.
[H-Ch 23: „Hejnał”]
w. 23 Miasto więc ogroda, a przy piecu siedzieć – sens: zamiast więc w ogrodzie, trzeba siedzieć przy piecu.
w. 25 gil będzie na nosie – potoczny frazeologizm: nos będzie czerwony
z zimna; por. przysłowie: „Złapał gila na nosie” (NKPP, „Gil” 4).
w. 27 drwa jak cynamon – tj. drzewo na opał jest drogie jak cynamon, czyli mało się dorzuca paliwa do pieca; por. przysłowie: „Cynamonem w piecu
pali” (NKPP, „Cynamon” 1).
w. 28 w domu zgiełd i gomon – tj. w domu głośne narzekania i awantury.
w. 33 Lepszy – powiedając – korzeń niźli chwasty – aluzja do relacji starca
z młodą żoną.
[H-Ch 28: „Hospodarstwo wołoskie”]
w. 2 „ite, venite” w pikietowe żarty – idźcie/wychodźcie, przychodźcie niczym podczas gry/zabawy w pikietę, grę w karty, w której biorą udział dwie
osoby.
w. 8 niebezpieczna gałka – tj. niebezpieczny wybór.
w. 17 w swoim herbie mają głowę trupią – „Herb Bawola głowa jest herb
Wołoskiej Ziemi” (NIESIECKI, Korona, s. 289).
w. 18 bo ich ledwie ze skóry, kto więc chce, nie łupią – por. powiedzenie: „Ze
skóry obdzierać (łupić)”, tj. wyzyskiwać kogoś (NKPP, „Skóra” 42a).
[H-Ch 29: „Hojność”]
w. 2 szafunek kuchni – tj. zarządzanie kuchnią; sens przenośny: rozdawanie
jałmużny.
[H-Ch 30b: „Huk”]
w. 1-2 Huk, prawie, ale nie puknie zaraz do celu: / nie wraz do jednego, lecz
trzeba do wielu – sens przenośny: chcąc o czymś przekonać, trzeba trafiać argumentami do wielu, a nie do jednego; por. także przysłowie: „Większy huk
niż puk” (NKPP, „Huk”4).
[H-Ch 31: „Hurma”]
w. 1 Hurmem gdy na jakie przychodzi dziwy – sens: gdy wiele osób tłumnie
przygląda się jakimś dziwom / niezwykłym zdarzeniom/zjawiskom.
w. 2 błazen … prawdziwy – być może odwołanie do literatury sowizdrzalskiej, gdzie, przewrotnie, prawdziwy błazen jest figurą mędrca (w świecie na
opak jedynie błazen jest prawdziwym mędrcem).
[H-Ch 32: „Hus”]
w. 1 Hus – Jan Hus (ok. 1370-1415), czeski duchowny, prekursor protestantyzmu, oskarżony o herezję na soborze w Konstancji, zginął na stosie.
			
w swojej kalwińskiej wierze – z husytyzmu wyłonił się ruch Braci
Czeskich, którzy w połowie XVII w. przyłączyli się do kościoła ewangelickoreformowanego Rzeczypospolitej – stąd nawiązanie do „kalwińskiej wiary”.
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[H-Ch 33: „Hiszpański król”]
w. 9-10 lecz ich nie ma w kupie, bo w swych odległościach – / gdyby nie to,
Turka przeniósłby ich w włościach – sens: (król hiszpański) panuje na wielkich
obszarach (trzech kontynentów); gdyby miał bliżej do państwa tureckiego,
pokonałby je.
w. 16 w teraźniejszej lidze posiłkiem potężny – chodzi zapewne o utworzoną
w 1689 r. ligę antyfrancuską (Wielką Koalicję), w skład której – poza cesarstwem niemieckim, Anglią, Holandią i Sabaudią – weszła Hiszpania. Wsparła ona Anglię w walkach na morzu. Królem Hiszpanii był wówczas Karol II
Habsburg (1665-1700), a rządy jego ojca, Filipa IV Habsburga, okazały się
już początkiem upadku potęgi politycznej i militarnej Hiszpanii, z czego
Haur nie zdawał sobie sprawy.
ROZDZIAŁ IX. Na literę I[-J]
[I-J 1: „Jabłko”]
w. 3 Parę jabłek Ewinych – tj. kobiece piersi.
w. 5-6 Adamowy / wąż … swej podnosi głowy – aluzja seksualna.
[I-J 3: „Jaja”]
w. 1-2 Jaja dzisiejsze, piwo choć wczorajsze, / cielę sześćniedzielne, wino dwuletniejsze – por. przysłowie: „Jaje dzisiejsze, chleb wczorajszy, cielę sześcioniedzielne a wino łońskie [tj. zeszłoroczne] – nalepsze” (NKPP, „Jaje” 10a).
[I-J 4a: „Jaki”]
w. 1-2 Jakie na oczach są suknie, / taki też honor przy oknie – być może chodzi o kobiety lekkich obyczajów, które eksponowały w oknach swoje wdzięki, ubrane w wyzywające stroje; por. przysłowie: „Jak cię widzą, tak cię piszą”
(NKPP, „Widzieć” 11b).
[I-J 6: „Jakub”]
Tytuł: „Votum” – modlitwa.
w. 9-10 Protektor jest wielki, w hiszpańskim państwie / cudami słynący – św.
Jakub Wielki (św. Jakub z Composteli), apostoł, zginął męczeńską śmiercią
w Jerozolimie, a jego szczątki prawdopodobnie przewieziono w VII w. do
(obecnie) hiszpańskiej miejscowości, która na jego cześć została nazwana
Santiago de Compostela (Santiago – hiszp. Sant Iago – św. Jakub); patron
Hiszpanii i Portugalii, opiekun pielgrzymów. W Składzie abo skarbcu HAUR
zapisał krążącą po Europie legendę związaną ze św. Jakubem (s. 259-260):
w młodym pielgrzymie wędrującym z ojcem do Composteli zakochała się
nieszczęśliwie córka karczmarza. Z zemsty dziewczyna posądziła młodzieńca
o kradzież złotego kubka, a sąd skazał go na szubienicę. Wyrok został wykonany. Zrozpaczony ojciec dotarł sam do Grobu św. Jakuba, gdzie jałmużnami,
modlitwami, postami błagał świętego o uczynienie cudu i objawienie sprawiedliwości. Syn ożył. Uradowany ojciec udał się z tą wiadomością do sędziego, który śmiejąc się, stwierdził, że uwierzy w cud, jeśli leżący na półmisku
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upieczony kogut zapieje. Tak się też stało. Przerażony urzędnik zrozumiał, że
popełnił błąd. Niewinnego zdjęto z szubienicy, a dziewczynę spotkała zasłużona kara. Na pamiątkę tego zdarzenia pielgrzymujący do Composteli karmią
kury trzymane w pobliskim kościele.
w. 11 naprzeciw Arabom, tudzież z Maurami – św. Jakub miał przyczynić
się do pokonania Maurów pod Clavijo w roku 844.
w. 12 z Mogorami – tj. z Mogołami. Mogołowie, muzułmańscy potomkowie Tamerlana, od XVI w. rządzili Indiami. Haur prawdopodobnie miał na
myśli Turków, ponieważ św. Jakub w XVI w. przedstawiany był jako rycerz
chrześcijański walczący z Turkami i w ogóle z niewiernymi (zwano go Santiago Matamoros – hiszp. ‘zabijający Maurów’).
[I-J 7: „Jałmużna”]
w. 5-6 z własnej prace / … kołacze – por. wyżej, B 13c,1-2 i obj. oraz niżej,
O 72c,14; S-Ś 100,9-10.
[I-J 8: „Jan III”]
w. 2 był mężnym pod Wiedniem Turczynowi mieczem – odwołanie do zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r.
w. 11 „in sancta pace” – w świętym pokoju.
w. 13-14 moje nadzieje ufne, obietnice, / skutkiem zasłoniły jak w oczach źrenice – niejasne; Sobieski zmarł w 1696 r., a Haur być może liczył na patronat
króla nad wydaniem Merkuryjusza.
[I-J 9a: „Jasność”]
w. 11 Słońce jest okiem Boskim – por. oko opatrzności Bożej.
w. 17 Tak się właśnie znajduje – sens: tak wygląda.
[I-J 9b: „Jasność”]
w. 7 własny tego cel rzecz istotą iści – sens: fakty jasno potwierdzają ten cel.
w. 14 nie upatrując, chociaż dla niewczasów – sens: nie zważając nawet na
niewygody.
[I-J 12a: „Iść”]
w. 1-2 Idąc gdzie na służbę z dworu, / trzeba cierpliwości jako woru – por.
przysłowie: „Idąc do dworu, trzeba cierpliwości woru” (NKPP, „Dwór” 21);
u Haura: z dworu zamiast do dworu, prawdopodobnie ze względów metrycznych.
[I-J 12b: „Iść”]
w. 1-2 Idąc wraz do wójta, / oba się też bójta – por. przysłowie: „Idąc do
wójta, oba się bójta” (NKPP, „Wójt” 3).
[I-J 14a: „Jeden”]
w. 1-2 Jeden ociec swych dzieci kilkoro wychowa, / a jeden potomek ojca swego nie odchowa – por. przysłowie: „Jeden ojciec dziesięciu synów wychowa,
a dziesięciu synów jednego ojca nie mogą” (NKPP, „Ojciec” 14b).
[I-J 14b: „Jeden”]
w. 1 Jeden zły głupstwem dobrych odrazi – por. przysłowie: „Jeden zły wielu
dobrych zepsuje” (NKPP, „Zły” 13c).
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w. 2 jedna nieczysta owca drugich zarazi – por. przysłowie: „Jedna owca
parszywa całe stado zarazi” (NKPP, „Owca” 5a).
[I-J 14c: „Jeden”]
w. 1-2 Jeden zażywa aż nazbyt gody, / drugi zaś cierpi mizerne głody – por.
przysłowie: „Raz gody, drugi raz głody” (NKPP, „Gody” 6).
[I-J 14e: „Jeden”]
w. 1-2 Jedno od Boga urodne żytko, / będzie miał na czas z wygodą wszytko –
por. przysłowie: „Kto ma żytko, ten ma wszystko” (NKPP, „Żyto” 11a).
[I-J 14f: „Jeden”]
w. 1 Jedno już wschodzi, drugie się rodzi – por. przysłowie: „Jedno schodzi, drugie wschodzi albo się rodzi” (NKPP, „Rodzić” 13a), o narodzinach potomków.
[I-J 15: „Jedwabny”]
w. 1 Jedwabne choć z wymowy słówka – por. przysłowie: „Słówka jedwabne”
(NKPP, „Słowo” 101a), czyli słowa schlebiające komu. Por. ten sam motyw
niżej, P 119,2.
[I-J 18a: „Język”]
Tytuł: „Silentium, patie‹n›tiam” – milczenie, cierpliwość (por. niżej, w. 17).
w. 18 bardziej ono śmierdzi, gdy to poruszy – por. przysłowie: „Nie rozcieraj,
nie poruszaj, będzie barziej śmierdziało” (NKPP, „Gówno” 11b).
[I-J 18c: „Język”]
w. 8 murzyński – tak określano wszelkie języki nieeuropejskie.
w. 14 dowcipem są darskie – tj. są rozwinięte/żywe.
w. 17 „si signior, per ma foi” – (franc.) tak, panie, za moją wiarę.
w. 19 „Das ty Koc”? – niejasne; może powinno być koch – (niem.) ‘kucharz’: czy jesteś kucharzem?
w. 23 Mówić … makaronice – tj. makaronizować; tu: mieszać w mowie język polski z innymi językami.
[I-J 19: „Ikarus”]
Tytuł: O Ikarusie wyniosłym – chciał być nad ojca – Dedal skonstruował dla
siebie i syna Ikara skrzydła z piór spojonych woskiem, by uciec z ich pomocą
z Krety od króla Minosa. Ikar nie posłuchał rad ojca, by nie wzbijać się zbyt
wysoko, żeby nie rozpuścić wosku pod wpływem promieni słonecznych, więc
zginął, spadając do morza, które od jego imienia nazwano Morzem Ikaryjskim (część Morza Egejskiego).
w. 8 nad naturę – przeciwko naturze.
[I-J 21: „Inaczej”]
w. 1-2 Inaczej mówić, inaczej więc myślić, / inaczej czynić – por. przysłowia:
„Inaczej mówi, inaczej myśli” (NKPP, „Mówić” 13b), „Inaczej mówi, inaczej
czyni” (NKPP, „Mówić” 12).
[I-J 22: „Indygenat”]
Tytuł: O indygenatach powagi szlacheckiej – tj. o szlachcie obcego pochodzenia, której nadano polski tytuł szlachecki (indygenat).
w. 1 Indygenaci są do prerogatywy – sens: otrzymują przywilej.
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w. 2 urodzeniem szlachta ze krwie własnej niwy – tj. szlachta z urodzenia we
własnej ojczyźnie.
[I-J 23: „Inszy”]
w. 1 Inszy już teraz na świecie świat – por. przysłowie: „Inszy teraz świat”
(NKPP, „Świat” 13).
[I-J 25: „Intencyja”]
Tytuł: O intencyjej pobożnej ś[więtej] p[amięci] n[aszego] Władysława IV,
króla polskie[go] i szwedzkiego – Haur pisze tu o planowanej przez króla, a niechcianej przez szlachtę i magnaterię, wojnie z Turcją, która miała się zacząć od
zajęcia Krymu przez Tatarów. Krym miał być następnie oddany pod władanie
Rosji, w zamian za prawo do opanowania Mołdawii i Wołoszczyzny, co dawałoby Rzeczypospolitej dobrą pozycję wyjściową do prowadzenia krucjaty
przeciwko Turcji. Gdy sejm w 1646 r. nie zgodził się na realizację tych planów,
doszło do wybuchu powstania kozackiego dwa lata później. Władysław IV
Waza zmarł 20 V 1648 r.
w. 3 ile w zabieżeniu – tj. szczególnie w zapobieganiu.
w. 5 impreza poradna – tj. uradzone/zaplanowane przedsięwzięcie.
w. 11-12 zmierzyć / czajki – sens: wziąć na cel łodzie kozackie.
w. 15 konając – sens: doprowadzając do końca (wojnę).
w. 16-17 gdy Persa, Wenetów na suplement mając / gotowych – Persja była
wówczas w konflikcie z państwem osmańskim i szach perski namawiał Władysława IV, by przystąpił do wojny z Turcją; potencjalnym sojusznikiem była
też Wenecja, atakowana przez Turków.
w. 26-27 nierychło z tej kluby / Polska się obaczy – sens: nieprędko Polska
ocknie się po tych torturach.
w. 31-32 Po śmierci królewskiej / plaga sroga była wojny ukraińskiej – Władysław IV, jak już wspominaliśmy, zmarł 20 maja 1648 r., a konflikt zbrojny
z Kozakami rozpoczął się na przełomie kwietnia i maja (bitwa pod Żółtymi
Wodami zakończyła się 16 maja klęską wojsk polskich).
[I-J 26: „Interesant”]
w. 6 wpadniesz do tarasu – pójdziesz do więzienia.
[I-J 27: „Interregnum”]
Tytuł: Interregnum w królestwie. Konsyderacyja – tj. rozważania nad bezkrólewiem.
[I-J 28: „Job”]
Tytuł: O Jobie, świętej cierpliwości i przykładnej – biblijny Hiob, tytułowy
bohater jednej z ksiąg Starego Testamentu, wystawiony przez Boga na próbę
– pozbawiony majątku, rodziny, dotknięty trądem – nie stracił wiary, dlatego
został przez Boga nagrodzony.
[I-J 29: „Jonas”]
Tytuł: O Jonasie świętym, proroku Pańskim – Jonasz, biblijny prorok ( Jon 2).
w. 4 jak zmartwystałego tym znakiem Chrystusa – Jonasz jako prefiguracja
Chrystusa.
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[I-J 31a: „Józef ”]
Tytuł: O Józefie świętym, patryjarsze – chodzi o Józefa Egipskiego, patriarchę biblijnego. Zarządzał majątkiem Putyfara, dowódcy straży przybocznej
faraona, kiedy żona Putyfara (nieznana z imienia) oskarżyła go fałszywie
o gwałt, gdy ten opierał się jej uwodzicielskim zabiegom (Rdz 39).
[I-J 31b: „Józef ”]
Tytuł: O szpichlerzach egipskich – tegoż świętego gospodarstwo – Józef, jako
zarządca Egiptu, przewidując lata nieurodzaju, gromadził zapasy, po czym
otwierał spichlerze, gdy zaczynał się głód (Rdz 41).
w. 16 niewolne galery – gdy są ‹w› kłopotarstwie – sens: gdy w gospodarstwie pojawią się problemy, pracuje się jak na galerach.
w. 28 korbacz i gąsior – bicz i dyby.
w. 32 każdemu być torem – sens: służyć każdemu za wzór.
w. 36 przy dzielności składą – skutecznie (zarządzają) spichlerzem (składem zbóż).
[I-J 34: „Juryści”]
w. 8 czy na obrotach sprawa ma się sądzić duszna – sens: czy sprawa ma
charakter religijny i oskarżony ma podlegać torturom.
w. 16 w kwestyjach czmerze – sens: nieudolnie grzebie się w sprawie (prowadzi sprawę).
w. 26 żeby monimentów nie gryzły szerszenie – sens: żeby dokumenty sądowe nie zostały zniszczone (nie były rzucone szerszeniom na żer).
w. 29-30 „et contumeliosa” – obraźliwe.
			
zdradne faktoryja – tj. nieuczciwe pośrednictwo.
w. 32 „contra Dei praecepta” – przeciwko Boskim przykazaniom.
[I-J 35c: „Już”]
w. 1-2 Już stąd właśnie głodem mrze, / kiedy więc wilk wilka źrze – por. przysłowie: „Już to głód, gdy wilk wilka kąsa” (NKPP, „Wilk” 32).
[I-J 36: „Izba”]
w. 6 zażyje obrady – sens: będzie radosny.
w. 12 do cichej godziny bywa gęsto rzadko – sens: bardzo rzadko się zdarza,
że (w domu) jest cicho.
ROZDZIAŁ X. Na ten alfabet K
[K 2: „Kaczmarz”]
w. 1 z karbem, z kredką wierci – sens: oszukuje; por. zwrot: „Pisze podwójną kredką” (NKPP, „Kreda” 4).
[K 4: „Kaleta”]
w. 1 Kaleta jak z worka … wychodzi – sens przenośny: gdy wyda się wszystkie pieniądze.
[K 5a: „Kamieniec Podolski”]
w. 1 Kamieniec Podolski twardym jest kamieniem – położenie fortecy na
skale sprawiło, że uznawana była za najpotężniejszą warownię wschodnich
kresów Rzeczypospolitej.
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w. 3 Pan Bóg tym zawarciem tę fortecę stworzył – według legendy z woli
Boga powstała pętla na rzece Smotrycz, by stworzyć dogodne warunki do
założenia twierdzy.
w. 7 jak wilcy: wpadają do trzody, owczarnie – por. przysłowie: „Wilka do
owczarni zamknąć” (NKPP, „Wilk” 142,b), tj. powierzyć opiekę wrogowi. Ten
sam motyw niżej: S-Ś 160,1441.
w. 22 prawie aż do prasy cierpią – sens: cierpią z powodu ucisku.
[K 5b: „Kamieniec Podolski”]
w. 2 teraz go otwarli – Kamienic Podolski po oblężeniu w 1672 r. pozostawał pod panowaniem tureckim, należąc do imperium osmańskiego; powrócił
do Polski na mocy pokoju w Karłowicach w roku 1699.
w. 16 Mogoncyja – zapewne odwołanie do tego, że Gustaw Adolf podczas
wojny trzydziestoletniej, w 1631 r., opanował Moguncję bez żadnego oporu
ze strony mieszkańców.
[K 5c: „Kamieniec Podolski”]
w. 12 uchodzi z prase – sens: wyzwala się spod ucisku.
w. 15 strach ma oczy – por. przysłowie: „Strach ma [wielkie] oczy” (NKPP,
„Strach” 15a), też niżej, O 34b,5.
[K 8: „Kapłun”]
w. 4 wzbudzają więc na mazurki – sens: pobudzają do tańca.
[K 9: „Kapistran”]
Tytuł: O błogosławionym Kapistranie i o jego z Ducha Święte[go] przestrogach na Polskę – Jak Kapistran (1386-1456), włoski franciszkanin, wygłaszał
na rynku w Krakowie kazania, w których przestrzegał polskiego władcę, Kazimierza Jagiellończyka, i polski lud przed herezją oraz zbytkami życia doczesnego.
[K 10: „Kapturowe sądy”]
Tytuł: O kapturowych sądach – działały w czasie bezkrólewia, sędziowie
wybierani byli na sejmikach kapturowych. Nazwa pochodzi od czarnych kapturów noszonych przez sędziów na znak żałoby po zmarłym królu. Kończyły
swoją działalność po elekcji króla, a ich wyroki musiały być przez niego zatwierdzone.
w. 2 termin do słuszności – tj. czas wymierzania sprawiedliwości.
[K 15: „Karol V”]
Tytuł: O Karolu, cesarzu V rzymskim walecznym – Karol V Habsburg
(1500-1558), król Hiszpanii jako Karol I.
w. 3-6 Zatem synom dwiema abdykował państwa: / starszy imperyjum Ferdynand dla męstwa, / Filip wziął Hiszpany, gdzie dotąd panami / z krwi tej potomkowie żyją monarchami – Karol V zrzekł się korony cesarskiej w 1556 r. na
rzecz swojego brata (nie syna), Ferdynanda (Ferdynand I Habsburg, 1503-1564), i syna, Filipa (Filip II Habsburg, 1527-1598); dynastia habsburska
podzielona została na dwie linie: austriacką (Ferdynand I) i hiszpańską
(Filip II).
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w. 7-8 W rok z poufałości ktoś pewny napomniał, / iż swe państwa synom,
dzień własny przypomniał – być może jest to odwołanie do poświęconej Karolowi V łacińskiej elegii Jana Kochanowskiego (KOCHANOWSKI, Elegie
II 11, w. 63-66, s. 85):
			Nunc domitus longo Caesar quoque dicitur aevo
			  
Sceptra senescenti depossuisse manu.
			Et frena imperii fratri cessisse regendi,
			  
Ipse senectuti consuluisse suae.

[Teraz i cesarz, jak powiadają, znękany wiekiem sędziwym wypuścił berło z dłoni starzejącej i wodze państwa oddał bratu, na swą starość
pomnąc.]

(przekład T. Krasnosielski)

Kochanowski napisał ten wiersz po abdykacji Karola w 1556 r., a przed
jego śmiercią w 1558, a zatem rok po akcie zrzeczenia się korony cesarskiej.
w. 9 jako-ś – tj. jako żeś.
w. 11-12 gdy szubińce mijał / … swój kapelusz zwijał – sens: zdejmował
kapelusz, przechodząc obok szubienic; por. niżej, M 41b,24-25, gdzie Haur
przywołuje tę samą anegdotę.
[K 18: „Kaszel”]
w. 1 Kaszlem znak daje chłop w swej potrzebie – por. przysłowie: „Kaszle,
nie darmo to, czegoś chce” (NKPP, „Kaszlać” 4).
[K 19: „Kąty”]
w. 1 Kąty kijem pocierać – sens: poniewierać się wśród obcych; por. przysłowie: „Cudze kąty pocierać” (NKPP, „Kąt” 2).
[K 21a: „Każdy”]
w. 1 Każda bestyja wie swój czas – por. przysłowie: „Każda bestia zna swój
czas” (NKPP, „Bestia” 1).
[K 21b: „Każdy”]
w. 1-2 Każdemu swoja choroba najcięższa – por. przysłowie: „Każdemu
swoja choroba najcięższa” (NKPP, „Choroba” 17).
[K 22: „Kazać”]
w. 1-2 Kazał tu pan swemu słudze / o swej własnej posłudze – por. przysłowie: „Kazał pan, musiał sam” (NKPP, „Pan” 79).
[K 21d: „Każdy”]
w. 1 Każdy dudek ma swój czubek – por. przysłowie: „Każdy dudek ma
swój czubek” (NKPP, „Dudek” 6).
[K 23: „Kazimierz święty”]
Tytuł: O Kazimierzu Ś[więtym], królewiczu i patronie polskim – św. Kazimierz (1458-1484), syn króla Kazimierza IV Jagiellończyka, patron Polski
i Litwy, kanonizowany w 1602 r.
[K 24: „Klasztory”]
w. 14 swym żyją faworem – sens: są sobie przychylni.
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w. 32 pierwszy to jest anguł – sens: pierwsza to jest podpora.
w. 40 w Boskiej bazylice – mowa o bazylice św. Trójcy w Krakowie.
w. 43 w strukturze – tj. w bazylice.
w. 44 grób Jacka świętego w jakim jest pozorze – sens: jak wygląda grób św.
Jacka. Św. Jacek Odrowąż (1183-1257), dominikanin i misjonarz, przyczynił się do ustanowienia Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce. Grób św. Jacka
znajduje się w poświęconej mu kaplicy, wzniesionej w latach 1614-1627.
W 1700 r. Baltazar Fontana ozdobił kaplicę stiukami.
w. 46 iści swym przyznaniem – sens: przyzna.
w. 47 na Piasku – w tej dzielnicy Krakowa znajdował się zakon karmelitów trzewiczkowych.
w. 52 w nabożeństwach kierujących łódką – odwołanie do Kościoła jako
łodzi rybackiej (działalność apostolska Kościoła).
[K 28b: „Kiedy”]
w. 1-2 Kiedy kiełbasy więc po świecie latały, / gdzie teraz owe czasy podziały?
– por. przysłowie: „Gdzież się one czasy podziały, kiedy kiełbasy po świecie
latały” (NKPP, „Czas” 60b).
[K 28c: „Kiedy”]
w.1-2 Kiedy było trzeba, on odbiegł do Nieba, / odszedszy od chleba – przygoda w tym słaba – sens niejasny; może: więcej myślał o niebie niż o chlebie; por.
przysłowie: „Trzeba chleba i nieba” (NKPP, „Chleb” 194).
[K 28d: „Kiedy”]
w. 1-2 Kiedy przyjdziesz między wrony, / będziesz łybał jak i ony – por. przysłowie: „Kiedy przyjdziesz między wrony, musisz krakać jako ony” (NKPP,
„Wrona” 17a).
[K 29: „Kłamstwo”]
w. 2 tym wizerunkiem przychodzi z lekkości – sens: to dowód na lekkomyślność.
[K 30: „Klejnoty”]
w. 3 Po polsku „klejnot” – słowo ‘klejnot’ wyprowadzano z niem. klein
(‘mały/drobny’).
w. 5-6 Pstre bisiory … / … a taksa ich w mowie – sens: kosztowne stroje
nie świadczą o mądrości. Może odwołanie do przysłowia: „Niewiele mądrości
mają, którzy się w strojach kochają” (NKPP, „Strój” 16).
w. 6 sklną się szacunkiem – sens: błyszczą pod względem wartości/ceny.
[K 31: „Klorynda”]
Tytuł: O Kloryndzie, królewnie, dzielności – postać z poematu Tassa Jerozolima wyzwolona (por. obj. do A 41,tyt.). Klorynda była wojowniczką w służbie króla Jerozolimy, córką chrześcijańskiego króla Etiopii; urodziła się biała,
a matka oddała ją na wychowanie swemu słudze, muzułmaninowi.
w. 2 Różne w niej humory – zob. wyżej, obj. do C-Ć-K 29a,9.
w. 5-6 Przeto już ostatnia miłości wartować, / prawie na szylwachu muszkietu piastować – sens: ostatnia to rzecz pilnować miłości, stojąc na straży
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z muszkietem w ręku. Synap, przyszły ojciec Kloryndy, zazdrosny o żonę trzymał ją w zamknięciu; por. TASSO/KOCHANOWSKI, Jerozolima XII 22.
w. 11-12 bo się zapatrzyła / w obraz Andromedy – por. TASSO/KOCHANOWSKI, Jerozolima XII 23, oraz wyżej, obj. do A 23,tyt.
w. 16 Arset ją wychował – Arset był saraceńskim opiekunem Kloryndy.
w. 18 z której pozór dzielność był z niej stan rycerski – sens: która była wzorem dzielności dla stanu rycerskiego.
w. 20-21 lasem z nią uchodząc, z lwice opatrzności / od strachu gdy Arset
opuścił dziecięcia – por. TASSO/KOCHANOWSKI, Jerozolima XII 29-31.
w. 29 lepiej kądzielą bawić się – por. przysłowie: „Niewieścia rzecz kądziel”
(NKPP, „Kądziel” 2).
[K 33: „Kochanie”]
w. 9-10 Niezbyta miłość: kto się w nię wlepi, / abo ogłuszy, abo oślepi – por.
przysłowie: „Gdy się miłość w kogo wlepi, ogłuszy go i oślepi” (NKPP, „Miłość” 43a).
[K 34: „Kochanowski”]
Tytuł: „opera” – dzieła.
w. 5 kto jest „curiosus” – sens: kto jest ciekawy.
w. 6 „otiosus” – bezczynny / leniwy.
[K 35b: „Kogo”]
w. 1 Kogo z młodu nie stanowi cnota – sens: kogo za młodu nie powstrzyma
cnota.
[K 36: „Kur”]
w. 4 się owocu … spodziewa – sens: spodziewa się jajka, por. obj. do G 29j,5.
w. 8 do spania gabaczem – tj. natrętem niedającym spać.
w. 12 na jakiś więc rozruch musi być przyczyna – sens: przyczyną musi być
jakieś zamieszanie/niepokój.
[K 37a: „Komety”]
w. 1 Komety z buńczukiem – tj. (przenośnie) komety z ogonem.
w. 12 kompas skazuje do matnie – sens: kompas wskazuje na sytuację bez
wyjścia.
[K 37b: „Komety”]
w. 11 paryjskie nowiny – odwołanie do utworzonego w 1671 r. przez
Jean-Baptiste Colberta z polecenia Ludwika XIV Observatoire de Paris
(Obserwatorium paryskiego), które informowało m.in. o pojawianiu się
komet.
[K 38: „Kołtuny”]
w. 1 Kołtuny doktorowie nazywają pliką – kołtun (łac. plica Polonica) tworzył się na głowie z powodu braku podstawowej higieny, choć powszechnie
uważano go za chorobę reumatyczną.
w. 12 samca lub samicę na włosach ułowi – istniało przekonanie o dwupłciowości kołtuna: kołtun samiec tworzył się w jednym miejscu, był mniej
szkodliwy i uciążliwy, kołtun żeński był bardziej ekspansywny.
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w. 15 z podmiotów przysada – tj. ułomność/wada pochodząca z podrzucenia (czegoś komuś).
w. 19 sama rzecz w tym iści – sens: dowodzi to.
w. 25 wapna odrobiny – w dnie moczanowej ból powoduje gromadzenie
się kryształków moczanu, a nie wapna/wapnia.
w. 27 na płeć zepsowanie – tj. zniszczenie cery.
w. 28 na kurdyban czerwony … przypadnie – (przenośnie) skóra na twarzy
stanie się zaczerwieniona i pomarszczona.
w. 29 jak na wrzód obłowy – sens żartobliwy: jak polowanie na wrzód.
w. 31 Po junkturach te ciała w członkach namnożeniu – mowa o (w. 25-26):
wapna odrobiny / niby krupki, które rozchodzą się po stawach.
w. 33-34 Jakoś się więc za młodu w swym życiu zachował, / takie wieki na starość będziesz odprawował – por. przysłowie: „Jaki kto z młodu, taki na starość”
(NKPP, „Młodość” 12).
w. 37 ciepło przyrodzone – w teorii Hippokratesa każde ciało ożywione ma
właściwe dla siebie ciepło, które w ciągu życia stopniowo się wyczerpuje. Zdrowie uwarunkowane jest zachowaniem proporcji między ciepłem a zimnem.
w. 42 końskie łajna – wysuszone końskie odchody wykorzystywano jako
opał.
w. 44 zmysły go już zwarły – sens: zmysły go już opuściły.
w. 45 humory – por. wyżej, obj. do C-Ć-K 29a,9.
w. 51 Kołtun, gdy się wywinie, nie trzeba go drażnić – wierzono, że próba
usunięcia kołtuna spowoduje ciężką chorobę nerwową.
[K 40: „Koł”]
w. 1 Koły wokoło stanowić – sens: sporządzać ogrodzenie z pali/kołków.
[K 42: „Komu”]
w. 1-2 Komu się mięsa nie dostanie, / więc na poliwce niech przystanie – por.
przysłowie: „Komu się mięsa nie dostanie, ten na polewce niech przestanie”
(NKPP, „Mięso” 8).
[K 45: „Konający”]
w. 4-5 Są mary na pana, jak i ubogiemu: / nie ma śmierć respektu – por. przysłowie: „Śmierć nie zna prawa żadnego, bierze z panem ubogiego” (NKPP,
„Śmierć” 99).
w. 18 przez Bachusa śladą – tj. śladem Bachusa (Bachus uosobia tu pijaństwo).
[K 46: „Konfidencyja”]
w. 5-6 Wygodzić komu lub się wdać w pożyczki – / upomnijże się: w przyjaźni
nożyczki – sens: przyjaźń kończy się wraz z prośbą o zwrot długu.
w. 11 ni bańka na ledzie – sens: przyjaźń jest krucha niczym bańka; por.
przysłowie: „Bańka na wodzie” (NKPP, „Bańka” 2). Por. niżej: K 78,9; R 21,16.
[K 48: „Koral”]
w. 1 Koral … z chwastu – opis wynika z obserwacji, że koralowce kształtem
przypominają krzaczki.
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w. 2 ponosi odmiany – sens: zmienia barwę w trakcie noszenia.
w. 3 w cnocie jednaki – sens: ma takie same właściwości (zalety).
[K 49: „Kopernik”]
Tytuł: Haur zna teorię heliocentryczną; wiersz jest śladem sporu naukowego, jaki toczył się w Europie jeszcze w 1. połowie XVIII w.
[K 50: „Koronacyja” I]
Tytuł: Koronacyjej wjazd tryumfalny do stołecznego miasta Krakowa Najaś
niejszego Króla J[ego] M[ości] Augusta II w Roku Pańskim 1697, dnia 12 m[iesią]ca września – por. druki ulotne: Opisanie wjazdu Króla Imści Augusta
przed koronacyją do miasta Krakowa dnia 12 7bris A[nno] 1697 (rkps BCzart.,
sygn. 521, s. 147-148); Relacyja wjazdu solennego do Krakowa i zamku z jak
największą magnificencyją i pompą Najjaśniejszego i niezwyciężonego króla Jegomości polskiego „etc.”, księcia elektora saskiego, odprawionego dn[ia] 12 Septembris
i „consequenter praeliminaria actus coronationis opisane” [b.m. i dr., 1697]. Druki te kursowały w niezliczonych odpisach, Haur mógł posłużyć się jednym
z nich.
w. 4-5 wjazdem rozrządzeniu / w majestat Polski – sens: zarządzenie i organizacja uroczystego wjazdu dla podkreślenia majestatu (okazałości/wspaniałości) Polski.
w. 7 Pompa solenna – tj. wystawna/podniosła ceremonia/parada.
w. 14 za panowaniem cicho było w ziemstwie – sens: aby spokój był w kraju
za panowania (Augusta II).
w. 23 teatrum na Rynku – ostatnim etapem uroczystości koronacyjnej był
hołd składany królowi na Rynku krakowskim: na specjalnie przygotowanym
podium (teatrum) król odbierał uroczystą przysięgę od rajców miasta i hołd
od krakowskich mieszczan.
w. 30-31 z hieroglifikami / przodków – tj. ze znakami przodków.
w. 69 wielbłąd pozorem – na wzór wielbłądów.
w. 72 w siedzeniem jedwabne – tj. z jedwabnymi siodłami.
w. 77-78 deki / świetno wyszyte – tj. bogato wyszywane okrycia dla koni.
w. 88 dwie parze – tj. dwie pary (l. podwójna).
w. 94 jako dzięcioły – odwołanie do barwnych piór dzięcioła; por. przysłowie: „Pstry jak dzięcioł” (NKPP, „Pstry” 3).
w. 110 nie przejrzał okiem – sens: jak okiem sięgnąć.
w. 116 do roześcia gwiazdem – sens: aż do czasu, gdy (wszyscy) rozeszli się
w różne strony (gwiaździście).
w. 123 Karet cugowych – zaprzęgów składających się z sześciu lub czterech
koni, zaprzężonych parami.
w. 144 pamięcią będzie w długi wiek możnością – sens: długo pamiętać się
będzie przepych (królewskiej kuchni).
w. 146 wali się, żołnierz – sens (przenośny): żołnierz wolno maszeruje.
w. 147 Prawie sama treść – tj. wybrani/doborowi żołnierze.
w. 148 w lampartach – prawdopodobnie chodzi o skóry z rysia.
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w. 174 Kroatów kupa – zapewne chodzi o Chorwatów w służbie króla Augusta I.
w. 204 jest do przyznania w różnej nowalijej – sens: trzeba przyznać, że są
to rzeczy nowe i osobliwe.
[K 50: „Koronacyja” II]
Tytuł: „Septembris” – września.
w. 1 Kosztem królewskim były egzekwije – zgodnie ze zwyczajem pogrzeb
królewski odbywał się podczas uroczystości koronacyjnych króla-elekta,
w tym wypadku stało się inaczej: 13 września ciało Jana III znajdowało się
w Warszawie, a w Krakowie odprawiono jedynie żałobne nabożeństwo.
w. 2 po odprawionych kapłanów wilije – tj. po odprawieniu przez kapłanów
modlitw w dzień poprzedzający egzekwie.
w. 7 Ze Żmudzi biskup – Jan Hieronim Kryszpin-Kirszensztein (1654-1708), elektor Augusta II w roku 1697.
w. 9 ksiądz Kurdwanowski – Jan Franciszek Kurdwanowski (1645-1730),
kanclerz i sekretarz królowej Marii Kazimiery, ceniony kaznodzieja.
[K 50: „Koronacyja” III]
w. 1 idzie na Skałkę – w ramach ceremonii koronacyjnej królowie-elekci udawali się do bazyliki na Skałce, czyniąc pokutę za zbrodnię Bolesława
Śmiałego.
w. 5 „pompose” – wspaniale.
w. 17 chuć tałałajstwa – tj. żądza motłochu.
w. 18 niejednego pukno – sens (przenośny): niejednego uderzą/pobiją.
w. 19 między się rozbiorą – sens: rozdzielą pomiędzy siebie.
w. 22 pętlice i po sukniach gluzy – sens: guzy (znaczenie przenośne) i zniszczone ubrania.
w. 25 na swe karby jęczy – sens: skarży się na swoje rany.
w. 34 a drugim zaś miarką – sens: inni dostali mniejszą porcję.
w. 52 całością otucha – tj. w pełni dobra zapowiedź/prognostyk.
[K 50: „Koronacyja” IV]
Tytuł: „pr[aese]ntis” – łac. obecnego (bieżącego) miesiąca.
w. 7 wielki bywa konkurs – wielkie zbiegowisko ludzi.
[K 50: „Koronacyja” V]
w. 21-22 A król pasuje mieszczany krakowskie / złotego klucza sławą kawalerskie – w trakcie koronacji król, zgodnie ze zwyczajem, nadawał szlachectwo
wskazanym mieszczanom, pasując ich mieczem na kawalerów złotego klucza
/ złotej ostrogi (Eques Auratus).
w. 32 obrót żołnierza – tj. musztra.
w. 39 Armata słuszna – tj. okazałe uzbrojenie.
w. 41 Ostrwie z okowem – tj. przeszkody ułożone z okutych pni, używane
przez piechotę.
w. 55-56 Pokazał … co to jest dostatek, / a przy dostatku gotowy i statek – por.
przysłowie: „Statek czyni dostatek” (NKPP, „Statek” 9).

698

KOMENTARZE

w. 70 jako idzie dola – sens: jak biegnie dział ziemi.
w. 72 przykop ‹z› ostrożnością – sens: rowy umożliwiające wojsku ostrożne
posuwanie się naprzód.
[K 50: „Koronacyja” VI]
w. 3 niedziel kilka – tj. kilka tygodni.
[K 51a: „Kortezyjanka”]
Tytuł: Kortezyjanki z pijanicą kontrowersyja – tj. spór kobiety lekkich obyczajów z pijaczką.
w. 8 stanem nagradza w małżeństwie – sens: poprzez męża awansuje do
wyższej klasy społecznej.
w. 10 w takim grzechu – chodzi o grzech pijaństwa (w odróżnieniu od
grzechu rozpusty, jaki popełnia kortezyjanka, zachowując jednakże przy tym
trzeźwość).
w. 11 Snadna – mowa o kortezyjance.
[K 51b: „Kortezyjanka”]
w. 26 giez ultajski – sens: hultajska żądza, swawola.
[K 53a: „Kosterstwo”]
Tytuł: O kosterstwach próżnych – tj. o bezużytecznym hazardzie.
w. 1 Kosterstwa … szkodliwe – por. przysłowie: „Kosterstwo szkodliwe”
(NKPP, „Kosterstwo”).
w. 9-10 kiedy grają w karty – / … łeb odarty – por. przysłowie: „Kto rad gra
w karty, miewa łeb odarty” (NKPP, „Karty” 12).
w. 12 w worku sucho – tj. w sakiewce pusto.
w. 13 zmyją … bez mydła – sens: zmyją głowę / nawymyślają; por. obj. do
A 54,17.
w. 14 nudne sidła – tj. sidła pozbawiające siły.
w. 18 szczutkiem wziął po nosie – por. przysłowie: „Dać szczutka w nos”
(NKPP, „Nos” 7).
[K 53b: „Kosterstwo”]
w. 2 czytając z uwagą a przy dowcipie – sens: czytając uważnie i rozumnie.
[K 54: „Kostka Napierski”]
Tytuł: Kostka Napierski, buntownik w górach za Krakowem – Aleksander
Kostka-Napierski (1617-1651), przywódca powstania chłopskiego na Podhalu w 1651 r.
w. 17 z dekretu … na Krzemykach – na mocy wyroku sądu w Krzemionkach pod Krakowem dokonano egzekucji Napierskiego przez nabicie na pal.
w. 19 tracono: Marszałka – Marszałek to pseudonim jednego z przywódców powstania chłopów podhalańskich, Stanisława Łętowskiego (zm. 1651),
sołtysa Czarnego Dunajca.
w. 19-20 klechę / z góralów – chodzi o Marcina Radockiego (zm. 1651),
nauczyciela szkoły parafialnej, towarzysza Kostki-Napierskiego; w chwili
śmierci był osobą świecką, choć w młodości przyjął święcenia kapłańskie.
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[K 56a: „Kot”]
w. 1-2 Kot, gdy się komu na ramieniu łasi, / a skorpion zaś w sercu – szczerość
kwasi – por. wyżej C-Ć-K 13,4-5, i obj.
[K 56b: „Kot”]
w. 1 Kot zamorski – por. wyżej, obj. do D 16,320.
[K 57: „Kozacy”]
w. 1 Kozacy Paleja – Semen Palej (ok. 1640-1710), przywódca powstania
chłopów i Kozaków na Ukrainie.
[K 58: „Kredyt”]
w. 3 kredyt umarł – motyw śmierci uosobionego Kredyta, do której przyczynili się źli dłużnicy, popularny był w XVI-XVIII w. w ikonografii europejskiej, zwłaszcza francuskiej, niemieckiej, belgijskiej i włoskiej. Por. także
LAMENT.
[K 60: „Kradzież”]
w.1-2 Kradzież jakakolwiek, gdy zdradnie nabytym / wrócić ma iścowi prawem pospolitym – zwrócić ma właścicielowi; por. HAUR, Skład, s. 232: „Gdy
kto rzecz znalezioną u kogo kupi, a iściec się o tym dowie, tedy mają wrócone
być pieniądze, a iścizna oddana”.
			
wrócić ma iścowi – sens: zwrócić ma właścicielowi.
[K 62a: „Krew”]
Tytuł: puszczadło – tu: upuszczanie krwi; puszczadło to także narzędzie
chirurgiczne do nacinania żyły, por. niżej.
w. 1 Krew … w maju – maj uchodził za dobry czas do puszczania krwi;
por. przysłowie: „W maju zwyczajna ludzie krew puszczają: nastał miesiąc maj,
każdy o się dbaj” (NKPP, „Maj” 21).
w. 2-3 będzie znak kompasem, / w jakiej więc ochronie natury wkrzewionej –
sens: puszczona krew będzie świadczyć o cechach zakorzenionych w naturze
(usposobieniu) człowieka.
w. 4 jeśliże kolera czy melankolicznej – odwołanie do teorii humoralnej;
zob. wyżej, obj. do C-Ć-K 29a,9.
w. 7 W dniu dobrym to czynić, chronić się w tym Marsa – Mars uważany był
za planetę przynoszącą nieszczęścia, dlatego w dni pozostające pod wpływem
Marsa należało wystrzegać się pewnych czynności. Informacje o dniach feralnych podawały popularne kalendarze.
[K 62b: „Krew”]
w. 2 [Krew] na głownika pomstą sika – odwołanie do praktykowanej w sądach średniowiecznych tzw. próby zmarłego, która była rodzajem sądu Bożego: w obecności zabójcy lub pod wpływem jego dotyku otwierały się rany
i ze zwłok płynęła krew, co stanowiło niezbity dowód winy. Ten sam motyw
niżej, T 26.
[K 63: „Krokodyl”]
w. 1 Krokodylu … nie płacz – por. frezeologizm: „Krokodylowe łzy” (NKPP,
„Krokodyl” 3), tj. nieszczery płacz.
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w. 2 niech twa jadowitość obróci się w żyły – por. HAUR, Skład, s. 329: „Krokodyl jest w sobie jadowity, osobliwie we łzach”.
[K 66: „Krzyż”]
Tytuł: O Mojżeszowym krzyżu na puszczy – Mojżeszowy krzyż opleciony
był przez miedzianego węża; por. Lb 21,7-9:
I modlił się Mojżesz za ludem. I rzekł Pan do niego: Uczyń węża miedzianego a wystaw go na znak: który ukąszony wejźrzy nań, żyw będzie.
Uczynił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na znak: na którego,
gdy ukąszeni patrzyli, byli uzdrowieni.
(przekład J. Wujek)

także J 3,14-15:
A jako Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak potrzeba, aby podwyższon był Syn Człowieczy, aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny.
(przekład J. Wujek)

[K 67: „Krzysztof Kolumbus”]
w. 2 w dowcip wyśmienity – tj. niezwykle inteligentny.
w. 4 służyły mu fata – sens: los był mu przychylny.
w. 7 Był torownikiem dla ich odślepienia – sens: torował (ludożercom) drogę do oświecenia (cywilizacji).
w. 13 przecząc do nakładu – sens: odmawiając mu (Kolumbowi) funduszy
(na zrealizowanie przedsięwzięcia).
w. 15 Izabella, królowa hiszpańska – Izabela I Kastylijska/Katolicka. Królowie katoliccy, Izabela i Ferdynand, sfinansowali pierwszą podróż Kolumba
w 1492 r.
[K 71a: „Kto”]
w. 1-2 Kto dworno, strojno buduje … / … nie napiastuje – sens: kto żyje na
pokaz, nie uzbiera majątku.
[K 71b: „Kto”]
w. 4 ultajsko się niech nie parze – sens: niech się nie leni.
w. 5-6 latorośl … naginać / póki młoda – por. wyżej, obj. do Przedm.3,13.
Por też: M 42,8.
w. 9 Kańczug … zgodzi ława – sens: po chłoście (kańczugiem, prętem)
kolejną karą jest ława w sądzie (ława oskarżonych).
[K 71c: „Kto”]
w. 1-2 Kto cudze łyczko utraci, / więc to rzemyczkiem przypłaci – por. przysłowie: „Kto cudze łyczko zgubi, rzemykiem swoim przypłaci” (NKPP, „Łyko” 6).
[K 71f: „Kto”]
w. 1-2 Kto kogo, jak powinien, szanuje, / sam się wraz przy tymże obserwuje
– sens: kto należycie szanuje innych, szanuje też sam siebie; por. przysłowie:
„Szanuj sam siebie, a będą szanować ciebie” (NKPP, „Szanować” 12).
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[K 71g: „Kto”]
w. 1-2 Kto kiedy złemu folguje, / nieszczęście sobie gotuje – por. przysłowie:
„Kto nieprzyjacielowi folguje, ten sobie śmierć gotuje” (NKPP, „Nieprzyjaciel” 9).
[K 71i: „Kto”]
w. 1 Kto nie ma prawie wstydu w oczy – por. przysłowie: „W oczach wstyd”
(NKPP, „Wstyd” 11a).
[K 71o: „Kto”]
w. 1-2 Kto się już raz przeniewierzy, / nikt mu wiary nie dodzierży – por.
przysłowie: „Kto się raz przeniewierzy, temu nikt potem nie wierzy” (NKPP,
„Przeniewierzyć się”).
[K 71p: „Kto”]
w. 1-2 Kto pieski, ptaki żywi z pisku, / prawie mu to zostanie w zysku – por.
przysłowie: „Kto ptaka chowa z pisku, będzie miał ono w zysku” (NKPP,
„Ptak” 24b), tj. kto karmi zwierzęta wtedy dopiero, gdy są już bardzo głodne
(piszczą z głodu), nie osiągnie zysku.
[K 71r: „Kto”]
w. 1-2 Kto się chroni, a nieradł się dłuży, / czerstwe zdrowie takiemu posłuży
– por. przysłowie: „Kto się nie dłuży, żywot swój przedłuży” (NKPP, „Dłużyć
się” 1).
[K 71t: „Kto”]
w. 1-2 Kto sobie sam sprawić może, / drugi lepiej nie pomoże – por. przysłowie: „Co sam sprawić możesz, drugiemu nie zlecaj” (NKPP, „Sprawić” 1).
[K 73: „Ktoś”]
w. 3 w sprośniej próżności bąki strzelając – por. przysłowie: „Bąki strzelać”
(NKPP, „Bąk” 4a).
w. 11-12 sprośne paszkwile, / które są piekłem na karb – sens: sprośnymi
paszkwilami zarabia się na piekło.
			
Motyle – (przenośnie) próżniacy.
w. 13 gdy nota kto ‹z› masłocznikiem – sens: gdy ktoś śpiewa/nuci z szaleńcem/pijanym. Słowo ‘masłocznik’ pochodzi od ‘masłok’ – wywaru z ziół
o właściwościach odurzających, stosowanego przez ludy Wschodu.
w. 15-16 staniesz głownikiem, / a w garść ze świecą – sens: staniesz jako
przestępca ze świecą w garści; odwołanie do zwyczaju odprawiania publicznej
pokuty w Wielki Czwartek.
[K 71w: „Kto”]
w. 1-2 Kto sobie cudze szczęście cukruje, / ten się na życiu gorzko kuruje – por.
przysłowie: „Kto sobie cudze szczęście cukruje, ten swoje barzo gorzkie uczuje” (NKPP, „Szczęście” 33).
[K 71y: „Kto”]
w. 1-2 Kto się skorą chciwością bogaci, / prędzej jeszcze nad zamiar utraci –
por. przysłowie: „Kto się rychło źle bogaci, wszystko rychło źle utraci” (NKPP
„Bogacić się” 6).
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[K 71aa: „Kto”]
Tytuł: Wybraniec do obozu – inna wersja tego wiersza niżej, W 56.
w. 13 wojsko szykuj za kołnierzem – aluzja do wszawicy (przenośnie: wszy
– ‘wojsko’); por. przysłowie: „Za kołnierz zaleźć” (NKPP, „Kołnierz” 5).
[K 71bb: „Kto”]
w. 1 na drugiego dmucha – sens: lekceważy innych.
w. 2 zawadzi mu mucha, nadziewając brzucha – sens: gniewa się o byle co;
por. przysłowia: „Ma muchy w nosie” (NKPP, „Nos” 15a), „Dobra i mucha,
gdy wpadnie do brzucha” (NKPP, „Mucha” 5).
[K 71cc: „Kto”]
w. 1 Kto sobie nadstawia wieku – sens: kto sobie dodaje lat.
[K 71dd: „Kto”]
w. 1-2 Kto spać w nocy już nie może, / snadź dłużnika będą łoże – por. przysłowie: „Kto w nocy spać nie może, kup sobie dłużnika łoże” (NKPP, „Dłużnik” 7).
[K71ee: „Kto”]
w. 1-2 Kto się zwykł bawić bankietami, / ten czasu nie ma już z księgami
– por. przysłowie: „Kto często bankietuje, niewiele ksiąg zwartuje” (NKPP,
„Bankietować” 2).
[K 71ff: „Kto”]
w. 1-2 Kto szeroko dmucha i pryska, / taki mało w garści swej ściska – sens:
kto lekceważy wszystko i jest rozrzutny, niewiele ma pieniędzy.
[K 71gg: „Kto”]
w. 2 we środę zbędzie jajeśnicą – mowa o środzie popielcowej, pierwszym
dniu wielkiego postu.
[K 71ii: „Kto”]
w. 1-2 Kto tonie i leci z pieca, / gołego się chwyta miecza – por. przysłowie:
„Kto tonie, i gołego się miecza chwyta” (NKPP, „Tonący” 4a). Por. niżej, T 18.
[K 71jj: „Kto”]
w. 1-2 Kto toruje prosty gościniec, / za uwity więc stanie wieniec – sens (przenośny): kto przeciera szlak do nieba, jakby odmawiał różaniec; por. przysłowie: „Stanął mu za różany wianek” (NKPP, „Wianek” 12), tj. dobry uczynek
jest jak modlitwa (różany wianek). Por. DZIELOWSKI, Gościniec.
[K 71kk: „Kto”]
w. 1-2 Kto muruje – buduje, a z drzewa zaś kleci – / słusz jest na ogień, pod
strachem nanieci – por. przysłowie: „Kto muruje – buduje, kto z drzewa kleci
– ogień w domu nieci” (NKPP, „Murować”).
			
słusz jest na ogień – sens: jest odpowiedni / nadaje się na ogień.
[K 71ll: „Kto”]
Tytuł: W przygodzie przyjaciela poznać – por. przysłowie: „W przygodzie
przyjaciela najrychlej poznamy” (NKPP, „Przyjaciel” 58b).
[K 71łł: „Kto”]
Tytuł: Zabiegłość dla swego miłego pokoju – tj. troska o swój miły spokój.
w. 1 Kto przylubi zdrowie – sens: kto chce zadbać o zdrowie.
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w. 7 i nie wszytkiego chcieć, lub upodobaniem – sens: nie pragnąć wszystkiego, nawet jeśli ma się wielką ochotę.
[K 71nn: „Kto”]
w. 1-2 Kto mało jada, także i pije, / długo więc taki w swych latach żyje – por.
przysłowie: „Kto nie doje, nie dopije, ten mądrze i długo żyje” (NKPP, „Jeść” 113).
[K 71oo: „Kto”]
w. 1-2 Kto na male … przestaje, / do wygody więc dostaje – por. przysłowie:
„Kto na male przestaje, niczego mu nie dostaje” (NKPP, „Przestawać” 3).
[K 71pp: „Kto”]
w. 1-2 Kto nie może być złotnikiem, / niechże będzie kowalczykiem – por. przysłowie: „Kto nie może być złotnikiem, więc kowalem” (NKPP, „Złotnik” 3).
[K 71rr: „Kto”]
w. 1-2 Kto nie skosztował gorzkości, / niegodzien taki słodkości – por. przysłowie: „Kto nie skosztuje goryczy, ten nie będzie jeść słodyczy” (NKPP, „Słodycz” 2).
[K 71ss: „Kto”]
w. 1-2 Kto nie umie odmawiać pacierze, / niech wyjedzie żeglować za morze
– może związek z przysłowiem: „Żeglarz i gospodarz najszczerzej się Bogu
modlą” (NKPP, „Żeglarz” 3).
[K 71zz: „Kto”]
w. 1-2 Kto wygrał prawem kaczora, / bo na to łożył gąsiora – por. przysłowie:
„Kto chce wygrać kaczora, trzeba ważyć gąsiora” (NKPP, „Kaczor” 2), sens:
kto chce coś osiągnąć, musi poświęcić coś innego. Por. wyżej, S-Ś 160,457-458.
[K 71ccc: „Kto”]
w. 1-2 Kto zwykł cudzą oganiać pszenicę, / nie napełni swej pewnie piwnice
– por. przysłowie: „Cudzą pszenicę ogania, a jego wróble piją” (NKPP, „Oganiać” 1), tj. kto dba o cudze sprawy, nie zadba o swoje.
[K 71ddd: „Kto”]
w. 1 Kto ze mną jeść nie chce chleba – por. przysłowie: „Kto ze mną chleba
jeść nie chce, ja z nim i kołaczów nie będę” (NKPP, „Chleb” 132).
[K 71eee: „Kto”]
w. 1-2 Kto więc z przyrodzenia jest głupi, / w Paryżu rozumu nie kupi – por.
przysłowie: „Kto z przyrodzenia głupi, i w Paryżu sobie rozumu nie kupi”
(NKPP, „Rozum” 97d).
[K 74: „Kuczmerka”]
w. 1 Kuczmerka zwykła Wenerę pobudzić – marek kucmerka (Sium sisarum
L.), bylina uprawiana w Polsce jako warzywo o słodkich bulwach, którego
pędy wykorzystywane były jako ziele pobudzające popęd seksualny.
[K 76: „Kucharki”]
w. 1-2 Kucharki, z przechodu prędkie znajomością, / powodem do złego jakoby dawnością – sens: kucharki, wychodząc z domu, chętnie zawierają znajomości (z obcymi), co po pewnym czasie prowadzi do złego.
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w. 7 przyzwojtością – wyraz czytany czterosylabowo.
w. 14 pełne były niecki – sens (przenośny): pełno było plotek.
w. 20 ocięto rózgą jej świerzbiący spadek – sens (przenośny): dostała po
świerzbiącym (prowokującym) grzbiecie/tyłku. Por. „Świerzbi go grzbiet”
(NKPP, „Skóra” 30a), tj. prowokuje do ukarania, lekkomyślnie naraża się na
niebepieczeństwo. Por. niżej, S-Ś 126,1.
[K 77: „Kupido”]
w. 14 nikczemność gabają – sens: oskarżają o to, że jest nikczemny / niewiele wart.
[K 78: „Kupiec”]
w. 8 ich potomność się potem w kuchni nie dowarzy – sens: potomkowie nie
skorzystają potem z tego majątku.
w. 9 „mal‹e› parta” – (źle nabyte) por. przysłowia: „Male parta do czarta
pójdą” (NKPP, „Nabyć, Nabyte” 9i), por. CIC.Phil. II 65: Male parta male
dilabuntur (‘Źle nabyte źle przepada’).
			
na powietrzu bańka – por. przysłowie: „Bańka mydlana” (NKPP,
„Bańka” 1c). Por. wyżej: K 46,11 i niżej, R 21,16.
[K 79: „Kupno”]
w. 3 Pokinąć chyrchelów – sens: porzucić podstępy.
w. 7 Słowo wiatr, karta cień – pieniądze tu grunt – por. przysłowia: „Słowo
wiatr, karta grunt” (NKPP, „Słowo” 95), „Pieniądz to grunt” (NKPP, „Pieniądz” 89).
w. 8 nieomylny jest szpunt – sens: zawarcie kontraktu kończy się otwarciem
beczki z winem (szpuntu – ‘korka u beczki’).
w. 15 Skrytej uchodź sztuki – prawdopodobny sens: nie korzystaj ze sztuk
tajemnych (magii).
w. 19 traktować z słusznością – sens: pertraktować / układać się sprawiedliwie.
w. 21 Zamków na powietrzu nie buduj – por. obj. do A 38,29.
[K 80: „Kurcyjusz”]
Tytuł: O Kurcyjusie, rzymskim rycerzu dawnym – mowa o powstaniu
Jeziora Kurcjusza (Lacus Curtius) na Forum Romanum. W wersji Liwiusza
(LIV.7,6,1‒6.) w 362 r. z powodu trzęsienia ziemi lub z innej przyczyny zapadł się środek Forum i nie można było owego dołu zasypać. Jeśli rzymska
republika miała trwać wiecznie, należało poświęcić coś, co jest źródłem jej
potęgi. Wtedy to Marek Kurcjusz, młodzieniec wyróżniający się na wojnie,
zapytał, czy Rzym dysponuje czymś lepszym niż męstwo i miecz. Następnie
przywdział pancerz, wsiadł na konia i rzucił się w przepaść.
[K 81: „Kurcyjusz Kwintus”]
Tytuł: – Kwintus Kurcjusz Rufus (Quintus Curtius Rufus; (I w. p.n.e. /
I w. n.e.), historyk rzymski, autor biografii Aleksandra Wielkiego: Historia
Aleksandra Wielkiego w dziesięciu księgach ( Historiarum Alexandri Magni libri
decem). Był przez długi czas przedmiotem ostrej krytyki. Obok wielu głupstw

OBJAŚNIENIA

do s. 230-232 / 232-236 • [K 76 – L-Ł 4ł]

705

jego dzieło zawiera mnóstwo wartościowych informacji. Godne zaufania są
np. jego wiadomości o instytucjach Macedonii, zaczerpnięte niewątpliwie od
jakiegoś macedońskiego autora.
[K 86: „Kwiaty”]
w. 7 Ludzie jak kwieciem są wyobrażeni – por. Ps 102(103),15: „Człowiek,
jako trawa dni jego, jako kwiat polny, tak okwitnie” (tu i zaraz niżej przekład
J. Wujek).
w. 9-10 niby okazałość / do pajęczyny stosuje się trwałość – por. Ps 89(90),9:
„lata nasze jako pajęczyna będą poczytane”.
ROZDZIAŁ XI. Na literę L[-Ł]
[L-Ł 1: „Łabędź”]
w. 1-2 Łabędź wtedy dopiero więc śpiewa, / kiedy swojej śmierci się spodziewa – por. przysłowia: „Łabędź, kiedy umiera, tedy pięknie śpiewa” (NKPP,
„Łabędź” 1a). Motyw popularny od starożytności (np. OV.Met. 14,429-430).
Por. POTOCKI, Argenida, s. 91: „łabędzie przed śmiercią smutne nucą treny”; HAUR, Skład, s. 333.
[L-Ł 4a: „Łacno”]
w. 1-2 Łacno dobrego może zepsować, / niżeli złego masz naprawować – por.
przysłowie: „Zły dobrego rychlej zepsuje, niż dobry złego naprawi” (NKPP,
„Zły” 13a).
[L-Ł 4f: „Łacno”]
w. 2 jako uść potem winę – sens: jak uniknąć winy.
[L-Ł 4h: „Łacno”]
w. 1-2 Łacno kiedy jest w czym przebarczać, / niż pracą, przemysłem dostarczać – sens: łatwiej grymasić, niż zdobyć/osiągnąć coś własną pracą.
[L-Ł 4i: „Łacno”]
w. 1 Łacno złemu o wykręty – por. wariant tego przysłowia niżej, L-Ł 4l.
w. 2 ile z franty – tj. zwłaszcza z frantami (oszustami).
[L-Ł 4j: „Łacno”]
w. 1 Łacno wstrętem bywa o przyczynę – sens: łatwo dawać odpór pytaniu
o przyczynę. Por. wariant tego przysłowia niżej, L-Ł 4ł.
[L-Ł 4k: „Łacno”]
w. 1-2 Łacno o krzemień w polu, bo się nie zmieni, / kiedy na dorędziu krzesiwo w kieszeni – por. przysłowie: „Łacno w polu o krzemień, kiedy krzesiwo
u pasa” (NKPP, „Krzesiwo” 1).
[L-Ł 4l: „Łacno”]
w. 1 Łacno złemu zawsze o wykręty – por. wariant tego przysłowia wyżej,
L-Ł 4i.
[L-Ł 4ł: „Łacno”]
w. 1 Łacno bywa wstrętem więc o przyczynę – por. wariant tego przysłowia
wyżej, L-Ł 4j.
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[L-Ł 8: „Łakomstwo”]
w. 7 w marnym stoi mieniu – sens: cieszy się złą sławą.
[L-Ł 9: „Łakotliwy”]
w. 2 flakowe książki – chodzi o część żołądka przeżuwaczy, składającą się
z wielu cienkich fałd, na podobieństwo kart książki.
[L-Ł 11: „Łapa”]
w. 1 Łapę … niedźwiedź w czerwcu zawsze liże – por. przysłowie: „Łapę jak
niedźwiedź lizać” (NKPP, „Niedźwiedź” 9), tj. przymierać głodem.
[L-Ł 12b: „Łaska”]
w. 1 Łaska pańska bez datku – por. przysłowie: „Łaska pańska bez datku
nic nie jest” (NKPP, „Pan” 116).
w. 4 nie masz prawie i smaku – sens: obejdziesz się smakiem.
w. 5 łaska pstrym koniem – por. przysłowie: „Łaska pańska na pstrym koniu jeździ” (NKPP, „Pan” 118a).
w. 9 Słowne fury bez skutku – tj. obietnice bez pokrycia.
[L-Ł 14: „Łaszt”]
w. 2 nie na luterską … wiarę – por. przysłowie: „Chwieje się jak luterska
wiara” (NKPP, „Luter” 2).
[L-Ł 16b: „Łatwiej”]
w. 1-2 Łatwiej bywa każdemu pytanie, / niźli owemu na odpowiedzenie –
por. przysłowie: „Łacniej pytać, niż odpowiadać” (NKPP, „Pytać” 12).
[L-Ł 16c: „Łatwiej”]
w. 1-2 Łatwiej się jeden od drugiego psuje, / aniżeli się potem naprawuje – por.
przysłowie: „Łatwiej popsuć, niż naprawić” (NKPP, „Psuć” 2).
[L-Ł 16d: „Łatwiej”]
w. 1-2 Łatwiej pozbyć ile złego, / niż utrzymasz co dobrego – por. przysłowie:
„Łacniej pozbyć złego, niż dochować dobrego” (NKPP, „Zły” 24).
[L-Ł 17: „Lata”]
w. 1-2 Lata więc piszą na papierze, / wyraźniejsze są w ptaku pierze – sens:
gęsie pióra przez lata używane do pisania są bardzo zniszczone i trudno przeczytać pismo.
[L-Ł 19: „Ławki”]
w. 6-7 jak kawek / gadki rozmowy – tj. rozmowy o głupstwach.
[L-Ł 21: „Lekce kogo ważyć”]
w. 4 niedźwiadka – powszechnie niedźwiadkiem nazywano skorpiona.
Por. obj. do C-Ć-K 13,4-5.
w. 11 golić bez mydła – por. przysłowia: „Goli bez mydła” (NKPP, „Golić” 4), tj. oszukuje; „I strzyże, i goli” (NKPP, „Golić” 7), o człowieku obłudnym.
[L-Ł 22: „Lekarski żywot”]
w. 1 Lekarski żywot mizerny – por. przysłowie: „Lekarski żywot nędzny”
(NKPP, „Lekarz” 8).
w. 2 z pijaństwa przymiot – syfilis (przymiot) jako skutek pijaństwa.
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w. 5 trzeba się w życiu miernym zachować – sens: trzeba być w życiu wstrzemięźliwym.
[L-Ł 23a: „Lekarstwo”]
w. 1 według kompleksyjej – zgodnie z typem temperamentu; zob. wyżej,
obj. do C-Ć-K 29a,9.
w. 4 zabiegiem pleury – tj. zapobieganiem zapaleniu płuc (pleura – ‘opłucna’).
w. 10 „syntexis” – osłabienie/wycieńczenie.
			
„nausea” – nudności.
			
„hectica” – wysoka gorączka.
w. 14 dźwigać musi fury – sens: musi dużo dźwigać.
w. 16 Hipokrat – Hippokrates z Kos (ok. 460‒370 p.n.e.), najsłynniejszy
lekarz starożytności. Swoje metody leczenia opierał przede wszystkim na obserwacji, długiej praktyce i umiejętności stawiania właściwej diagnozy. Nauki
Hippokratesa i jego szkoły zebrano w ponad 50 pismach medycznych, które
znamy pod nazwą Corpus Hippocrateum / Hippocraticum.
[L-Ł 23b: „Lekarstwo”]
w. 9 chłop je‹st› rzepa – por. przysłowie: „Chłop jak rzepa” (NKPP, „Chłop”
30), tj. zdrowy.
[L-Ł 24b: „Lekarz”]
w. 1 ile są w polu – sens: gdy znajdą się na polu bitwy.
[L-Ł 26a: „Leniuch”]
w. 1-2 Leniuch niesporo zwyczajnie robi – / dwojaka praca, nim co dorobi –
por. przysłowie: „Leniwy dwa razy robi” (NKPP, „Leniwy” 42).
[L-Ł 28: „Lenny”]
w. 2 w oczach kupno, a w uszach odwagę – zapewne chodzi o nadawanie
ziemi za zasługi wojenne.
[L-Ł 26c: „Leniuch”]
w. 2 na co się znijdzie – sens: do czego się zabierze.
[L-Ł 29: „Leopold”]
w. 1 Leopold, cesarz rzymski – Leopold I Habsburg (1640-1705), prowadził wojnę z państwem osmańskim; w 1683 r. zwrócił się o pomoc do Jana III
Sobieskiego.
[L-Ł 30a: „Lepiej”]
w. 1-2 Lepiej bez szlachectwa do cnoty, / niżeli do szlachectwa bez cnoty –
por. przysłowie: „Lepsza cnota bez szlachectwa niż szlachectwo bez cnoty”
(NKPP, „Szlachcic, Szlachta” 4g).
[L-Ł 31: „Lepsze”]
w. 1 Lepsze … dmuchanie – por. przysłowie: „W garść chuchać” (NKPP,
„Garść” 4), tj. obejść się smakiem.
[L-Ł 30d: „Lepiej”]
w. 1 Lepiej się grzechu … warować – sens: lepiej wystrzegać się grzechu.
[L-Ł 32a: „Lepszy”]
w.1-2 Lepsza cnota… – por. wyżej, obj. do C-Ć-K 14,1.
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[L-Ł 32b: „Lepszy”]
w. 1-2 Lepszy żywot łyczany, taka o tym mowa, / niżeli śmierć jedwabna
i złotogłowowa – por. przysłowie: „Lepszy żywot łyczany niż jedwabna śmierć”
(NKPP, „Żywot” 9).
[L-Ł 33: „Łgarz”]
w. 1 Łgarzów … Pan Bóg karze – por. przysłowie: „Łgarze Pan Bóg karze:
jeśli nie mrozem, tedy powrozem” (NKPP, „Łgarz” 6).
[L-Ł 36: „Lew”]
w. 3 Boskim jest mścicielem – w Nowym Testamencie Boga porównywano
z lwem; por. Am 3,8: „Lew zaryknie: któż się nie zlęknie? Pan Bóg mówił: któż
prorokować nie będzie?” (przekład J. Wujek).
w. 5 piorun go…mija – Klaudiusz Elian (AEL.Nat.anim. 12,7) wspomina,
że Egipcjanie kojarzyli lwa z Hefajstosem (który wyrabiał pioruny dla Zeusa)
i z Heliosem, ze względu na jego ognisty charakter i siłę; stąd zapewne wierzenie, że lwa omijają pioruny.
[L-Ł 38: „Lichwiarz”]
w. 10 przy majętnościach pług mając progiem – por. przysłowie: „Długi wyprzęgają pługi” (NPKK, „Pług” 9).
[L-Ł 40: „Lisie futro”]
w. 1-2 Lisie futro – pomknij się, kunie – przed stół siedzieć, / sobolowi – za
stół, baran – za piec leżeć – por. przysłowie: „Lisie, pomknij się, kuno, przed
stół, sobolu, za stół, a ty, baranie, za piec” (NKPP, „Lis” 23). Gości przyjmowano w domach w zależności od statusu społecznego, którego wyznacznikiem bywało noszone futro. I tak, uboższa szlachta chodziła w baranicach
i futrach z lisów, sobole futro nosili bogaci goście i tym należało się najlepsze traktowanie.
w. 3-4 Lis więc zwyczajnie grzeje, kuna zdobi, lecz ch‹ł›odzi, / sobol w sobie
udatny, baran wszy zgoła płodzi – por. przysłowie: „Lis grzeje, kuna chłodzi,
sobol zdobi, baran wszy płodzi” (NKPP, „Lis” 17).
[L-Ł 42a: „List”]
w. 2 prawie dowodne – tj. prawdziwie doskonałe.
[L-Ł 43: „Lód”]
w. 1 wąż po ziemi słynie – sens: wąż sunie po ziemi, wydając dźwięk.
[L-Ł 44: „Loret”]
Tytuł: O Lorecie, domku Pannej Maryjej, Bogarodzice Przenaświętszej,
przeniesieniu, w którym się urodziła i w swej świątobliwości wychowała w Nazarecie Galilei palestyńskiej, prawie w centrum świata – Domek Loretański
(wł. Santa Casa, pol. Święty Dom), zbudowany w Loreto w 1294 r. z kamieni pochodzących z Nazaretu; legenda mówiła o cudownym jego przeniesieniu z Galilei. Obecnie znajduje się w środku Bazyliki della Santa Casa,
której budowę zakończono w 1587 r. Był wzorem dla wielu podobnych budowli sakralnych w całej Europie. O Domku Loretańskim pisał też HAUR
w Składzie, s. 429-430.
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[L-Ł 47: „Lotona”]
Tytuł: O Lotonie bogini – Leto / Latona, grecka bogini, matka bliźniąt:
Apollona/Feba (uznawanego za boga słońca i życia) i Artemidy/Diany
(uznawanej za boginię księżyca i śmierci).
w. 5 Febus – przydomek Febus (łac. Phoebus), oznaczający dosłownie:
‘Błyszczący/Jaśniejący’, w poezji często występuje jako samodzielne imię
Apollona, bóstwa oczyszczającego od zmaz oraz boga światła i słońca, często
utożsamianego z samym słońcem.
w. 11-12 Których jest rodzaj na horyzontach / w powietrzu górnym, bo są
w obrotach – mowa o słońcu i księżycu; słońce jest tu ciałem niebieskim, które
się porusza.
w. 14-16 są do przyznania ich kreaturze. / Wiedzieć należy o wszechmocności
/ Twórcy wszechrzeczy i wielmożności – sens: trzeba docenić to, że Latona wydała ich na świat, ale też pamiętać, że to Bóg jest twórcą wszechrzeczy.
[L-Ł 48: „Łowić”]
w. 1 Łowić trzeba sobie, kotku – por. przysłowie: „Łów sobie, kotku” (NKPP,
„Kot” 59).
[L-Ł 49: „Lucyper”]
w. 1 Lucyper światłość swoją stracił – Lucyper/Lucyfer, jeden z upadłych
aniołów. Lucyfer (Lucifer) – ‘Niosący światło’ (łac. lucem – ‘światło’ + ferre –
‘nieść’); Lucyper (Luciper) – ‘Tracący światło’ (łac. lucem + perdere – ‘stracić’).
[L-Ł 50: „Ludwik Czternasty”]
w. 1 Ludwik król Czternasty – Ludwik XIV (1638-1715), król Francji
i Nawarry z dynastii Burbonów, „Król-Słońce”. Przeprowadził wszechstronne
reformy w państwie, mające na celu umocnienie władzy absolutnej. Anulowanie edyktu nantejskiego w 1685 r., gwarantującego równouprawnienie innowierców, doprowadziło do kryzysu wewnętrznego i konfliktów z państwami
protestanckimi. Haur jako katolik poparł tu działania francuskiego króla.
			
rycerską mężnością – za panowania Ludwika XIV Francja prowadziła liczne wojny – z Austrią, Hiszpanią, państewkami niemieckimi, Anglią
i Holandią – dzięki którym doszło do poszerzenia jej terytorium i umocnienia wpływów w Europie. Znacząca była także ekspansja kolonialna Francji.
w. 11-12 Gdy spór heretyków – wyczyścił gadzinę, / z państwa wyrugował,
uwolnił ojczyznę – odwołanie edyktu nantejskiego stało się przyczyną masowej emigracji francuskich hugenotów do Prus, Szwajcarii, Holandii i Anglii.
w. 13 stąd tytuł wysoki – króla nazywano Ludwikiem XIV Wielkim (Louis
XIV le Grand).
w. 26 w herbie są lilije, dane mu są z Nieba – dynastia Burbonów, z której
wywodził się Ludwik XIV, miała w herbie lilie (fleur-de-lis): 3 żółte lilie na
błękitnej tarczy.
w. 33 Żołnierz stanowiskiem w ciągnieniu swych cichych – sens: przemarsze
wojsk nie powodują strat.
w. 34 są prawie nad inszych – sens: są prawdziwie lepsi od innych.
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[L-Ł 53: „Lud”]
w. 1 Ludzie – tj. ludziom.
[L-Ł 52b: „Ludzkość”]
w. 3 ludzkością sobie dewinkujesz – sens: zjednasz sobie życzliwością.
[L-Ł 56: „Lukrecyja”]
Tytuł: O Lukrecyjej, Rzymiance – Lukrecja, córka Spuriusza Lukrecjusza,
żona Lucjusza Tarkwiniusza Kollatyna, została zgwałcona przez Sekstusa
Tarkwiniusza. Opowiedziała o tym zajściu ojcu, małżonkowi i dwóm jeszcze
mężczyznom, nakazując im pomszczenie swojej śmierci, po czym popełniła
samobójstwo. Wydarzenia te stały się początkiem powstania zakończonego
wypędzeniem Tarkwiniuszy i upadkiem władzy królewskiej w Rzymie. U Liwiusza (1,57,6‒59,6) Lukrecja popełniająca samobójstwo w obronie honoru
staje się wzorem rzymskiej kobiety zamężnej (matrona), której naczelną cnotą
jest czystość.
w. 4 niemałe różności – tj. duże nieporozumienia.
w. 5 Choć pogańska, jest to wzorem dla czystości, statkiem – sens: jest wzorem
rozwagi i czystości (dziewictwa).
[L-Ł 57: „Luterska wiara”]
w. 4 złamawszy wota dla mniszki – Marcin Luter (1483-1546), zanim ostatecznie zerwał z Kościołem katolickim, był mnichem w zakonie augustianów,
miał też żonę, Katarzynę von Bora (1499-1552), i sześcioro dzieci. Katarzyna
uciekła z klasztoru, by poślubić Lutra – to od niej wyszła inicjatywa małżeństwa. Była jego małżonką przez 20 lat.
[L-Ł 60: „Łyko”]
w. 1 Łyka by drzeć, kiedy się darzą – por. przysłowie: „Drzeć łyka, kiedy
się drą” (NKPP, „Łyko” 4a), tj. każda czynność ma swoją porę; łyko lipowe,
pozyskiwane wiosną, służyło chłopom do wyrobu butów.
[L-Ł 61: „Łyszczyński”]
Tytuł: O Łyszczyńskim, ateuszu srogim, który przed śmiercią na swój paszkwil „publice” rewokował – Kazimierz Łyszczyński (1634-1689), były jezuita,
został skazany za ateizm na podstawie napisanego przez siebie traktatu filozoficznego De non existentia Dei (O nieistnieniu Boga) i stracony na rynku
Starego Miasta w Warszawie.
			
„publice” rewokował – publicznie/oficjalnie odwołał.
ROZDZIAŁ XII. Na literę M
[M 1b: „Mieć”]
w. 1 Ma chleb rogi, a bieda zaś nogi – por. przysłowie: „Chleb ma rogi, a nędza nogi” (NKPP, „Chleb” 26b), tj. sytość czyni człowieka odważnym, a bieda
tchórzliwym.
[M 2: „Machiawel”]
Tytuł: Machiavela pisma – mowa o traktacie Niccolò Machiavellego
(1469-1527) Il principe (Książę) z 1513 r.
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[M 3: „Mahomet”]
w. 3 zmyślnego gołębia, bo od złego ducha – tj. fałszywego gołębia, w przeciwieństwie do gołębia, który jest symbolem Ducha świętego.
w. 7 znijdzie im na wątku – sens: zejdą z wytyczonej drogi.
[M 6: „Magielona”]
Tytuł: O Magielonie, królewnie włoskiej – francuski romans rycerski z połowy XV w. opowiadał o przygodach Piotra z Prowansji i uprowadzonej przez
niego Magielony. Ok. roku 1570 powstał anonimowy polski przekład, znany
z edycji późniejszych, a zatytułowany: Historyja o Magielonie, królewnie neapolitańskiej.
w. 4 z pierścienia zguby – do nieszczęścia kochanków przyczynił się kruk,
który ukradł podarowane Magielonie pierścienie.
[M 7b: „Magnes”]
Tytuł: „fusius” – obszerniej.
w. 1 w wielu cnotach dzielny – sens: (ma) wiele pożytecznch właściwości /
(jest) skuteczny.
w. 11 mieć go zawsze w żużel – niejasne; może jest to wskazówka, żeby
przechowywać magnes w żużlu, który ma w sobie pozostałości żelaza, i w ten
sposób chronić jego właściwości.
w. 13-14 W czwartej edycyjej doczyta się więcej, /w mej wydanej księdze
o tymże słynącej – nie wiadomo, o jakiej edycji pisze Haur. Ostatnią wydaną drukiem jego książką był Skład abo skarbiec, w którym nie ma informacji
o „kruszcach, metalach, o drogich kamieniach” (w. 15).
[M 8b: „Majętność”]
w. 9 z cudzych prac się liżą – sens: podlizują się komuś / pokornie zabiegają
o czyjeś łaski.
w. 31-32 „Democritus” … / naśmiewa się – Demokryt z Abder (ok. 460-370
p.n.e.), jeden z najwybitniejszych filozofów starożytnych, twórca atomizmu.
Nazywany był „śmiejącym się filozofem / śmieszkiem”, jako że cechował go
optymizm i radosne podejście do życia.
w. 35 Heraklit … żal przynosi – Heraklit z Efezu (ok. 535-475 p.n.e.), jeden
z jońskich filozofów przyrody. W przeciwieństwie do Demokryta nazywano
go Ciemnym oraz „filozofem płaczącym” ze względu na niejasny styl, pełen
alegorii i aforyzmów, a także samotny tryb życia.
[M 9a: „Małżeństwo”]
w. 5 ile te wieki – tj. szczególnie teraz / w tych czasach.
w. 13 do stanu w oku miej bystrość – sens: bacznie obserwuj stan małżeński.
[M 11a: „Mały”]
w. 1-2 Mała choć iskierka, gdy się więc znieci, / aż ogień z komina na wylot
wyleci – por. przysłowie: „Mała iskierka wielki pożar wznieci” (NKPP, „Iskra” 6).
[M 12: „Malarstwo”]
w. 2 kto jej użyć umie pozorem – sława – sens: kto umie (wzorowo) malować, jest sławny.
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[M 11c: „Mały”]
w. 1-2 Małych złodziejów zwykli więc wieszać, / a większych, znacznych
w gorsze popuszczać – por. przysłowie: „Małe złodziejki wieszać, a wielkie
puszczać” (NKPP, „Złodziej” 17c).
w. 3-4 I sam się snadnie zwykł bąk wyplątać, / a biedna mucha w te sidło wplątać – por. przysłowie: „Prawo jak pajęczyna: bąk się przebije, mucha uwięźnie”
(NKPP, „Prawo” 28).
w. 6 sztuka szkody – tj. duża (poważna) szkoda.
[M 11d: „Mały”]
w. 1-2 Mała rzecz wiele pomoże, / zaszkodzić ze złości może – por. przysłowia: „Mała rzecz podczas wiele pomoże”, „Mała rzecz podczas wiele zaszkodzi” (NKPP, „Rzecz” 20 i 21).
[M 13: „Malowany”]
w. 1-2 Malowane chociaż są sztuki, / prostakom więc służą z nauki – por.
przysłowie: „Malowanie prostakom stoi za czytanie” (NKPP, „Malowanie” 2);
nawiązanie do dydaktycznej funkcji obrazu, który zastępował słowo.
[M 14: „Ma być”]
w. 1 Ma-li być ciepło jako łój, / niechże już będzie oraz znój – por. przysłowie:
„Mali być ciepło, niechże będzie znój” (NKPP, „Ciepło” 19).
[M 15: „Mało”]
w. 1-2 Mało dać komu – wstyd znosi, / siła zaś dać – żal przynosi – por.
przysłowie: „Mało dać wstyd, a siła żal” (NKPP, „Dać” 87).
[M 16b: „Mamka”]
w. 2 w pomiernym zawsze życiu – sens: żyjąc skromnie.
[M 17: „Manifest”]
w. 5 przyzwojtego – wyraz czytany czterosylabowo.
w. 11-12 Sława też przy cnocie osobliwym punktem, / już w sobie zawiera poć
ciwością szpuntem – sens (ogólny): cnota pilnuje, by chęć sławy nie zwalczyła
uczciwości.
[M 18: „Mandat”]
w. 7 nie mieć lekce – sens: nie lekceważyć.
w. 7-8 bo cię prędko zmyją / jak po mydle w łaźni – por. obj. do A 54,17.
[M 20: „Marnie”]
w. 2 rujnę – wraz czytany dwusylabowo.
[M 21: „Margać”]
w. 1-2 Marga ‹z› niesmakiem nieuk łaciną – / lepsze pierogi, gdy z cielęciną –
por. przysłowie: „Marga łaciną by martwe cielę ogonem” (NKPP, „Łacina”6).
			
marga … łaciną – sens: źle mówi po łacinie.
			
łaciną – tu mowa o włoskich potrawach.
[M 22: „Mars”]
w. 2 ile na nieśmiałych prawie jak mściwy – sens: szczególnie mści się (Mars)
na bojaźliwych.
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[M 24: „Mary”]
Tytuł: „Memento mori” – por. wyżej, obj. do D 54c,10.
[M 25: „Masłonicka natura”]
w. 1 Masłonicka natura, jadowita żółć – odwołanie do teorii humoralnej,
w której nadmiar żółci powodował gniew i złość; zob. wyżej, obj. do C-Ć-K
29a,9.
[M 26: „Masło”]
w. 1 Masło okrasne do wygody potraw – tj. masło do okraszania potraw dla
polepszenia ich smaku.
[M 27: „Maślonka”]
w. 1-2 Maślonka więc poruszy ducha, / zatwardziałość z dawności brzucha –
mowa o przeczyszczających właściwościach maślanki.
[M 28: „Maszkary”]
Tytuł: O maszkarach mięsopustnych – tj. o karnawałowych przebierańcach.
w. 5 Monstra niecnót wszelkich dokazują grzechem – karnawałowe/zapustne zabawy bywały krytykowane, a nawet potępiane przez Kościół.
w. 8 larwa z anioły – tj. karnawałowa maska (przebranie) przedstawiająca
anioła.
w. 10 wytchnie marnych goliardów – sens: (maska) opadnie z marnych
(złych) aktorów.
[M 29: „Matematyka”]
Tytuł: O matematyce gwiazdarskie‹j› – chodzi o wiedzę o gwiazdach, tj.
naukę gwiazdarską, czyli astronomię łączoną zwyczajowo z astrologią.
w. 1 „ars” – sztuka.
w. 2 z efemerydesów – efemerydy (gr. ἐφήμερος [efémeros] – dosłownie: ‘jednodniowy / dzienny’; łac. ephemeris/ephemerida) to tabelaryczne dane (wyliczenia) dotyczące położenia ciał niebieskich.
w. 11 Własnością się dzieje – sens: zależy od właściwości (położenia planet).
[M 31: „Mazur”]
w. 1-2 Mazur pod Chocimiem ściął Turczyna. „Tyś to kudła! / Nie ciebiem
ci się bał, tylko tego twego pudła” – por. GWAGNIN, Kronika, s. 156:
Gonił Turczyn Mazura, bo się bał zawoja. Gdy mu spadł, rzecze Mazur: „O już dobra moja. Nie ciebiem się ja, mydłku, bał, ale twego pudła”.
Przypadłszy, utnie mu łeb. „Pójdźże, panie kudła”.

[M 32: „Mąż”]
w. 3 prędko na kieł wziena – por. przysłowie: „Wziąć na kieł” (NKPP, „Kieł”
2), tj. zawziąć się / postawić na swoim.
w. 9 Co dalej, to gorzej – por. przysłowie: „Im dalej, tym gorzej” (NKPP,
„Daleko” 8b). Por. niżej: S-Ś 160,25; W 39b,10,14.
w. 12 dojmie do żywości – sens: dopiecze do żywego / dokuczy.
w. 32 by ją dobrze wezbrał – sens: by ją dobrze zbił (kijem).
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w. 40 pocznie ją smarować – sens: zacznie ją obijać kijem; por. przysłowie:
„Kijem smarują po grzbiecie” (NKPP, „Kij” 32).
w. 43 Ślubiąc w polepszeniu – sens: ślubując poprawę.
[M 33: „Medyjatorowie”]
w. 11 nie wsidlić w jakie obwinienie – sens: nie obciążyć winą.
w. 15-16 Lepsza chuda zgoda, ile przy słuszności, / niźli tłuste prawo przywieść do jedności – por. wyżej, obj. do A 53,5.
[M 34: „Meluzyna”]
Tytuł: O Meluzynie z domu Lozanów we Francyjej – XIV-wieczny romans
o tajemniczej pannie wodnej, Meluzynie, ukazywał początki francuskiej dynastii Lusignanów. Polską wersję legendy wydał w 1569 r. Marcin Siennik pt.
Historia wdzięczna o szlachetnej a pięknej Meluzynie, jednak żaden z egzemplarzy pierwodruku nie dotrwał do naszych czasów. Zob. HISTORIA O MELUZYNIE.
w. 3 monstrum znosiła – Meluzyna w każdą sobotę podczas kąpieli zamieniała się w monstrum o wężowym ogonie.
w. 6 ślepym afektem Rajmund przychodzi – mąż Meluzyny nie dotrzymał
obietnicy i podejrzał ją podczas sobotniej kąpieli.
[M 35: „Memorare”]
Tytuł: „Memorare novissima et in aeternum non peccabis” – por. wyżej, obj.
do G 36b, tyt.
[M 36: „Mehmet”]
Tytuł: Mehmed, cesarz turecki – sułtan turecki, Mehmed II Zdobywca
(1430-1481), wsławił się zdobyciem Konstantynopola (1453 r.) i doprowadził do ostatecznego upadku imperium bizantyńskiego.
			
o jego akcyjach „An[no]” 1456 – Haur opowiada nie do końca udokumentowaną historię, mówiącą o okrucieństwie sułtana, a przekazaną przez
Mattea Bandella (1484-1561). W jednej z nowel, wzorowanych na Dekameronie Boccaccia (Novelle, X), Bandello opisuje okrucieństwo Mehmeda wobec
greckiej branki Irenei. Motywy zaczerpnięte z włoskich nowel (Bandellego,
Boccaccia,Castiglionego) wykorzystywane były powszechnie przez polskich
pisarzy barokowych, Haur mógł skorzystać tu z jakiegoś zbioru facecji.
[M 38: „Melankolija”]
w. 1-2 Melankolija … by wnętrzny mól / gryzie – melancholia w dawnej
medycynie traktowana była jak choroba objawiająca się głębokim smutkiem
i depresją i mająca swe źródło w zaburzeniu równowagi pomiędzy humorami,
przy czym w organizmie melancholika przeważała tzw. czarna żółć; zob. wyżej, obj. do C-Ć-K 29a,9. Por. także przysłowie „Każdy ma swego mola, co go
gryzie” (NKPP, „Mól” 1), tj. swoje zmartwienie/kłopot, oraz niżej, M 79,14.
w. 11 alkiermes i serdeczną wódkę – tj. nalewkę nasercową.
[M 39b: „Mennica”]
w. 7 stempel – tu: stempel menniczy, tj. przyrząd, który jest wykorzystywany do bicia monet.
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w. 9 niech z królestwa w cudze kraje nie wychodzą – mowa o wywożeniu dobrego polskiego pieniądza za granicę i o spekulacji polską walutą w XVII w.
w. 12 z przekupy Żydzi stąd wyprowadzają – dorabiający się na drobnym
handlu (przekupie) Żydzi wyprowadzają pieniądze za granicę; Żydów powszechnie też obwiniano o fałszowanie monety.
w. 15 „Ratione” – na mocy rachunku/obrachunku / dzięki obliczeniom.
			ligi wiedzieć kupcy mają – sens: kupcy mają znać ligatury (ligi),
czyli domieszki innym metali w monetach z kruszców szlachetnych (próby)
(żeby zwalczać złą monetę).
[M 40: „Merkuryjusz”]
w. 1-2 Merkuryjusz … / na czas obrotnym kieruje umysłem – tu Merkury
jako bóg handlu i zysku, czyli ludzi przedsiębiorczych/obrotnych.
[M 41a: „Męstwo”]
w. 3-4 Mężnemu szczęście, powaga / sercem ojczyźnie pomaga – por. przysłowie: „Mężnemu szczęście pomaga” (NKPP, „Mężny” 3).
[M 41b: „Męstwo”]
w. 1-3 przy swym rozgarnieniu / mają być darskie … / … subiekta – sens: mają
to być jednostki dzielne i dobrze zorganizowane, w zgodzie z naturą i wiedzą.
w. 4 z tej dyrekcyjej sposobne obiekta – sens: należy zapewnić odpowiednie
nauczanie (przedmioty nauczania).
w. 11 w Filipie pierwszym, w królu macedońskim – ponieważ niżej (w. 13)
Haur wspomina o Aleksandrze, wnioskujemy, iż mowa tu o Filipie II, a nie
Filipie I z dynastii Argeadów, którego daty panowania nie są nawet znane
(mniej więcej 2. połowa VII w.). Filip II Macedoński (382-336 p.n.e.), król
Macedonii (panował w latach: 359‒336), ojciec Aleksandra, twórca potęgi
Macedonii; podbił wybrzeża macedońsko-trackie i opanował kopalnie złota
w Tracji, co legło u podstaw potęgi gospodarczej państwa; przebiegły polityk.
w. 12 Żył w ostrożności – sens: żył rozważnie.
			
Amilkar z kartaińskim – chociaż wielu kartagińskich wodzów nosilo to imię, ze względu na wzmiankę (w. 13) o Hannibalu domyślamy się, że
autor ma tu na myśli Hamilkara Barkasa (ok. 275‒228 p.n.e.), ojca Hannibala.
Amilkar objął dowództwo floty kartagińskiej na Sycylii (247), po czym dokonał kilku udanych akcji wojskowych przeciwko Rzymianom. Negocjował
pokój kończący I wojnę punicką.
w. 16 rezolucyja przy szczęściu, wyniosłość – sens: odwaga, której towarzyszy szczęście, warunkuje zachowanie godności (w walce).
w. 17 Fabijus – Fabiusz Maksymus Werrukozus Kunktator (280-203
p.n.e.), konsul (233, 228, 215, 214, 209), dyktator (221, 217), cenzor (230),
ojciec konsula (213); wódz rzymski z czasów II wojny punickiej wsławiony
przede wszystkim zręcznym stosowaniem taktyki walki defensywnej. Nazywano go Scutum Romae (‘Tarczą Rzymu’).
w. 21 Karol był Piąty – Karol V(I) Habsburg (1500-1558), król Hiszpanii;
cesarz rzymski.
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w. 23 szubienicę mijał – Haur już wcześniej przywołał tę anegdotę (K 15,
11-12).
w. 25 „Salve” justycyja – (łac. salve iustitia) witaj, sprawiedliwości.
w. 27 Salomon – biblijny prorok (ok. 1000 p.n.e., zm. ok. 931 p.n.e.), król
Izraela, syn i następca króla Dawida. W żydowskiej tradycji uchodzi za autora
Księgi Eklezjastesa, Pieśni nad pieśniami i Księgi Przysłów.
w. 29 Wespezyjanusz był w bogactwie możny – Wespazjan (Titus Flavius
Vespasianus), (9‒79 n.e.) cesarz rzymski (panował w latach: 69‒79), założyciel dynastii Flawiuszów. Wspierał finansowo i wynagradzał pisarzy. Wzniósł
w Rzymie świątynię Pokoju, olbrzymi posąg Apollina i zapoczątkował budowę Koloseum. Z czasów jego reformy podatków, polegającej m.in. na wprowadzeniu podatku od publicznych toalet, pochodzi powiedzenie pecunia non
olet (‘pieniądze nie śmierdzą’).
w. 30 Daryjusz także, lecz w szczęściu swym próżny – Dariusz I Wielki, por.
D 7.
w. 31 Zygmunt, król Polski – Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski
i wielki książę litewski oraz król Szwecji (w latach 1592-1599).
w. 33 Władysław Czwarty – Władysław IV Waza (1595-1648), syn Zygmunta III.
w. 37 w użytku torem – tj. wskazówką do wykorzystania.
[M 9b: „Małżeństwo”]
w. 1 czy z można ma się dwoić stadło – sens: czy małżeństwo ma prawo nie
zgadzać się / toczyć spory między sobą.
w. 7 jeśli różnością – sens: jeśli się kłócą.
w. 8 jak z wróblem na dachu – por. Ps 101(102),8: „Nie spałem i zstałem się
jako wróbl sam jeden na dachu” (przekład J. Wujek).
w. 13 Słabość nie wynurzać – sens: nie wyjawiać słabości.
[M 42: „Matka”]
w. 8 naginać latorość – por. wyżej, obj. do Przedm.3,13.
w. 11 w przemysł … z Bachusem – sens: oddając się pijaństwu.
w. 19 Urząd malowany – pozorny/powierzchowny porządek.
[M 43: „Mężowie”]
w. 3 Nie dziwić z żoną – sens: nie obwiniać żony / nie gniewać się na żonę.
w. 5 uść z nią okazyjej – sens: uniknąć z nią (z żoną) awantury.
[M 44: „Miara”]
w. 1 „Miarą, miarką!” – koci w marcu miauczą – por. przysłowie: „Miarą,
kotek mówi” (NKPP, „Kot” 63), tj. mruczy.
[M 45b: „Miasta”]
Tytuł: „Fusius” – por. wyżej, obj. do M 7b,tyt.
[M 47: „Mierzyć”]
w. 1-2 Mierzy łakoma każdemu chciwość prasą – / uchodzić, by takową nie
być zarazą – sens: chciwość to cecha, która może zadręczyć, lepiej jej unikać.
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[M 50a: „Miesiąc”]
Tytuł: „Fluxus et refluxus maris” – przypływ i odpływ morza.
w. 5-6 Arystoteles w tym się omylił, / nie zgadł przyczynę, stąd się przesilił
– według legendy (notujemy ją w dziele greckiego autora [PROCOP.Bell.
8,6,20], ale była potem powszechnie znana) Arystoteles, nie mogąc wyjaśnić
tajemnicy pływów morskich w cieśninie Euripos na Morzu Egejskim (między
Eubeą a Attyką), utopił się w jej wodach.
[M 50b: „Miesiąc”]
w. 2 do pogód na czas śliski – sens: (księżyc) przynosi niepewną (śliską)
pogodę.
w. 3 rodzajom jednak rzy‹m›skim – niejasne; może chodzi o uprawy (rodzaje) pochodzące z cieplejszego klimatu (włoskiego), którym szkodzi zła
pogoda, uwarunkowana położeniem księżyca.
w. 4 ile gdy w znaku polskim – sens: jeśli oddziałuje na polskie ziemie.
[M 50c: „Miesiąc”]
w. 1-2 Miesiąc ma do rodzaju te osobliwe cnoty / natury swej dzielnością,
przychylne obroty – sens: natura księżyca jest taka, że skutecznie wpływa na
uprawy, gdy znajduje się w przychylnej im fazie (obrotach).
[M 51: „Mięsopust”]
w. 11 jak na Łysą Górę – Łysa Góra jako miejsce rozpusty; por. przysłowie:
„Gdzie karczma, tam prawie i Łysa Góra” (NKPP, „Łysa Góra” 2).
			
upstrzywszy swe larwy – sens: przystroiwszy maski karnawałowe.
[M 52: „Mietła”]
w. 1 Mietła na niebie – tj. kometa (miotła/ogon, czyli warkocz komety).
Por. niżej, S-Ś 160,1347.
w. 2 kogoś wymiecie jak domowa śmieci – ukazanie się komety na niebie
wróżyło wojnę i kataklizmy.
w. 5 gorzej jak od hordy – sens: gorzej niż spustoszenia czynione przez hordę tatarską, tj. Tatarów najeżdżających ziemie polskie od XV do XVIII w.
w. 6 bicz … Boży – (łac. flagellum Dei) Biczem Bożym zwano Attylę, wodza
Hunów, por. wyżej, obj. do A 50,tyt.; przenośnie: kara Boska.
[M 54a: „Miłość”]
w. 5-6 Dama w swej żądzy, a szczęście w karty, / jak pańska łaska – prawie
tylko żarty – por. przysłowie: „Miłość panieńska, szczęście w karty, łaska pańska i krasa róży – niedługotrwałe rzeczy” (NKPP, „Pan” 117a).
w. 12 w rząd dzielozyjej – sens: rządzić zazdrością.
w. 13-14 miłość o bojaźń nie stoi: / kto nie w kochaniu, nigdy się nie boi – por.
przysłowie: „Miłość z bojaźnią nie stoi – nie miłuje, kto się boi” (NKPP, „Miłość” 79b).
[M 55: „Milczenie”]
w. 1 Milczenie młodego, starego ozdoba – por. przysłowie: „Milczenie –
młodego ozdoba” (NKPP, „Milczenie” 16).
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[M 56: „Miłujący”]
w. 2 się rachują jako Żydzi – por. przysłowie: „Kochajmy się jak bracia,
rachujmy się jak Żydzi” (NKPP, „Brat” 24).
[M 57: „Miłosierdzie”]
w. 2 nie potrzeba słusznością temu precz – sens: nie trzeba odmawiać temu
słuszności.
[M 60: „Minucyje”]
Tytuł: O minucyjach rocznych matematycznych – minucje to kalendarze
z przepowiedniami i prognostykami.
[M 61a: „Młody”]
w. 1 Młode lata, rozum stary – por. przysłowie: „Młode lata rozum stary”
(NKPP, „Rozum” 87a).
[M 61b: „Młody”]
w. 3 Młodości wszegdy bujna i trudna – por. przysłowie: „Młodość bujna
do rządu trudna” (NKPP, „Młodość” 30).
[M 62a: „Młódź”]
Tytuł: – por. wyżej, obj. do G 36b,tyt.
w. 1 gmerać…w kału – grzebać w kałuży.
w. 6-7 na twarzy ozdoby, bez nosa / będzie monstrum – opis następstw chorób wenerycznych (kiły).
[M 62b: „Młódź”]
w. 2 jak się zdarzą – sens: jak się im poszczęściło.
w. 5-6 cielęciem w kraje pojechał do cudzych, /wołem się zaś wrócił – por.
przysłowie: „Kto cielęciem wyjedzie, wołem do domu wróci” (NKPP, „Cielę” 14).
[M 63: „Młyny”]
w. 1 na prowent młynarzom – zysk dla młynarzy.
w. 2 stochmalka – na dom – mączny pył osadza się na ścianach młyna.
			
maście – świniarzom – odwołanie do zwyczaju trzymania świń
w młynach, gdzie pozostawało dużo odpadów, takich jak otręby i plewy; świnie w ten sposób tuczono, żeby obrastały w tłuszcz (maść).
[M 65: „Mocny”]
w. 1-2 Mocny jest w siłach, możniejszy w dostatku – / szkatuła zawsze przemoże w przypadku – por. przysłowie: „Lepszy, kto mocniejszy nie w siele,
w szkatule” (NKPP, „Mocny” 3c).
[M 66: „Moc”]
w. 4 śliski to impet szczwałem biegać z góry – sens: niebezpieczny/ryzykowny to ruch cwałem zbiegać z góry.
w. 7 pamięć o narowy – sens: pamiętać o zwyczajach.
w. 19 szyny śrubować upadkiem natury – sens: przymocowywać śrubą obręcz na kole wozu, jeśli się zużyje.
w. 20 do grobu pewne będą fury – sens: pewny będzie przewóz na cmentarz
(do grobu).
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w. 24 siłą kinąć – sens: rzucić z wielką siłą.
w. 26 plac w rycerstwie; obozowe puki – tj. miejsce pojedynku, obozowe
awantury.
w. 37 Nie lada statek – tj. godna podziwu rozwaga.
[M 67a: „Mody”]
Tytuł: „Moribus antiquis” – ENN.Ann. 500 [ex libris incertis]: moribus
antiquis res stat Romana virisque – „Obyczajami dawnymi i ludźmi wielkimi
Rzym stoi” (przekład W. Kornatowski). Fragment ten przetrwał u Augustyna
(AUG.Civ. 2,21,3), który powołał się na Cycerona.
w. 1 Modami zbywają teraźniejsze wieki – sens: obecne czasy obfitują
w mody.
w. 2 w niestfornym niestatku – tj. w niesfornej lekkomyślności.
w. 11 co inszego w myśli, inaczej językiem – por. przysłowie: „Co w myśli,
to i na języku” (NKPP, „Myśl” 2).
[M 69: „Monety”]
w. 6 z prac substancyja – tj. majątek pochodzący z pracy.
[M 70: „Morze”]
w. 10 Jak z matni dochodzi – sens: gdy wyciąga się (z wody) sieć.
w. 17 Protekcyja morza przy świętym Germanie – niejasne: żaden ze świętych katolickich czy prawosławnych o tym imieniu nie był patronen marynarzy bądź rybaków.
w. 18 świętym Mikołaju – Mikołaj z Miry (270-343), święty katolicki
i prawosławny, był patronem m.in. żeglarzy i rybaków.
w. 24 do ratunku istność – sens: obecność (na morzu) osób potrzebujących
pomocy.
[M 71: „Moskiewski kraj”]
w. 3 palmy więc chrześcijańskie w swej wonnieją Lidze – odwołanie do faktu,
że w 1686 r. prawosławna Rosja dołączyła do Ligii Świętej przeciwko imperium osmańskiemu.
w. 9 na smoka – popularna w literaturze staropolskiej metafora państwa
tureckiego jako smoka.
[M 72: „Moskiewski poseł”]
Tytuł: O pośle moskiewskim w Warszawie podczas wojny – wojna polsko-rosyjska toczyła się w latach 1654-1667. Rosja najechała Rzeczpospolitą pod
pretekstem pomocy powstaniu Chmielnickiego, które wybuchło w roku
1648. Jej bezpośrednią przyczyną był traktat w Perejasławiu, na mocy którego
Ukrainę przyłączono do Rosji. Moskiewski poseł, Wasyl Buturlin (†1565),
dyplomata i wojskowy, przybył z poselstwem na Ukrainę (nie do Warszawy)
w 1654 r. z zamiarem przekonania Kozaków do przyjęcia protekcji cara.
w. 8 z chciwości się badają – sens: z wielkiej żądzy wypytują.
w. 15 bo to kole w oczy – por. przysłowie: „Prawda kole w oczy” (NKPP,
„Prawda” 76). Ten sam motyw niżej, P 110,7; U-W 13,3.
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w. 19 Czy gaworzyć posłowi ‹w› ostatek hołowie? – czy z najważniejszą osobą miałbym mówić na końcu? Haur próbuje odtworzyć język (ukraiński),
jakim posługiwał się poseł moskiewski.
w. 23-24 Co mi za rzecz przed światy, bym komu przodkował, / które gdy
przejrzawszy, cóż bym już drukował – sens: co przyszłoby mi z tego, że udostępniłbym komuś moją księgę przed opublikowaniem jej drukiem / co wydrukowałbym, gdyby wszyscy znali już moje dzieło.
[M 73: „Moskiewski komendant”]
Tytuł: O moskiewskim komendancie w Wilnie będącym podczas wojny
„A[nno]” 1655 – po odbiciu Wilna z rąk moskiewskich przez wojska polskie
w 1661 r. ówczesny komendant, słynący z okrucieństwa kniaź Daniło Myszacki (?-1661), został skazany na śmierć przez ścięcie, a wyrok wykonał jego
kucharz.
w. 2 w tyraństwie był tor – (moskiewski komendant) sprawował rządy jak
tyran.
w. 5 Jan król Kazimierz – Jan II Kazimierz Waza (1609-1672), król Polski
i wielki książę litewski w latach 1648–1668, tytularny król Szwecji do 1660
z dynastii Wazów, syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki.
w. 8 serca mu przybyło – niejasne znaczenie w tym kontekście; może: serce
mu podskoczyło (ze strachu).
w. 11 „Ty mene ścinaty! – ścinaj mnie!
[M 75: „Mścić się”]
w. 2 przypłacisz worem – sens: zapłacisz za to (pieniędzmi z worka, sakiewki). Por. niżej, Z-Ż-Ź-S 16,9-10; Z-Ż-Ź-S 87,28.
[M 76: „Mściwy”]
w. 1 Mściwy dwojako bywa karany – por. przysłowie: „Kto się mści, dwakroć bywa bity” (NKPP, „Mścić się” 2a).
[M 77: „Muchy”]
w. 2 żeby dla płech nie było ciżby – sens: żeby nie było dużo pcheł.
w. 10 cierpcu przyłożyć – sens przenośny: uzbroić się w cierpliwość.
[M 78: „Mur”]
w. 1 Muru … głową nie przebijesz – por. przysłowie: „Głową muru nie przebijesz” (NKPP, „Głowa” 58).
[M 79: „Muzy”]
Tytuł: O Muzach helikońskich – Helikon, masyw górski w Beocji, uważany
był za siedzibę Apollona i Muz; na jego stoku biło źródło Hippokrene, u podnóża zaś – Aganippe, oba dawały natchnienie poetyckie.
			
do stadła – tj. dla stadła małżeńskiego (dla małżonków).
w. 6 ile tychże czasów jak w upominku – sens: szczególnie w obecnych czasach jest ich (dam-Muz) mało/niewiele.
w. 14 mól – por. wyżej, obj. do M 38,1-2.
w. 15 do stanu – tj. do stanu małżeńskiego.
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w. 15-16 na bębnie kości / są ślepą fortuną – w warunkach polowych, gdy
nie było stołu do gry, w kości grano na bębnie.
w. 16 składem do złości – sens: (jest to) wspólnota (małżeństwo) skłonna
do złości.
w. 18-19 w trunku wodę / w używaniu – głowę dla swej zarazy – sens: Muzy,
żeby zachować młodość, muszą mieszać trunek (zarazę) z wodą.
w. 20 szpecą prazy – prawdopodobnie chodzi o odór alkoholu.
[M 80: „Muzyka”]
w. 3 Ma w sobie dzielność – sens: ma w sobie moc.
w. 4 niesnask do rozdwojenia – tj. niechęć (brak niesnasek) do nieporozumień.
w. 8 Święta Cecylija – św. Cecylia z Rzymu († ok. 230 r.), dziewica, męczennica chrześcijańska, patronka muzyki kościelnej, organistów i muzykantów.
w. 11-12 przez alamire, befabemi, cesolfaut, / delasolre effami przy tym gesolreut – oznaczenia tonów w muzyce dawnej.
w. 13 gradusem w tych tonach – tj. stopniem w tonacji muzycznej.
w. 14 przez partesy powodem – tj. dzięki nutom.
w. 16 więc w akademijach wchodzi dla promocyjej – muzyki nauczano
w Akademii Krakowskiej.
w. 20 była ryba jeźdźcem morzem Aryjonowi – według legendy Arion, słynny śpiewak z wyspy Lesbos (VII w. p.n.e.), napadnięty podczas podróży morskiej przez korsarzy, wyprosił, by przed śmiercią pozwolono mu ostatni raz
zaśpiewać. Zwabiony śpiewem delfin uratował go z morskich głębin i zaniósł
na swoim grzbiecie do Koryntu. Por. wyżej, obj. do D 15,7.
w. 23-24 I Orfeusz także tą swą harmoniją / zwierzęta przywabił z wdzięczności melodyją – mityczny muzyk i poeta, który swoim śpiewem obłaskawiał
dzikie zwierzęta.
[M 82: „Myślistwo”]
w. 2 bliźniego z ochroną w szkodzie dyskrecyja – sens: polując, trzeba mieć
na względzie to, by nie wyrządzać szkody bliźniemu.
w. 9 Co tobie niemiło, drugiemu nie czynić – por. przysłowie: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło” (NKPP, „Czynić” 36); Tob 4,16: „Czego byś nienawidział, abyć kto inny czynił, patrz, abyś ty drugiemu nie czynił” (przekład J.
Wujek).
w. 12 w każdych prawie sądach zachodzą procesy – mowa o procesach wytaczanych przez gospodarzy przeciwko myśliwym niszczącym pola uprawne.
w. 16 czy się stoi zając – sens: czy trafia się zając.
[M 83: „Myszy”]
w. 1-2 Myszy znacznie szkodzą, nawet tańcują, / kiedy kota nie masz
w domu, nie czują – por. przysłowie: „Myszy tańcują, gdy kota w domu nie
czują” (NKPP, „Mysz” 36). Por. ten sam motyw niżej, N 69c,1-2, oraz S-Ś
160,1069-1070.
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[M 84: „Mżyć”]
w. 1 Mżyj bez myśli – sens: śnij, nie zaprzątając sobie głowy myślami.
w. 2 z prace użyć po trudach – sens: odpocząć po trudach pracy.
ROZDZIAŁ XIII. Na literę N
[N 3: „Naciężej”]
w. 1-2 Naciężej się raz ochynąć, / prawie może śmiele płynąć – sens: najtrudniej się zanurzyć, potem można już płynąć.
[N 4: „Na cudzym”]
w. 1-2 Na cudzym wozie wczasu używaj, / więc tego piosnkę wesoło śpiewaj
– por. przysłowie: „Kto na czyim wózku jeździ, tego piosnkę śpiewa” (NKPP,
„Pieśń” 4b).
[N 5: „Na drzewo”]
w. 1 Na drzewo pochyłe żaby skaczą – por. przysłowie: „Na pochyłe drzewo
i żaby skaczą” (NKPP, „Drzewo” 38b).
w. 2 jako więc na sowę wrony kraczą – por. przysłowie: „Kracze jak wrony
na sowę” (NKPP, „Wrona” 13e).
[N 6: „Nadzieja”]
w. 1 Nadzieja tu jest jeśli omylna – por. przysłowie: „Nadzieja często omyla”
(NKPP, „Nadzieja” 16).
[N 7b: „Nagrobek”]
w. 1 Nagrobek … zaszedł gruntowny – sens: znajduje się solidny nagrobek.
[N 8a: „Nagrobek autora”]
Tytuł: Nagrobek autora samego na czas swój przyszły: Jakubowi Kazimierzowi Haurowi, baronowi i ekonomowi J[ego] K[rólewskiej M[ości] – zob. „Wprowadzenie do lektury”, s. 10.
			
nad swym snopkiem przy herbie – rodzina Haurów otrzymała indygenat z rąk Jana Kazimierza Wazy, a w herbie dynastii Wazów znajduje się
snopek (od niego pochodzi nazwa dynastii: vase – ‘snopek / wiązka rózeg’).
motto: „Ora et labora – adderit tibi Deus sine mora” – ‘Módl się i pracuj,
a Bóg pojawi się przy tobie bezzwłocznie’; dewiza św. Benedykta: Ora et labora et lege, Deus adest sine mora (‘Módl się, pracuj i czytaj, a Bóg pojawi się
natychmiast’). Por. niżej, Eph. 3,tyt.
w. 2 póki czerstwość z aurorą – sens: dopóki dopisuje zdrowie o poranku.
w. 9-10 wydałem … / … z tej dowodnej próby – sens: wydałem (ekonomiję),
czerpiąc z własnego doświadczenia.
w. 12-13 właściwe gawędy, / gdy były bez początku – sens: pożyteczne poradniki, które (jednak) pozbawione były początku (tj. nie były dobrze rozplanowane/ułożone).
w. 14 dopieroż tu o końcu nawet z omieszkaniem – sens: odczuwając zawód,
że brak końca (w poradniku).
w. 33 Tysiąc sto i czterdzieści kilka lat już Polszcze – Haur liczy zapewne powstanie państwa polskiego od założenia Gniezna przez legendarnego Lecha.
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w. 45 Dzianottów – rodzina Dzianottich (wł. Gianotti) uzyskała indygenat w 1662 r.; otrzymał go Piotr Dzianotti z rąk Jana Kazimierza. Zob. „Wprowadzenie do lektury”, s. 9, oraz wiersz poświęcony Piotrowi Dzianottiemu,
s. 344-355.
			
Dzibonich – włoski ród Gibboni.
[N 8b: „Nagrobek autora”]
Tytuł: „Fusius” – por. wyżej, obj. do M 7b,tyt.
w. 12 gdy z napasne[go] prawa złością swą dowiodły – prawdopodobnie
po śmierci pierwszej żony, Agnieszki Furmankowiczówny (właściwa forma
nazwiska, w opracowaniach niekiedy błędna: Furmankiewiczówna) – córki
krakowskiego kupca sukiennego (zob. „Wprowadzenie do lektury”, s. 9-10) –
która wniosła Haurowi w posagu kamienicę w Krakowie na ul. Floriańskiej,
autor wszedł w konflikt prawny z jej rodziną.
w. 14-15 nabyłem się ckliwych / napaść – sens: byłem przedmiotem przykrych napaści.
w. 43 Lepsze jest „Chwała Bogu!” niżeli „Da-li Bóg!” – por. przysłowie:
„Lepsze chwała Bogu niż dali Bóg” (NKPP, „Bóg” 328).
w. 44 lepszy bywa chleb z masłem niżeli kozi róg – por. przysłowie: „W kozi
róg zapędzić” (NKPP, „Koza” 67), tj. postawić kogoś w trudnej sytuacji.
[N 8c: „Nagrobek autora”]
w. 3 „-wic” nie mam albo „-ski” – pierwsza końcówka odojcowska jest charakterystyczna dla rodów bojarskich na Rusi Kijowskiej i w Księstwie Moskiewskim, druga – dla polskich nazwisk szlacheckich. Ten sam motyw por.
niżej, N 92.
w. 11 Nie można wymówić – sens: trudno opowiedzieć/opisać.
[N 9: „Nagroda”]
w. 4 ciężki … sztych – tj. poważne niebezpieczeństwo; por. frazeologizm:
„wystawić na sztych [kogo]”.
w. 8 ile w różności – tj. jeszcze bardziej w nieodwzajemnieniu (miłości).
[N 10: „Na kogoś”]
w. 1-2 Na kogoś tu snadź przymówka, / a na się więc ani słówka – por.
przysłowie: „Na drugiego przymówka, a na się ni słówka” (NKPP, „Przymówka” 1).
w. 8 z lichotą włada słowie – sens: wypowiada złe/marne/nędzne słowa.
[N 11: „Na końcu”]
w. 1-2 Na końcu języka dojdziesz miejsca – / dojedzie gościńcem – por. przysłowie: „Na końcu języka droga” (NKPP, „Język” 41a).
[N 14: „Na male”]
w. 1-2 Na male wprzód spróbować, / kto by nie chciał szkodować – por. przysłowie: „Na male ma próbować, kto się boi szkodować” (NKPP, „Próbować” 4).
[N 15: „Na nierychły”]
w. 1-4 Nierychło-ś wstał, panie pasternaku, / więc głód będzie w gmachu,
nieboraku, / w obiad – późno, już nie dowre w garnku. / Nie posiłek kiedy nie
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z poranku – pierwsze wersy wiersza są aluzją do zaawansowanego wieku pana
młodego i związanych z tym problemów fizjologicznych.
w. 11 cuchnie już różnością – sens: dochodzi do nieporozumień.
w. 12 starcom żyć próżnością – sens: starcy muszą pogodzić się z tym, że ich
wysiłek będzie daremny (próżny).
w. 14 trudno z młodą do jej społeczności – sens: trudno współżyć z młodą.
w. 17-18 Notuj zdolność dla pojazdu sworzeń, / jako długo w zagon będzie
korzeń – aluzja seksualna.
[N 17: „Na placu”]
w. 1-2 Na placu prawdę mawiają: / starzy ją na stół stawiają – por. przysłowia: „Nie pod misy te prawdy, co już spadły z stoła”; „Wyłożyć prawdę na
talerz” (NKPP, „Prawda” 51, 164). Por. ten sam motyw niżej, P 110,9.
[N 19: „Na poły”]
w. 1-2 Na poły tam są rzeczy postanowione, / jeśli w jaką skórę nie są obwinione – niejasne; może chodzi o księgę i obłożenie jej w skórę, co symbolicznie
wieńczy dzieło.
[N 22: „Narcyzus”]
w. 1 Narcyzus dla swej wzgardy – Narcyz (łac. Narcissus), odrzucając uczucia wszystkich dziewcząt, naraził się bogom, którzy sprawili, że zakochał się
we własnym wizerunku, odbitym w wodzie, i umarł z tęsknoty; na jego grobie
wyrosły kwiaty – narcyzy.
w. 2 dla Echo wzdychania – Narcyz nie zwracał uwagi na ujęte jego urodą
nimfy, m.in. odtrącił miłość nimfy Echo.
w. 3 woda będzie sucha – być może Haur miał na myśli to, że Narcyzowi
nie udało się dotknąć swego odbitego w wodzie oblicza, jakby wody nie było
(była sucha).
[N 25: „Na ten”]
w. 1 Na … frasunek posilny trunek – por. przysłowie: „Na frasunek dobry
trunek” (NKPP, „Frasunek” 7).
[N 26: „Natręt”]
w. 4 dla swojej kuchnie ochraniając śliże – sens: oszczędzając na rybach
w swojej kuchni.
w. 5 Kuchnia bez kosztu strawie się przewlecze – sens: obejdzie się bez wydawania pieniędzy na kuchnię.
w. 6 folga mieszkowi, bo już nie wyciecze – sens (przenośny): nastąpi ulga dla
domowych wydatków.
w. 9-10 Kogo na obiad … nie proszą, / takiego gościa za drzwi go wynoszą
– por. przysłowie: „Gdzie kogo nie proszą, tam go kijem wynoszą” (NKPP,
„Prosić” 8).
[N 27: „Natura”]
w. 1 Natura jest ludzka wizerunkiem kwiatom – sens: natura ludzka jest
jak kwiat.
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w. 2 młodość wonią rzewni – sens: młodość porusza pięknym zapachem.
w. 2-3 starym zaś latom / odchodzi pozorem – sens: człowiek na stare lata
zmienia wygląd (jak więdnący kwiat).
w. 5 Melankolik duma, choleryk się gniewa – odwołanie do teorii humoralnej; zob. wyżej, obj. do C-Ć-K 29a,9.
w. 11 Wilgotnej naturze pokarm suchy płuży – zob. wyżej, obj. do C-Ć-K
29a,9.
w. 15 nie przeładuj fury – sens (przenośny): nie przesadzaj / nie nadużywaj
czegokolwiek.
w. 16 gruntuj swoje rury – sens: wzmacniaj kości.
[N 28: „Nauka”]
w. 5 Kropla kamień przejmie – por. przysłowie: „Kropla wydrąża kamień”
(NKPP, „Kropla” 2a).
[N 29: „Na wojnie”]
w. 3-4 Wojna jako woda – jednemu da, drugiemu bierze, / jeden się zbogaci,
a dziesiąty ‹z› upadkiem żebrze – por. przysłowia: „Wojna jako woda: jednemu da, drugiemu bierze”, „Wojna jednych bogaci, a drugich uboży” (NKPP,
„Wojna” 51a i b).
[N 30: „Najgorsze”]
w. 1-2 Najgorsze będą suknie u krawca, / kuśnierski kożuch, boty u szewca
– por. przysłowia: „Najgorsze buty u szewca”, „Najgorsza suknia u krawca”
(NKPP, „Szewca” 15b i c).
[N 31b: „Naleźć”]
w. 1-2 Najdą przyganę ludzie, / gdy na zamianę w budzie – sens niejasny;
może chodzi o budę jarmarczną i rywalizację między jej użytkownikami, którzy krytykują towar tego, kto po nim budę przejmuje.
[N 32: „Na złość”]
w. 1-2 Na złość czynić umyślnie komu, / oba ten rosół użyją w domu – por.
przysłowie: „W rosole być” (NKPP, „Rosół” 3), tj. znaleźć się w trudnej sytuacji.
[N 33: „Neptunus”]
w. 8 na czas jasny – tj. podczas ładnej pogody.
[N 34: „Nic”]
w. 1 Nic gorszego: gdy chłop chudy spanoszeje – to dmucha – sens: gdy ubogi chłop wzbogaci się (stanie się panem), lekceważy innych; por. przysłowie:
„Nie masz nic sprośniejszego, jako gdy z chłopa pan się stanie” (NKPP, „Pan”
136c).
[N 35: „Nie będzie”]
w. 2 dwornie nicują prawdę – sens: elegancko / obłudnie fałszują prawdę.
[N 37: „Nie czekać”]
w. 1 Nie czekają jednego dwa – por. przysłowie: „Nie czekają jednego dwa”
(NKPP, „Czekać” 32b).
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[N 40: „Nie cieszyć się”]
w. 1 Nie cieszyć się z ludzkiego nieszczęścia – por. przysłowie: „Z nieszczęścia
się cudzego nie ciesz” (NKPP, „Nieszczęście” 34).
[N 41a: „Nie czynić”]
w. 2 nie rzecz – sens: to niedorzeczne.
[N 43a: „Nie dbać”]
w. 1-2 Nie dbać o gwiazdy wiele, / kiedy świeci miesiąc śmiele – por. przysłowie: „Nie dbam o gwiazdy, kiedy księżyc świeci” (NKPP, „Gwiazda” 11).
[N 44: „Nie dać”]
w. 1-2 Nie da więc honor przodem / chyba jednym zawodem – sens: samo
stanowisko/urząd nie zapewni jednocześnie poczesnego miejsca.
[N 48: „Nie dospać”]
w. 1 Nie dospać trzeba, kto chce mieć chleba – por. przysłowie: „Nie dospać
trzeba, kto chce mieć chleba” (NKPP, „Chleb” 158).
[N 49: „Nie dostać”]
w. 1 Nie dostać placu – sens: jeśli boisz się stanąć do walki/sporu.
[N 51: „Nie drażnić”]
w. 1 Nie drażnij baby! – por. przysłowie: „Nie drażnij baby” (NKPP, „Baba”
40a).
w. 1-2 Nabędziesz żaby / na Łysej Górze – sens: czarownica na Łysej Górze
zamieni cię w żabę.
[N 52: „Nie odnawiać”]
w. 1-2 Nie odnawiaj … sobie więc bolu – / nie przeskoczysz tego tak skoro dołu
– sens: nie martw się wciąż, skoro i tak w końcu nie unikniesz śmierci / skoro
i tak w końcu umrzesz (dół – ‘grób’).
[N 53: „Nie doganiać”]
w. 2 prędzej trafi do ławy – niejasne; może chodzi o radę miejską (ławę),
do której wybiera się mieszczan na podstawie zasług (w sensie ironicznym).
[N 54: „Nie dopiero”]
w. 1 Nie dopiero w starości pohamować się w złości – por. przysłowie: „Nierychło w starości chcieć poprzestać złości” (NKPP, „Starość” 11).
[N 57: „Nie gorsze”]
w. 1-2 Nie gorsze są z rana, gdy do smaku śniadanie, / lepszy bywa obiad,
komu z wąsa nie spadnie – por. przysłowia: „Co z wąsa drugiemu spadło, to mi
daje” (NKPP, „Padać” 1a), „Najgorsze śniadanie najlepszy obiad psuje” (NKPP,
„Śniadanie” 3). Por. ten sam motyw także niżej, N 75.
[N 58: „Nie ganić”]
w. 1-2 Nie gań ani psuj do tej ochoty, / owszem, więc trzeba pomóc ‹do› roboty
– por. przysłowie: „Gdzie ochota, tam robota” (NKPP, „Ochota” 3).
[N 59: „Nie gniewać”]
w. 1 Nie gniewaj to dzisia futro – por. przysłowie: „Nie gniewaj tego dzisia,
kogo jutro masz przepraszać” (NKPP, „Gniewać się” 15); znaczenie słowa futro niejasne w tym kontekście, może chodziło jedynie o rym.
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[N 60: „Nie gardzić”]
w. 1-2 Nie gardź nikim, boć nikogo lekce nie ważą – / jeśli-ś co złotem napisał,
to błotem zmażą – por. przysłowie: „Co nieborak napisał złotem, to zamazał
błotem” (NKPP, „Pisać” 13).
[N 62: „Niejednako”]
w. 1 Niejednako szczęście daje – por. przysłowie: „Niejednakie zawsze szczęście” (NKPP, „Szczęście” 51).
[N 64a: „Nie każdy”]
w. 1 Nie każdy pan lub sługa jednaki – por. przysłowia: „Nie każdy sługa
jednaki” (NKPP, „Sługa” 33), „Nie każdy pan jednaki” (NKPP, „Pan” 149).
[N 64b: „Nie każdy”]
w. 2 inne bukowe – prawdopodobnie chodzi o bukiew, tj. orzeszki bukowe,
pożywienie ludzi ubogich (przeciwstawione „cynamonowi”, drogiej, korzennej przyprawie przywożonej z dalekich krajów).
[N 64d: „Nie każdy”]
w. 1 Nie każdemu być może k’woli – tj. nie każdy może postępować zgodnie
ze swoją wolą.
[N 65: „Nie kopać”]
w. 1-2 Nie kop dołka na kogo spodkiem, / byś sam weń wprzód nie wpadł
przypadkiem – por. przysłowie: „Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada”
(NKPP, „Dół” 9).
[N 66: „Niektóre”]
w. 2 szpitale ludziom ubogim fundują – mowa o przytułkach dla ubogich.
[N 67b: „Nie lada”]
w. 1-2 czuby – … / dudek go nie gubi – por. przysłowie: „Każdy dudek ma
swój czubek” (NKPP, „Dudek” 6).
[N 68: „Nie lżyć”]
w. 1-2 Nie lżyj, nie szacuj, nie obmawiaj bliźniego, / jeśli chcesz przeskoczyć dołu
piekielnego – autocytat; por. HAUR, Skład, s. 245: „Napisano na to dobrze: nie
lżyj, nie szacuj, nie obmawiaj bliźniego, jeżeli chcesz ujść dołu piekielnego”.
[N 69b: „Nie mieć”]
w. 1 Niemasz czym, by kto komu miał zaprószyć oka – sens: nie ma nic, co
można by komuś zarzucić; por. przysłowie: „Oka mu nie masz czym zaprószyć” (NKPP, „Oko” 72b).
[N 69c: „Nie mieć”]
w. 1-2 Niemasz kota, a przeto nie czują / myszy – tedy bezpiecznie tańcują –
por. wyżej, M 83 i obj. oraz S-Ś 160,1069-1070.
[N 70: „Niemęska”]
w. 1 Niemęska w prawdzie przybrane stroje – sens: prawdziwie niemęska
to rzecz strojenie się.
[N 71: „Nie mówić”]
w. 1-2 Nie mów więc skoro w uprzedzeniu hub, / aże przeskoczysz – por.
przysłowie: „Nie mów hup, aż przeskoczysz” (NKPP, „Skakać” 8a).
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[N 73: „Niemiecki naród”]
w. 2 w przyznanych przemysłach – w uznanych rzemiosłach.
w. 4 w krainach sposabia – sens: zaopatruje kraje.
w. 7-8 przyznać trzeba / natury własność – sens: trzeba uznać, że taka jest
właściwość natury (niemieckiego narodu).
w. 8 ten dank mają z Nieba – tę nagrodę otrzymali z nieba.
w. 12 w budynkach pozór – sens: budowle mogą służyć przykładem.
w. 17 w polu fortecach – tj. w fortyfikacjach wojennych.
w. 21-22 Kraina wielka własnego narodu, / nad inne państwa z języka dowodu – zapewne nawiązanie do popularnych w XVI i XVII w. teorii wywodzących poszczególne języki europejskie od najstarszego języka świata na podstawie, niewiele mających wspólnego z nauką, dowodów etymologicznych;
wielu autorów, np. Justus Georg Schottelius (1612-1676), uznało wówczas
język niemiecki za doskonały i najbliższy Adamowego.
w. 26 większą ni monarchinija – tj. większą od monarchii; wyraz monarchinija rozszerzony o sylabę ze względów metrycznych.
[N 74: „Nie mieszać”]
w. 1 Nie mieszaj baranie … wody – por. przysłowie: „Baranie, nie mąć wody”
(NKPP, „Woda” 2), tj. nie intryguj, nie wprowadzaj zamieszania.
[N 75: „Nie nakarmić się”]
w. 1-2 Nie nakarmisz się tym snadnie, / co drugiemu z wąsa spadnie – por.
ten sam motyw wyżej, N 57, i obj.
[N 77: „Nienawiść”]
w. 1-2 Nienawiść prawie znajduje winę: / nietrudno złemu o przyczynę – por.
przysłowie: „Nienawiść najdzie winę i do krzywdy przyczynę” (NKPP, „Nienawiść” 3).
[N 82: „Nie patrzeć”]
w. 2 nie daj komu i sobie przyczyny – sens: nie daj powodu do zaczepki.
[N 83: „Nie płacić”]
w. 2 niech się sam w tym iści, ile winowaty – sens: niech sam płaci, o ile jest
winny.
[N 84: „Nie poddawać się”]
w. 1-2 Nie poddaj mu się, Sasku! – Legawego pola / byś zdążał – zapewne
zwrot do psa (Saska), by nie dał się wyprzedzić w biegu po dzikie ptactwo.
[N 87: „Niepodobnie”]
w. 1 Niepodobnie tego natura więc trzeszcze – sens: wyjątkowo tego natura
doświadcza.
[N 88: „Niepowetowany”]
w. 2 kozia nie nagrodzi broda – por. przysłowie: „Brody jak u kozłów”
(NKPP, „Broda” 10).
[N 89: „Nieprzyjaźń”]
w. 2 do większej … ruiny nastąpi przyczyna – sens: do większej ruiny doprowadzi zatarg.
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w. 5 następuje … zgiełd na ubogich – sens: powstają narzekania/lament
ubogich.
[N 90: „Nie przymierzać”]
w. 1 Nie przymierzaj na kogo rurą – sens: nie mierz do nikogo z broni.
[N 91: „Nieprzytomny”]
w. 1marg. „Contumax” – termin prawniczy: ‘sędzia wykazujący złą wolę’.
[N 92: „Nie przymawiać”]
w. 1-2 Nie przymów … nie pomarzaj nazwiskiem, / by miasto „-ski” abo
„-wicz” nie było więc przezwiskiem – por. wyżej, N 8c, i obj.
[N 95: „Nie rzecz”]
w. 1 Nie rzecz przed siecią, jak ryby łowić – por. przysłowie: „Próżno przed
siecią ryby łowić” (NKPP, „Ryba” 63b).
w. 2 wprzód się przemysłem trzeba zabawić – sens: najpierw trzeba posiąść
umiejętność (rzemiosło).
[N 97: „Nie skrzypieć”]
w. 1 Nie skrzypi wóz, kiedy smarowny – por. przysłowie: „Niesmarowny
wóz skrzypi” (NKPP, „Smarować”).
[N 99: „Niesporo”]
w. 1-2 Niesporo, gdy z domu jako skoro / zaprzęgać, gdy jechać więc dopiero
– por. przysłowie: „Nie wtenczas konia szukać, gdy już siadać należy” (NKPP,
„Koń” 224). Por. ten sam motyw niżej, S-Ś 160,1055, a podobny wyżej,
D 29,1-2.
[N 101: „Niespory”]
w. 1-2 Niespora bywa praca, / gdy licha będzie płaca – por. przysłowie: „Niespora praca, gdy licha płaca” (NKPP, „Płaca” 1b).
[N 103: „Nie ten”]
w. 1-2 Nie ten co pocznie, lecz ten, co dokona, / sławę otrzyma – por. przysłowie: „Nie ten, co pocznie, ale co dokona, sławę otrzyma” (NKPP, „Zacząć”
18a).
[N 107a: „Nie tak”]
w. 1-2 Nie tak wnet w mi‹e›szek utyje, / sprawiedliwie gdy kto żyje – por. przysłowie: „Niełacno człowiek utyje, który sprawiedliwie żyje” (NKPP, „Tyć” 5).
			
w mi‹e›szek utyje – sens (przenośny): wzbogaci się.
[N 107b: „Nie tak”]
w. 1-2 Nie tak patrzać na postawę / jako na człowieka sprawę – por. przysłowie: „Nie patrz na postawę, ale na człeka sprawę” (NKPP, „Postawa” 2).
[N 110: „Nie tu”]
w. 1 plac prawdzie – tj. miejsce na prawdę.
[N 116: „Niewiasta”]
w. 1 potrzebna … karności – sens: potrzebuje karności.
w. 3 na jej pozór – sens: wydaje jej się.
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w. 16 dla mienia dobrego ziści obrada – sens: wspólne naradzanie się umocni majątek.
w. 21 dzwonek w głos głośny – por. wyżej, Przedm.3,49; C-Ć-K 31,18;
G 15a,1 i niżej, P 153,7; T 17,10; Z-Ż-Ź-S 86c,42.
[N 118a: „Nie wszytko”]
w. 1-2 Nie wszytkiemu też trzeba wierzyć, / lecz z podobieństwa choć przymierzyć – por. przysłowia: „Nie wszystkiemu trzeba wierzyć”, „Nie wierzy, zanim
nie przymierzy” (NKPP, „Wierzyć” 34 i 33).
[N 118b: „Nie wszytko”]
w. 1 Nie wszytko się wszegdy godzi – por. przysłowie: „Nie wszystko się zawsze zgodzi” (NKPP, „Godzi się, Zgodzić się” 14).
[N 122: „Nie żartować”]
w. 2 nie zbędziesz kminkiem – zapewne chodzi o to, że kminkowi przypisywano moc czarodziejską i stosowano jako amulet chroniący przed złymi
mocami.
[N 125: „Nie żona”]
w. 1-2 Nie żona więc na męża robi, / lecz zawsze mąż żonę ozdobi – por.
przysłowie: „Nie żona zdobi męża, ale mąż żonę” (NKPP, „Żona” 81).
[N 127a: „Nie z…”]
w. 1-2 Nie z każdej jest ręki miara, / Bogu przyjemna ofiara – por. przysłowie: „Nie z każdej ręki przyjemna Bogu ofiara” (NKPP, „Ofiara” 2).
[N 127c: „Nie z…”]
w. 1-2 Nie z wąsa bywa ślad, / lecz z cnoty będzie brat – sens: cnota, a nie
posiadanie wąsów świadczy o szlachectwie.
[N 128: „Nie zwierzać się”]
w. 1-2 Nie zwierzaj się nikomu nigdzie – / o pożytek twój własny idzie – por.
przysłowie: „Nie zwierzaj się nikomu, gdy o pożytek idzie” (NKPP, „Zwierzać
się” 2).
[N 129: „Nie zrazu”]
w. 1-2 Nie zrazu zaraz w kupnie majętności, / wprzódy zrozumiej – sąsiad
z przyległości – por. przysłowie: „Nie kupuj majętności, kupuj sąsiada” (NKPP,
„Sąsiad” 17).
[N 130: „Nikt”]
w. 1-2 Nikt nie zgadnie w nocy, we dnie, / co napadnie: strzeż się snadnie – por.
przysłowie: „Kto zgadnie, co nam jutro przypadnie” (NKPP, „Zgadnąć” 1).
[N 134a: „Nota”]
w. 1 Nota na czele, nota na papierze – mowa o karze piętnowania złodziei
(piętno na czole) i dokumencie sądowym.
[N 135a: „Nowy”]
Tytuł: „Curiositas” – zob. wyżej, obj. do [drugi, rozbudowany tytuł], [1].
w. 3 Nowin się badać – sens: wypytywać o nowiny.
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w. 7 Złych się strzec nowin, bo nieodmienne – por. przysłowie: „Nowina zła
rzadko się odmieni” (NKPP, „Nowina” 15b).
[N 134b: „Nota”]
w. 3 Na ramieniu kota, a w sercu skorpiona – por. ten sam motyw także
wyżej, C-Ć-K 13,4-5, i obj.
w. 20 piekło z tarasem – tj. piekielne więzienie.
[N 135b: „Nowy”]
w. 5 Niestatek jest – sens: jest człowiekiem lekkomyślnym.
ROZDZIAŁ XIV. Lit[erą] O
[O 2: „O białogłowach”]
w. 2 nie należą tylko do kądziele – por. przysłowie: „Niewiasty kądziele patrzyć mają” (NKPP, „Kądziel” 2a).
w. 6 samołówką sztuczne – tj. podstępnie łowiące w pułapkę.
[O 4: „Obmówca”]
w. 1 Obmówca … krom oczu – tj. obmawiający kogoś poza jego plecami.
w. 8 grzech do pojednania – por. przysłowie: „Obmowcę słuchasz, grzechu
mu pomagasz” (NKPP, „Obmówca” 2).
[O 7a: „Obrazić”]
w. 1-2 Obrazić przyczyną bardzo łacno, / przejednać, zabiegać zaś – niesmaczno – por. przysłowie: „Obrazić łacno, przejednać trudno” (NKPP, „Obrazić, Obrazić się” 1).
			
Obrazić przyczyną – tj. obrazić zaczepką.
[O 14: „Ochota”]
w. 2 pozór w takim statku – tj. wzór stateczności/rozwagi.
[O 16: „Oczy”]
w. 2 ile gdzie jest do tego własny byt – sens: o ile pozwolą na to warunki
materialne.
[O 18: „Od deszczki”]
w. 1 Od deszczki do deszczki autora przeczytać – por. przysłowie: „Od
deszczki do deszczki przeczytał” (NKPP, „Deska”), tj. przeczytać od początku
do końca (od przedniej do tylnej oprawy książki, sporządzanej kiedyś z desek
obciągniętych skórą lub pergaminem).
[O 19: „Od dłużnika”]
w. 1-2 Od dłużnika niepewnego dzierż / plewy, sieczkę i otręby bierz – por.
przysłowie: „Od złego dłużnika dobre i plewy” (NKPP, „Dłużnik” 12).
[O 20: „Od konika]
w. 1-2 Od konika ukradką do jakiej skarbnice, / a potem przychodzi z stryczkiem na szubienice – por. przysłowie: „Od rzemyka do kozika, od kozika do
konika, a potem na szubienicę” (NKPP, „Rzemień” 7), tj. złodziej najpierw
kradnie małe rzeczy: mieszek z pieniędzmi (rzemyk) czy nóż (kozik), następnie konia i wreszcie kończy na szubienicy.

732

KOMENTARZE

[O 24: „Od nieużytego”]
w. 1-2 Od nieużytego uwziętej sforności / nie czekać omylnej już dobroczynności – sens: po kimś nieuczynnym, który trwa w swoim uporze, nie należy
spodziewać się czynienia dobra.
[O 26: „Od porady”]
w. 1-2 Od porady do obrady / strzec więc trzeba jakiej zdrady – por. przysłowie: „Porady użyć bez zdrady” (NKPP, „Rada” 14b).
[O 29: „Odwłoka”]
w. 6 do wygody więc zabieży – sens: wspiera starania (w osiągnięciu czegoś).
w. 9 Krętu-wętu – o kręceniu się / chodzeniu w koło / obchodzeniu.
[O 30: „Od wracania”]
w. 1-2 Od wracania głowa boli, / a wracając, rękę smoli – sens: łatwo się
pożycza, trudniej oddaje; por. przysłowie: „Od wracania boli głowa” (NKPP,
„Wracanie”).
[O 32: „Oglądać się”]
w. 1 Oglądaj się na poślednie koła – por. przysłowie: „Oglądaj się na zadnie
koła” (NKPP, „Koło” 10), tj. miej w pamięci przeszłość. Por. niżej, Eph. 3,17.
[O 33: „Oekonomija”]
w. 15 pszczołą, plastrzem – Haur jako autor kompendium przyrównuje
się tu do pszczoły, zbierającej pożytek; por. SEN.Epist. 84,3 „Powinniśmy […]
naśladować pszczoły, które krążąc wyszukują kwiaty nadające się do zbierania
miodu, po czym wszystko to, co przyniosą, rozdzielają i porządnie układają
w plastry […]” (przekład W. Kornatowski).
[O 34a: „Ogień”]
Tytuł: O ogniu elementalnym – ogień jako jeden z czterech elementów (żywiołów). Por. wyżej, obj. do D 16,tyt.
[O 34b: „Ogień”]
w. 5 Strach ma w trwodze oczy – por. wyżej, obj. do K 5c,15.
w. 15-16 W ośmdziesiątym pierwszym roku narodzenia / Boskiego – chodzi zapewne o wybuch Wezuwiusza, który zniszczył Pompeje i Herkulanum
(w roku 79 n.e.), a który opisał w liście do Tacyta Pliniusz Młodszy (PLIN.MI.
Epist. 6,16; jego stryj, Pliniusz Starszy, zginął, obserwując to zjawisko i niosąc
od strony morza pomoc poszkodowanym).
w. 17-18 według namienienia / wyżej o tym – por. B 11b.
[O 34c: „Ogień”]
w. 1 niemylnie przydaje – sens: niewątpliwie dodaje.
[O 35: „Ogórki”]
w. 2 powód natury przy nich zadają – sens: pobudzają naturę (tj. czynności
fizjologiczne).
[O 37a: „Oko”]
w. 1-2 Oko pobudza … do złości – por. przysłowia: „Oko pobudka do złości”, „Oko pobudka do cielesności” (NKPP, „Oko” 125b i a).
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w. 3 Oko jest sercu oknem – por. przysłowie: „Oko do serca okno” (NKPP,
„Oko” 123a).
w. 5 Oko więc czyste do myśli okno – por. przysłowie: „Oko umysłu okno”
(NKPP, „Oko” 112a).
[O 37b: „Oko”]
w. 2 wyżej gębę niż nos swój podnosi – por. przysłowie: „Wyżej nosa gębę
nosi” (NKPP, „Gęba” 132). Ten sam motyw niżej, W 63,1.
w. 15 Wet za wet – por. przysłowie: „Wet za wet” (NKPP, „Wet”).
			
przewrócić na nice – por. przysłowie: „Na nice wywrócić” (NKPP,
„Nice”), tj. zmienić coś radykalnie. Por. ten sam motyw wyżej, D 36,2, oraz
niżej, O 47,1; Z-Ż-Ź-S 63,1.
w. 18 jak galią, tak chwalią – por. przysłowie: „Jak galą, tak biją” (NKPP,
„Galić” 1), tj. jak kto postępuje z kimś, tak postępują z nim.
[O 40: „O, ladaco”]
w. 1 ladaco jest – tj. niedobrze jest.
[O 44: „Olendrzy”]
w. 6 adamistów – por. wyżej, H-Ch 17,51 i obj.
w. 7 manistów – por. wyżej, H-Ch 17,52 i obj.
w. 8 dualistów – por. wyżej, H-Ch 17,51 i obj.
w. 9 trynistów – por. wyżej, H-Ch 17,52 i obj.
w. 10 do piekielnej huty – do piekła.
w. 33 Panem swoim własnym gardzą, królem hiszpańskim – Niderlandy stały się częścią monarchii hiszpańskiej w 1. połowie XVI w.
w. 34 zajadłe rebelie – mowa zapewne o wywołanych przez kalwinistów
w 1556 r. zamieszkach, które stały się początkiem uniezależniania się Niderlandów od Hiszpanii, do czego doszło ostatecznie w roku 1581, kiedy to zdetronizowano króla Hiszpanii, Filipa II, i utworzono Republikę Zjednoczonych Prowincji.
w. 41 Kur im … zapieje – sens: trafią do piekła; por. przysłowie: „Kiedy kur
pieje, diabeł truchleje” (NKPP, „Kur” 2).
w. 42 znak upadkiem i do kwasu – sens: znak upadku fałszywej nauki.
[O 46: „O niepodobne”]
w. 1 nie śmiej wiele – sens: nie ośmielaj się zbytnio.
[O 47: „Opak”]
w. 1 na nice wywrócisz – por. ten sam motyw wyżej, D 36,2; O 37b,15;
O 47,1; Z-Ż-Ź-S 63 i obj.
[O 48: „Opiekun”]
w. 3 niechaj wczesna będzie krydka – mowa o jak najszybszym i systematycznym spisywaniu wydatków; por. HAUR, Skład, s. 243:
Opiekunowie […] niech się na tym świecie wcześnie za żywota według słuszności i powinności, a nie dopiero po śmierci krydkują, bo jako
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tu, w doczesnych sądach, w każdej jurysdykcyjej jest osobliwy zawsze na
sieroty respekt.

Por. niżej, obj. do T 17,15.
w. 4 nie była zmazą lubryka – (łac. rubrica) czerwona glinka używana do
wyrobu farb i kredek; czerwone pismo, które stosowane było m.in. w tabelach wyszczególniających wydatki. Por. niżej, R 41 i T 17.
[O 50: „Orać”]
w. 1-2 Orać, siać dobrze według swego czasu – / użyjesz żniwa i do chleba nawet kwasu – por. przysłowie: „Kto dobrze orze, ma chleb w komorze” (NKPP,
„Orać” 7).
[O 52: „Orysteleczka”]
Tytuł: Historyja o Orysteleczce, królewnie, z Alfonsem – por. Alfonsa,
książęcia ateńskiego, i Orystelle, królewny kreteńskiej, miłość śmiercią okrutną zapieczętowana, wierszowany romans Hieronima Morsztyna, wydany
w Warszawie w roku 1655 w zbiorze Filomachija abo Afektów gorącej miłości
wyrażenie. Orystella, córka Minosa, króla Krety, zakochuje się w Alfonsie,
synu ateńskiego wodza, wziętym do niewoli przez jej ojca po tym, jak jej
brat ginie w bitwie przeciw Ateńczykom. Minos, odkrywając tę zakazaną
miłosną relację, zabija oboje kochanków i swoją żonę, królową Eleonorę,
która się za nimi wstawiła.
w. 3-4 powierzenie / zaszło tedy – sens: doszło do miłosnego wyznania (podzielono się sekretem).
[O 54a: „Orzeł”]
w. 5 Orłem … łowić – sens: przekupywać pieniędzmi; por. przysłowie: „Orłem łowić” (NKPP, „Orzeł” 12).
w. 7 Orli kamień – (łac. aetites) uważany był za lek wspomagający kobiety
przy porodach (PLIN.MA.NH 30,130). Znajdowano go w orlich gniazdach,
gdzie orły miały je przynosić, by chroniły jaja i pisklęta.
w. 11 Na orłów pioruny z burzy nie biją – w mitologii rzymskiej piorun
i orzeł to dwa atrybuty Jowisza; orzeł jako pomocnik Jowisza nosił mu pioruny z nieba.
w. 15 Na słońce radł patrzy – por. przysłowie: „Orzeł w słońce rad patrzy”
(NKPP, „Orzeł” 18).
[O 55: „Orzech”]
w. 1-3 Orzech, niewiastę, osła z stokfiszem / czym twardym częstuj, a nie czym
inszem, / bo te gromadki jednej natury – por. przysłowie: „Orzech, stokfisz,
niewiasta jednym kształtem żyją: nic dobrego nie czynią, kiedy ich nie biją”
(NKPP, „Orzech” 9a).
w. 4 jako i z kury – jak i z kurami.
[O 56: „Osiwieć”]
w. 1 Osiwieć trzeba prawie od frasunku – por. przysłowie: „Frasunki siwiznę
przed czasem przynoszą” (NKPP, „Frasunek” 4a).
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w. 2 niemasz u kaczmarza szynku – sens: karczmarz nie sprzedaje ci alkoholu.
[O 57b: „Osobliwy”]
w. 2 przeciwko ludzkości – tj. wbrew uprzejmości / nieprzychylnie.
[O 58: „Ospy”]
w. 1 Ospy ziarniste – tj. otręby zbożowe.
[O 60: „Ostrożność”]
w. 1 Ostrożność nigdy nie zaszkodzi – por. przysłowie: „Ostrożność nigdy
nie szkodzi” (NKPP, „Ostrożność” 8c).
[O 61a: „Ostatni”]
w. 1-2 Ostatni dopiero do kościoła chodzi, / choć przy dzwonnicy tuż mieszka i siedzi – por. przysłowie: „Ostatni do kościoła bywa, co pod dzwonnicą
mieszkiwa” (NKPP, „Kościół” 37b).
[O 61b: „Ostatni”]
w. 1 Ostatniemu po obiedzie łyżka – por. przysłowie: „Łyżka po obiedzie”
(NKPP, „Obiad” 12).
[O 65: „O tobie”]
w. 1-2 O tobie była dopiero wzmianka, / a w progu zaraz stanie Cyganka
– por. przysłowie: „O wilku mówią, a wilk przede drzwiami” (NKPP, „Wilk”
82b).
[O 68: „Owca”]
w. 1-2 Owcę odłącz parszywą od stada, / by na wszytkie ta nie padła wada –
por. przysłowie: „Owcę parszywą odłącz od stada, bo wnet we wszystkich taż
będzie wada” (NKPP, „Owca” 5a).
[O 71b: „Owoce”]
w. 2 mierno ich używać – sens: jeść z umiarem.
[O 72a: „Ojciec”]
w. 5 Czynić niezdrożna tymże łaskawością – sens: niewłaściwe/złe jest łagodne traktowanie (dzieci).
w. 6-7 mając w szafunku prawie ostrożnością / różność – sens: z prawdziwą
rozwagą/ostrożnością rozstrzygać nieporozumienia.
[O 72b: „Ojciec”]
w. 2 spłodzone prawie z jednej matki – tj. urodzone w małżeństwie.
w. 5 Póki więc stawało – sens: póki miał majątek.
w. 14 z nich będą kołacze – por. wyżej, B 13c,1-2; I-J 7,5-6, i niżej, S-Ś
110,9-10 i obj.
[O 73a: „Ojczyzna”]
w. 1-2 Ojczyzna się tam znajduje, / gdzie komu dobrze się dzieje – por. przysłowie: „Gdzie dobrze, tam i ojczyzna” (NKPP, „Ojczyzna” 1a), łac. przysłowie: Ibi patria, ubi bene (np. CIC.Tusc. 5,108: Patria est ubicumque est bene –
‘Ojczyzna jest [tam], gdziekolwiek jest dobrze’).
[O 73b: „Ojczyzna”]
w. 1 z jakiej przygody – tj. w jakimś nieszczęściu.
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w. 4 żywi „Aquila” – aquila (‘orzeł’) jest tu symbolem ojczyzny.
[O 75a: „Ozimina”]
w. 1-2 Oziminę siać jeszcze w fartuchach, / a jarzynę zaś prawie w kożuchach
– por. przysłowie: „Oziminę w fartuchu, a jarzynę w kożuchu” (NKPP, „Ozimina” 21a), tj. oziminę siać jesienią (gdy jeszcze jest ciepło), a zboża jare (jarzynę) wczesną wiosnę (gdy jest jeszcze zimno).
ROZDZIAŁ XV. Na literę P
[P 2: „Palec”]
w. 1 Palcem mają notę – sens: grożą palcem.
[P 3: „Pamięć”]
w. 2 od przygody – sens: na wypadek nieszczęścia.
[P 4a: „Pan”]
w. 15 Łaska więc pańska na pstrym koniu jedzie – por. wyżej, obj. do L-Ł
12b,5-6.
[P 4b: „Pan”]
w. 21 Ekspedycyją długo ich nie nędzić – sens: nie dręczyć ich długo załatwianiem spraw.
w. 22 suplikę uprzedzić – chłopi mieli prawo kierować do właścicieli dóbr
ziemskich supliki, tj. pisemne prośby czy skargi. Haur namawia tu, by panowie rozwiązywali problemy, zanim suplika zostanie wniesiona.
[P 4c: „Pan”]
w. 3 ostrożność, na czym więc należy – sens: w kontaktach (z czeladzią) trzeba zachować ostrożność.
w. 5-6 różności w pospolitowaniu / władnej zwierzchności – honor w zatrzymaniu – sens: nieporozumienia wynikające ze zbyt bliskiej relacji pana z czeladzią odbiją się ujmą na pańskim honorze.
w. 10 rzewniące krewkości – tj. osłabiająca ciało porywczość.
[P 5: „Pani”]
w. 9 stawiać modą ni rarogi – sens: lepiej ubrać się modnie i wyglądać jak
dziwoląg.
w. 18 jak brodę ogolą – być może odwołanie do poglądu, że siły witalne
i wydajność seksualna mężczyzn tkwią we włosach. Zgolenie brody byłoby zatem równoznaczne z pozbyciem się męskości, a tym samym władzy nad żoną.
[P 6a: „Panna”]
w. 1 ckną sobie, lecz wskrycie – sens: skrycie tęsknią.
w. 8 rady zgoła z duszy – sens: rade byłyby (chciałyby) z całej duszy.
w. 14 ślachcionka portkowa – zapewne chodzi o pochodzenie z ubogiej
szlachty (portki – spodnie z tańszego/grubego materiału).
w. 22 dla dźwięku lekkości stąd wchodzą w przygodę – sens: z powodu lekkomyślności popadają w nieszczęście.
w. 23 ni do stanu – tj. nie do stanu małżeńskiego.
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[P 6b: „Panna”]
Tytuł: więc przeczytawszy uciesznej – tj. po przeczytaniu uciesznej.
w. 9 o tej sprawie czyni – sens: zdaje relację z wydarzenia.
w. 13 ckliwo eruptował – sens: z rozdrażnienia wybuchł złością.
w. 18 stąd bywają drożdze – sens: wścibstwo prowadzi do śmieszności.
Powiedzenie związane jest z jedną ze zwyczajowych kar, które miały na celu
ośmieszenie: kara dźwigania kosza wypełnionego drożdżami zalegającymi
dna beczek z winem.
[P 7: „Panegiryk”]
w. 2 „gratitudo” – wdzięczność.
[P 8: „Pański”]
w. 1 Pańska to – tj. pańska to cecha / cecha dobrego pana.
[P 10: „Papuga”]
Por. HAUR, Skład, s. 330: „O papugach uciesznych”.
[P 11: „Paskwalina”]
w. 1 Paskwalina nadobna – por. poemat Samuela TWARDOWSKIEGO
Nadobna Pasqualina z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór (Kraków: w drukarni wdowy po Ł. Kupiszu, 1655).
w. 3 w żądzy ‹z› Oliwerem – Paskwalina zastała ukarana przez Wenerę
nieodwzajemnioną miłością do Oliwera.
w. 7 Świat prawie jako klatka niby jak na błaznów – por. KOCHOWSKI,
Epigramata: „Świat” (s. 23): „I to też niepoślednia, lub powszednia gadka, /
Co jest świat? Nic inszego jeno błaznów klatka”.
w. 10 choroba na serce Hiacyntu – w mitologii greckiej Hyakinthos/Hiacynt, piękny młodzieniec, kochanek Apollona, został przypadkiem zabity
przez Zefira, który rzucił w jego kierunku dysk podczas zawodów, a następnie
zamienił krew wypływającą z rany młodzieńca w kwiat – hiacynt. Haurowi
chodziło zapewne o zaznaczenie roli przypadku w życiu bohaterki. Może to
być także nawiązanie do innej symboliki hiacyntu: choroby spowodowanej
smutkiem (MASEN, Speculum, s. 1054).
w. 16 nie da uwieść z kądziele do przędze – sens: nie da omotać miłości.
[P 12: „Paszkwile”]
w. 4 iszcz własny – tj. autor paszkwilu.
w. 7 Starych Rzymian paszkwinat na ulicy w Rzymie – odwołanie do etymologii nazwy gatunku, który wywodzi się od imienia rzymskiego szewca,
Pasquina. Wsławił się on w XVI w. złośliwymi, uszczypliwymi wierszykami,
a posąg, który stał niedaleko jego sklepu, oblepiany był kartkami pełnymi satyrycznych utworów, na pamiątkę Pasquina nazywanych „paszkwilami”. Haur
mógł dysponować jednym z licznych przewodników po Rzymie opisujących
tę historię.
[P 14: „Pasternak”]
w. 1 Pasternak z wnątrza kamień ruszy – korzeń pasternaku wykazuje działanie moczopędne i rozkurczające, stąd ta informacja.
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[P 15: „Patronowie”]
w. 1 Patronowie ludzkich spraw – Haur użył tu słowa patron (obrońca sądowy) dwuznacznie.
[P 16b: „Patrzeć”]
w. 2 wodę w przetak … mierzyć – por. przysłowie: „Wodę czerpać sitem
(przetakiem)” (NKPP, „Woda” 98).
[P 18: „Paznokcie”]
w. 1-2 Paznokcie u rąk w piątek obrzynać, / zdrowo na zęby wtenczas poczynać – wierzono, że obcinanie paznokci w piątek chroniło przed bólem zębów.
[P 19: „Pelikan”]
w. 1 Pelikan własnym wizerunkiem matek – legenda o pelikanie wywodzi
się z jednej z greckich redakcji Fizjologa (PHYSIOL.Appendix [= IV 1, s. 86])
i upowszechniona została za pośrednictwem późniejszych bestiariuszy oraz
średniowiecznych encyklopedii. Por. HAUR, Skład, s. 333; przysłowie: „Pelikan krwią dzieci karmi” (NKPP, „Pelikan”).
[P 20: „Perła”]
w. 3 do lekarstw jest usilny – sens: ma dużą siłę leczniczą.
w. 6 okazale podobne – tj. stosowne, by wyrazić okazałość (stroju).
[P 21a: „Pewny”]
w. 1 Jako więc kędy – jak wszędzie.
[P 21b: „Pewny”]
w. 2 dobry przykładek – sens: dobry dodatkowy (świadek).
[P 22: „Pewniejszy”]
w. 1-2 Pewniejsza droga, kiedy na lądzie, / niżeli obiad sprawić na ledzie –
por. przysłowie: „Na lądzie bezpieczniej niż na ledzie” (NKPP, „Ląd” 5).
[P 21c: „Pewny”]
w. 1 Pewne dla niepewnych rzeczy – por. przysłowie: „Pewnego dla niepewnego nie opuszczaj” (NKPP, „Pewne” 8).
[P 23: „Pfe!”]
w. 10 wyjdzie z woru szydło – por. przysłowie: „Wyszło szydło z wora”
(NKPP, „Szydło” 3f ). Por. to samo przysłowie niżej, P 115b,18.
[P 25: „Piątkowy”]
w. 1-4 Piątkowe śpiewanie, / niedzielne śniadanie, / … / słaby tego koniec –
por. przysłowie: „Piątkowe śpiewanie, niedzielne śniadanie rzadko na dobre
wyjdzie” (NKPP, „Piątek” 13a).
w. 3. 5-6 babi w kiermasz taniec – / … / ranne także deszcze / nie w pożytek jeszcze – por. przysłowie: „Trwają jako babi taniec i deszcz ranny” (NKPP,
„Deszcz” 6a).
[P 27: „Piękność”]
w. 4 pokora … u mądrych jest zdaniem – por. przysłowie: „Gdzie jest pokora, tam też jest i mądrość” (NKPP, „Pokorny” 1).
w. 7 Piękność białogłów – półmisek cynowy – koncept oparty na analogii:
biała skóra kobiet (biała płeć) i biały kolor cyny.
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w. 9 angielska cyna – wydobywana w Kornwalii cyna uchodziła za najlepszą.
w. 10 nietrwała ich płeć – tj. płeć (skóra) kobiet i kolor cyny.
[P 29: „Piekło”]
w. 15-16 Dopiero widzą, co cierpieć muszą / za różne zbrodnie spólnie z pokusą – sens: potępieńcy muszą cierpieć męki piekielne wspólnie z diabłem
kusicielem (pokusą).
w. 21 ludźmi niegodni – tj. ludźmi niegodnymi.
w. 23 Prasa ubogich – tj. uciemiężenie ubogich.
[P 30: „Pieniądze”]
w. 2 jama – tj. grób / pułapka / (przenośnie) potępienie.
w. 3 pieniądze wiele przemogą – por. przysłowie: „Pieniądze wszystko
mogą” (NKPP, „Pieniądze” 112a).
w. 5-6 Tę własność zwyczajem pieniądze mają – / wszytkiego dostanie – por.
przysłowie: „Za pieniądze wszystkiego dostanie” (NKPP, „Pieniądze” 154a).
w. 11 Które więc zwyczajnie lica nie mają – por. przysłowie: „Pieniądze lica
nie mają” (NKPP, „Pieniądze” 100).
w. 12 z chudoby się … wyjawiają – sens: okazuje się po dobytku (ile kto ma
pieniędzy).
[P 31: „Pierwszy”]
w. 1 Pierwszego sobie nie opuszczaj kupca – por. przysłowie: „Pierwszego
kupca nie opuszczaj” (NKPP, „Kupiec” 13a).
[P 32b: „Pierzcień”]
Tytuł: O pierzcieniach metalowych różnych dla długiego życia używaniem
przez wszytek czas, każdego dnia odmieniając mianowicie; na tych pierścieniach
własne narysować planety – w astrologii każdemu dniu tygodnia przyporządkowana była konkretna planeta (por. łacińskie nazwy dni tygodnia) i związany z nią metal.
[P 33a: „Pies”]
w. 1-2 Piesek się boi, lewek się znoi, / karze podlega – por. przysłowie: „Kiedy
pieska biją, i lewek się boi” (NKPP, „Pies” 118).
[P 33b: „Pies”]
w. 3 dla jakiej przygody – na wypadek jakiegoś niebezpieczeństwa.
w. 7 harab dotrzymuje – sens: biegnie za powozem.
w. 8 pożytkiem wetuje – sens: wynagradza przydatnością.
w. 9 Po głosach ich, ciekawość, iszcza sobie znaczą – sens: ciekawe, że rozpoznają właściciela po głosie.
w. 10 do trok blisko sieci, lubo też i stracą – sens: blisko sieci łownej trzeba
psy trzymać na rzemieniu, żeby jej nie zniszczyły.
[P 35: „Pigmejczyk”]
w. 2 biesiadują w budzie – zapewne odwołanie do kształtu pigmejskich
szałasów.
w. 3 Z żurawiami walkę … miewają – mityczna walka Pigmejów z żurawiami w Etiopii, geranomachia; por. HOM.Il. 3,1-6; ARIST.Hist.anim. 8,12;
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PLIN.MA.NH 7,2; HAUR, Skład, s. 331; Jan Achacy Kmita, Spitamegeranomachia albo Bitwa Pigmeów z żurawiami (Kraków: J. Kobyliński, 1595).
w. 9 Każda rzecz ma swego do gryzienia mola – por. wyżej, obj. do M 38,1-2,
a także M 79,14.
w. 10 od bełtu sobola – do soboli strzelano z łuku tępymi strzałami (bełtami).
[P 36b: „Pijaństwo”]
w. 3-4 wiele ludzi od tego Bachusa / mizernie z świata giną niżeli przez Marsa – por. przysłowie: „Więcej zamordowało pijaństwo niż miecz” (NKPP, „Pijaństwo” 10).
w. 15 lekceważy jako więc lekkiego – tj. lekceważy z powodu jego lekkomyślności.
[P 39: „Piotr Dzianotti”]
Tytuł: Do … Piotra na Zychorzynie Dzianotta, cioteczne[go] brata mego –
Piotr Dzianotti (ur. 1625) był synem Weroniki z Patardów (ur. ok. 1590), należącej do fraucymeru królowej Konstancji, i Jakuba Dzianottiego (Gianotti)
de Castellati (ok. 1580-1648), patrycjusza warszawskiego, kupca, rajcy i dworzanina Zygmunta III Wazy. Weronika była siostrą matki Haura.
			
na Zychorzynie – wieś szlachecka, w XVII w. w powiecie radomskim województwa sandomierskiego.
w. 1 Marsowe dzieła – tj. dokonania/czyny wojenne.
w. 7 wizerunkiem dzieła – tj. przykładem działalności.
w. 8 pokazał do wiela – sens: wykazał wiele razy.
w. 10 traktując wojnę, gdy usarską, mężnie – sens: mężnie oddając się wojennemu zajęciu jako husarz.
w. 11-12 Cały czas szwedzkiej, aż do uśmierzenia, / służył walecznie do jej
nadgrodzenia – sens: służył walecznie podczas wojny szwedzkiej aż do jej zakończenia i został za to odznaczony. Piotr Dzianotti służył jako towarzysz husarski w chorągwi Jerzego Lubomirskiego.
w. 13 do indygenatu – zob. „Wprowadzenie do lektury”, s. 8.
w. 15-16 mając szlachectwa swego urodzenia / w cesarskim państwie – szlachectwo niemieckie ród Gianottich otrzymał w XVI w.
w. 17 de Castellacijs – pełna nazwa rodu to Gianotti de Castellati.
w. 23 ojciec Smoleńsk opatrował – ojciec Piotra Dzianottiego, Jakub, był kupcem winnym. Może więc Haur miał na myśli zaopatrywanie wojska w wino
w czasie oblężenia Smoleńska w latach 1633-1634 podczas wojny z Rosją.
w. 24 amunicyją obóz posiłkował – wydawcy nie udało się dotrzeć do dokumentów, które by o tym świadczyły.
w. 25-26 Brat zaś rodzony, bedąc duchownym / w Gnieźnie … sufraganem
– Stanisław Dzianotti (ok. 1613-1673) był prepozytem w kościele św. Jana
w Gnieźnie, a następnie sufraganem kijowskim.
			infułą słynął – Stanisław Dzianotti był biskupem tytularnym (episcopus in partibus infidelium – ‘biskup na terenach zajętych przez niewiernych’)
nieistniejącej diecezji Fezu (episcopus Fessensis) w północnym Maroku.

OBJAŚNIENIA

do s. 342-345 / 345-346 • [P 35-45]

741

w. 28 „pontifex” – tj. główny kapłan.
w. 31 służą za obroty – sens: stały się zyskiem.
w. 37 kopiją skruszył – (przenośnie) zmarł; odwołanie do zwyczaju pogrzebowego kruszenia kopii na grobie rycerza.
w. 38 zostawiwszy plemie – sens: pozostawiwszy potomków.
[P 42: „Planety”]
w. 2 idą swą własnością, obrotem z przejźrzenia – sens: obracają się zgodnie
ze swoimi dającymi się zaobserwować właściwościami.
w. 3 Powód wedle kursu – sens: kierują się do wyznaczonego punktu.
w. 7-8 kierują rodzajem, także urodzajem, / co jest w elementach – sens: kierują wszystkimi stworzeniami, także urodzajem plonów zależnym od żywiołów (czterech elementów; por. wyżej, obj. do D 16,tyt.).
w. 9 Saturnus przejęty – nawiązanie do faktu, iż Saturna powszechnie
uznawano za patrona melancholików.
w. 10 Merkuryjusz w dobroć i w złość jest napięty – reprezentujący cnoty intelektualne Merkury bywał systematycznie przeciwstawiany zmiennej i przewrotnej Fortunie (por. SOKOLSKI, Bogini, s. 53-82).
w. 11 Jupiter zgodliwy, Wenus do miłości – Jupiter ( Jowisz) rządził niebem
i ziemią, był obrońcą państwa i prawa; Wenus – bogini miłości.
w. 15 w swych miesiącach iszczą – sens: spełniają się (działają) w przypisanych sobie miesiącach.
w. 17 według przyzwojtości – sens: tak jak należy.
			  
przyzwojtości – ze względów metrycznych głoska „i” nie tworzy
tutaj sylaby.
w. 22 sprawy zacząć, kończyć w tym się pomiarkują – mowa o astrologicznych wskazówkach, dotyczących dobrych i złych dni do podejmowania określonych czynności.
w. 23 są noty – sens: są (na ten temat) informacje (dowody).
w. 26 trzeba upatrować co rok z autorami – odwołanie do popularnych kalendarzy, w których zamieszczane były informacje na temat wpływu planet na
życie przyrody i człowieka.
[P 44: „Pleiades”]
w. 1 „Pleiades”, gwiazdowe Baby – Plejady (gr. Πλειάδες [Pleiádes] – ‘Gołębice’), siedem nimf, przemienionych przez Zeusa w gwiazdy; w astronomii – gromada otwarta gwiazd (głównych jest 7) w gwiazdozbiorze Byka.
W polskiej tradycji zwano je także Babami (Plejady jako ‘grupa kobiet’). Por.
Hi 38,31: „Izali będziesz mógł złączyć jasne gwiazdy Baby abo okrąg Wozu
Niebieskiego będziesz mógł rozerwać?” (przekład J. Wujek).
w. 3 Mrozy, śniegi, wichry, grady, deszcze, nawałności – ukazanie się konstelacji w połowie maja zwiastowało w Grecji początek pory żeglugi, zachód
w pierwszych dniach listopada rozpoczynał okres burz.
[P 45: „Pług”]
w. 2 w pożytek przysporze – sens: przysporzy pożytku.
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[P 46: „Pobory”]
w. 5 Znakiem to jest niewoli, pogańskim szacunkiem – podatek pogłówny,
płacony przez wszystkich, uznawany był za niesprawiedliwy, ponieważ obciążał też najuboższe warstwy społeczeństwa.
w. 12 znowiła się kwartą – sens: odnowiła się w postaci kwarty, tj. czwartej
części dochodów z dóbr królewskich.
w. 13 gdy z nieobrady – sens: gdy nie obraduje sejm (nie uchwala podatków).
w. 17 a on się z końmi trawi, a nie masz pieniędzy – sens: (żołnierz) żywi się
z końmi we wsi, nie płacąc za to.
w. 31-32 Z władzy gdy ubóstwo nie ma swej obrony, / na gorszy więc powód
głosi z swojej strony – sens: gdy ludzie ubodzy nie czują opieki ze strony państwa, wzniecają przeciwko niemu bunt.
w. 34 rosną różności – sens: narastają nieporozumienia.
[P 48: „Pochlebca”]
w. 1 Pochlebca chwali – por. przysłowie: „Pochlebca wszystko chwali”
(NKPP, „Pochlebca” 16).
w. 2 prawie z kogoś błaźni – sens: prawdziwie się z kogoś naśmiewa.
[P 49: „Pochyłe drzewo”]
w. 1 Pochyłe drzewo – snadnie go wiatr obali – por. przysłowie: „Pochyłe
drzewo łacno obalisz” (NKPP, „Drzewo” 50).
[P 50: „Początek”]
w. 1 Początek, gdy dobry ma być, i koniec – por. przysłowie: „Początek dobry, koniec miewa podobny” (NKPP, „Początek” 6b).
[P 51: „Poczta”]
w. 3-4 Różne nowiny Merkuryjuszowe – / niech Jowiszowe, byle nie Marsowe –
nowiny przyniesione przez Merkurego-posłańca lepiej, żeby mówiły o pokoju,
zgodzie ( Jowisz jako obrońca państwa i prawa) niż o wojnie (Mars, bóg wojny).
[P 54: „Podchwycić”]
w. 2 nie wie, co kłapa – sens: nie wie, co paple.
[P 55: „Podczas”]
w. 1 Podczas też radny człowiek na stronie się tai – sens: czasem mądry człowiek stoi z boku.
[P 56a: „Poddani”]
w. 2 dla roli zniszczenia – sens: ponieważ ziemia jest zniszczona, zaniedbana.
w. 3 na roli osadnej – tj. na ziemi nadającej się do zamieszkania (osadzenia
poddanych).
w. 4 dla jej powinności zwyczajem dowodnej – tj. z powodu oczywistych,
zwyczajowych zobowiązań poddanych.
w. 8 dla jej sposobności – po to, by ulepszyć, przystosować (ziemię).
w. 13 (nie po faraońsku) – tj. bez ciemiężenia poddanych, jak za czasów
faraonów.
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w. 17 Do wdowy … wstępień … w poddaństwo wchodzi – przodek (ojciec,
matka) zmarłego małżonka staje się zależny od wdowy po nim.
w. 29 ile w takiej doli – tj. szczególnie w takiej sytuacji.
w. 37 nie trudnić do stanu – sens: nie stawać na przeszkodzie małżeństwu.
[P 56b: „Poddani”]
w. 2 chytrością zawsze przybrani – sens: zawsze posądza się ich (Cyganów)
o chytrość.
w. 9 Według dawnej ich ustawy –Haur ma na myśli zapewne dokument
wydany w 1682 r. przez kancelarię Jana III Sobieskiego, powołujący na urząd
kolejnego już (od 1652 r.) zwierzchnika cygańskiego, szlachcica Stanisława
Węgłowskiego, który miał sprawować opiekę nad Cyganami i chronić ich
przed krzywdą. Wydaje się, że był to unikalny wówczas dokument w Europie,
zapewniejący osiadłym Cyganom bezpieczeństwo (Mróz, Cyganie-Romowie,
s. 172).
[P 57: „Podupadłość”]
w. 10 chuda fara – tj. bieda / niedostatek / skąpe dochody; por. przysłowie: „Chuda fara” (NKPP, „Fara” 1) oraz to samo sformułowanie niżej,
R 31,12; S-Ś 160,1556.
w. 19 ciąża bywa panem – sens: jest ciężko / trzeba nosić ciężar.
w. 27 ludzie się zbywają – sens: tracą wszystko.
[P 58: „Poezyja”]
Tytuł: O poezyjej, składnej nauce, dzielności – tj. o sile poezji, sztuce układania/składania wierszy.
w. 3-4 z darskiej dzielności ten pochodzi dowód – / tylko według sensu był
w cezurach powód – niejasne; może: skuteczność poezji polega na tym, żeby
cezura w wersie nie zaburzała jego treści.
w. 5-6 wiele ksiąg czytać, … / ile politycznych – czytać szczególnie książki
kunsztowne.
w. 6-7 by się stosowało / kadencyję gładko z erudycyjami – sens: by zastosować odpowiednie rymy, a w treści wykorzystać erudycję humanistyczną (tj.
tropy retoryczne, koncepty itp.).
w. 8 nie z pochlebcami – sens: nie po to, by się przypodobać.
w. 9 Użyć inwencyi obrazu pozorem – sens: pobudzić wyobraźnię, stosując
przykłady.
[P 61: „Pojazdy”]
w. 1 wózki kolesne – prawdopodobnie chodzi o kolaskę, odkryty pojazd
konny w typie bryczki.
w. 5 gdy mają być gusty – sens: gdy jest ochota.
[P 62: „Pojedynek”]
w. 7 Może tego użyć sucho – tj. może to ujść na sucho; por. przysłowie: „Na
sucho ujdzie” (NKPP, „Sucho” 1).
w. 10 jako kostki padną – por. przysłowie: „Jak kostka padnie” (NKPP,
„Kość” 4).

744

KOMENTARZE

w. 19 się zabawić w norymberskie tuzy – wyrażenie „pójść z kimś w tuzy”
oznaczało ‘wszcząć bójkę’, a termin „tuz” – ‘najwyższą kartę w grze’.
w. 25 zguba w worku – tj. utrata pieniędzy.
[P 66: „Pokój”]
w. 1 Pokój, miła rzecz – por. przysłowie: „Pokój każdemu miły” (NKPP,
„Pokój” 11).
[P 67a: „Pokrewni”]
w. 19 ataką śmigają – sens: atakują.
w. 20 nie na domie – tj. nie w rodzinie.
[P 67b: „Pokrewni”]
w. 11 Dość bogactwa w skarbie, gdzie jest dobra sława – por. przysłowie: „Sława dobra stoi za bogactwa” (NKPP, „Sława” 18).
w. 34 swoje własne bliźne – tj. swoich bliźnich.
[P 68: „Polski strój”]
w. 4 chłodzi miesiącem – sens: gdy zapada noc.
w. 5 ciężkie … chodzenie podczas – niekiedy ciężko chodzić (gdy słota).
w. 11 Jest własnym wrodzeniem – sens: jest ich (narodów) cechą.
[P 69: „Pola”]
w. 2 rodzą legumina, żywią się stąd chlewy – sens: (pola) rodzą jarzyny, którymi żywią się zwierzęta gospodarskie.
w. 3 rodzaj na urodzaj stąd się więc przysparza – sens: natura przysparza
stąd urodzaju.
[P 70: „Polityka”]
w. 1 Polityka jak trefna – sens: gdy uprzejmość nie budzi zaufania.
w. 6 chudym, jak możnemu – tak ubogim, jak i bogatym.
w. 12 co za respekt ludzkości zapieć z tą muzyką – sens (ironiczny): co to za
przestrzeganie uprzejmości zachowywać się w ten sposób.
w. 13-14 Zagrać … w dudy, kiedy będzie lato, / bez obiadu – odwołanie do
zwyczaju, że latem szlachcic, czekając na zaproszonych na obiad gości, przygrywał sobie na ganku na dudach (Gloger, Encyklopedia, s. 60).
[P 71a: „Polskie Królestwo”]
w. 2 tudzież i składności – także o jego organizacji/strukturze.
w. 38 na rządzie należy – sens: od rządu zależy.
w. 42 się … rozpadła rozwora – sens (metaforyczny): autor musi przerwać
pisanie, ponieważ nie może kontynuować podróży i obserwacji.
[P 71b: „Polskie Królestwo”]
w. 4-5 każdorocznią z swych spustów do wodów / spichlerzem – sens: (Królewstwo Polskie) jest „gumnem i spiżarnią więc wszytkich narodów” (w. 3),
ponieważ co roku spławia zboże (Wisłą do Gdańska).
w. 6 w rycerstwie szkołą … przodkujących – sens: (jest) szkołą najlepszych/
pierwszych rycerzy.
w. 8 w swoim zgromadzeniu szlacheckiej wolności – odwołanie do przywilejów szlacheckich, będących podstawą złotej wolności szlacheckiej.
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w. 9 Marsem odważni – tj. odważni na wojnie.
w. 13-14 Król na każdym miejscu bezpiecznie spać może, / po wszytkim królestwie ściele swoje łoże – odwołanie do znanego powiedzenia króla Zygmunta
I Starego (1 I 1467 – 1 IV 1548), który oświadczył, że może spokojnie spoczywać („smaczno usnąć”) na łonie poddanych, pewien swego bezpieczeństwa.
[P 73: „Po nici”]
w. 1 Po nici kłębka zwyczajnie dochodzą – por. przysłowie: „Po nici kłębka
dochodzą” (NKPP, „Nić” 11b).
[P 74: „Po nieszczęściu”]
w. 1-2 Po nieszczęściu zwyczajnie godować, / znowu potem stąd szczęścia
próbować – por. przysłowie: „Po nieszczęściu godzi się szczęścia spróbować”
(NKPP, „Nieszczęście”).
[P 75: „Poniewolne”]
w. 1 Poniewolne gdy uczynności – sens: gdy pomoc/uczynność jest wymuszona.
[P 76: „Po obietnice”]
w. 1 Po obietnice chyżo się obracać – por. przysłowie: „Po obietnicę trzeba na
prędkim koniu jechać” (NKPP, „Obietnica” 17).
[P 79: „Porty”]
w. 21-22 W tym ocerklowaniu szerokiego świata / przez to, żeglowanie stąd
przyniosły fata – sens: dzięki temu, że (Bóg, stwarzając świat,) okrążył lądy
wodą, możliwe stało się żeglowanie.
[P 80: „Porządek”]
w. 23 Mile doma przy wygodzie – sens: miło w domu i wygodnie.
[P 80b: „Posag”]
Tytuł: oprawie małżeńskiej – tj. zabezpieczeniu majątkowym żony.
w. 4-5 jaka jest od polskiej od reformacyjej / więc dyferencyją krajów cudzoziemskich – sens: jaka jest różnica w zabezpieczeniu prawnym żony po śmierci
męża w polskim i zagraniczynym prawie.
w. 23-24 zostawi syna / komorą przy matce – sens: syn będzie mieszkał kątem przy matce.
[P 82: „Poseł”]
Tytuł: O posłach z charakterem – tj. o posłach, którym państwo nadało tę
godność.
w. 3-4 Poseł wszędzie jest bezpieczny – / wszech narodów wyrok wieczny –
por. przysłowie: „Poseł wszędy jest bezpieczny, wszech narodów wyrok wieczny” (NKPP, „Poseł” 2b).
[P 85: „Pospolite ruszenie”]
w. 5 troje głosząc wici – woźni ziemscy roznosili wici (dokument z pieczęcią,
wzywający do stawienia się do obrony kraju) trzykrotnie, co dwa tygodnie.
[P 86: „Po szkodzie”]
w. 1 Po szkodzie dopiero będzie mądry – por. przysłowie: „Mądry Polak po
szkodzie” (NKPP, „Szkoda” 13).
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[P 89: „Postpozycyja”]
w. 2 z grubej polityki wyszło to z ludzkości – sens: przez grubiańskie zachowanie pozbawione uprzejmości/dobroci.
w. 3 znać zaraz karmazyn – sens: od razu poznać szlachcica / wysoko
urodzonego; karmazynowy (intensywnie czerwony) żupan nosiła szlachta
pochodząca ze starożytnych rodów.
w. 4 różnych jest w ogrodach na zagonie jarzyn – sens (przenośny): ludzie się
różnią; chodzi zapewne o stan szlachecki i podziały wewnątrz stanu.
w. 8 mało by przybyło na ten akt ozdoby – sens: niewiele miało przyjść osób
z wyższego stanu.
[P 90: „Poszóstno”]
w. 3 nie znać ludzi w stanach – sens: trudno poznać, do jakiego stanu ktoś
przynależy.
w. 6 brak zarówno wszyscy – sens: wszyscy tak samo mogą wybierać.
w. 8 chałupa nie brakiem – tj. chałupa nie gorsza (nic jej nie brakuje).
[P 91: „Potrzebny”]
w. 1 Potrzebnym nie staje – sens: potrzebującym nie wystarcza.
[P 92: „Potęga”]
w. 1 Potęga z jednego ni trąbą głośna – sens (przenośny): jeśli jeden wywyższy się ponad drugiego.
w. 7 Powstają jak prawie na ojców synowie – por. Łk 12,55: „Oddzielą się
ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu swemu” (przekład J. Wujek).
w. 10 nie zborguje folgą prawie nikomu – sens: nie oszczędzi niemal nikogo.
[P 93: „Potomstwo”]
w. 2 matkę znając mamą – sens: matkę nazywając mamą.
w. 15 Ulać, przemarnować żywot swój – sens: ukształtować, przehulać swoje życie.
w. 16 zginąć na chorobę dworską – sens: umrzeć na chorobę weneryczną;
koncept: chęć życia po dworsku jako choroba, która trawi młodzież, oraz
chorowanie „po dworsku”.
[P 95: „Potrawy”]
w. 2 pomocą w strawieniu jak po maku – w medycynie tradycyjnej nasiona
maku stosowano jako środek na przeczyszczenie.
[P 96: „Potrzeba”]
w. 1-2 Potrzeba nie czeka swojej wygody, / lecz pilnuje czasu jakiej pogody –
por. przysłowie: „Potrzeba nie czeka pogody” (NKPP, „Potrzeba” 12).
[P 98b: „Poważny”]
w. 2 obrok – tj. (przenośnie) strawa duchowa, czyli pouczenie moralne lub
kara.
[P 102: „Powódź”]
w. 4-5 iszczami / nie być zawczasu – sens: nie wpaść w długi.
w. 5-6 mieć na ostrożności / ile swe dobra – sens: mieć zawczasu na baczności
szczególnie swoje dobra (żeby deszcze nie uczyniły szkód).
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[P 104a: „Poznać”]
w. 1-2 Poznać snadnie z mowy, / jakiej kto jest głowy – por. przysłowie: „Poznać wnet z mowy, jakiej kto głowy” (NKPP, „Znać” 24a).
[P 104b: „Poznać”]
w. 1-2 Poznać skórę może z dyskursu, kto więc co powie – / inszy bowiem zając,
inszy kot – co za mózg w głowie – por. przysłowia: „Znać po sierści zwierza,
z mowy człowieka”, „Poznać po słowie, co kto ma w głowie” (NKPP, „Znać”
28 i 29).
[P 105: „Pożyczać”]
w. 1-2 Pożyczać czego komu dla przyjaźni – / nabędziesz niewdzięczności,
zgoła waśni – por. przysłowie: „Chceszli przyjaciela stracić, pieniędzy mu pożycz” (NKPP, „Pożyczyć” 1a).
[P 107: „Praca”]
w. 1 Praca dobra ma zapłatę – por. przysłowie: „Praca każda ma zapłatę,
rozpusta sromotę” (NKPP, „Praca” 52a).
[P 109: „Pragnienie”]
w. 2 w ckliwość przychodzi – sens: powoduje rozdrażnienie.
[P 110: „Prawda”]
w. 1 Prawda zawsze świeci jak światło istotą – por. przysłowie: „Prawda jasna jak słońce” (NKPP, „Prawda” 68).
w. 7 Prawda … w oczy kole – por. wyżej, obj. do M 72,15, też niżej, P 110,7;
U-W 13,3.
w. 9 Starzy ludzie prawdę stawiali na stole – por. wyżej, N 17,1-2.
[P 111: „Prawa”]
w. 4 jeden więc worek na koszt, a dwóch – do pilności – por. przysłowie: „Do
prawa jednego woru z pieniędzmi, a drugiego z pilnością potrzeba” (NKPP,
„Prawo” 1a).
w. 8 faworem dla respektu nie ma być sposobne – sens: (prawo) nie powinno
faworyzować ze względu na respekt dla kogoś.
[P 113a: „Prędki”]
w. 2 trudny już taki bywa w użyczenie – sens: trudno już coś od niego pożyczyć.
w. 8 któż wie, jak padnie, by nie był uboższym – sens: kto wie, przed kim
padnie na kolana (ukorzy się), by nie stać się uboższym.
[P 113b: „Prędki”]
w. 1-2 Prędkie a nie rzy‹m›skie będą wygody, / trzeba cierpliwości na te zawody – por. przysłowie: „Nie zaraz Rzym zbudowano” (NKPP, „Kraków” 38c).
[P 113c: „Prędki”]
w. 3 słowem … pluskał – sens: plótł coś / mówił coś bez sensu.
w. 4 poszło jak moskal – zapewne chodzi o moskalika, małego śledzia.
[P 115b: „Promocyja”]
Tytuł: „Ostentatio temporalis” – przemijające/chwilowe popisywanie się.
w. 4 Ikariusza wzorem – por. wyżej, obj. do I-J 19,tyt.
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w. 6 przestaną na wetach – poprzestaną na deserze.
w. 8 tym bardziej przychodzi przewłoką możności – sens: tym bardziej następuje zwłoka w uzyskaniu awansu.
w. 16 nie wydając się z tego nikomu w czerwieni – sens: nie wyjawiając sekretu nikomu z wyższego stanu; por. wyżej, obj. do P 89,3.
w. 18 wyjdzie z woru szydło – por. wyżej, obj. do P 23,10.
w. 25 dla presumpcyji – z powodu domysłów.
[P 119: „Prośba”]
w. 2 jedwabne słówka – por. wyżej, obj. do I-J 15,1.
[P 120: „Próżny”]
w. 1 Próżna prawie tylko ta na wiatr jest chwalba – por. wyżej, A 46,1 i obj.
w. 2 tych na pozór gaba – sens: tych pozornie oskarża.
w. 4 jak błotem kala – por. przysłowie: „Wala się jak świnia w błocie”
(NKPP, „Walać się”).
w. 16 brunatnej delijej – kolor delii, wierzchniego okrycia, wskazuje na niższe pochodzenie niż szlachta karmazynowa.
[P 121: „Próżnowanie”]
w. 1 Próżnowanie w grzechu jest lekki żywot – por. przysłowie: „Próżnowanie jest przyczyną do grzechu” (NKPP, „Próżnowanie” 6c).
[P 122: „Prywata”]
w. 14 do wskrócenia klęsce – sens: aby zapobiec klęsce.
[P 123: „Prządki”]
w. 1-2 Prządki przędziwo wrzecionami wróżą, / ile na piecu przy kądzieli
kurzą – odwołanie do zimowych spotkań prządek, podczas których w najlepiej oświetlonej we wsi chałupie prządki przędły wełnę, śpiewały i wróżyły,
m.in. z kądzieli, a zwyczaj ten obecny był w kulturze ludowej jeszcze w XX w.
Powiązanie czynności przędzenia z wróżeniem ma swoje źródło w mitologii
greckiej (Mojry, które przędą nić ludzkiego życia).
[P 125: „Przeciw”]
w. 1 Przeciw bystrej komu pływać wodzie – por. przysłowie: „Przeciw bystrej
wodzie płynąć trudno” (NKPP, „Płynąć” 13a).
[P 129: „Przed sędzią”]
w. 2 „pro et contra” – za i przeciw.
[P 130: „Przekleństwa”]
w. 5 Rachują ich wiele w klątwach „stami” „cmami” – sens: liczą klątwy
w setkach (stami) i tysiącach (tysiącami [?]).
[P 133: „Przemysł”]
w. 1 Przemysł dowcipny wiele dokazuje – sens: inteligentnym/sprytnym
działaniem wiele można zyskać; por. przysłowie: „Przemysł i dowcip wiele nie
tylko do gospodarstwa, ale do każdej rzeczy pomaga” (NKPP, „Przemysł” 2).
[P 135: „Przeniewierzenie”]
w. 2 kupiec w kramie klepki snuje – prawdopodobnie chodzi o „kłębki”; por.
powiedzenie: „iść jak z kłębka” (NKPP, „Jak z kłębka” 2), tj. udaje się, łatwo idzie.
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[P 136: „Przepłynąć”]
w. 1 Przepłynąwszy … utonąć – por. przysłowie: „Przepłynąwszy, utonął”
(NKPP, „Płynąć” 4b).
[P 137: „Przestać”]
w. 1 Przestań na swym mieniu – por. przysłowie: „Przestawać na swoim”
(NKPP, „Przestawać” 4).
[P 138: „Przez posły”]
w. 1 Przez posły nie wszegdy i wilk utyje – por. przysłowie: „Przez posły wilk
nie tyje, chyba że się sam naje” (NKPP, „Poseł” 8a).
[P 139: „Przez szpary”]
w. 7 Ach, niebożę, „nota”! – sens: biedny człowieku, uważaj!
w. 9 na dekret przychodzi – sens: przychodzi do wyroku (sądu Bożego).
[P 141: „Przodkowie”]
w. 1-2 Przodków więc wady złośliwe / potomkom będą szkodliwe – por. przysłowie: „Przodków wady potomkom szkodliwe” (NKPP, „Przodek” 3d).
[P 142: „Przygody”]
w. 6-7 szukając przyczynie / więc do różności – sens: szukając powodów do
nieporozumień / szukając zwady.
w. 13 przygody ponoszą – sens: spotykają (ich) nieszczęścia.
[P 143: „Przyjaźń”]
w. 1 w treści stoi istność – sens: istota (przyjaźni) polega na tym, co ze sobą
niesie.
w. 3-4 Wino w swojej próbie a przyjaciel stary, / które są w tej dobie, srebro
dawnej wiary – por. przysłowie: „Stary przyjaciel, stare wino, stare złoto świeżym nie ustępują” (NKPP, „Przyjaciel” 107a).
w. 5 w siwej brodzie letni – tj. dojrzały wiekiem z siwą brodą.
w. 6 statkiem słowo trzymać, gdzie rozum udatny – sens: być wyważonym
w słowach i rozumnym.
w. 7-8 korzec zjeść soli, / zawieść, nie dotrzymać w doznaniu po woli – por.
przysłowie: „Zjesz beczkę soli, nim poznasz do woli” (NKPP, „Sól” 25), tj.
trzeba długo doświadczać przyjaciela, żeby go dobrze poznać.
w. 10 by tyla – niewiele.
w. 15-16 Przyjaciela próba nie tak bywa w szczęściu, / jak ma być doznana
skutkiem gdy w nieszczęściu – por. przysłowie: „Przyjaciela w nieszczęściu poznać” (NKPP, „Przyjaciel” 58d).
w. 19 w jakiej różności – z powodu jakiegoś nieporozumienia.
[P 144: „Przykład”]
w. 4 jaśnie świeci knot – sens (przenośny): jaśnieje przykładem.
[P 145: „Przykry”]
w. 1 Przykry język sroma na łagodne słowa – tj. wstydzi się łagodnych słów.
[P 146: „Przyłożyć się”]
w. 1-2 Przyłożywszy się … / … będzie kontent z tej obrady – sens: gdy ktoś
(zmęczony) położy się, żeby odpocząć, sprawi mu to przyjemność.
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[P 148: „Przynuka”]
w. 1-2 Przynuka bliźniemu, choć dobrego mienia, / gdy się sam w tym nie
zna – już to więc ostatnia – sens: zachęcanie kogoś, kto cieszy się dobrą opinią,
do zrobienia czegoś, do czego on sam się nie poczuwa – jest najgorszą rzeczą,
jaką można zrobić.
[P 149: „Przypadek”]
w. 1 Przypadki przejrzanie szkodliwe – tj. niespodziewane zdarzenia, których szkodliwość została dowiedziona.
[P 150a: „Przyrodzony”]
w. 1-2 Przyrodzone więc mało wadzą wady – / głowa uważna znosi te przysady – por. przysłowia: „Przyrodzone wady mało wadzą”, „Przyrodzone cudze
wady, kto mądry, znosi bez zwady” (NKPP, „Wada” 11 i 10).
w. 8 wyrzutne … swary – tj. kłótnie, w których coś się komuś zarzuca/
wyrzuca.
w. 13 nastąpi z żalem, przejednaniem – sens: podejdzie z żalem, z przeprosinami.
[P 150b: „Przyrodzony”]
w. 1-2 Przyrodzona i to: żywot opuścić światowy – / już nie tak śmierć straszna, lecz ku zbawieniu gotowy – sens: jest nam przyrodzone to, że musimy
umrzeć, a śmierć nie jest taka straszna, jeśli (przez całe życie) szykowaliśmy się
na dostąpienie zbawienia (czyli żyliśmy zgodnie z przykazaniami).
[P 151: „Przysięga”]
w. 3 Przekupnych przysiąg aktorom przewodna – sens: oskarżyciele wykorzystują przysięgi ludzi przekupnych.
[P 153: „Ptaszek”]
w. 1-2 Ptaszkiem gdy z ust słówko wyleci, / lecz wołem się nazad nie wróci –
por. przysłowie: „Ptaszkiem słówko wyszedłszy, wołem się nie wraca” (NKPP,
„Słowo” 103b). To samo przysłowie Haur wykorzystal niżej, S-Ś 23b,9-10.
w. 7 głośny to dzwonek – por. wyżej, Przedm.3,49; C-Ć-K 31,18; G 15a,1;
N 116,21, i niżej, T 17,10, Z-Ż-Ź-S 86c,42.
w. 11 Na cię spadnie, kto w górę pluje – por. przysłowie: „Kto w niebo pluje,
na głowę mu spada” (NKPP, „Pluć” 2).
w. 13 gdzie język długi – por. przysłowie: „Ma długi język” (NKPP, „Język” 49).
[P 28b: „Puls”]
Tytuł: O pulsach czerstwości – o sile pulsu.
w. 7 czas w placu swego końca – sens: przyszedł czas na śmierć.
w. 8 gdy przyjdzie śmierć do tańca – por. obj. do C-Ć-K 42,2.
w. 17-18 kto na cię kamieniem, / ów zaś z chlebem z winszowaniem – por.
przysłowie: „Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem” (NKPP, „Kamień” 28a).
[P 156: „Pyszny”]
w. 3 Pysznym zwyczajnie zawsze pogardzają – por. przysłowie: „Pysznym
najlepiej pogardzić” (NKPP, „Pyszny” 20)
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w. 6 dla tego grzechu piekło jest stworzone – w Kościele katolickim pycha
(superbia) jest jednym z siedmiu grzechów głównych.
[P 157: „Pycha”]
w. 1 Pycha – tu: pyszałek, człowiek pyszny.
w. 3 szczęściu, bo to kołem idzie – por. przysłowie: „Fortuna kołem się toczy”
(NKPP, „Fortuna” 13b).
w. 9 Co mnie przeto dzisiaj, toć i tobie jutro – por. przysłowie: „Dziś mnie,
jutro tobie” (NKPP, „Dziś” 10).
w. 10 soból był i rysie, dziś baranie futro – sobole i rysie futro było wyznacznikiem wysokiego statusu społecznego, baranice nosili ubodzy; por. wyżej,
obj. do L-Ł 40,1-2.
w. 11 nie przenoś okiem – sens: nie patrz z góry.
w. 13-14 Ikarus chciał górą – por. wyżej, obj. do I-J 19,tyt.
w. 19 Znać z pychy głupiego – por. przysłowie: „Kto pyszny, ten i głupi”
(NKPP, „Pyszny” 5).
ROZDZIAŁ XVI. Na literę Q[-Kw]
[Q-Kw 1: „Qualubet”]
w. 1 „Qualubet” – (częściej: qualibet) gdziekolwiek/wszędzie (zaraz obok
przetłumaczył sam autor).
w. 3 darmo niemasz chleba – por. przysłowie: „Darmo chleba nie jadł”
(NKPP, „Chleb” 68).
[Q-Kw 2: „Quare”]
w. 1 „Quare” – dlaczego.
[Q-Kw 3: „Kwarciane wojsko”]
w. 5 na kwarty, płaca – podatek na kwarty, tj. wojsko zaciężne, tzw. kwarciane. Jego nazwa związana była ze sposobem pozyskiwania funduszy: na
utrzymanie tego wojska przeznaczona była czwarta część dochodów z dóbr
królewskich.
w. 6 użyją męstwa w kwadrat przy zwycięstwie – gra słów: wojsko dostanie
1/4 królewskich dochodów, ale za to będzie mężne do kwadratu (poczwórnie).
[Q-Kw 4: „Kwartana”]
Tytuł: O febrze kwartannej – (łac. quartana) tzw. czwartaczka, czyli febra
powracająca co cztery dni.
w. 1 Kwartany szkoda a prawie nie leczyć – sens: lepiej leczyć kwartanę.
w. 5 Kwartana na czas sama się wystoi – tj. „dojrzeje” i przejdzie.
w. 6-7 zranione serce niełatwie się zgoi / kwartą – sens: zranione serce niełatwo
pocieszy/uleczy się trunkiem (tu: kwarta jako miara pojemności równa 1 l).
w. 7 „quotidiana” – codzienna.
w. 8 gdy w domu pustki, przyczyną Dyjanna – aluzja do Diany, opiekunki
rodzących i piastujących maleńkie dzieci kobiet.
[Q-Kw 5: „Kwarczki”]
w. 1 Kwarczki frasunki skwarzą – sens: piwo pite kwartami topi (skwarzy)
smutek.
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[Q-Kw 7: „Kwasić”]
w. 1 Kwasi gdy w karty – sens: gdy przegrywa w karty.
[Q-Kw 8: „Quercus”]
w. 1 „Quercus” – dąb.
w. 3-4 więc w tych trzech lat stoi, rośnie, zrósł i schodzi / żołądź – sens: po
trzech latach na dębie pojawiają się żołędzie.
w. 8 chlewnemu bydłu posiłkiem, pomocą – mowa o żołędziach.
[Q-Kw 9: „Kwersyja – Quersi”]
Tytuł, w. 1 O Kwersyjej / „Quersi” – Quierzy-sur-Oise, miejscowość we
Francji, w regionie Hauts-de-France; we wczesnym Średniowieczu w mieście
rezydowali królowie i cesarze z dynastii Merowingów i Karolingów.
[Q-Kw 10: „Quid inter tantos”]
w. 1 „Quid inter tantos” – cóż na tak wielu; por. J 6,9: est puer unus hic qui habet quinque panes hordiacios et duos pisces, sed haec quid sunt inter tantos („Jest
tu jedno pacholę, co ma pięcioro chleba jęczmiennego i dwie rybie: ale to co
jest na tak wielu?”; przekład J. Wujek), mowa o cudzie rozmnożenia chleba
przez Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. Chlebem i rybami nakarmiono 5000
mężczyzn oraz kobiety i dzieci. Por. też Mt 14,17-19.
[Q-Kw 11: „Kwinsaj – Quinsai”]
Tytuł, w. 1 O Kwinsa‹j›u / „Quinsai” – miasto we wschodnich Chinach,
zwane dziś Hangzhou, a opisane przez Marco Polo jako Quinsaj (transkr.
pol.: Kinsaj); jedna ze starożytnych stolic Chin, założona przez dynastię Qin.
w. 2-3 możnością / samej familiji domów – tj. zamożnością/potęgą rodów.
w. 10 summę komputować w liczbie w zakrzewieniu – sens: obliczyć liczbę
mieszkańców przy tak wielkiej ich liczebności.
w. 13 Ankwin, Pankwin – Nankin, dawna stolica Chin, i Pekin. Trudno
wskazać źródło, z jakiego korzystał Haur; u BOTERA (Theatrum, s. 170-171) formy: Nacquin, Pacquin.
w. 16 nie mają przymierze – sens (przenośny): nie mają równych sobie.
w. 19-20 „offensive”, / … „defensive” – zaczepnie (ofensywnie), w obronie
(defensywnie). Łacina starożytna takich form nie zna, przymiotniki, od których utworzono te przysłówki, można znaleźć m.in. w łacińskojęzycznych
tekstach prawniczych i teologicznych epok późniejszych. Ta sama para rymowa niżej, S-Ś 160,901-902, 1149-1150.
[Q-Kw 12: „Quodcumque”]
w. 1-2 „Quodcumque” na cnocie wiele więc należy, / życiem przy sumnieniu
swym dobrym zabieży – prawdopodobny sens: wiele zależy od cnoty, która
warunkuje dobre sumienie i, co za tym idzie, dobre życie.
			
„Quodcumque” – cokolwiek / co tylko.
[Q-Kw 13: „Quod utinam”]
w. 1 „Quod utinam” – (= utinam) oby.
w. 2 stąd już zgubne imię „Lucyper” – najgorszy – por. wyżej, obj. do L-Ł 50,1.
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[Q-Kw 14: „Quod superest”]
w. 1-2 „Quod superest” w prawdzie – dać pokój łacinie: / cuchnie w szkołach
ława, lepiej pasać świnie – por. przysłowie: „Kto nie umiał po łacinie, ten musiał paść świnie” (NKPP, „Łacina” 4).
			
„Quod superest” w prawdzie – dać pokój łacinie – sens: to, co pozostaje naprawdę, to dać spokój łacinie.
			
„Quod superest” – co pozostaje.
w. 4 tylko // // o pensa, o skrypturę sieką – znaki // // są być może symbolem razów za nieodrobione lekcje i brzydkie pismo.
w. 9-10 „longa”, nie „brevis”, każdy na ławicy / … skanduje – sens: głośno
odmienia zgłoski długie ([syllaba] longa – długa) (w zadanym słowie/przykładzie poprawne), a nie krótkie ([syllaba] brevis – krótka) (niepoprawne).
[Q-Kw 15: „Quomodocumque”]
w. 1-2 „Quomodocumque” – być kiedykolwiek – kozie / (lub pannie młodej
w łożnicy) na wozie? – sens: jakim sposobem koza czy panna młoda może ujść
przeznaczeniu; por. przysłowie: „Być kozie na wozie” (NKPP, „Koza” 3), tj. nie
ujdzie przeznaczeniu, jak koza wieziona na rzeź.
			
„quomodocumque” – jakim sposobem.
[Q-Kw 16: „Quoquo versum”]
w. 1-2 „Quoquo versum” na świat ma być oko jasne, / bo jak do zbawienia,
gdy są wrota ciasne – sens: trzeba być bacznym i czujnym (obserwować świat
dookoła), bo jak inaczej zyska się zbawienie, gdy wrota do niego są ciasne. Por.
Łk 18,25: „Albowiem łacwiej jest wielbłądowi prześć przez ucho igielne, niż
bogaczowi wniść do Królestwa Bożego” (przekład J. Wujek).
			
„Quoquo versum” – gdziekolwiek/wszędzie zwrócone.
[Q-Kw 17: „Quotannis”]
w. 1 „Quotannis” – co roku.
w. 2 powijasz … proroka – por. wyżej, C-Ć-K 25f,1.
[Q-Kw 18: „Quotquot”]
w. 1 „Quotquot” – za każdym razem / zawsze.
w. 2 inne w polu ich są jarzma – sens: inne mają ciężary (obowiązki).
w. 4 bo cię sucho zmyje – sens: zwymyśla cię; por. wyżej, obj. do A 54,17.
w. 7 Prostak nie wie, co to „mores” – sens: prostak nie wie, co to (dobre)
obyczaje.
			
„mores” – obyczaje.
w. 8 pewnikiem są na to „fores” – sens: najlepszym / najpewniejszym rozwiązaniem jest wyrzucenie za drzwi.
			
„fores” – drzwi.
[Q-Kw 19: „Quotidie”]
w. 1 „Quotidie” – codziennie.
w. 3 Czy to tylko właśnie w społeczność małżeństwo? – sens: czy małżeństwo
ma służyć tylko zaspokajaniu potrzeb cielesnych.
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w. 6 Czy ma trzeci wiedzieć z tej małżeńskiej pary? – zapewne chodzi
o zdradę małżeńską.
w. 9 Są tego dowody i w żywotach świętych – niektórzy święci małżonkowie
ślubowali czystość małżeńską, np. św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego.
Haur miał w swej bibliotece Żywoty świętych Skargi, w których opisany jest
Żywot Ś. Kunegundy abo Kingi, księżny polskiej (SKARGA, Żywoty, s. 960-964), i zalecał czytelnikowi Składu „Żywoty świątobliwego autora, ojca Skargi, Soc[ietatis] Iesu” (HAUR, Skład, s. 170).
w. 16 afekt promowuje do pożądliwości – sens: miłość wzbudza pożądanie.
w. 19 Uchodzić przygody – sens: unikać nieszczęścia.
w. 20 trudno powetować – sens: trudno naprawić błąd.
ROZDZIAŁ XVII. Na literę R
[R 3: „Rachunki”]
w. 6 przyczynić, nie ująć z biegłości – sens: dzięki doświadczeniu i wiedzy
dokładać, a nie ujmować.
[R 4: „Rączy”]
w. 1-2 Rączemu się guz na szyjej ciśnie, / a leniuchowi na grzbiecie rośnie –
por. przysłowie: „Rączemu guz na brzuchu roście, a leniwemu na grzbiecie”
(NKPP, „Rączy” 3).
w. 3 Rączy chyży niby pień – sens: niezdara nie zapoluje na ptaki; por. przysłowie: „Rączy by pień na ptaki” (NKPP, „Pień” 2).
[R 5: „Rada”]
w. 2 od synów dla matki – mowa o ojczyźnie i jej synach, walczących w jej
obronie.
w. 3 swoim przemysłem – tj. swoją umiejętnością (w walce).
[R 6a: „Rad”]
w. 1-2 Rada by dusza, gdyby do Nieba, / pokutą za nią komu więc trzeba –
por. przysłowie: „Rada by dusza do nieba, ale grzechy nie puszczają” (NKPP,
„Dusza” 51a).
[R 7: „Radosny”]
w. 1-2 Radosne każdemu przy szczęściu pociechy, / gdy przy ostrożności zbywać z siebie muchy – może nawiązanie do przysłowia: „Łapać muchy” (NKPP,
„Mucha” 18), tj. próżnować.
[R 8: „Raki”]
w. 1-2 Raki są w pewnych miesiącach zdrowe, / znak mają, gdy jest „r”, swoję
zmowę – kuchnia staropolska zalecała, by spożywać raki tylko w miesiącach,
które w łacińskiej nazwie nie mają r, czyli od maja do sierpnia (maius, iunius,
iulius, augustus).
[R 9: „Rana”]
w. 1 ućciwie zawijaj – sens: solidnie opatrz/obandażuj (ranę).
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[R 10: „Ranne sprawy”]
w. 2 w okrzętności pofolgowanie – tj. ulżenie w pracy.
[R 11: „Rano”]
w. 2 nie szkodować – sens: nie być utracjuszem (który wydaje pieniądze na
biesiadowanie).
[R 14: „Remigiusz Suszycki”]
Tytuł: „Perill[ust]ri Reverendissimo Domino, D[omi]no Remigio Suszycki,
i[uris] u[triusque] doctori, archidiacono, canonico et surrogatori Cracovien[si]”
– Znakomitemu, Najczcigodniejszemu Panu, Panu Remigiuszowi Suszyckiemu, doktorowi obojga praw, archidiakonowi, kanonikowi, surogatorowi
krakowskiemu. Ksiądz Remigiusz Suszycki (1642-1705), doktor praw, kanonik krakowski, poeta, profesor Adademii Krakowskiej, sekretarz kancelarii
Jana III Sobieskiego, był nauczycielem synów królewskich (regiorum principum praeceptor).
			
„surrogatori” – chodzi o surogatora, zastępcę starosty grodzkiego.
w. 4 preminencyją w swych akcyjach znaczy – sens: przewyższa wszystkich
w swych dziełach/działaniu.
w. 5 rzecz się sama czyści – sens: widać samo przez się.
w. 6 się prawdą iści – sens: potwierdza się.
w. 15-16 Gdy gubernatorem w naukach dzielnością / będąc królewiczom młodym – sens: gdy był guwernerem (preceptorem) młodych królewiczów jako
biegły w naukach.
w. 20 wielam – wielu.
w. 21 na wszelkim jest mieniu – sens: w opinii wszystkich.
[R 15: „Renifer”]
w. 1 Renifer z pegazem – HAUR (Skład, s. 129) zestawia renifera z pegazem także w Składzie:
W Łapiej [tj. Laponii] […] są tam zwierzęta rangifery […]. Tych bestyi używają jako koni, bo noszą ludzi na sobie, wóz ciągną, przez dzień
i noc wyjdzie mil trzydzieści; przez tego zwierza także listy przesyłają trybem […] gołębi, cudownym sposobem. O moskiewskich piszą krajach, że
się tam znajdują […] skrzydłolotne zwierzęta, pegazy nazwane.

[R 16: „Rewolucyja”]
Tytuł: O rewolucyjej na powietrzu niezwyczajnej, która była w Krakowie
w nocy na niedzielę, 15 „decemb[ris]” 1703 „A[nno]” – mowa o potężnym huraganie, który przeszedł nad Krakowem w nocy z 15 na 16 grudnia 1703 r.
w. 5 wieżę zamkową – mowa o Wieży Zegarowej, jednej z trzech wież Katedry Wawelskiej.
			
machinę obalił – chodzi zapewne o mechanizm zegarowy.
w. 9 Na wieży Wszytkich Świętych strąciło kopułę – mowa o nieistniejącym
już kościele Wszystkich Świętych, który znajdował się na obecnym Placu
Wszystkich Świętych: podczas huraganu runął hełm wieży.
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[R 17: „Robota”]
w. 1-2 Roboty się nigdy w pracach swych nie przebiorą / domowe – por. przysłowie: „Roboty nigdy się nie przebierze” (NKPP, „Robota” 57), tj. praca nigdy się nie wyczerpie / nie skończy.
w. 2 starania między się rozbiorą – sens: opiekę nad domem podzielą między siebie.
[R 18: „Ród”]
w. 11 wyniosłości – tj. wzniosłości moralnej.
[R 20: „Róg”]
w.1-2 Rogiem gdy więc miesiąc nastaje, / więc w pogodę ten czas przystaje –
por. przysłowie: „Rogiem nastał – będzie pogoda” (NKPP, „Pogoda” 15).
[R 21: „Rokosz”]
w. 11-12 są przykłady / … z … Węgrów – zapewne chodzi o bunt węgierskiej szlachty przeciwko planom wyboru Habsburga na króla i obwołanie
królem w październiku 1526 r. Jana Zapolyi. W grudniu tegoż roku magnaci
doprowadzili jednak do osadzenia na tronie Ferdynanda Habsburga.
w. 16 jak bańka na wietrze – por. przysłowie: „Bańka na wodzie” (NKPP,
„Bańka” 2), tj. dzieła nietrwałe. Por. K 46,11; K 78,9.
w. 17 niech będzie zwierzchnością – sens: niech będzie na pierwszym miejscu / najważniejsze.
w. 19 Z iskierki naniecić – por. przysłowie: „Mała iskierka wielki pożar
wznieci” (NKPP, „Iskra” 6).
w. 20 ostatnia to prawie – tj. naprawdę to ostatnia rzecz (która nie powinna
się zdarzyć).
w. 22 któż wie, jak kość padnie – sens: kto wie, jak potoczą się losy (aluzja
do gry w kości).
w. 33 „non per iustitiam” – nie poprzez sprawiedliwość; to samo sformułowanie w tej samej pozycji rymowej niżej, S-Ś 160,139.
w. 34 „per potentiam” – przez siłę / dzięki władzy; to samo sformułowanie
w tej samej pozycji rymowej niżej, S-Ś 160,140.
w. 35 Nowe by „Zwierciadło” wydać by „Przykładów” – por. Wielkie zwierciadło przykładów… z rozmaitych historyi, traktatów i książek wyjęte…, przez
X. Szymona Wysockiego przełożone (Kraków: w Drukarni J. Szarffenbergera, 1612; następne wydania: 1621, 1633 i 1690). HAUR (Skład, s. 170) zalecał
lekturę „Zwierciadła różnych Przykładów”.
w. 39 Wzywali też Węgrzy Turków na ojczyznę – Jan Zapolya, który konkurował o węgierski tron z Ferdynandem Habsburgiem, w 1528 r. uznał się
za lennika Turcji i poprosił o pomoc sułtana Sulejmana, co doprowadziło do
wojny turecko-habsburskiej.
w. 40 Grecy także Partów przyszli brać puściznę – mowa zapewne o wielkiej wyprawie Aleksandra Macedońskiego, który pokonując perskiego króla
z dynastii Achemenidów, Dariusza III (panował w latach: 336-330 p.n.e.),
najpierw w bitwie pod Issos w roku 333, a ostatecznie w dwa lata później
w bitwie pod Gaugamelą, dokonał symbolicznej pomsty za najazdy perskie
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na Grecję (480-478) z czasów króla Kserksesa (panował w latach: 485-465),
choć i wtedy Persowie ponieśli klęski pod Salaminą i Platejami. Aleksander
w kilka lat podbił i zajął całe achemenidzkie imperium.
[R 22: „Rola”]
w. 1 Rolę jako wzory orać – sens: spulchniać/wzruszać ziemię, orząc.
[R 24a: „Rozkosz”]
w. 1 Rozkoszy używać, lecz w skromności – por. przysłowie: „Rozkoszy
skromno używaj” (NKPP, „Rozkosz” 17).
[R 28: „Rozrzutny”]
w. 1 czy taka jest w prawdzie – sens: czy ma rację.
[R 27c: „Różność”]
Tytuł: o wróżkach i wiedźbiarstwie niewarownych – tj. o wróżbach i czarach
niebezpiecznych.
w. 5 By nie zagrano gorzej niż na radle – por. wyżej, G 22d,12 i obj.
w. 7 Rzecz bowiem ciężka cierpieć – por. przysłowie: „Niewinnie cierpieć
bolesno” (NKPP, „Cierpieć” 9).
w. 9-10 Wielki to kamień, ciężar na człowieka – / niewinna potwarz ‹z› bliska lub z daleka – por. przysłowie: „A raz od potwarzy ciężej bije niż kamienie”
(NKPP, „Potwarz” 3).
w. 11-12 z … / … złej dyferencyi – z powodu sporu.
w. 14 opak udając – sens: zachowując się na opak.
w. 20 rozumnie prasować – sens: kierować się rozumem; (przenośnie) wypolerować.
[R 29: „Rozum”]
Tytuł: O bacznym rozumie ludzkiego przemysłu – tj. o mądrej roztropności
ludzkiej.
w. 1 Rozum swój mający bez statku i cnoty – sens: ktoś, kto myśli, ale pozbawiony jest rozwagi i cnoty.
w. 4 gdy w słowach próżności dochodzi ofertów – niejasne; może chodzi
o próżne słowne obietnice.
w. 5-6 Więc użyć bacznością w czym, co nie dostaje, / tym samym dowodem
z wygodą przystaje – prawdopodobny sens: ostrożnie przyjmować propozycje,
a jeśli czegoś brakuje, zgodzić się na to.
[R 30: „Rubin”]
w. 1 przedni kamień, ma dzielne w sobie cnoty – doskonały kamień, który
odznacza się dobrymi właściwościami.
w. 2 jest o nim w traktacie – nie udało się dotrzeć do źródła informacji
o rubinie.
			
jakie spędza przymioty – sens: jakie leczy choroby/dolegliwości.
[R 31: „Ruska wiara”]
Tytuł: O ruskiej wierze bez unijej – tj. o wierze prawosławnej, nie unickiej.
w. 3 „Graeca fides” – grecka wiara.
w. 4 gdyż w statku, ofierze jest zgoła niesilna – sens: (wiara) pozbawiona
powagi i siły w liturgii.
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w. 5 gdy nie w uniji rzymskiego obrzędu – prawosławni ortodoksi nie przystąpili do Kościoła unickiego, który powstał na mocy unii brzeskiej w 1596r.,
kiedy to dokonało się połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim/rzymskim.
w. 11 To nie w podziwieniu – tj. nic dziwnego.
w. 12 na oko wydaje, że tam chuda fara – sens: daje się łatwo zauważyć,
że mało wiernych przychodzi do cerkwi, co pociąga za sobą biedę/ubóstwo
duchownych; por. sformułowanie chuda fara wyżej, P 57,10 i obj., także S-Ś
160,1556
w. 13 w szczerym nabożeństwie – tj. sobie właściwym.
w. 19 pobudzali dla wiru-zawiru – sens: zachęcali do zamieszek.
w. 31 Chmielnickich Tymoszka – Tymofiej Chmielnicki, syn Bohdana
Chmielnickiego.
w. 32 Piwa – prawdopodobnie Jan Piwo h. Prawdzic, zagończyk i pułkownik królewski, którego żołnierze wsławili się rozbojami.
			
Krzywonosa – Maksym Krzywonos, jeden z głównych przywódców powstania Chmielnickiego.
w. 33 Półtora Kożucha – hetman Karp (Karpo) Półtora-Kożucha.
			
Cieciurę – Tymofiej Cieciura, kozak zaporoski, hetman lewobrzeżnej Ukrainy.
w. 35 do pana dawnego – tj. pod władzę króla Rzeczypospolitej.
[R 32: „Ryby”]
w. 2 prawie usilny – tj. wymagający prawdziwego wysiłku.
w. 9-10 Nie tak jest wełniasta z łuszczką ryba łupna, / pierwsza, nie tak
strawna jak ta zdrowiu, skupna – mowa o uważanych za ryby (pierwsze – ‘najznakomitsze’) małżach, które wytwarzają bisior, nici (wełnę) służące do przytwierdzania się do podłoża. Bisior był cenny i poszukiwany (skupny), wyrabiano z niego tzw. jedwab morski, delikaną tkaninę na drogie suknie. W Polsce
za czasów Haura pozyskiwano bisior z gatunków małży słodkowodnych, ale
też sprowadzano z Włoch. Małże te także spożywano, łupiąc skorupy (ryba
łupna).
[R 33b: „Rychlej”]
w. 1 Rychlej dla ubogiego wyświadczy ubogi – por. przysłowie: „Najprędzej
ubogi uboższego wspomoże” (NKPP, „Ubogi” 19).
[R 34: „Rydel”]
w. 1 Rydel, deska a motyka – / pamięć w oczach się przymyka – zapewne
chodzi o pogrzeb: rydla i motyki używali grabarze do kopania grobu, a deska
zastępowała ubogim trumnę (por. wyrażenie „grobowa deska”).
[R 36: „Rządy białogłowskie”]
w. 2 nie znać do rzeczy słów – sens: nie można w nich znaleźć sensu.
w. 9-12 W swej las dzikości, choć / bór ma szyszki owoc. / Kądziel należy
w moc, / a tak z kłębków pomoc – sens: las, choć dziki, przynosi pożytek (szyszki); kobiece przędzenie też jest pożyteczne.
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w. 30-32 żeby … / w intracie z oborą / tajną nie szło furą – sens: żeby nie
stracić zysku z hodowli zwierząt (obory).
[R 38: „Rzeki”]
w. 1 przy swych nazwiskach – tj. pod swoimi nazwami.
[R 39: „Rzemiesła”]
w. 5 „Dobry rzemieślnik – dobry pijanica” – por. przysłowie: „Czym lepszy
rzemieślnik, większy pijanica” (NKPP, „Rzemieślnik” 2).
w. 12 wszyscy im przyznacie – sens: wszyscy uznacie ich za takich właśnie.
[R 40: „Rzepa”]
w. 2 po wschodach rachuje piętry – sens: rzepa rośnie większa, jeśli obrywa
jej się kolejne liście; por. przysłowie: „Zajął jak na rzepie” (NKPP, „Rzepa” 17),
tj. nie trzeba wyganiać (= zajmować) bydła z rzepy, ponieważ zjadanie liści
stymuluje ją do wzrostu.
[R 41: „Rzymska wiara”]
w. 9-10 Mędrcowie za pogan … / Boga-Stwórcę głosząc – por. M 37: O mędrcach abo starych filozofach znamienitych.
w. 12 Sybille dwanaście – Sybillami zwano w starożytnej Grecji długowieczne apollińskie wieszczki, których wyrocznie dotyczące przyszłych wydarzeń,
ułożone w heksametrach, mówiły głównie o upadku miast i państw. Źródła
wspominały początkowo o jednej Sybilli, z czasem, gdy liczba rywalizujących ze
sobą lokalnych tradycji wzrosła, mianem Sybilli określano rodzaj wędrownych
wieszczek, które otrzymywały indywidualne imiona. Liczba 12 wskazuje, że
Haur zainspirował się być może malowidłami Carla Montiego, umieszczonymi
nad arkadami nawy głównej uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie,
poświęconymi dwunastu Sybillom. Sybille z kolegiaty upamiętnił w wierszu
także Remigiusz Suszycki (R 14). Por. także niżej, S-Ś 129.
w. 15-16 Mojżesz dokumentem, / figurą tajemnic z Nowym Testamentem –
święty prorok Mojżesz jako figura Chrystusa.
w. 38 Piekielna to fara – tj. piekło.
w. 49-50 W trzeciej edycyjej w mojej księdze o tym / więcej się doczyta – por.
HAUR, Skład, s. 425-427.
w. 58 „ex officio” – z obowiązku / z urzędu.
			
lubryką przypisał – sens: zapisał na czerwono. Por. wyżej, O 48.
[R 42: „Rzyźwość”]
w. 2 wszelkiej darskości mają być powolne – sens: mają służyć gotowości do
działania.
ROZDZIAŁ XVIII. Na literę S[-Ś]
[S-Ś 1: „Saba”]
Tytuł: Królowa Saba – por. 2Krn 9,1:
Królowa też Saba, usłyszawszy sławę Salamonowę, przyjachała,
aby go w gadkach doświadczała, do Jeruzalem, z wielkimi bogactwy
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i wielbłądy, którzy nieśli rzeczy wonne i złota barzo wiele, i kamienie
drogie.
(przekład J. Wujek)

Saba występuje tu jako imię monarchini, podczas gdy właściwie jest to nazwa jej państwa (bibl. Szeba), jednego z królestw przedmuzułmańskich na
Półwyspie Arabskim (dziś: Jemen). Wizytę królowi Izraela Salomonowi (wiek
X p.n.e.) złożyła Bilkis (w tradycji etiopskiej – Makeda), na wieść o jego
niespotykanej mądrości i bogactwach. Zob. 1Krl 10,1-13; 2Krn 9,1-12;
Mt 12,42; Łk 11,31.
w. 13-14 ch{…} natury, / przy okazyjach gruntowne są mury – tekst częściowo nieczytelny (obcięty dół karty).
[S-Ś 3a: „Sąd”]
w. 17-20 Więc na refleksyją z prace fundacyją / swojej naznaczyłem chętną
intencyją / kazaniami przez adwent; o Sądnym Dniu będzie / u fary krakowskiej
ateistom w błędzie – Haur w intencji walki z ateistami przeznaczył fundusze
uzyskane ze swojej działalności pisarskiej na msze adwentowe odbywające się
w krakowskiej farze, tj. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
w. 29 Ceklarze … wartują – tj. oprawcy trzymają cię pod strażą.
[S-Ś 3b: „Sąd”]
w. 6 bezbożny murzynku – tj. barbarzyńco, heretyku (który mieszkając
w południowych barbarzyńskich krajach, nie poznałeś Boga).
w. 7 wybielejesz na duszy – por. przysłowie: „Białe nie zbielą mydła Murzyna” (NKPP, „Murzyn” 3a).
w. 12-13 bystre, / gdy się co pojawi – zapewne chodzi o pojawienie się kogoś
popędliwego/zapalczywego.
w. 16 będziesz nadymał na piekielne miechy – sens (przenośny): pójdziesz
do piekła.
[S-Ś 5: „Sałamaje”]
w. 3 słuchajże psi skóry – sens (przenośny): rób, co ci każą; rekruci ćwiczyli
pod uderzenia bębna, a bębny wojskowe obciągano psią skórą. Ten sam motyw niżej, W 56,2.
w. 4 trafiłeś do dziury – niejasne; może: wpadłeś w pułapkę.
[S-Ś 6: „Salamandra”]
Tytuł: Salamandry natura – o salamandrze HAUR (Skład, s. 336) pisał:
[…] w ogniu żyje i sobą on tłumi. […] dla wizerunku obywatelów
piekielnych abo potępionych ta bestyja jest objaśnieniem i dowodem,

wskazując na św. Izydora i Pliniusza Starszego, a tu powtórzył te informacje.
w. 4 swój element piastując – sens (przenośny): opiekując się ogniem; por.
wyżej, obj. do D 16,tyt..
w. 5-6 wizerunek pijakom jest srogą – / wnątrza z trunków goreją – … przestrogą – por. cytowaną wyżej, G 24,1, anegdotę o wynalazcy gorzałki.
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[S-Ś 7: „Salomon”]
w. 1 Salomonów kościół – mowa o pierwszej Świątyni Salomona (Świątyni
Jerozolimskiej), zbudowanej w X w. p.n.e., najświętszym miejscu judaizmu;
por. m.in. 1Krn 28.
[S-Ś 9: „Samojedź”]
w. 16 garłem karano – tj. skazywano na karę śmierci.
[S-Ś 10: „Sarna”]
w. 1 Sarna się błyszczy jak latarnią w zadzie – mowa o tzw. lusterku, białym
futrze na zadzie tego zwierzęcia.
w. 2 jako na przysadzie – jak dla ozdoby.
[S-Ś 12: „Samokupstwo”]
w. 2 bliźniemu przygodą – nieszczęściem dla bliźniego.
[S-Ś 13: „Saturnus”]
w. 1-2 „Saturnus” … / … urodzajom … przychylny – por. wyżej, obj. do P 42,9.
[S-Ś 14: „Satyr”]
w. 1 Satyr, mąż niedziki – nawiązanie do poematu satyrycznego Jana
Kochanowskiego Satyr albo Dziki mąż (pierwodruk: Kraków: w drukarni
M. Siebeneychera, 1564). Haur niewątpliwie znał to dzieło; por. K 34.
w. 2 głosi statutem dzielności – sens: głosi potęgę prawa.
w. 6 w każdym stanie sławą niechaj służy mienie – sens: niech jego opinia
sławna będzie w każdym stanie.
[S-Ś 16: „Scewola”]
Tytuł: O Scewoli, rzymskim rycerzu – Gajusz Mucjusz Scewola (Caius
Mucius Scaevola; VI-V w. p.n.e.), rzymski bohater z czasów walk z Porsenną;
podczas starć z Etruskami przez pomyłkę zabił królewskiego pisarza zamiast
samego króla Porsennę; według legendy włożył prawą rękę w ogień, by pokazać wrogom, którzy go schwytali, że nie lęka się niczego.
w. 4 Starszą głowę ściąć miał – sens: miał ściąć ważniejszą osobę; mowa
o Porsennie.
[S-Ś 17a: „Schować”]
w. 1 na czym jest pozór – sens: trzeba to mieć na uwadze.
[S-Ś 20 = Z-Ż-Ź-S 25: „Schorzały”]
w. 2 w ziemnym odpocznie mrowiu – tj. w grobie.
[S-Ś 22b „Sędzia”]
w. 4 bezpiecznym rozruchom … zabieży – sens: zapobiegnie zuchwałym
zamieszkom.
w. 9-10 oczy zawiązawszy / dla sprawiedliwości – opaska na oczach greckiej
bogini sprawiedliwości, Temidy, symbolizowała bezstronność w sądzeniu. Temida nie widziała, kogo sądzi, miała jedynie wysłuchać stron i na podstawie
przedstawionych argumentów sprawiedliwie wydać wyrok.
[S-Ś 23a: „Sekret”]
w. 1-2 Sekretu nie chciej się badać – / lepiej zgoła z sobą władać – sens: nie
wypytuj o sekret, doprawdy lepiej zająć się własnymi sprawami.
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[S-Ś 23b: „Sekret”]
w. 2 znać się na sztucznych – sens: poznać się na nieprawdziwych/zmyślonych (sekretach).
w. 4 zjeść z nim korzec soli – por. przysłowie: „Dobra ona przypowieść,
choć stara: trzeba z tym korzec soli zjeść, komu się swoich tajemnic chcesz
powierzyć” (NKPP, „Sól” 25b). Por. podobny motyw wyżej, P 143,7-8.
w. 6 w lekkość nie przyszedł do dyfidencyi – sens: nie popadł w niefrasobliwość i w nieufność.
w. 7 Już to nie jest sekret, kiedy trzej co wiedzą – por. przysłowie: „Co dwu
albo trzech wie, już to nie sekret” (NKPP, „Sekret” 1).
w. 9-10 Słówko lotnym ptaszkiem z ust prędko wyleci: / co rozgłosił język, wołem się nie wróci – to samo przysłowie wykorzystał Haur wyżej; por. P 153,1-2
i obj.
[S-Ś 24: „Sekta”]
w. 2 w złej są rozporze – sens: wyznają złą wiarę.
[S-Ś 26: „Seneka”]
Tytuł: Seneka – stary, sławny filozof – Lucjusz Anneusz Seneka Młodszy
(Lucius Annaeus Seneca), syn Seneki Starszego; retor, filozof, pisarz rzymski,
autor dialogów, satyr i tragedii, wychowawca Nerona; zapewne z poduszczenia Nerona popełnił samobójstwo.
w. 1 preceptor Nerona sławny – Neron (Tiberius Claudius Nero Drusus
Germanicus Caesar; 37-68), cesarz rzymski (54-68), wychowanek Seneki
Młodszego (od 11 roku życia). Seneka poświęcił mu dialog O łagodności (De
clementia; 55/56 r.), który miał być podręcznikiem cnoty.
w. 9-10 Przykład pobożności – wiedząc o Stwórcy, / objawił to światu z rzetelnej miłości – do Seneki Młodszego nawiązywali w swych pismach Ojcowie
Kościoła i pisarze chrześcijańscy, m.in. Tomasz z Akwinu, uważając jego poglądy etyczne za bliższe chrześcijaństwu niż filozofii starożytnej.
[S-Ś 27: „Sen”]
Tytuł: O snach i spaniu według natury uwaga – Haur poświęci temu tematowi jeszcze jeden utwór; por. niżej, S-Ś 75.
w. 1-2 Sen przez sen wszegdy, a u ludzi mara, / w Bogu ufnością osobliwa
wiara – por. przysłowie: „Sen mara, Bóg wiara” (NKPP, „Sen” 13a).
w. 6 choćby też i mniej niż więcej przyczyni – sens (przenośny): lepiej spać
krócej niż dłużej.
w. 10 wyspanie zdrowsze obiadem wetować – por. przysłowie: „Dobry sen
stoi za dobry obiad” (NKPP, „Sen” 4).
[S-Ś 28: „Serce”]
Tytuł: O … przednich członkach – tj. o najważniejszych częściach ciała.
w. 14 ile w życiu czerstwią do wieku – sens: ponieważ w ciągu życia wzmacniają (człowieka).
w. 16 z wątrób krewkością – sens: wątroba warunkuje popędliwość/żądzę.
w. 17 śledziona powab – sens: śledziona warunkuje skłonności.
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w. 18 różne do siebie sprawuje fury – niejasne; może: (śledziona) pełni wiele
różnych funkcji.
w. 20 każde paruje – sens: daje odpór.
w. 22 pomiarem trzymać – sens: postępować z umiarem.
[S-Ś 30: „Sejm”]
w. 5 możności – tj. Boskiej wszechmocy.
[S-Ś 32: „Sidło”]
w. 1-2 Sidło, samołówka, chytrością na kogo? / Chyba na swą zdradę, na siebie
samego – por. przysłowia: „Zdradliwy w swoim podczas sidle ginie” (NKPP,
„Sidło” 1b), „Sami w swoją samołówkę wpadli” (NKPP, „Samołówka”).
[S-Ś 35: „Siewka”]
w. 1-2 Siewka statecznego mieć nie może swego czasu – / wcześniej lubo później jest rzecz trudna bez hałasu – sens: gdy siew nie zostanie przeprowadzony
w odpowiednim czasie, nie będzie dobrych zbiorów.
[S-Ś 36: „Siła”]
w. 4 upadkiem napiętego – tj. gotowego do ataku po niepowodzeniu.
[S-Ś 37: „Syrena”]
w. 1 Syrena na morzu swym głosem łudzi – w Odysei Homera (HOM.Od.
12,39-45) syreny, mityczne nimfy morskie, mieszkające na wyspie między wyspą Kirke a Scyllą i Charybdą, wabiły swym śpiewem żeglarzy, a potem ich
zabijały.
[S-Ś 42: „Skanderbek”]
Tytuł, w. 1: O królu albańskim, sprawnym bellatorze / Skanderbek – Skanderbeg (Gjergj Kastrioti, Jerzy Kastriota; 1405-1468), przywódca albański,
walczył przeciwko imperium osmańskiemu, choć za młodu dosłużył się stopnia generała w armii tureckiej. W Polsce zdobył popularność jako symbol rycerza chrześcijańskiego. Haur mógł znać BARLETIUSA Historyję o żywocie
i zacnych sprawach Jerzego Kastryota. Haur nazwał Kastriotę królem, a nie
księciem.
w. 10-11 sławy dobrej stąd przyczyńca / domu – sens: ten, który przyczynił
się do rozsławienia swojego rodu.
w. 14 z menicą nie ma zmowy – sens (przenośny): pozostaje nieprzekupny.
[S-Ś 43: „Skąpy”]
w. 1 Skąpy nigdy nieużyty – por. przysłowie: „Łakomego nie używiesz”
(NKPP, „Łakomy” 4).
w. 2 w łakomstwie przyszyty – tj. oddany skąpstwu.
w. 4 z worka ni brzęka, ni dzwoni – sens: z nikim nie podzieli się pieniędzmi.
w. 7-8 Mijać łakomego trzeba, / bo sobie żałuje chleba – por. przysłowie:
„Łakomy i sobie żałuje” (NKPP, „Łakomy” 19).
[S-Ś 44b: „Skarb”]
w. 14 gdy z kieszenie świerzbi sówka – sens: gdy kieszeń pełna jest pieniędzy.
			
sówka – tzw. sówka ateńska, srebrna drachma (lub tetradrachma)
grecka z wyobrażeniem sowy, ptaka Ateny, na rewersie. Drachmę, również
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walutę w Grecji nowożytnej (z krótką przerwą w latach 1828-1832 na feniksa), zastąpiło dopiero euro w roku 2002.
[S-Ś 44c: „Skarb”]
w. 4-5 iści / w ten sens – sens: głosi, co następuje.
w. 8 jaśnie terminuję – sens: jasno spisuję.
w. 9 ni dudu – ani słowa; por. frazeologizm: „Ani dudu” (NKPP, „Dudu”).
w. 17 oporem szczęście – sens: wszystko stało na przeszkodzie szczęściu.
w. 24 nie umiał zażyć – sens: nie umiał skorzystać / (przenośnie) nie umiał
wyciągnąć wniosków.
w. 28 aby się nie zbawić – sens: by nie pozbawić się.
w. 32 stąd miarę broniąc, w testament fautorom – sens: by prawni opiekunowie działali z umiarem.
[S-Ś 45: „Skarbowe pieniądze”]
w. 10 każdy to pogani złość wynurzonego – sens: każdy potępi/zgani złość
pogrążonego (unurzanego w błocie).
[S-Ś 46: „Skracać”]
w. 1 Skracać lepiej co samym zbytkiem – sens: ukrócić lepiej to, co jest tylko
zbytkiem/nadmiarem.
[S-Ś 47: „Skromność”]
w. 10 do głowy wapory – sens: wyziewy (uderzają) do głowy.
[S-Ś 48: „Skrupuł”]
w. 1 Skrupułem grzechy swoje tym się wymawiają – sens: grzechów nie wymaże się skrupułami (wyrzutami sumienia).
w. 2 nie, suchą wodą skropić źle – sens (przenośny): to źle pozbyć się skrupułów.
[S-Ś 49: „Skupne rzeczy”]
w. 1-2 Skupne rzeczy więc według czasu, / gdy z pożytkiem nie zepsują lasu –
prawdopodobny sens: towary na sprzedaż, pochodzące z lasu, powinny być
pozyskiwane w określonym czasie, żeby nie czynić szkody.
[S-Ś 51: „Szlachectwo”]
w. 2 gdy za ojczyznę rycersko się snuje – sens: gdy występuje w obronie ojczyzny.
w. 3-4 Dzielność szlachectwa, gdy nie przy swym męstwie, / za nic nie stoi –
sens: potęga szlachectwa nic nie znaczy, jeśli nie wspiera go męstwo.
[S-Ś 52: „Ślad”]
w. 1 Ślad lubo by był w zdradzie – sens: jeśli istnieje jakiś ślad zdrady.
w. 2 rozumem a w poradzie – sens: roztropnością własną czy też za czyjąś
poradą.
w. 3-4 w przygodzie lubo stracić, / a z tym się więc nie zbracić – sens: lepiej
narazić się na niebezpieczeństwo, niż zbratać się ze zdrajcą.
w. 8 otwórz oczy w przygodzie – sens: strzeż się niebezpieczeństwa.
[S-Ś 54: „Ślepy”]
w. 1-2 Ślepy gdy przewodnik, gotowe błądzenie – / kałauz to już lichy – por.
„Kto złego ma kałauza, w drodze błądzi” (POTOCKI, Argenida, s. 434).

OBJAŚNIENIA

do s. 414-418 / 418-421 • [S-Ś 44b-63]

765

w. 2 do toru zrządzenie – tj. przenośnie: zrządzenie opatrzności.
w. 3 Ślepy, kulawego dźwigając, go niesie – por. przysłowie: „Wiódł ślepy
kulawego, dobrze im się działo” (NKPP, „Ślepy” 26).
[S-Ś 57: „Słońce”]
w. 2 rodzaj na urodzaj wspomaga niepróżnie – sens: (słońce) pracowicie
pomaga naturze w osiągnięciu dobrego urodzaju.
[S-Ś 58: „Słowa”]
w. 7-8 W piśmie i w czytaniu piękna zabawa – / niż Bachus z Wenerą poćciwsza ława – por. niżej, Ephem. 12,7-8:
			
			

Lepiej w piśmie orać, niż na grach szwankować,
z Bachusem popijać, z Wenerą szkodować.

			
poćciwsza ława – sens: spotkanie w bardziej szlachetnym celu.
[S-Ś 60: „Słuchać”]
w. 1-2 Słuchać więc nigdy nie zawadzi, / gdy co dobrego kto poradzi – por.
przysłowie: „Słuchać nigdy nie wadzi, kto co dobrego poradzi, choć też podły
z czeladzi” (NKPP, „Radzić” 11a).
[S-Ś 61: „Sługa”]
w. 4 kamień, gdy nieporuszony, w swej mierze obrasta – por. przysłowie:
„Kamień na miejscu obrasta” (NKPP, „Kamień” 20).
w. 5 powinnie służy – sens: dobrze wywiązuje się z obowiązku.
w. 7 Strzec się z nimi spółkowania dla swojej ohydy – sens: wystrzegać się
wchodzenia z nimi w intymne (bliskie) relacje, ponieważ budzi to wstręt.
w. 12 słuszna terminować – sens: dobrze jest zapisać / zrobić notatkę.
w. 14 uchodząc przymioty – sens: unikając przywar.
w. 15 W ryzę to potrzeba wprawić – tj. trzymać w ryzach (w karności), por.
wyrażenie przysłowiowe: „Trzymać w ryzach” (NKPP, „Ryza” 2).
w. 17 Odmawiać zaś komu sługę – sens: odciągać sługę od wypełniania
obowiązków względem jego pana.
w. 20 nie czyń, co tobie niemiło – por. przysłowie: „Nie czyń drugiemu, co
tobie niemiło” (NKPP, „Czynić” 36b).
[S-Ś 62: „Słychać”]
w. 1-2 Słychać więc kogoś jakoby na ganku, / właśnie jak z działa niby to na
zamku – sens: ktoś zrobił na ganku taki hałas, jakby strzelano z dział na zamku; albo chodzi o ganki strzelnicze w murach zamku.
[S-Ś 63: „Smak”]
w. 1 Smak z czerstwości, z natury pochodzi – sens: smak jako jeden ze zmysłów odczuwany jest przez człowieka zdrowego.
w. 6 a w strachu oganka – chodzi zapewne o strach przed przejedzeniem
się, a oganka miałaby służyć do oganiania się przed smacznymi daniami.
w. 8 zdrowy pokarm odpraw – mowa zapewne o bezproblemowym strawieniu pokarmu.
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[S-Ś 64: „Śmiały”]
w. 1-2 Śmiałemu mężność … przystanie, / prędzej mu się też stąd w łeb dostanie – por. przysłowie: „Śmiałemu a mężnemu najrychlej się w łeb dostanie”
(NKPP, „Śmiały” 6b).
w. 3 Lekkością śmiałość, pokrywka złości – śmiałość pochodzi z lekkomyślności, przykrywa występki; por. przysłowie: „Bogactwa, ród i godności są
piękne pokrywki złości” (NKPP, „Bogactwo” 4).
w. 7 Z trzyźwym się pijak nigdy nie zgodzi – por. przysłowie: „Trzeźwy z pijanym się nie zgodzi” (NKPP, „Trzeźwy” 7).
[S-Ś 65: „Śmierć”]
w. 1 Śmierć w termin w lot komuż zborguje – sens: śmierć przybywa o czasie,
w okamgnieniu, nikomu nie daruje.
w. 12 dusza z ciałem na grzechy narzeka – por. popularny już w literaturze
średniowiecznej motyw sporu Duszy z Ciałem w chwili śmierci.
[S-Ś 66: „Smok”]
w1-2 Smok jest straszny: gdzie więc przebywa, / tam już … słoniów ubywa –
por. HAUR, Skład, s. 326:
Ci smokowie sztucznie na słoniów dybią i skradają się, ile na tych,
które dla chłodu z natury swojej przy rzecznych bawią się wodach […].

[S-Ś 70: „Sodomski grzech”]
w. 1 Sodomski grzech – w czasach Haura grzechem tym nazywano zachowania homoseksualne; por. JONSTON, Adumbratio, s. 102.
[S-Ś 71: „Sokół”]
w. 1-2 Sokół kiedy właśnie zepsieje, / już i wrona mu też dogrzeje – por. przysłowie: „Sokół kiedy więc zepsieje, biedna wrona mu dogrzeje” (NKPP, „Sokół” 3b).
[S-Ś 72: „Solstycyje”]
Tytuł: O solstycyjach każdego roku – (łac. solstitium) termin astronomiczny: przesilenie dnia z nocą.
w. 3 tropikiem na lato w zodyjacznym Raku – przesilenie letnie przypada
20-21 czerwca (Słońce góruje w zenicie na zwrotniku Raka).
w. 4 a drugie na zimę ‹w› Koziorożca znaku – przesilenie zimowe przypada
21-22 grudnia (Słońce góruje w zenicie na zwrotniku Koziorożca).
w. 8 nim wynidą raki – sens: w kulturze ludowej istniało przekonanie, że
zimą raki zagrzebują się w ziemne jamy i wychodzą na wiosnę, gdy robi się
ciepło.
[S-Ś 73: „Sowa”]
w. 3-4 Na dachu zaś sowa kiedy się kwili, / komuś w krótkim czasie umrzeć
w tej chwili – por. przysłowie: „Sowa na dachu kwili, komuś umrzeć po chwili”
(NKPP, „Sowa” 11b).
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[S-Ś 74: „Sowijrzał”]
w. 1 Sowijrzał – Sowiźrzał/Sowizdrzał, bohater popularnych powiastek
humorystycznych, rubaszny kpiarz i błazen. U Haura to przykład lekkomyślnego, podstępnego obłudnika. Nie udało się dotrzeć do źródła tego
konceptu.
[S-Ś 75: „Spać”]
Tytuł: O spaniu przyrodzonym – Haur poświęcił temu tematowi jeden
z wcześniejszych utworów; por. S-Ś 27.
w. 14 zwolnia przygody – sens (przenośny): powoduje, że znikają problemy.
[S-Ś 76: „Sparzyć się”]
w. 1-2 Sparzy się kto jaką przygodą, / będzie dmuchał potem nad wodą – por.
przysłowie: „Każdy dmie na wodę, gdy go ukrop sparzy” (NKPP, „Parzyć” 6a).
[S-Ś 80: „Śpiewacy”]
w. 9 Próżne są dźwięki, na wiatr w piasku – sens: nadaremne/niepotrzebne
śpiewanie (dźwięki).
w. 17 hojno, ‹z› górą – hojnie, z nadwyżką.
w. 18 ani furą – sens: (nie zapełni) nawet jednego wozu (fury).
[S-Ś 82: „Spodziewać się”]
w. 2 do cielęcia na niedzielę – por. przysłowie: „Cielę na niedzielę” (NKPP,
„Cielę” 4), o kimś niezaradnym, nierozgarniętym.
[S-Ś 85: „Sprawiedliwość”]
w. 8 aby w swych różnościach zgodę zawierali – sens: by pomimo nieporozumień doszli do zgody przed sądem.
w. 9-10 nie będzie powodem / jeden ku drugiemu – sens: nie będą nawzajem
pozywać się do sądu.
w. 18 prawie bez respektu skutkiem u sędziego – sens: sędzia ma równo traktować obie strony.
w. 19 ma mieć zawiązane dwa oka dlatego – odwołanie do greckiej bogini
sprawiedliwości, Temidy; por. wyżej, obj. do S-Ś 22b,9-10.
[S-Ś 86a: „Sroka”]
w. 1 Sroka w swym każdym miejscu – sens: trudno zmienić swoją naturę; por. przysłowie: „Sroka zawsze pstra zostaje, w którekolwiek leci kraje”
(NKPP, „Sroka” 13).
			
w glans pstrej – tj. połyskującej i pstrokatej.
w. 4 biorąc z dorobku płacę, robota w chytrości – sens: biorąc pieniądze za
pracę, nie wykonuje się jej jak należy.
w. 6 póki się nie ziści – sens: dopóki (praca) nie zostanie wykonana (przez
kogoś innego).
w. 10 nie wie … chować sławę – sens: nie umie zachować dobrego imienia.
[S-Ś 87: „Srebro”]
w. 1 przysparza … substancyjej – sens: przysparza majątku.
w. 2 bez metalu – (przenośnie) bez pieniędzy.
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[S-Ś 86b: „Sroka”]
w. 1-2 Sroka swym lotnym głosem podobno więc czuje / mieć gości wkrótce
w domu, snadź ich obiecuje – por. przysłowie: „Sroka przyleciała, będą goście”
(NKPP, „Sroka” 11a).
			
czuje / mieć – składnia na wzór łacińskiej konstrukcji Accusativus
cum infinitivo.
[S-Ś 89: „Statysta”]
Tytuł: O statystach radnych w którym państwie – dla ich konserwacyjej –
sens: o mężach stanu / członkach rady królewskiej w pewnych państwach, jak
ich zachować na urzędzie.
w. 9 Statystów jest własność w biegłość sposobnością – sens: cechą męża stanu
jest biegłość i doświadczenie.
w. 14 wszelkie różności pokojem zamyka – sens: wszelkie nieporozumienia
(w ojczyźnie) kończą się ugodą.
w. 18 staną za koncerze – sens: zastąpią broń.
w. 26 od zniszczenia ubóstwa zabieży – sens: zapobiegnie biedzie najuboższych.
w. 28 nie dyferencyją – nie poprzez spory.
w. 42 a dawnoż fakcyje – tj. dawne stronnictwa.
w. 45 rzewliwość wynika – sens: panuje smutek/rzewność.
w. 52 dla szczerej obrady bez paszkwilów płużą – sens: ponieważ szczerze
służą radą, nie podlegają oszczerstwom.
[S-Ś 90b: „Stan”]
Tytuł: O … powinnych akcyjach zachowaniu – tj. o stosownym postępowaniu.
w. 1 przy prowentach role – tj. zysk z uprawy ziemi.
w. 5 Gospodarstwo w pracy, a żołnierz do boju – mowa o pospolitym ruszeniu.
w. 6 nie każdy się znijdzie do takiego znoju – sens: nie każdy da radę robić
te dwie rzeczy jednocześnie.
w. 11 prowadząc wojnę towarzyszem – ziemianin, który zaciągał się do chorągwi husarskiej lub pancernej z własnym pocztem, zwany był „towarzyszem”
(pancernym lub husarskim).
w. 12 swym obstawać Marsem – sens: służyć dzielnie na wojnie.
w. 14 Tatarów Krymczyków – tj. Tatarów krymskich.
[S-Ś 91: „Stanisław Morsztyn”]
Tytuł: Do … Stanisława na Raciborsku Morsztyna, kasztelanica zawichockiego, M[iłemu] M[ości] Panu i patronowi – Stanisław Morsztyn (po 1623-1725), wojewoda sandomierski (1704), wojewoda mazowiecki (1699), syn
Jana Morsztyna i Agnieszki z Arciszewskich, poeta, polityk i tłumacz, przyjaźnił się z Wacławem Potockim i z krewnym – Janem Andrzejem Morsztynem,
z którym odbył podróż po Europie. Był mecenasem Haura.
w. 1 Stan – skrót od Stanisław.
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w. 26 z młodych lat własności – tj. w czasach młodości.
w. 27 okazałością cudze kraje przebył – sens: w przepychu podróżował po
obcych krajach.
[S-Ś 92: „Stan małżeński”]
w. 4 by swoje własne były, a nie cudze fury – niejasne; prawdopodobny sens:
by mieć własny majątek, a nie tylko majątek żony.
w. 5 Fantami się więc żenić – sens: pożyczać rzeczy (fanty), by zrobić wrażenie na weselnikach.
w. 6 wzad wracać bez rekolekcyi – sens: oddawać fanty bez zastanowienia.
w. 14 wilcza pokora – por. przysłowie: „Wilcza pokora” (NKPP, „Wilk”
105), tj. udana, fałszywa pokora.
w. 16 ile babę – prawdopodobnie: jak od przekupki.
w. 17 nieboszczyk dopiero – sens: mąż dopiero co zmarł.
w. 20 podno cierpiąc liszaje, gdy ich więcej pragnie – sens: świerzbi ją (korci),
by mieć więcej dzieci.
w. 36 od Bachusa synów – od pijaków.
w. 46 co w rodzicach, to się też znajduje ‹w› plemieniu – por. przysłowie:
„Jacy będą rodzice, takie onych plemię” (NKPP, „Rodzice” 4).
w. 47 badać się z daleka – sens: dowiadywać się.
w. 50 gdy zaś kołowrotni – w stan niesforna fura – sens: gdy (rodzice panny
młodej) są niestateczni, w małżeństwie nie da się zapanować nad żoną.
w. 56 parać się jak kądzielą, gdyż stracił buławę – sens (przenośny): zachowuje się jak kobieta, a nie jak mężczyzna; kądziel jako symbol kobiecości, buława – męskiej władzy.
w. 60 nie być radą, odradą – dać na samą wolność – sens: nie radzić i nie
odradzać, lecz pozostawić decyzję komuś innemu.
w. 63 stan aż do śmierci – tj. stan małżeński.
			
rajarz zaś niewieczny – sens: swat nie będzie wiecznie swatał.
w. 66 gdy się kto z kim zawrze – sens: gdy ktoś zawrze z kimś związek małżeński.
[S-Ś 93: „Stare obyczaje”]
w. 3 Starożytny statek – tj. dawna powaga/stateczność.
w. 8 nietrwałe jare – sens: nowe jest nietrwałe.
w. 9-10 Starość do młodości więc jej sobie życzą, / gdy zatem zaś przyjdzie,
z przykrością ją ćwiczą – por. KOCHANOWSKI, Fraszki I 83, s. 154, „Na
starość”: „Biedna starości, wszyscy cię żądamy, a kiedy przyjdziesz, to zaś narzekamy”; oraz NKPP („Starość” 2).
w. 13 Stary więc jak dziecię, ladacem – sens: człowiek stary jest jak dziecko
nieodpowiedzialny/lekkomyślny.
w. 19 czuwając usilnie prędką rodziców śmierć – sens: czyhając na szybką
śmierć rodziców.
w. 21 Wszytko teraz opak dzieje się na świecie – por. przysłowie: „Opak się
wszystko na świecie dzieje” (NKPP, „Świat” 58).
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w. 23-24 inny jest w miesiącu w roku swoim maj, / a inny zaś w polu znajduje
się gaj – gaj jako zieleń, zielone gałązki, inaczej ‘maj’ (stąd maić – ‘ubierać zielonymi gałązkami’); sens: dwie rzeczy tożsame teraz różnią się od siebie.
w. 25 Mędrsze teraz jaja aniżeli kury – por. przysłowie: „Mędrsze dzisiaj
jajca aniżeli kokoszy” (NKPP, „Jaje” 9a).
w. 30 starych ludzi potrzeba szanować – por. przysłowie: „Starego szanować potrzeba” (NKPP, „Stary” 118a).
[S-Ś 90c: „Stan”]
w. 1 Stan różny w różności – sens: w różnych stanach (warstwach społecznych) pojawiają się nieporozumienia.
w. 4 złożywszy wszytko pod wagami – chodzi o czynność wygładzania materiału.
w. 6 sztuki się znajdują w oddaniu, przez złości – sens: złośliwie oddano
tylko część zamówionego u krawca stroju.
w. 7 Więc miasto już płacy, wydał się swym duchem – sens: zamiast otrzymać zapłatę za pracę, stracił życie.
[S-Ś 98: „Stołki”]
w. 1-2 Stołki ‹w› porządek … niech stoją jak kołki, / kiedy bez obicia – sens:
stołki bez obicia mają stać jeden obok drugiego, nie na wiele się przydadzą.
[S-Ś 99: „Strach”]
w. 1-2 Strach niepoczesny na tym prawie stoi: / już to ostatnia, kto się kogo
boi – sens: strach nie przynosi zaszczytu, szczególnie gdy ludzie boją się siebie
nawzajem.
[S-Ś 101a: „Strzeżony”]
w. 1 Strzeżonego Pan Bóg … strzeże – por. przysłowie: „Strzeżonego Pan
Bóg strzeże” (NKPP, „Strzec” 21). Por. to samo przysłowie zaraz niżej, S-Ś
101b,1.
w. 2 taki się zachowa w swojej własnej mierze – sens: zachowa różnowagę.
[S-Ś 102: „Stroje”]
w. 4 gdy zabiegiem w zgubie – sens: gdy zapobiegają zgubie.
w. 5 kawaler w placu – tj. rycerz na polu bitwy.
w. 7 Nie z bruku wyniosłość – por. przysłowie: „Nikt za to, że dobrze pił,
abo po bruku krzesał, szlachectwa nie dostał” (NKPP, „Bruk” 1a).
w. 8 gdy „Bacchus” z Wenerą, obóz cierpi kwasy – sens: pijaństwo i rozwiązłość sprawiają, że w obozie panuje niezgoda.
w. 9-10 Strojno, ładno, buczno i nad zamiar świetno, / na czas – głodno,
chłodno, z zbytku będzie błotno – por. przysłowie: „Strojno, a głodno, świetno,
a chłodno” (NKPP, „Głodno” 4a).
w. 14 z niedobaczka – znienacka.
w. 18 do kształtu strój – strój ozdobny, paradny.
w. 19 z turska – z turecka, po turecku.
w. 22 jak nas uchybiły starożytne wczasy – sens: jak naruszyliśmy dawne
wygody.
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w. 29 przyprawne rarogi – sens: przyprawione, doczepione i dziwaczne
czuby na głowie; raróg, rzadki ptak drapieżny, tu jako rzadki okaz czegoś.
[S-Ś 103: „Strojny”]
w. 1-2 damy – / kawalerów jamy – aluzja seksualna.
w. 8 w oszczędność dowcipne – tj. pomysłowe, gdy chodzi o oszczędzanie.
w. 15 w pociechach – minuta – sens: chwila uciechy.
w. 17-18 Kto ma dobrą żonę, / ma do Nieba bronę – przysłowie (NKPP,
„Żona” 47) zarejestrowane prawdopodobnie po raz pierwszy u Haura.
[S-Ś 104: „Stroić się”]
w. 5 Nie w skok – za późno.
[S-Ś 105: „Strugać”]
w. 1 Strugał nieostrożnie, przestrugał na wylot – por. przysłowie: „Strugał,
strugał, aż przestrugał” (NKPP, „Strugać”), tj. przebrał miarę.
[S-Ś 109a: „Suchoty”]
w. 1 Suchot dni więcej za jeden więc bankiet – sens: po bankiecie pusto
w kieszeni przez parę dni (suchoty).
w. 2 „Bacchus” utratny, lżejszy bywa pikiet – sens: pijaństwo pozbawia majątku, lepiej już grać w karty (w pikieta).
[S-Ś 109b: „Suchoty”]
w. 1-2 Suchotom podobnym ochrona upominków – / chronić się używać wiele
gorących trunków – sens: żeby chronić się przed nawrotem suchot (choroby
płuc), trzeba unikać mocnego alkoholu.
[S-Ś 110: „Sukcesyja”]
w. 9-12 Staraniem zgoła z swej nabywać prace – / … / której za żywota, także
i po śmierci, / żaden ci w tej mierze prawem nie dowierci – sens (ogólny): lepiej
nabyć majątek własną pracą, niż czekać na zapis testamentowy.
			
z swej nabywać prace – / zażyjesz … kołace – por. wyżej, B 13c,1-2;
I-J 7,5-6; O 72b,14.
[S-Ś 113: „Suspicyje”]
w. 7 Suspicyją … narabiają – sens: rzucają podejrzenia.
[S-Ś 101b: „Strzeżony”]
w. 1 Strzeżonego Bóg … strzeże – por. to samo przysłowie wyżej, S-Ś 101a,1.
[S-Ś 115: „Swawola”]
w. 3-4 swywola … / … wielka stąd niewola – por. przysłowie: „Swawola wielka niewola” (NKPP, „Swawola” 7).
[S-Ś 117: „Swój”]
w. 1 Swego niwa własność bywają pole – sens: bywa, że gospodarz ma pole
na własność i uprawia je (w czasie wolnym od pańszczyzny).
[S-Ś 121: „Świat”]
w. 1 Świat … na którym się rzeczy mienią – sens: świat, który się zmienia.
w. 2 kieliszkami … flaszami pełnią – sens: wypijają / wychylają pełne kieliszki.
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[S-Ś 122: „Święto”]
w. 2 oracze, także i kądziele – tj. ci, którzy orzą (mężczyźni) i przędą (kobiety).
w. 5 Poganie aby nie mieli góry – prawdopodobnie aluzja do anegdoty o górze i Mahomecie; por. przysłowie: „Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry” (NKPP, „Mahomet” 1).
[S-Ś 123: „Święty Marcin”]
w. 1 Święty Marcin … płaci – w dzień św. Marcina (11 listopada) termin
opłaty czynszów przypadał jeszcze w XIX-wiecznej Warszawie.
[S-Ś 126: „Świerzbić”]
w. 1 Świerzbi … grzbiet – por. przysłowie: „Świerzbi go grzbiet”. Por. wyżej,
K 76,20.
w. 2 gdy natrafi swego rówiennika – sens: gdy trafi na równego sobie.
[S-Ś 127: „Święte miejsca”]
w. 1 Świętym miejscom wszelka jest uczciwość – sens: należy szanować wszelkie miejsca święte.
[S-Ś 129: „Sybille”]
Tytuł: O sybillach – por. wyżej, obj. do R 41,12.
w. 16-17 żal tylko w wzbudzeniu / jest – sens: można mieć tylko żal/pretensję o zagubienie.
w. 18-19 mogąc oswobodzić wykupnem, dla skąpstwa / królów tam postronnych doszłoby to ręku – sens: można było odzyskać (wykupić) wyrocznie sybillińskie, ale z powodu skąpstwa królów dostały się one w niepowołane ręce.
Sybilla Kumańska, wieszczka, miała – wedle rzymskiej tradycji – sprzedać
jednemu z królów Rzymu, Tarkwiniuszowi Staremu lub Tarkwiniuszowi
Pysznemu, księgi z przepowiedniami.
w. 28-29 donosili / ludziom usty, pismem – sens: opowiadali i pisali.
[S-Ś 131: „Syty”]
w. 1 Syty … nie … wyrozumie – por. przysłowie: „Syty łacnemu nie wyrozumie” (NKPP, „Syty” 6c).
[S-Ś 134: „Szabelnia”]
w. 3 w podatkach ustawnie jakich i w stacyjach stanie – tj. w nieustannych
podatkach i w stacjonowaniu wojsk.
[S-Ś 135: „Szachy”]
w. 3 Kasztelania w tykt torc bufy smukają – sens: kasztelan gra w karty.
			tykt torc bufy – może chodzi o tryktrak, grę planszową, inaczej puf.
w. 4 na warcabach na damę składają – w grze w warcaby zwykły pionek
może stać się damką (podwójny pionek), która porusza się we wszystkie strony.
w. 5 młyna użyjesz – chodzi o „młynek”, grę planszową.
w. 9 a przy tym i putka – może chodzi o pytkę, zabawę polegającą na uderzeniu pytką po rękach.
w. 10 przegrasz kaczora, a wygrasz kogutka – być może nawiązanie do
przysłowia, które w różnych wersjach Haur powtórzył wyżej, K 71zz,1 (i obj.)
i niżej, S-Ś 160,457-458.
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w. 10-11 wygrasz kogutka / w pasa – sens: wygrasz, pasując w grze.
w. 14 kiedy nie masz iszcza – sens (przenośny): kiedy nie masz świadka.
w. 16 kto ma kozery – sens: kto ma kolor atutowy w grze.
[S-Ś 136: „Szafarstwo”]
w. 6 dla sławy płużą – sens: służą sławie.
w. 8 niech będzie istnością – sens: niech będzie faktem.
w.14 z owocu purchatka szedrzeją jabłony – zapewne chodzi o parch jabłoni, chorobę grzybową.
[S-Ś 137: „Szanować”]
Tytuł: domniemanym, lecz śliskim – tj. możliwym, choć niepewnym.
[S-Ś 138: „Szczodry”]
w. 3 Hojność mierna, w podział – sens: hojność powinna być umiarkowana.
w. 3-4 Nie żebrze – / kto udziela, potrzebny bierze – sens: hojność sprawia,
że nie trzeba żebrać, potrzebujący bierze / ktoś się z nim dzieli.
[S-Ś 139: „Szczery”]
w. 2 w jakiej porazie – w przypadku jakiej porażki.
[S-Ś 140: „Szczerość”]
w. 1 co w sercu, toć nie mniej i w ustach – por. przysłowie: „Co w sercu,
to i w uściech” (NKPP, „Serce” 3a).
w. 2 chytrą obłudę nie obwijaj w chustach – sens: nie ukrywaj czyjejś obłudy.
[S-Ś 141: „Szarańcza”]
w. 1 Szarańcza, gniew Boży – por. HAUR, Skład, s. 111: „[Szarańcze] ze
skrzydełkami są czterema, na których pstrociny pewne jakoby z liter greckich
złożone, które się w te wykładają słowa Ira Dei”; BEAUPLAN, Opis Ukrainy,
s. 156: „Powiedzieli mi w tym kraju ci, co dobrze znają języki, że na skrzydłach
tej szarańczy jest napisane literami chaldejskimi Boży Gniew”.
[S-Ś 142: „Szkalowanie”]
w. 12 jak przeklętą żmiję – por. przysłowie: „Obmowca podobny żmii”
(NKPP, „Obmówca” 1).
w. 14 od iszcza – tj. od tego właśnie (szkalującego).
w. 17 jesteś gorszym smokiem – sens: jesteś gorszy od smoka.
w. 20 nazad ją wyrzucisz, kiedy cię posolą – pijawkę lekarską usuwano, posypując ją solą.
w. 22 odszczekiwać spod ławy – była to zgodnie ze statutem małopolskim
kara wymierzana za oszczerstwo; por. przysłowie: „Psim głosem odszczekać”
(NKPP, „Szczekać” 4).
[S-Ś 145b: „Szkoła”]
Tytuł: na młódź – tj. dla młodzieży.
w. 1-2 na biedę naszę / kiełbaską a placki częstują bez kaszę – sens: ze szkodą
dla nas rozpieszczają / karmią tym, co najlepsze.
w. 7 „Omnia” … „pensa” – wszystkie zadania (szkolne).
[S-Ś 146: „Szkolny”]
w. 1-2 Szkolne gospodarstwo właśnie z ksiąg hetmaństwo – / w bój niebezpieczeństwo, stąd będzie szyderstwo – sens: nauka gospodarowania jedynie z pod-
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ręczników, bez praktyki, to jak nauka dowodzenia tylko z książek – ta grozi
niebezpieczeństwem w boju, a tamta naraża na pośmiewisko.
[S-Ś 147: „Szmaragd”]
w. 1 Szmaragd, kamień nadziei, wizerunkiem czystości – zdaniem Alberta
Wielkiego szmaragdy miały sprzyjać zachowaniu przez ludzi czystości (ALBERT.MAGN.Mineral. 2,2,17).
[S-Ś 152: „Strzec się”]
w. 2 boć pewnie sz‹a›tan " " przypiecze – pod znakiem " " kryje się słowo
„oczy”; por. przysłowie: „Opieka oczy wypieka” (NKPP, „Opieka” 2).
[S-Ś 154a: „Szubienica”]
w. 1-3 Szubienica stoi za miastem dlatego, / aby i podróżnym obraz wiszącego
/ był na przykład wobec – wisielców dla odstraszającego przykładu pozostawiano na szubienicy.
			był na przykład wobec – sens: był bezpośrednim przykładem.
[S-Ś 154b: „Szubienica”]
Tytuł: w „Neapolim” – tj. w Neapolu; łaciński Accusativus od nazwy Neapolis w XVI w. stosowano we wszystkich przypadkach jako formę nieodmienną
(w łacinie klasycznej oznaczała kierunek, tu: ‘do Neapolu’); por. Zierhofferowa, Zierhoffer, Adaptacja, s. 28-29.
w. 2 „publice” – oficjalnie.
w. 6 żarł się na dziwaków – (przenośnie) kąsał tych, którzy się dziwili
(uczestniczyli w widowisku).
[S-Ś 157: „Szukać”]
w. 2 za prawdę ślubił – sens: przyrzekał, że to prawda.
[S-Ś 158: „Szydzić”]
w. 2 nie będzie zdrożna odgrozić kawalcem – sens: nie będzie niczym nagannym żartobliwie pogrozić.
[S-Ś 159: „Szyderstwo”]
w. 2 swą lekkością twierdzi – sens: dowodzi swojej lekkomyślności.
[S-Ś 160: „Szwedzka wojna”]
Tytuł: Szwedzka wojna, „scrupulosa et conscientiosa”, wojna nigdy niewinna, niesłuszna i niespodziewana, tak nagłej, wielkiej, strasznej trahedyjej, która
była w Polszcze przez wtargnie‹nie› liczne wojska Karola XII, króla szwedzkie[go], „ab Anno” 1701 od Kurlandyjej do Żmudzi i do Księstwa Litewskiego, „ad
Annum” 1707 aż do samego Krakowa, miasta stołeczne[go] polskie[go] koronnego, oliwskie zerwawszy pakta pretekstem niby przyjaźni. Które to pomienione
kraje i ich osady wniwecz zostają spustoszone, napalone, zrabowane, przez okupy
wy‹ni›szczone nie bez ciężkiej ludzi ubogich mizeryjej, ruiny i opresyjej, i co się
właśnie działo krótko rzecz samą opisuje – mowa o wielkiej wojnie północnej
(1700-1721), w której Szwecja stanęła przeciwko Królestwu Danii i Norwegii, Rosji, Saksonii oraz Prusom. Rzeczpospolita do roku 1704 była formalnie
neutralna, ale toczące się na jej terytorium działania wojenne systematycznie
pustoszyły kraj. Autor wspomina też wcześniejszą wojnę Rzeczpospolitej ze
Szwecją, tzw. potop szwedzki (1655-1660).
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„scrupulosa et conscientiosa” – dotkliwa/uciążliwa / trudna do zniesienia (oba określenia są synonimiczne). Łaciński przymiotnik scrupulosus
(słowo klasyczne), wywodzący się od rzeczownika scrupulus (‘ostry kamyczek,
który uraża stopę’), a przenośnie ‘wątpliwość / niepokój sumienia’ (stąd pol.
„skrupuł”), może oznaczać zarówno ‘kamienisty / urażający stopę / uciążliwy’,
jak i ‘dokładny/staranny’, a więc ‘sumienny/rzetelny’ (stąd pol. „skrupulatny”).
Synonimem scrupulosus w tym ostatnim znaczeniu jest nieklasyczne słowo
conscientiosus (od conscientia – m.in. ‘sumienie’). Najwidoczniej Haur uznał ów
drugi przymiotnik za tożsamy z pierwszym w całym jego zakresie semantycznym. Haur dostosował rodzaj gramatyczny obu określeń do polskiego słowa
„wojna”, a nie do łacińskiego bellum (r.n.).
w. 24 wniwecz obrócili Wulkana kominem – sens: uciekli/wykręcili się; por.
przysłowie: „Kominka wywinąć” (NKPP, „Kominek” 1), tj. wykręcić się z czegoś zręcznym wybiegiem, uciec.
w. 25 Co dalej, to gorzej – por. wyżej, obj. do M 32,9.
w. 39 bać się jakiej dywizyjej – sens: bać się podziału (kraju).
w. 48 ni na schyłku zieje – niejasne, może sens: jest w fazie schyłkowej /
podupada.
w. 50 Labija – zapewne chodzi o Libię; nazwą tą obejmowano północną
Afrykę i uważano, że jest to kraina pełna dzikich, groźnych zwierząt.
w. 57 Kiedy u sąsiada już gore przypadkiem – mowa o ruchach heretyckich
za granicami Rzeczypospolitej.
w. 69 ogniem, mieczem – por. wyżej, C-Ć-K 28,6 i obj.
w. 81 Pod Kliszowem – 19 lipca 1702 r. w bitwie pod Kliszowem (wieś
w woj. świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim) armia sasko-polska Augusta II została pokonana przez Szwedów pod wodzą Karola XII Gustawa.
w. 82 do zdrady przywiodła – mowa o zdradzie hetmana wielkiego koronnego Hieronima Augustyna Lubomirskiego, który wycofał wojsko w trakcie
bitwy.
w. 98 Halzackie Księstwo musi być w żałobie – mowa o Księstwie Holsztynu (łac. Holsatia), którego władca, książę Fryderyk IV (1671-1702), zginął
w bitwie pod Kliszowem.
w. 99 „Generalissimus” – tytuł nadawany wybitnym dowódcom wojskowym, tu odnosi się do Fryderyka Holsztyńskiego, który walczył u boku Karola XII, dowodząc kawalerią.
w. 105 Dziurawymi kulmi – tj. nawiercanymi kulami, które w locie wytwarzały duży hałas (w. 108).
w. 112 sztuką w przyszczwał – sens: podjudzając.
w. 115 „aperto Marte” – w otwartym polu (w gołym polu – w. 113); dotyczy strategii walki.
w. 120 bez nasady – sens: nie zastawiając zasadzek.
w. 123 zasłoniwszy ten bój – sens: odparłszy atak.
w. 126 z placu ich pożył – sens: pokonał na placu boju.
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w. 130 jak na razie – tj. jak najszybciej.
w. 133 „victor” – zwycięzca.
w. 139 „non per iustitiam” – to samo sformułowanie w tej samej pozycji
rymowej wyżej, R 21,33.
w. 140 „per potentiam” – to samo sformułowanie w tej samej pozycji rymowej wyżej, R 21,34.
w. 146 we wszem była różność – sens: wszystko było inaczej.
w. 153 Kraków gdy się poddał bez wszelkiej obrony – mowa o wjeździe Karola XII do Krakowa po wygranej przez niego bitwie pod Kliszowem 19 lipca
1702 r.
w. 156 w czym też nie dotrzymał pomieniony Karol – pomimo tego, że Kraków poddał się bez walki, nałożono na miasto wysoką kontrybucję.
w. 166 wątku nie stało – sens: zabrakło szczęścia.
w. 170 trzeba im być rado – trzeba być im przychylnym.
w. 179 szacunkiem – tj. po oszacowaniu.
w. 190 dla pomsty napiętej – sens: z powodu trwającej zemsty.
w. 194[a] Tytuł: O suplemencie trefnym – o zabawnym wydatku.
w. 196 przez rozruch się działo – sens: doszło do zamieszania.
w. 200 z komory uciekli – zapewne chodzi o wnękę w murach kościoła,
w której siedział żebrak.
w. 214 do wiela torów – tj. na wiele sposobów.
w. 221 „extra fidem” – poza wiarą (niekiedy szerzej: extra fidem catholicam,
extra fidem ecclesiae Romanae, extra fidem Christianam); chodzi o heretyków,
tzn. chrześcijan niekatolików, a nie ateistów czy agnostyków.
w. 237 uważyć z własnej licencyjej – rozważyć niepodporządkowanie się
(rozkazom).
w. 279 Obronić niewolstwo – sens: obronić się przed niewolą.
w. 281 Grodzką jak Sła‹w›kowską – nazwy obronnych bram w Krakowie.
w. 298 co się teraz iści – sens: co się teraz dzieje.
w. 314 „vox populi clamat” – głos ludu woła; por. niżej, S-Ś 160,1557.
w. 340 nikomu nie dyskret, tylko z molestyją – dla każdego nieuprzejmy
i kłopotliwy.
w. 342 tkał do swego woru – sens (przenośny): kradł.
w. 373 ‹z› ludzkiej pras‹y› – z ucisku ludzi.
w. 377 na różnych włościach żołnierze wetują – sens (przenośny): plądrują
rozmaite gospodarstwa, ponieważ nie dostają żołdu.
w. 404 na pomstę karania rośnie na nas brzoza – mowa o chłoście rózgą
brzozową.
w. 412 serca Kajmowskiego – tj. serca Kaina.
w. 414 O, mizerne żaby! – żaba symbolizuje tu szatana i heretyków; por.
Ap 16,13: „I widziałem z ust smokowych i z ust Bestyjej, i z ust fałszywego
proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab” (przekład J. Wujek).
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w. 423-424 Gdzie więc takich grzechów jest nad zamiar wiele, / tam się na
głód, na mór i na wojny ściele – por. przysłowie: „Głód, mór, wojna i pożoga są
to za grzechy batogi” (NKPP, „Grzech” 6).
w. 433-434 Szwedki pierwej były, w których się stroiły / damy wszelkie w stanach, wojnę wywróżyły – nie udało się dotrzeć do źródeł tej informacji.
w. 435 Szwedzi teraz w kitach przyszli słomianymi – zapewne chodzi o strusie pióra, będące ozdobą kapelusza z podniesioną z boku szeroką krezą.
w. 436 na swych mając głowach w ‹z›naku przybranymi – niejasne; może
chodzi o znak chorągwiany określonej jednostki wojskowej.
w. 437-438 więc one strach spuścił jak na morzu żagle, / szturmy odstraszyły nawałności nagłe – ironicznie o kapeluszach z piórami, porwanymi przez
wiatr.
w. 457-458 chcesz wygrać kaczora, / trzeba na to ważyć większego gąsiora –
por. wyżej, K 71zz,1 (i obj.) i S-Ś 135,10.
w. 463 zatrzymane myta – tj. wstrzymane wynagrodzenie.
w. 464 kluczki im założyć w wytrąceniu kwita – sens (przenośny): odebranie czeladzi wynagrodzenia to jak założenie im pętli na szyję.
w. 467 Szwed osadnym będąc – tj. Szwed-kolonista, osadnik na polskiej
ziemi.
w. 472 umarłych trun było bez gwałt‹u› wruszenie – sens: trumny z umarłymi były w spokoju plądrowane.
w. 475 złamawszy przymierze – chodzi o złamanie warunków pokoju
w Oliwie z 1660 r., kończącego tzw. potop szwedzki.
w. 477 prędko zachorzeli – mowa o epidemii dżumy, która zdziesiątkowała
wojsko szwedzkie w 1707 r. w czasie wielkiej wojny północnej. Por. niżej, S-Ś
160,537.
w. 488 za ubezpieczeniem – niejasne; może: obiecując odszkodowanie.
w. 490 „clades” – nieszczęścia / klęski / zguba.
w. 506 suchą wodą jako wyszli, zmyli – tj. zwymyślać kogo; por. wyżej, obj.
do A 54,17 i D 16,336, oraz niżej, W 38,32.
w. 517 Wojował Szwed żartko … pieniędzmi – tj. szastał pieniędzmi.
w. 519 do swej woli – tj. tak, jak chciał; można też transkrybować: do swywoli – do swawoli.
w. 520 mając czas po woli – sens: dysponując czasem, jak chciał.
w. 523 w garść – odwołanie do małej liczebności wojska szwedzkiego.
w. 531 Dzieje? – skrót, sens: co się dzieje?
w. 537 Szwed jest plagą zdjęty – mowa o epidemii dżumy; por. wyżej, obj.
do S-Ś 160,477.
w. 545-546 z ulic było wiedzieć / zawsze na potkaniu – sens: dowiadywano
się na ulicach od napotkanych ludzi.
w. 564 tymi tedy iście – tj. tymi właśnie.
w. 566 zabrać jak na mycie – sens: jak pobiera się opłatę za przewóz towarów.
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w. 570 na pomstę do Nieba wołają – por. przysłowie: „Woła o pomstę do
nieba” (NKPP, „Niebo” 59).
w. 578 nikt z tego ich nie zmył – sens: nikt ich stamtąd nie usunął.
w. 580 wielkie penuryja … poczyniono – doprowadzono do wielkiej biedy.
w. 603 Że czczymi – sens: że są nikczemni.
w. 604 przez nich – tj. przez świętych.
w. 607 od rzymskiej odstępstwo – tj. od rzymskiego (katolickiego) wyznania.
w. 609 nasza – tj. rzymska wiara.
w. 611 „Mirabilis Deus est in sanctis suis” – por. Ps 66(67),36: „Dziwny Bóg
w świętych swoich” (przekład J. Wujek).
w. 631 nie „politice” – tj. niepolitycznie/niegrzecznie.
w. 655 w dniu w piętnastym wrześniu / to było spalenie – wielki pożar został
wzniecony przez szwedzkich żołnierzy 15 września 1702 r., którzy w zamkowych komnatach rozpalili ogniska.
w. 669 zacni Bonarowie – tj. Bonerowie, rodzina mieszczańska pochodzenia niemieckiego, osiadła w Polsce w XV w. Uzyskali nobilitację w 1514 r.
Seweryn Boner pełnił funkcję bankiera Zygmunta I Starego, zapewne dlatego
Haur potraktował go jako budowniczego zamku na Wawelu.
w. 670 spalili hańbą Mazurowie – niejasne; może aluzja do poddania
Szwedom bez walki Warszawy w maju 1702 r., co pozwoliło im, po wygranej
bitwie pod Kliszowem, ruszyć bez przeszkód na Kraków.
w. 672 z nierządnej skorości – z powodu nieprzemyślanego pośpiechu.
w. 675 Było i jest wiele takowych zelantów – sens: było i jest wielu takich,
którzy chcą zemścić się na Szwedach za pożar.
w. 687 Czy są podobieństwem jako olbrzymowie? – czy są podobni do olbrzymów.
w. 689 Ludzie jako drudzy – ludzie jak wszyscy.
w. 690 „militaris” – wojskowa (dyscyplina – w. 689).
w. 703 Wszytka tu rzecz na tym całością należy – sens: wszystko zależy od
tego.
w. 729 Zamek w Pilczy jęczył pod tymże ich jarzmem – zamek w Smoleniu ( Jura Krakowsko-Częstochowska) zdewastowany został przez Szwedów
w 1655 r.
w. 730 sprzątnęli go … prażmem – sens: spalili.
w. 732 z jakiegoś uwzięcia – Wojnicz został podpalony przez Szwedów
w roku 1702 w odwecie za to, że mieszczanie odmówili płacenia kontrybucji.
w. 733 Sędziszów spalony – chodzi o Sędziszów Małopolski, spalony podczas potopu szwedzkiego w 1657 r.
w. 734 łańcuckie miasto w popiół pogrzebiony – Łańcut splądrowały wojska
Jerzego II Rakoczego w roku w 1657.
w. 740 zostają w przygodach – sens: popadają w nieszczęścia.
w. 751 Wołoskie chorągwie z pomocą tatarskich – chorągwiami wołoskimi
(wołochami) nazywano oddziały lekkiej jazdy operujące w granicach Koro-
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ny (później Rzeczypospolitej), a chorągwie tatarskie to lekka jazda działająca
w granicach Litwy (później Rzeczypospolitej); oddziały te różniły się nieco
strojem i uzbrojeniem.
w. 753 Szwed na Wołoszą – w składzie armii Karola XII znalazły się także
chorągwie wołoskie.
w. 755 swą Wołoszę – tj. zwerbowanych Wołochów.
w. 767 w „kryks recht” – tj. zgodnie z prawem wojennym (niem. kriegs recht
– prawo wojenne).
w. 771 Na furaziach skradli kamaldoński klasztor – sens: kiedy poszli na
furaż (tj. by zdobyć paszę dla koni), okradli klasztor kamedułów.
w. 788 w stach i kilkadziesiąt – tj. sto kilkadziesiąt.
w. 790 bez respektu iście – zupełnie bez szacunku.
w. 795 „contra” … „iura gentium” – przeciwko prawom narodów.
w. 796 „silentium” – cisza.
w. 805 „Tandem” – wreszcie.
w. 811 Długo się bawili – sens: zajmowali się przygotowaniami (do opuszczenia Krakowa).
w. 825 w krejksrechcie – w prawie wojennym; por. wyżej, obj. do S-Ś
160,767.
w. 827 swą zgubę sobie ominują – sens: przepowiadają sobie zgubę.
w. 836 gdy rezolucyja napełniła rzeki – niejasne; może chodzi o Boskie postanowienie (rezolucyję), dzięki któremu Wisła napełniła się wodą.
w. 847 „absolute” – bezwarunkowo/stanowczo/kategorycznie.
w. 848[a] Tytuł: w pałacu niegdy Morykonie[go] – chodzi o Bartłomieja
Morykoniego, który w 1616 r. został obywatelem Krakowa. Był posiadaczem
połowy kamienicy przy pl. Wszystkich Świętych.
w. 849 na kazus choremu – niejasne; może sens: choremu na jakąś określoną jednostkę chorobową.
w. 862 namieniwszy fakcyj – sens: wspomniawszy o ich podstępach.
w. 866 i Bułgary – Bułgaria była wówczas pod panowaniem tureckim,
a więc muzułmańskim.
w. 867 przymierze sprzysięgłe – por. wyżej, obj. do S-Ś 160,475.
w. 878[a] Tytuł: Jeżeli przez wojnę może głosić się nieprzyjaciel i odpowiadać
być, ile w chrześcijaństwie nieprzyjacielem – co jest przeciw Boskiemu przykazaniu
– sens: czy nieprzyjaciel chrześcijaństwa, co jest przeciwko Boskiemu przykazaniu, może osiągnąć sławę na wojnie.
w. 879-880 by „licentiose”/ mógłby kraju użyć – sens: zuchwale / na zbyt
wiele sobie pozwalając / bezkarnie wykorzystać zasoby kraju.
w. 901-902 „offensive” / … „defensive” – ta sama para rymowa wyżej, por.
Q-Kw 11,19-20 i obj., oraz S-Ś 160,1149-1150.
w. 903 Sprawiedliwa wojna w Boskiej wszechmocności – Haur mógł zapoznać się z koncepcją wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej z księgi III: De
bello (O wojnie) dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego De Republica emendanda (O naprawie Rzeczypospolitej) (Cracoviae: L. Andrea, 1551).
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w. 907 morscy kursorzy jak Trypolinowie – mieszkańcy Trypolitanii, krainy
historycznej w zachodniej Libii, trudnili się piractwem, a w 2. połowie wieku
XVII berberyjska Trypolitania, państwo zależne od Stambułu, wręcz zarządzane było przez piratów.
w. 908 także Anglikowie – zapewne chodzi o angielskich korsarzy w służbie Elżbiety I.
w. 915 na kitku naznaczywszy s‹i›e‹r›ci – chodzi o półkolistą kitkę z końskiego włosia na szczycie hełmu. Haur odwołuje się zapewne do zwyczaju odcinania części kitki po zabiciu wroga.
w. 919 „victores” – zwycięzcy.
w. 934 kupiec w czerwonych i ortach – tj. kupiec bogaty w pieniądze.
w. 940 w bosach zarabiają na brot – sens: zarabiają na chleb, chodząc boso
(niem. brot – ‘chleb’).
w. 949 Pomorscy żołnierze na suplement szwedzki – chodzi o żołnierzy
z tzw. Pomorza Przedniego, które od połowy XVII w. znajdowało się pod
władzą Szwecji.
w. 982 nad insze gorąca – sens (przenośny): nad inne niebezpieczeństwa.
w. 983 elementnych „motus” – tj. gwałtownych poruszeń żywiołów (motus
– ‘ruch / poruszenie’, ale w l.mn. [motus] to ‘rewolucja / przewrót / bunt’);
chodzi zapewne o huragan, który przeszedł nad Krakowem w 1703 r. Por.
wyżej, obj. do D 16,tyt. i R 16.
w. 984 presagija przez te znaki „notus” – sens: (gwałtowne poruszenia żywiołów) były zapowiadane przez te powszechnie/dobrze znane znaki.
w. 985 Tramy się pukały – sens: pękały belki (dachowe).
w. 996 wojną nie borguje przy szarżej nikomu – sens: nie pozwala nikomu
rabować na wojnie.
w. 1035 Z percept dystrybuta całością jest ziemstwu – sens: z dochodów
i urzędów korzystają właściciele ziemscy.
w. 1055 nie dopiero konia, kiedy trzeba wsiadać – por. ten sam motyw wyżej, N 99,1-2, a podobny wyżej, D 29,1-2.
w. 1065 o buntach kozackich głoszono – chodzi o powstanie przeciwko
Rzeczypospolitej chłopów i Kozaków rejestrowych pod wodzą Semena Paleja
(1640-1710) w latach 1702-1704.
w. 1067 imieniem Samuśko – Samuel Samuś († ok. 1713), hetman nakaźny
Ukrainy Prawobrzeżnej w latach 1692-1704.
w. 1069-1070 myszy też tańcują, / … gdy kota nie czują – por. wyżej, obj. do
M 83,1-2 oraz N 69c.
w. 1075-1076 co się skoro wznieci, / ile w takich razach niedługo się świeci –
por. przysłowie: „Co się prędko wznieci, niedługo świeci” (NKPP, „Świecić,
Świecić się” 3a).
w. 1085 „Principiis obsta” – (dosłownie) przeszkadzaj początkom (OV.
Rem. 91); por. przysłowie: „Zabiegaj w czas złemu” (NKPP, „Złe” 60b).
w. 1086 „incendia” – ognie.
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w. 1093 futury pilnować – zapewne chodzi o futory kozackie, gospodarstwa wiejskie na Ukrainie położone z dala od innych.
w. 1095 na spadek swój chory – tj. chory po upadku z konia.
w. 1101 Kazuse rozmaite – tj. różne przypadki (choroby).
w. 1117 „Te Deum laudamus” – „Ciebie, Boga, wysławiamy”; pierwsze słowa wczesnochrześcijańskiego hymnu dziękczynnego, który przypisywany był
św. Ambrożemu (dlatego nazywany jest „hymnem ambrozjańskim”) i św. Augustynowi, obecnie autorstwo wiązane jest ze św. Niketasem/Nicetasem, biskupem Remezjany († po 414 r.). Zbliżona wymowa także niżej, S-Ś 160,1533.
w. 1118 „Supremus” – Najwyższy (o Bogu). Por. także niżej, S-Ś 160,1534.
w. 1127 Traktaty oliwskie niesłusznie zerwane – por. obj. do w. 475.
w. 1133 nie dufać szczęściu – por. przysłowie: „Nie ufaj szczęściu” (NKPP,
„Szczęście” 50b).
w. 1149-1150 „defensive”, / … „offensive” – ta sama para rymowa wyżej, por.
wyżej, S-Ś 160,901-902; Q-Kw 11,19-20 i obj., oraz niżej, T 31,32.
w. 1152 interesanci w imprezach – tj. zainteresowani w uczestniczeniu
w wyprawach wojennych.
w. 1153-1154 prawem, / … lewem – por. przysłowie: „Prawem i lewem”
(NKPP, „Prawo” 21).
w. 1174 Marcin święty, żołnierz, nakrywał nagiego – wedle tradycji Marcin
z Tours (317/335-397) był rzymskim legionistą, który oddał połowę swego
żołnierskiego płaszcza nagiemu żebrakowi. Po tym zdarzeniu we śnie ukazał
mu się Chrystus odziany w jego płaszcz.
w. 1175-1184 rzymscy żołnierze do Jana świętego… – por. Łk 3,14: „Pytali
go też i żołnierze, mówiąc: Co mamy czynić i my? Żadnego nie bijcie ani potwarzajcie, ale na żołdziech waszych przestawajcie” (przekład J. Wujek).
w. 1178 sprawą my w tym objawieni – sens: do tego jesteśmy przeznaczeni.
w. 1185-1186 Baltazar król wojną kościół oprymował, / lud wniwecz obracał,
Bóg go też zwojował – ten ostatni król babiloński († ok. 537 p.n.e.), jadł na
wielkiej uczcie (uczta Baltazara) z naczyń zabranych ze świątyni Jerozolimskiej, za co został ukarany przez Boga; por. Dn 5.
w. 1195-1198 Jozue hetmanił ludem izraelskim… – przywódca Izraelitów
po śmierci Mojżesza.
w. 1197 pięć królów zwyciężył najazdem pogaństwa – zwyciężył Adonisedeka i czterech sprzymierzonych z nim królów.
w. 1198 słońce więc przytrzymał – Bóg pomógł Jozuemu, wydłużając dzień.
w. 1203 Ma być w swej właszczyźnie – sens: musi posiadać własność.
w. 1207 Konstantynus cesarz miał napastną wojnę – Konstantyn I Wielki
(ok. 272-337), cesarz rzymski, pierwszy władca cesarstwa wschodniorzymskiego, walczył z cesarzem Maksencjuszem, którego pokonał w bitwie przy
moście Mulwijskim na przedmieściach Rzymu w 312 r.
w. 1209✠święty w obrocie – niejasne; może: (krzyż) wpisany w okrąg,
równoramienny.
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w. 1210 „In hoc signo vinces” – ‘Pod tym znakiem zwyciężysz’; odwołanie do
tzw. cudu Konstantyna. Dzień przed bitwą z Maksencjuszem cesarz Konstantyn I Wielki (272-337) i jego żołnierze mieli ujrzeć na niebie przy Moście Mulwijskim krzyż z napisem: „W tym znaku zwyciężysz” (łac. in hoc signo vinces).
W nocy, we śnie, Konstantynowi ukazał się Chrystus, dlatego rozkazał na wzór
niebieskiego znaku uczynić proporzec bojowy i od tego czasu labarum, czyli
sztandar naczelnego wodza, stał się symbolem chrześcijańskich cesarzy Rzymu.
w. 1223-1226 Fryderyk Wilhelmus, książę brandenburski, / łupił dobrze
Szwedów w krainie pomorskiej / tak wielekroć razy – ledwie uskrobali, / oprzeć
się nie mogli, Sztetyn odstradali – Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern (1688-1740), elektor brandenburski, w wyniku wojny ze Szwecją przyłączył Pomorze Szczecińskie do Prus (1713).		
w. 1238 Abym nie był wzdany szwedzkiej delacyjej – sens: abym nie był oddany pod szwedzki sąd.
w. 1250 niesłusznie udają – sens: nieprawdziwie to przedstawiają.
w. 1258 puszczam to mimo się – sens: puszczam mimo uszu.
w. 1262[a] Tytuł: O konsystencyjej szwedzkiej na zimę – tj. o kwaterowaniu
zimą wojska szwedzkiego.
w. 1268 gdy się lud pokryje z tej niedyskrecyjej – sens: gdy lud ucieknie przed
tą zniewagą.
w. 1285 dla ekscesywnych – sens: dla popełniających przestępstwa.
w. 1288 w staniu – sens: w miejscu, gdzie kwaterują.
w. 1294 w obrocie czop – niejasne; może chodzi o pobór podatków (od
czopowego).
w. 1297 Po indyńsku tańce – tj. tańce indiańskie (z Indii Zachodnich).
w. 1307 Sodomie, Gomorze – te biblijne miasta słynęły z niegodziwości
i rozwiązłości mieszkańców, a zostały zniszczone przez Boga; por. np. Rdz
13,13.
w. 1311 Lepiej tych wojować niż nieprzyjaciela – mowa o polskich innowiercach.
w. 1318[a] Tytuł: O jubileuszu świętym miłościwego lata przez Ojca świętego, najwyższego na ziemi rzymskiego pasterza, Innocencyjusa XI, pod ten czas na
Koronę Polską wielkiego niebezpieczeństwa Boskiego na ubłaganie majestatu za
nasze grzechy nadany, naznaczony i zaczynający się „die” 14 „Ianuarii” w Roku
Pańskim 1703 w Krakowie – chodzi zapewne o uroczystości religijne związane
z 20 rocznicą nadania królowi Janowi III Sobieskiemu przez papieża Innocentego XI (1676-1689) tytułu Defensor fidei (Obrońca wiary) po zwycięstwie
pod Wiedniem.
w. 1319 Jubileusz święty, miłościwe lato – mowa o uroczystościach i praktykach religijnych (np. udzielaniu odpustów) związanych z obchodzeniem
jubileuszu.
w. 1328 zabiegiem przygody – tj. zapobieganiem nieszczęściu.
w. 1347 Mietły – por. wyżej, obj. do M 53,1.
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w. 1351-1353 Pierwszych wojn kozackich, także i tatarskich, / i za pierwszych
Szwedów, jako i moskiewskich, / pruskich, Siedmiogrodzan, a potem z Turczynem
– mowa o licznych wojnach, jakie Rzeczpospolita toczyła w XVII w.:
– z Kozakami (powstanie Chmielnickiego; 1648-1653);
– ze Szwecją (1605-1635, 1665-1660, 1702-1706);
– z Rosją (1654-1686);
– w bitwie pod Magierowem (11 lipca 1657) w czasie II wojny północnej armia polska zmierzyła się z wojskami księcia Siedmiogrodu, Jerzego Rakoczego;
– z Turcją (1620-1621, 1672-1683).
w. 1355 Na wiedeńską plagę jaki buńczuk świecił – 20 lipca 1683 r. pojawiła
się kometa zwana Kometą Wiktorii Wiedeńskiej.
w. 1357 przeszłego roku nad Rzymem – mowa o komecie, jaka pojawiła się
nad Wiecznym Miastem 20 kwietnia 1702 r.
w. 1363-1364 W tym wieku nie słońca ani też miesiąca / cień niespodziewana
w tym kraju słynąca – sens: teraz ludzie nie spodziewają się w Rzeczypospolitej
zaćmienia księżyca czy słońca.
w. 1365 z wnętrznych zaćmieniu – tj. z zaćmienia myśli, zaślepienia.
w. 1369-1370 osiadłość na kaczki, / bowiem jak na ledzie – mieć gotowe taczki
– niejasne; por. „Zostać (osiąść) na lodzie” (NKPP, „Lód” 9), tj. być zdanym
na niepewne.
w. 1374 młody jako dziki – nie dostoi nogą – sens: (stary) nie dorówna młodemu, nie dogoni go.
w. 1374[a] Tytuł: O lwowskiej sławnej rezolucyjej do obrony miasta przeciw
inkursyjej szwedzkiej te[go] czasu i po innych miejscach w Koronie – mowa o zajęciu przez Szwedów Lwowa we wrześniu 1704 r.; miasto wykupiło się, płacąc
Szwedom wysoką kontrybucję.
w. 1380-1381 z Kozaki, z Tatary, a potem z Turczynem / jest przy okazyjach
tak wiele – w latach 1655-1656 Lwów był oblegany przez Kozaków Bohdana
Chmielnickiego, wspomaganego przez Rosję; w 1672 przez armię imperium
osmańskiego sułtana Mehmeda IV; w sierpniu 1675 Jan III Sobieski pokonał
Tatarów pod Lwowem; kolejny raz Tatarzy zagrozili miastu w roku 1695. Haur
mógł czytać łacińską relację Józefa Bartłomieja ZIMOROWICA Leopolis,
Russiae metropolis, a Turcis, Tartaris, Cosacis, Moldavis Anno M.DC.LXXII
hostiliter obsessa a Deo mirifice liberata.
w. 1387 fortun stąd ich w tym użyją – miasto przeznaczyło dużą sumę pieniędzy na wypłatę kontrybucji, dzięki czemu uratowano ubogich mieszkańców.
w. 1406 klasztor w murach – chodzi o klasztor bernardynów w Sokalu, otoczony bastionowymi fortyfikacjami, który został obrabowany przez Szwedów.
w. 1407 składy szlacheckie – w klasztorze szlachta ukryła zapewne swoje
kosztowności.
w. 1409 Do Zamościa znowu skoro się wybrali – Szwedzi opanowali Zamość bez walki we wrześniu 1704 w zamian za kontrybucję.
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w. 1415 Łańcut dychał dużo – Szwedzi oblegali miasto i zamek w Łańcucie
na przełomie 1702 i 1703 r.
w. 1417 Piotrków się szacował do szczętu – sens: został zrujnowany; Szwedzi
oblegali miasto w roku 1702.
w. 1419 Warszawa powtórnie wiele cierpi męki – wojska szwedzkie zajęły
Warszawę 23 maja 1702 r.
w. 1427 Krosno w depozytach dostatnich przy zjazdach – sens: Krosno dostarczało wojsku szwedzkiemu żywności i płaciło kontrybucję; Szwedzi najeżdżali miasto dwukrotnie: w 1702 i 1704 r.
w. 1438 gdy są rozdwojone umysły – sens: gdy panuje niezgoda między
ludźmi.
w. 1439 niemasz zastawnika – sens: nikt nie daje niczego w zastaw (za poniesione straty).
w. 1440 w rozdwojeniu rzeczy – tj. z powodu niezgody/waśni.
w. 1444 ognać się nie mogą, dźwigają te kluby – sens: nie mogą się uwolnić,
muszą znosić te udręki.
w. 1449 wilka wpuścić między jak ‹w› owczarnie – por. K 5a,7 i obj.
w. 1455 „populus” – lud.
w. 1459 sztokfiszanie – zapewne przydomek, którym Haur określił Szwedów, od sztokfisza – suszonego na wietrze i słońcu fileta z dorsza.
w. 1460 z żądłami jako prawie węże – żądłem nazywano język węża.
w. 1464 na włoki potem nie stanie do wątku – sens: nie wystarczy nici na sieć
do połowu ryb.
w. 1465 Matnia z zagarnieniem – gra słów: matnia jako zakończenie sieci,
w którym gromadzą się złowione ryby, i matnia jako sytuacja bez wyjścia /
pułapka.
w. 1484marg. „Post nebula Phoebus” – ‘po chmurach słońce’.
w. 1489 „utinam” – oby.
w. 1492 Merkuryjusz cichy niech będzie w przystaniu – sens: niech Merkury
(jako posłaniec złych wiadomości) odpocznie.
w. 1497 „Pax optima rerum” – por. ten sam zwrot wyżej, Przedm.1 59 i obj.
w. 1522 głowę swoją suszą – sens: myślą intensywnie.
w. 1525 w płótno nie obwijać – por. przysłowie: „Obwijać w bawełnę”
(NKPP, „Bawełna” 1), tj. mówić nie wprost, aluzjami. Por. także niżej, S-Ś
160,1551.
w. 1526 niech na wierzch oliwa – por. przysłowie: „Oliwa zawsze na wierzch
wyjdzie” (NKPP, „Oliwa” 2).
w. 1528 pomocą w tej ryzie – tj. pomocą w zachowaniu rygoru (w pisaniu).
w. 1532 bez pary – tj. przez szpary.
w. 1533 „Te Deum laudamus” – zob. zbliżona para rymowa wyżej, S-Ś
160,1117 i obj.
w. 1534 „Supremus Maximus” – Najwyższy Największy. Por. także wyżej,
S-Ś 160,1118.
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w. 1538 dla ochrony gwolej – sens: żeby się chronić.
w. 1539-1540 Więc pamięć przy dyszlu dopieroż, gdy od piór / ładowne ciężarem, jest na prawdę odpór – sens (przenośny): pamięć w ciągu życia (w podróży
– przy dyszlu) może zawieść (na prawdę odpór), jeśli jest przeciążona (gdy od
piór / ładowne ciężarem).
w. 1540marg. „Veritas odium parit” – prawda rodzi nienawiść. Por. TER.
Andr. 68: obsequium amicos, veritas odium parit (‘uległość – przyjaciół, prawda rodzi nienawiść’); sentencję Terencjusza powtórzyli Cyceron (CIC.Lael.
24,89) i Kwintylian (QUINT.Inst.orat. 8,5,4). [red.]
w. 1551 w kłaki obwijać – zob. podobny zwrot wyżej, S-Ś 160,1525.
w. 1554 „tandem aliquando” – kiedyś wreszcie.
w. 1556 wszędzie chuda fara – mało wiernych / ubodzy wierni; por.
to samo sformułowanie wyżej, P 57,10 i obj. oraz R 31.
w. 1557 „vox populi” – głos ludu; por. wyżej, S-Ś 160,314.
			 
„vox” – głos.
w. 1583 „octogenarius” – osiemdziesięciolatek (Haur o sobie).
w. 1584 „animi” – (przenośnie) ludzie (dosłownie: dusze).
[S-Ś 161: „Szyk”]
w. 6-7 żyźnie /… używa – sens: często stosuje (fortel).
[ROZDZIAŁ XIX. Literą T]
[T 2: „Tablica”]
w. 1-2 Tablica pamięci dla swej wolnej głowy / pismem to wyrazi, terminując
słowy – mowa o tablicy, na której notuje się ważne rzeczy dla zachowania ich
w pamięci. O takiej tablicy HAUR pisał także w Składzie (s. 379):
w nocy […] przy łóżku tablicę zawiesiwszy, w krydzie we środku
dziurkę przewierciawszy, na długiej one mieć nici. Gdy tedy co przypadnie
z pamięci, z okazyjej, czytania, z dyskursu i namienienia jakiego w którymkolwiek miejscu, i w nocy, choć omacką, domysłem naterminować sobie,
a z rana potym do jakiej służącej ad rem materyjej skoncypować i napisać,
a tak przez ten sposób znaczna będzie w pamięci folga i dostateczne w każdej rzeczy opisanie.

[T 3: „Tajemnice”]
w. 3 ufać jak komu – sens: nie ufać każdemu.
w. 13-14 Chwyta za język, ułapi wróbla, / a tak z pagórki będzie stąd grobla
– mowa o powstawaniu plotki.
w. 16 lekkością twierdzi – sens: lekkomyślnie zapewnia.
[T 4a: „Tak”]
w. 1-2 Tak miałko ten swój naciągnąć krzemik, / by się nie skruszył także krzemyk – niejasne; może chodzi o zamek skałkowy w broni, w którym znajdował
się kawałek krzemienia (skałka) i krzesiwo.
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[T 6: „Talerze”]
w. 2 kiedy Bachusowi – tj. kiedy to pijak.
[T 8: „Tamerlan”]
w. 15 morderca długo żyć nie może – Timur żył 69 lat, a więc stosunkowo
długo, Haur odwołuje się natomiast do krótkiego trwania jego imperium.
w. 16 sama jadowitość naturę przepomoże – wiersz jest hipermetryczny
(13-zgłoskowy); użycie synonimu „przemoże” pozwoliłoby zachować 12 sylab przy zachowaniu rymu.
[T 7b: „Tam”]
w. 1-2 Tam każdy więc snadnie ‹z› wygodą domierzy, / kto się kiedy głodem
przez niewczas przemorzy – sens: gdy przez zaniedbanie/opóźnienie (w pracach
polowych) człowiek zazna głodu, wszystko później robi w stosownej porze.
[T 7c: „Tam”]
w. 2 nie wypróżnisz worka w zdrowiu żołądkowi – sens: nie trzeba skąpić
pieniędzy, gdy chodzi o zdrowie.
[T 7d: „Tam”]
w. 1-2 szczęśliwa to kopa, / gdy kilka ochroni – wziąć zbiór ziarn‹a› z snopka – por. przysłowia: „Dawno mówią: błogosławiona to kopa, która ochroni
albo też obroni tysiąca nie jednego”, „Szczęśliwa, mówią, kopa, co sta złotych
broni” (NKPP, „Kopa” 13b i c); gra słów: kopa jako ‘pieniądze/majątek’ i jako
‘zebrane po kilka i ustawione na polu snopy zboża’.
[T 7g: „Tam”]
w. 1-2 Tam się też i ptastwa gromadą zlatują, / gdzie kędy są ścierwy – por.
przysłowie: „Jak ptacy do ścierwu lecą” (NKPP, „Lecieć” 66c).
[T 7h: „Tam”]
w. 1 Tam tedy przystojna, kędy… – tam należytą/godziwą jest rzeczą, gdy.
[T 9: „Tandalus”]
Tytuł: Tandalusa księgi duchowne – chodzi o wizję, jaką miał XII-wieczny
rycerz irlandzki Tnugdal, opisującą jego wędrówkę po piekle, czyśćcu i Niebie. Wizja (Visio Tnugdali) została spisana po łacinie przez iroszkodzkiego
mnicha Marka.
[T 13a: „Taksy”]
w. 14 ostre mają szwajce – sens (przenośny): łatwo dają się przekupić.
w. 20 taksatorowie są też nie na borgu – sens: osoby ustalające cenę towaru nie biorą towarów na kredyt (stać ich na nie, w przeciwieństwie do ludzi
ubogich).
[T 13b: „Taksy”]
w. 2 w słusznym przybytku – sens: gdy cena towaru rośnie.
[T 13c: „Taksy”]
w. 1 Ma być ujma przekupek – sens: trzeba pomniejszyć (ująć) liczbę przekupek.
w. 2 ludzie bardziej nędzą – sens: bardziej nękają ludzi (przekupki).
w. 3 przekupne rzeczy – sprzedawane poprzez drobny handel (przekupny).
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[T 14: „Tęcza”]
w. 1-3 Tęcza … jako łuk napięty / … / … więc przymierza znakiem – por. Rdz.
9,13: „Łuk mój położę na obłokach i będzie znakiem przymierza między mną
a między ziemią” (przekład J. Wujek).
w. 4 od potopu świata – jest wieńcem i krzakiem – tęcza, która pojawiła
się po potopie jako znak przymierza Boga z ludźmi, jest jego zwieńczeniem
(wieńcem). Krzak zapewne odnosi się tu do przyniesionej przez gołębicę gałązki, co zapowiadało Noemu opadanie wody i koniec potopu.
[T 15b: „Ten”]
w. 2 przestrzega cnoty wieńcem – sens: zasługuje na honory.
[T 15e: „Ten”]
w. 1-2 Ten już niech prawie karci, / kto komu daje z garści – sens: gdy kto
kogo karmi, ma prawo go skarcić.
[T 17: „Testament”]
w. 10 będzie głośnym dzwonkiem – por. Przedm.3,49 i obj., także C-Ć-K
31,18; G 15a,1; N 116,21; P 153,7; Z-Ż-Ź-S 86c,42.
w. 15 miarkować się krydką – sens: dokładnie wyliczać rachunki; por. wyżej, obj. do O 48,3.
w. 16 nie było z lubryką – sens: by (grzech) nie był zaznaczony na czerwono (czerwoną kredką). Por. wyżej, O 48 i obj. oraz R 41.
[T 18: „Tonąć”]
w. 1 Toniący … się miecza chwyta – por. obj. do K 71ii.
[T 20: „Toruń”]
w. 9 „Securitas” – bezpieczeństwo.
w. 13 swoim tam pomieszkaniem – zapewne odwołanie do czasów, kiedy
Haur z ramienia Stanisława Skarszowskiego pod koniec lat 80. zarządzał składami soli m.in. w Bydgoszczy i Włocławku.
[T 21: „To więc”]
w. 1-2 To więc pewniej gdy stoi za moje, / kiedy sobie zażyję za swoje – niejasne.
[T 22: „Towarzystwo”]
w. 7 Ile nie z równym więc lekkością – sens: szczególnie (nie szukać towarzystwa) osób lekkomyślnych.
[T 23: „Trafić”]
w. 1 Trafi … jak kosa na kamień – por. przysłowie: „Trafiła kosa na kamień”
(NKPP, „Kosa” 6).
[T 24: „Trąba”]
w. 5 Mojżesz w starym zakonie w obozie swym głosił – zob. Lb 10,1-3: „I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc: Uczyń sobie dwie trąbie srebrne kowane, któremi byś mógł zwoływać lud, gdy się ma ruszyć obóz” (przekład J. Wujek).
w. 9 na dopałki termin – tj. w czasie pożaru.
[T 26: „Trucizna”]
w. 6 krew pomstą przy zabójcy rzuci się i z rany – por. obj. do K 26b.
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w. 10 dojdzie więc i świadectwem nić do kłębka jawna – por. przysłowie: „Po
nitce do kłębka” (NKPP, „Nić” 11).
[T 28a: „Trudno”]
w. 1-2 Trudno ta więc zmoże wraz naturę zgoda, / czyli z ogniem zbędzie
osobliwie woda – por. przysłowie: „Trudna zgoda: z ogniem woda” (NKPP,
„Ogień” 49).
[T 28b: „Trudno”]
w. 4 kiedy się z Bachusem przyda – sens: kiedy Bakchus się przyplącze (tj.
kiedy ma się do czynienia z pijanym).
[T 28c: „Trudno”]
w. 11 Gorszy przeto język – por. przysłowie: „Bardziej boli od języka jak od
miecza” (NKPP, „Język” 2).
[T 28e: „Trudno”]
w. 2 sam o gwałt nie chce chodzić – sens: trudno kogoś prowadzić na siłę
(domyślnie: do sądu), jeżeli sam nie chce upominać się o swoją krzywdę (invitus agere vel accusare nemo cogitur; Corpus iuris civilis 3,7,1).
[T 29: „Trunek”]
w. 1 Trunek … odmieni mowę – por. przysłowie: „Trunek odmieni zdanie
i mowę trzeźwego” (NKPP, „Trunek” 7).
[T 30a: „Trybunał”]
w. 5 stanowiąc … trudności – sens: powstrzymując problemy.
[T 30b: „Trybunał”]
w. 1 Trybunał generalny na sąd całego świata – mowa o Sądzie Ostatecznym generalnym.
[T 31: „Tryumfy”]
w. 19 Seneka narzekał tych tryumfów zbytnich – por. Seneka (SEN.Epist. 7).
			
marg. „consid[erationes]” – rozważania/oceny.
w. 20-22 „Cieszcie się z nieszczęścia, z przyszłych swych utratnych – / mówiąc.
– Częstokroć by więc z tego tańca / nieszczęściem przypadło do samego końca” –
por. SEN.Tranquil.anim. 14,2:
Utique animus ab omnibus externis in se revocandus est: sibi confidat,
se gaudeat, sua suspiciat, recedat quantum potest ab alienis et se sibi applicet,
damna non sentiat, etiam adversa benigne interpretetur.
Duch ludzki powinien koniecznie zwracać się od spraw zewnętrznych ku sobie samemu: niechaj ufa sobie, niech cieszy się sobą, niech
wznosi się myślą ku swoim sprawom, a trzyma się możliwie najdalej od
cudzych, i niech zajmuje się sobą, niech się nie przejmuje stratami, niech
nawet przeciwności tłumaczy sobie pomyślnie.
(przekład S. Stabryła)

w. 23 Z Julijusza pierwsze nastały tryumfy – sformułowanie z marginale
(Julijusz pierwszy do tryumfów) pozwala domyślić się, że liczebnik pierwsze nie
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odnosi się tu do kolejności chronologicznej, ale oznacza ‘najznakomitszy/
najznaczniejszy/pierwszorzędny’. Cezar odbył cztery triumfy kolejnego dnia
pomiędzy końcem sierpnia a końcem września 46 r.: z powodu zwycięstw
nad Galami, nad Ptolemeuszem w Egipcie, nad Farnakesem II w Poncie
i nad Jubą I w Afryce. Oficjalnie nie triumfował z powodu zwycięstwa w wojnie domowej (triumf przysługiwał tylko za prowadzenie i wygranie zgodnie
z przyjętym rytuałem wojny toczonej z wrogiem zewnętrznym), niemniej we
wszystkich tych pochodach niesiono obrazy ukazujące klęski pompejańczyków i ich wizerunki. Prowadzono też m.in. Arsinoe III, ale jej widok (tak jak
i naczyń zagarniętych obywatelom rzymskim w Afryce) uważano za wstrętny,
gdyż nawet Rzymianie nie przywykli do widoku kobiety w łańcuchach. Królowa została po triumfie uwolniona, ale resztę jeńców, w tym Wercyngetoryksa, stracono. [red.]
w. 27 wziąwszy Bajazeda – Tamerlan pokonał Bajazyda I Błyskawicę, sułtana osmańskiego (1354-1403), w bitwie pod Ankarą w 1402 r. Bajazyd dostał się do niewoli i spędził w niej ostatnie miesiące życia.
w. 27-28 na konia wstępował / po nim jak po stopniu – podobny despekt
spotkał w starożytności cesarza Waleriana (panował jako august w latach:
VII/VIII 253 – początek VI 260). Walerian wyprawił się na Persję i poniósł
klęskę w bitwie pod Edessą w 259 lub 260 r., po czym dostał się do niewoli.
Przez resztę życia cesarz narodu rzymskiego stał się podnóżkiem sassanidzkiego monarchy, bowiem pochylony ku ziemi służył królowi Saporowi/Szapurowi I (panował prawdopodobnie w latach: 240‒270), ilekroć ten dosiadał
konia, nie pomocną ręką, lecz własnym grzbietem. Motyw ten znany z wielu
łacińskich przekazów, stał się więc toposem ostatecznego pohańbienia. [red.]
w. 30 zabywszy się wiecznych – sens: zapomniawszy o życiu wiecznym.
w. 32 słyną do obrony – odwołanie do koncepcji wojny ofensywnej i defensywnej. Por. Q-Kw 11,19-20 i obj. oraz S-Ś 160,901-902, 1149-1150.
[T 32a: „Trzeba”]
w. 1-2 Trzeba ile zrzędzie w fantazyi wygodzić, / jako więc wrzodowi w marności choć ugodzić – por. przysłowie: „Trzeba mu jak wrzodowi wygadzać”
(NKPP, „Wrzód” 3a).
[T 33: „Trzymać”]
w. 1-2 Trzymaj właśnie, coś uchwycił, / kupiec szczęściem gdy nie zmycił –
sens: zatrzymaj to, co kupiłeś, w nadziei że sprzedający tego nie ukradł.
[T 35: „Tu bliżej”]
Tytuł: „Tamquam cras migraturus habita” – SEN.Epist. 70,17: „Mieszkaj
w nim tak, jakbyś miał wkrótce przenieść się gdzie indziej” (przekład W. Kornatowski).
w. 1 Tu bliżej niż dalej – por. przysłowie: „Tędy bliżej, a dalej; owędy dalej,
a bliżej” (NKPP, „Blisko” 3).
[T 36: „Turek”]
w. 5 Jaką to górę wzięło – sens: jak się rozpanoszyli!
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w. 13 Zły gołąb czarny duchem – zapewne chodzi o Anioła Dżibrila (Gabriela), nazywanego w Koranie Czarnym Aniołem, który zgodnie z tradycją
muzułmańską miał podyktować prorokowi tekst Koranu.
w. 16 na nich się szańcować – sens: otaczać się szańcami przed nimi.
w. 31 bez przestanku iści – sens: bez przerwy głosi (wiarę muzułmańską).
[T 37: „Trahedyje”]
w. 1 Turków zwojowanie przez niemieckie wojska – chodzi zapewne o traktat w Karłowicach z 1699 r., na mocy którego imperium osmańskie straciło
Węgry i Siedmiogród na rzecz Habsburgów.
w. 4 na niego – tj. na Turków.
w. 26 w tym nierozgarnieniu jawne są odmiany – sens: nierozwaga prowadzi
do nieporozumień.
w. 37 Spuścił … kwintą – por. przysłowie: „Spuścić z basu kwintę” (NKPP,
„Kwinta” 2a), tj. spuścić z tonu.
[T 38: „Turkus”]
w. 1 Turkus, kamień do szczęścia – turkus uznawany za kamień zapewniający zwycięstwo, stosowany był jako amulet w walce.
			
ma swój pozór w farbie – sens: przyciąga uwagę barwą.
[T 39: „Twardowski”]
Tytuł: Twardowski, w swojej poezyjej autor – mowa o Samuelu Twardowskim ze Skrzypny (1595/1600-1661), którego wiele dzieł publikowano jeszcze za życia autora; por. obj. do P 11.
[T 40: „Twarz”]
w. 1-2 Twarz cerą łacno wynurzy, / gdy w sercu komu się burzy – por. przysłowie: „Twarz łacno wynurzy, co się w sercu burzy” (NKPP, „Twarz” 2d).
[T 43: „Tyzba”]
Tytuł: Tyzbie z Pyramusem w ślepej miłości historyja – kochankowie z Babilonu, Pyram i Tysbe, ukrywali swój związek z powodu rodzinnych waśni
i w wyniku nieporozumienia odebrali sobie życie (OV.Met. 4,55-146). Ich postaci były pierwowzorem Szekspirowskich kochanków: Romea i Julii.
w. 4 omyłką nabywają też kwasu – sens: omyłka prowadzi do nieporozumień.
w. 9-10 Wprzód ona niżeli on mieli być na swym miejscu, / więc chusta była
znakiem do śmiertelnego placu – Pyram znalazł poplamioną krwią chustę i wywnioskował, że kochanka nie żyje, co doprowadziło go do samobójstwa; Tysbe, nie mogąc żyć bez kochanka, uczyniła to samo.
ROZDZIAŁ XX. Na literę U[-W]
[U-W 1: „Wakanse”]
w. 7 po wenecku inwidii uchodząc – sens (przenośny): nie posuwając się
do zastosowania trucizny po to, by wyeliminować kandydatów. Włochy,
a zwłaszcza Wenecja, słynne były z takiego procederu oraz z produkowania
i rozprowadzania trucizn po Europie. Haur, ze względów metrycznych, zapisał rzeczownik „inwidyja” bez rozszerzenia.
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w. 9-10 niech biorą z kielicha / ceduły na godność – chodzi o losowanie z kielicha kartek (ceduł) z nazwiskami kandydujących na godności.
[U-W 3: „U Boga”]
w. 2 do samego wieku – tj. do końca życia.
[U-W 4: „Ubogi”]
w. 18 przemysłem zabieży – sens: poradzi sobie dzięki pomysłowości/sprytowi.
w. 23 dorobkiem przysparzać – sens: dorabiać się pracą.
w. 27 gdy wątku nie stanie, do fantów przychodzi – sens (przenośny): gdy
skończą się pieniądze, trzeba oddawać majątek pod zastaw.
[U-W 5: „Uczyć”]
w. 1-3 Uczący preceptor, kiedy więc mniejszych / stąd nawyknie z nauk,
i sam się większych / dojdzie już na rozum – sens: nauczyciel uczący mniej
ważnych przedmiotów wdroży się samodzielnie do nauczania tych ważniejszych.
w. 5 uczony ciężko się żywi – por. przysłowie: „Uczony się teraz nie pożywi”
(NKPP, „Uczony” 17).
w. 6 u panów worek jest krzywy – sens: panowie niechętnie płacą.
w. 8 do nauk nie są w skrytości wrota – sens: wrota do nauki nie są zamknięte; (przenośnie): każdy może się uczyć.
[U-W 7: „Uchodzić”]
w. 1-2 Uchodzić przed wilkiem snadnie, / alić zaś niedźwiedź przypadnie –
por. przysłowie: „Uchodząc przed wilkiem, trafił na niedźwiedzia” (NKPP,
„Wilk” 98).
[U-W 8a: „Uderzyć”]
w. 1 Uderzywszy w stół pięścią, nożyce się głoszą – por. przysłowie: „Uderz
w stół, a ozwą się nożyce” (NKPP, „Nożyce” a). Por. niżej, Supl.15.
[U-W 9: „Wendeta”]
w. 7-8 Wendety zwyczajnie wielu składem psują, / a z owymi się zaś zgubnymi
pasują – sens: stragany ze starzyzną zazwyczaj mają zły towar i rywalizują ze
sklepami ze szkodą dla tych sklepów.
w. 10 co siadają w budzie – sens (przenośny): ci, co sprzedają na straganie.
[U-W 12: „Ufny”]
Tytuł: „In te, Domine, spes mea” – Ps 70(71),1: „W Tobiem, Panie, nadzieję
miał” (przekład J. Wujek).
[U-W 13: „Ufać”]
Tytuł: „Veritas persuadet et praecustodit” – prawda przekonuje i przestrzega. Veritas autem docendo persuadet non suadendo docet – ‘Prawda zaś przekonuje, aby uczyć, nie uczy, aby przekonać’.
			
Z przykładem ś[więtej] Egipcyjaki – por. wyżej, obj. do D 6a,8.
w. 3 Prawda w oczy kole – por. wyżej, obj. do M 72,15, też P 110,7.
[U-W 14: „Ugodzić”]
w. 2 lubo podobieństwa do tego nie będzie – sens: choć nic na to nie wskazuje.
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[U-W 16: „Wirgilijusz”]
Tytuł: O Wirgilijusowych różnych operach – o różnych dziełach Wergiliusza. Jak wynika z treści wiersza, Haur ma na myśli Metamorfozy/Przemiany
Owidiusza.
w. 7 Europa w krowę – Europa, królewna tyryjska, została uwiedziona
przez Zeusa, który przybrał postać byka. W jałówkę została przemieniona
przez zazdrosną Herę kochanka Zeusa, Io.
w. 9 kiedy z damy Bachus – to samo sformułowanie wyżej, C-Ć-K 31,9.
[U-W 17: „Ukraina”]
w. 3 ziemia obiecana – miejsce pożądane, zapewniające szczęście; właściwie była to ziemia, którą Bóg obiecał Abrahamowi (Wj 3,8): „opływa mlekiem i miodem” (przekład J. Wujek).
w. 11 Wiara a bunty tego jest przyczyną – mowa o licznych w XVII w.
powstaniach Kozaków zaporoskich przeciwko Koronie; do ostatniego (stłumionego przez wojska koronne) doszło w roku 1704.
w. 23-24 Krew chrześcijańska utrapieniem więcej, / która w pogaństwie,
w jarzmie ciężkim jęczy – mowa o wojnie polsko-tureckiej 1683-1699, która
toczyła się na Ukrainie.
w. 31 budowne dawne stanowiąc futury – sens: zakładając gospodarstwa
wiejskie na Ukrainie, położone z dala od innych (futory kozackie).
w. 32 żyzne fury – tj. dużo żywności.
[U-W 20: „Ukrzywdzić”]
w. 6 nie chciej się przywodzić – sens: nie narażaj się na niebezpieczeństwo.
[U-W 22: „U leniwych”]
w. 1 U leniwych … zawsze święto – por. przysłowie: „Leniwemu zawsze
święto” (NKPP, „Święto” 7a).
[U-W 25: „Wota”]
w. 1-2 ślubiąc w obietnicy / iścić je potrzeba, ile gdy w świątnicy – sens: trzeba
dotrzymywać ślubów/przyrzeczeń, zwłaszcza gdy ślubuje się w świątyni.
[U-W 27b: „Urodzaj”]
w. 4 na urodzaj zgodną – tj. na pewny urodzaj.
w. 11 Maik przepadlisty – tj. maj kapryśny/nierówny, / w którym deszcz
przeplata się z pogodą.
w. 12 sierp ich będzie iszczem – sens: sierp będzie ich świadkiem; (przenośnie): będzie urodzaj.
[U-W 28: „Uryjaszowa żena”]
w. 1-2 Uryjaszową widząc król Dawid nadobną / przy kąpieli – Batszeba,
żona Uriasza Hetyty, zaszła w ciążę z królem Dawidem, gdy Uriasz był na wyprawie wojennej. Dawid przyczynił się do śmierci Uriasza, a następnie poślubił Batszebę (2Sm 11).
[U-W 32: „Ustawy”]
w. 1 Ustawami miasta i mężami stoją – por. przysłowie: „Ustawami i mężami miasta stoją, nie murami” (NKPP, „Miasto” 9b).
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[U-W 33: „Ustawiczność”]
w. 1-2 Ustawiczność wiele może / i obecność więc przemoże – por. przysłowie:
„Ustawiczność wiele może, i sam gwałt często przemoże” (NKPP, „Ustawiczność” 3).
[U-W 35: „Utrapiony”]
w. 1 Utrapionemu … nie dodawaj żalu – por. przysłowie: „Utrapionemu
żalu nie dodaj nowego” (NKPP, „Utrapiony” 2).
[U-W 38a: „Używanie”]
w. 1-2 Używanie złe prowadzić, / dobrym rzeczom nie ma szkodzić – por.
przysłowie: „Używanie złe dobrej rzeczy nie ma wadzić” (NKPP, „Używanie” 3).
ROZDZIAŁ XXI. [Literą] W
[W 1: „Wdowa”]
Tytuł: O wdowim stanie synogarlicznym – synogarlice żyją w związakch
monogamicznych; po śmierci jednego z ptaków najczęściej pozostają
samotne.
w. 3 będąc w tym probantka – sens: będąc kobietą doświadczoną (w kwestiach małżeńskich).
[W 3: „Wendeciarki”]
w. 4 na sztych ich wydać – sens: narazić je na niebezpieczeństwo; por. frazeologizm: „Na sztych wstawić (wydać)” (NKPP, „Sztych” 1).
w. 9 Druga, i zarwawszy, ma to sobie lekce – sens: inna ukradnie i nic sobie
z tego nie robi.
w. 12 ustawnie się swarzą, rzegocą jak żaby – sens: wciąż się kłócą.
w. 13 Gdzie zły duch nie może, to baba pomoże – „Czego zły duch nie sprawi,
babka tego dokaże” (NKPP, „Baba” 90f ).
w. 17 Ptak to sztuczny, baba – sens: kobieta jest lekkomyślna (por. „niebieski ptak”) i podstępna.
w. 23 dla swojej obrady – tj. ku swojemu zadowoleniu.
w. 33 Wendeta na duszy – Haur wykorzystuje wieloznacznośc słowa wendeta – ‘zemsta (na duszy)’ i ‘targowisko’.
			
wendeta jak lichtarz – sens: oszustwo w handlu wyjdzie na jaw.
[W 4: „Węgierskie Królestwo”]
w. 11 Dla tej odmiany dawnej świętej wiary – chodzi o kalwinistów. Kalwinizm rozpowszechnił się na Węgrzech w XVI w. i trwał bez prześladowań ze
strony katolików do początków XVIII w.
w. 12-13 bez pary / patrzyć – tj. patrzeć przez szpary (?), por. przysłowie:
„Przez szpary patrzeć” (NKPP, „Patrzeć” 74b), tj. nie dostrzegać wszystkiego.
Por. niżej, W 23,12.
[W 6: „Węgorze”]
w. 1 Węgorze … w zamęcie łowią – por. przysłowie: „W zmąconej wodzie
węgorzów łowić” (NKPP, „Ryba” 39b), tj. korzystać z zamieszania. Por. niżej,
W 34.
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[W 7: „Wenecka Rzeczpospolita”]
w. 1 Wenecka Rzeczpospolita – północnowłoska republika kupiecka, istniejąca do 1797 r.; w XVII w. toczyła wojny z imperium osmańskim.
w. 7 Lew … broniąc państwa – mowa o skrzydlatym lwie z mieczem, znajdującym się w godle Rzeczpospolitej Weneckiej, znanym jako Sztandar Świętego Marka (Stendardo di San Marco).
w. 12 Kandyją – Kandia (dziś: Iraklion), portowe miasto na Krecie należące do republiki; Rzeczpospolita Wenecka straciła je w 1669 r. w następstwie
wojny z Turcją.
w. 14 królestwo morejskie – Morea (dziś: Peloponez) przejściowo znalazła
się we władaniu Rzeczpospolitej Weneckiej (1680-1710).
[W 8: „Wesele”]
w. 1-2 Wesele na jeden dzień święci, / a kłopotu potem do śmierci – por. przysłowie: „Jeden dzień wesela, całe życie biedy” (NKPP, „Wesele” 10a).
w. 15 Wulkanus w tymże się usidlił – Wulkan/Hefajstos dowiedział się od
Feba/Słońca, że z Marsem/Aresem zdradziła go małżonka Wenus/Afrodyta.
Wulkan usidlił kochanków, zarzucając na nich cienką sieć w trakcie miłosnego aktu. Por. OV.Met. 4,167-189; także HOM.Od. 8,266nn. Ten sam motyw
niżej, W 38,30.
[W 9: „Wespazyjan Kochowski”]
Tytuł: Do… Wespazyjana Kochowskie[go], wojskie[go] krakowskie[go] –
Wespazjan Kochowski (1633-1700), poeta, nadworny historyk Jana III Sobieskiego, w latach 1695-1698 wojski województwa krakowskiego. Współcześni cenili jego twórczość.
w. 7 Sereny głosem zasypiają myśli – por. S-Ś 37,1 i obj.
w. 17 księgi w druk wyprasowane – tj. oddane pod drukarską prasę / opublikowane drukiem.
w. 18 potną … pracą – tj. wyciskającą (siódme) poty.
w. 21 gęsi – tj. gęsie pióra.
w. 23 z morza galasu, także koperwasu – galasy, patologiczne narośla na
liściach dębu, wykorzystywano do wyrobu atramentu, łącząc sok z nich uzyskany z siarczanem żelaza (koperwas).
w. 31 łabędź mu zaśpiewał – por. ten sam motyw wyżej, L-Ł 1,1-2 i obj.
w. 32 więc się w grób zachował – Haur ułożył wiersz po śmierci Kochowskiego.
[W 10: „Wety”]
Tytuł: O wetach obiednich dla traktamentu – tj. o deserze obiadowym podczas uczty.
w. 1 także i ogórki – zapewne chodzi o melony, znane kuchni staropolskiej
i podawane na deser.
[W 13: „Wieczerza Pańska”]
Tytuł: „Parasti in conspectu meo mensam adversus eos, qui tribulant me”
(Psalm 22,5) – Ps 22(23),5: „Nagotowałeś przed oczyma memi stół, naprzeciwko tym, którzy mię trapią” (przekład J. Wujek).
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w. 6-7 ‹w› swym rozróżnieniu / przez złość – tj. waśni spowodowanej przez
złość.
w. 10 przez Judasza chytrość – por. Łk 22,47.
w. 11 kur więc na to pieje – św. Piotr trzykrotnie zaparł się Chrystusa nim
zapiał kur (Łk 22,61).
w. 12 święty Piotr … łzy z swych oczów leje – por. Łk 22,62.
w. 19 dla dusznej obrady – sens: by uradować duszę.
[W 15: „Wiedeńskie oblężenie”]
Tytuł: Wi‹e›deńskim oblężeniu potężnym Mehmeda, cesarza tureckie[go],
przez wielkie[go] wezera Kara Mustafę, baszę, w roku 1683 – mowa o sułtanie
Mehmedzie IV (1642-1693), którego wielki wezyr imperium osmańskiego,
Kara Mustafa, oblegający Wiedeń, był protegowanym.
w. 1 po strasznej komecie – por. wyżej, obj. do S-Ś 160,1355.
w. 17-18 od aparatu / … odstąpić – sens: opuścić wojsko.
w. 19 zginął … z rozkazu zwierzchności – po klęsce pod Wiedniem Kara
Mustafa został zgładzony z rozkazu sułtana.
[W 16: „W jednej ręce”]
w. 1-2 W jednej ręce użyciem chleba, / w drugiej zwierzchnością potrzeba –
sens (przenośny): trzeba umieć zachęcać podwładnych nagrodą, ale też narzucać wolę rozkazem.
[W 18: „Większy”]
w. 1-2 Większy kłopot, frasunek, zachować, / aniżeli pieniędzy nabywać –
sens (przenośny): większym kłopotem jest zachowanie/oszczędzanie pieniędzy niż staranie się o nie.
[W 19a: „Wiele”]
w. 1-2 Wiele złością siłą przewodzą, / gdy się wszyscy na jedno zgodzą – sens
(przenośny): gdy panuje zgoda, łatwiej wszystko przezwyciężyć.
[W 19b: „Wiele”]
w. 1-2 Wiele o sobie kto rozumie, / nikt takiego radą nie przejmie – sens: kto
ma o sobie wysokie mniemanie, nie posłucha żadnej rady.
[W 20: „Wielka różnica”]
w. 1-2 Wielka stąd bywa różnica: / pan Nietrzpielski a woźnica – por. przysłowie: „Wielka różnica, pan Baranowski, a woźnica” (NKPP, „Pan” 347a); nazwisko Baranowski czy Nietrzpielski wskazuje na pochodzenie z mniej poważanego szlacheckiego rodu, którego członkowie nie powinni wywyższać się
ponad znaczniejsze familie.
[W 19c: „Wiele”]
w. 1-2 Wiele przybywa stąd do złego, / kiedy oraz dwa na jednego – por. przysłowie: „Siła złego dwóch na jednego” (NKPP, „Złe” 56b). Por. H-Ch 18,2.
[W 22: „Wielka choroba”]
Tytuł: O wielkiej chorobie abo kaduku – mowa o epilepsji, inaczej zwanej
„kadukiem”.
w. 4 po junkturach … czmerze – sens: atakuje stawy (rozchodzi się po stawach).
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w. 6-7 zażyć nieprostego / lekarstwa – tj. osobliwego; mowa o umiarkowaniu w życiu.
w. 18-19 będzie … / na pomoc warunkiem – sens: będzie pomocny w pilnowaniu / opiekowaniu się.
w. 21 Jest też jeszcze kaduk – gra słów: ‘kaduk’ jako choroba i ‘kaduk’
w znaczeniu prawa do spadku pozostawionego bez testamentu.
[W 23: „Więzienie”]
w. 12 patrzy jak przez szpary – por. wyżej, W 4,12.
w. 21-22 w dyskrecyi któregoś aktora / jesteś – sens: jesteś na łasce jakiegoś
oskarżyciela.
[W 25: „Wino”]
w. 2 piwo z ziemie – piwo, żeby nie kwaśniało, przechowywano w chłodnej
piwnicy (stąd nazwa).
[W 27: „Wiosna”]
w. 2 wzbudza rodzajem swoją przyległością – sens (przenośny): gdy nadchodzi, pobudza do życia swoją obecnością.
[W 29: „W kościele”]
w. 1-2 W kościele i karczmie, w młynie, także w łaźni / w przodu niemasz
miejsca, gdzie ludzie uważni – por. przysłowie: „W karczmie, w łaźni, w młynie
i w kościele nie znać pana” (NKPP, „Karczma” 24b).
[W 31: „Włoskie państwa”]
w. 21-22 Hiszpan dwie królestwa: neapolitańskie, / także sycylijskie – królestwo Neapolu, podzielone zostalo w 1500 r. na część francuską i hiszpańską,
w 1504 znalazło się w całości pod władzą Hiszpanii.
w. 22 państw‹o› mediolańskie – w XVII w. hiszpańscy Habsburgowie opanowali Sardynię, Sycylię, Neapol i Mediolan.
w. 23-24 Wenetowie … / z florenckim książęciem – Republika Wenecka
i Wielkie Księstwo Toskanii zachowały względną niezależność.
w. 25 Sawoja … Mantua, Parmeńska – Księstwo Sabaudii-Piemontu;
Mantua, rządzona przez ród Gonzagów; Księstwo Parmy i Piacenzy.
			
Nawona – nieznana jest miejscowość o takiej nazwie, a tylko rzymski plac w dzielnicy Parione.
w. 27 Sardyn, Korsyk, Malta – wyspy heroiczne – zapewne chodzi o skomplikowaną historię polityczną tych wysp, które na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniały przynależność.
w. 29 Helweci ‹z› Gryzonii – tj. Szwajcarzy z Gryzonii, graniczącego
z Włochami kantonu w szwajcarskich Alpach.
w. 32 „non plus ultra” – nic nadto (nie da się osiągnąć, gdy ziemie włoskie
są tak podzielone).
w. 33 owe jabłko złote – odwołanie do mitologicznego jabłka niezgody
z napisem „dla najpiękniejszej”, które rzuciła boginii Eris podczas wesela Tetydy i Peleusa, a które stało się przyczyną konfliktu między Herą, Afrodytą
i Ateną, a w efekcie wojny trojańskiej. Jabłko bogini Eris było zwyczajnym
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owocem, natomiast złote jabłka rosły w ogrodzie Hesperyd na zachodnich
krańcach świata i wyruszył po nie Herakles/Herkules podczas wykonywania
jednej ze swoich prac.
w. 35-36 przez wojny francuskie, / przez niemieckie wojska, także i hiszpańskie – na początku XVIII w., po śmierci ostatniego Habsburga, Karola II, rozpoczęła się wojna o sukcesję hiszpańską między Francją, Hiszpanią i Austrią.
w. 40-41 glancu / blakuje – prawdopodobny sens: blednie/blaknie blask.
w. 42 jak ta wojna znijdzie – sens: jak będzie przebiegać ta wojna.
[W 34: „W odmęcie”]
w. 1 W odmęcie z wygodą bywa – por. przysłowie: „W odmęcie łowić ryby”
(NKPP, „Ryba” 39a), tj. w zamieszaniu łatwo jest zastawiać na kogoś sieci.
Por. W 6.
[W 35a: „Woda”]
w. 1-2 Wodę ten czerpa jakby przetakiem – / bez księgi się uczyć niepewnym
żakiem – por. przysłowie: „Wodę czerpie przetakiem, kto bez ksiąg chce być
żakiem” (NKPP, „Książka” 14a).
[W 35c: „Woda”]
w. 3 Element własnością wody swe prowadzi – por. wyżej, obj. do D 16,tyt.
w. 5 torem swego miejsca – tj. wytyczonym biegiem.
w. 6 do swej własnej matni – tj. do swojej siedziby; (przenośnie): wsiąka
w glebę.
[W 36: „Województwo krakowskie”]
w. 16 matka wiele dziatki – tj. matka dla wielu dzieci (ludzi).
w. 22 wapna nie przebiorą fury – sens: wapna jest tak dużo, że nie da się go
wywieźć.
[W 37: „Wolność szlachecka”]
Tytuł: „in genere” – w ogólności.
[W 38: „Wojenne akcyje”]
w. 25-26 Herkules zwątlony / bez pewnych pieniędzy traktować Bellony –
sens: nawet dobry żołnierz (Herkules) nie może zwyciężyć w wojnie (Bellona), jeśli mu się nie płaci żołdu.
w. 27-28 „Orlandus” więc prostak, Wirgiljiusz ślepy, / Achilles nie dzielny,
„Homerus” zaś tępy – aluzja do działań wojennych, które niszczą, przynoszą
odwrotny skutek niż oczekiwany.
w. 29 Prozapas najlepiej przysposobienie mieć – sens: najlepiej przygotować
się zawczasu.
w. 30 Mars nieostrożny w Wulkanową wpadł sieć – ten sam motyw por.
wyżej, W 8,15 i obj.
w. 32 suchą kropić wodą – sens: pozbyć się. Por. obj. do A 54,17 oraz D 16,
336; S-Ś 160,506; W 38,32.
[W 39a: „Wojna”]
w. 16 gdy niewinny krzyżyk – sens: gdy powoduje śmierć niewinnych.
w. 19 Łacno zgoła zacząć, ale koniec jaki – por. przysłowie: „Łatwiej zacząć
niż skończyć” (NKPP, „Zacząć” 16a).
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[W 39b: „Wojna”]
w. 7-9 bo sami swym torem – / … / Teraz zaciągami – przeciwstawienie pospolitego ruszenia (obowiązkowej mobilizacji szlachty) i wojsk zaciężnych
(płatnych), które najczęściej składały się z cudzoziemców.
w. 10 Co dalej, to gorzej – por. wyżej, obj. do M 32,9.
w. 14 im dalej, tym gorzej – por. wyżej, obj. do M 32,9.
w. 29 Z stacyi wsi od wsi co nawybierano – chodzi o nałożony na mieszkańców wsi obowiązek żywienia wojska w trakcie przemarszu na kwaterze.
w. 32 kiedy od chorągwie przyszli do kądziele – sens (przenośny): wojsko
niewieścieje.
[W 39c: „Wojna”]
Tytuł: O wojnach walnych za panowania ś[więtej] p[amięci] Jana Kazimierza,
króla Je[go] M[iło]ści polskiego i szwedzkiego „etc.”: wojna z Szwedami, z Moskwą,
Prusami, Węgrami, Kozakami, Tatarami w jednym prawie czasie oraz w roku 1655
przez lat kilka trwająca, co jest jednym światu podziwieniem, „cum victoria” wytrzymaniem, nad wszytkimi pomienionymi nieprzyjaciół „videlicet” – za panowania
Jana Kazimierza Rzeczpospolita była w stanie wojny ze Szwecją (1655-1660)
i Rosją (1654-1667); na mocy traktatów welawsko-bydgoskich (1657) utraciła
lenno Prus Książęcych; odparła najazd wojsk księcia Siedmiogrodu, Jerzego II
Rakoczego (1657); poniosła klęskę w walkach z Kozakami (1648-1654).
			
„cum victoria” – zwycięskim (dosłownie: ze zwycięstwem).
			
„videlicet” – mianowicie / oczywiście / jak wiadomo.
w. 3-4 wojnę Szwed podniósł ku Polszcze / względem tytułu – Jan Kazimierz
Waza po ojcu miał prawo do tronu szwedzkiego, a do 1660 r. był tytularnym
królem Szwecji i fakt ten stał się pretekstem do napaści Karola X Gustawa na
Rzeczpospolitą.
w. 17 Rakoczy przyszedł Szwedom jak na pomoc – w 1656 r. Jerzy II Rakoczy podpisał ze Szwedami traktat w Radnot, stanowiący o rozbiorze Rzeczypospolitej.
w. 18 światu wiadomo, jaki odniósł owoc – Rakoczy został zmuszony do
kapitulacji na niekorzystnych warunkach i do opuszczenia granic Rzeczypospolitej. W trakcie odwrotu jego wojska zaatakowali Tatarzy. Po powrocie do
Siedmiogrodu Rakoczego zdetronizowano; zginął, podjąwszy próbę odzyskania tronu.
w. 21-22 Lubomirski, wojska koronnego / hetman – Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667), hetman wielki koronny.
w. 24 tak w Węgrzech, jak w Polsce gnębił jego wojska – w 1657 r. Lubomirski
zmusił wojska Rakoczego do kapitulacji pod Czarnym Ostrowem na Ukrainie.
w. 25 Pruski też żołnierz – Prusy Książęce za panowania Jana Kazimierza
na mocy traktatów welawsko-bydgoskich uzyskały niezależność od Rzeczpospolitej i porzuciły sojusz ze Szwecją.
w. 28 do samej Wilijéj – mowa o rzece Wilii, najdłuższym dopływie Niemna, przepływającym przez Wilno i Kowno.
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w. 31-32 ledwie uskrobał, kraje opuściwszy, / Litewskie Księstwo – sens: ledwie umknął z Litwy (tj. Wielkiego Księstwa Litewskiego). Chodzi o wielkie
zwycięstwo Jana Kazimierza nad wojskami tatarsko-kozackimi pod Beresteczkiem (leżało w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego) w 1651 r.
w. 32 sucho się obmywszy – prawdopodobny sens: po tym, jak ich pobito.
Por. obj. do A 54,17.
w. 33-34 Kozak i Tatar różnie się mieszali, / po różnych stronach tak i siak
wieszali – pod Beresteczkiem Tatarzy i Kozacy uciekali z pola bitwy.
[W 40: „Wojsko”]
w. 3 jak na Filistynów – odwołanie do walk między Filistynami, ludem zamieszkującym Kanaan, i Izraelitami, które zakończyły się zwycięstwem króla
Dawida (2Sm 8,1).
w. 5 strzeć rogi – por. przysłowie: „Utrzeć komu rogów” (NKPP, „Róg” 13).
w. 9 placem w boju do bitwy nigdy się nie biją – sens: nigdy nie stają do
otwartej walki.
w. 13 po Węgrach szelmują – sens: postępują z Węgrami niegodnie.
w. 26 Zbrakowawszy tych ludzi – sens: po przebraniu/wybraniu spośród
tych ludzi.
w. 32 młodzi jest w plemieniu – sens: jest wielu młodych ludzi (w tej, tj.
żydowskiej, społeczności).
w. 39 Turcy biorą z trzeciego młodzi – mowa o brance, przymusowym wcieleniu chrześcijańskich chłopców z podbitych krajów do tureckiego wojska;
zwyczajowo każda chrześcijańska rodzina miała oddać jednego ze swych
trzech synów.
w. 42-43 jak na lodzie ślisko / w dorobku – sens (przenośny): nie idą interesy
/ bieda w domu.
w. 49 Wszak się oni łatwo do Szwedów zaciągną – w czasie potopu szwedzkiego powszechne było przekonanie, że Żydzi sprzyjają Szwedom.
w. 67 Z nich tam geometryja, wymierna nauka – zapewne chodzi o Fenicjan, wynalazców miar i wag.
w. 75 podczas wojny szwedzkiej rajtarską służyli – konstytucja z 1544 r.
ustaliła zasady uczestnictwa Żydów w obronie państwa na wypadek wojny:
w zależności od wielkości majątku mieli wystawiać żołnierza konnego bądź
piechura; na równi z mieszczanami innej narodowości ciążył na nich także
obowiązek obrony miast.
[W 42: „Woźny”]
w.1 Woźnego urząd – urząd woźnego sądowego był urzędem ziemskim;
woźny odpowiedzialny był za ogłaszanie dekretów sądowych i wręczanie pozwów.
[W 44: „W przyrodzonej naturze”]
Tytuł: „Nos, poma, natamus” – ‘my, jabłka, pływamy’ (o pływającym z jabłkami w wodzie nawozie końskim); por. przysłowie: „Dopuść tym tu jabłkom
pływać” (NKPP, „Jabłko” 5), KOCHANOWSKI, Fragmenta, [XXI. Włodzi-
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sław Warneńczyk], w. 41-44, s. 551; POTOCKI, Fraszki II 406: „My, jabłka,
pływamy” (s. 428). Motyw zaczerpnięty z łacińskiej bajki o jabłkach i końskim nawozie, por. CAMERARIUS, Fabulae Aesopicae, s. 297.
w. 1 lepiej przecie dmuchać – por. przysłowie: „Lepiej dmuchać, niż chuchać” (NKPP, „Dmuchać” 7).
w. 3 „sensim” – powoli.
w. 6 rekwijem – (wieczny) odpoczynek. Początek introitu mszy pogrzebowej: Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis („Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci”; tłumaczenie tradycyjne).
[W 49: „Wspominać”]
w. 10 jara dla obrzędu fara – tj. młoda (krzepka) i zgodna społeczność
wierzących.
[W 53a: „Wtenczas”]
w. 1-2 Wtenczas dopiero prosić Boga, / gdy na ludzie nastąpi trwoga – por.
przysłowie: „Kiedy trwoga, to do Boga” (NKPP, „Trwoga” 1).
[W 53b: „Wtenczas”]
w. 2 gdy włosy urosną na dłoniu – por. przysłowie: „Kiedy mi na dłoni włosy
urostą” (NKPP, „Włos” 10a), tj. stanie się coś niemożliwego.
[W 54: „W tych miesiącach”]
w. 1-2 W tych miesiącach: czerwca, lipca i z sierpniem, / być dalekim od białychgłów jako pniem – por. HAUR (Skład, s. 485):
Od małżeńskiej powinności być na ten czas dalekim, ile w tych
trzech miesiącach: czerwca, lipca i sierpnia, kto się obejść może i rządzić
rozumem, zdrowia sobie znacznie przyczyni. […] w tych pomienionych
miesiącach jest w każdym człowieku mdła i słaba natura. […] Jest na
to proverbium u Włochów: Giugnio, Luglio, Augusto donna non ti cognosco
[właściwie: Giugno, Luglio, Agosto donna non ti conosco – ‘w czerwcu, lipcu,
sierpniu nie znam cię, kobieto’]”.

[W 55: „W uszach”]
w. 2 gdy zwijają baby motki – sens (przenośny): gdy kobiety zajmują się
plotkowaniem.
[W 56: „Wybraniec”]
Tytuł: O wybrańcu na wojnę do obozu – inna wersja tego wiersza wyżej,
K 71aa.
w. 1 trafi bez fury – niejasne; może: bez forów, tj. bez żadnych względów.
w. 2 słuchać tam psiej skóry – por. ten sam motyw wyżej, S-Ś 5,3 i obj.
w. 18 w domu bić ich za kołnierzem – mowa o wszach za kołnierzem; por.
przysłowie: „Za kołnierz zaleźć” (NKPP, „Kołnierz” 5).
[W 57: „Wychowanice”]
w. 11 nie dokaże – sens: nie osiągnie zamierzonego celu.
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w. 12 figę ci pokaże – por. G 16,6 i obj.
w. 18 w nim się nie parała – sens: nie zajmowała się (domem).
w. 21 Darmo orać wilkiem – por. przysłowie: „Trudno wilkiem orać”
(NKPP, „Wilk” 96a).
w. 24 Bartosz do siekiery, a Maciek do pługa – Bartosz, Maciej to imiona
pospolite wśród ówczesnych chłopów.
[W 58: „Wygoda”]
w. 16 długo nogami potrzeba borgować – sens (przenośny): trzeba uciekać
przed pożyczkodawcą (nie mogąc spłacić długu).
[W 59: „Wykłuć”]
w. 1-2 Wykłuć rakowi w zadzie oczy, / a on ogonem przecie patrzy – por.
przysłowie: „Użalił się Pan raka, dał mu w tyle oczy” (NKPP, „Rak” 22).
[W 62: „Wysoki”]
w. 1 Wysoki, lecz a niesforny w zad – tj. (człowiek) wyniosły i przewrotny.
[W 63: „Wyżej”]
w. 1 Wyżej nosa nosi gębę – por. wyżej, O 37b,2 i obj.
w. 2 i wąż trapi biedną żabę – por. przysłowie: „Dręczy jak wąż żabę”
(NKPP, „Dręczyć” 2).
[W 65: „Wzgardzać”]
w. 13 Wszytko płynie jako rzeka – Haur nawiązuje do powiedzenia Heraklita z Efezu, którego w oryginale pewnie jednak nie znał (gr. πάντα ῥεῖ [pánta
rheí] – wszystko płynie).
w. 15 Patrz na koło, jak się kręci – por. „Fortuna kołem się toczy” (NKPP,
„Fortuna” 13).
w. 33 Na poczesną już nie staje – sens: na podarunek już nie wystarczy.
ROZDZIAŁ XXII. Na literę X[-Ks]
[X-Ks 1: „X. pix”]
w. 1 „X pix” tu cel w placu koko – „ix pix koko”, tj. brednia, bagatela.
			
tu cel w placu – cel w pojedynku. To passus z krążącego w wielu
rękopisach paszkwilu politycznego Zaciąg nowy za objęciem buławy nowego
hetmana:
			 Na kornetach pisane te słowa wysoko:
			na jednym Ix, na drugim Pix, na trzecim Koko.

Wierszyk znajdował się m.in. w Dyjariuszu z lat 1643-1651 autorstwa Stanisława OŚWIĘCIMA (s. 144: 1646 r.), zbulwersowanego tym paszkwilem na
nowo wybranego hetmana, Mikołaja Potockiego.
[X-Ks 2: „Ksemeni”]
w. 1 Ksemeni – Ksymena (Chimène), bohaterka dramatu Pierre’a Cor
neille’a Cyd (Le Cid, Paris 1637), ukochana Rodryga. Haur mógł znać utwór
z przekładu Jana Andrzeja Morsztyna Cyd albo Roderyk.
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w. 2 marnej rozkoszy nigdy nie użyła – ukochany Ksymeny był zabójcą jej
ojca, domagała się zatem ukarania go, stąd jej rozdarcie; ostatecznie ślub miał
się odbyć po powrocie Rodryga z wojny przeciwko Maurom.
[X-Ks 3: „Ksenofon”]
w. 1 Ksenofon – Ksenofont (ok. 430-355 p.n.e.), pisarz grecki, historyk
i żołnierz. Autor licznych dzieł prozą, m.in. Wychowania Cyrusa, Historii greckiej. Był gorącym zwolennikiem ustroju spartańskiego, obaj jego synowie służyli jednak w wojsku ateńskim.
[X-Ks 4: „Ksenokrates”]
w. 1 Ksenokrates znamienity – Ksenokrates z Chalcedonu (396-314 p.n.e),
filozof grecki, matematyk, kierownik Akademii platońskiej, autor licznych
prac; znany ze wstrzemięźliwości (DIOG.LAERT. 4,6-8), słynął też z prawości i skromności. Cyceron cenił go na równi z Platonem i Arystotelesem.
[X-Ks 5: „Kserkses”]
w. 1 Kserkses, król możny – Kserkses I, król perski (518-465 p.n.e); zdobył
w wyniku zdrady Termopile (480) oraz spalił Ateny, które opuścili obrońcy
szykujący się do rozprawy na morzu.
[X-Ks 8: „Książę”]
w. 1-2 Książę bez ziemie, pan zaś bez sługi, / szlachcic bez wioski, oczy na
mrugi – por. przysłowie: „Pan bez sługi, książę bez ziemie, ociec bez dzieci, ziemianin bez kmieci” (NKPP, „Pan” 168); chodzi o wykazanie, że niespełnienie
pewnych warunków (braku czegoś) prowadzi do bezsensu.
			
oczy na mrugi – sens: oczy tylko do mrugania, tj. oczy, które nie
spełniają swojej zasadniczej roli.
[X-Ks 10: „Księcia Radziwiłła peregrynacyja”]
Tytuł: O peregrynacyjej… księcia… Radziwiłła, w[ojewody] w[ileńskiego],
do Grobu jerozolimskiego Roku Pańskiego 1583 – Mikołaj Krzysztof Radziwiłł,
wojewoda wileński (1549-1616), którego pamiętnik z pielgrzymki do Ziemi
Świętej został opublikowany drukiem dopiero w XX w. W 1601 r. Tomasz
Treter przełożył go na łacinę, następnie Adam Wargocki z łaciny dokonał
przekładu na język polski i to wydanie mógł znać Haur (Peregrynacja abo
Pielgrzymowanie do Ziemie Świętej M.K. Radziwiłła, Kraków: S. Kempinius,
1607; następne wydania: 1611, 1617, 1628).
w. 2 znaczne są pozory – sens: wiele jest przykładów.
w. 14 Murzynów okrutnych – tj. Maurów, czyli Arabów.
w. 22 świętego Germana świeciła w tym jasność – RADZIWIŁŁ zapisał
(Peregrynacyja, s. 126-127), że statek, na którym podróżował w drodze powrotnej do Europy (Haur błędnie podaje, że stało się to przed dotarciem do
Ziemi Świętej), rozbiłby się na morzu z powodu sztormu, gdyby nie pomoc
św. Germana, który sześć razy (lub siedem, jak pisze w innym miejscu) ukazywał się podróżnym. Za każdym razem wiatr się wtedy uspokajał.
[X-Ks 11: „Księcia Zbaraskiego poselstwo”]
Tytuł: Krzysztof Zbaraski (ok. 1580-1627), koniuszy koronny, książę,
ambasador Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w latach 1622-1624.
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Jego sekretarz, Samuel Twardowski, opisał przebieg poselstwa wierszem:
Przeważna legacyja Jaśnie Oświeconego Książęcia Krzysztofa Zbaraskiego… od…
Zygmunta III, krola polskiego,… do… sołtana cesarza tureckiego, Mustafy, w roku
1621, na pięć rozdzielona punktów… przez…, Kraków: F. Cezary, 1633 (wydanie współczesne: Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III
do sołtana Mustafy, wydał R. Krzywy, Warszawa 2000; „Biblioteka Pisarzy
Staropolskich”, t. 17). U Haura Zbarawski, co świadczyłoby o tym, że relację
znał z krążących za jego życia odpisów; por. Rellacya poselstwa do Turek posła…
Krzysztofa Zbarawskiego „in modum diarii” opisana y podana K.J.Mci anno…
1622, rkps Biblioteki Kórnickiej, sygn. BK00336.
w. 5 jak wielkie glejchował do aktu trudności – sens: jak wielkie pokonywał
trudności, by doprowadzić do organizacji poselstwa.
w. 12 Dywan – rada ministrów i doradców sułtana w dawnej Turcji.
w. 13 Dziurdzi, wielki wezer – Giurgi Muhammed, nieprzychylny Rzeczypospolitej.
w. 18 książę umiał użyć, jak go wziąć w pazury – mowa o zatargu Zbaraskiego z Giurgim i intrygach wezyra, zakończonych pozytywnie dla polskiego poselstwa.
w. 19 inszy wezer na urzędzie nastał – Mere Hussejn, życzliwie nastawiony
do Polaków.
w. 21 Ułafe, zachary, także i haracze – świadczenia pobierane przez Turcję:
żołd, prowiant i haracz.
w. 22 nie zostało Turkom i po babce – sens: nie pozostał Turkom nawet
drobny pieniądz.
w. 23-24 którą chcieli z emirów żołnierza / w przyszyciem w pomocy do wojen
kołnierza – sens: Turcy chcieli wykorzystać polskich żołnierzy do prowadzenia wojen.
[X-Ks 9c: „Księża”]
w. 18 patrz siebie samego – por. przysłowie: „Patrz siebie” (NKPP, „Patrzeć”
17), tj. nie krytykuj.
w. 23-24 „Nolite tangere / christos meos” – Ps 104(105),15: „Nie tykajcie
pomazańców moich”, tj. ludzie świeccy nie mają prawa sądzić kapłana.
			
chciej czcić literą, „legere” – sens: chciej zapisać na marginesie i czytać; tj. pamiętaj o tym Boskim zaleceniu; odwołanie do zwyczaju zapisywania
komentarzy na marginesie książek.
[X-Ks 13: „Ksienie”]
w. 9-10 chwalebne zegarki / błogosławionymi będą za te miarki – zapewne
mowa o śpiewaniu godzinek; ta modlitwa paraliturgiczna w Kościele katolickim ułożona jest według godzin brewiarzowych, stąd zegarki.
[X-Ks 14: „Ksystus”]
w. 1 Ksystus – zapewne chodzi o Sykstusa ze Sieny (1520-1569), dominikanina, biblistę, autora dzieła Bibliotheca sancta ex praecipuis catholicae Ecclesiae auctoribus collecta et in octo libros duobus tomis complexos digesta, Venice:
Apud Franciscum Franciscium Senensem, 1566.
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[X-Ks 15: „Ksy”]
w.1-2 „Ksy!” Turcy ksykają – zapewne chodzi o turecki zwyczaj syczenia
w sytuacji, gdy trzeba kogoś przed czymś ostrzec.
[X-Ks 16: „X”]
w. 1 „X” litera do liczby na dziesiątek znaczy – wedle numeracji rzymskiej
X odpowiada arabskiej dziesiątce (10).
w. 2 kto nie ma do cetna – tj. kto nie ma do pary; odwołanie do gry towarzyskiej cetno i licho, polegającej na odgadywaniu, czy w zamkniętej dłoni
znajduje się parzysta (cetno) czy nieparzysta (licho) liczba drobnych przedmiotów, przy czym cetno oznacza wygraną.
ROZDZIAŁ XXIII. Na literę Y[-I]
[Y-I 4: „I chłop”]
w. 1 chłop, kiedy nagle z dębu spadnie – por. przysłowie: „Chłop spadł z dębu
i odpoczął” (NKPP, „Odpoczywać” 6b).
[Y-I 6: „I frantom”]
w. 1 frantom nie wszegdy fortuna płuży – sens: oszustom nie zawsze sprzyja
szczęście.
[Y-I 12: „I krowa”]
w. 1 krowa czarna skutek swój przynosi – por. przysłowie: „I czarna krowa
białe mleko daje” (NKPP, „Krowa” 11).
w. 2 kokosz takoważ biały owoc nosi – por. przysłowie: „I czarna kokosz białe jajca niesie” (NKPP, „Kokosz” 2); por. G 29j,5.
[Y-I 14: „I mnie”]
w. 1-2 I mnie za to, choć za dobre, piskorz; / marnodawcy trafił się, mu, węgorz – chodzi o niesprawiedliwy podział: piskorz kojarzył się z nędzą, węgorz
z dostatkiem; por. przysłowia: „Ubogiemu wszędy piskorz” (NKPP, „Ubogi”
72), „Ksiądz do klechy: a toż tak – tobie piskorz, a mnie węgorz; albo tak –
mnie węgorz, a tobie piskorz; a klecha na to: a mnie przecię piskorz” (NKPP,
„Ksiądz” 37).
[Y-I 15: „I mucha”]
w. 1 I mucha biedna odejmuje się – sens: i biedna mucha stawi opór; por.
przysłowie: „I biedna mucha odejmuje się” (NKPP, „Mucha” 7a).
[Y-I 17: „I olstro”]
w. 1-2 I olstro więc w grzechu przypuści, / gdy Pan Bóg na kogo dopuści – por.
przysłowie: „Kiedy Bóg dopuści, samo olstro spuści” (NKPP, „Bóg” 227b).
[Y-I 23: „I tego”]
w. 1-2 I tego Pan Bóg ufnie nie opuści, / kto się modlitwą w swej przygodzie spuści – por. „Kto się na Boga spuści, tego Bóg nie opuści” (NKPP, „Bóg” 312b).
[Y-I 24: „I te”]
w. 1-2 I te terminaty więc biorą na pamięć – / uczynkiem wykonać ten wygrany wieniec – zapewne chodzi o zaplanowanie prac polowych, rozpisanie
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ich „w terminacie”, czyli notesie zawierającym listę czynności do wykonania,
a następnie zrealizowanie planu i świętowanie zakończenia żniw.
[Y-I 25a: „I to”]
w. 2 dzierż rożen, a inny pieczenią w użytku – por. przysłowie: „Jeden rożen
trzyma, a drugi pieczenią” (NKPP, „Rożen” 2).
ROZDZIAŁ XXIV. [Literą] Z[-Ż-Ź-S]
[Z-Ż-Ź-S 1a: „Żaba”]
w.1 Żaba ziemna chropowata – tj. ropucha.
[Z-Ż-Ź-S 1b: „Żaba”]
w. 2 dla zdrowia mózgu pomoc, w pokarm trawiące – powszechnie wierzono w siłę leczniczą ropuchy; stosowana była w lecznictwie ludowym jeszcze
w XIX wieku. Por. też RZĄCZYŃSKI (s. 255).
[Z-Ż-Ź-S 2: „Zabiegłość”]
w. 1-2 Zabiegłość… / aby miał wikt w kuchni, sposabia żywnością – sens: zapobiegliwość pomaga zaopatrzyć w żywność kuchnię.
[Z-Ż-Ź-S 4: „Za chlebem”]
w. 1 Za chlebem więc każdy idzie – por. przysłowie: „Każdy za chlebem
idzie” (NKPP, „Chleb” 102).
[Z-Ż-Ź-S 5: „Zaćmienie”]
w. 3 w którym znaku – chodzi o znaki zodiaku.
w. 8 nie natłucze stępą – sens: nie będzie zboża na mąkę.
w. 9 W rodzajach swych słabo – słaby urodzaj.
w. 11 z grzech – za grzechy.
w. 12 nakręcił sferę te kraje zarazą – w czasach Haura panowało jeszcze
przekonanie, że zaćmienie słońca jest karą Boską za grzechy narodu. Dyskusja o tym, czy kataklizmy można interpretować w kategorii kary za grzechy
i Boskiego gniewu, nabrała szczególnego znaczenia dopiero w połowie wieku
XVIII, po trzęsieniu ziemi w Lizbonie w roku 1755.
[Z-Ż-Ź-S 6: „Żądza”]
w. 1 Żądza ciężka w swoim skutku – polemika z przysłowiem: „Żądza bez
skutku ciężka” (NKPP, „Żądza” 4).
[Z-Ż-Ź-S 7: „Zając”]
w. 1 Zając swoje łapki liże – por. przysłowie: „Zając łapki liże, gdy uciecze”
(NKPP, „Zając” 35).
[Z-Ż-Ź-S 10: „Żale”]
w. 9 Głową zaś mur przebić – por. wyżej, obj. do M 78,1.
w. 11 „animosus” – ‘odważny’.
[Z-Ż-Ź-S 11: „Zalotnicy”]
w. 2 dla jakiej różności – sens: by nie doszło do nieporozumienia.
w. 19 Sztuczne białogłówki – podstępne białogłowy.
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[Z-Ż-Ź-S 12: „Za nos wodzić”]
w. 1 Za nos kogo … wodzić – por. przysłowie: „Wodzić kogoś za nos”
(NKPP, „Nos” 71a).
[Z-Ż-Ź 16: „Żart”]
w. 9-10 Nie mieszaj się zgoła śmiało z dworem / bo tego przypłacisz … worem – sens: będziesz musiał wysypać pieniądze z worka, tj. zapłacisz za to;
por. przysłowie: „Nie składaj się z dworem, przypłacisz tego worem” (NKPP,
„Dwór” 27a). Podobny motyw wyżej, M 75,2, i niżej, Z-Ż-Ź-S 87,28.
[Z-Ż-Ź-S 17: „Żałoba”]
w. 4 po krwi swej – po [śmierci] swoich krewnych.
w. 21 Odeszłe iścizny – pozostawiony majątek.
w. 25 Krzywda świecą stoi – sens: uczyniona krzywda wyjdzie na jaw.
[Z-Ż-Ź-S 21b: „Zazdrość”]
w. 1-2 W piekle dla zazdrości / nie być – polemika z przysłowiem: „Dla
zazdrości w piekle być” (NKPP, „Zazdrość” 2a).
w. 7 Pod płaszczem tej zdrady cnota malowana – por. przysłowie: „Wiele
płaszczem cnoty pokrywa niecnotę” (NKPP, „Niecnota” 5a).
w. 10 fakcyją nie podchodź – sens: nie spiskuj.
w. 16 Strusiego żołądka – sens: ma strusi żołądek; przenośnie: strawi
wszystko [nawet własną niegodziwość].
[Z-Ż-Ź-S 25 = S-Ś 20: „Schorzały”]
w. 5-8 Lecz miłość stanem zasłoni, / wstyd z cnotą już nie zadzwoni; / z poduszki czystego proba, / w niestatku znaczna osoba – sens: gdy małżonkowie
pobierają się nie z miłości, lecz przez wzgląd na majątek, kwestia cnotliwości
żony (próba prześcieradła/poduszki) nie jest już tak ważna (Haur niejednokrotnie pisze o tym z przekąsem).
[Z-Ż-Ź-S 26: „Z cudzego”]
w. 1 Z cudzego konia zsiadaj – por. przysłowie: „Z cudzego konia i w pół
drogi zsiadaj” (NKPP, „Koń” 276).
[Z-Ż-Ź-S 30: „Zdrada”]
w. 1 Zdrada, gdy w kącie dybie – por. przysłowie: „Zdrada w kącie siada
rada” (NKPP, „Zdrada” 10).
[Z-Ż-Ź-S 33b: „Zegary”]
w. 6 będą z nich perzyny – sens: zniszczą się; por. wyżej, obj. do A 7,9.
w. 12 całe półzegarze – zegar mający na tarczy oznaczone 12 godzin; w czasach Haura powszechniejsze były zegary 24-godzinne.
[Z-Ż-Ź-S 37: „Z fajerki”]
w. 1 Z fajerki … zagrzewa się – sens: grzeje się przy przenośnym piecyku.
[Z-Ż-Ź-S 40: „Zgoda”]
w. 2 malowane w tym zawody – sens: to pozór / można się na tym zawieść.
w. 3-4 jak Żyd chrzczony, wilk chowany, / tak przyjaciel pojednany – por.
przysłowie: „Wilk chowany, przyjaciel jednany, Żyd chrzczony – niepewny”
(NKPP, „Wilk” 112a).
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w. 5 Liszka chytra – por. przysłowie: „Liszka chytra, barankiem pokryta”
(NKPP, „Lis” 31).
[Z-Ż-Ź-S 43: „Ziemia”]
w. 1 Ziemia … rodzajom swym składką – sens: ziemia jest składem dla
wszelkich roślin i zwierząt.
[Z-Ż-Ź-S 44a: „Zima”]
w. 6 w grubsz – w grubości (tj. gruba warstwa).
[Z-Ż-Ź 45: „Z konia”]
w. 1-2 Z konia komu nie dostaje, / gdy na podział jedno jaje – niejasne; może
sens: jeśli koń nie jest w stanie zaorać pola, będzie bieda w domu.
[Z-Ż-Ź-S 46: „Z laty”]
w. 1 Z laty rozumu przybywa – por. przysłowie: „Rozumu z laty przybywa”
(NKPP, „Rozum” 99a).
[Z-Ż-Ź-S 47: „Źle”]
w. 2 niesporo bywa odbyt – sens: niełatwo skończyć spór.
w. 27 Olej na wierzch – por. przysłowie: „Oliwa zawsze na wierzch wyjdzie” (NKPP, „Oliwa” 3).
[Z-Ż-Ź-S 48a: „Złodziej”]
Tytuł: O złodziejstwach z lica jawnych – tj. o złodziejstwie, którego dowody są jawne.
w. 3 w rzecz złodziejską iszcz należy – sens: świadek może być uznany za
złodzieja.
w. 7-8 Zgoła złodziej zawsze kłamca, / właśnie niby krój u krawca – sens:
złodziej zawsze jest kłamcą, tak jak krawiec zawsze skraja materiał.
w. 12 wydać iszczu – sens: oddać właścicielowi.
w. 14 gdzie jest miejsce – chodzi o miejsce, w którym złodziej ukrył fanty.
w. 15 niespuszczony – sens: nieodpuszczony (grzech).
[Z-Ż-Ź-S 48b: „Złodziej”]
w. 3-4 póki to nie wrócisz / na Sądzie Bożym, komu co skorzyścisz – sens:
dopóki nie oddasz na Sądzie Bożym tego, co sobie od kogoś przywłaszczyłeś.
w. 12 miłosierdziem ziści – tj. okaże miłosierdzie.
[Z-Ż-Ź-S 49a: „Złość”]
w. 3-4 złość harda więc, społem / jak chciwość, kłamstwo – rosołem – prawdopodobny sens: sroga złość, tak jak chciwość i kłamstwo / wespół z chciwością i kłamstwem, powoduje [czyjąś] biedę; por. przysłowie: „W rosole być”
(NKPP, „Rosół” 3), tj. znaleźć się w ciężkiej sytuacji.
w. 5 na kupę – nawoływanie do wspólnego działania.
w. 6 „ „ – prawdopodobne zakończenie: „w dupę”.
[Z-Ż-Ź-S 49b: „Złość”]
Tytuł: „Item” – ‘tak samo / podobnie’.
[Z-Ż-Ź-S 50a: „Złoto”]
w. 1 kamieniem – chodzi o kamień probierczy do oznaczania próby złota.
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[Z-Ż-Ź-S 51: „Złoty stan”]
Tytuł: O złotym sprzężonym jarzmie małżeńskim – Haur być może znał
anonimowe satyryczne dziełko (Abraham Prowana? †1602), wielokrotnie
wydawane w XVII w. (bez miejsca i roku) Złote jarzmo małżeńskie.
w. 2 snop metalem spięty – snop jako symbol zgody i obrączka jako symbol
jedności małżeńskiej.
w. 5 Rdza żadna nie psuje – por. przysłowie: „Złota nigdy rdza nie chwyci”
(NKPP, „Złoto” 1).
[Z-Ż-Ź-S 52b: „Zły”]
w. 1 Zły to taki ptak, co swoje gniazdo szpeci – por. przysłowie: „Zły to ptak,
co swe gniazdo plugawi” (NKPP, „Ptak” 77a).
[Z-Ż-Ź-S 53: „Z małej rzeczy”]
w. 1 Z małej rzeczy większe … uważamy – por. wnioskowanie logiczne: argumentum a minori ad maius (z mniejszego na większe) i argumentum a maiori
ad minus (z większego na mniejsze).
[Z-Ż-Ź-S 55: „Zmyślony”]
w. 1 Zmyślone rzeczy, wiatrowe skutki – por. przysłowie: „Zmyślone rzeczy
nietrwałe” (NKPP, „Zmyślony” 1).
w. 2 słomiane cygańskie butki – tj. buty ze słomy / oszukane / nic niewarte.
[Z-Ż-Ź-S 58b: „Znaki”]
w. 2 ‹w› iszczach – tj. na te własności.
w. 13 przy których swe plagi – tj. każdy znak zodiaku ma swoje miejsce na
niebie.
[Z-Ż-Ź-S 63: „Zoilus”]
Tytuł: O Zoilach chytrych i nieżyczliwych – tj. o zjadliwych krytykach.
Określenie pochodzi od Zoilosa z Amfipolis (ok. 400-320 p.n.e.), greckiego
gramatyka, napastliwego krytyka dzieł Homera, zwanego „Biczem na Homera”.
w. 2 księgi … nicuje – sens: dogłębnie krytykuje; por. ten sam motyw wyżej,
D 36,2; O 37b,15 oraz O 47 i obj.
[Z-Ż-Ź-S 66: „Żona”]
w. 1-2 Żonę … obieraj … równego stanu, / aby … nie było gomonu – por.
przysłowie: „Żonę obieraj stanu równego, chceszli gomonu ujść ustawnego”
(NKPP, „Żona” 145).
w. 7-8 Żonę … pojmując ją ‹z› wianem, / jako … użyjesz go panem – por.
przysłowie: „Żonęś pojął z wielkim wianem, wiedz, że nie będziesz jej panem”
(NKPP, „Żona” 146b).
w. 15-16 żona nie ma mieć w własność użytego / prawie nic osobno, przed mężem skrytego – por. przysłowie: „Żona nie ma nic własnego abo przed mężem
skrytego” (NKPP, „Żona” 134).
w. 35-36 żony z posagiem teraz nie pytają, / kiedy mniej o cnotę więcej już nie
dbają – sens: nie szukają już (mężczyźni) żon z posagiem, ponieważ te z dużym posagiem nie dbają o cnotę.
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w. 42-43 ledwie myślą parę / wypuścić – sens: nie zamierzają się przyznać
(do zdrady); por. „Pary z gęby nie puścił” (NKPP, „Gęba” 107).
[Z-Ż-Ź-S 68: „Z politycznymi”]
w. 1 Z politycznymi prywaty … nie przestrzegaj – sens: z grzecznymi osobami możesz rozmawiać także o prywatnych sprawach.
[Z-Ż-Ź-S 70: „Z pustej stodoły”]
w. 1-2 Z pustej stodoły, jak z próżnej mowy / nie lada statek wstydem gotowy
– por. przysłowie: „Z pustej stodoły rade lecą sowy, prosty rozum nie urodzi
mądrej mowy” (NKPP, „Stodoła” 12b).
			
nie lada statek – sens ironiczny: byle jaka powaga.
[Z-Ż-Ź-S 71: „Z regestru”]
w. 1-2 Z regestru służyć, z regestru robić, / właśnie jak wróblów do siebie wabić
– sens niejasny; może chodzi o to, że patrzenie jedynie w rejestry i spisy nie
gwarantuje dobrych plonów (wróble wyjedzą ziarno).
[Z-Ż-Ź-S 72: „Zuchwalstwo”]
w. 1 Zuchwalstwo jest hańba – por. przysłowie: „Zuchwalstwo hańbę przynosi” (NKPP, „Zuchwalstwo”).
w. 4 prędzej się spadają – sens: prędzej pękają.
			
chociaż w nich są lity – sens: chociaż są zlutowane.
[Z-Ż-Ź-S 74: „Zuzanna”]
Tytuł: O świętej Zuzannie historyja – por. wyżej, obj. do D 6a,7.
w. 4 gabali u wannej – sens: napastowali, gdy brała kąpiel w wannie.
[Z-Ż-Ź-S 78: „Zwycięstwo”]
w. 15 czy to jest rycerska – sens: czy to jest po rycersku.
[Z-Ż-Ź-S 80: „Życie”]
w. 10 traci … furę – sens: traci bardzo wiele.
[Z-Ż-Ź-S 82a: „Żydzi”]
Tytuł: względem rodzaju i zakonu – jako przedstawicielach rodzaju ludzkiego i religii.
w. 3 pokolenia Żydów dwunastą rodzaju – mowa o dwunastu plemionach/
pokoleniach Izraela, których nazwy pochodziły od imion dwunastu synów
Jakuba, por. Rdz 49.
w. 5 Stąd wynikło światło – mowa o Boskim świetle, świetle wiary; por.
Mdr 18,1-3.
w. 12 co żywo ich gnębi – sens: wszyscy ich gnębią.
[Z-Ż-Ź-S 82b: „Żydzi”]
w. 1 po szabasie – tj. po szabacie, siódmym dniu tygodnia (sobocie), obchodzonym przez Żydów jako święto.
w. 2 „Howej!” – żydowski okrzyk (Linde, Słownik, t. II, s. 187).
w. 3 pełnią w kałdun za zdrowie – sens: wlewają do brzucha / piją za zdrowie.
w. 5 Każdy może uważać – sens: może zaobserwować / przypatrzyć się.
		żydowskie bachory – mowa o żydowskiej młodzieży; z hebr. bachur
– ‘młodzieniec’.
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w. 10 {kręcą kłębki} – zapewne chodzi o kręcenie pejsów, pasemek włosów
zwisających przed uszami, noszonych przez ortodoksyjnych Żydów.
[Z-Ż-Ź-S 83: „Zysk”]
w. 1-2 Zyskiem gdy społem jednego, / szkodą nie będzie drugiego – por. przysłowie: „Zysk jednego, szkoda drugiego” (NKPP, „Zysk” 17). Haur polemizuje
z popularnym przysłowiem.
[Z-Ż-Ź-S 86a: „Żywot”]
w. 3 Żywot właśnie ludzki – zegar nakręcony – zegar jako symbol przemijającego czasu był popularnym motywem egzemplifikującym ideę vanitas.
w. 4-5 koniec naznaczony / jest lampą każdego, gdy już dogorywa – lampa
jako symbol wypalającego się życia.
[Z-Ż-Ź-S 86b: „Żywot”]
w. 1 „Żywoty świętych” autora Skargi – w Składzie abo Skarbcu HAUR
(s. 170) zalecał, by w bibliotece ziemiańskiej znajdowały się „Żywoty świątobliwego autora, ojca Skargi, Soc[ietatis] Jesu”.
[Z-Ż-Ź-S 86c: „Żywot”]
w. 1 Żywot krótki szczęśliwemu – por. przysłowie: „Żywot szczęśliwemu
krótki, nędznemu długi” (NKPP, „Żywot” 20).
w. 6 przykutka – słowo w takiej formie niezidentyfikowane; może przygódka (od przygodzić się – ‘przydać się’), tj. coś, co przyda się czytelnikowi w rozmyślaniu o życiu (wiersze).
w. 15 z serca karcie to wyjawił – zapewne chodzi o to, że sfrasowany człowiek zaczął grać w karty, licząc na trochę szczęścia.
w. 26 kiedy skończy – sens: kiedy umrze.
w. 33 z twardą – tj. z twardą złością.
w. 42 głośny dzwonek – por. wyżej, Przedm.3,49 i obj.; C-Ć-K 31,18;
G 15a,1; N 116,21; P 153,7; T 17,10.
w. 47 Interesant skrytość cierpi – sens: człowiek wyrachowany musi cierpieć
w tajemnicy.
w. 54 kruk na to czarny kracze – kruk jako ptak wróżebny przepowiadał
m.in. śmierć.
w. 57-58 jeśli nie on, inny mściciel / cierpi dotąd – niejasne; zapewne chodzi
o to, że przyjaciel zawodzi w potrzebie umierającego.
w. 59 wspomnieć nudno – sens: przykro wspominać.
w. 72 jakie życie, taki koniec – por. przysłowie: „Jakie życie, taka śmierć”
(NKPP, „Życie” 10).
w. 80 zadać zgiełd – sens: dręczyć ubogiego, sprawić, że będzie narzekał.
w. 89 za pokutę są możnością – sens: wyrządzone krzywdy trzeba odpokutować.
w. 92 tym się śnieci – prawdopodobny sens: tym zaraża (od śnieć – ‘zaraza
zbożowa’).
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w. 113 w poznaniu porzuć rogi – sens: spuść z tonu; por. przysłowie: „Rogi
schować (spuścić i in.)” (NKPP, „Róg” 10).
w. 141 czerstwość mdleje – sens: słabną siły.
w.154 „Miserere” – ‘Zmiłuj się!’. Początkowe słowa psalmu śpiewanego
podczas uroczystości pogrzebowych (Ps 56(57)): „Smiłuj się nade mną, Boże,
smiłuj się nade mną”.
[Z-Ż-Ź-S 87: „Z żartów”]
w. 5 Inszy stargował, inszemu go spuścił – sens: jeden utargował, a innemu
sprzedał.
w. 12 przy swoim szacunku – sens: oceniwszy, ile jest wart.
w. 25 na rajarza srożył – sens: złościł się na doradcę.
w. 27 miał … łaźnią – został ukarany, pobity; por. przysłowie: „Sprawić
komu łaźnię” (NKPP, „Łaźnia” 7a).
w. 28 workową dał kaźnią – por. przysłowie: „Worem zabić” (NKPP, „Wór”
22), tj. zapłacić grzywnę. Por. podobny motyw wyżej, M 75,2; Z-Ż-Ź-S 16,10.
w. 33 Szkodliwe słówko z ust wyleci ptaszkiem – por. przysłowie: „Wyleci
słówko ptaszkiem, trudno mu się wrócić” (NKPP, „Słowo” 103e).
[Z-Ż-Ź-S 88: „Z”]
w. 4 dyskrecyją zakroić, w tym miejscu zaprawić – Haur daje wskazówki,
w jaki sposób poprawić tekst: uważnie (dyskretnie) przyciąć/wyciąć coś, a następnie załatać to miejce tak, by poprawka nie była widoczna.
Na suplement dla informacyi
w. 1 Obiecadło literą i sylabą iści – sens: abecadło ułożone jest (urzeczywistnia się, realizuje się) według litery i sylaby.
w. 3 dowody dla trutynowania – tj. argumenty do rozważania.
w. 6 niech będą na progu – sens: niech będą w zasięgu ręki.
w. 9 nie żadną przymówką – nieuszczypliwe / nieobrażające nikogo.
w. 10 tekst sam jest obiecadła nie cudzą makówką – sens: tekst abecadła
(Merkuryjusza) został ułożony przez autora, a nie przez kogoś innego (makówka – ‘głowa’).
w. 11 wiersze pokrywki nie mają – sens: są szczere / niczego nie przykrywają/ukrywają.
w. 15 Do prawdy są nożyce – por. wyżej, U-W 8 i obj.
CZĘŚĆ DRUGA. EPHEMERIS
Tytuł: „Ephemeris” abo Dziennik – (gr. ἐφημερίς, -ίδος [efemerís, -ídos]; łac. ephemeris, -idis oraz ephemerida, -ae – ‘dziennik / pamiętnik / księga codziennych
zapisków’.
			
hieroglificzne – tj. wyrażone obrazowym językiem; por. H-Ch 24:
„Hieroglifiki”.
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Pierwszy obraz
w. 5 Arki Testamentu – tj. Arki Przymierza.
Drugi obraz
Tytuł: „In hoc signo (✠) vinces” – ‘Pod tym znakiem zwyciężysz’; por. wyżej,
obj. do S-Ś 159,1213. Por. NEUGEBAUER, Selectorum symbolorum centuria,
emblemat 147: „In hoc signo vinces”.
w. 7 Wielka rzecz bowiem, gdy siebie zwyciężysz – por. przysłowie: „Siebie
zwyciężyć największe zwycięstwo” (NKPP, „Zwyciężyć”); LOYOLA, Ćwiczenia duchowne 21: Vince te ipsum – ‘Przezwycięż samego siebie’.
Trzeci obraz
Tytuł: „Ora et labora…” – por. wyżej, obj. do motto N 8a.
w. 3 Tam niedługo zbyli – sens: tam niedługo przebywali.
w. 4 Ewie do kłębków – sens: Ewie kazano iść do kądzieli.
w. 17 Mając na baczności na ostatnie koła – por. O 32,1 i obj.
Czwarty obraz
Tytuł: „Felicitas temporum” – ‘Szczęśliwe czasy’, odniesienie do mitu arkadyjckiego. Por. NEUGEBAUER, Selectorum symbolorum centuria, emblemat
65.
w. 13 z Boskiego z pomocą przejrzenia – sens: dzięki Boskiemu doglądaniu.
Piąty obraz
Tytuł: „Felix concordia vernat” – ‘Szczęśliwa zgoda kwitnie’.
w. 7 Przyczyną nie być do jakiej różności – sens: nie dawać powodu do
nieporozumień.
Szósty obraz
Tytuł: „Fide, sed cui, vide” – ‘Ufaj, ale bacz, komu / Patrz, komu ufasz’,
sentencja rzymska. Por. ROLLENHAGEN, Nucleus, emblemat 72.
Siódmy obraz
Tytuł: „Spectanda fides” – ‘Należy wypróbowywać wierność/zaufanie’ /
‘Wierność powinna być sprawdzana’. Por. NEUGEBAUER, Selectorum symbolorum centuria, emblemat 83: „Sic spectanda fides”.
Ósmy obraz
Tytuł: „Vanitas vanitatum et omnia vanitas” – Koh 1,2: „Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, marność nas marnościami i wszystko marność”
(przekład J. Wujek).
w. 13 w punkt śmierci naprzeciw – tj. w chwili / w momencie śmierci.
Dziewiąty obraz
Tytuł: „Fortuna non omnibus una” – por. polskie także przysłowie: „Fortuna nie wszystkim jedna” (NKPP, „Fortuna” 16).
w. 9-10 więc ‹z› korzyścią / same te czasy komuż kiedy ziszczą – sens: więc
dla kogo te właśnie czasy będą szczęśliwe / korzystne.
w. 12-13 jeśli w nadziei wodą ją pokropi / suchą – sens: jeśli pozbędzie się
nadziei; por. wyżej, obj. do A 54,17.
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w. 18 prawdę przewrócą na nice – por. ten sam motyw, O 37b,15; O 47,1;
Z-Ż-Ź-S 63,2.
w. 30 na wiatr – tj. na próżno.
Dziesiąty obraz
Tytuł: „Non dormit, qui custodit” – ‘Kto czuwa, nie śpi’. Por. NEUGEBAUER, Selectorum symbolorum centuria, emblemat 189.
w. 1 Miejsce osady – wstręt dla ostrożności – sens: zadaniem straży jest dać
odpór napaści.
w. 5 termin praktykuje – przepowiada termin (śmierci).
w. 11 z karbem przy instygatorze – z rachunkiem (grzechów) przed prokuratorem (na Sądzie Ostatecznym).
Jedenasty obraz
Tytuł: „Memento mori” – por. wyżej, obj. do D 54c,10 oraz M 24,tyt. Por.
ROLLENHAGEN, Selectorum emblematum centuria, emblemat 34.
w. 1 pilność w placu – tj. czujność na placu boju.
Dwunasty obraz
Tytuł: „Finis coronat opus” – ‘Koniec wieńczy dzieło’.
w. 7-8 Lepiej w piśmie orać, niż na grach szwankować, / z Bachusem popijać,
z Wenerą szkodować – ten sam motyw wyżej, S-Ś 58,7-8.
Na errata pewna nota
Tytuł: „errata” – błędy (erratum – ‘błąd / wina’); Haur tłumaczy się przed
czytelnikiem z popełnionych błędów.
w. 5 w dyskrecyją proszę – sens: proszę o wyrozumiałość.
Podpis: „Datum” – dane.
			
„d[ie]” 15 „April[is] A[nno] D[omi]ni” – dnia 15 kwietnia Roku
Pańskiego.
			
„ab folio n[umero]… ad folium” – od karty o numerze… do karty.
			
„m[anu propria] scripsit” – reką własną napisał.
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W słowniku uwzględniono tylko te marginalia, które notują słowa niewystępujące
w tekście głównym.
abrys – wizerunek, obraz; E 11c,3; L-Ł 24a,1
adamas – diament; A 10,23
adulator – pochlebca, służalec; S-Ś 131,1marg.; 160,233marg.
afekcyja – choroba; A 21,4
afekt – miłość, namiętność; A 15,3; 31,4; 38,2,8,20; B 4,11; 7b,8; C-Ć-K 3,1; 13,9;
23,3,12; 29b,4; D 6b,5; 16,554; 52,5; 53,13; E 11a,2; H-Ch 13,3; I-J 7,3; 9a,20;
K 24,3; 33,6; 61,2; 77,tyt.; L-Ł 5,2; 53,1; M 2,7; 34,6; 36,31; 54a,tyt.,7; 61a,2;
N 9,tyt.; 22,tyt.; 108,1; P 11,5; 15,2; 32a,1; 67a,12; 143,18; 150a,5; Q-Kw 19,16;
R 14,14; S-Ś 11,5; 22b,20; 89,20; 91,7; T 43,8; U-W 25,14; 28,2; W 8,17; 58,2;
Z-Ż-Ź-S 11,22; 47,tyt.; 50a,tyt.; Eph. 2,12; 9,24
aga – stopień wojskowy w sułtańskiej Turcji; X-Ks 11,9
akcyja – czyn, działanie, uczynek; Tytuł,1; Przedm.1 8; A 50,5; D 16,17; 29,tyt.; 46,7;
K 15,16; L-Ł 50,tyt.,4; M 36,tyt.; 41b,28; N 73,1; R 14,4,17; S-Ś 90b,tyt.; 91,12;
129,9; 160,323, 861; T 25,8; 37,8; W 38,tyt.
akt – czyn; C-Ć-K 26,1; M 41b,35; N 73,18; S-Ś 160,943, 1130; W 7,8
akt – ceremonia, obchód uroczystości; B 6,tyt.; P 67b,36; 81b,2; W 8,tyt.,3
aktor – oskarżyciel, osoba pozywająca do sądu; P 151,3; W 23,21
alembik – naczynie do destylacji; T 1,3; 39,1
alkiermes – leczniczy syrop otrzymywany z czerwców; M 38,11
alteracyja – wzburzenie, niepokój; C-Ć-K 29a,16
angielski – anielski; E 18,9; I-J 31a,2; X-Ks 13,6
aniż – ani nawet; L-Ł 98,8
ansa – gniew; K 62a,8
aparencyja – blask, okazałość; K 50 I,97; S-Ś 135,12
aparencyja – pozór; A 48,3; S-Ś 92,5
aprehensyja – niepokój, zmartwienie; M 38,7
arcownik – harcownik, żołnierz walczący pojedynczo przed bitwą; H-Ch 7,1;
M 31,tyt.; W 15,28
artowny – hartowany, twardy; S-Ś 105,2
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asystencyja – orszak towarzyszący, towarzystwo; A 48,tyt.,1; B 6,6; C-Ć-K 43,45;
K 50 I,179; 50 III,46; 50 V,14; L-Ł 19,33; S-Ś 61,21; 160,552
atoli – jednak; S-Ś 160,821; T 37,33; Eph. 6,18
audytor – słuchacz; D 16,551
autentyk – pismo urzędowe, stanowiące dowód w sprawie (jakiej); A 53,1
awizy – doniesienia, wiadomości; Tytuł,tyt.; Przedm.1 tyt.; 70
baba – znachorka, wiedźma, czarownica; C-Ć-K 36b,14; D 16,367; G 1,2; W 3,17,25
baba – mężatka (rubasznie); D 16,367; G 18,2; 22d,2, 3, 10, 11; K 77,2,11; M 32,16;
N 51,1; P 6b,15; S-Ś 92,39; W 55,2
baba – stara baba, stara kobieta; B 1,1, 7, 11; 5,2, 3; K 50 V,57; P 43,1; 137,4; S-Ś
72,10; Y-I 29b,2; Z-Ż-Ź-S 37,1
baba – żebraczka, przekupka; D 37,11, 14, 17, 21, 24; 49,5; G 1,2; S-Ś 92,16; T 13b,34;
W 3,1, 11, 13, 16, 17, 25
babka – drobny pieniądz; X-Ks 11,22
bachor – żydowski młodzieniec; Z-Ż-Ź-S 82b,5
baczność – ostrożność, przezorność; baczenie (na co); D 16,534, 536; 18a,1; K 38,62;
51b,27; M 38,4; N 10,16; 27,10; P 3,15; 19c,2; 54a,35; 102,4; R 29,5; S-Ś 14,1;
47,23; 75,2; U-W 9,9; Z-Ż-Ź-S 86c,126; Eph. 3,17; 6,11
baczny – mądry, uważny; A 20,19; K 71mm,1; 75,7; P 2a,3; R 18,2; 29,tyt.; Z-Ż-Ź-S
6,5
baczyga – rodzaj gry, prawdopodobnie karcianej(?); S-Ś 135,7
badać się – zgłębiać (co), wypytywać, dowiadywać się (o co); D 13,9; M 72,8; N 135a,3;
S-Ś 22a,1; 92,47; T 3,1
bando – obwieszczenie, ogłoszenie; T 24,2marg.
bania – dynia; B 5,1; G 29c,6
bardysz (berdysz) – topór w kształcie półksiężyca, osadzony na długim drzewcu, stanowiący uzbrojenie piechoty; K 77aa,10; W 40,24; 56,14
basza – dygnitarz wojskowy w sułtańskiej Turcji; W 15,tyt.; X-Ks 11,9
bellator – (łac.) wojownik; S-Ś 42,tyt.
bezpieczeństwo – zuchwalstwo, bezczelność, swawola; A 8,4; C-Ć-K 48,10; D 16,416;
28b,2; 37,26; E 4,20; K 51a,7; M 28,4; 32,20; O 44,2; P 36b,20; Q-Kw 19,4;
R 35,10; Z-Ż-Ź-S 86c,98,137
biegan – biegun, włóczęga, powsinoga; S-Ś 86a,1marg.
birlet – biret, mycka, jarmułka noszona przez Żydów; H-Ch 5,2; Z-Ż-Ź-S 82b,4
bisurmanin – muzułmanin; M 71,5; S-Ś 160,865
blakować – blaknąć, blednąć; P 9,5; W 31,41
blizności – blizny; H-Ch 23,42
bławat – kosztowna tkanina jedwabna; D 16,523
błotnik – kałuża, bagno; G 29m,3
błotno – błotniście, grząsko; S-Ś 102,10
bogdaj – niechby; C-Ć-K 48,22; K 5b,18; O 33,6; P 46,6; 89,16; S-Ś 169,822; W 57,17
borg – kupno na kredyt; B 13a,2; D 37,22; T 13a,20; U-W 29,3; Y-I 26,2
borgować – sprzedawać na kredyt; G 29ii,8; W 58,16
borgować – darować, oszczędzać; S-Ś 160,996
zob. zborgować
bosak – bosy; K 50 II,51
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bractwo – braterstwo; P 71b,15
bratka – siostra; K 57,11
brona – brama; S-Ś 160,287
brot – (niem.) chleb; S-Ś 160,940
buczno – okazale, chełpliwie; S-Ś 102,9
buda – kram, buda jarmarczna; U-W 9,10
budowny – starannie zbudowany; U-W 17,31
budynek – kompozycja, struktura; A 54,3; N 73,12
budzić – pobudzać do działania; O 49,2
buńczuk – drzewce zakończone kulą lub grotem; symbol władzy, m.in. w wojskach
tatarskich i kozackich; K 37a,1; M 52,3; S-Ś 160,1355
bystry – popędliwy, zapalczywy; D 16,313; S-Ś 3b,12
cale – całkowicie, zupełnie; P 46,11; 71b,10; 72,2; S-Ś 73,2; 160,1123; U-W 12,6;
W 31,24
cało: w cale – w całości; P 46,11
całon – całun; O 9,3
cecha – znak, piętno; H-Ch 6b,14
cechowany – napiętnowany; C-Ć-K 38,1
ceduła – zapisana kartka; U-W 1,10
ceklarz – oprawca, kat; S-Ś 3a,29
cepak – chłop, parobek młócący zboże; D 43b,3; T 12,2; Z-Ż-Ź-S 23,2
certować – rozważać; D 16,17
cetno – liczba parzysta; X-Ks 16,2
chałupnik – chłop bezrolny, posiadający jedynie chałupę z obejściem; P 56a,10
chamaleon – kameleon (łac. chamaeleo); H-Ch2,tyt.; U-W 25,19
chędożyć – czyścić, porządkować; G 29ł,6
chędożyć – bić, okładać; M 66,31
chiragra – postać artretyzmu umiejscowiona w palcach dłoni, łokciu czy nadgarstku;
K 38,24
chlew – pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich; G 29t,10; P 69,2
chuć – chęć, skłonność; A 31,4; D 41,2; G 16,2; H-Ch 13,3; M 32,38; 36,9; 62a,3;
O 37a,6; S-Ś 155b,6
chudoba – skromny dobytek; C-Ć-K 14,1; P 30,12
chudy – ubogi; D 16,222; N 13,2; 34,1; P 57,10; 70,6; R 31,12; S-Ś 160,1556
chusty – bielizna, spodnia odzież; C-Ć-K 15,tyt., 1; P 108,1; S-Ś 140,2; 160,501
chwalba – pochwała; C-Ć-K 16,1; K 78,1; O 31,1; P 120,tyt., 1; 122,11
chybko – szybko, żwawo; K 5c,6
chyrchel (cherchel) – podstęp, wykręt; K 79,3; S-Ś 160,446
ciągnienie – przemarsz wojska; L-Ł 50,33
cierpiec – cierpienie; H-Ch 18,8
cierpiec – cierpliwość; M 77,10
ciężkość – dolegliwość, przykrość; D 6d,1; L-Ł 64,1; P 81b,9; S-Ś 50,1; 160,261;
W 38,19; Z-Ż-Ź-S 6,6
ckliwość – mdłości, rozdrażnienie; C-Ć-K 5,6; D 44b,5; E 2,1; K 21b,2; N 9,7; P 6a,17;
109,2; S-Ś 75,16; T 1,5; W 10,7; 23,5
ckliwy – przykry, smutny; B 4,10; D 16,22; N 1,1; 8b,14; Q-Kw 4,tyt.
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cnić się – przykrzyć się; S-Ś 160, 998
cny – prawy, godny szacunku; C-Ć-K 24,1; H-Ch 22,12; I-J 6,18; K 15,13; L-Ł 44,1;
S-Ś 91,35; 160,633; W 9,14; 39c,21
cudzy – cudzoziemski; A 21,9; I-J 34,39; K 24,35; L-Ł 19,5; M 39b,9; 62b,tyt.,1,5;
P 68,15;71a,34; 81b,31; R 21,43; S-Ś 91,27; T 13b,7; U-W 4,19; W 37,6
czas: na czas – czasem; D 47,1
czatownik – zwiadowca; S-Ś 160,615
czekauz – cekhauz, zbrojownia; P 71b,5
czerstwić – krzepić, posilać, wzmacniać; O 49,2; P 100,2; S-Ś 28,14; Z-Ż-Ź-S 43,4
czerstwość – siła, krzepkość, zdrowie; C-Ć-K 29a,26; D 16,116, 219; 41,3; E 10,7;
H-Ch 22,6; L-Ł 21,4; M 7b,10; N 8a,2; 8b,36; P 28b,tyt.,4; S-Ś 28,3; 47,14; 63,1;
75,8; 91,29; 160,1084; W 35c,1; 38,3; Z-Ż-Ź-S 44c,11; 65,10; 79,2; 86c,141
czerstwy – zdrowy, silny; I-J 9a,26; K 71r,2; L-Ł 38,6; N 8b,34; P 62,24; R 38,8
czerwone – dukaty; S-Ś 160,934
czmerać – gmerać, grzebać (w czym); I-J 34,16; K 85,2; S-Ś 77,1; W 22,4
czopowe (od czopu) – podatek od wyrobu i wyszynku napojów alkoholowych;
G 29s,3; S-Ś 160,373
czub – wysoki czepiec lub ozdoba fryzury kobiecej, fontaź; D 16,224; N 67b,1; 71,2;
135b,1; S-Ś 102,27; 160,431
czujność – uczuciowość, emocjonalność; D 41,2
czuwać – czyhać; P 154a,2
czyli… czyli – czy… czy; C-Ć-K 47,1
czyść (czyszcz) – czyściec; H-Ch 6b,13; Z-Ż-Ź-S 86c,147
czytelny – umiejący czytać; T 37,11
czytelny – czytelnik; Przedm.1 tyt.; Err. 4.
ćwik – kapłon, kogut specjalnie tuczony; K 36,1
dalmatynka – strój diakona; S-Ś 102,35
dank – hołd; H-Ch 7,5; 14,tyt.; 17,12; L-Ł 52b,17; M 2,9; P 4b,12; S-Ś 139,tyt.;
Z-Ż-Ź-S 78,8
dank – nagroda; N 73,8; S-Ś 111,15
darski – dziarski, dzielny, żwawy; C-Ć-K 1,4; I-J 18c,14; M 41b,2; P 58,3
darski – gotowy; Tytuł,tyt.
darskość – żwawość, ochoczość; R 42,2
darzyć się – udawać się; L-Ł 60,1
defluitacyja – flis, spław; S-Ś 160,829
deka – okrycie dla konia, derka; K 50 I,77
dekret – wyrok; A 53,2; E 11c,31; G 4,5; 36a,14; 36b,18; I-J 34,20; K 20,2; 54,17;
L-Ł 61,11; M 24,7; 82,14; N 7b,24; P 12,13; 36b,30; 62,6; 129,9; 139,9; 151,4;
S-Ś 3a,8; 4,4; 44b,18; 85,7; 129,30; 154b,1; 160,1033, 1147, 1316; Z-Ż-Ź-S
85c,179; 86,29; Eph. 11,13, 26
delacyja – doniesienie, denuncjacja; S-Ś 160,1238
delator – oskarżyciel; A 49,12; T 17,17
delia – rodzaj długiego płaszcza podbitego futrem; P 120,16
despekt – pogarda; K 71m,2; O 72b,6; S-Ś 160,846, 974; Z-Ż-Ź-S 21b,16
detraktoryja – oszczerstwo; I-J 34,29
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dewinkować – zjednywać sobie, ujmować; L-Ł 52b,3
dewotka – kobieta pobożna; L-Ł 50,20
dęga – blizna; Przedm.3 16, 57
dłuż: w dłuż – w długości; Z-Ż-Ź 44a,5
dłużyć (się) – zadłużać się; C-Ć-K 18, 1; K 71r,1
dobroczynność – dobroć, skłonność do czynienia dobra; I-J 28,10; K 58,7; N 9,tyt.;
O 24,2
dogrzewać – dawać się we znaki, dopiec; S-Ś 71,2
doiwo – czynność dojenia krów; O 6,2
dopadkiem – dorywczo, od czasu do czasu; O 16,1
dopadkiem – pośpiesznie, naprędce; S-Ś 160,58
dorędzie: na dorędziu – na podorędziu; Przedm.3,17; D 16,212; K 45,14; 50 V,75;
L-Ł 4k,2; 21,9; M 32,31;T 2,2
dorost: na doroście – w trakcie dorastania; P 56a,33
dostateczny – dostatni; G 29gg,2
dostawać – starczać, wystarczyć; C-Ć-K 12,2; K 71oo,2
dowcip – rozum, inteligencja; D 32,1; I-J 18c,14; K 53b,2; 67,2; W 40,68; Z-Ż-Ź-S
60,2
dowcipny – inteligentny, pomysłowy, sprytny; P 133,1; S-Ś 103,8
dowodnie – w sposób oparty na dowodach, oczywisty; D 37,1; I-J 18c,6; K 51b,24;
R 21,8; Z-Ż-Ź-S 5,4
dowodny – dający się dowieść, oczywisty; A 21,16; 35,6; 47,5; D 16,328; H-Ch 20,8;
K 38,14; 52,5; M 9,4; N 8a,10; O 33,4; P 56a,4; 129,7; S-Ś 45,6;
110,2; 129,30; 160,84; T 14,8; 26,2; W 14,2; Z-Ż-Ź-S 76,2
dowodny – dobry, doskonały, wyróżniający się; D 49,8; G 28a,2; H-Ch 11,2; K 33,8;
L-Ł 42a,2; P 81a,14; R 39,10; S-Ś 10,6; W 3,20; X-Ks 14,1
dozorny – pilny; K 24,7
dozór – pilność; A 35,10; B 14,6; K 24,10
drabant – żołnierz z oddziałów przybocznych Karola XII Gustawa; S-Ś 160,676
dragan (dragon) – żołnierz w służbie pieszej i konnej; K 50 I,105; 50 V,27; W 40,26
drygant – ogier; K 57,5
dufać – ufać, wierzyć; D 40,1; K 46,18; N 50,1; O 72a,8; P 157,3; S-Ś 160,1133; Z-Ż-Ź-S 21b,21; Eph. 11,23
dworować – drwić, wyśmiewać się; O 37b,4
dyferencyja – różnica; P 81b,5; R 27c,12; S-Ś 89,28
dyfidencyja – niedowierzanie, podejrzenie; S-Ś 23b,6
dylacyja – odłożenie, odroczenie rozprawy sądowej; S-Ś 160,781
dymać – dmuchać; M 8b,38
dyrekcyja – kierunek, strona świata; M 29,8
dysarmować – rozbroić; S-Ś 160,786
dysgust – zniewaga; P 61,6
dyskrecyja – względy, łaska; D 18b,tyt.; G 28b,24; P 52,2; 81b,25; S-Ś 160,155,241,
945,1000; W 23,21; Err.,5
dyskrecyja – umiar, rozwaga, prostota; D 18a,1; E 4,55; G 28b,5; M 82,2; S-Ś
160,1256; Z-Ż-Ź-S 88,4; Eph. V,12
dyskrecyja : nad dyskrecyją – bezwzględnie; S-Ś 160,241
dyskret – człowiek uczynny, uprzejmy; D 18b,1; S-Ś 160,340
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dystrybuta – dystrybutywa, rozdawanie urzędów; S-Ś 160,1035
dywizyja – podział; S-Ś 160, 39
dzianet – koń rasy hiszpańskiej, włoskiej lub tureckiej; K 50 I,71
dziedzina – majątek; B 13b,2; D 47,7
dzielność – skuteczność, potęga, sława; A 15,2; 22,25; B 12,4; 16,tyt.; C-Ć-K 30,1,
15; 32,10; D 16,115; H-Ch 24,2; I-J 5f,2; 9a,3, 19, 46; 31b,29, 36; K 24,27, 42;
M 41b,5,35; 50a,4; 50c,2; 60,1; 80,3; O 54b,1; P 39,3, 9; 58,tyt., 3; R 14,15; S-Ś
1,3; 14,2; 26,2, 8; 51,3; 57,3; 90b,14; 91,1, 12; 160,272, 1603; 161,11; T 25,11; W
15,11; X-Ks 10,5; 11,3, 25
dzielny – skuteczny, dobry; Tytuł 1; B 7b,13; E 11c,22; H-Ch 22,5; I-J 31b,2; K 15,1;
49,tyt.; M 7b,1; 29,tyt.; 58,2; 80,1; R 30,1; S-Ś 129,24; 160,1375; T 25,5
dzielozyja – zazdrość; A 39,tyt., 2; B 4,9; D 53,tyt., 1, 5; K 31,3; M 43,22; 54a,12
dzierżyć się – utrzymywać się, trzymać się; K 38,6
dziewki (dziwki) – dziewczęta; B 5,3; K 5c,3; 36,6; O 6,2; Z-Ż-Ź-S 37,2
dziwić (z kim) – mieć za złe (komu), gniewać się (na kogo); M 43,3
efemerydesy – efemerydy, tabelaryczne dane (wyliczenia) dotyczące położenia ciał
niebieskich; M 29,2
egzageracyja – przesada; S-Ś 160,1255
egzaktor – poborca podatków; S-Ś 160,38
egzarchat – urząd namiestnika cesarza bizantyńskiego; E 19,tyt.
egzercycyje – ćwiczenia; S-Ś 160,1037
ekscept – wyjątek, przywilej; S-Ś 160,899
ekwinokcyja – wiosenne i jesienne zrównanie dnia z nocą, równonoc; E 14,tyt.,1
element – żywioł; Tytuł 1; C-Ć-K 30,27; D 16,tyt., 9, 26, 28a, 67, 106a, 115, 190a,
237, 338a, 378; E 10,4, 5; P 42,8; R 16,24; 38,9; S-Ś 6,4; W 35c,tyt., 3; Z-Ż-Ź-S
43,tyt.; 58b,5
eliberowanie – uwolnienie; K 5b,tyt.
eruptować – wybuchać; P 6b,13
fabryka – budowla, gmach; A 35,4; K 24,48
fakcyja – strona, partia; Przedm.1 26; A 50,6; S-Ś 89,42; 160,862, 1152; W 37,6
fakcyja – spisek, knowanie; E 8,14; M 67a,22; P 29,17; S-Ś 160,324, 358; U-W 1,6;
Z-Ż-Ź-S 21b,10
fant – zastaw; S-Ś 92,5; U-W 4,27
farba – kolor; P 89,3; T 38,1; U-W 25,20
fasoł – kłótnia, zamieszanie; S-Ś 160,8,260
fata (fatum) – losy, bieg świata; A 49,8; 50,2; H-Ch 17,30; K 67,4; N 8a,2; P 79,22;
T 37,14
fautor – obrońca, opiekun; G 42,2; S-Ś 44c,32
fawony – wiosenne wiatry zachodnie; I-J 27,8
fawor – łaska, życzliwość; K 50 I,98; P 58,10; 111,8; R 29,16; S-Ś 91,32; T 17,4; 34,6;
W 39b,8; X-Ks 11,17
fawor : faworem żyć – być przychylnym; K 24,14
figurować – wyobrażać, zapowiadać, symbolicznie przedstawiać; A 4,1; K 66,3
flasza – butelka; D 6e,5; S-Ś 80,13; 121,2
folga – ulga; C-Ć-K 5,3; I-J 9a,44; 31b,22; N 26,6; O 25,1; 42,2; P 79,8; 80,8; 92,10;
S-Ś 160,841; W 39b,22; Z-Ż-Ź-S 44c,30
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forboty – koronki; E 18,4; G 29jj,11
forta – furta; B 29,2
frant – oszust, spryciarz; D 31a,1; L-Ł 4i,2; 4l,2; Y-I 6,1
frant – wesołek, błazen; D 6d,2
frymark – nieuczciwy handel, kupczenie; C-Ć-K 44,8; S-Ś 83,1
fundować się – opierać się na kim, liczyć na kogo; N 56,1
fura – duża ilość (czego); D 16,267; E 11,30; L-Ł 12b,9; 23a,14; S-Ś 28,18; 79,18;
92,50; T 1,4; Z-Ż-Ź-S 80,10
furaż (furaz) – pasza dla koni wojskowych; S-Ś 160,771
futor – folwark na Ukrainie; U-W 17,31
gabacz – natręt; K 36,8
gabać – napastować, nagabywać, drażnić; C-Ć-K 48,20; K 77,14; P 120,2; Z-Ż-Ź-S
74,4
gadula – gadanie; P 43,1
galanki – rudy ołowiu; G 22b,14
galmon – ruda cynku, używana m.in. do produkcji mosiądzu; W 36,21
garczk – garczek, garnuszek; S-Ś 75,13
garło – gardło; S-Ś 9,16; 135, 22
gas – zguba; B 28,16marg.
gąsior – dyby; I-J 31b,28
geografista – geograf; K 67,2; W 38,1
gębować – wymyślać (komu), pyskować; I-J 31b,25
gęsto – często; I-J 36,12; N 116,20; O 44,4; P 67a,8; R 32,6; S-Ś 160,478, 954; U-W
29,6; Z-Ż-Ź-S 86,24
gęsty – częsty; D 16,384
giełda – zajazd dla kupców; U-W 16,12
ginagra – postać artretyzmu, umiejscowiona w stawach kolanowych; K 38,23
giża – kość udowa; G 44,1
glanc (glans) – blask, połysk; N 49,2; S-Ś 86a,1; 102,6; W 31,40
glejchować – zapewniać bezpieczeństwo; X-Ks 11,5
glejchowanie – glejtowanie, zapewnianie bezpieczeństwa; K 71ll,6
glejt – list żelazny, dokument wydawany dłużnikom, wstrzymujący egzekucję wierzycieli na trzy lata; G 12,1
glejta – tlenek ołowiu, służący do produkcji szkła ołowiowego; W 36,21
gluza (gloza) – uszczerbek, uszkodzenie; D 16,519; K 50 III,22
gładki – ładny, urodziwy; G 2,1; H 12,1; S-Ś 92,31
gładkość – urodziwość, piękność; A 7,8; 20,1; B 4,2; 15,7; D 6a,tyt.; H-Ch 13,7;
M 79,18; S-Ś 150,2
głowatka – główka nasienna, np. lnu czy konopi; K 44,1
głownik – zabójca, przestępca; K 62b,2; 73,15; Z-Ż-Ź-S 3,3, 9
głuszcza – głusza; S-Ś 160,52
gmach – dom; A 22,22; 54,2; E 6,6; G 28b,21; 29ł,1; H-Ch 23,40; P 151,1; R 16,2;
Z-Ż-Ź-S 14,1; 44c,20
gmach – pokój, komnata; M 28,11; 78tyt.,6; N 15,2; P 33a,5; S-Ś 98,1; 160,629
gmin – tłum, pospólstwo, gromada; K 50 I,96,136,166; III,9,31,44; IV,10; V,14;
M 72,7; P 53,2; 28b,5; S-Ś 7,3,12; W 31,39; 40,31,35
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gnarowanie – rządzenie; D 51,5
goliard – aktor; M 28,10
gomon – zwada, awantura; H-Ch 23,8; I-J 34,41; K 51b,21; P 56a,38; Z-Ż-Ź-S 66,2
gomółka – rodzaj miękkiego lub twardego sera w owalnym kształcie; dawniej ser ten
suszono i przechowywano na zimę; Przedm.3 18; K 71k,2
gorzałnia – gorzelnia; G 29l,1
gotowizna – coś gotowego, coś na podorędziu; zapas; G 29l,3; S-Ś 110,3
gradus – stopień; M 80,13
gromada – narada, zebranie; G 29dd,tyt.,1; I-J 31b,23
gródź – ogrodzenie; G 29j,6
grubarz – grabarz; C-Ć-K 29a,31; K 47,1; P 25,16; S-Ś 45,tyt.,7
gruby – nieokrzesany, nieobyczajny; D 18b,4; E 4,17; I-J 31b,26; L-Ł 42b,2; M 79,20;
P 23,9; 70,2; 89,2; S-Ś 86a,9; 160,628; Z-Ż-Ź-S 16,3
gruby – ciężki, ciężkostrawny; K 38,45
gryz – zgryzoty, zmartwienia; N 8b,21
gryz: w gryzach – w zmartwieniu, w zgryzocie; Przedm.1 38; M 16b,7
grzeczny – rozsądny, stosowny; C-Ć-K 24,2; G 37,1
grzeczny – piękny, ładny; P 81a,1
grzywna – jednostka wagi złota; G 36b,1
gubernator – guwerner, nauczyciel; R 14,15
gumno – stodoła, budynek, w którym składało się zboże przed wymłóceniem; D 50,5;
G 41,1; M 60,5; P 71b,3; S-Ś 110,14; 160,404; W 45,2
gwolej – zgodnie z wolą; S-Ś 160,1538
gzło – giezło, koszula spodnia; G 46,1
harap – myśliwska komenda skierowana do psów łowczych, aby pozostawiły w spokoju upolowaną zwierzynę; P 33b,7
harc – pojedynek żołnierzy; H-Ch 7,tyt.; P 62,15
hejnał – pieśń budząca; H-Ch 23tyt.,1,9,20,35; K 36,8
herc – junak, śmiałek; H-Ch 3b,1; 16a,tyt., 1; 16b,1; M 67,22
hetka – lichy koń; K 50 I,141
hieroglifik – symbol, znak; H-Ch 24,1; K 50 I,30
homagium – przysięga wierności składana przez poddanych; K 50 V,tyt.
hordyniec – ordyniec, Tatar; W 40,38
humory – płyny ciała (krew, żółć, śluz/flegma, czarna żółć); C-Ć-K 5,5; D 16,265;
K 31,2; 38,45, 48; L-Ł 23a,3, 9; S-Ś 70,2; T 1,2
ile – szczególnie, zwłaszcza gdy; E 15,5; 20,2; G 29aa,8; 46,2;I-J 25,3; L-Ł 4i,2; M 9a,5;
16b,3; 22,2; 79,6; N 9,8; 82,2; 116,2; P 56a,29; 58,6; 111,6; 112,2; 147,1; T 22,7;
U-W 25,2
importun – człowiek naprzykrzający się, natręt; N 26,3marg.
impreza – zamysł, przedsięwzięcie; I-J 25,5; K 54,2; W 18,11
impreza – wyprawa wojenna; C-Ć-K 26,28; R 21,46; S-Ś 160,94, 939,1052,1490;
W 39a,11
inak – inaczej; S-Ś 137,10
indermach – (z niem.) zadek; S-Ś 154b,9
indyspozycyja – niedyspozycja; S-Ś 160,1094[a]
inkursyja – najazd, napad; S-Ś 160,1232a, 1374a, 1377, 1393
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instygator – podżegacz, prześladowca; A 49,8; D 51,25; S-Ś 3a,12; 160,213
instygator – oskarżyciel, prokurator; D 37,23; I-J 24,1; K 10,11; P 62,26; S-Ś 44b,15;
T 13c,9; 17,18; Eph. 10,11
insula – wyspa; C-Ć-K 30,22
interesant – człowiek interesowny, wyrachowany, chciwy; D 51,42; I-J 26,1; S-Ś
160,1152; Z-Ż-Ź-S 86c,47
intrata – dochód, zysk; B 19b,5; D 50,3; G 29f,2; 29l,3; 29o,2; H 28,7; K 71a,2;
M 8a,1; 39b,5; N 8a,15; O 58,2; P 4a,13; 79,6; S-Ś 160,1025; Eph. 9,25
inwentor – wynalazca, odkrywca; C-Ć-K 27,2; K 67,tyt.
inwidyja – zawiść; U-W 1,7
istność – istnienie, egzystencja, istota; D 16,13; H-Ch 17,3; K 24,17; M 70,24; N 8a,39;
P 143,1; S-Ś 3a,13; 135,8; Z-Ż-Ź-S 51,5
istny – istniejący; D 41,1
iścić – potwierdzać, dotrzymywać, głosić; D 16,142; E 10,3; I-J 9b,7; K 24,46; 38,19;
P 39,18; R 14,6; 41,17; S-Ś 44c,4; T 36,31; U-W 25,2; W 15,10; 36,10; Supl. 1
iścić – spełniać się; K 53a,15; N 83,2; P 40,15; S-Ś 160,298
iścić – uiścić, zapłacić; S-Ś 160,1241
iście – naprawdę, istotnie; B 12,18; E 13,3; L-Ł 44,35; O 2,8; P 4c,12; R 41,14; S-Ś
14,12; 160,564,790; W 15,16; Z-Ż-Ź-S 31,1
iściec (iść, iszcz) – właściciel, wierzyciel; K 60,2; N 134b,21; P 33b,9; U-W 9,4; Z-Ż-Ź-S 26,2; 48a,12
iściec (iść, iszcz) – dłużnik; N 11,2; P 12,4; 102,4; S-Ś 142,14
iściec (iść, iszcz) – wykonawca; A 50,11; Przedm.3 58
iściec (iść, iszcz) – świadek; S-Ś 135,14; T 42,2; U-W 2b,12; Z-Ż-Ź-S 48a,3
iścizna – własność, majątek; Z-Ż-Ź-S 17,21
jary – młody, krzepki; M 54a,30; 62b,10; W 49,10
jarzyna – zboża jare, siane wiosną; O 75a,2; 75b,1
jasny – błyszczący; K 50 V,10
jaśnie – jasno, wyraźnie; D 16,85; I-J 9b,19; K 52,1; 50 V,30; 64,18; 81,3; L-Ł 49,2;
P 144,4; S-Ś 44c,8; 129,8; T 16,5; X-Ks 4,2
jedno – tylko, jedynie; B 2,17
jedza – jadło, jedzenie; B 6,29; C-Ć-K 29a,3; P 87,6; Z-Ż-Ź-S 80,7
jeśli – czy; D 44a,2; P 28b,3; Q-Kw 11,4; S-Ś 160,231,804; W 3,3
języczny – niepowściągliwy w języku, złośliwy; N 103,2; S-Ś 142,25
junktura – staw, ruchome połączenie kości; K 38,31; W 22,4
jurysprudencyja – znajomość prawa (łac. iuris prudentia – ‘znajomość prawa, prawoznawstwo’); M 41b,19
jurzyć (zjurzyć) – podburzać, pobudzać do gniewu; L-Ł 55,1; W 11,2; Eph. 2,10
jurzyć (się) (wyjurzyć się) – pałać pożądliwością; B 20,26; C-Ć-K 30,12
justycyja – sprawiedliwość; M 41b,25; S-Ś 160,1368
kabalista – żydowski uczony zajmujący się kabałą – nauką tajemną; K 1,1
kacerz – heretyk; K 52,24; R 41,25
kaduczny – należący do spadku bez dziedzica; W 22,25
kaduk – padaczka, epilepsja, niemoc; K 38,56; W 22,tyt., 1, 21; Z-Ż-Ź-S 49b,5
kaduk – spadek bez dziedzica, odumarłe dobra; R 21,41; W 22,21
kalekować – zostawać kaleką; Z-Ż-Ź-S 44c,12
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kaleta – woreczek na pieniądze, pieniądze; K 4,1; S-Ś 155,1
kałauz – przewodnik (z tur.); S-Ś 54,2
kanikuła – (Psia Gwiazda, Syriusz, z łac. canis – pies) najgorętszy okres lata; K 6,1
kantaryda – pryszczel lekarski (Cantharis officinalis), zielony chrząszcz zwany także
hiszpańską muchą; wydzielana przez niego substancja stosowana była jako afrodyzjak; B 36,2
kapłun – kapłon, wykastrowany kogut; K 8,1
karb – rejestr, rachunek; B 2,9; C-Ć-K 33b,1; D 50,1; K 2,1; Eph. 10,11
karbaryja – warzelnia soli; N 8a,20
karbować – liczyć; G 29w,3
karby – blizny, szramy; K 50 III,25
karcerstwo – kacerstwo; odstępstwo od Kościoła rzymskokatolickiego; A 33,6; T 24,8
karmia – karma; S-Ś 160,
karność – karanie; Przedm.3,34; G 31b,tyt.
kartownik – gracz w karty, szuler; K 17,1
kauteryja – w dawnej medycynie leczniczy palący plaster/okład na skórę; C-Ć-K
5,tyt., 1, 3
kawalec – kawałek; K 50 II,20
kazanica – kazalnica; S-Ś 160,391
kinąć – rzucać, miotać; M 66,24
kinella (kinal) – w kartach walet kierowy lub treflowy; S-Ś 135,8
kiryśnik – kirasjer, żołnierz ciężkiej jazdy w zbroi z metalowych płyt; H-Ch 14,3
kiryśno – w zbroi; K 50 I,148,186
kita – ozdoba końskiej uprzęży; K 50 I,
klemencyja – łaskawość, pobłażliwość; K 64,18; S-Ś 160,621
kluba – narzędzie tortur; I-J 25,26; S-Ś 160,1444
kluczka – sidła, zasadzka; C-Ć-K 43,33; S-Ś 160,464
kłopotarstwo – kłopoty, zmartwienie; I-J 31b,16
knecht – pieszy żołnierz (z niem.); S-Ś 160,693
koligacyja – sprzymierzenie się; C-Ć-K 26,tyt., 19, 31; T 37,3
kolubra – kolubryna, działo oblężnicze; S-Ś 160,791
kołowrotny – niestateczny; S-Ś 92,50
komizeracyja – litość, współczucie; S-Ś 160,36marg.
komora: mieszkać komorą – najmować mieszkanie; P 81b,23
komornik – chłop bezrolny, mieszkający w cudzej chacie; P 56a,20
kompleksyja – usposobienie; temperament; L-Ł 23a,1
komputować – rachować; Q-Kw 11,10
koncerz – broń sieczna; S-Ś 89,18; W 15,30
kondycyja – warunki (życia); B 12,5; K 79,9; P 115b,26; 137,1; S-Ś 90a,1
kondycyja – stan; I-J 19,3; 31b,9; L-Ł 51a,2; M 67b,tyt.; N 93,1; P 81b,2; 90,tyt.; S-Ś
87,2; X-Ks 9a,tyt.; Y-I 1,2; Z-Ż-Ź-S 16,8
konfidencyja – poufałość, zażyłość; G 10a,1; K 46,tyt., 1; P 141,14; S-Ś 23b,5; 160,34;
T 22,tyt., 6
konfuzyja – zmieszanie, zawstydzenie; B 6,11; D 40,6; G 17,2; I-J 18c,27; K 31,4;
M 33,18; 67a,22; N 10,18; 26,12; 89,4; P 6b,14; 110,8; 115a,2; 150a,14; S-Ś
22b,30; 61,19; 160,43, tyt.408/409, 1394; T 41,2; W 26,2; 39a,20; X-Ks 11,29;
Z-Ż-Ź-S 29b,2

SŁOWNIK WYRAZÓW ARCHAICZNYCH

825

konkurs – zgromadzenie ludzi, zbiegowisko; K 50 IV,7
konserwacyja – zachowanie, utrzymanie; C-Ć-K 29a,tyt.,1; 29b,tyt.,1; M 39b,2; S-Ś
89,tyt.; 160,1479
konsystencyja – zakwaterowanie (wojska); S-Ś 160,1262a,tyt., 1
kontempt – lekceważenie, pogarda; I-J 20b,1; S-Ś 160,596, 794
kontrowersyja – spór, dyskusja; K 51a,tyt.; P 129,3
kopa – pieniądze, majątek; T 7d,1
korbacz – bicz z krótkim trzonkiem i długim rzemieniem; G 4,13; I-J 31b,28
kornet – pułk rajtarów; K 50 I, 107, 191; W 39c,14
kornet – ozdobny czepiec kobiecy; D 16,224
kornet – piszczałka z rogu; K 50 I 103
kortezyjanka – kurtyzana, kobieta lekkich obyczajów; K 51a,tyt., 1
korzeń – członek męski; H-Ch 23,33; N 15,18
kostera – szuler, hazardzista; K 53a,14
kosterstwo – szulerstwo, hazard; K 53a,tyt., 1; S-Ś 57,9
kośnica – kostnica; C-Ć-K 4,10; P 6a,24; T 8,14; U-W 18,2; Eph. 11,22
kot: kot morski/zamorski – małpa z długim ogonem, koczkodan; D 16,320; K 56b,1
kotek – człowiek niestateczny, łobuz, niespełna rozumu; B 9,2
kozer (kozera) – kolor atutowy w grze w karty; P 62,21; S-Ś 135,16
kozer (kozera) – awantura, kłótnia; S-Ś 135,21
kół – zaostrzony pal; K 40,1
kreatura – stworzenie; L-Ł 47,14
kreple – smażone ciasteczka; M 51,9
krescencyja – wzrost zboża; D 43b,tyt.
krewkość – słabość fizyczna, ułomność moralna; A 20,2; S-Ś 28,16
krewkość – porywczość; C-Ć-K 25h,1; D 6b,7; 51,38; P 4c,10; U-W 23,14; Z-Ż-Ź-S
6,3,8; 25,12
krom – z wyjątkiem, wbrew (czemu); C-Ć-K 13,3; N 8c,19; O 4,1; W 39a,18; Z-Ż-Ź-S 21b,4
krupy – kasza; I-J 13,1; P 6a,18; W 56,15
kryjomo – ukradkiem, tajemnie; M 11c,7; W 3,4
kryminał – zbrodnia karana śmiercią; B 28,9; P 36b,33; S-Ś 85,17; 160,1029; T 26,2,
11
krzewny – rozkrzewiony, rozrośnięty; E 7,2
ksykać (kszykać) – sykać, syczeć; X-Ks 15,1
kudła – potargane włosy, kłaki, kołtuny; M 31,1
kupić się – gromadzić się, zbierać się; S-Ś 160,1087
kur – kogut; K 36,tyt.,1,7
kurdyban – garbowana, barwiona skóra, używana w dekoracji wnętrz; K 38,28
kurek – młody kogut; T 20,1
kursor – posłaniec, goniec; K 50 I,172; R 15,1
kursor – pirat; S-Ś 160,907
kuryjoza – osobliwe, niezwykłe, ciekawe zjawiska; Przedm.1 5;2 9
kwas – nieporozumienie, nienawiść; K 77,8; O 25,2; 44,42; P 80,22; S-Ś 72,14; 102,8;
160,1500; T 43,4; W 6,24
kwasić – jątrzyć, powodować niezgodę; K 56a,2; Q-Kw 7,1
kweres – dochodzenie, śledztwo; S-Ś 160,206a
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lagier – fusy, męty, osad; W 65,31
larmo – larum, wrzawa, hałas, alarm; H-Ch 30a,1
larwa – maska, maska karnawałowa; D 16,245; M 28,8; 51,11
latoroszczki – młode pędy; G 29b,4
latorość – latorośl; Przedm.3 13; K 24,33; M 42,8
legat – zapis testamentowy; S-Ś 110,6
legawe pole – pole, na którym poluje się z psami; N 84,2
lekki – lekkomyślny; D 53,6; P 36b,15; 121,1; 145,4
lekko: lekce mieć – lekceważyć; M 18,7
lekkość – niefrasobliwość, lekkomyślność; Przedm.3 39; A 32,1, 6; B 26,1; C-Ć-K
16,2; 25c,1; 37a,19; 45e,2; D 6e,2; E 6,22; G 27a,4; H-Ch 4e,2; 18,9; K 21,2;
29,2; 73,22; L-Ł 19,9; 58,2; M 32,8,17; P 4c,9; 43,8; 54,2; 67b,45; 89,1; 111,10;
113c,2; 143,11; 153,14; 156,tyt.; R 27c,25; 29,9; S-Ś 23b,6; 45,9; 50,2; 61,9;
64,3; 93,29; 159,2; T 3,16; 22,7; 28c,tyt.; 44,2; U-W 37,2; Z-Ż-Ź-S 35,6; 47,17;
51,38; 66,6; 86c,70
lekszy – lżejszy; K 50 V,66
lic – lejc (lejce); Z-Ż-Ź-S 26,marg.
lice – dowód w sprawie o kradzież; Z-Ż-Ź-S 48a,tyt.
lipkość – lepkość, kleistość; B 20,24
lit – lut, materiał do lutowania; Z-Ż-Ź-S 72,4
liwreja – barwa, uniform, liberia; K 50 I,79, 89, 187, 193
lombra – gra w karty; S-Ś 135,7
lub – choć; Z-Ż-Ź-S 66,37
lubryka – (łac. rubrica) czerwona glinka używana do wyrobu farb i kredek; czerwone pismo, które stosowane było m.in. w tabelach wyszczególniających wydatki;
O 48,4; R 41,58
ludzkość – przychylność, uprzejmość, dobroć; C-Ć-K 29b,8; 35,2; D 6e,tyt., 1;
16,512; H-Ch 22,24; I-J 22,9; 26,7; K 24,24; L-Ł 52a,1; 52b,tyt., 1, 3, 5, 13, 17,
21; N 8b,20; 134b,2; O 14,1; 57b,2; P 4b,2; 70,12; 89,2,17; R 29,16; S-Ś 91,39;
T 7h,2; 20,3; 22,8; W 60,2; X-Ks 9a,tyt.
luft – powietrze; C-Ć-K 5,1; D 16,277; E 10,12; H-Ch 2,6
lura – słabe, poślednie wino; K 38,46
lustyk (lusztyk) – biesiada; radość, wesele; S-Ś 80,16
lutować – litować, żałować; H-Ch 23,16; I-J 20d,1
łacno – bez trudu, łatwo; Przedm.1 43; C-Ć-K 29a,27; 43,37; D 16,393; 37,9; H-Ch
13,11; K 71u,2; L-Ł 2b,3; 3a,1; 3b,1; 4a,1; 4b,1; 4c,1; 4d,1; 4e,1; 4f,1; 4g,1; 4h,1;
4i,1; 4j,1; 4k,1; 4l,1; 4ł,1; M 17,9; N 91,2; O 7a,1; S-Ś 3b,9; 138,1; 160,1449,
1547; T 40,1; U-W 5,3; W 39a,19; 39c,11; Z-Ż-Ź-S 86,2; Eph. 10,9
łacny – łatwy; Przedm.1 47; E 3b,tyt.
łacny – łaskawy, dobry; S-Ś 131,1
ładownica – puszka do noszenia ładunków broni ręcznej; K 71aa,11; W 56,15
łakotliwy – smakosz, łakomczuch; L-Ł 9,1
łapka – pułapka; D 16,528
łaszt – miara sypkich towarów, ok. 3000-3840 litrów; L-Ł 14,1
łatwić – czynić łatwym, usuwać trudności; D 23,5; E 21,12; Z-Ż-Ź-S 86c,128; 88,3
łatwie – łatwo; H-Ch 21a,6; K 71aaa,2; N 28,1; P 118,1; 152,1
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ława – urząd; C-Ć-K 29b,12
ławica – ławka szkolna; Q-Kw 14,9
łudzić – nęcić, pociągać; O 71a,2
łyczany – zrobiony z łyka; L-Ł 32b,1
łyka – więzy, kajdany; P 63,2
łykać – łkać, szlochać; K 28d,2
machlarz – szalbierz, oszust; G 4,22
machlerstwo zob. mechlerstwo
maledykcyja – złorzeczenie; S-Ś 160,830
malowany – pozorny, powierzchowny; M 42,19
mało: na male – na małym; K 71oo,1; N 14,1
małżonkować – zalecać się, brać ślub; W 40,34
mandat – dekret; M 18,tyt.
manela – bransoletka; L-Ł 10,1
mansjonarzysta – mansjonarz, wikariusz przy kościołach katedralnych lub kolegialnych; X-Ks 9c,tyt.
mantel – płaszcz; D 16,244a
margać – ruszać, machać; M 21,1
markotać – mamrotać; S-Ś 154a,9
marnodawca – rozrzutnik, marnotrawca; Y-I 14,2
mars – grymas; Eph.12,16
masłocznik – szaleniec; K 73,13; Z-Ż-Ź-S 47,19; 49b,3; 72,tyt.
matnia – sieć rybacka; Przedm.3,70; M 70,10; S-Ś 160,1465; W 9,5; 34,2; 35c,6
matnia – sytuacja bez wyjścia; K 37a,12
mąt – mętna, brudna ciecz; S-Ś 22b,7
meat – przewody wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego (drogi moczowe, przewody żółciowe, pory skóry itp.); C-Ć-K 5,1
mechlerstwo (machlerstwo) – szalbierstwo, oszustwo; O 44,17; W 40,78
melankolija – depresja, smutek; Przedm.2 1; M 38,tyt., 1; M 80,2; Q-Kw 5,1; S-Ś
28,9; 80,7
mendacyja – kłamstwo; I-J 34, 31
meritum – zasługa; H-Ch 22,14marg.; S-Ś 160,1032; X-Ks 10,43marg.
merkuryjusz – kurier, goniec; Tytuł tyt.; Przedm.1 1, 69; 3 tyt.; P 51,3
męski – mężny; E 8,8; K 23,4; M 41a,8; 41b,1; S-Ś 160,122, 1400
miara – umiar, umiarkowanie; A 48,17; B 6,29; D 4a,2; 16,129; G 29h,1; K 38,59;
L-Ł 8,3; 52b,5; M 44,1; P 150a,7; S-Ś 53,9; W 39b,19; 49,9; X-Ks 10,17
miara : w mierze dokonywać – nie przebierać miary; L-Ł 4e,2
miarkować – wnioskować, domyślać się, zauważać; G 29m,6; I-J 18c,32; K 49,15; S-Ś
160,927
miarkować – hamować, ograniczać; M 9b,10; 43,4; 66,12; N 27,9; U-W 4,26; Z-Ż-Ź-S 80,7
miarkować – odmierzać, obliczać; T 17,15
miasto – zamiast; B 5,6; 6,23; D 16,134; 16,240; 47,10; 53,3; G 22d,6; H-Ch 23,23;
I-J 25,22; K 31,4; 46,14; 57,7; 71aa,9; 76,10; L-Ł 51a,5; M 9a,18; N 8b,14; 15,11;
92,2; P 6a,20; 87,10; 115b,6; S-Ś 26,4; 44c,18; 90c,7; 160,386, 1407; W 38,33;
56,13, 16; 58,10; Eph. 11,9
mienić się – zmieniać się; S-Ś 121,1
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mienie – opinia, sława, reputacja; C-Ć-K 23,7; H-Ch 28,9; L-Ł 12a,1; P 148,1;
R 14,21; S-Ś 14,6; 85,4; X-Ks 9a,4; Z-Ż-Ź-S 66,30
miernie (mierno, pomiernie) – z umiarem; C-Ć-K 6,2; O 9,7; 34c,3, 6; 71b,2; P 32b,9;
128,2; S-Ś 25,3; 41,2; W 10,3; 47,1; Z-Ż-Ź-S 47,1; Eph. 3,15
mierny – umiarkowany; E 10,13; G 24,6; K 24,15; 75,19; L-Ł 22,5; M 49,1; N 25,2;
O 60,2; 71b,2; S-Ś 86a,2; 138,3; T 34,11
miesiąc – księżyc; K 49,12; L-Ł 48,1,4,10; M 50a,1; 50b,tyt.,1;50c,1; N 43a,2; P 42,12;
68,4; R 20,1; Z-Ż-Ź-S 5,tyt.,2
mieszek – sakiewka, worek na pieniądze; C-Ć-K 44,3; D 2b,2; 44b,15; H-Ch 3e,1;
N 107a,1; S-Ś 80,10; W 23,11
mięsopust – zapusty, karnawał; M 51,tyt.
mina – kopalnia minerałów; O 34b,1
minera – woda mineralna; D 16,213
minera – złoża mineralne; M 39b,3
mleczno – nabiał; M 60,1; S-Ś 40,6
moderamen – umiarkowanie, powściągliwość; S-Ś 160,390
moderat – moderant, człowiek powściągliwy; Z-Ż-Ź-S 38,1marg.
modziasty – modny; H-Ch 23,34; M 67b,1; N 71,2; S-Ś 102,25
molestyja – kłopot, przykrość; Przedm.2 20; D 16,563; E 11c,20; M 43,6, 23; S-Ś
160,340; Z-Ż-Ź-S 44c,31
mołojec – młodzieniec; K 54,4; W 40,20
monderunk – munderunek, umundurowanie; K 50 I,117; V,28; W 40,21,54
moniment – dokument prawny; I-J 34,26
monstro – monstrum, dziwoląg; D 15,5,15; M 28,1,5; 34,3; 62a,7; 70,11; S-Ś 15,1
morzysko – udręka; K 33,1; W 1,5; 40,70
moskal – moskalik, mały śledź; P 113c,4
możność – dostatek, potęga, przepych, zamożność; A 20,8; 21,23; B 19b,2; C-Ć-K
28,10; 50,1; D 6a,2; 10,8; 13,4; 16,10,42, 284, 510; 41,10; 51,18; E 16,4;
G 11j,2; 29,4; H-Ch 10,3; 19,14; 20,17; 21b,14; 33,14; I-J 7,2; 9a,16, 47;
9b,18; 22,20; K 9,20, 30; 31,14, 24; 38,64; 50 I,144; 50 III,37; 71łł,6; L-Ł
50,15; 52b,6; N 2,1; 20,1; P 42,13; 115b,8; Q-Kw 11,2; R 3,2; 24a,2; 41,8;
S-Ś 14,16; 25,1; 30,5; 85,22; 91,20; 92,3; 110,8; 136,20; 156,2; 160,140,
445, 1184, 1482; T 30a,1; U-W 1,2; 15,16; W 4,2; 36,1, 7; X-Ks 10,6; Z-Ż-Ź-S 11,1; 25,14; Eph. 2,20
możność – możliwość, sposobność; Z-Ż-Ź-S 25,14; 86c,89
możny – obfity, dostatni; H-Ch 20,9; M 41b,29; S-Ś 89,6; 160,487; U-W 11,1
mroczyć się – pogrążać się w mroku; H-Ch 23,2
mufta – duchowny muzułmański; X-Ks 11,9
muszkiet: muszkiet krzosowy – muszkiet kołowo-krzosowy, w którym zapalenie prochu następowało poprzez pocieranie obracającego się karbowanego koła o piryt
umieszczony w kurku; K 50 V,45-46
myto – wynagrodzenie za pracę; C-Ć-K 43,31, 35; D 31b,2; G 29ee,tyt.,1; S-Ś
160,463,465; Z-Ż-Ź-S 20,1
mżyć – marzyć we śnie, śnić; M 84,1
nadgroda – nagroda; I-J 5b,1; 9a,26; 9b,25; P 39,31; S-Ś 26,4; U-W 20,10; W 7,14
nadgrodzić – wynagrodzić; O 67,2; P 39,12; U-W 20,5
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nadgrodzony – wynagrodzony; G 36a,6
nadstawiać – nadrabiać, uzupełniać; K 71cc,1
nadwerężowany – nadwerężony; S-Ś 160, 1434
nagodzić się – nadarzyć się, obrodzić; G 29y,2
najeznik – najeźdźca; M 71,6; T 8,13
nalewka – miednica, miska; N 13,1
należeć: w tym należy – na tym polega; A 14,19
należeć: w tym należy – od tego zależy; P 93,6
należeć: należeć (komu) – być dłużnym (komu); N 85,2
należeć: należeć (na czym) – polegać (na czym); P 4c,3
nałożny – nałogowy, nawykły; T 36,6
namienić – nadmienić, wspomnieć; L-Ł 61,9; S-Ś 160,862, 1022, 1257; Y-I 29b,1
namiesnik – namiestnik; A 40,4; E 9,17
nanędzić – zabiedzić, wycieńczyć; S-Ś 160,842
napasnik – napastnik; C-Ć-K 43,54; I-J 20b,2; K 73,14; O 28,5; R 9,2; S-Ś 126,1;
Z-Ż-Ź-S 3,4; 47,6; 86c,101
napasny – napastliwy, natarczywy, natrętny; A 50,5; K 5a,6; R 27c,13; S-Ś 64,6;
160,1207
napięty – napiętnowany; S-Ś 154a,6
narabiać – wywołać co; S-Ś 113,7
narów – obyczaj, przyzwyczajenie; M 66,7; N 23,1
nasada – zasadzka; S-Ś 160,120
nasadka – kura, kaczka, gęś wysiadująca jaja; G 29j,2, 7
nasiek – kij; Z-Ż-Ź-S 87,26
natęchły – stęchły; K 38,53
natonie (natoń) – miejsce (podwórze), gdzie rąbie się drewno; G 29t,9; W 53b,1
natręt: natrętem – natrętnie; P 139,4
nawa – statek; K 55,1; M 70,14; P 79,2
nawalny – liczny; D 16,285
nawarzysty – dobrze ugotowany(?); G 33,2
nawieść – przywieść, doprowadzić; S-Ś 160,1567
neutralista – osoba bezstronna; Przedm.1 39; I-J 34,15; M 33,23
nędzić – nękać; O 2b,21; T 13c,2
ni – jakby, niczym (partykuła porównawcza); A 54,6; D 16;409; E 4,28,36; H-Ch
17,9; K 46,11; 73,10; N 73,26; O 44,10; S-Ś 160,522
ni – nie; P 6a,23
nicować – drobiazgowo rozpatrywać, krytykować, roztrząsać; B 1,9; C-Ć-K 13,10;
D 36,2; S-Ś 77,2; Z-Ż-Ź-S 63,2; 86c,156; Eph. 7,7
niedobaczny – nierozważny, niebaczny; A 34,2
niedostawać – brakować; Przedm.3 43; B 14,3; E 4,44; I-J 36,9; L-Ł 50,8; R 29,5; S-Ś
136,31; 160,1521; W 4,4; Z-Ż-Ź-S 45,1
nieludzkość – okrucieństwo, brak miłosierdzia; G 11e,2; H-Ch 19,10
niemiłość – okrucieństwo, niegodziwość; S-Ś 45,8; 160,351; Z-Ż-Ź-S 17,5
niemylnie – z pewnością, niewątpliwie; O 34c,1
nienagrodzony – niepowetowany, niedający się wynagrodzić; S-Ś 160,532
niepochybny – pewny, nieunikniony; S-Ś 160,1228
niepoczesny – nieprzynoszący zaszczytu, niehonorowy; S-Ś 99,1
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niepodobnie – nie do porównania, niezwyczajnie; K 50 I,91; N 87,1; S-Ś 160,1049
niepomału – bardzo, niezmiernie; U-W 2,2
nieprosty – niebłahy, godny uwagi; W 22,6
niepróżny – niezmierzony, niezliczony, liczny; H-Ch 20,10; N 8a,4; W 9,20
nieradł – niechętnie; K 71r,1; M 24,9; Z-Ż-Ź-S 1b,3
nierozgarnienie – nierozwaga; O 29,7; S-Ś 160,810; T 37,26
nierząd – nieład, chaos, brak rządu (zarządzania); D 16,403; 37,2; K 71bbb,2; N 94,1;
S-Ś 160,714; U-W 30,2
nierządny – niegospodarny; R 36,25
nierządny – nieprzemyślany; S-Ś 160,672
niesmaczno – niechętnie; O 7a,2; U-W 5,4
niesnadnie – niełatwo; P 108,2
niesporo – niełatwo; N 99,1
niespory – niedobry; N 110,1; W 22,25
niestatek – niestateczność, niezrównoważenie; B 1,2; K 71b,7; M 67a,2; N 94,2;
O 37b,3; R 36,22; S-Ś 93,29; U-W 4,8; 23,19; W 4,7; 57,16; Z-Ż-Ź-S 25,8
niestatek – człowiek lekkomyślny; N 135b,5
niestatki – brudne naczynia; D 16,203
niestworność – niesforność, kłótliwość; S-Ś 129,17
niestworny – niesforny; M 67a,2; P 124,1
nieupewnienie – niebezpieczeństwo; K 71łł,8
nieuważny – nieroztropny; P 130,tyt.; S-Ś 45,9
nieużyty – nieużyteczny; D 16,492
niewarowny – niebezpieczny, niepewny, oszukańczy; A 38,20; C-Ć-K 36a,2; D 2a,1;
E 4,38; G 22d,tyt.; H-Ch 32,tyt.; M 54a,20; P 111,2; 151,tyt.; R 27c,tyt.; Z-Ż-Ź-S 16,7
niewarunek – szkoda, ułomność; K 71łł,8
niewdzięczny – nieładny; S-Ś 92,32
niewolstwo – niewolnictwo, zniewolenie; S-Ś 160,279
niewydworny – nienapuszony, nienadęty; U-W 10,2; X-Ks 3,2
niezdrożny – stosowny, nienaganny, właściwy; G 33,1; M 43,8; N 26,12; O 72a,5
niezmożny: niezmożny w sile – słaby; U-W 4,16
niezręczny – nieudany, niewydarzony; D 47,tyt., 8
niezwyczajny – niezwykły, niespotykany, wymyślny, wyjątkowy; C-Ć-K 27,4; D 16,331;
H-Ch 2,12; K 37a,1; 50 I,69; M 52,tyt.,1; P 70,tyt.; R 16,tyt.; S-Ś 141,3; 160,1345;
T 37,23; U-W 17,4
nikczemny – podły, nic niewart; S-Ś 47,16
niżeli – zanim; S-Ś 160, 1348
nota – nagana, zarzut; C-Ć-K 45e,3; H-Ch 17,1; M 8b,33; N 134a ,1; Z-Ż-Ź-S 48b,5
nota – uszczerbek; G 16,1; S-Ś 160,1023
nota – przypisek, uwaga; (lokalizacje wybrane) D 27,3; 40,tyt.; 52,tyt.; H-Ch 10,tyt.;
17,tyt.; 21a,tyt.; I-J 2,tyt.; L-Ł 21,tyt.; 57,tyt.
nota – pismo urzędowe, dokument; S-Ś 89,50; P 42,23
nowalija – coś, co zdarza się po raz pierwszy; nowość; Przedm.2 2; K 50 I,204; S-Ś
79,8
nudno – uciążliwie, przykro; P 9,14; 81a,16; S-Ś 79,21; 160,26; W 65,10; Z-Ż-Ź-S
16,5; 86c,59
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nudny – męczący (od ‘nudnieć’ – opadać z sił); G 22b,6
nudzić – dręczyć, nękać; S-Ś 14,2
nukać – nękać, popędzać; H-Ch 13,4
nuż – następnie, dalej; C-Ć-K 26,33; K 50 I,157; V,27; O 44,8; Q-Kw 11,27; R 41,43;
S-Ś 160,513,907,1433; W 36,17
nużny – zniszczony; A 48,10
nużny – znużony, zmęczony; H-Ch 21a,12
nużyć się – wyczerpywać się; H-Ch 23,49; L-Ł 55,2
obaczyć się – opamiętać się; I-J 25,27; U-W 17,22
obester – (z niem.) oberszter, pułkownik; S-Ś 160,997,1005
obiecadło – abecadło; Przedm.2 19; 3 tyt., 1; D 16,484; Z-Ż-Ź-S 87,1; Supl. 1, 10
obiesić – powiesić; G 23,7; S-Ś 154a,10; 154b,tyt.; 160,770,776
objeżne (żołądki) – przejedzone; B 18b,7
oblig (obliga) – powinność, zobowiązanie; H-Ch 23,41; L-Ł 52b,23; M 33,22; P 75,2;
R 12,3; S-Ś 54,6; 91,41; 110,13; T 17,8; U-W 25,17; Supl. 6
obłaz – wąska droga w górach; D 16,124
obłów – zdobywanie (czego), zdobycz; A 20,4; K 38,29
obmierźliwy – obmierzły; Z-Ż-Ź 33a,14
obora – żywy inwentarz; G 29g,tyt.
obrada – narada, omawianie jakichś spraw (dziś: tylko l.mn. obrady); B 7b,4; D 27,2;
G 22b,18; I-J 31b,35; 32,2; 36,6; K 50 VI,4; 53b,4; 79,14; M 81a,2; N
116,16; O 26,1; P 39,6; 122,7; S-Ś 89,12, 52; 91,10, 24; 160,204, 258; W
39b,48; 40,30
obrada – radość, zadowolenie; A 36,2; D 10,10; 53,16; I-J 5b,2; 25,18; K 46,9; P 4a,13;
146,2; S-Ś 160,1334, 1404, 1482; W 3,23; 13,19; 65,43; Eph. 3,10
obraz – wzór; D 6c,1; H-Ch 20,8, 21a,16; R 41,5; S-Ś 20b,19
obraza – okaleczenie, uszkodzenie ciała; A 39,2
obrok – utrzymanie, pożywienie; C-Ć-K 25f,2; D 18b,2; E 17,6; M 9a,12; P 98b,2;
S-Ś 160,1295; 1295marg.; U-W 15,1
obrót – ruch wojsk; S-Ś 160,1413; W 31,37
obrzednio – niezbyt gęsto, rzadko; G 29a,7
obrzędny – tworzący rzadkie skupiska, niezbyt gęsty; K 38,13
obserwancyja – trzymanie się zasad, ścisłe przestrzeganie zasad; H-Ch 17,13; K 52,tyt.,
18; U-W 23,tyt.
obserwować – przestrzegać; E 3a,2; 11c,11; S-Ś 160,828
obseoać (się) – pilnować się, szanować się; K 71f,2
obwinić – owinąć; N 19,2
ochędożny – porządny, czysty; M 45a,tyt.
ochędóstwo – czystość, porządek; C-Ć-K 15,1; 48,tyt., 1; D 16,203; G 38a,2; 38b,1;
M 45a,3; T 20,7
ochota – zabawa, biesiada; O 51,4
ochota: do ochoty – gorliwy, pełen zapału; S-Ś 42,16
ochwiały – rozchwiany, niestabilny; W 4,10
ochynąć – zanurzyć się w wodzie; N 3,1
ociszyć – ochronić przed hałasem; G 29n,1
odbiec – opuścić, nagle porzucić; U-W 23,3
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odbyt – pozbycie się (czego); Z-Ż-Ź-S 47,2; 87,13
odcknienie – obudzenie się; R 10,2
odjąć się (komu) – obronić się (przed kim), stawić opór (komu); Y-I 15,1
odmęt – zamieszanie, chaos; A 49,18; M 45b,14; 54,24; S-Ś 160,41,136
odmienny – niestateczny, niestały; G 29bb,5; S-Ś 122,1
odrazić – zrazić, zniechęcić; C-Ć-K 5,9; I-J 14b,1
odślepienie – oświecenie; K 67,7
odyskać – odzyskać; O 3,7
oganka – przedmiot służący do oganiania się od much; G 29jj,2; H-Ch 28,6; M 77,1;
S-Ś 63,6
ognać się – uwolnić się; S-Ś 160,1444
ojczyzna – ojcowizna; D 16,366
okazyja – awantura, potyczka, bitwa; C-Ć-K 43,19; D 40,7; 51,9; M 43,5; S-Ś 3b,3;
160,207, 229, 556, 1381; T 23,8; 28c,10; Z-Ż-Ź-S 80,12
okoliczność – okolica; G 29g,2
okrzeszony – ociosany, okrzesany; S-Ś 160,742
okrzętność – skrzętność, krzątanie się; R 10,2
olstro – futerał skórzany na pistolety; Y-I 17,1
omieszkanie – zwłoka, mitręga; N 8a,14; O 22,1; R 33a,1; S-Ś 44c,42, 1063; Z-Ż-Ź-S
33a,5
omieszkanie: dla omieszkania – żeby nie spóźnić się, nie opuścić czego; K 50 I,54
ominować – przepowiadać, prorokować; S-Ś 160,827
opały: bez opałów – bez niebezpieczeństwa; K 71aa,16
opasny – dobrze wykarmiony; P 61,2
opatrować – zaopatrywać; P 39,23
opatrznie – zapobiegliwie, przezornie; K 15,14
opatrzność – opieka, opatrzenie potrzeb; B 19,4; D 16,509; G 29f,tyt., 1; 29g,1; 29j,4;
29ł,3; 29n,tyt.; 29o,10; K 31,20; M 45b,2; P 79,16; S-Ś 95,1; 160,256; Y-I 5,1;
Z-Ż-Ź-S 2,1
opoczna skała – biała skała osadowa; S-Ś 160,639
oprymować – uciskać, ciemiężyć; S-Ś 160,1180, 1185
oraz – jednocześnie, zarazem; A 48,11; D 43a,1; 50,5; W 19c,2; Z-Ż-Ź-S 11,tyt.
ordynka – zakrzywiona szabla tatarska; K 5c,6
organki – broń palna wielolufowa; S-Ś 160,123
ormętel – płaszcz z rękawami (z niem. Urm mantel); D 16, 244[a]
orty – drobne monety srebrne; S-Ś 160,934
osada – straż, załoga warownego grodu; Eph.10,1
osadny – zamieszkany, zaludniony; D 16,95, 286; S-Ś 160,467, 509, 593, 745, 1159
osadny – mieszkaniec osady; T 37,20
osadny: osadna rola; nadająca się do osadzenia poddanych; P 56a,3
osiadać – brać w posiadanie, posiadać; H-Ch 13,21; 20,9
osiadłość – osiedlenie, posiadłość; E 4,3; L-Ł 51b,tyt., 4; S-Ś 160,1369
osława – zła opinia, niesława, hańba, wstyd; Przedm.1 35; S-Ś 3a,26
osobliwie – zwłaszcza, szczególnie; D 16,23, 227, 552; E 10,11; O 9,4; P 81b,10;
129,11; S-Ś 47,2; T 28a,2
osobliwy – szczególny, wyjątkowy, niezwykły; Tytuł 1; Przedm.3 tyt.; A 13,3; 33,4;
B 1,14; C-Ć-K 29b,6; D 16,432, 436; 27,3; 44a,2; E 2,2; 3a,12; G 24,5; H-Ch
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17,tyt.; K 24,22; L-Ł 27,1; M 8b,tyt.; 17,11; 38,tyt.; 50a,tyt.; 50c,1; 80,5; O 57a,1;
57b,1; P 42,24; 71a,tyt.; S-Ś 16,tyt.; 27,2; 53,1; 54,tyt.; 92,26; 160,944/945tyt.;
160,1138/1139tyt.; 160,1342/1343tyt.; 160,1503; T 34,1; U-W 25,tyt.; 26,1;
W 40,53; 58,1; Z-Ż-Ź-S 51,tyt.
ospa – otręby zbożowe; O 58,1
ostatni – ostateczny; M 35,1; S-Ś 65tyt.
ostatnia – ostateczność; A 38,31; H-Ch 10,3; I-J 35d,1; K 31,5; O 59,1; P 148,2;
R 21,20; S-Ś 99,2
ostrew – przeszkoda ułożona z pni używana przez piechotę; K 50 V,41
owo – oto; O 70,1
ozdoba – chluba, chwała; S-Ś 51,tyt.
pacholik – wyrostek, chłopiec; S-Ś 160,199
pacyjencyja – cierpliwość; B 7a,8; D 16,554; E 5,4; P 36b,8; Q-Kw 10,2; S-Ś 142,6;
160,1255
pakłak – proste, tanie sukno; A 48,10
palijusz – wstęga z wyszytymi krzyżami, element stroju arcybiskupa; S-Ś 102,35
paliwiosek – z niechęcią o kimś, kto udaje człowieka silnego; E 4,19
pałasz – broń sieczna o długiej, prostej lub lekko zakrzywionej klindze; M 66,31;
P 59,3; S-Ś 134,1; W 40,24
panfil (pamfil) – walet treflowy; S-Ś 135, 8
pańczyzna – pańszczyzna; G 29u,6
państwo – bogactwo, zamożność; P 4b,4
parangować – być wzorem doskonałości; Q-Kw 11,6
parować – dawać odpór; S-Ś 28,20
partes – zapis muzyczny uwzględniający podział na głosy, partytura; M 80,7, 14; S-Ś
80,3
paryjski – paryski; K 37b,11
pasować się – mocować się, walczyć; U-W 9,8
paszkwinat – paszkwilant; P 12,7
patron – prawnik-obrońca; I-J 34,21; P 15,1
patrona – obrończyni, opiekunka; rzadko używana forma żeńska od łac. patronus;
H-Ch 15,tyt.
pełnić – pić z pełnego naczynia; Z-Ż-Ź-S 82b,3
pena – kara; M 18,5
pensa – zadane lekcje; Q-Kw 14,4
penuryja – niedostatek, bieda; Przedm.1 64; K 37a,10; S-Ś 160,406, 580, 823
percepta – dochód, wpływ; S-Ś 137,4; 160,1035
perki – małe śledzie, szprotki; C-Ć-K 34,2
perz – perzyna; to, co się pali lub zostało zniszczone pożarem; A 7,9; 49,19; C-Ć-K
29a,8; D 16,372; Z-Ż-Ź-S 33b,6
pestaleniec – szkodnik (od łac. pestilens – ‘szkodliwy’); S-Ś 154b,16
pieczołowanie (nad kim, nad czym) – troszczenie się (o kogo), opiekowanie się (kim);
K 67,10
piekarnia – izba czeladna z piecem chlebowym; G 29g,3; 29m,3; 29ff,3; P 118,16
piekłownik – potępieniec, także: heretyk; C-Ć-K 11,1; I-J 32,2; K 1,2; L-Ł 50,tyt.;
Eph. 6,10
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pierwszy – najznakomitszy, pierwszorzędny; T 31,23
pikiet – gra w karty; S-Ś 135,7
pilność – czujność; A 13,8; D 16,18; 30,2; G 29g,3; 29j,3; 29ł,4; P 111,4; S-Ś 160,1038,
1054; W 22,19; Eph. 11,1
piśmienny – pisany, utrwalony na piśmie; L-Ł 42a,1; S-Ś 58,tyt.
piśmienny – zajmujący się pisarstwem; A 54,1; D 35,tyt.
plac – miejsce, przestrzeń; A 7,5; B 32,1; C-Ć-K 4,10, 15; 36b,18; D 16,11, 381;
G 36b,4; H-Ch 7,3; 14,3; K 50 III,50; M 24,7; O 44,4; S-Ś 44b,1; T 25,2;
43,10; X-Ks 1,1
plac – miejsce bitwy, pojedynku; M 66,26; N 49,1; 72,2; 73,14; P 62,9,18; S-Ś 102,5;
135,19; 160,126, 289, 707, 736, 922, 1230; W 31,39; 40,9
plaga – raz, uderzenie; T 21,33
plaga – strona świata, okolica; Z-Ż-Ź-S 58b,13
plagować – służyć na zdrowie; R 32,8
plastrz – plaster; O 33,15
plemię – potomstwo, ród; S-Ś 92,46
plewidło – czynność pielenia, oczyszczania z chwastów; G 29d,tyt., 1; P 147,2
pleźć się – czołgać się, leźć; L-Ł 19,27
płeć – skóra, cera; K 38,27; P 25,10; S-Ś 150,1
płonka – dzika jabłoń; S-Ś 92,52
płoskoń – płoskonne konopie, które kwitną, ale nie wydają nasion; K 44,1
płużyć – być w dobrym stanie, kwitnąć; H-Ch 19,8; S-Ś 51,6; 89,52; Z-Ż-Ź-S 62,1
płużyć – sprzyjać, służyć; Przedm.1 6; A 29,5; 47,4; 50,2; C-Ć-K 5,7; D 16,522;
G 10d,2; 21,8; H-Ch 29,1; I-J 9a,32; 19,7; K 28a,1; 58,2; L-Ł 38,5; M 7a,2;
41b,33; 54a,8; 60,10; N 27,11; P 68,7; Q-Kw 7,1; S-Ś 61,6; 136,6; U-W
10,7; Y-I 6,1; Z-Ż-Ź-S 44c,4
poboisko – pobojowisko, plac boju; B 28,22; S-Ś 160,3; T 24,6; W 39c,30
począć – zacząć, rozpocząć; B 1,1; G 29hh,4; L-Ł 4e,1; P 18,2; S-Ś 44c,14; 160,580;
Z-Ż-Ź-S 87,1
poczesna – podarunek; W 27,33
poczesny – przynoszący pociechę; D 6e,5
pocztarz – posłaniec pocztowy; G 21,1; P 51,tyt.; R 15,2
poćciwość – uczciwość, prawość; C-Ć-K 48,15; D 6b,3; E 21,8; G 29ff,2; 29ii,10; H-Ch
23,41; K 58,2; 73,9; M 8b,14; 9b,13; 17,12; 32,18; N 24,2; P 67b,10; S-Ś 113,5;
160,171; W 49,9; Z-Ż-Ź-S 16,tyt.; 21b,14; 66,14, 26, 42; 86c,79; Eph. 5,22
poćciwy – szlachetny, prawy, uczciwy; G 29ii,10; K 58,2; N 8b,27; 23,2; P 67b,12; S-Ś
58,8
podagra – postać artretyzmu (dny moczanowej) umiejscowiona w stopach, zazwyczaj
w dużym palcu; K 38,23
podczas – niekiedy, czasem; P 55,1
poddaństwo – poddani; G 29bb,3
podlewa – sos; C-Ć-K 29a,21
podmiot – co, co zostało podrzucone; K 38,15
podno – podobno; S-Ś 92,20
podrobniały – zubożały; S-Ś 160,27
podrwić – źle poprowadzić sprawę, popełnić błąd; T 23,2
podskarbstwo – urząd podskarbiego; S-Ś 136,tyt.
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podymne (z dymu) – podatek od domu; G 29s,3; P 46,3; S-Ś 160,372
pogłówne – podatek od osoby („głowy”); G 29s,3; P 46,4; S-Ś 160,182,372
pogotowiu – tym bardziej, szczególnie; D 16,428
pogotowiu – w pogotowiu; C-Ć-K 4,11
pokinąć – porzucić; A 20,16; K 79,3; S-Ś 160,1510
pokój: gwoli pokoju – dla zachowania spokoju; N 82,1
pokuśnica – kusicielka, diablica; C-Ć-K 36b,10
polerowny – kształcący, polerujący umysły; Przedm.3,tyt.; C-Ć-K 49,1
polerowny – okrzesany, ucywilizowany; A 19,2; I-J 18c,21; M 37,4
polerowny – wygładzony; K 34,3; T 39,2
politowanie – litość, miłosierdzie; S-Ś 33,3
polityczny – grzeczny, dobrze wychowany; Z-Ż-Ź-S 68,1
polityczny – elegancki, wytworny; P 58,6; Z-Ż-Ź-S 18,1
polityka – dworność, wytworność, elegancja; Tytuł,tyt.; A 38,25; D 6e,9; S-Ś 89,23;
W 7,5
polityka – dobre wychowanie, uprzejmość, grzeczność; A 38,25; P 70,tyt., 1, 11, P 89,2
pomiar – umiar, umiarkowanie; M 43,19; S-Ś 28,22; 160,1183; T 13a,3; Z-Ż-Ź-S
25,17
pomiarkować – pomierzyć, porównać; W 15,12
pomiarkowanie – umiar, powściągliwość; A 47,6; B 19b,11; C-Ć-K 29a,3; E 14,5;
M 70,2; Q-Kw 11,9; 19,11; R 3,8; 29,14; S-Ś 161,13; T 13b,8; 37,7; 43,12;
W 10,8; Z-Ż-Ź-S 47,tyt.
pomieniony – wymieniony, wspomniany; K 38,6, 55; O 44,39; S-Ś 160,tyt., 156, 1105;
T 13b,5; W 39c,tyt.; 40,19; Z-Ż-Ź-S 65,8; 82b,tyt.
pomiernie zob. mierno
pomierność – umiarkowanie; M 67b,8; N 61b,2
pomierny – stosownej wielkości, proporcjonalny; S-Ś 138tyt.; U-W 27b,13
pomierny – skromny; B 18b,4; M 16b,2; 67b,8; T 1,1
pomknąć się – usunąć się, przesunąć się; L-Ł 40,1
pomorzyć – cierpieć, umrzeć z głodu; S-Ś 160,496
pomucha – pomór; T 26,18
poniewoli – pod przymusem; Q-Kw 14,6
poniewolny – nieświadomy; N 39,2
poniewolny – przymusowy, niedobrowolny; N 134b,18; O 23,1; P 75,1; 83,2
pora: z pory – w swoim czasie; G 22c,2
porać się – parać się, mozolić się; L-Ł 34,1; R 27c,2
poradnik – ten, kto daje rady; doradca; P 78,1
poradny – dobrze zaplanowany; I-J 25,5
poraza – porażka; S-Ś 139,2
porcyjana – porcelana; T 26,16
postponować – pogardzać; W 65,3
postpozycyja – lekceważenie, traktowanie z góry; D 40,tyt.; L-Ł 21,tyt.; P 67b,45;
89,tyt., 1; 157,tyt.
posuć – posypać; D 16,264
poszóstny: poszóstno jeździć – jechać powozem zaprzężonym w sześć koni; A 48,9; L-Ł
19,35; P 90,1
potaź – rosół; N 26,11
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potkać – spotkać; I-J 20b,1; N 10,19; P 152,2; S-Ś 137,1; 160,415; T 34,4; W 1,4;
X-Ks 11,17; Z-Ż-Ź-S 16,12
potny: potna praca – wytężona, znojna; Z-Ż-Ź-S 33b,4; Eph.12,17
potoczny – łatwo toczący się; K 39,1
potrzeba – bitwa, bój; H-Ch 30a,2; K 31,27; 50 V,78; S-Ś 160,97, 1053
potrzebny – potrzebujący; E 11c,13; I-J 7,1; L-Ł 38,14; P 4a,tyt.; 28b,15; 91,1; R 12,1;
S-Ś 54,tyt.; 138,4; U-W 4,3; 8,1; Z-Ż-Ź-S 21b,9
potykać się – ścierać się, prowadzić walkę; D 29,2
powab – skłonność, pociąg do czego; S-Ś 28,17
powierzenie – zaufanie, zawierzenie; O 52,3; S-Ś 52,6
powieść – opowieść; D 16,65; R 27c,16
powinnie – zgodnie z obowiązkiem; S-Ś 61,5; 111,18
powinny – należny, stosowny; B 17a,2; E 11a,2; G 29s,tyt., 1; 29bb,6; 29ii,tyt.;
I-J 22,13; P 5,6; 87,tyt., 1; Q-Kw 17,3; 19,1; R 5,5; 41,48; S-Ś 91b,tyt.; Z-Ż-Ź-S
66,28
powodny – pomyślny; Z-Ż-Ź-S 58b,7
powodny : powodne konie – konie prowadzone luzem, luzaki; K 50 I,71
powolność – uległość, zgodność; C-Ć-K 43,8; T 25,15; W 49,10
powód – kierowanie, prowadzenie; H-Ch 4d,1
pozorny – poważny, okazały, wspaniały; A 6,2; 28,2; D 6a,6; K 50 I,130; M 64,2;
O 41,1; R 14,18; S-Ś 144,1; T 20,3; 30a,2; W 31,30
pozór – wygląd, kształt; A 22,6; D 13,5; 16,359; K 24,9, 44; 50 I,68, 178, 190; 86,5; M
29,4; N 27,3; 116,3; O 37b,7; S-Ś 160,650, 653; Z-Ż-Ź-S 81b,6
pozór – przykład, wzór; A 13,13; C-Ć-K 26,26; D 6a,10; 16,344; E 16,6; G 22c,10;
H-Ch 20,16; K 31,18; 50 I,60, 97; M 12,2; 41b,tyt.; N 73,12; O 14,2; P
27,1; 58,9; X-Ks 10,2
pozór – zmyślony powód, pretekst; G 29gg,4; M 2,7
pożyć – pokonać; S-Ś 160,126
półtynek – mały pulpit do robótek kobiecych; H-Ch 23,51
półzegarze – zegar mający na tarczy oznaczone 12 godzin; Z-Ż-Ź-S 33b,12
praktykować – przepowiadać, rokować; Eph. 10,5
prasa – ucisk; A 38,10; K 5a,22; 5c,12; M 47,1; P 29,23; S-Ś 160,17, 373, 1417
prasa: jak w prasie – pod naciskiem; N 8c,13
prasować – ciemiężyć, uciskać; A 48,15; S-Ś 160,242; W 38,20
prawda: w prawdzie – prawdziwie, zaiste; N 70,1; 133,1
prawie – prawdziwie; (lokalizacje wybrane) Tytuł; Przedm.1 8; A 10,12; 54,13;
C-Ć-K 11,1; 36a,2; 48,4; D 6b,3; 16,86, 100, 527; E 4,56; 17,5, 8; H-Ch
33,3; I-J 9a,4, 22, 38; 19,6; 29,1; 34,35; M 41b,10,34; 45b,15; 79,25; N
8b,28; R 29,10; S-Ś 13,tyt.; 128,24, 26
prawie – należycie; K 50 II,6
prawie – zgodnie z prawem; O 72b,2
praz – smród; M 79,20
prażmo – prażone ziarno żytnie lub pszenne; S-Ś 110,14
prażyć – przypiekać, piec; C-Ć-K 29a,36; G 6,2; I-J 13,2; S-Ś 28,8; 160,1292
prebendarz – duchowny korzystający z prebendy, dochodów kościelnych; X-Ks
9c,tyt.
precedencyja – pierwszeństwo; B 28,2; W 15,11
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preceptor – nauczyciel; S-Ś 26,1; U-W 5,1
prefacyja – wstęp, przedmowa; A 54,2; K 65,1; P 5,1
prekustodycyja – napomnienie, przestroga; S-Ś 160,1138a
preminencja – pierwszeństwo, przywilej; S-Ś 91,19
presagija – prognostyki; S-Ś 160,984
presumpcyja – przypuszczenie, domysł; P 115b,25; S-Ś 160,879, 1562
prezydyjum – garnizon, załoga; S-Ś 160,757
probantka – kobieta doświadczona (w czym); W 1,3
progres – przebieg (o wojnie); W 39b,tyt., 1
promowować – promować, wywyższać; Q-Kw 19,16
promowowanie – pouczanie, kształcenie; X-Ks 9c,5
protestacyja – protest, protestowanie; M 17,tyt.
prowent – dochód, zysk; G 29,tyt.; 29l,6; 29o,tyt., 1; 29y,tyt., 4; 29gg,tyt., 3; M 63,1;
P 4a,18; S-Ś 90b,1; 136,3, 7
prowidencyja – opatrzność; E 8,21; I-J 9b,28; L-Ł 29,6; P 42,6; S-Ś 160,1118
prozapas – na zapas, na podorędziu; W 38,29
prywatnie – skromnie, bez rozgłosu; S-Ś 160,146,544
prywatny – skromny; B 6,1; S-Ś 160,1167
przebarczać – przebierać, grymasić; L-Ł 4h,1
przechód – przejście; K 52,17; M 45b,20; T 43,3
przechód – przemarsz wojsk; S-Ś 160,1443; W 39b,17
przechyra (przechera) – mędrek, krętacz; L-Ł 21,8
przeciąg – przemarsz; K 50 I,70
przeczka – sprzeczka, spór; Z-Ż-Ź-S 11,18
przedarowany – przekupny; P 126,1
przedawać – sprzedawać; D 51,36; E 4,47; G 27b,1; K 79,19; N 77,4; P 46,8;
127,1;157,20; S-Ś 160,1282; T 13a,4,16; 13c,3; Y-I 26,2; Z-Ż-Ź-S 87,8
przedni – pierwszy, najważniejszy, będący na przedzie; E 16,1; I-J 18c,5; S-Ś 28,tyt.,
13; Z-Ż-Ź-S 65,5
przedni – doskonały, wysokiej jakości; A 21,1; C-Ć-K 29a,19; D 16,453; K 50 I,189;
P 89,5; R 30,1; S-Ś 160,645
przednik – pierwszy, najważniejszy; S-Ś 28,1; W 45,2; Y-I 2,2
przejednanie – przeprosiny; P 148a,13
przejźrzany – spodziewany; P 88,1
przekup – przekupstwo; M 39b,12
przekwitny – przekwitły, stary; P 131,1
przemorzyć się – wygłodzić się; T 7b,2; Z-Ż-Ź-S 65,3
przemysł – pomysłowość, spryt; D 16,122; G 29o,9; H-Ch 20,12; I-J 5c,1; M 42,11; O
44,18; P 133,1; R 29,tyt.; S-Ś 160,992; U-W 4,18; W 31,28
przemysł – umiejętność, rzemiosło; A 13,3; B 18b,2; E 16,5; G 29o,4; I-J 31b,12, 17; K
78,tyt.; 79,21; L-Ł 4h,2; M 38,13; N 95,2; R 5,3; S-Ś 160,936, 1004, 1243;
Z-Ż-Ź-S 80,6; Eph. 4,2; 8,2
przemyślny – chytry, oszukańczy; C-Ć-K 44,tyt.
przenosić (kogo) – stawiać siebie wyżej od innych, wynosić się; O 37b,1
przepadlisty – przeplatany, nierówny (o pogodzie); U-W 27b,2
przepomnieć – zapomnieć, pominąć; G 29c,6; S-Ś 160,1513
przepomóc – przemóc, pokonać; T 8,16
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przepurgować – przeczyścić przewód pokarmowy; A 54,8
przestrugać – przebrać miarę, przesadzić; S-Ś 105,1
przeszkodny – przeszkadzający, szkodzący; G 29e,6; M 77,tyt.; S-Ś 12,tyt.
przetak – rodzaj sita; P 16b,2; S-Ś 38,1; W 35a,1
przewaga – wielkie, udane przedsięwzięcie; D 16,399; K 67,11
przewłoka – przedłużenie w czasie, zwłoka; P 115b,8; T 37,21
przodkować – poprzedzać, być na pierwszym miejscu; B 23,6; C-Ć-K 24,2; G 21,9;
I-J 9b,19; K 50 I,150; M 72,23; W 15,21; X-Ks 10,38; Z-Ż-Ź-S 82a,2
przychęcić – wzbudzić chęć do czegoś, zachęcić; A 26,6; G 29,2, 29aa,7; K 71b,2; L-Ł
53,2; M 80,22; N 9,11; S-Ś 160,273
przychodniowie – przychodźcy, osiedleńcy z innych krajów; T 36,23
przyczyna – powód do zwady, zaczepka; B 6,24; N 89,2; O 7a,1
przyczynek – dodatek, dokładka; Przedm.2 16; 3 19; G 29z,2
przyczynek: z przyczynku – dodatkowo; G 29z,2
przyczyńca – sprawca, autor; K 9,2; S-Ś 42,10
przydatek – dodatek, uzupełnienie; C-Ć-K 16,2; K 76,19; O 72b,24; U-W 11,2;
W 22,2
przygoda – niepomyślna okoliczność, nieszczęście; A 47,8; B 7a,13; 11b,6; 17b,2;
35,2; C-Ć-K 45b,2; D 10,9; 16,118,192,261; 44b,14; 50,9; G 3,4; 11k,2; 26,2;
K 5b,18; 23,10; 28c,2; 38,9, 58; 76,3; 80,15; 82,1; L-Ł 52b,8; M 82,15; N 8b,6;
O 73b,1; P 3,2; 6a,22; 142,tyt., 1; Q-Kw 19,19; R 9,2; S-Ś 12,2; 44c,22; 52,tyt.;
75,14; 141,11; 160,562, 740, 1428; U-W 9,2; 27b,15; W 38,8; Z-Ż-Ź-S 10,6;
40,1; 52a,tyt.; 65,3; 86c,41
przygodny – przydatny, pożyteczny; A 47,6; Z-Ż-Ź-S 77,tyt.
przyjazny – przyjaciel; P 143,9
przykładek – dodatek; P 21b,2
przykutka – przygódka (od przygodzić się – ‘przydać się’), tj. coś, co przyda się czytelnikowi w rozmyślaniu o życiu; albo też rzecz przykuta, przymocowana na stałe(?);
E 11c,2; M 38,12; Z-Ż-Ź-S 86c
przylubić – starać się przypodobać; K 71łł,1
przymiot (przymiota) – przywara, wada; K 51b,19; P 21,2; S-Ś 61,14; T 36,12;
W 57,15; Z-Ż-Ź-S 85c,119; Eph. 6,16
przymiot (przymiota) – choroba, choroba weneryczna; L-Ł 22,2; R 30,2
przynuka – zachęta, przynaglanie (do czego); N 28,6; P 148,1
przyprawny – dosztukowany, przyczepiony; S-Ś 102,29
przyrodzenie – natura, charakter; C-Ć-K 27,7; 31,5; D 16,133; 41,9; G 16,1; I-J 18c,1;
K 71eee,1; 21a,2; L-Ł 2b,5; 23b,9; N 12,1; 108,2; P 36b,5; 81a,19; 150a,9; S-Ś
9,1; 92,51; Z-Ż-Ź-S 10,11; 85c,144
przysad (przysada) – przydatek; A 23,5; P 58,10; W 39b,15
przysad (przysada) – podstęp; M 54a,26; Z-Ż-Ź-S 1a,1
przysad (przysada)– wada, przywara, ułomność; C-Ć-K 5,11; D 51,10; 53,15; K 38,
15; P 150a,2
przysad (przysada) – ozdoba; A 41,5; S-Ś 10,2
przystojno – godnie, dostojnie; K 50 I,122
przystojność – przyzwoitość, zachowanie zgodne z zasadami moralnymi; A 38,20; C-Ć-K 29b,7; D 6c,2; O 11,1; P 56a,39; 67b,6; S-Ś 52,7; 91,11; 92,1; 102,1; Z-Ż-Ź-S 36a,4; 66,18
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przystojny – należyty, odpowiedni; K 50 I,117; S-Ś 47,tyt.; 130,2; Z-Ż-Ź-S 33b,12;
Eph. 6,1; 8,4
przyszczuwać – szczuć, podjudzać; Z-Ż-Ź-S 63,5
przyszczuwnik – ktoś podjudzający, podburzający (do czego); D 51,42; M 8b,8
przytomność – obecność; G 29u,4; 29gg,5; I-J 9a,7; L-Ł 52,16; N 33,4; S-Ś 42,12;
129,35; W 15,8
przytomny – obecny; B 7a,9; D 16,36; S-Ś 160,318
przywodzić się – narażać na niebezpieczeństwo; U-W 20,6
psałterzysta – duchowny uczestniczący w śpiewach kościelnych; X-Ks 9c,tyt.
psować – psuć, niszczyć; M 9,25; S-Ś 160,220; W 39a,4
puk – awantura, strzelanina; M 66,26
pukać się – pękać, rozpadać się; S-Ś 160,985
puszczadło – narzędzie chirurgiczne do nacinania żył; K 62a,tyt.
puścizna – spuścizna, spadek; O 72b,10,18; R 21,40; S-Ś 110,tyt.; Z-Ż-Ź-S 17,15
pytać (się) – szukać; K 51b,17; L-Ł 51a,11; O 18,2; P 11,13; T 18,2; Z-Ż-Ź-S 66,35
pytel – sito, przez które przesiewa się mąkę; P 158,1
radł – rad; D 15,7; K 36,3; 71hh,1; M 8b,21; N 28,3; O 54a,15; P 57,11; Y-I 13,2
radna (nauka) – zawierająca skuteczne rady; C-Ć-K 27,10
radniej – chętniej; K 5c,17
rado – chętnie; K 5c,17; S-Ś 160,170; W 56,8
rajarz – swat; S-Ś 92,63; Z-Ż-Ź-S 86,25, 27
rajarz – doradca; Z-Ż-Ź-S 87,25, 27
rajtaryja – ciężka jazda; K 50 I,101
rapina – rabunek; S-Ś 160,993,1068
rata! – wołanie o ratunek; G 23,1
raz: jak na razie – jak najszybciej; S-Ś 160,130
reformacyja – prawne zabezpieczenie żony po śmierci męża; P 81b,4
rekolekcyja – zastanowienie się, namysł; S-Ś 92,6
retyrata – rejterada, ucieczka; D 14,3marg,
rewokować – odwołać; L-Ł 61,tyt.
rezolucyja – odwaga; H-Ch 20,6; M 41b ,16; S-Ś 160,339,1374[a],1378,1382
rezyduum: w rezyduum – do ostatka; S-Ś 160,758
rezystencyja – opór; E 6,8
rodzaj – przyroda żywa: ludzie, zwierzęta, rośliny; Przedm.1 50; A 43,2; D 15,16;
16,3, 90, 112, 133, 143, 148, 192, 440; E 10,3; G 22c,3; 29b,6; 29j,8; H-Ch 17,32;
23,11; I-J 9a,1, 14; K 23,24; L-Ł 15,1; 47,18; M 23b,2; 30,1; 50b,3; 50c,1; 60,10;
N 132,1; P 42,7; 69,3; 71a,31; Q-Kw 11,28; R 32,1; S-Ś 9,5, 17; 57,1, 10; 108,2;
U-W 9,3; 27a,1; W 27,2; 35c,7; Z-Ż-Ź-S 5,9; 43,1; 58b,7; 82a, tyt., 1; Eph. 1,12
rokowanie – rozmawianie, radzenie; T 37,8
rokowanie – wróżenie; R 27c,1, 17
rozkośnik – rozpustnik; P 29,12; 36b,12
rozpaczny – rozpaczliwy; K 9,13
rozpora – odszczepieństwo; S-Ś 24,2
rozróżnienie – nieporozumienie, niezgoda; G 16,2; R 21,5; U-W 16,6; W 13,6; Z-Ż-Ź-S 85c,146
rozruch – rozruchy, zamieszanie, niepokój; K 36,12; 50 III,19; N 89,6; S-Ś 22b,4;
160,196, 1285; W 15,2
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roztarchany – rozerwany; K 33,6
rozwora – drążek łączący część przednią wozu konnego z tylną; P 71a,42
rozwód: bez rozwodu – bez rozwodzenia się; P 71a,3
rówiennik – człowiek równy drugiemu (stanem, stanowiskiem, znaczeniem); S-Ś
126,2
różnić – powodować kłótnie; S-Ś 160,1096; Z-Ż-Ź-S 21b,5; 66,32
różność (różności) – niezgoda, nieporozumienia; A 7,8; 8,2; 38,17; D 52,4; E 4,16;
G 29p,2; 36b,16; H-Ch 9,2; 13,23; I-J 26,3; K 77,tyt.; 79,16; L-Ł 56,4; M 9b,7;
N 9,8; 15,11; 116,tyt.; P 4c,5; 46,34; 67b,16, 42; 142,7; 143,19; R 27c,tyt., 1;
S-Ś 68,2; 85,8; 89,14; 90c,1; 102,24; 160,136, 628, 1111, 1441; T 31,18; 37,12;
U-W 1,1; 10,10; W 22,12; 65,tyt.; Z-Ż-Ź-S 11,2; 33b,13; 47,tyt.; 51,36; 52a,12;
58b,9; Eph. 5,7
ruchać – ruszać; N 50,2
rudel – ster; E 14,5
rum – gruz, rumowisko; A 7,10; R 16,7
rura – broń palna; N 90,1
rura – żyła, naczynie przewodzące w ciele; D 16,268; N 27,16; T 1,3
ryza – karność, porządek; S-Ś 160,1528
ryzyk – ryzyko; L-Ł 12b,10; S-Ś 160,1560; W 39a,15
rządkowie – kolejni z rzędu przedstawiciele rodu; I-J 4b,2
rządny – umiejący dobrze gospodarować, dobrze zarządzający; dobrze zarządzany;
D 16,91; 49,7; G 28a,3; 29w,1; 29gg,1; K 24,39; 76,5; S-Ś 4,1; 160,9
rządzenie – rząd, ozdobna uprząż końska; K 50 I, 76
rząnnie – porządnie; G 29h,4; S-Ś 160,1003,1043
rząpie – cysterna na wodę deszczową; D 16,211
rzecz – mowa, przemówienie; A 54,13; D 16,142
rzegotać – rechotać; P 43,2; W 3,12
rzepik – rzepak; O 43,2
rzetelny – oczywisty; C-Ć-K 4,16; D 4a,1; S-Ś 6,1; 26,10
rzewliwość – rzewność; S-Ś 89,45
rzewnić – poruszać, wzruszać; M 8b,29; 28,14; N 27,2; P 4c,10; S-Ś 80,7; 160,420;
Z-Ż-Ź-S 78,6
rzewnić(się) – rozczulać się, wzruszać się; Z-Ż-Ź-S 10,2
sałamaje – szałamaje, drewniany instrument dęty podobny do oboju; S-Ś 5,1
samałówka (samołówka) – potrzask, pułapka; A 38,23; C-Ć-K 13,1; D 51,33; O 2,6;
S-Ś 32,1; 44b,13; T 43,7; U-W 12,7
samojedź – kanibalizm; C-Ć-K 27,tyt.; D 16,405, 413; K 67,6; S-Ś 9,tyt., 1
samojedź – kanibal; C-Ć-K 27,5
samokupstwo – monopol w handlu; S-Ś 12,1
saraj – seraj, miejsce wydzielone dla kobiet w pałacu sułtana; M 36,165
sarajski – serajski, związany z serajem; X-Ks 11,10
scelotyrb – paraliż postępujący; L-Ł 23a,8
schadzka – zebranie, zgromadzenie ludzi; B 15,3; O 44,8; S-Ś 160,592; W 13,3
schodni – wschodni; C-Ć-K 30,6
schodzić – brakować; A 8,1
scjatyka – ischias, rwa kulszowa; K 38,24
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sekutny – dokuczliwy, utrapiony; P 43,1; W 3,11,19; Y-I 29b,2
sfora – zjednoczenie, zgoda; D 16,464
sforność – zdyscyplinowanie; O 24,1
sforny – zgodny, karny, posłuszny; G 29jj,1; M 9a,6, 8; N 116,17; O 55,6; P 81a,7; S-Ś
89,22; 104,14; T 31,26; W 31,11; Z-Ż-Ź-S 51,10; 66,14
siedzenie – siodło; K 50 I,72
sielma – szelma; S-Ś 160,1002
sielność – sielskość; N 109,1
siła – wiele, mnóstwo; C-Ć-K 25d,1; K 50 V,53; M 15,2; P 141,9
skarbnik – wóz skarbny, wóz przeznaczony na bagaż; K 50 V,49
skazywać – wskazywać; K 37a,12; P 28b,3; Eph. 10,3
skipieć – wykipieć; K 75,8
skliić – skleić; A 14,16; T 36,11
sklnić – błyszczeć, lśnić się; K 30,6
składność – organizacja, struktura; P 71a,2
składny – dobrze zorganizowany, zręczny; D 16,439; G 25,2; 41,1; I-J 31b,4; P 58,tyt.;
T 25,6
składy – wiersze; T 39,1
skłonność – uległość, pokora; B 7a,11; D 6c,1; H-Ch 22,23; K 24,4; 50 III,11; P 67b,2;
R 41,48; S-Ś 160,598
skolastyk – scholastyk, duchowny kierujący szkołami katedralnymi; X-Ks 9c,tyt.
skołatać – sponiewierać; Z-Ż-Ź-S 87,18
skon – koniec; B 7a,6; C-Ć-K 43,32; D 16,529; K 23,27; M 9b,7; P 6a,23; 57,26;
Q-Kw 1,5; S-Ś 129,38; 160,80; Z-Ż-Ź-S 35,9
skon – śmierć, zgon; Z-Ż-Ź-S 44a,2
skopowina – baranina; E 4,52
skoro – prędko, szybko; Przedm.1 8; B 19a,2; C-Ć-K 29a,31; 25g,1; 32,9; E 3b,12;
H-Ch 18,10; K 54,2; 61,2; 77,5; N 53,1; 71,1; 99,1; O 72b,18; P 108,1; 113a,4;
149,2; S-Ś 54,4; 64,1; 80,19; 93,20; 160,68, 770, 1066, 1075, 1409; T 17,1; W
17,2; 22,3; 23,10; 39b,38; 48,2; 56,10
skorość – nagłość, szybkość, pośpiech; N 28,3; S-Ś 160,672; W 65,20
skorość – chęć; P 139,4
skory – szybki, żwawy; P 59,2
skory – ochoczy, skwapliwy; R 36,3
skorzyścić – przywłaszczyć sobie, skraść; Z-Ż-Ź-S 48b,4
skórać – wskórać; K 71m,2
skryptura – Q-Kw 14,4
skrytość – rzecz ukryta, tajemnica; C-Ć-K 23,5, 16; D 52,3, 9; G 36b,17; I-J 18b,2; K
5b,20; 24,11; L-Ł 21,6; M 2,5; S-Ś 3a,7; 160,311; T 3,6; U-W 5,8; Z-Ż-Ź-S 86c,47
skupny – pokupny, chętnie nabywany; R 32,10; S-Ś 49,1
skwarzyć – topić, smażyć; Q-Kw 5,1
słuszna – trzeba, należy; B 28,20; D 6b,4; 49,3; E 11a,12; G 28b,21, 24; I-J 34,7; K 38,5;
L-Ł 50,27; S-Ś 58,5; 61,12, 18; 160,441; U-W 36b,2; W 40,37; Z-Ż-Ź-S 79,2
słuszny – należyty, okazały, postawny; C-Ć-K 37a,9; G 29hh,4; K 50 V,39; O 73b,2;
T 13b,21
słuszny – stateczny, poważny; D 16,438; G 28b,26; 29w,1; I-J 25,2; L-Ł 52b,14;
P 15,2; R 39,4
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słynąć – dać się słyszeć, rozlegać się; L-Ł 42,1
smarować (się) – uciekać; D 16,314
smarować (się) – obić kogoś kijem; M 32,40
smętarz – cmentarz; C-Ć-K 29a,32; 32,3; D 51,20; K 14,1; 32,2; S-Ś 160,335; W 3,34
smukać – cmokać; S-Ś 135,3
snadnie (snadno) – łatwo; D 15,10; 37,9; G 4,12; L-Ł 2a,1; M 11c,3; N 75,1; 130,2;
O 7b,1; 28,3; P 38,1; 49,1; 104,1; 113a,11; S-Ś 73,5; 138,1; 160,132, 290; T 7b,1;
U-W 6,1; W 60,1; Z-Ż-Ź-S 28,2; 44a,7; 87,10
snadny – łatwy; E 3b,4; 20,1; P 133,2; Z-Ż-Ź-S 87,9
snadź – przecież, podobno; C-Ć-K 43,12; G 29y,2; H-Ch 19,18; I-J 23,2; K 71z,1;
71aa,3; 71dd,2; L-Ł 21,1; N 10,1, 3; S-Ś 26,3; 44b,6; 86b,2; 126,1; 154a,10;
160,1071; T 10,2; W 56,7; Z-Ż-Ź-S 17,8; 19,2; 25,3
socha – rozwidlony słup; S-Ś 154a,4
solstycyja – letnie lub zimowe przesilenie dnia z nocą; S-Ś 72,tyt., 1, 13
solucyja – rozwiązanie, rozwikłanie sprawy; G 28b,6
sówka – tzw. sówka ateńska, srebrna drachma (lub tetradrachma) grecka z wyobrażeniem sowy, ptaka Ateny, na rewersie; S-Ś 44b,14
spadać się – pękać; Z-Ż-Ź-S 72,4
spahy – żołnierze ciężkiej jazdy tureckiej; X-Ks 11,6
spełna – w pełni; S-Ś 160,1024
splendeca – okazałość, blask, pompa; I-J 9a,29; K 50 V,34
spodni – mniejszej wagi, niższy; R 36,6
społecznie – wspólnie, razem; T 43,1
sposobny – odpowiedni, stosowny; Przedm.3 20; A 42,4; B 22,4; D 16,202, 370, 386,
440; G 29e,4; H-Ch 2,14; L-Ł 7,2; M 41b,4, 6; P 20,2; 111,8; R 39,9; S-Ś 94,4;
T 20,8; U-W 1,9; 28,2; 31,2; X-Ks 9a,8; Z-Ż-Ź-S 84,2
spółkowanie (z kim) – przebywanie (z kim); S-Ś 61,7
spraktykować – przeciągnąć na swoją stronę; I-J 25,10
sprawa – bitwa, wojna; M 41a,8; S-Ś 160,1598; W 31,10
sprawa: sprawą – (w użyciu przysłówkowym) sprawnie; A 15,2; K 24,41; N 7b,4; S-Ś
160,1026, 1038, 1052; T 20,2
sprawić się – wywiązać się z zadania; C-Ć-K 47,2
sprawny – odpowiedni, właściwy; A 29,6; 35,5; 49,14; D 16,241; G 29hh,5; K 20,2;
57,2; P 112,1
sprzeczyć – skłócić; U-W 1,6
sprzężaj – zaprzęg; D 16,206; G 29t,8; P 42,8; U-W 27a,2
spust – spław; P 71b,4
sromać się – wstydzić się; P 145,1
staje – miara odległości: 1,2-1,5 ha; E 4,43
stanowić – powstrzymywać, hamować; K 35b,1; T 30a,5
stanowić – sporządzać; K 40,1
starożytny – dawny; Przedm.1 68; 3 46; C-Ć-K 37a,5; O 54b,3; S-Ś 89,41; 93,tyt., 3;
102,15, 22; W 39b,1, 19; 49,5
statek – stateczność, powaga, rozwaga; Przedm.3 53; A 33,7; B 4,2; 15,2; C-Ć-K
23,12; 37a,22; 45e,1; D 49,2; E 21,11; G 29t,3; 29bb,2; H-Ch 20,17; I-J
18c,25; K 50 V,56; L-Ł 56,5; M 5,1; 41b,31; 61a,2; 66,37; 67a,5; 79,2;
N 10,12; O 14,2; P 143,6; R 19,2; 29,1, 11; 31,4; S-Ś 93,3; 96,1; 102,15;
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115,2; 130,2; 160,1390; T 3,7; 20,8; U-W 14,11; W 39c,48; Z-Ż-Ź-S 70,2;
Eph. 12,12
statek: do statku – do ustatkowania się; E 21,11
statkować – być statecznym, rozważnym; C-Ć-K 24,1; M 66,38; Z-Ż-Ź-S 44a,8
statysta – polityk, mąż stanu; Przedm.1 40; S-Ś 89,tyt., 1, 9, 19, 49; W 38,2
stawać – wystarczać; D 50,5; K 5a,21; P 91,1; 117,1; W 65,33
stek – nagromadzenie, zbiorowisko; Q-Kw 11,2
stratajema – podstęp wojenny, fortel; K 57,tyt.; S-Ś 160,1405
strawunek – jedzenie, pokarm; S-Ś 75,10
strój: strój do kształtu – paradny, ozdobny; S-Ś 102,18
strzymanie – powstrzymanie; P 27,6
stypendia – żołd; S-Ś 160,1179
substancyja – mienie, majątek; A 48,4; D 51,15, 36; K 78,6; M 69,6; P 36b,7; R 3,5;
S-Ś 45,8; 87,1; 136,11; 142,5; T 13a,8
sukcesyja – dziedziczenie, spadek; K 38,9; S-Ś 110,tyt., 1; W 22,22
supellektylija – wyposażenie domu, sprzęty ruchome; S-Ś 160,485
suplement – wydatek; S-Ś 160,194[a]
suplika – pisemna skarga; P 4b,22; S-Ś 112,1; 160,616
surowica – słona woda, solanka; G 24,7
surowiec – pleciony rzemień; H-Ch 6b,2
suspicyja – podejrzenie, posądzenie; D 53,1; I-J 18a,12; K 51a,4; N 10,tyt.; R 27c,11;
S-Ś 113,tyt.,1,7; 136,32; Z-Ż-Ź-S 16,13; 85c,112
suszyć – trapić, męczyć; C-Ć-K 11,16; D 16,418; 53,3; K 33,2; Q-Kw 5,1; Z-Ż-Ź-S
86c,143
suszyć – pościć; D 13,1
swarny – kłótliwy, swarliwy; I-J 34,2
swarzyć się – kłócić się; L-Ł 60,2; W 3,12; Eph. 3,12
swywola (swawola) – rozpusta; Przedm.3,41; M 32,5; S-Ś 115,1,3
symptomat – objaw, oznaka czegoś; C-Ć-K 29a,17; L-Ł 23a,11
sytny – szybko nasycający się; B 4,13; K 77,5; M 54a,25
sytny – syty, nasycony; D 16,222; S-Ś 160,935
szabelnia – warsztat płatnerza, miejsce wyrobu szabel; S-Ś 134,1
szafarstwo – urząd szafarza, osoby zajmującej się finansami; S-Ś 136,tyt., 1
szafowanie – wydawanie pieniędzy; S-Ś 44b,12
szafunek – zarządzanie; H-Ch 29,2; O 72a,6; Z-Ż-Ź-S 44c,3
szańcować się – okopywać się, otaczać się szańcami; T 36,16; W 40,28
szczęt: do szcząt – do szczętu; Przedm.1, 32.; S-Ś 160,1408
szczutek – prztyczek; K 53a,18
szczwał – cwał; M 66,4
szedrzeć – pokrywać się grzybem, parchem, plamami i naroślami; S-Ś 136,14
szelmować (kogo) – pozbawiać czci (kogo), postępować niegodnie; W 40,13
szelmowanie – niegodziwe postępowanie, oszukiwanie; S-Ś 160,697
szepty – odczynianie uroków, zamawianie; C-Ć-K 36b,tyt., 13
szpetuliński – szpetny; S-Ś 92,32
szpital – przytułek; E 11,16; G 1,2; N 66,2; P 53,2; 71a,11; S-Ś 78,1; 160,187, 1578;
U-W 4,15; W 36,30, 57,5
sztakieta – sztacheta; M 66,24; S-Ś 80,12; W 40,62
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sztok – źródło, zdrój; D 16,219
sztucznie – podstępnie; M 11c,7
sztuczny – misterny, kunsztowny; M 81a,1; N 6a,2; 61a,2; O 72b,20; U-W 14,5;
W 31,28
sztuczny – nieszczery, podstępny; D 31a,2; O 2,6; S-Ś 23b,2; W 3,17; Y-I 21,2; Z-Ż-Ź-S 11,19
sztusy – sztosy, ciosy; W 39c,37
sztyber – belka nośna; R 16,10
sztych – ukłucie, cios, pchnięcie; N 9,4; W 3,4
szubińca – szubienica; K 15,11; 50 V,64; S-Ś 154a,4; 160,691
szwajca – szydło; K 82,1; T 13a,14
szyja – element fortyfikacji, część przedbramia; S-Ś 160,282
szykować się – zbierać się; D 15,18
szylwach – szyldwach, warta, straż; K 31,6; O 37a,4
szynkować – sprzedawać alkohol; G 29ii,7
ścierw – padlina, martwe zwierzę; D 16,498; M 36,15; S-Ś 9,3; T 7g,2
ścisłość – ucisk, uciemiężenie; Eph. 9,26
śliz – gatunek małej ryby słodkowodnej; L-Ł 11,2; M 67a,14
ślub – obietnica, przysięga; S-Ś 59,1; Z-Ż-Ź-S 86c,55; Eph. 7,13
ślubić – ręczyć, obiecywać; M 32,43; S-Ś 157,2; U-W 25,1
śnieć – grzyb pasożytniczy na zbożu; P 147,2
śreżoga – zwarzenie roślinności przez zimno; U-W 27b,12
światować – żyć na świecie; T 8,13marg.
świątnica – świątynia, miejsce święte; B 21,7; D 16,351; H-Ch 17,7, 35; I-J 9a,29;
9b,tyt.; K 25,11; L-Ł 19,3, 40; M 80,22; S-Ś 7,tyt., 1, 4; 160,143, 246, 1479;
T 25,4; U-W 25,2; X-Ks 9c,7
świeboda – swoboda, wolność; M 45b,15; W 23,16; 40,63
świtny – świecący; T 14,1
tak – taczka; W 40,61
taksator – urzędnik oceniający wartość czego; T 13a,20
tałałajstwo – tałatajstwo, motłoch, hołota; K 50 III,17
tandeciarka – kobieta handlująca na targu starociami; W 3,tyt.
tarać się – tarzać się, walać; P 57,9
taras – więzienie, loch; I-J 26,6; N 134b,20; S-Ś 160,162, 1499
tatarka – gatunek gryki; T 12,1
teatrum/theatrum – scena, podium; K 50 I,23;III,15;V,tyt.
termin – kres, granica; C-Ć-K 31,4; E 11a,4; I-J 27,9; K 10,2, 7; 43,5; 50 I,5; M 17,8;
N 8a,40; P 28b,6; S-Ś 65,tyt., 1; T 24,9; Eph. 10,5, 10
terminata – notatki, lista (czego); N 134a,tyt.; Y-I 24,1; Z-Ż-Ź-S 33b,17
terminować – spisać, zanotować; S-Ś 44c,8; 61,12; T 2,2
tor – sposób działania, droga do osiągniecia (czego); B 7b,9; C-Ć-K 30,13; D
16,39; 46,8; E 8,1; I-J 31b,32; K 23,16; L-Ł 50,18; M 41b,37; 73,2; O 34b,12;
44,12; P 115b,3; S-Ś 54,2; 160,214,1382; U-W 4,4; 13,14; W 35c,5; 39b,7;
Eph. 1,4; 9,2
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torownik – (przenośnie) torujący nowe drogi w jakiejś dziedzinie; D 16,400; K 67,7
torowny – utorowany, ubity (o drodze); A 33,2; K 52,1; L-Ł 44,14; N 7b,2; T 19,1
trafta – tratwa; S-Ś 160,813,976
trafunek – przypadek, zbieg okoliczności; Przedm.2 15; A 13,4; 20,4; M 82,11;
N 25,2; P 6b,11; 142,10; Q-Kw 17,4; S-Ś 44c,1; 90c,tyt.; 160,195; Y-I 18,2;
Z-Ż-Ź-S 78,1
traktament – uczta, biesiada; W 10,tyt.
traktament – sposób postępowania; S-Ś 160,117
trama – belka dachowa; S-Ś 160,985
trefny – zabawny, żartobliwy, dowcipny; Tytuł 1; K 5c,tyt., 1; 76,3; M 34,14; S-Ś
160,194[a]; Z-Ż-Ź-S 87, tyt.
trefny – niebudzący zaufania; K 76,tyt.; L-Ł 3a,2; 24b,2; P 68,1
troki – więzy; E 6,3
tropa – wojsko; T 8,2
troskliwy – pełen trosk, utrapienia; S-Ś 160,1283; W 23,1
truchleć – słabnąć; B 11b,12; S-Ś 39,1; 47,13; 160,1454
truna – trumna; H-Ch 28,16; S-Ś 65,14; 160,472
trutynować – rozważać, roztrząsać; Supl. 3
tumor – guz; L-Ł 23a,10
turbacyja – zmartwienie, kłopot; K 71yy,2; L-Ł 62,2; Z-Ż-Ź-S 52a,13
turbacyja: dla turbacyjej – z powodu kłopotów; G 29s,2
turman – turban; S-Ś 154b,11
tylo – tylko; C-Ć-K 25c,1
ubóstwo – ludzie ubodzy; H-Ch 13,13; I-J 9b,10; 29,7; M 69,8; P 29,17; 46,13, 31;
R 35,4; S-Ś 89,26; 160,331, 405, 1028, 1323, 1384, 1577
ucieszny – śmieszny, zabawny; K 5c,2; 57,tyt.; P 6b,tyt.; 10,2; R 32,1
uczciwość – poważanie, cześć, honor, godność; Przedm.3 46,64; D 16,526; I-J
22,18; K 7,1; 52,7; 71yy,1; M 82,3, 20; N 12,tyt.; P 67a,3; 67b,43; 87,7; 151,7;
153,13; R 19,1; 31,10; S-Ś 22b,3, 28; 53,tyt.; 93,29; 94,13; 122,tyt., 3; 127,1;
142,2; 154a,11; 160,152, 397, 597; U-W 23,4; W 3,31; 50,1; Z-Ż-Ź-S 50a,9;
66,19
ućciwie – znacznie, potężnie; B 26,2
udać – zadenuncjować, wydać; I-J 18a,7; P 12,17; S-Ś 160,225
udać – przedstawiać (co); N 77,3; R 27c,14; S-Ś 160,1250; Z-Ż-Ź-S 85c,73, 80
udatny – udany; taki, który się powiódł; B 6,2; D 42,6
udatny – dobrze zbudowany, ładnie ukształtowany, potężny; A 21,4; K 86,6; L-Ł 40,4;
P 20,tyt., 1; 143,6; Q-Kw 8,tyt.; R 30,tyt.; S-Ś 102,1
udzielność – ofiarność, uczynność; R 14,16
ujma – umniejszenie, szkoda, ubytek; A 48,2; C-Ć-K 5,5; D 16,58; G 29b,6; 29s,2;
M 39b,13; T 13c,1
ukradka: ukradką (coś zrobić) – ukradkiem, potajemnie; O 20,1
ulgnąć – ugrzęznąć; U-W 21,1
ułafa – żołd; X-Ks 11,21
umiejętny – biegły; G 29w,2; P 41,1; W 31,10; Z-Ż-Ź-S 5,6
umorzyć – pozbawić życia; S-Ś 26,4
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umysł – zamysł, zamiar; B 28,6; C-Ć-K 26,8, 20; 38a,4; G 28b,4; H-Ch 13,10;
I-J 31b,18; K 71s,1; 71łł,6; 77,16; M 40,2; P 12,6; R 5,4; S-Ś 91,7; U-W 24,1;
W 38,14
upominek – upomnienie; K 73,16
urwa: na urwę – byle jak; W 40,14
urywczo – dorywczo, od czasu do czasu; T 36,24
urząd – porządek, urządzenie; M 42, 19
urząd: urzędem poczytać – sprawować urząd; L-Ł 4e,1
uskrobać – wymknąć się potajemnie; M 36,3; S-Ś 160,586, 1225; W 39c,31
ustawnie – ustawicznie, nieustannie; C-Ć-K 17,2; D 16,121; E 5,1, 9; 11c,15; H-Ch
6b,3; I-J 31b,22; K 45,16; M 32,13; O 34b,tyt.; P 35,3; 43,2; S-Ś 65,11; 134,3;
160,1044; W 3,12; 30,2; 40,35
ustawny – ustawiczny, nieustanny; B 1,8; D 16,96; K 5a,16, 20; 51b,10, 11; L-Ł 44,9;
M 43,20; P 46,28; 56b,3; 81b,2; S-Ś 160,1041; W 30,1
utratnik – marnotrawca, człowiek rozrzutny; U-W 36,1
utratny – marnotrawny, rozrzutny; P 51,10; S-Ś 109a,2; 137,5; T 31,20
utyć – (przenośnie) wzbogacić się; D 16,350
uważyć – rozważyć, zaobserwować; E 6,15; G 12,8; H-Ch 21a,11; P 56a,13; S-Ś
160,237; Z-Ż-Ź-S 82b,5
użytek – pożytek, korzyść; Przedm.2 6; A 21,9; 40,2; C-Ć-K 1,tyt.; 37a,11; D 7,4;
16,7, 90, 208, 329, 426; E 17,3; G 29,6; 29b,6; 29t,4; H-Ch 33,12; M 39b,3;
41b,37; 60,4; 67b,10; 70,5; N 73,10; O 18,6; P 5,12; 113a,12; Q-Kw 8,6; S-Ś 2,2;
47,3; 160,44, 508, 610, 1245; T 17,14; 31,15; W 22,8; 36,11; 65,21; Y-I 25a,2;
Z-Ż-Ź-S 42,10; 50a,8; 51,tyt.; Eph. 8,3
wakans – wakat, wolna posada; S-Ś 89,16; U-W 1,tyt.,1,3
walić się – snuć się ociężale; K 50 I,146
walny – potężny, nawalny; D 16,235; S-Ś 160,832
walny – powszechny, główny; B 6,1; E 4,5; K 50 I,2; IV,15; VI,tyt.; R 41,37; S-Ś
30,tyt.; W 39c,tyt.
wapor – oddech, wyziew; S-Ś 47,10
warcabnik – gracz w warcaby; K 17,1
warować (się) – wystrzegać, pilnować (się); D 16,313; 18a,2; L-Ł 30d,1; N 50,2
warszta – warstwa; P 93,11
wartować – pełnić wartę, pilnować; A 39,3; G 29f,9; K 31,5; S-Ś 3a,29; 160,1278;
Eph. 10,2
wartować – mieć wartość; W 40,64
wartogłów – postrzeleniec; R 31,31
warunek – ochrona, strzeżenie (czego); D 6b,tyt., 10; E 3a,2; 6,12; P 79,10; Q-Kw
11,12; S-Ś 85,4; 89,29; 160,180; W 1,1; 22,19; 40,22; Eph. 7,4; 10,16
warza – gotowane pożywienie; P 69,4
warzywo – czynność gotowania; D 16,199, 384; K 75,9
warzywo – potrawy gotowane; A 29,6; G 41,2; K 8,5; O 34a,2
wątek – środki materialne, dostatek, majątek; B 2,20; M 3,7; S-Ś 44c,20; 160,166,
1464; U-W 4,27
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wchełzny – okiełznany; Z-Ż-Ź-S 51,31
wczas – wygoda; G 21,5; I-J 9a,14; K 21a,2; 23,24; 77,7; M 10,2; 16a,1; 71,2; N 4,1;
O 72b,16; P 68,8; S-Ś 102,22; W 22,8; Z-Ż-Ź-S 43,4,8; 66,45; Eph. 4,4
wczas: nie wczas – za późno; N 115a,1
wczasowny – wygodny (o człowieku); S-Ś 160,967
wczesny – odpowiedni, stosowny do sytuacji; P 61,tyt.
wendeciarka – kobieta sprzedająca na targu tandetne, tanie lub stare rzeczy; W 3,tyt., 1
wendeta – targ starzyzną, stragan ze starzyzną; U-W 9,tyt., 1, 5, 7; W 3,33
wetować – kompensować, wynagradzać; A 6,10; E 18,7; H-Ch 1,2; I-J 9b,12; K 24,30;
P 33b,7; 46,20; S-Ś 27,10; 129,22; T 31,3; U-W 19,1
wety – deser; Przedm.3 18; C-Ć-K 32,8; K 8,3; P 70,7; 115b,6; S-Ś 29,1; W 10,tyt.,1
wezbrać – obić kijem; S-Ś 160,779
wiadomy – dobrze obeznany w czym; G 29w,5
wiarsko – wiara (pogardliwie); H-Ch 17,4; W 40,17
wiatrowy – próżny, daremny; A 46,1; B 20,24; C-Ć-K 13,9; D 51,7marg.; P 120,tyt.;
S-Ś 80,1marg.; W 57,8; Z-Ż-Ź-S 55,1
wieczystwo – własność wpisana do księgi wieczystej; K 79,6
wiedźbiarstwo – wieszczbiarstwo, wieszczenie, przepowiadanie przyszłości; C-Ć-K
36b,tyt.; R 27c,tyt., 17; W 22,10
wielemówny – gaduła; W 21,1
wielo – wielu; S-Ś 138,6
wieniec – zakończenie, zwieńczenie (czego); D 16,547
wiercimak – wałek do ucierania maku; G 11f,2
wierzchność – zwierzchność; G 28b,2
wieża – więzienie; D 6d,2; G 29dd,6; K 10,12; P 36b,29
winować – winić; G 23,5; K 75,1; Z-Ż-Ź-S 47,14
wisz – gęste, splątane zarośla; T 18,1
wiwenda – (inaczej: wiwanda) żywność; D 16,120; K 8,tyt.; S-Ś 160,493
wizerunek – przykład, wzór; Tytuł 3; A 10,21; 23,tyt.; C-Ć-K 48,15; D 16,26; I-J 25,2;
N 27,1; P 19,1; S-Ś 6,2,5; 22b,20; 147,1; U-W 12,6; W 7,4; Z-Ż-Ź-S
21b,8; Eph. tyt.; 7,3; 12,17
wizerunek – dowód, świadectwo; C-Ć-K 30,28; D 16,541; 46,1; E 11c,1; H-Ch 24,1;
K 24,3; 29,2; 31,1; 50 V,48; L-Ł 44,27; P 39,7; 46,6; W 23,4
wkiełznąć się – skręcić, zboczyć; P 150a,9
własny – właściwy, odpowiedni; C-Ć-K 31,4; 37a,1; D 17,2; I-J 9b,7; K 15,8; 50 I,5;
P 10,4; 71b,12; 113c,3; R 41,7
właszczyzna – własność ziemska; C-Ć-K 26,9; S-Ś 160,1203
wnątrza – wnętrzności; A 21,13; K 38,41; P 14,1; S-Ś 6,6
wnętrzny – wewnętrzny; C-Ć-K 29a,30; 34,1; M 38,1; 66,5; R 21,20; 40,1; S-Ś
136,17;160,1366; Z-Ż-Ź-S 47,26; 86c,142
wojennik – wojownik, rycerz; A 15,tyt.; C-Ć-K 30,11; S-Ś 160,1214; T 8,tyt., 1
wojsko: wojsko kwarciane – zaciężne oddziały wojskowe, ustanowione w 1563 r. w Koronie przez Zygmunta II Augusta; K 50 I,145
wokacyja – powołanie, skłonność, pociąg; A 20,15; K 24,19; Q-Kw 19,tyt.; X-Ks
9a,9; 9c,2; Z-Ż-Ź-S 51,28; Eph. 5,11
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wokować – wzywać; D 46,16
wola: po woli – do woli; C-Ć-K 48,13; D 2b,1; 16,498; 53,12; K 54,5; M 28,4; S-Ś
160,343,520; W 46,2
wola: po woli – zgodnie z wolą; M 33,14; 43,3; P 143,8; S-Ś 91,3; 160,1524,1590
wola: swa wola – swawola; M 28,3; S-Ś 160,519
wotum – uroczyste zobowiązanie, ślub, przyrzeczenie; A 32,7; B 7a,7; C-Ć-K 28,11;
E 8,4; H-Ch 1,1; L-Ł 57,4; P 129,8; S-Ś 3b,1; 89,49; U-W 23,tyt., 1, 7; Z-Ż-Ź-S
85c,55; X-Ks 10,8
woźba – wożenie, jazda; L-Ł 19,35; S-Ś 160,193
wół: wół cabański – czaban, duży wół podolski; C-Ć-K 1,1; K 50 III,30
wór: worem przypłacić – zapłacić za coś, ponieść konsekwencje; M 75,1
wróżka – wróżba; R 27c,tyt., 15; S-Ś 68,1; Eph. 4,11
wruszać – wzruszać, poruszać; N 8b,16
wschody – schody; M 28,12
wskrócić – skrócić; P 22,14
wskrycie – skrycie; P 6a,1
wstępień – wstępny, przodek w linii wstępnej; P 54a,17
wstręt – przeszkoda; opór, odpór; B 22,4; D 40,5; L-Ł 4j,1; 52b,11; S-Ś 160,283, 342,
440, 1115, 1394; U-W 9,10; Eph. 10,1
wstręt: dać komu wstręt – odeprzeć kogo, oprzeć się komu; G 29hh,6
wszegdy – zawsze; D 44b,10; G 13,1; H-Ch 3c,1; M 61b,3; N 10,21; 28,7; 114,2;
118b,1; P 71b,6; 138,1; S-Ś 27,1; 92,30; U-W 5,7; Y-I 6,1; Z-Ż-Ź-S 85c,95
wyboczyć – zboczyć z drogi; N 116,10
wybraniec – ten, kogo przymusowo wcielono do wojska; K 77aa,tyt.; W 56,tyt.
wycnić – wygubić, pozbyć się; D 44b,11
wydworny – wytworny; K 30,2
wygadzać (wygodzić) (czemu) – spełnić życzenie (czyje), zadowolić (kogo); A 40,2;
D 16,40, 197, 211; 29,4; 44a,3; G 29h,3; 29t,8; K
46,5; 49,7; 71z,1; 74,2; 75,17; L-Ł 26c,2; P 5,2;
56a,8; 28b,16; R 12,6; S-Ś 92,18; T 32a,1; U-W
4,24, 32, 34; W 4,2; 36,6,23; Z-Ż-Ź-S 69,2; 87,3;
Eph. 4,2
wygadzać (wygodzić) (czemu) – pożyczyć (komu co); O 22,2
wygoda – pomoc, wsparcie; B 35,2; C-Ć-K 31,21; 45b,1; D 16,173, 537; 50,10;
G 29k,tyt.; K 4,2; 28a,2; 80,16; M 5,7; 9b,5;26,1; 53b,1; N 16,15; 33,8; O 29,6;
P 3,1; 81b,35, 40; 96,1; S-Ś 79,2; 92,2, 7; 137,2; W 35c,9; 58tyt., 1; Z-Ż-Ź-S
33a,10; 65,4; 83,2
wygodny – pomocny, usłużny; K 75,tyt.; O 34a,tyt.; P 41,1; Z-Ż-Ź-S 33b,14; 58b,6
wyjurzyć się zob. jurzyć się
wykrot – wykroczenie, przestępstwo; S-Ś 154a,6; 160,1442; Eph. 10,12
wykrotny – popełniający wykroczenia, grzesznik; G 29jj,17; 36a,1; 36b,10; M 82,4
wyniosłość – wzniosłość moralna; A 10,14; 21,19; H-Ch 20,1; M 41b,tyt., 14, 16;
R 18,11; S-Ś 1,4; 51,5; 160,1469; T 34,6
wyniosły – wspaniały, wzniosły, szlachetny; A 21,5; 35,tyt., 1; K 24,48; M 50b,tyt.;
T 20,3; Z-Ż-Ź-S 58a,1
wyniść – wyjść, wygrzebać się; D 11,1; L-Ł 2b,4; S-Ś 72,8; 160,1500; Z-Ż-Ź-S 88,6
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wyprasować: wyprasować w druk – oddać pod drukarską prasę, wydrukować; W 9,17
wyprzeć – zmarnieć z powodu mrozu (o zbożach na polach); Z-Ż-Ź-S 44b,2
wytchnąć – wyzionąć (ducha); M 28,10
wyuzdać się – rozpasać się; L-Ł 61,3; S-Ś 3b,8; T 28b,2; 36,8
wywrot – wymioty; K 51b,20
wzad – z powrotem; B 2,5; K 1,2; P 6b,8; S-Ś 92,6; Z-Ż-Ź-S 87,34
wzdać – oddać; S-Ś 160,1238
wzgórę – wysoko, w górę; D 34,1; W 65,17
wzłoka – zwłoka; O 29,tyt.
wzorny – wzorowy; P 69,1
zabawa – zajęcie, praca; Przedm.1 6; A 13,tyt.; B 1,12; G 29,2; 29a,tyt.; I-J 34,4;
K 24,36; 50 I,184; M 12,1; 36,22; 79,2; 81,1; N 8b,2; O 18,6; P 39,20; 67b,12;
79,2; R 33a,2; S-Ś 58,7; 91,2; Eph. 12,11
zabawiać się (czymś) – zajmować się; D 23,13; H-Ch 23,52; N 95,2
zabiadać (sobie) – pożalić się głośno, ponarzekać (na co); P 94,13; Z-Ż-Ź-S 48b,7
zabiegłość – zapobiegliwość, troska; K 71łł,tyt.; S-Ś 160,248; U-W 32,2; Z-Ż-Ź-S 2,1
zabieżeć (zabiegać) – nie dopuścić (do czego), zapobiec (czemu), czynić starania
(o co); A 13,12; 35,8; 47,10; G 12,7; 29k,2; H-Ch 21a,6; I-J 9a,24; K 54,3;
O 29,6; P 4c,4; 33b,12; 36b,32; 56a,14; 122,6; Q-Kw 12,2; R 5,4; 36,24; S-Ś
22b,4; 89,26, 30; 94,9; 160,68, 72, 272, 704; T 13a,4; 26,14; U-W 4,18, 24; 28,6;
W 39b,40; X-Ks 9a,4; Z-Ż-Ź-S 44c,14; Eph. 12,14
zabyć – zapomnieć; D 16,394; S-Ś 160,1536; T 31,30
zachara – prowiant; X-Ks 11,21
zachwycić – zaskoczyć; K 76,11
zacność – znakomitość, świetność, potęga; A 21,12, 30; E 11a,11; G 29,3; I-J 9a,17,
46; 9b,tyt., 12; 22,5; K 24,29; 50 I,31; 51b,28; N 8a,26; 28,8; O 54b,3; P 71a,1;
Q-Kw 11,1; R 14,22; S-Ś 91,6, 13, 25; T 20,4; W 9,15; 39c,22; X-Ks 10,4; 11,30
zacny – cenny, znakomity; S-Ś 111,15; 160,638; W 6,20; X-Ks 10,36
zadosyć – zadość; S-Ś 44c,27
zagrodnik – chłop mający niewiele ziemi, użytkujący jedynie zagrodę; P 56a,10
zaindyczyć się – zezłościć się; G 22d,4
zajadliwy – zażarty, zawzięty, zajadły; S-Ś 15,7
zajuszony – rozdrażniony, rozjuszony; A 1,2; W 13,8; Z-Ż-Ź-S 47,30
zajuszyć – rozdrażnić, rozjuszyć; M 25,2
zakamiały – zatwardziały (o grzechu); R 21,28; S-Ś 115,4
zależeć – zgnuśnieć; S-Ś 160,1014
zapamiętały – żarliwy, zagorzały; A 43,3; P 29,5, 29; T 28c,5; U-W 17,15
zapieć – zaśpiewać; P 70,12
zaprawny – przyprawiony, doprawiony; C-Ć-K 29a,21
zarwać – wyrwać, zagarnąć, ukraść; S-Ś 160,192, 200, 515, 1411; W 3,9
zarwać – złapać; S-Ś 160,755, 767
zasługi – zapłata, wynagrodzenie; Z-Ż-Ź-S 20,1
zastarzałość – dawność; Z-Ż-Ź-S 19,1
zastawnik – ten, kto bierze co w zastaw; S-Ś 160,1439
zaszkoda – zaszkodzenie; W 32,2
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zatyczyć – zatknąć tyczki (na łące); G 29f,9
zawdy – zawsze; D 46,2; S-Ś 111,22
zawód – staranie się o co, przedsięwzięcie; R 21,12
zawód: jednym zawodem – za jednym zachodem; N 44,2
zbawić – pozbawić, stracić; D 23,14; L-Ł 56,1; S-Ś 44c,28
zborgować – darować (komu co); P 92,10; S-Ś 65,1
zob. borgować
zbracić się – zbratać się; C-Ć-K 14,2; 25d,2; D 52,8; H-Ch 2,2; S-Ś 52,4
zbrakować – przebrać, wybrać; W 40,26
zbronić (się) – obronić (się); I-J 33,2
zbronić (się) – wzbraniać się, odstąpić od czegoś; K 9,19
zdarzyć się – poszczęścić się, wieść się dobrze; M 62b,2
zdjąć się – upomnieć się; P 67b,22
zelant – gorliwiec, gorliwy wyznawca czego; P 59,8; S-Ś 160,675
zelunek – wynagrodzenie, zapłata(?); K 50 V,25,65; S-Ś160
zelus – gorliwość, zapał; L-Ł 50,25
zepsieć – spodleć, zepsuć się; S-Ś 71,1
zepsować – zepsuć; L-Ł 4a,1; Q-Kw 19,19, 20
zepsowanie – zepsucie; C-Ć-K 29a,12; I-J 36,10; K 38,27
zepsowany – zepsuty, zniszczony; R 16,13; W 22,5
zeznać – uświadomić (sobie); D 16,110; Z-Ż-Ź-S 36a,1; 36b,1
zgiełd – lament, głośne narzekania; A 7,2; B 6,21; 11b,23; H-Ch 23,28; 30a,1; K 50
III,21; N 89,5; R 27c,8; S-Ś 160,60; Z-Ż-Ź-S 86c,80
zgiełd – zgiełk; K 50 I,192; L-Ł 19,23; M 51,9; S-Ś 160,673; T 8,8
ziemstwo – urzędnicy ziemscy; właściciele majątków ziemskich, szlachta; K 50 V,20;
52,12
ziemstwo – posiadłość (własność) ziemska, gospodarstwo; D 16,84, 204, 260, 436,
450; 51,21, 32; H-Ch 14,2; I-J 1,2; 9a,10; 31b,14; K 79,25; M 82,8;
O 72b,22; P 71a,32, 40; R 37,6; S-Ś 51,4; 89,24; 90b,1; 91,22; 160,30,
1035; W 38,32; Eph. 4,7
ziemstwo – ziemia, kraj; A 6,6; 47,8; K 50 I,14; M 39b,2; Q-Kw 11,4
ziernisty – pełen ziaren; S-Ś 78,1
ziszczać, ziścić – spełnić, zrealizować obietnicę; N 79,1; 116,16; S-Ś 30,4; 44c,26;
86a,6; 160,720, 1486, 1496; Z-Ż-Ź-S 48b,12; Eph. 9,10
ziszczać, ć (się) – stawać się; K 57,16; 73,20; W 53b,1
zjadły – zjadliwy, zajadły; E 4,40; K 73,9; T 28c,6; 36,31; Eph. 7,14
zjurzyć zob. jurzyć
złorzeczeństwo – złorzeczenie; P 130,2marg.
zmianka – wzmianka; A 44,tyt.; B 11b,1; D 3,tyt.; 16,101; 44b,tyt.; G 22b,20; 29jj,1;
L-Ł 52b,tyt.; P 81b,1; Q-Kw 19,5; U-W 28,tyt.
zmierać – umierać; S-Ś 160,954
zmierzyć – wziąć na cel; I-J 25,11
zmóc – zwyciężyć kogo, zwalczyć, poradzić sobie [z kim, z czym]; K 46,2; N 42,1;
P 80,13; T 28a,1; Z-Ż-Ź-S 78,14
zmycić – zabrać bez zapłaty (myta), ukraść; T 33,2
zmyślny – fałszywy, zmyślony; M 3,3
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znać – wiedzieć; N 64b,1; P 90,7
znać (się) – poczuwać się do czego, czuć się zobowiązanym; P 148,2
znamienować – znamionować, oznaczać; Z-Ż-Ź-S 5,7
znijść – zejść; K 49,6; L-Ł 26c,2; M 3,7; S-Ś 90b,6; W 8,5
zodyjaczny – zodiakalny; P 42,tyt.
zwinąć – skończyć się; W 22,16
zwodnica – oszustka; W 3,1
żartko – porywczo, popędliwie; S-Ś 160,517
żeństwo – małżeństwo; P 81b,16
żmindak – skąpiec, sknera; Z-Ż-Ź-S 54,1
żywot – brzuch; A 21,5; B 33,1; C-Ć-K 29a,36; D 16,35; L-Ł 23b,5
żywy co żywo – wszyscy; Z-Ż-Ź-S 82a,12
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Indeks obejmuje postaci (historyczne, biblijne, mityczne, legendarne, literackie), nazwy geograficzne oraz inne wybrane nazwy własne i pojęcia, istotne ze względu na
charakter dzieła. Uwzględnione zostały także marginalia, jeśli nie powtarzały treści
wersu, przy którym się znajdują. W nawiasach kwadratowych podano formę/formy,
jakimi posłużył się Haur, natomiast w hasłach podrzędnych przywołano jedynie formy autorskie. Uwzględniono tylko te marginalia, które notują nazwy niewystępujące
w tekście głównym.
Skróty1:
bibl. – postać biblijna;
leg. – postać legendarna;
lit. – postać literacka;
mit. – postać mityczna.
Abbassia [Abbasyja]…(dziś: dzielnica Kairu)…D 16,292
Abel, bibl., jeden z dwóch synów Adama i Ewy, pierwszych rodziców…A 1,1
Abigail, bibl., postać z Pierwszej Księgi Samuela, żona Dawida…D 6a,6
Abraham [Abram], bibl., patriarcha, ojciec Izaaka…A 4,1; T 25,14
Achilles, mit., heros, bohater wojny trojańskiej…W 38,28
Adam, bibl., pierwszy rodzic…A 6,tyt., 1; D 14,2; Eph. 3,2
Adamowy wąż…I-J 1,5
adamici [adamiste], sekta gnostyków z II-III w. w Afryce Północnej, głosząca powrót
do stanu rajskiej niewinności…H-Ch 17,51
adamistów łoże…O 44,6
Adel, kraina historyczna w południowo-wschodniej Etiopii…D 16,292
Adelajda [Alunda, Alundyja], św., żona cesarza Ottona I…A 17,tyt., 1
Aeneas zob. Eneasz
1

Skróty dotyczące części Merkuryjusza znajdzie Czytelnik na s. 607 niniejszej edycji.
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Afryka, kontynent…Tytuł 1; A 8,tyt., 1; B 23,3; D 16,282a, 283; E 4,tyt.; S-Ś 141,5;
T 36,29
afryckie brzegi…C-Ć-K 30,19
afrykański kraj…P 35,2
Agnieszka Rzymianka [Agnieszka], św., dziewica i męczennica, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego…A 9,tyt., 1
Akademia Krakowska [Akademija Krakowska]…A 10,tyt., 1, 17
Akteon, mit., myśliwy, zamieniony w jelenia za podglądanie Artemidy/Diany…A 11,1
Albania [Alban]…D 16,79; C-Ć-K 26,34
albański król…S-Ś 42,tyt.; 160,121
Aleksander III Macedoński [Aleksander Wielki], król Macedonii (w latach: 336-323
p.n.e.)…A 15,tyt., 1; C-Ć-K 30,5; 48,10; D 46,16; H-Ch 21a,7, 15; K 81,
2marg.; M 41b,13
Aleksandrowe dzieła…L-Ł 50,5
Aleksandria [Aleksandryja], starożytne miasto w Egipcie…K 81,2
Alfons, lit., bohater wierszowanego romansu Hieronima Morsztyna…O 52,tyt., 4
Alicoor [Alikur], wyspa z wulkanem w południowych Indiach…B 11b,16
Alkoran zob. Koran
Alpy [Alpes], najwyższy obszar górski w Europie…G 22c,10
Alunda, Alundyja zob. Adelajda
Amazonki [Amazony], mit., plemię wojowniczych kobiet, które według Herodota
łączyły się w pary ze Scytami…A 18,tyt., 1, 6; K 5c,16,17
Ameryka, kontynent…Tytuł 1; A 19,tyt., 1; B 23,4; C-Ć-K 27,1; 30,15; D 16,396[a],
397; H-Ch 33,12marg.; K 67,3; P 36b,31; S-Ś 9,13
Indie [Indyja, ], tj. Indie Zachodnie…D 16,169; O 44,19
indyjski strój [po indyńsku ubrana]…D 16,396[a]
indyjskie tańce [po indyńsku tańce]…S-Ś 160,1297
indyńska (droga)…D 16,400
Nowy Świat…A 19,tyt., 1; C-Ć-K 30,13, 16; D 16,396[a],400; H-Ch 33,11;
K 67,tyt., 2marg., 20; P 36b,31; S-Ś 9,15
Amilkar zob. Hamilkar
Amsterdam, stolica Holandii…S-Ś 160,933
Anchizes, mit., ojciec Eneasza…A 7,1
Andromeda, mit., królewna etiopska, uratowana przez Perseusza…A 23,tyt., 1;
K 31,12
angielski zob. Anioł
Anglicy [Angli, Anglikowie], mieszkańcy niezależnego Królestwa Anglii…B 28,3;
D 16,401; S-Ś 160,908
angielska cyna…P 27,9
Angola, państwo w Afryce…D 16,294
Anioł…A 24,1; D 14,3; M 28,8
angielskie pozdrowienie…E 18,9
angielskie [życie]…X-Ks 13,6
anielska czystość…H-Ch 15, 5; I-J 31a,2
anielski żywot…A 26,1; K 23,3; T 34,1
anielskie ręce…L-Ł 44,2
anioł Gabryjel…L-Ł 44,15

INDEKS

855

Ankwin zob. Nankin
Anna, bibl., św., matka Maryi, babka Jezusa…A 10,13
Anny św. bazylika…A 10,13
Annibal zob. Hannibal
Antoni z Padwy, św., franciszkanin, teolog…A 26,tyt., 1
Antoniusz, Marek [Antonijusz] (Marcus Antonius), rzymski wódz i polityk…C-Ć-K
23,tyt., 9
Apollo [Apollin], mit., syn Zeusa i Leto, bóg piękna, przewodnik Muz…A 31,tyt., 1
Apollo-Febus…L-Ł 47,5, 19
Aprilis zob. kalendarz / miesiące / kwiecień
Arabia [Arabija], kraina utożsamiana z Półwyspem Arabskim …D 16,169; S-Ś 160,49
Arabowie…I-J 6,11; S-Ś 160,906; X-Ks 10,31
Arabowie zbójcy…D 16,309; E 4,31
arabscy zabójcy…X-Ks 10,13
Archombrot, lit., jeden z bohaterów łacińskiego poematu alegorycznego Johna Barclaya Argenida…A 38,3, 6, 12
Ares zob. Mars
Argenida, lit., tytułowa bohaterka poematu Johna Barclaya…A 38,tyt., 1, 15
Argos [Argus], mit., syn Agenora, olbrzym o pięćdziesięciu parach oczu…A 39,tyt., 1
arianie [aryjanie], unitariańska wspólnota religijna, bracia polscy…A 42,1, 3, 5;
H-Ch 17,53; O 44,8
aryjańska sekta…A 42,tyt.
Arion [Aryjon], półlegendarny poeta grecki i lutnista z Lesbos…M 80,20
Armida, lit., czarownica z poematu Torquata Tassa Jerozolima wyzwolona…A 41,tyt., 1
Arset, lit., bohater poematu Torquata Tassa Jerozolima wyzwolona…K 31,16, 21
Artemida zob. Diana
Artemizja [Artemizyja], wojownicza królowa Halikarnasu (IV w. p.n.e.)…H-Ch 20,12
Arystoteles, filozof grecki…A 44,1; M 43,11; 50a,5
Atena, mit., bogini mądrości, sztuki i rzemiosła oraz wojny
Minerwa, mit., rzymskie imię bogini…B 20,7
Pallada, mit., (‘Potrząsająca włócznią’) obrzędowy przydomek Ateny jako bogini wojny, występujący również jako samodzielne imię bogini…A 50,7;
B 20,15
Attyla [Atyla], władca imperium Hunów…A 50,tyt., 1; L-Ł 50,7
August II Sas / Mocny [August II], król polski…Tytuł 2; K 50,tyt.; 50 IV,tyt.; S-Ś
160,1466[a], 1467
Augustyn, św. Kościoła katolickiego i prawosławnego, biskup Hippony, Ojciec
i Doktor Kościoła…K 50 I,55
Aurora, mit., bogini świtu…N 8a,2
Auster, mit., bóg wiatru północnego…A 52,1
Azja [Azyja]…Tytuł 1; A 45,tyt., 1; B 23,3; D 16,138[a], 139, 186; S-Ś 160,121; T 8,4;
36,29
azjatyckie kraje…C-Ć-K 30,20
Azow, twierdza przy ujściu Donu…A 55,tyt., 1
Babia Góra, masyw w Beskidzie Żywieckim…G 22b,13
Babilonia [Babilonija], starożytne państwo w Mezopotamii…M 45b,13

856

KOMENTARZE

Baby zob. Plejady
Bach zob. Bakchus
Bacchus zob. Bakchus
Bachus zob. Bakchus
Bajazyd I Błyskawica, sułtan osmański…T 31,27
Bakchus [Bachus / Bach], mit., bóg dzikiej natury i wina, inne imię Dionizosa…
B 2,tyt., 1, 7, 21; 20,17; C-Ć-K 31,9, 19; D 16,129; G 29jj,14; K 45,18,
19, 21; 51b,14, 21; 73,5; L-Ł 3b,1; M 42,11; P 36b,3; 40,2; S-Ś 58,8;
92,36, 37; 160,399; T 6,2; 28b,4; U-W 10,13; 16,9; W 22,12; 65,21;
Z-Ż-Ź-S 24,9; 51,18; Eph. 12,8
Bacchus…G 23,7; H-Ch 10,6; M 32,5; 43,26; 62b,8; P 57,3; Q-Kw 13,1;
R 30,4; S-Ś 102,8; 109a,2; 123,2
Bachusa synowie…S-Ś 92,36
bachusowy strój…C-Ć-K 31,tyt.
Baltazar
Baltazar [Balcer], bibl., jeden z trzech mędrców (magów), którzy przybyli oddać pokłon narodzonemu Jezusowi…G 43,5
Baltazar, ostatni król babiloński, syn Nabuchodonozora…S-Ś 160,1185
Bałtyckie Morze zob. Morza
Banialuka, lit., tytułowa bohaterka wierszowanego romansu Hieronima Morsztyna
…B 4,tyt.,1
Barbara z Nikomedii, św., dziewica i męczennica…B 7a,tyt., 1
Barbary świętej kościół…B 7b,1
Barbaria / Berberia [Barbaryja], w XVII w. kraj Berberów, położony w Afryce Północnej…D 16,295
Bartosz, sługa, pospolite imię chłopskie w XVII w. …W 57,24
Bazyliszek, stworzenie legendarne…B 10,tyt., 1; D 16,322
Belgowie [Belgi], mieszkańcy Belgii, Niderlandów Południowych, kraju w czasach
autora pod władzą Hiszpanii…D 16,402
Belgrad, miasto w czasach autora będące w rękach Turków (dziś: stolica Serbii)…
W 15,19
Bellona, mit., bogini wojny…W 38,26
Bełzowie, rodzina mieszczan krakowskich, krewni Agnieszki Haurowej, drugiej małżonki autora…E 11a,16
Benin, państwo w Afryce nad Zatoką Gwinejską…D 16,292
Bielska, Izabela zob. Haurowa / Haurowa, Izabela z Bielskich
Bitynia [Bitynija], kraina historyczna w Azji Mniejszej…D 16,170
Bochnia, miasto w Małopolsce
bocheńska karbaryja, warzelnia soli, zarządzana przez autora…N 8a,21
Bolesław II Śmiały, król polski…K 50 III,3
Bonarowie, krakowska rodzina mieszczańska…S-Ś 160,669
Bootes, gwiazdozbiór Wolarza…B 27,1
Bośnia, region historyczno-geograficzny w południowej Europie…C-Ć-K 26,33
Botero, Giovanni [Boter], włoski dyplomata, autor dzieła geograficznego Relationi
universali di Giovanni Botero (polski przekład „Theatrum” świata wszystkiego)…
B 23,tyt., 1
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Bóg [Bóg, Deus]…motto; Przedm.1 48; A 6,1; 9,3; 10,24; 14,25; 33,7; B 12,4; 17a,1;
17b,1; 17c,1; 21,tyt.; 21,8; C-Ć-K 26,6, 43; 28,9; 37a,21, 23; 43,4;
D 4a,1; 4c,1; 16,14, 64, 144, 149, 352, 469; 41,1; 46,3; 51,11; 54a,2;
E 11a,26; 13,12; G 29,5; 29jj,19; 43,6; H-Ch 6a,5; 17,29, 35, 39; 21b,6;
22,1, 27, 33; 23,10; I-J 6,2; 7,3, 5; 8,5; 9a,26, 28, 49; 9b,tyt., 9, 25;
14e,1; 25,25; 28,3; 34,13, 29, 38; K 5a,3; 5b,5, 17; 7,2; 23,5, 21; 24,1,
51; 37a,18; 46,16; 49,16; 50 I,57; 50 VI,6; 52,8, 13, 24; 57,18; 64,15;
67,10; L-Ł 19,30; 29,2; 33,1; 50,37; M 9,19; 33,20; 36,5; 37,5; 68,4;
71,16; 81b,4; 82,4; N 7b,13, 18; 8b,22; 36,1; 114,1; 127a,2; O 49,2;
P 1,1; 4a10; 36b,27; 46,16; 56a,30; 57,18; 66,2; 67b,41; 71a,10;
129,11; R 12,6; 18,12; 37,4; 41,2, 14, 24, 53; S-Ś 1,9; 3a,21; 7,2; 9,17;
27,2; 30,4; 33,12; 44b,21; 44c,39; 78,4; 84,1; 89,38; 91,10, 33; 101a,1;
101b,1; 114,4; 129,tyt., 1, 3; 136,20; 141,14; 142,31; 160,53, 311, 331,
417, 479, 523, 538, 598, 605, 659, 747, 761, 835, 869, 927, 944, 955,
1113, 1138a, 1146, 1186, 1208, 1216, 1218, 1317, 1329, 1336, 1347,
1471, 1548, 1551, 1591, 1606; T 13a,15; 14,6, 10; 28c,7; 31,31; 36,33;
37,29; U-W 3,1; 12,1; 25,7; W 7,14; 15,32; 23,11; 31,42; 36,25; 38,17;
39a,10,18; 39b,21; 39c,45; 53a,1; 57,6; X-Ks 10,43; 13,3; Y-I 17,2;
23,1; Z-Ż-Ź-S 3,3; 5,11; 21b,23; 42,9; 47,7; 48b,11; 51,14; 74,3; S-Ś
86c,35; Eph. 1,10; 3,1,5
Chrystus...I-J 29,4; K 9,1; 50 I,58; P 71a,6
Chrystusowe męki/męki Chrystusa…O 34b,11; P 19,5; W 13,1, 9
Mesyjasz…H-Ch 19,15; S-Ś 7,9; Z-Ż-Ź-S 82a,6; Eph. 1,1
Stwórca…A 9,7; B 17b,1; D 16,149; G 43,3; H-Ch 6b,16; 17,29; 9,2; I-J
9b,28; 32,3; L-Ł 61,10; N 7b,17; P 46,27; R 41,10; S-Ś 26,9; 160,322;
X-Ks 10,27
Trójca Przenaświętsza…L-Ł 44,19; R 41,19; Eph. 1,6
Boska bazylika…K 24,40
Boska bojaźń…L-Ł 2b,7
Boska chwała…D 10,15; K 52,29; M 80,21; S-Ś 44c,29; 160,77; X-Ks 13,tyt.
Boska kara…I-J 25,31
Boskie karanie…S-Ś 22b,18
Boska łaska…C-Ć-K 32,11; L-Ł 44,12
Boska łaskawość…I-J 28,9
Boska męka…K 66,3; P 19,tyt.
Boska miłość…D 27,8; P 67b,23
Boska nadzieja…Eph. 10,19
Boska nauka…D 16,495; R 41,35
Boska ofiara…D 10,15; C-Ć-K ,37a,17
Boska opatrzność…Przedm.1 60; A 49,16; C-Ć-K 32,1; 32,1; D 16,5; G 3,4;
K 9,20; M 59,13; 70,25; N 8b,35; P 4b,1; S-Ś 160, 1143, 1571;
X-Ks 10,21; Z-Ż-Ź-S 43,8; Eph. 1,13; 6,1
Boska prowidencyja…E 8,21; L-Ł 30,6
Boska plaga…R 21,27; S-Ś 160,338[a], 345; W 39a,5
Boska pomoc…S-Ś 160,73
Boska prawda…S-Ś 22b,12
Boska świątnica…I-J 9b,tyt.; S-Ś 160,246, 1479; X-Ks 9c,7
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Boska tajemnica…S-Ś 129,5
Boska wiara…R 41,28
Boska wielmożność…P 79,19
Boska wola…E 8,6
Boska wszechmocność…D 15,19; I-J 6,4; M 37,1; S-Ś 160,461, 903, 1502
Boski Anioł…A 24,1
Boski dom…K 52,7
Boski duch…S-Ś 160,1196
Boski głos…R 35,8; S-Ś 160,370
Boski vox…S-Ś 160,1557
Boski gniew…S-Ś 160,1320
Boski grzech…S-Ś 92,41
Boski kościół…L-Ł 19,8
Boski majestat…R 16,20; S-Ś 160,1318[a], 1502
Boski męczennik…A 33,tyt.
Boski mściciel…L-Ł 36,3
Boski patron…P 71a,12
Boski pomazaniec…K 64,1
Boski prorok…D 10,2
Boski psałterzysta…X-Ks 9c,tyt.
Boski sąd…P 67b,30; S-Ś 3a,1; 160,328
Boski słuch…G 13,2
Boski sługa…X-Ks 9b,2
Boski święty…R 41,39
Boski wyznawca…E 9,tyt.; M 70,24
Boskie dzieło…A 43,1; 44,3; B 21,1; C-Ć-K 30,28; E 9,1; K 49,10; M 37,2;
41a,7; P 4b,3; 111,9; S-Ś 7,5; W 39a,3; 39b,41
Boskie łzy…S-Ś 160,569
Boskie męki…K 66,3
Boskie miłosierdzie… Z-Ż-Ź-S 21b,21
Boskie narodzenie…O 34b,16
Boskie odkupienie…Eph. 11,28
Boskie oko…I-J 9a,11; M 35,3; W 51b,1
Boskie prawo…P 56a,27
Boskie przejźrzenie…D 16,30; K 50 I,9; N 8b,28; T 25,9; Eph. 4,13
Boskie przykazanie…G 36b,6; K 52,20; S-Ś 160,878a, 895, 899; X-Ks 9c,23
Boskie ręce…D 16,132, 237; L-Ł 29,11; M 60,13
Boskie serce…S-Ś 89,46
Boskie stworzenie…A 47,5; P 42,1
Boskie świątnice…I-J 9b,tyt.; S-Ś 160,246, 1479; X-Ks 9c,7
Boskie ucho…S-Ś 89,46; 142,7
Boskie ustawy…Eph. 8,10
Boża chwała…motto 5; I-J 9a,31; 9b,29; K 36,10; 67,23; P 44,24; 89,15;
S-Ś 160,143, 1220; W 39b,39; X-Ks 9b,1
Boża łaska/łaskawość…B 12,25; 17b,1; C-Ć-K 32,11; D 16,89; H-Ch 22,30;
I-J 8,12; 28,9; K 51b,28; 64,4; L-Ł 12a,1; 44,12; N 105,2; P 140,2
Boża męka…D 16,446; H-Ch 21b,tyt.; 21b,11
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Boża wola…S-Ś 160,1488
Boże słowo…E 17,6
Boży duch…S-Ś 160,1196
Boży gniew…S-Ś 141,1
Boży grób…D 16,98
Boży kościół…S-Ś 160,390a
Boży lud…M 70,7
Boży mąż…S-Ś 160,1178
Boży pomazaniec…K 64,1
Boży sąd…G 36a,14; H-Ch 17,55; L-Ł 19,15; S-Ś 160,455; Z-Ż-Ź-S 35,9; 48b,4
Boży sługa…K 7,1; X-Ks 9c,3
bracia polscy zob. arianie
Brandenburgia, kraj niemiecki w unii personalnej z Księstwem Prus, pozostającym
lennem Królestwa Polskiego
brandenburski książę…E 6,tyt.; S-Ś 160,1223
Brytania zob. Wielka Brytania
Brazylia [Brazylija], kolonia portugalska w Ameryce Południowej…D 16,445
Brutus (Marcus Iunius Brutus), polityk i wódz rzymski, zabójca Cezara…H-Ch 21a,18
Bułgarzy [Bułgarowie, Bułgary], mieszkańcy Bułgarii, kraju na Bałkanach, w czasach
autora zależnego od Imperium Osmanów…C-Ć-K 26,33; S-Ś 160,866
Cecylia, św., męczennica rzymska, patronka muzyki kościelnej…M 80,8
Cefala zob. Sofala
Celari [Celarowie], rodzina mieszczan krakowskich pochodzenia włoskiego, krewni
Agnieszki Haurowej, drugiej małżonki autora…E 11a,15
Ceres/Cerera [Cerera], mit., bogini wegetacji i urodzajów, utożsamiana z grecką Demeter…B 20,9
Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego zob. Karol V Habsburg
Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego zob. Leopold I Habsburg
cesarz turecki zob. Mehmed
Cezar [ Julijusz cesarz] (Caius Iulius Caesar), wódz i polityk rzymski…T 31,23
Cezarowe dzieła…H-Ch 21a,7, 17
chan tatarski zob. Tatarzy
Charwatowie zob. Chorwaci
Chełmno, miasto w Prusach Królewskich
chełmińskie województwo, miejsce pochodzenia przodków autora…N 8a,42
Chile, państwo w Ameryce Południowej, w czasach autora zależne od Hiszpanii…
D 16,445
Chiny [China, Chinija], państwo w Azji…D 16,167, N 73,25; Q-Kw 11,1; S-Ś 141,7;
U-W 4,11
chiński król…H-Ch 17,15; S-Ś 160,1155
chińskie państwo…Q-Kw 11,tyt.
Chloris zob. Flora
Chmielnicki
Chmielnicki, Bohdan, przywódca powstania kozackiego (1648-1654)…C-Ć-K 11, tyt., 1, 11
Chmielnicki, Tymofiej [Tymoszka], syn Bohdana Chmielnickiego…R 31,31
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Chocim, miasto na Ukrainie, miejsce bitwy wojsk polskich z Turcją...M 31,tyt., 1
chocimska konfederacyja…C-Ć-K 28,tyt., 1
chocimska wiktoryja…X-Ks 11,tyt.
Chorwaci [Charwatowie], mieszkańcy Chorwacji, w czasach autora zależnej od Turcji…P 68,13
Chryzostom, Jan [Sanctus Chrisostomus], Doktor Kościoła, pisarz chrześcijański…
motto
Cicimechi / Chichimekowie [Kikimeki], lud koczowników prekolumbijskich podbity w XV w. przez Azteków…D 16,447
Cieciura, Tymofiej, kozak zaporoski, hetman lewobrzeżnej Ukrainy…R 31,33
Circassia zob. Czerkiezja
Cortini zob. Kortynowie
Culiacan Rosales [Culijakan], miasto w zachodnim Meksyku…D 16,444
Cuzco / Cusco [Kucko], miasto w Peru…D 16,447
Cyceron [Cicero] (Marcus Tullius Cicero), rzymski mówca, polityk i pisarz… C-Ć-K 19,1; M 41b,19
Cygan, Cyganie, grupa etniczna…C-Ć-K 13,12; 44,tyt.,1; D 43a,2, 4; I-J 26,2; N 77,5;
O 65,2; P 56b,1; 62,10
cygańskie butki… Z-Ż-Ź-S 55,2
cygańskie gusła…C-Ć-K 36b,13
Cypr, wyspa na Morzu Śródziemnym, w czasach autora pod panowaniem Turcji…
W 7,12
cypryjskie państwo…W 7,13
Cyrenajka [Cyrenaika], kraina historyczna w północno-wschodniej Libii…D 16,297
Cyrkas zob. Czerkiezja
Czarne Morze zob. Morza
Czarnkowscy, rodzina, krewni matki autora…N 8a,46
Czart / Diabeł [Diaboł]…A 24,2; C-Ć-K 17,2; D 14,1; 16,218; G 36a,16; H-Ch 10,6;
L-Ł 61,13; N 90,2; R 41,56, 60; S-Ś 64,8; Z-Ż-Ź-S 24,8; 66,32
czartowska jędza…D 16,414
czartowski kuchcik…D 16,383
czartowskie jarzmo…L-Ł 61,4
czartowskie progi… Z-Ż-Ź-S 24,8
czartowskie siodło…P 57,17
Czerkask [Czyrkas], miasto królewskie w Rzeczypospolitej, nad Donem…A 55,tyt., 1
Czerkiezja / Circassia [Cyrkas], kraina historyczna na Kaukazie…D 16,168
czerwiec zob. kalendarz / miesiące
Czerwone Morze zob. Morza
Czesi [Czechowie], mieszkańcy Królestwa Czech, w czasach autora pod panowaniem Habsburgów…D 16,80
czeski język [po czesku]…D 14,2
czwartek zob. kalendarz / dni tygodnia
Dafne [Dafnida, Dafnis], mit., nimfa, ukochana Apolla…A 31,tyt., 2; D 3,tyt., 1
Dalmacja [Dalmacyja], kraina historyczna na wschodnim wybrzeżu Adriatyku…
D 16,83
Dania [Danija], państwo, Królestwo Danii i Norwegii…D 16,81
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Dariusz I Wielki [Daryjusz], król perski…C-Ć-K 48,11; D 7,tyt.,1; M 41b,30
Dawid, bibl., król Izraela; zwycięzca, pokonał Goliata…D 10,tyt., 1; T 25,12; U-W 28,1
Dawidów syn, tj. Mesyjasz…Eph. 1,2
Debora, bibl., prorokini Izraelitów…D 6a,5
December zob. kalendarz / miesiące / grudzień
Demokryt z Abdery [Democritus], grecki filozof atomistyczny, „śmiejący się filozof ”
…M 8b,31
Diabeł/Diaboł zob. Czart
Diana [Dyjanna], mit., bogini łowów, utożsamiana z grecką Artemidą…A 11,2;
B 20,13; L-Ł 47,5, 19; Q-Kw 4,8
Diogenes z Synopy [Dyjogenes], grecki filozof, głosił pogardę dla rozkoszy życiowych…D 46,tyt.,1
Dionizos zob. Bakchus
Don, rzeka na Ukrainie; przepływa przez Azow…A 55,3
Drexel, Jeremiasz [Drekselijus], niemiecki pisarz jezuicki, autor m.in. De aeternitate
considerationes (1620)…D 35,tyt., 1
dualiści [duist], wyznawcy herezji dualistycznej, postrzegającej Boga i diabła jako
równorzędnych przeciwników…H-Ch 17,51; O 44,8
Dunaj, rzeka w środkowej i południowo-wschodniej Europie…R 2,2
Duńczycy, mieszkańcy Danii…S-Ś 160,717
Dyjogenes zob. Diogenes
Dzianotti
Dzianotti, Piotr [Dzianoty, Dzianott], kuzyn autora…P 39tyt.,8
Dzianotti de Castellati [Dzianottowie], (wł. Gianotti) włoska rodzina osiadła
w Polsce, spokrewniona z autorem…N 8a,45; P 39,17
Dzibonowie [Dziboni] (wł. Gibboni), włoski ród, z którego autor wywodził swoich
przodków…N 8a,45
Dzikie Pola, region geograficzny, dawna nazwa obszaru nad dolnym Dnieprem…
W 40,5
Dziurdzi zob. Giurgi Muhammed
Efestyjon zob. Hefajstion / Hefestion
Eger, miasto w północno-wschodnich Węgrzech
egierskie wody…W 35b,1
Egipt, państwo, prowincja Imperium Osmańskiego…B 22,6; D 16,288, 291; E 4,1;
H-Ch 19,3; W 40,65
egipski naród…C-Ć-K 44,11
egipskie czasy…E 3a,1
egipskie dni…E 3a,tyt.
egipskie kurczęta…E 3b,1marg.
egipskie kurniki…E 3b,tyt., 1
egipskie miasto…E 4,tyt.
egipskie spichlerze…I-J 31b,tyt.
Egla zob. Hegla
Elba, włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim…E 7,1
Elbląg, miasto w Prusach; poddało się elektorowi brandenburskiemu (1698)…
E 6,tyt., 1
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Eliasz [Elijasz], bibl., jeden z proroków Starego Testamentu, święty…E 9,tyt., 1
Elizeusz, bibl., uczeń Eliasza, prorok…E 9,14
Elżbieta [Helżbieta], bibl., matka Jana Chrzciciela…H-Ch 15,tyt., 1
Eneasz [Aeneas], mit., syn Anchizesa, bohater wojny trojańskiej…A 7,1
Eol [Eolus], mit., władca wiatrów…E 10,tyt., 1
Estera [Ester], bibl. (właściwie: Hadassa), Żydówka; uratowała swój lud przed pogromem z ręki wezyra Hamana…E 13,tyt., 1
Etiopia [Etyjopija], państwo we wschodniej Afryce…D 16,291
Etna, wulkan na Sycylii…B 11b,5; E 5,8; 15,1
Europa
Europa, kontynent…Tytuł 1; B 23,3; D 16,72[a], 73, 455; E 16,tyt., 1; H-Ch 33,8;
Q-Kw 11,15; S-Ś 160,649; T 8,1; 36,29
europejskie (kraje)…D 16,461
Europa, mit., królewna tyryjska uwiedziona przez Zeusa, który przybrał postać
byka…U-W 16,7
Ewa, bibl., żona Adama, pierwsza matka…A 6,7; D 14,1, 2; E 18,tyt., 1, 5; Eph. 3,2, 4
Ewine jabłko…I-J 1,3
Fabiusz Maksymus, Kwintus [Fabijus], (Quintus Fabius Maximus) rzymski wódz
i polityk...M 41b,17
Fawoniusz, mit., bóg wiatru zachodniego
Fawonijuszowe wiatry…W 9,27
Ferdynand I Habsburg, cesarz rzymski, brat Karola V i jego następca na tronie…
K 15,4
Fezzan [Fessa], kraina historyczna w południowo-zachodniej Libii…D 16,297
Filip
Filip II Habsburg, syn Karola V, król Hiszpanii i Portugalii…K 15,5
Filip II Macedoński [Filip pierwszy], król Macedonii, ojciec Aleksandra Wielkiego; słynął z odwagi…M 41b,11
Filistyni, starożytny lud zamieszkujący Kanaan, krainę na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego (dziś: Palestyna, Syria, Fenicja)…W 40,3
Flora, mit., bogini kwiatów i wiosny…B 20,10
Florencja, miasto-państwo w środkowych Włoszech
florencki książę…W 31,24
Floryda, kolonia hiszpańska w Ameryce…D 16,442
Formankowicz / Furmankowic Jan [Formankowicz], ojciec Agnieszki, żony autora…
E 11a,13
Francja [Francyja], państwo…B 12,9; I-J 18c,17; L-Ł 50,2; M 34,tyt.; P 36b,27,
Q-Kw 9,1
francuska prowincyja…Q-Kw 9,tyt.
francuska tabaka…T 1,tyt.
francuska wojna…W 31,35
francuski król…L-Ł 50,tyt.
francuskie królestwo…D 16,77
francuskie księgi…I-J 18c,13
Francuzi [Francuzowie]…D 16,402; S-Ś 64,11
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Fryderyk
Fryderyk I Hohenzollern [kurfiszt Brandenburski], elektor brandenburski, król
pruski…E 6,tyt.
Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern [Fryderyk Wilhelmus], elektor brandenburski…S-Ś 160,1223
Fryne [Fryna], słynąca z urody ateńska hetera…C-Ć-K 48,18
Furmankowic zob. Formankowicz
Galen [Galenus], (Claudius Galenus) rzymski lekarz i filozof…G 3,tyt.,1; L-Ł 23a,16
Galilea, kraina historyczna w Palestynie…L-Ł 44,tyt.
zob. Palestyna
Ganges, rzeka w południowej Azji…C-Ć-K 30,6
Gaweł, św., (św. Gall) w dzień jego wspomnienia studenci wypuszczali do walki koguty…G 9,1
Gdańsk, miasto w Prusach Królewskich…L-Ł 14,2; W 36,14
gdańskie spichlerze…P 71a,35
Genua, miasto-państwo w północnej Italii, Republika Genui…W 31,26
German św., uratował przed zatonięciem statek, na którym podróżował Mikołaj
Krzysztof Radziwiłł…M 70,17; X-Ks 10,22
Gianotti zob. Dzianotti de Castellati
Gibboni zob. Dzibonowie
Giurgi Muhammed [Dziurdzi], wielki wezyr, nieprzychylny Rzeczypospolitej…
X-Ks 11,13
Gniezno, miasto w Wielkopolsce, siedziba arcybiskupstwa…P 39,26
Gofryd zob. Gotfryd z Bouillon
Gomora, bibl., miasto kananejskie w dolinie Jordanu; zniszczone przez Boga z powodu występków mieszkańców…D 16,374; S-Ś 160,1307
Gotfryd z Bouillon [Gofryd], jeden z przywódców I krucjaty; bohater eposu Torqua
ta Tassa Jerozolima wyzwolona…G 20,tyt., 1
Góra Karmel [Karmel], masyw górski w Palestynie; miejsce zamieszkania proroka
Eliasza…E 9,3
Górnicki, Łukasz [Górnicki], humanista renesansowy, poeta, pisarz polityczny…
G 25,tyt., 1
Granata zob. Grenada
Graz [Grac], miasto w Austrii , miejsce urodzenia matki autora…N 8a,43
Grecja [Grecyja], starożytne państwo…A 7,10; B 20,9; C-Ć-K 26,33; D 16,80;
E 19,tyt., 3; H-Ch 13,tyt., 1; T 36,26
Graeca fides (‘grecka wiara’)…R 31,3
grecki język…I-J 18c,7
greckie miasto…A 7,tyt.
Grecy…R 21,12, 40; S-Ś 160,114
Grenada [Granata], państwo na wyspach Morza Karaibskiego, w czasach autora zależne od Francji …D 16,442
Grenlandia [Grenlandyja], wyspa historycznie położona w Europie; miejsce, gdzie
znajduje się wulkan…B 11b,11
Grodzka zob. Kraków / ulice
grudzień zob. kalendarz / miesiące
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Gryzonia, kanton w szwajcarskich Alpach, w cczasach autora należała do Związku
Szwajcarskiego…W 31,29
Gusmán de Alfarache [Gusman], bohater powieści pikarejskiej Mateo Alemana…
G 42,tyt., 1
Gwastyka zob. Huasteca
Gwatemala, kolonia hiszpańska (część tzw. Nowej Hiszpanii) w Ameryce Środkowej…D 16,444
Halzackie Księstwo zob. Holsztyn
Hamilkar Barkas [Amilkar], kartagiński wódz i polityk…M 41b,12
Hanizbe zob. Hyanisbe
Hannibal [Annibal], kartagiński wódz i polityk…H-Ch 21a,8; M 41b,13
Annibalowe dzieła…L-Ł 50,6
Haur
Haur, Bernard [Bernat Haur], brat autora, dominikanin…B 12,tyt.
Haur, Jakub Kazimierz, autor…Tytuł; N 8a,tyt., Supl. 2 [autor]; Eph., tyt.; podpis autora po Err.
Haurowa
Haurowa, Agnieszka z Formankiewiczów [Agnieszka Haurowa], druga żona
autora…E 11a,tyt.,25
Haurowa, Izabela z Bielskich [Izabela Bielska], pierwsza żona autora…N 8b,25,
26
Hefajstion / Hefestion [Efestyjon], przyjaciel Aleksandra Wielkiego, jeden z dowódców podczas wyprawy na Wschód…H-Ch 21a,15
Hegla [Egla], wulkan w południowo-zachodniej części Islandii…B 11b,9; E 5,1, 9
Helena [Helena], mit., królowa Sparty, bohaterka Iliady Homera…A 7,8; H-Ch
13,tyt., 1, 8
Helikon, masyw górski w środkowej Grecji (południowo-zachodnia Beocja); mit.
siedziba Muz
helikońskie muzy…M 79,tyt., 1
Helweci [Helweci], mieszkańcy Związku Szwajcarskiego…W 31,29
Helżbieta zob. Elżbieta
Hera zob. Junona
Herakles zob. Herkules
Heraklit, joński filozof przyrody…M 8b,35
Herkules, mit., heros…H-Ch 18,1, 3; W 38,25
Herod Wielki [Herod], namiestnik Galilei; z jego polecenia odbyła się tzw. rzeź niewiniątek…H-Ch 19,tyt., 1
Hestia zob. Westa
Hiacynt, mit., młodzieniec spartański, ukochany Apolla…P 11,10
Hieruzalem zob. Jeruzalem
Hiob [ Job], bibl., tytułowy bohater jednej z ksiąg Starego Testamentu; Bóg doświadczał go, zabierając mu wszystkie dobra…I-J 28,tyt., 1; T 25,13
Hippokrates [Hipokrat], lekarz grecki, twórca zasad etyki lekarskiej i nauki o temperamentach…L-Ł 23a,16
Hiszpani zob. Hiszpanie
Hiszpania [Hiszpanija], państwo, monarchia…B 12,10; G 28b,3; I-J 18c,18
hiszpańska królowa…K 67,15
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hiszpańska powaga…H-Ch 33,2marg.
hiszpańska przewaga…D 16,399
hiszpański król…H-Ch 33,tyt., 4; O 44,33
hiszpański majestat…H-Ch 33,1
hiszpańskie królestwo…D 16,77
hiszpańskie księgi…I-J 18c,13
hiszpańskie państwo…I-J 6,9
hiszpańskie wojsko…I-J 6,13; W 31,36
Hiszpanie [Hiszpani]…C-Ć-K 30,13; D 16,301, 401; K 15,5; P 68,13; W 31,21
Holandia [Niderlandy], protestanckie Niderlandy Północne…D 16,80
olenderska kraina…O 44,tyt.
olenderskie bydło…C-Ć-K 1,3
Holendrzy [Olendrzy, Olendrowie]…O 44,1; P 68,15
olenderskie sukna…O 44,23
Holofernes [Holofern], bibl., postać z Księgi Judyty, dowódca oddziałów Nabuchodonozora oblegających Betulię…I-J 33,3
Holsztyn / Księstwo Holsztynu [Księstwo Halzackie], kraina historyczna w północnych Niemczech, księstwo (od 1474)…S-Ś 160,98
Homer, poeta grecki, epik…W 38,28
Huasteca [Gwastyka], region w Meksyku…D 16,442
hugenoci [hugonoci], wyznawcy kalwinizmu we Francji…O 44,7
Hyanisbe [Hanizbe], lit., postać z łacińskiego poematu alegorycznego Johna Barclaya
Argenida…A 38,5
Ianuarius zob. kalendarz / miesiące / styczeń
Ikar [Ikarus, Ikariusz], mit., syn Dedala, z którym na skrzydłach sporządzonych
z piór i wosku uleciał z Krety…I-J 19,tyt., 1; P 115b,4; 157,13
Indyja, indyjski, indyński zob. Ameryka
Inflanty, kraina historyczna nad Zatoką Ryską i Fińską
inflandskie krainy…P 71a,25
Innocenty XI [Innocencyjus XI], papież…S-Ś 160,1318a
Irlandczycy [Irlanci], mieszkańcy Irlandii…B 28,3
Islandia [Islandyja], kraj z wulkanem…B 11b,9; E 5,tyt., 3
Izaak, bibl., patriarcha…T 25,15
Izabela I Kastylijska [Izabella], królowa Kastylii i Leonu; sfinansowała pierwszą wyprawę Kolumba…K 67,15
Izajasz [Izaijasz], bibl., prorok…S-Ś 7,10
Izrael, bibl., starożytne ziemie podarowane Żydom przez Jahwe…S-Ś 1,4; 7,9; T 25,3
Izraelici [Izraelitowie]…S-Ś 3a,12; W 40,1marg.
izraelski król…D 10,1; T 25,tyt.
izraelski lud…S-Ś 160,1195
izraelski zakon…A 49,3
izraelskie wojsko…W 40,1
Jakub
Jakub, bibl., patriarcha…T 25,14
Jakub Większy (z Composteli), św., apostoł, patron autora…I-J 6,1
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Jan

Jan II Kazimierz Waza, król Polski…M 72,2; 73,5; W 39c,tyt., 5
Jan III Sobieski [ Jan Trzeci, Wielki Jan], król polski…I-J 8,tyt., 1, 6; K 50 II,tyt.;
N 8a,29; R 14,11; W 15,7
Jan Chrzciciel, św. …G 29f 12; S-Ś 160,1175
Jan Kanty, św., związany z Akademią Krakowską…A 10,11marg.; 10,12
Jan Kapistran, św., włoski franciszkanin; przestrzegał Kazimierza Jagiellończyka
i polski lud przed herezją i zbytkami życia doczesnego…K 9,tyt., 1, 10
Japonia [ Japonija], państwo w Azji…R 41,60
Japończycy [ Japoni], mieszkańcy Japonii…R 41,61marg.
Jarosław, miasto w ziemi przemyskiej; zniszczone przez Szwedów…S-Ś 160,1413
Jerozolima [Hieruzalem], miasto w Ziemi Świętej, w czasach autora pod panowaniem Imperium Osmańskiego…G 20,1; L-Ł 19,32
Jerozolimska Świątnica…S-Ś 7,tyt.
jerozolimski / jeruzalemski Grób…L-Ł 50,17; X-Ks 10,tyt., 9
Job zob. Hiob
Jonasz, bibl., prorok izraelski…I-J 29,tyt., 1, 3
Jowisz
Jowisz/Jupiter, mit., ojciec bogów i ludzi, bóg nieba, utożsamiany z greckim
Zeusem…P 42,11
jowiszowe nowiny…P 51,4
Jowiszów syn zob. Perseusz
Jowisz, planeta…I-J 30,1; P 32b,5
Jozue, bibl., przywódca Izraelitów podczas ich wędrówki do Ziemi Obiecanej…
S-Ś 160,1195; T 25,11
Józef z Nazaretu, bibl., św., mąż Maryi, matki Jezusa…I-J 31a,tyt., 1; 31b,1, 41; T 25,15
Judasz Iskariota [ Judasz], bibl., jeden z dwunastu apostołów; wydał Jezusa arcykapłanom…C-Ć-K 37a,22; I-J 32,tyt., 1; N 134b,19; W 13,10
judaszowska zdrada…W 13,15
Judyta, bibl., podstępem zabiła Holofernesa, dowódcę wojsk okupujących Betulię
…D 6a,3; I-J 33,tyt., 1, 1marg.; K 5c,13; S-Ś 160,1191; 160,1191marg.
Jukatan [ Jukata], półwysep w Ameryce Środkowej…D 16,445
Junona, mit., małżonka Jowisza, królowa niebios, utożsamiana z grecką Herą…
B 20,10
Jupiter zob. Jowisz
Kacper [Kasper], bibl., jeden z trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać
pokłon narodzonemu Jezusowi…G 43,5
Kain [Kajm, Kaim], bibl., syn Adama i Ewy; zabójca swego brata, Abla…A 1,2;
D 51,15; P 67b,31
Kajmowskie serce…S-Ś 160,412
kalendarz
dni tygodnia
poniedziałek…K 50 V,tyt.; P 32b,2
wtorek…K 50 VI,tyt.; P 32b,3
środa…K 71gg,2; P 32b,4
czwartek…K 50 I,tyt.; P 32b,5
Wielki Czwartek…K 73,15; W 13,tyt.
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piątek…D 16,556; P 32b,6
piątkowe śpiewanie…P 25,1
sobota…K 50 III,tyt.; S-Ś 145b,7
niedziela…B 21,6; D 43b,1; K 50 IV,tyt., 2; O 46,2; P 32b,1; R 16,tyt.;
S-Ś 82,1; 122,1
niedzielne śniadanie…P 25,2
miesiące
styczeń [Ianuarius]…S-Ś 107,1; 160,1318[a]
luty…L-Ł 58,1
marzec…M 23a,1; 23b,1; 44,1; U-W 27b,9
marcowy śnieg…Z-Ż-Ź-S 44c,23
kwiecień [Aprilis]… G 29b,1; K 85,1; Err., podpis
kwietniowy śnieg… Z-Ż-Ź-S 44c,25
maj…A 54,8; M 30,1; K 62a,1; M 4,4; Z-Ż-Ź-S 1b,1
czerwiec…C-Ć-K 40,1; G 29f,12; L-Ł 11,1; S-Ś 72,2; W 54,1
lipiec…G 29k,5; L-Ł 39,1; S-Ś 160,84; W 54,1
sierpień…S-Ś 34,1; 160,157; W 54,1
wrzesień [September]…K 50,tyt.; 50 II,tyt.; 50 III,tyt.; 50 VI,tyt.; S-Ś
160,655; W 47,1
październik…P 17,1; S-Ś 160,895
listopad…L-Ł 41,1; S-Ś 160,837
grudzień [December]…E 11b,1; G 35,1; R 16,tyt.; S-Ś 72,2; Z-Ż-Ź-S 44a,7
kalwin, synonim innowierca…H-Ch 17,45; 21b,8; O 44,6
kalwińska wiara…H-Ch 32,tyt., 1
kalwińska złość…B 28,18
kalwiński hetman…H-Ch 21b,tyt.
Kamieniec Podolski, miasto na Ukrainie, słynna twierdza…C-Ć-K 32,tyt.; E 6,13;
K 5a,tyt., 1; 5b,tyt., 1; 5c,tyt., 1; 9,7, 17
Kandia [Kandyja], miasto portowe na Krecie, w czasach autora należała do Rzeczpospolitej Weneckiej…W 7,12
kandyjskie (ziemie)…W 7,13
Kara Mustafa [Kara Mustafa], wielki wezyr Imperium Osmańskiego…W 15,tyt.
Karol
Karol I Stuart [Karol Stuart], król Anglii i Szkocji; został obalony przez poddanych i ścięty…B 28,8
Karol V Habsburg [Karol Wielki Piąty], cesarz, król Hiszpanii jako Karol I…
K 15,tyt., 1, 9; M 41b,21
Karol XII Gustaw Wittelsbach [Carolus], król Szwecji…S-Ś 160,tyt., 156,
1094[a], 1095
Kartagina, miasto w północnej Afryce, odwieczny wróg Rzymu
Kartagińczycy [Kartageńczykowie]…C-Ć-K 30,7
kartagiński król…M 41b,12
Kasper zob. Kacper
Kastriota, Jerzy [Skanderbek], albański bohater narodowy…S-Ś 42,1; 160,121
Kaszuby, region w północnej Polsce
kaszubskie granice…P 71a,30
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katolik…N 93,2; O 44,29
katolicka wiara…D 16,85; H-Ch 33,3; R 41,28
katolicki kościół…H-Ch 17,5; R 41,tyt.
katolicki król…H-Ch 33,tyt.
rzymska pobożność….D 16,472
rzymska święta wiara…D 16,85; E 17,10; I-J 9b,tyt.; K 5b,2; P 71a,7; 71b,2;
R 41,tyt., 1; S-Ś 160,54, 78, 607, 1338
rzymski katolik…O 44,29
rzymski kościół…H-Ch 17,6; K 52,1; L-Ł 50,14; M 71,21; S-Ś 160,1468
rzymski obrzęd…K 52,tyt.; R 31,5; S-Ś 160,604
rzymski pasterz, tj. papież…S-Ś 160,1318marg.
Kazimierz
Kazimierz zob. Kraków / dzielnice
Kazimierz Dolny, miasto w ziemi lubelskiej; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,1423
Kazimierz Jagiellończyk [Kazimierz święty], św., patron Polski i Litwy, kanonizowany w roku 1604…K 23,tyt., 1
Kilwa Kisiwani [Quiloa], (port. Quíloa) wyspa u wybrzeży Tanzanii, we wschodniej
Afryce…D 16,293
Klaudiusz Marcellus, Marek [Marcellus, Marcellijus], (Marcus Claudius Marcellus)
wódz rzymski, konsul (222, 215, 214, 210, 208 p.n.e.)…H-Ch 21a,18; M 41b,18
Kleopatra VII [Kleopatra], ostatnia królowa Egiptu z dynastii Ptolemeuszów…C-Ć-K 23,tyt., 1, 8; H-Ch 20,14
Kleparz zob. Kraków / dzielnice
Kliszów, miejscowość w Małopolsce; miejsce przegranej bitwy Augusta II z Karolem
Gustawem…S-Ś 160,81
Klorynda, lit., postać z poematu Torquata Tassa Jerozolima wyzwolona…K 31,tyt.,
1,7,11
Kochanowski, Jan, polski poeta renesansowy…K 34,tyt., 1
Kochowski, Wespazjan [Wespazyjan Kochowski], historyk i poeta barokowy…
W 9,tyt., 14, 29
Kolumb, Krzysztof [Krzysztof Kolumbus], włoski podróżnik w służbie królowej
hiszpańskiej, który jako pierwszy dotarł drogą morską do Ameryki…C-Ć-K
27,1; D 16,399; K 67,tyt., 1
Kongo, historyczne królestwo w środkowo-zachodniej Afryce…D 16,294
Koniecpolski, Stanisław, hetman wielki koronny; pod jego dowództwem służył Bernat Haur, brat autora…B 12,15
Konstancja Habsburżanka [Konstancja], królowa Polski i Szwecji, żona Zygmunta
III Wazy…N 8a,44
Konstantyn I Wielki [Konstantynus], wódz i cesarz rzymski, reformator państwa
…S-Ś 160,1207
Konstantynopol zob. Stambuł
Kopernik, Mikołaj, polski uczony, twórca teorii heliocentrycznej…K 49,tyt., 1
Koran [Alkoran], święta księga islamu…H-Ch 28,10; M 3,5; T 36,10
Kornelia Młodsza [Kornelia], córka Scypiona Starszego, matka trybunów ludowych:
Tyberiusza i Gajusza Semproniuszy Grakchów; wzór matrony…D 6a,4
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Korneliusz Scypion
Korneliusz Scypion Afrykański Młodszy [Scipio], (Publius Cornelius Scipio
Aemilianus Africanus Minor), wódz rzymski z okresu III wojny punickiej,
konsul (147, 134 p.n.e.)…C-Ć-K 48,11
Scypion Afrykański Starszy (Publius Cornelius Scipio Africanus Maior), [Scypijo], wódz rzymski z okresu II wojny punickiej…H-Ch 21a,8, 18
Korona, koronny (także w odniesieniu do ludzi) zob. Polska
Korsyka [Korsyk], wyspa na Morzu Śródziemnym, w czasach autora należała do Republiki Genui…W 31,27
Kortynowie / Cortini [Kortynowie], rodzina krakowska pochodzenia włoskiego,
krewni Agnieszki Haurowej, drugiej małżonki autora…E 11a,17
Kostka-Napierski, Aleksander [Kostka Napierski], przywódca powstania chłopskiego na Podhalu (1651)…K 54,tyt., 1, 21
Kozacy, społeczność o charakterze militarnym zamieszkująca obszary Zaporoża…
K 57,1, 9; S-Ś 160,1380; W 39c,tyt., 33
kozackie bunty…S-Ś 160,1064[a], 1065
kozackie chorągwie…K 50 I,151
kozackie stratajemy…K 57,tyt.
kozackie wojny…S-Ś 160,19, 1351
mołojec, młody Kozak…K 54,4; W 40,20
Krak [Krakus], leg., władca Polaków, założyciel Krakowa…P 71a,5
Kraków…B 7b,tyt.; D 16,476; H-Ch 22,16; K 50,tyt.; 50 III,46a; 50 V,68a; 54,tyt., 1,
9, 14; R 16,tyt.; 16,tyt.; S-Ś 44c,tyt., 7; 160,tyt., 152[a], 153,
281, 482[a], 491, 499, 536[a], 559, 763, 806, 807, 848[a],
950, 1318[a]
dzielnice
Kazimierz…S-Ś 160,789
Kleparz…D 16,476
Krzemionki [Krzemyki]…K 54,17
Piaski [Piasek]…K 24,47marg.
Wesoła…S-Ś 160,848[a]
ulice
Grodzka…S-Ś 160,281
Sławkowska…S-Ś 160,281
krakowscy mieszczanie / mieszczany…K 50 V,16a,21
krakowska akademija…A 10,tyt.
krakowska armata…S-Ś 160,784a
krakowska chorągiew…K 50 I,40
krakowska fara…S-Ś 3a,20; 3b,tyt.; 160,197
krakowski konwent…K 24,45
krakowski kościół…B 7b,1
krakowski kraj…S-Ś 160,164a, 841
krakowski krzak…K 50 V,74
krakowski prałat…K 50 II,8
krakowski prymas…H-Ch 22,tyt.
krakowski rynek…K 50 V,tyt.; S-Ś 160,768
krakowski sędzia…A 22,tyt.
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krakowski wojski…W 9,tyt.
krakowski zomek…K 50 I,194[a], 195; S-Ś 160,622[a], 623, 632[a], 633
krakowskie cechy…K 50 I,59marg.
krakowskie miasto…K 50 V,12,758
krakowskie województwo…W 36,tyt., 1
zob. Wacław, św.
Krassus, Marek Licyniusz [Krasus], (Marcus Licinius Crassus) polityk i wódz rzymski,
triumwir, konsul (70 i 55 p.n.e.)…H-Ch 21a,18
Kreczykowie, rodzina, krewni Agnieszki Haurowej, drugiej małżonki autora…
E 11a,16
Kreta, wyspa grecka
kreteńska królewna zob. Orystelle
Krosno, miasto na Podkarpaciu; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,1427
Królestwo Polskie zob. Polska / Korona
Krym / Półwysep Krymski, półwysep na Morzu Czarnym, w czasach autora należał do Chanatu Krymskiego zależnego od imperium Osmanów…A 25,4;
55,7; B 12,19; C-Ć-K 26,32; E 4,24; K 5c,17; M 71,6, 14
Tauryda [Tauryka], nazwa starożytna…H-Ch 27,1; W 40,3
Krymczacy [Krymczycy], lud turecki zamieszkujący Krym…A 55,10; S-Ś 90b,14
krymska moda [moda po krymsku]…S-Ś 102,19
Krzemionki / Krzemyki zob. Kraków / dzielnice
Krzywonos, Maksym [Krzywonos], jeden z głównych przywódców powstania
Chmielnickiego…R 31,32
Ksenofont, pisarz i historyk grecki…X-Ks 3,1
Ksenokrates z Chalcedonu [Ksenokrates], grecki filozof…C-Ć-K 48,17; X-Ks 4,1
Kserkses I [Kserkses], król perski…X-Ks 5,1
Księstwo Halzackie zob. Holsztyn
Kub / Kup zob. Kupidyn
Kucko zob. Cuzco
Kujawy / kujawskie ziemie, kraina geograficzna…P 71a,20
kujawska karbaryja…N 8a,21
Kupidyn [Kupido, Kub, Kup], mit., bożek miłości…C-Ć-K 31,tyt., 1; 48,21; K 77,1;
M 32,4; U-W 10,7
Kurcjusz
Kurcjusz, Marek [Kurcyjusz], (Marcus Curtius) mit., bohater rzymskiej legendy…K 80,tyt., 1, 12
Kurcjusz Rufus, Kwintus [Kurcyjusz Kwintus], (Quintus Curtius Rufus) historyk rzymski…K 81,tyt., 1
Kurdwanowski, Jan Franciszek [Kurdwanowski], ceniony kaznodzieja…K 50 II,9
Kurlandia [Kurlandyja], kraina historyczna w Europie północnej, obejmująca część
dawnych Inflant…N 8a,41; S-Ś 160,tyt., 575
Kwersyja zob. Quierzy-sur-Oise
kwiecień, kwietniowy zob. kalendarz / miesiące
Kwinsaj zob. Quinsai
Latona / Leto [Lotona], mit., matka bliźniąt: Apollona/Apollina i Artemidy/Diany,
utożsamianych ze słońcem i księżycem…L-Ł 47,tyt., 1, 3, 5, 21
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Lech, leg., założyciel państwa polskiego…P 71a,5
Leopold I Habsburg [Leopold cesarz], cesarz, król Niemiec; zwrócił się do Jana III
Sobieskiego o pomoc w walce z Turcją…L-Ł 29,1
Libein, lit., postać z romansu Hieronima Morsztyna Historyja ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy…B 4,4
Libia [Libija], protektorat osmański w Afryce Północnej…D 16,170, 294
Licja [Licyja], kraina w Azji Mniejszej…D 16,169
Lidia [Li‹d›yja], historyczna kraina w zachodniej Azji Mniejszej…D 16,170
lipiec zob. kalendarz / miesiące
listopad zob. kalendarz / miesiące
litewski zob. Litwin, Litwini
litewski zob. Wielkie Księstwo Litewskie
Litwa zob. Wielkie Księstwo Litewskie
Litwin, Litwini
litewski książę…K 23,2
litewska mężność…P 59,4
Lizbona, stolica Portugalii, miejsce akcji poematu Samuela Twardowskiego Nadobna
Paskwalina…P 11,6
Loango, królestwo historyczne w Afryce (dziś: tereny Kongo)…D 16,294
Loreto, miejscowość we Włoszech, miejsce kultu maryjnego
Loretański Domek [Loret Domek]…L-Ł 44,tyt., 1, 33
zob. Niebieski Loret
Lotona zob. Latona
Lublin, miasto we wschodniej Rzeczpospolitej; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,1411
lubelski kraj…S-Ś 160,1275
Lubomirski, Jerzy Sebastian [Lubomirski], hetman wielki koronny…W 39c,21
Lucyfer [Lucyper], bibl., jeden z upadłych aniołów…H-Ch 17,42; L-Ł 49,tyt., 1;
Q-Kw 13,2
Ludwik XIV [Ludwik Czternasty], król Francji…L-Ł 50,1
Lukka [Luka], miasto w środkowych Włoszech…W 31,26
Lukrecja [Lukrecyja], mit., córka Spuriusza Lukrecjusza Tricypityna, samobójczyni
…L-Ł 57,tyt., 1
Luter, Marcin [Marcin], niemiecki reformator religijny…L-Ł 57,1
luteranizm [luterska wiara, luterstwo]…L-Ł 14,2; 57,tyt.; N 93,2; S-Ś 160,149
luterski prorok…L-Ł 58,3
lutrzy, (pogardliwie) wyznawcy luteranizmu…H-Ch 17,45; L-Ł 57,1; O 44,7
luty zob. kalendarz / miesiące
Lwów, miasto na Ukrainie; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,1077,
1078marg., 1081, 1374[a],
lwowska rezolucyja…S-Ś 160,1374[a]
lwowski okup…S-Ś 160,1402marg.
lwowskie miasto…S-Ś 160,1375
łacina / łaciński język…Przedm.3 61; I-J 18c,7; M 21,1; Q-Kw 14,1
łacińska przemowa…K 50 II,9
łacińskie wiersze…Przedm.2 21
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Łańcut [Łańcut, łańcuckie miasto], miasto na Podkarpaciu; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,734, 1415
Łopaccy, rodzina zasłużona dla Krakowa…H-Ch 22,12
Łopacki, Jacek [Hijacynt Łopacki], burmistrz Krakowa…H-Ch 22,tyt., 7
Łysa Góra, góra Ślęża, zwana też Sobótką, najwyższy punkt Przedgórza Sudeckiego; leg., miejsce spotkań bab (czarownic)…B 1,1; C-Ć-K 36b,14; G 22d,tyt., 1;
K 51b,25; M 51,11; N 51,2; R 27c,1; W 3,17
Łyszczyński, Kazimierz [Łyszczyński], szlachcic skazany za ateizm na śmierć…
L-Ł 61,tyt., 1
Macedończycy [Macedoni], mieszkańcy Macedonii, regionu geograficzno-historycznego, w czasach autora pod panowaniem tureckim…D 16,81
macedoński król zob. Filip II Macedoński
Machiavelli, Niccolò [Machiawel], florencki historyk, dyplomata, autor traktatu
Książę…M 2,tyt., 1, 3, 13
Maciej [Maciek], pospolite w XVII w. imię chłopskie…W 57,24
Magielona, lit., bohaterka romansu rycerskiego Historyja o Magielonie, królewnie nea
politańskiej…M 6,tyt., 1
Mahomet, (Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib) prorok islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej; według chrześcijan fałszywy prorok
…M 3,tyt.,1; T 36,7
mahometanie [mahometańscy]…K 5b,6; L-Ł 50,21
mahometańska sekta…D 16,164
maj zob. kalendarz / miesiące
Majcher zob. Melchior
Malta, wyspa na Morzu Śródziemnym…W 31,27
manicheiści [maniste], wyznawcy herezji manichejskiej, systemu filozoficzno-religijnego przyjmującego dwoistą naturę bóstwa…H-Ch 17,52; O 44,7
Mantua, księstwo w północnych Włoszech (dziś: miasto w regionie Lombardia),
w czasach autora pod rządami rodu Gonzagów…W 31,25
Marcellijus, Marcellus zob. Klaudiusz Marcellus, Marek
Marcin z Tours [św. Marcin], św., biskup Tours, wcześniej rzymski legionista…C-Ć-K 50,2; S-Ś 123,1; 160,1174
Maria
Maria [Maryja], matka Jezusa…E 18,7; H-Ch 15,1; L-Ł 44,tyt.; S-Ś 3b,tyt.
Panna Przenaświętsza…E 13,9; L-Ł 44,16; S-Ś 129,28; Eph. 1,4
Maria Egipcjanka [Egipcyjaka], św. Kościoła katolickiego…D 6a,9; U-W
13,tyt., 6
Maria Magdalena [Magdalena], bibl., nawrócona przez Jezusa grzesznica…
D 6a,9
Marmaryka, kraina historyczno-geograficzna w Afryce Północnej (dziś: część Egiptu
i Libii)…D 16,298
Mars
Mars, mit., bóg wojny…Przedm.1 12,25, 44; A 50,7; D 16,361; G 23,5; K 62a,7;
M 22,1; P 36b,4; 42,9; 71b,9; S-Ś 91b,12; W 38,30
Marsowe nowiny…P 51,4
Marsowe szturmy…S-Ś 160,1496
Marsowy wtorek…P 32b,3
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Mars, planeta
Marsowe dzieła…P 39,1
Maryja zob. Maria
marzec, marcowy zob. kalendarz / miesiące
Matezuma zob. Montezuma
Maurowie [Maurowie], muzułmanie zamieszkujący Półwysep Iberyjski…D 16,296;
I-J 6,11
Mazurzy [Mazurowie], mieszkańcy Mazowsza…M 31,1; S-Ś 160,670
Mechioakan zob. Michoacán Meda
Meda, mit., żona Idomeneusa, władcy Krety…B 20,16
Media [Medyja, Meda], starożytne państwo Medów…D 16,563; T 36,26
Mediolan, miasto-państwo w północnych Włoszech
mediolańskie państwo…W 31,22
Medyterrańskie zob. Morza
Mehmed II Zdobywca [Mehmed], sułtan turecki; wsławił się zdobyciem Konstantynopola…M 36,tyt., 1, 17; W 15,tyt.
Meksyk, w czasach autora wicekrólestwo Nowa Hiszpania…D 16,441
Melchior [Majcher], bibl., jeden z trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon narodzonemu Jezusowi…G 43,5
Meleander, lit., jeden z bohaterów poematu alegorycznego Johna Barclaya Argenida
…A 38,5
Meluzyna, lit., bohaterka średniowiecznego romansu…M 34,tyt., 1
Merkury
Merkury [Merkuryjusz], mit., posłaniec bogów, bóg handlu i tytułowy bohater
dzieła…Tytuł (główny i powtórzony); Przedm.1 1, 21, 49, 69; 3 tyt.;
D 16,28[a], 361; G 23,6; M 43,27; S-Ś 160,1492
merkuryjuszowe nowiny…P 51,3
Merkury, planeta…Przedm.1 39; M 40,1; P 32b,4; 42,10
Michoacán [Mechioakan], region historyczny w Ameryce Środkowej (dziś: obszary
Meksyku)…D 16,443
Mikołaj, św., biskup Miry, patron dzieci, żeglarzy i rybaków…Przedm.3 35; M 71,18
Minerwa zob. Atena
Mogador [Magadaco], historyczne miasto-port w Afryce nad Oceanem Atlantyckim (dziś: obszary Maroka)…D 16,292
Mogołowie [Mogorowie], muzułmańscy potomkowie Tamerlana, od XVI w. rządzący Indiami…H-Ch 17,23; I-J 6,12
Moguncja [Mogoncyja], (łac. Mogontiacum) miasto w Niemczech; poddało się Szwedom w czasie wojny trzydziestoletniej…K 5b,16
Mojżesz, bibl., prorok…D 16,287; R 41,15; T 24,5; 25,11
Mojżeszowy krzyż…K 66,tyt., 1
mołojec zob. Kozacy
Monomotapa, historyczne państwo w Afryce (dziś: obszary Zimbabwe, Malawi,
Zambii, zachodniego Mozambiku i wschodniej Angoli)…D 16,293
Montezuma II [Matezuma], władca Azteków…D 16,462
Morea, nazwa Półwyspu Peloponeskiego w średniowieczu i wczesnej nowożytności
morejskie królestwo…W 7,14
Morsztyn, Stanisław [Stanisław Morsztyn], poeta i tłumacz, krewny Jana Andrzeja
Morsztyna, autor dzierżawił jego wieś …S-Ś 91,tyt.,25
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Morsztynowie, ród magnacki…N 8a,26; S-Ś 91,14
Morykoni, Bartłomiej [Morykoni], właściciel kamienicy w Krakowie…S-Ś 160,
848[a]
Morza
Bałtyckie Morze [Ocean Bałtycki]…M 70,7; P 71a,17
Czarne Morze [Czarne Morze]…A 55,3; P 71a,18
Czerwone Morze [Czerwone Morze]…D 16,287
Północne Morze [Morze Oceańskie]…B 28,4; M 70,tyt., 1; R 16,21
Śródziemne Morze [Medyterrańskie Morze]…M 70,8
Moskal, mieszkaniec Moskwy, tj. państwa moskiewskiego…M 72,13; P 113c,4
moskiewscy carowie…C-Ć-K 26,29; H-Ch 8,12; 17,17; N 8a,30
moskiewska wojna…S-Ś 160,1352
moskiewski komendant…M 73,tyt., 1, 13
moskiewski pan…R 31,29
moskiewski poseł…M 72,tyt., 1; N 8a,30
moskiewski zob. Moskal
moskiewski zob. Moskwa
Moskwa / Carstwo Rosyjskie/Moskiewskie [Moskwa]…A 25,4; D 16,79; S-Ś 160,21,
715, 1443; W 39c,tyt., 27
moskiewska granica…P 71a,29
moskiewski kraj…M 72,1
moskiewskie państwo…M 71,tyt.
Mucjusz Scewola, Gajusz [Scewola], (Caius Mucius Scaevola) leg., bohater rzymski
…S-Ś 16,tyt., 1
Multany / Muntenia [Multany], kraina historyczna w Rumunii, część Wołoszczyzny
(dziś: obszary Rumunii)…D 16,83
Murzyn, człowiek o ciemnej karnacji, także Arab lub Berber…C-Ć-K 13,8; D 16,309;
E 4,31; H-Ch 21b,7; K 31,7; 50 I,133; M 28,11; S-Ś 160,905; X-Ks 10,14
murzynek, obraźliwie o heretyku, barbarzyńcy…S-Ś 3b,6
Murzynka…K 31,14; M 28,11
murzyński język…I-J 18c,8
murzyński król…K 31,7
Mustafa I Szalony [Mustafa], sułtan turecki; przyjął poselstwo Krzysztofa Zbaraskiego (1622)…X-Ks 11,tyt.
Nankin [Ankwin], miasto we wschodnich Chinach, nad doliną Jangcy, dawna stolica
państwa…Q-Kw 11,13
Narcyz [Narcyzus], mit., młodzieniec zakochany we własnym odbiciu…N 22,tyt., 1
Nazaret, bibl. miasto, w którym mieszkał Jezus…L-Ł 44,tyt.
Neapol, miasto-państwo w Kampanii, w południowych Włoszech; Królestwo Nea
polu pod kontrolą Hiszpanii…B 11b,4; S-Ś 154b,tyt.
neapolitańska królewna…M 6,1
neapolitańskie królestwo…W 31,21
neapolitańskie państwo…B 11b,4; E 5,7
Neptun [Neptunus], mit., bóg mórz, utożsamiany z greckim Posejdonem…N 33,tyt., 1
Neron (Nero), cesarz rzymski, uczeń Seneki…S-Ś 26,1
Niderlandy zob. Holandia
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Niebo / Niebiosa, siedziba Boga, miejsce przebywania dusz zbawionych…A 4,2; 9,2,
5; 49,11; B 7a,4; C-Ć-K 43,18; E 8,18; G 11l,2; 24,2; 36a,14; H-Ch 15,6;
19,10; I-J 8,6; 34,18; K 28c,1; 52,1; L-Ł 22,8; 49,2; 50,26; M 9,18; 16b,4;
68,2; N 8b,30; 48,2; 73,8; P 4a,9; 4b,17; 30,8; 56a,34; 80,11; 89,18; Q-Kw
1,4; R 6a,1; 21,25; 37,8; S-Ś 44c,40; 103,18; 111,17; 115,3; 129,33; 135,24;
141,7; 142,8; 160,442, 570, 818, 1318, 1485; T 37,35; U-W 4,4
Niebieska chwała...U-W 13,11; W 13,19; 39a,8; Z-Ż-Ź-S 24,2; Eph. 3,14; 7,9;
8,6
Niebieska łaska…I-J 8,12
Niebieski baranek…A 26,2
Niebieski klejnot…L-Ł 44,11
Niebieski Loret…L-Ł 44,3
Niebieski raj…U-W 12,10
Niebieskie królestwo…E 17,13
Niebieskie prawo…P 56a,28
Niebieskie zasługi…D 10,12
niedziela, niedzielny zob. kalendarz / dni tygodnia
Niemcy
Niemcy, księstwa niemieckie pod panowaniem Habsburgów
niemieccy żołnierze…W 15,29
niemiecka szarża…S-Ś 161,11
niemiecki język [po niemiecku, z niemiecka]…D 14,3; I-J 18c,19
niemiecki naród…N 73,tyt.; W 40,13
niemieckie wojsko…T 37,1; W 31,36
Niemcy, mieszkańcy księstw niemieckich…P 68,13; R 39,11
niemiecka Rzesza…W 15,9
niemiecka (ziemia)…D 16,77
niemieckie kraje…B 12,10
Niemen, rzeka (dziś: na Białorusi, Litwie i w Rosji, w okręgu kaliningradzkim); główna rzeka Wielkiego Księstwa Litewskiego…Eph. 12,19
Niepołomice, miasto w Małopolsce; ucierpiało podczas wojen szwedzkich… S-Ś
160,737
Nietrzpielski, nazwisko wskazujące na pochodzenie drobnoszlacheckie…W 20,2
Nil, rzeka w Egipcie…D 15,2; E 4,5; W 40,66
Noe, bibl., patriarcha, budowniczy Arki…A 43,1; N 132,1
Norumbega [Norumberga], leg. miasto i nazwa krainy w Ameryce Północnej (dziś:
obszary Nowej Anglii)…D 16,441
Norymberga, miasto w Niemczech, w Bawarii
norymberskie tuzy…P 62,19
Nowy Świat zob. Ameryka
Numidia [Numidyja], historyczne państwo Berberów w północnej Afryce…D 16,295
Ocean Bałtycki zob. Morza / Bałtyckie Morze
Oceańskie Morze zob. Morza / Północne Morze
Odrowąż, Jacek [ Jacek święty], św., dominikanin, misjonarz…K 24,44
olenderski zob. Holandia
olenderski zob. Holendrzy
Olendrzy / Olendrowie zob. Holendrzy
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Oliwa, dzielnica Gdańska, w czasach autora wieś klasztorna
oliwskie traktaty [pakta oliwskie]…S-Ś 160,tyt., 1127
Oliwer, lit., bohater romansu barokowego Nadobna Paskwalina Samuela Twardowskiego…P 11,3
Opatowiec, miasto nad Wisłą (dziś: w województwie świętokrzyskim)…S-Ś 160,1277
Orfeusz, mit., muzyk i poeta…M 80,23; O 51,1
Orfeuszowe muzyki…W 9,28
Orlandus, bohater eposu rycerskiego Orland szalony Ludovico Ariosta…W 38,27
Orystelle [Orysteleczka], lit., bohaterka romansu Hieronima Morsztyna Alfonsa,
książęcia ateńskiego, i Orystelle, królewny kreteńskiej, miłość śmiercią okrutną zapieczętowana…O 52,tyt., 1
Osman II [Osman], sułtan Imperium Osmańskiego; jego wojska zostały pobite pod
Chocimiem (1621)…C-Ć-K 28,3; X-Ks 11,tyt.
Otomia [Ottomija], kraina historyczna w Ameryce Północnej zamieszkana przez
rdzenną ludność Otomi (dziś: obszary Meksyku)…D 16,443
Ottomani, władcy Imperium Osmańskiego…C-Ć-K 26,21; 28,10
Otton I Wielki [Otton], król niemiecki, święty cesarz rzymski…A 17,2
Owidiusz, (Publius Ovidius Naso) poeta rzymski, autor Metamorfoz / Przemian…
A 23,5; N 22,2marg.
Palej, Semen [Palej], przywódca Kozaków w powstaniu przeciwko Rzeczypospolitej
…K 57,1
Palestyna, kraina geograficzna na Bliskim Wschodzie…D 16,98; W 40,4
palestyńska Galilea…L-Ł 44,tyt.
palestyńskie państwa…E 9,3; L-Ł 44,tyt.
Pallada zob. Atena
Pankwin zob. Pekin
Panna Przenaświętsza zob. Maria, matka Jezusa
Parma, miasto-państwo w północnych Włoszech, Księstwo Parmy…W 31,25
Parnas, góra w Fokidzie, w Grecji środkowej, część łańcucha gór Pindos; mit., siedziba Apollona…M 79,17
Partowie, mieszkańcy Partii, krainy w Azji, położonej na południe od Morza Kaspijskiego; nazwa archaizująco nadawana Persom (właściwie: lud irański posiadający własne państwo od połowy III w. p.n.e. do roku 227)…R 21,40; S-Ś 160,114
Paryż, miasto nad Sekwaną, stolica Francji…K 71eee,2
paryjskie nowiny…K 37b,11
Paskwalina, lit., bohaterka romansu barokowego Nadobna Paskwalina Samuela
Twardowskiego…P 11,tyt., 1
Patardowie [Petardowie], rodzina, z której wywodziła się matka autora…N 8a,43, 46
Paweł Apostoł [Paweł święty], św., misjonarz i teolog…K 50 I,57
październik zob. kalendarz / miesiące
Pegu, miasto w środkowej Mjanmie (Birmie)…D 16,168
Pekin [Pankwin], stolica Chin…Q-Kw 11,13
Perseusz, mit., heros, który uratował Andromedę przed morskim potworem…A 23,3
Persja [Persyja], wschodnia monarchia, państwo pogańskie…D 16,168, 563
Persowie…C-Ć-K 26,27; H-Ch 17,23; I-J 25,16; P 68,16
Peru, wicekrólestwo Peru, kolonia hiszpańska w zachodniej części Ameryki Południowej…D 16,445
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Petardowie zob. Patardowie
Pęczalscy, rodzina, krewni matki autora…N 8a,46
Piaski / Piasek zob. Kraków / dzielnice
piątek, piątkowy zob. kalendarz / dni tygodnia
piekło, miejsce, gdzie dusze pokutują za grzechy…A 42,4; E 5,2; 15,5; H-Ch 32,2;
I-J 34,34; K 73,12; 71bbb,2; L-Ł 18,37; 61,7; M 9,18; 37,8; N 134b,20; O 34b,2;
P 29,tyt., 1, 11, 18; P 156,6; R 41,51; S-Ś 70,2; 129,32; 169,402, 1145; Z-Ż-Ź-S 47,31; 48b,9; 49a,6; 51,16; 86c,84, 176
Pigmeje [Pigmejczycy], lud afrykański charakteryzujący się niskim wzrostem…
P 35,tyt., 1, 7
Pińczów, miasto w województwie sandomierskim (dziś: w świętokrzyskim); ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,82, 723
Piotr, św., jeden z apostołów Jezusa…W 13,12
Piotrków Trybunalski [Piotrków], miasto w centralnej Polsce; ucierpiało podczas
wojen szwedzkich…S-Ś 160,1417
Pipanówna, Elżbieta, Formankowiczowa [Pipanówna], matka Agnieszki Haurowej,
drugiej małżonki autora…E 11a,14
Pitagoras [Pitagor], grecki matematyk i filozof; Diogenes Laertios pisał, że nie spożywał mięsa…C-Ć-K 27,3
Plejady [Pleiades], mit., nimfy przemienione w gwiazdy…P 44,1
Podole, kraina geograficzna na Ukrainie i w Mołdawii, w obrębie Korony Królestwa
Polskiego…I-J 25,23; K 5a,1marg.
podolski kraj…I-J 25,8
podolskie (ziemie)…P 71a,22
Pokucie, kraina historyczna na Ukrainie, w obrębie Korony Królestwa Polskiego…
P 71a,23
Polak, Polacy
Polak…E 8,7; I-J 18c,15; P 68,1; S-Ś 64,11
polscy ludzie…S-Ś 160,753, 765
polski król…Tytuł 2; I-J 8,tyt., 1; 25,tyt., 7; K 50 IV,tyt., S-Ś 160,1466[a], 1467;
W 15,7; 39c,tyt., 6; X-Ks 11,tyt.
polski królewicz…K 23,2
polski naród…P 71a,13; S-Ś 160,55
polski patron…K 23,tyt
polskie chorągwie…W 39c,13
polskie damy…P 81b,7
polskie wojska…C-Ć-K 28,12; W 15,6, 22
Polcinella zob. Pulcinella
Poliarch, lit., jeden z bohaterów łacińskiego poematu alegorycznego Johna Barclaya
Argenida…A 38,9, 15
Polska [Polska / Królestwo Polskie / Korona Polska / Rzeczpospolita], państwo w Europie, część Rzeczpospolitej Obojga Narodów…Przedm.1 2, 56;
A 10,21; 22,tyt., 42,2; B 12,12; C-Ć-K 11,8; D 16,78; H-Ch 22,15;
I-J 9b,tyt., 26; 25, 25,27, 34,27, 34; K 5a,13; 9,tyt., 4, 8, 12, 15; 23,17;
50 I,5, 146; 50 IV,5; M 41b,31; 62b,11; 67b,11; 72,3, 12; N 8a,28,
33; O 44,23, 25; 54b,tyt., 4; P 71a,tyt., 1; 71b,tyt., 1, 16; 81b,7; 92,2;
Q-Kw 3,3; R 31,22, 32; 37,tyt., 1; S-Ś 160,tyt., 4,53, 292[a], 303, 308,
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475, 518, 530, 563, 577, 636, 882, 930, 942, 1069, 1135, 1137, 1306,
1318, 1368, 1461, 1578; U-W 17,26; W 9,30; 36,17; 39c,1marg.;
39b,12; 39c,3, 11, 16, 24, 45; 40,32; X-Ks 11,23, 29
polska forteca…K 5a,tyt.
polska pompa…K 50 I,161
polska reformacyja, prawne zabezpieczenie majątku żony…P 81b,4
polski język [po polsku]…D 18a,2; K 30,3
polski spichlerz…U-W 17,7
polski strój…K 50 V,3; P 68,tyt.
polski świat…P 39,13; S-Ś 14,tyt.
polski tron…K 50 I,19
polski znak (astronom.)…M 50b,4
polskie dzielnice
Kujawskie…P 71a,20
Małopolska [Mała Polska]…P 71a,20
Mazowsze…P 71a,20
Wielkopolska [Wielka Polska]…P 71a,20, 29; S-Ś 160,1435;
W 36,18
polskie kraje…S-Ś 160,166
polskie miasto…S-Ś 160, tyt.,
polskie państwo…U-W 17,tyt.
polskie pieniądze…S-Ś 160,517
polskie sejmy…S-Ś 160,851
Korona, Królestwo Polskie, część Rzeczpospolitej Obojga Narodów…A 54,11;
K 23,22; P 71a2,marg.; Q-Kw 3,11; S-Ś 160,636, 884, 1064[a],
1318[a], 1324, 1374[a], 1472; W 36,26; 39b,8, 10; 39c,39; X-Ks
11,20, 30
koronna mapa…P 71a,24
koronne miasto…S-Ś 160,tyt.; T 20,tyt.
koronne państwa…I-J 9b,tyt.
koronne pospolite ruszenie…P 85,tyt.
koronne rządy…S-Ś 91,21
koronne urzędy…K 50 V,7
koronne wakanse…U-W 1,tyt.
koronne województwo…W 36,tyt.
koronne wojsko…Q-Kw 3,tyt.; W 39c,21
koronny komisarz…A 22,tyt.
koronny pan…K 50 I,158
koronny senator…I-J 9a,tyt.
koronny statut…G 34,4
koronny trybunał…T 30a,tyt.
koronny urzędnik…I-J 9b,tyt.
koronny ziemianin…S-Ś 90b,tyt.
Pomona [Pomena], mit., bogini ogrodów, sadów i drzew owocowych…B 20,17
Pomorzanie, mieszkańcy Pomorza Przedniego, które od połowy XVII w. znajdowało
się pod władzą Szwecji
pomorscy żołnierze…S-Ś 160,949

INDEKS

879

Pomorze, Pomorze Gdańskie wchodzące w skład Prus Królewskich (Prus Polskich)
pomorska kraina…S-Ś 160,1224
pomorskie (ziemie)…P 71a,22
Pompejusz, (Cnaeus Pompeius Magnus) rzymski wódz i polityk, konsul (70, 55, 52
p.n.e.)…H-Ch 21a,19
poniedziałek zob. kalendarz / dni tygodnia
Pop Jan [Pop Jan], mit., władca królestwa chrześcijańskiego, umiejscawianego w Etiopii…H-Ch 17,23
Portugalczycy [Portugali]…C-Ć-K 30,17; D 16,301, 402
Portugalia, państwo w Europie…C-Ć-K 30,17marg.
portugalskie państwo...D 16,79
Posejdon zob. Neptun
Północne Morze zob. Morza
Półwysep Krymski zob. Krym
Prusacy, mieszkańcy Prus Książęcych
pruski żołnierz…W 39c,25
Prusy, krainy historyczne
Prusy Królewskie [Prusy], ziemie przyłączone do Polski po wojnie trzynastoletniej postanowieniami pokoju toruńskiego (1466)…N 8a,42
pruski kraj…E 6,13
pruskie księstwo…P 71a,21
pruskie miasto…E 6,tyt.; T 20,tyt.
pruskie osady…S-Ś 160,1443
Prusy Książęce [Prusy], państwo utworzone po sekularyzacji zakonu krzyżackiego na mocy traktatu zawartego w Krakowie między Zygmuntem I Starym a jego siostrzeńcem, Albrechtem Hohenzollernem
(1525), do roku 1657 pozostawały lennem Królestwa Polskiego…
S-Ś 160,23; W 39c,tyt.
pruska wojna…S-Ś 160,1353
pruskie księstwo…P 71a,21
Pulcinella [Polcinella], postać z włoskiej commedia dell’arte…D 16,244a
Pyram [Pyramus], mit. i lit., babiloński kochanek Tyzbe, postać z Metamorfoz / Przemian Owidiusza…T 43,tyt.,1
Quierzy-sur-Oise [Kwersyja, Quersi], miejscowość w północno-zachodniej Francji
(dziś: w regionie Hauts-de-France)…Q-Kw 9,tyt., 1
Quiloa zob. Kilwa
Quinsai [Kwinsaj], miasto we wschodnich Chinach…Q-Kw 11,tyt., 1
Quito, miasto w Andach, położone w północnej części Ekwadoru, stolica kraju (dziś:
San Francisco de Quito / Quechua)…D 16,447
Quivira, kraina / miejsce w Ameryce Północnej, wymieniona w geograficznym dziele
Giovanniego Botera…D 16,443
Raba, rzeka, prawy dopływ Dunaju…R 2,1
Raciborsko, wieś szlachecka niedaleko Wieliczki, należąca do rodziny Morsztynów…
S-Ś 91,tyt.
Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof [Radziwiłł], wojewoda wileński, autor pamiętnika
z pielgrzymki do Ziemi Świętej…X-Ks 10,tyt.
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Radziwiłłowie, ród magnacki…X-Ks 10,1
raj, bibl., kraina wiecznej szczęśliwości…A 6,tyt., 2; 22,8; D 14,tyt., 4; 16,493; E 9,12;
18,tyt., 2; G 11l,2; 29,5; I-J 1,3; K 66,11; M 79,10; U-W 12,10; Z-Ż-Ź-S
51,1; Eph. 3,2
rajska obrada…Eph. 3,10
rajska wieczność…Eph. 7,18
rajski gmach…A 22,22
rajskie jabłko…I-J 1,1
rajskie niebiosa…B 7a,4
rajskie swobody…M 53b,2
Rajmund
Rajmund, lit., bohater średniowiecznego romansu, małżonek Meluzyny… M 34,6
Rajmund, lit., postać z poematu Torquata Tassa Jerozolima wyzwolona…A 41,3
Rakoczy, Jerzy / Jerzy II Rakoczy [Rakoczy], książę Siedmiogrodu; najechał Polskę
w trakcie wojen szwedzkich…W 39c,17
Romanija zob. Rumunia
Rumunia [Romanija], państwo w czasach autora pod panowaniem imperium osmańskiego…C-Ć-K 26,34; E 19,6
Ruś Koronna [Ruś], jednostka administracyjna Korony Królestwa Polskiego…
D 54a,4; M 72,3; S-Ś 160,801, 1064a, 1443
ruska wiara…R 31,tyt.,1
ruskie kraje…E 6,14; S-Ś 160,1281
ruskie księstwo…P 71a,22
ruskie włości…C-Ć-K 11,8
Rzesza zob. Niemcy
Rzeszów, miasto na Podkarpaciu; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś
160,733, 1429
Rzym
Rzym, starożytne państwo rzymskie…B 12,20; 20,19; C-Ć-K 26,23; K 5c,18
Rzym, stolica starożytnego imperium; w dobie nowożytnej stolica Państwa Kościelnego…D 16,476; K 80,5; P 12,7; S-Ś 160,1357, 1358marg.; T 31,12,
13, 24; W 31,20
Rzymianie
Rzymianie [starzy Rzymianie, Rzymianin, Rzymianka], starożytni obywatele państwa rzymskiego…C-Ć-K 30,9; K 50 I,56; L-Ł 56,tyt.; S-Ś
160,113, 911, 1169, 1172marg.; T 31,9; W 31,17
rzymscy żołnierze…S-Ś 160,1175
rzymska cesarzowa…A 17,tyt., 1
rzymski hetman…H-Ch 21a,9
rzymski rycerz…K 80,tyt.; S-Ś 16,tyt., 1
rzymskie historyje…R 21,12
rzymski (= katolicki) zob. katolik
Saba, bibl., władczyni królestwa Saby…S-Ś 1,tyt., 1
Sabaudia [Sawoja], kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, w czasach
autora Księstwo Sabaudii i Piemontu…W 31,25
Salomon, bibl., prorok, król Izraela, słynął z mądrości…M 41b,27; S-Ś 1,2; 7,1;
T 25,tyt., 1, 12
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Sambor, miasto w Ziemi Przemyskiej
samborska ekonomia, królewszczyzna zarządzana przez autora…N 8a,22
Samson, bibl., postać z Księgi Sędziów; był obdarzony nadludzką siłą…D 52,tyt., 1,
9; T 25,13
Sandomierz, miasto nad Wisłą (dziś: w województwie świętokrzyskim); ucierpiało
podczas wojen szwedzkich
sendomierska rada…S-Ś 160,1280
sendomierski kraj…S-Ś 160,1275
Santiago de Compostela [Kompostella], miasto w hiszpańskiej Galicji, związane
z osobą św. Jakuba Większego Apostoła, miejsce pielgrzymek…I-J 6,18
Sardanapal [Sardanapalus], ostatni władca Assyrii…D 16,253
Sardynia [Sardyn], wyspa na Morzu Śródziemnym, w czasach autora pod panowaniem korony hiszpańskiej, Królestwo Sardynii…W 31,27
Saturn [Saturnus], mit., bóg rolnictwa i zasiewów…P 42,9; S-Ś 13,1
Sawoja zob. Sabaudia
Scewola zob. Mucjusz Scewola, Gajusz
Scipio zob. Korneliusz Scypion / Korneliusz Scypion Afrykański Młodszy, Publiusz
Scypijo zob. Korneliusz Scypion / Korneliusz Scypion Afrykański Starszy, Publiusz
Semiramida [Semiramis], assyryjska królowa, leg. założycielka Babilonu… H-Ch 20,13
sendomierski zob. Sandomierz
Seneka Młodszy [Seneka], (Lucius Annaeus Seneca) retor, filozof, pisarz rzymski, wychowawca cesarza Nerona…M 41b,20; S-Ś 26,tyt., 1; T 31,19
September zob. kalendarz / miesiące / wrzesień
Sędziszów Małopolski [Sędziszów], miasto na Podkarpaciu; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,733
Siedmiogród, Księstwo Siedmiogrodu, obecnie w centralnej Rumunii, w czasach autora zależne od Habsburgów, istniejące do roku 1711
Siedmiogrodzianie, wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego…
S-Ś 160, 1353
sierpień zob. kalendarz / miesiące
Skanderbek zob. Kastriota
Skandynawowie [Skandowie], mieszkańcy krajów Półwyspu Skandynawskiego…
D 16,80
Skarga, Piotr [Skarga], jezuita, pisarz, kaznodzieja, autor Żywotów świętych… Z-Ż-Ź-S 86b,1
Sławkowska zob. Kraków / ulice
Smoleńsk, miasto w Rosji, nad Dnieprem, w XVII w. przejściowo należało do Rzeczypospolitej…P 39,23
Smotrycz, rzeka na prawobrzeżnej Ukrainie …K 5a,9
sobota zob. kalendarz / dni tygodnia
Sodoma, bibl., miasto kananejskie; zniszczone przez Boga z powodu występków
mieszkańców…D 16,374; S-Ś 160,1307
sodomski grzech…S-Ś 70,1
Sofala [Cefala], kraina historyczna w Afryce (dziś: część Mozambiku)…D 16,293
Sokal, miasto na Ukrainie; zniszczone podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,1405
Sowiźrzał [Sowijrzał], lit., bohater powiastek humorystycznych….S-Ś 74
Stadniccy, rodzina, krewni matki autora…N 8a,48
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Stambuł [Stambuł, Konstantynopol], stolica imperium osmańskiego…C-Ć-K 26,39;
M 36,20; X-Ks 11,tyt., 2
Stanisław ze Szczepanowa [Stanisław święty], św., biskup krakowski, męczennik, skazany na śmierć przez króla Bolesława Szczodrego…K 50 III,4
Stefan Batory [Stefan Batory], książę Siedmiogrodu, król polski…C-Ć-K 26,25
styczeń zob. kalendarz / miesiące
Sycylia [Sycylija, Sycylijskie Królestwo, sycylijskie państwo], w czasach autora należała do Hiszpanii, Królestwo Sycylii; słynęła z wulkanu…B 11b,5; E 5,8; 15,tyt.;
W 31,22
sycylijska królowa…A 38,tyt.
Syjam [Syjam, Sjam], państwo w Azji (dziś: Tajlandia)…D 16,168; H-Ch 17,23
Sykstus ze Sieny [Ksystus], dominikanin, biblista…X-Ks 14,1
Syria [Syryja], kraj na Bliskim Wschodzie, w XVII w. wchodziła w skład imperium
osmańskiego…D 16,178
Szczecin [Sztetyn], stolica księstwa pomorskiego; wraz z Pomorzem Szczecińskim
miasto przeszło pod panowanie Brandenburgii za rządów Fryderyka Wilhel
ma…S-Ś 160,1226
Szkoci [Szoci], mieszkańcy Królestwa Szkocji…B 28,3
Sztetyn zob. Szczecin
Szwecja [Szwecyja], państwo…D 16,81
Szwedzi, Szwed, Szwedka…E 6,9; S-Ś 160,20, 35, 80[a], 93, 111, 152[a], 158, 196,
209, 225, 228, 291, 292[a], 293, 339, 433, 435, 466[a], 467, 478, 517, 537,
632[a], 657, 679, 684[a], 685, 715, 735, 753, 770, 773, 775, 785, 838, 879,
930, 944[a], 945, 1224, 1262[a], 1263, 1352, 1445,1536[a]; W 39c,tyt., 3,
14, 17, 41; 40,49
szwedzcy czatownicy…S-Ś 160,615
szwedzka delacyja…S-Ś 160,1238
szwedzka inkursyja…S-Ś 160,1232[a],1374[a]
szwedzka konfiskata…S-Ś 160,726
szwedzka konsystencyja…S-Ś 160,1262[a]
szwedzka piechota…S-Ś 160,1278
szwedzka wojna, tj. potop szwedzki i działania wojenne na terenie Rzeczypospolitej w trakcie wojny północnej…S-Ś 160 passim; W 40,75
szwedzki król…S-Ś 160,tyt., 612[a], 849, 1094, 1095
szwedzki ogień…S-Ś 160,678
szwedzki suplement…S-Ś 160,949
szwedzki statut…S-Ś 160,987
szwedzki żołnierz…S-Ś 160,127, 1399
szwedzkie egzekucyje…S-Ś 160,558[a]
szwedzkie korzyści…S-Ś 160,482[a]
szwedzkie pogrzeby…S-Ś 160,536[a]
szwedzkie prezydyjum…S-Ś 160,757
szwedzkie wojska…S-Ś 160,99, 886[a],
szwedzkie zaszczyty…S-Ś 160,715marg.
szwedzkie znaki…S-Ś 160,765
Śląsk, kraina historyczna w Europie Środkowej, w czasach autora pod panowaniem
Habsburgów…G 22d 2; W 36,18
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środa zob. kalendarz / dni tygodnia
Śródziemne Morze zob. Morza
Tamerlan zob. Timur Chromy
Tandalus zob. Tnugdal
Tartaria [Tartaryja], według Botera: kraina między Morzem Kaspijskim i Uralem
a Pacyfikiem, Scytia…D 16,167
Tatarzy [Tatary], etniczna nazwa ludu pochodzenia mongolskiego…A 18,4; 25,7; C-Ć-K 26,40; D 16,82; K 9,16, 19; M 82,19; O 66,1; R 31,27; S-Ś 90b,14;
160,19, 109, 865, 1380; W 15,24; 39c,tyt., 33
tatarska carowa zob. Tomyris
tatarska orda/horda…H-Ch 27,1; S-Ś 160,905
tatarska wojna…S-Ś 160,1351
tatarski chan…H-Ch 6a,tyt.; 6b,11marg.
tatarskie chorągwie…S-Ś 160,751
tatarskie zagony…K 5b,7
tatarskie zwycięstwo…Z-Ż-Ź-S 78,10
Tatry, najwyższe pasmo górskie w łańcuchu Karpat…G 22b,3; 22c,8; P 71a,30
Tauryda / Tauryka zob. Krym
Terceira [Tercer], jedna z wulkanicznych Wysp Azorskich…B 11b,15
Ternate [Ternata], wyspa wulkaniczna w Indonezji, na Morzu Moluckim…B 11b,13
Timur Chromy [Tamerlan], wódz mongolski, jeden z największych wodzów w historii…C-Ć-K 30,11; L-Ł 50,7; T 8,tyt., 1; 31,25
Tnugdal [Tandalus], XII-wieczny rycerz irlandzki; jego wizja wędrówki po piekle,
czyśćcu i niebie została spisana w Visio Tnugdali…T 9,tyt., 1
Tomyris [Tomirys], królowa Massagetów; pokonała wojska perskie Cyrusa Wielkiego…H-Ch 20,11
Toruń [Toruń, toruńskie miasto], miasto na Kujawach i Pomorzu; przeżyło dwa oblężenia w trakcie wojen szwedzkich…S-Ś 160,1431; T 20,tyt.
toruński herb…T 20,1
Tracja [Tracyja], historyczna kraina między Dunajem, Morzem Czarnym i Morzem
Egejskim…C-Ć-K 26,34; D 16,79
Troja [miasto trojańskie], starożytne miasto w Azji Mniejszej, o które przez 10 lat
walczyli z mieszkańcami i ich sprzymierzeńcami achajscy (greccy) wojownicy…
A 7,tyt., 2, 5; H-Ch 13,1, 7
tryniści [tryniste], wyznawcy tryteizmu, herezji chrześcijańskiej przeczącej istnieniu
Trójcy św. …H-Ch 17,52; O 44,9
Trypolitańczycy [Trypolinowie], mieszkańcy Trypolitanii, krainy historycznej w zachodniej Libii; synonim piratów…S-Ś 160,907
Tucumán [Tukumija], miasto w Argentynie, w czasach autora w obrębie Wicekrólestwa Peru…D 16,447
Tunis [Tunisk], miasto w Afryce Północnej, stolica Tunezji…D 16,297
Turcja, państwo w Azji i Europie, Imperium Osmańskie…P 36b,33
turecka forteca…A 55,tyt.
Turek, Turcy [Turek, Turczyn, Turki], mieszkaniec Imperium Osmańskiego; synonim innowiercy i barbarzyńcy…A 42,6; C-Ć-K 26,tyt., 32, 39; 28,4, 12;
32,tyt., 4, 7; D 16,169, 301; H-Ch 7,2; 13,21; 17,21; 28,5; 33,10; I-J 8,2;
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25,14,21; K 5a,10; 5b,13; 9,7; 50 I,64; L-Ł 29,9; 44,31; M 3,2; 31,1; 66,32;
82,19; R 21,39; S-Ś 42,2; 135,21; 160,23, 122, 865, 908, 1049, 1058, 1353,
1380; T 31,26; 36,1, 3, 23; 37,1, 33; W 7,11; 15,23; 40,39; X-Ks 11,22; 15,1
turecka moda [po turecku, z turecka]…D 16,138[a],282[a]
turecka niewola…A 55,5
turecka protekcyja…R 31,21
turecka robota…K 50 V,34a
turecki Alkoran…H-Ch 28,10; M 3,2marg.; T 36,10
turecki bój…S-Ś 160,14
turecki car…M 36,1
turecki cesarz…M 36,tyt.,T 36,tyt.; W 15,tyt.; X-Ks 11,tyt.
turecki prorok zob. Mahomet
turecki wezyr…S-Ś 135,23marg.
turecki złoczyńca…S-Ś 154b,tyt.
tureckie jarzmo…K 5b,tyt.
tureckie rządy…E 4,16
tureckie skrzydła…I-J 25,13
tureckie wojska…K 9,15
tureckie zamysły…I-J 25,8
tureckie zawoje…K 9,6
Twardowski Samuel ze Skrzypny [Twardowski], polski poeta barokowy…T 39,tyt., 1
Tyzbe [Tyzba], mit. i lit., babilońska kochanka Pyrama; postać z Metamorfoz / Przemian Owidiusza…T 43,tyt., 1
Ukraina, ziemie krainy historycznej, wchodzące w skład Rzeczypospolitej…A 25,1;
55,2; K 9,20; P 46,33; R 31,24; U-W 17,tyt.,1
ukraińska wojna…I-J 25,32
ukraińskie nowiny…A 25,tyt.
ukraińskie włości…S-Ś 90b,15
Uriasz Hetyta, bibl., jeden z najdzielniejszych żołnierzy króla Dawida, pierwszy mąż
Batszeby
Uryjaszowa żena…U-W 28,tyt., 1
Wacław, św.
kościół św. Wacława w Krakowie…K 50 IV 3; R 16,6; S-Ś 160,659
Warszawa, stolica Rzeczypospolitej; ucierpiała podczas wojen szwedzkich…M 72,tyt.;
P 39,29; S-Ś 160,1419
Wenecja [Wenecyja/Rzeczpospolita Wenecka], włoska republika kupiecka… M 43,
24; W 7,tyt., 1
wenecka opera…S-Ś 160,859
Wenetowie, mieszkańcy Wenecji…B 2,11; 20,15; C-Ć-K 26,23; I-J 25,16; P 68,14;
W 7,2marg.; 31,23
wenecki obyczaj [po wenecku]…U-W 1,7
wenecki rząd…W 7,tyt.
Wenus
Wenus/Wenera [Wenus, Wenera], mit., bogini miłości (utożsamiana z grecką
Afrodytą)…B 2,11; 20,15; K 74,1; M 6,8; 7b,7; 42,12; 43,26; 62b,8; P 27,2;
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42,11; S-Ś 58,8; 102,8; 160,399, 969; U-W 10,13; W 22,12; 65,23; Z-Ż-Ź-S 51,18; Eph. 12,8
Wenus, planeta…U-W 10,tyt.,1
Wergiliusz [Wirgilijusz], (Publius Vergilius Maro), poeta rzymski…U-W 16,tyt., 1;
W 38,27
Wesoła zob. Kraków / dzielnice
Wespazjan [Wespezyjanusz], (Titus Flavius Vespasianus), cesarz rzymski…M 41b,29
Westa, mit., rzymska bogini ogniska domowego (utożsamiana z grecką Hestią)…
B 20,9
Wezuwiusz [Wezuwijusz], wulkan w Kampanii, na Półwyspie Apenińskim…B 11b,3;
E 5,7
Węgier, Węgrzy
Węgier…P 66,14; R 21,12, 38; S-Ś 160,23; W 39c,tyt.
węgierska muzyka…S-Ś 5,1
węgierska piechota…W 5,1
węgierski język [po węgiersku]…D 16,4
Węgry [Węgry, Węgierskie Królestwo], państwo w Europie Środkowej, Królestwo
Węgier, w czasach autora zależne od Imperium Osmańskiego, a po 1699
pod władzą Habsburgów…C-Ć-K 1,3; D 16,81; G 22b,3; T 36,26; 37,2;
W 36,18; 39c,tyt., 24; 4tyt., 1; 40,13; 39c,24; 40,13
węgierska (ziemia)…K 5a,14
węgierski kraj…W 4,1marg.
węgierskie królestwa…L-Ł 29,4
węgierskie państwo…K 9,4
Węgrzy zob. Węgier
Wiedeń, stolica Austrii…I-J 8,2; W 15,1, 9, 24, 31
wiedeńska plaga…S-Ś 160,1355
wiedeńskie oblężenie…W 15,tyt.
Wieliczka, miasto w Małopolsce; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,681
wielicka karbaryja, warzelnia soli, którą zarządzał autor…N 8a,20
Wielka Brytania [Brytańskie Królestwo]…B 28,tyt., 1
Wielki Czwartek zob. kalendarz / dni tygodnia / czwartek
Wielkie Księstwo Litewskie [Litwa] część Rzeczpospolitej Obojga Narodów…
I-J 9a,tyt.; 9b,tyt.; K 23,17, 22; M 72,3; P 59,tyt., 2; 71a,24; S-Ś 160,tyt.,
165marg., 576, 1441; W 39c,32
litewskie kraje…S-Ś 160,165
litewskie miejsce…K 23,20
zob. Litwin, Litwini
Wilia [Wilija], rzeka na Białorusi i Litwie …W 39c,28
Wisła [Wisła]…K 50 V,76; S-Ś 160,763, 784[a], 804[a], 823marg., 834, 1277; W 36,16
wiślna rzeka…S-Ś 160,831
wiślny gościniec…S-Ś 160,804
Władysław IV Waza [Władysław Czwarty], król Polski…C-Ć-K 26,26; I-J 25,tyt., 7;
M 41b,33
Włoch, Włosi
Włoch…D 16,402; R 39,11
włoska królewna zob. Magielona
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włoski język [po włosku]…D 14,1
włoskie księgi…I-J 18c,13
włoskie narody…L-Ł 44,21
Włochy, nazwa obejmująca niezależne republiki i księstwa…I-J 18c,17; P 36b,27
włoska ziemia…P 11,1; W 31,1
włoskie krainy…E 19,3
włoskie kraje…B 12,10; P 39,18
włoskie państwa…B 11b,3; W 31,tyt.
Wojnicz, miasto w Małopolsce; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,731
Wolarz zob. Bootes
Wołoch, Wołosi
Wołosi [Wołosza]…D 16,82; S-Ś 160,755, 775
wołoski hospodar…H-Ch 28,tyt.
wołoskie bydło…C-Ć-K 1,3
wołoskie chorągwie…S-Ś 160,751
Wołoszczyzna [Wołochy, Wołosza], kraj położony między dolnym Dunajem a południowymi Karpatami…H-Ch 18,4; I-J 25,14; K 5b,11; 57,3; S-Ś 160,109,
753
wołoskie hospodarstwo…H-Ch 28,1
Wołyń, kraina historyczna między górnym Bugiem a górną Prypecią i Słuczą, województwo wołyńskie w obrębie Korony Królestwa Polskiego…P 71a,23
wrzesień zob. kalendarz / miesiące
wtorek zob. kalendarz / dni tygodnia
Wulkan [Wulkanus], mit., bóg ognia…D 16,362; S-Ś 160,24; W 8,15; 38,30
Zamość, miasto na Lubelszczyźnie; ucierpiało podczas wojen szwedzkich…S-Ś 160,
1409
Zbaraski, Krzysztof [Krzysztof Zbarawski], książę, odbył poselstwo do Turcji w 1622
…X-Ks 11,tyt.
Zenobia, królowa Palmyry; bohatersko broniła kraju przed wojskami cesarza Aureliana…D 6a,5; H-Ch 20,13
Zeus zob. Jowisz
Zoil [Zoilus], starożytny krytyk Homera; synonim złośliwego krytyka…Z-Ż-Ź-S
63,tyt., 1
Zuzanna, bibl., postać z Księgi Daniela, odrzuciła zaloty starców…D 6a,7; Z-Ż-Ź-S
74,tyt., 1
Zychorzyn, wieś na Mazowszu; dobra Piotra Dzianottiego, kuzyna autora…P 39,tyt.
Zygmunt
Zygmunt I Stary, król polski…M 41b,31
Zygmunt III Waza [Zygmunt 3], król polski…X-Ks 11,tyt.
Zygmuntowski dzwon…S-Ś 160,663
Żabokliccy, rodzina; wywodziła się z niej Katarzyna, żona Stanisława Morsztyna…
S-Ś 91,35
Żmudź, historyczna kraina na Litwie, Księstwo Żmudzkie w obrębie Wielkiego
Księstwa Litewskiego…K 50 II,7; S-Ś 160,tyt., 576
żmudzka kraina…P 71a,25
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Żyd, Żydzi [Żydostwo], lud i społeczność religijna…A 48,12; 49,7; D 16,145;
H-Ch 17,4; I-J 32,3; L-Ł 38,7; M 39b,12; 56,2; 82,19; N 77,4;
O 44,9; 64,2; P 68,14; S-Ś 7,14; 160,770, 887, 1131; U-W 9,5;
W 40,1,1marg., 28, 29marg., 34, 42, 65, 70; Y-I29a,2; Z-Ż-Ź-S 40,3;
81a,tyt., 1,2marg., 3; 82b,tyt., 1; Eph. 1,1
Żydek…W 40,21
żydowscy kabalistowie…K 1,1
żydowscy rabini…R 1,1
żydowska bóżnica/synagoga…S-Ś 145b,6; W 13,7
żydowski birlet…H-Ch 5,2
żydowski język…I-J 18c,7
żydowski lud…D 16,288; E 13,2
żydowski naród… Z-Ż-Ź-S 82a,7
żydowski ród…S-Ś 7,7
żydowski zakon…R 41,15
żydowski żołnierz…W 40,tyt.
żydowskie bachory… Z-Ż-Ź-S 82b,5
Żydowscy, rodzina pieczętująca się herbem Doliwa („róże”)…A 22,20
Żydowski, Andrzej Jan [ Jan Andrzej Żydowski], chorąży i sędzia krakowski…
A 22,tyt.

INDEKS HASEŁ

Układ według numeracji podążającej za kolejnością haseł w rękopisie
A
A 1: „Abel”
A 2a: „Abo”
A 2b: „Abo”
A 3: „Aby”
A 4: „Abram”
A 5: „Ach”
A 6: „Adam”
A 7: „Aeneas”
A 8: „Afryka”
A 9: „Agnieszka”
A 10: „Akademija”
A 11: „Akteon”
A 12: „A kto”
A 13: „A kędy”
A 14: „Alchemija”
A 15: „Aleksander Wielki”
A 16: „A ludzie”
A 17: „Alund(yj)a”
A 18: „Amazony”
A 19: „Ameryka”
A 20: „Amory”
A 21: „Anatomija”
A 22: „Andrzej Żydowski”
A 23: „Andromeda”

29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
32
32
33
33
33
34
34
34
35
36

A 24: „Anioł”
A 25: „A nowiny”
A 26: „Antoni”
A 27: „A po”
A 28: „Apelacyja”
A 29: „Apetyty”
A 30: „Aptekarz”
A 31: „Apollo”
A 32: „Apostaci”
A 33: „Apostołowie”
A 34: „Aprilis”
A 35: „Architektura”
A 36: „Arcy”
A 37: „Areszt”
A 38: „Argenida”
A 39: „Argus”
A 40: „Arendarz”
A 41: „Armida”
A 42: „Aryjańska sekta”
A 43: „Arka”
A 44: „Arystoteles”
A 45: „Azyja”
A 46: „Asygnacyja”
A 47: „Astrologija”

36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
42
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A 48: „Asystencyja”
A 49: „Ateisty”
A 50: „Atyla”
A 51: „A z wieków”
A 52: „Auster”

42
43
43
44
44

A 53: „Autentyk”
A 54: „Autorowie”
A 55: „Azow”
A 56: „Aż”

44
44
45
45

B
B 1: „Baba”
B 2: „Bachus”
B 3: „Bakałarz”
B 4: „Banialuka”
B 5: „Banie”
B 6: „Bankiety”
B 7a: „Barbara święta”
B 7b: „Barbara święta”
B 8: „Ba, wierę”
B 9: „Bajki”
B 10: „Bazyliszek”
B 11a: „Będzie”
B 11b: „Będzie”
B 12: „Bernat Haur”
B 13a: „Bez”
B 13b: „Bez”
B 13c: „Bez”
B 13d: „Bez”
B 14: „Bezżeniec”
B 15: „Białogłowy”
B 16: „Bobkowe drzewo”
B 17a: „Bóg”
B 17b: „Bóg”

46
46
47
47
47
48
49
49
50
50
50
50
50
51
52
52
52
52
52
53
53
53
53

B 17c: „Bóg”
B 18a: „Bogactwa”
B 19a: „Bogaty”
B 18b: „Bogactwa”
B 19b: „Bogaty”
B 20: „Boginie”
B 21: „Boskie dzieła”
B 22: „Bocian”
B 23: „Boter”
B 24: „Błyskawice”
B 25: „Błogo”
B 26: „Bluźnierstwo”
B 27: „Bootes”
B 28: „Brytańskie Królestwo”
B 29: „Brama”
B 30: „Broda”
B 31: „Bróg”
B 32: „Budynki”
B 33: „Bulwy”
B 34: „Burmistrz”
B 35: „By”
B 36: „Bzowe kwiecie”

53
53
53
54
54
54
55
55
56
56
56
56
56
57
57
57
58
58
58
58
58
58

C-Ć-K
zob. też K
C-Ć-K 1: „Cabańskie woły”
C-Ć-K 2: „Całość”
C-Ć-K 3: „Całować”
C-Ć-K 4: „Cave tibi”
C-Ć-K 5: „Kauteryja”
C-Ć-K 6: „Cebula”
C-Ć-K 7: „Chciwy”
C-Ć-K 8: „Chleb”
C-Ć-K 9: „Chłopcy”
C-Ć-K 10: „Chłop”
C-Ć-K 11: „Chmielnicki”
C-Ć-K 12: „Chojny”

59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
61
61

C-Ć-K 13: „Chytrość”
C-Ć-K 14: „Chudoba”
C-Ć-K 15: „Chusta”
C-Ć-K 16: „Chwalba”
C-Ć-K 17: „Ciało”
C-Ć-K 18: „Ci, co”
C-Ć-K 19: „Cicero”
C-Ć-K 20: „Ci”
C-Ć-K 21: „Cierpliwość”
C-Ć-K 22: „Ćma”
C-Ć-K 23: „Kleopatra”
C-Ć-K 24: „Cny”

61
62
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
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C-Ć-K 25a: „Co”
C-Ć-K 25b: „Co”
C-Ć-K 25c: „Co”
C-Ć-K 26: „Koligacyje”
C-Ć-K 27: „Kolumbus”
C-Ć-K 28: „Konfederacyja”
C-Ć-K 25d: „Co”
C-Ć-K 25e: „Co”
C-Ć-K 29a: „Konserwacyja”
C-Ć-K 29b: „Konserwacyja”
C-Ć-K 25f: „Co”
C-Ć-K 25g: „Co”
C-Ć-K 30: „Kosmografija”
C-Ć-K 25h: „Co”
C-Ć-K 25i: „Co”
C-Ć-K 31: „Kub / Kup”
C-Ć-K 32: „Cud”
C-Ć-K 33a: „Cudzy”
C-Ć-K 33b: „Cudzy”
C-Ć-K 34: „Ćwikła”
C-Ć-K 35: „Czapka”

63
63
63
63
65
65
65
65
66
67
67
67
67
68
68
68
69
69
69
70
70

C-Ć-K 36a: „Czary”
C-Ć-K 36b: „Czary”
C-Ć-K 37a: „Czas”
C-Ć-K 37b: „Czas”
C-Ć-K 38: „Cechowany”
C-Ć-K 39: „Czego”
C-Ć-K 40: „Czerwiec”
C-Ć-K 41: „Częstokroć”
C-Ć-K 42: „Czekać”
C-Ć-K 43: „Czeladź”
C-Ć-K 44: „Cygani”
C-Ć-K 45a: „Człowiek”
C-Ć-K 45b: „Człowiek”
C-Ć-K 45c: „Człowiek”
C-Ć-K 45d: „Człowiek”
C-Ć-K 45e: „Człowiek”
C-Ć-K 46: „Czujność”
C-Ć-K 47: „Czyli”
C-Ć-K 48: „Czystość”
C-Ć-K 49: „Czyściec”
C-Ć-K 50: „Czynsze”

70
70
70
71
71
71
71
72
72
72
73
74
74
74
74
74
74
74
75
75
76

D
D 1: „Dąb”
D 2a: „Dać się”
D 3: „Dafnis”
D 4a: „Dać”
D 5: „Dalszy”
D 6a: „Damy”
D 6b: „Damy”
D 6c: „Damy”
D 6d: „Damy”
D 6e: „Damy”
D 7: „Daryjusz”
D 8: „Darmo”
D 2b: „Dać się”
D 4b: „Dać”
D 4c: „Dać”
D 9: „Dębowy”
D 10: „Dawid”
D 11: „Dawność”
D 12: „Dawny”
D 13: „Dewotki”
D 14: „Diaboł”
D 15: „Delfin”
D 16: „Dyjalog”

77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
79
80
80
80
80
81
81

D 17: „Dyjament”
D 18a: „Dyskrecyja”
D 18b: „Dyskrecyja”
D 19a: „Dla”
D 20: „Dlatego”
D 19b: „Dla”
D 21: „Długi”
D 22: „Długo”
D 23: „Dłużnik”
D 24a: „Dobry”
D 24b: „Dobry”
D 24c: „Dobry”
D 24d: „Dobry”
D 25: „Dobrze”
D 26: „Dobrodziejstwa”
D 27: „Dobro”
D 28a: „Dom”
D 28b: „Dom”
D 29: „Dopiero”
D 30: „Do prawa”
D 31a: „Dosyć”
D 31b: „Dosyć”
D 32: „Dowcip”

98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
100
101
101
101
101
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D 33: „Doznać”
D 34: „Drabina”
D 35: „Drekselijus”
D 36: „Drogo”
D 37: „Drogość”
D 38a: „Drzewa”
D 38b: „Drzewa”
D 38c: „Drzewa”
D 39: „Dudy”
D 40: „Dufać”
D 41: „Dusza”
D 42: „Dwakroć”
D 43a: „Dwa”
D 43b: „Dwa”

101
101
101
101
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104

D 44a: „Dworski”
D 44b: „Dworski”
D 45: „Dym”
D 46: „Dyjogenes”
D 47: „Dziatki”
D 48: „Dziadowie”
D 49: „Dziadowie przy prośbach”
D 50: „Dziedzic”
D 51: „Dziedzictwo”
D 52: „Dzieło”
D 53: „Dzielozyja”
D 54a: „Dziś”
D 54b: „Dziś”
D 54c: „Dziś”

104
105
105
105
106
106
106
107
107
109
110
110
110
111

E
E 1: „Echo”
E 2: „E, e, e”
E 3a: „Egipski”
E 3b: „Egipski”
E 4: „Egipt”
E 5: „Egla”
E 6: „Elbląg”
E 7: „Elba”
E 8: „Elekcyja”
E 9: „Elijasz”
E 10: „Eolus”
E 11a: „Epitafijum”

112
112
112
112
113
114
115
116
116
116
117
119

E 11b: „Epitafijum”
E 11c: „Epitafijum”
E 12: „Epiteta”
E 13: „Ester”
E 14: „Ekwinokcyja”
E 15: „Etna”
E 16: „Europa”
E 17: „Ewangelija”
E 18: „Ewa”
E 19: „Egzarchaty”
E 20: „Eksces”
E 21: „Ej”

120
120
121
121
122
122
122
123
123
124
124
124

G
G 1: „Gadać”
G 2: „Galant”
G 3: „Galenus”
G 4: „Galery”
G 5: „Ganić”
G 6: „Garnek”
G 7: „Gardzić”
G 8: „Gąska”
G 9: „Gaweł”
G 10a: „Gdy”
G 10b: „Gdy”
G 10c: „Gdy”
G 10d: „Gdy”
G 10e: „Gdy”
G 11a: „Gdzie”
G 11b: „Gdzie”

127
127
127
127
128
128
128
128
128
128
128
129
129
129
129
129

G 11c: „Gdzie”
G 11d: „Gdzie”
G 11e: „Gdzie”
G 11f: „Gdzie”
G 11g: „Gdzie”
G 11h: „Gdzie”
G 11i: „Gdzie”
G 11j: „Gdzie”
G 11k: „Gdzie”
G 11l: „Gdzie”
G 11ł: „Gdzie”
G 11m: „Gdzie”
G 11n: „Gdzie”
G 11o: „Gdzie”
G 11p: „Gdzie”
G 12: „Glejt”

129
129
129
129
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
131
131
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G 13: „Głos”
G 14: „Głodny”
G 15a: „Głośny”
G 15b: „Głośny”
G 16: „Głuchy niemy”
G 17: „Głupi”
G 18: „Gniewliwy”
G 19: „Godność”
G 20: „Gofryd”
G 21: „Goniec”
G 22a: „Góry”
G 22b: „Góry”
G 22c: „Góry”
G 22d: „Góry”
G 23: „Gorzeć”
G 24: „Gorzałka”
G 25: „Górnicki”
G 26: „Gość”
G 27a: „Gospodarz”
G 27b: „Gospodarz”
G 28a: „Gospoda”
G 28b: „Gospoda”
G 29: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29a: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29b: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29c: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29d: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29e: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29f: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29g: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29h: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29i: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29j: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29k: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29l: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29ł: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29m: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29n: „Gospodarstwo ziemiańskie”
G 29o: „Gospodarstwo ziemiańskie”

131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
133
133
133
134
134
135
135
135
135
136
136
136
137
137
137
138
138
138
138
139
139
139
139
140
140
140
140
141
141

G 29p: „Gospodarstwo ziemiańskie” 141
G 29r: „Gospodarstwo ziemiańskie” 141
G 29s: „Gospodarstwo ziemiańskie” 142
G 29t: „Gospodarstwo ziemiańskie” 142
G 29u: „Gospodarstwo ziemiańskie” 142
G 29w: „Gospodarstwo ziemiańskie” 142
G 29y: „Gospodarstwo ziemiańskie” 143
G 29z: „Gospodarstwo ziemiańskie” 143
G 29aa: „Gospodarstwo ziemiańskie” 143
G 29bb: „Gospodarstwo ziemiańskie” 143
G 29cc: „Gospodarstwo ziemiańskie” 144
G 29dd: „Gospodarstwo ziemiańskie” 144
G 29ee: „Gospodarstwo ziemiańskie” 144
G 29ff: „Gospodarstwo ziemiańskie” 144
G 29gg: „Gospodarstwo ziemiańskie” 144
G 29hh: „Gospodarstwo ziemiańskie” 145
G 29ii: „Gospodarstwo ziemiańskie” 145
G 29jj: „Gospodarstwo ziemiańskie” 145
G 30: „Granica”
146
G 31a: „Gotowy”
146
G 31b: „Gotowy”
146
G 32: „Grobla”
146
G 33: „Groch”
146
G 34: „Grody powiatów ziemskich” 146
G 35: „Grudzień”
147
G 36a: „Grzech”
147
G 36b: „Grzech”
147
G 37: „Grzeczny”
148
G 38a: „Grzebień”
148
G 38b: „Grzebień”
148
G 39: „Grzmot”
148
G 40: „Grzywna”
148
G 41: „Gumno”
148
G 42: „Gusman”
149
G 43: „Gwiazda”
149
G 44: „Giża”
149
G 45: „Gzyms”
149
G 46: „Gzło”
149

H-CH
H-Ch 1: „Habit”
H-Ch 2: „Chamaleon”
H-Ch 3a: „Hamować”
H-Ch 3b: „Hamować”
H-Ch 3c: „Hamować”
H-Ch 3d: „Hamować”

150
150
150
150
150
151

H-Ch 3e: „Hamować”
H-Ch 3f: „Hamować”
H-Ch 4a: „Hańba”
H-Ch 4b: „Hańba”
H-Ch 5: „Hakownica”
H-Ch 4c: „Hańba”

151
151
151
151
151
151
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H-Ch 4d: „Hańba”
H-Ch 4e: „Hańba”
H-Ch 6a: „Chan”
H-Ch 6b: „Chan”
H-Ch 7: „Harcownik”
H-Ch 8: „Hardy”
H-Ch 9: „Harmonija”
H-Ch 10: „Hartować”
H-Ch 11: „Hasło”
H-Ch 12: „Heban”
H-Ch 13: „Helena”
H-Ch 14: „Hełm”
H-Ch 15: „Helżbieta”
H-Ch 16a: „Herz”
H-Ch 16b: „Herz”
H-Ch 17: „Heretycy”
H-Ch 18: „Herkules”

151
151
151
152
152
152
153
153
153
153
153
154
154
155
155
155
156

H-Ch 19: „Herod”
H-Ch 20: „Heroiny”
H-Ch 21a: „Hetmani”
H-Ch 21b: „Hetmani”
H-Ch 22: „Hijacynt”
H-Ch 23: „Hejnał”
H-Ch 24: „Hieroglifiki”
H-Ch 25: „Historyje”
H-Ch 26: „Honor”
H-Ch 27: „Horda”
H-Ch 28: „Hospodarstwo wołoskie”
H-Ch 29: „Hojność”
H-Ch 30a: „Huk”
H-Ch 30b: „Huk”
H-Ch 31: „Hurma”
H-Ch 32: „Hus”
H-Ch 33: „Hiszpański król”

157
157
158
159
159
160
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
163

I-J
zob. też Y-I
I-J 1: „Jabłko”
I-J 2: „Jeść”
I-J 3: „Jaja”
I-J 4a: „Jaki”
I-J 4b: „Jaki”
I-J 5a: „Jako”
I-J 5b: „Jako”
I-J 5c: „Jako”
I-J 5d: „Jako”
I-J 5e: „Jako”
I-J 5f: „Jako”
I-J 6: „Jakub”
I-J 7: „Jałmużna”
I-J 8: „Jan III”
I-J 9a: „Jasność”
I-J 9b: „Jasność”
I-J 10: „Jarzmo”
I-J 11: „Jawny”
I-J 12a: „Iść”
I-J 12b: „Iść”
I-J 13: „Jęczmień”
I-J 14a: „Jeden”
I-J 14b: „Jeden”
I-J 14c: „Jeden”
I-J 14d: „Jeden”
I-J 14e: „Jeden”
I-J 14f: „Jeden”

165
165
165
165
165
165
166
166
166
166
166
166
167
167
168
169
170
170
171
171
171
171
171
171
171
171
171

I-J 15: „Jedwabny”
I-J 14g: „Jeden”
I-J 16: „Jeszcze”
I-J 17: „Jesień”
I-J 18a: „Język”
I-J 18b: „Język”
I-J 18c: „Język”
I-J 19: „Ikarus”
I-J 20a: „Im”
I-J 20b: „Im”
I-J 20c: „Im”
I-J 20d: „Im”
I-J 20e: „Im”
I-J 21: „Inaczej”
I-J 22: „Indygenat”
I-J 23: „Inszy”
I-J 24: „Instygator”
I-J 25: „Intencyja”
I-J 26: „Interesant”
I-J 27: „Interregnum”
I-J 28: „Job”
I-J 29: „Jonas”
I-J 30: „Jowisz”
I-J 31a: „Józef ”
I-J 31b: „Józef ”
I-J 32: „Judasz”
I-J 33: „Judyta”

172
172
172
172
172
173
173
174
174
174
174
174
174
174
175
175
175
175
176
177
177
178
178
178
178
179
180
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I-J 34: „Juryści”
I-J 35a: „Już”
I-J 35b: „Już”

180
181
181

I-J 35c: „Już”
I-J 35d: „Już”
I-J 36: „Izba”

181
181
181

K
zob. też C-Ć-K
Q-Kw
X-Ks
K 1: „Kabalistowie”
K 2: „Kaczmarz”
K 3: „Kalendarz”
K 4: „Kaleta”
K 5a: „Kamieniec Podolski”
K 5b: „Kamieniec Podolski”
K 5c: „Kamieniec Podolski”
K 6: „Kanikuła”
K 7: „Kapłani”
K 8: „Kapłun”
K 9: „Kapistran”
K 10: „Kapturowe sądy”
K 11: „Karanie”
K 12: „Karczochy”
K 13: „Karczma”
K 14: „Karoca”
K 15: „Karol V”
K 16: „Karłowie”
K 17: „Kartownik”
K 18: „Kaszel”
K 19: „Kąty”
K 20: „Kat”
K 21a: „Każdy”
K 21b: „Każdy”
K 22: „Kazać”
K 21c: „Każdy”
K 21d: „Każdy”
K 23: „Kazimierz święty”
K 24: „Klasztory”
K 25: „Kaznodzieje”
K 26: „Kędy”
K 27: „Kich”
K 28a: „Kiedy”
K 28b: „Kiedy”
K 28c: „Kiedy”
K 28d: „Kiedy”
K 29: „Kłamstwo”
K 30: „Klejnoty”
K 31: „Klorynda”

183
183
183
183
183
184
185
185
185
185
187
188
188
188
188
188
189
189
189
189
189
190
190
190
190
190
190
190
191
193
193
193
193
193
193
193
193
193
194

K 32: „Kmieć”
K 33: „Kochanie”
K 34: „Kochanowski”
K 35a: „Kogo”
K 35b: „Kogo”
K 36: „Kur”
K 37a: „Komety”
K 37b: „Komety”
K 38: „Kołtuny”
K 39: „Koła”
K 40: „Koł”
K 41: „Kominiarz”
K 42: „Komu”
K 43: „Kompas”
K 44: „Konopie”
K 45: „Konający”
K 46: „Konfidencyja”
K 47: „Kopacze”
K 48: „Koral”
K 49: „Kopernik”
K 50: „Koronacyja”
K 50: „Koronacyja” I
K 50: „Koronacyja” II
K 50: „Koronacyja” III
K 50: „Koronacyja” IV
K 50: „Koronacyja” V
K 50: „Koronacyja” VI
K 51a: „Kortezyjanka”
K 51b: „Kortezyjanka”
K 52: „Kościół”
K 53a: „Kosterstwo”
K 53b: „Kosterstwo”
K 54: „Kostka Napierski”
K 55: „Kotwica”
K 56a: „Kot”
K 56b: „Kot”
K 57: „Kozacy”
K 58: „Kredyt”
K 59: „Kradziony”

194
195
195
195
195
195
196
196
197
199
199
199
199
199
199
199
200
201
201
201
202
202
208
208
210
211
213
214
214
215
216
216
217
217
217
217
218
218
219
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K 60: „Kradzież”
K 61: „Krzan”
K 62a: „Krew”
K 62b: „Krew”
K 63: „Krokodyl”
K 64: „Król”
K 65: „Kroniki”
K 66: „Krzyż”
K 67: „Krzysztof Kolumbus”
K 68: „Krzywda”
K 69: „Krygować się”
K 70: „Księgi”
K 71a: „Kto”
K 71b: „Kto”
K 71c: „Kto”
K 71d: „Kto”
K 71e: „Kto”
K 71f: „Kto”
K 71g: „Kto”
K 71h: „Kto”
K 71i: „Kto”
K 71j: „Kto”
K 71k: „Kto”
K 71l: „Kto”
K 71ł: „Kto”
K 72: „Który”
K 71m: „Kto”
K 71n: „Kto”
K 71o: „Kto”
K 71p: „Kto”
K 71r: „Kto”
K 71s: „Kto”
K 71t: „Kto”
K 71u: „Kto”
K 73: „Ktoś”
K 71w: „Kto”
K 71y: „Kto”
K 71z: „Kto”
K 71aa: „Kto”
K 71bb: „Kto”

219
219
219
219
219
220
220
220
221
221
221
222
222
222
222
222
222
222
222
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
226

K 71cc: „Kto”
K 71dd: „Kto”
K 71ee: „Kto”
K 71ff: „Kto”
K 71gg: „Kto”
K 71hh: „Kto”
K 71ii: „Kto”
K 71jj: „Kto”
K 71kk: „Kto”
K 71ll: „Kto”
K 71łł: „Kto”
K 71mm: „Kto”
K 71nn: „Kto”
K 71oo: „Kto”
K 71pp: „Kto”
K 71rr: „Kto”
K 71ss: „Kto”
K 71tt: „Kto”
K 71uu: „Kto”
K 71ww: „Kto”
K 71yy: „Kto”
K 71zz: „Kto”
K 71aaa: „Kto”
K 71bbb: „Kto”
K 71ccc: „Kto”
K 71ddd: „Kto”
K 71eee: „Kto”
K 74: „Kuczmerka”
K 75: „Kucharze”
K 76: „Kucharki”
K 77: „Kupido”
K 78: „Kupiec”
K 79: „Kupno”
K 80: „Kurcyjusz”
K 81: „Kurcyjusz Kwintus”
K 82: „Kurcz”
K 83: „Kwadrans”
K 84 = Q-Kw 6: „Kwas”
K 85: „Kwiecień”
K 86: „Kwiaty”

226
226
226
226
226
226
226
226
226
227
227
227
227
227
227
227
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
229
229
229
229
230
231
231
232
232
233
233
233
233
233

L-Ł
L-Ł 1: „Łabędź”
L-Ł 2a: „Labirent”
L-Ł 2b: „Labirent”
L-Ł 3a: „Łacniej”
L-Ł 3b: „Łacniej”

234
234
234
234
234

L-Ł 4a: „Łacno”
L-Ł 4b: „Łacno”
L-Ł 4c: „Łacno”
L-Ł 4d: „Łacno”
L-Ł 4e: „Łacno”

234
235
235
235
235
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L-Ł 4f: „Łacno”
L-Ł 4g: „Łacno”
L-Ł 4h: „Łacno”
L-Ł 4i: „Łacno”
L-Ł 4j: „Łacno”
L-Ł 4k: „Łacno”
L-Ł 4l: „Łacno”
L-Ł 4ł: „Łacno”
L-Ł 5: „Łagodny”
L-Ł 6: „Łajanie”
L-Ł 7: „Łąki”
L-Ł 8: „Łakomstwo”
L-Ł 9: „Łakotliwy”
L-Ł 10: „Łańcuchy”
L-Ł 11: „Łapa”
L-Ł 12a: „Łaska”
L-Ł 12b: „Łaska”
L-Ł 13: „Lasy”
L-Ł 14: „Łaszt”
L-Ł 15: „Lato”
L-Ł 16a: „Łatwiej”
L-Ł 16b: „Łatwiej”
L-Ł 16c: „Łatwiej”
L-Ł 16d: „Łatwiej”
L-Ł 17: „Lata”
L-Ł 18: „Laurowe wieńce”
L-Ł 16e: „Łatwiej”
L-Ł 19: „Ławki”
L-Ł 20: „Legata”
L-Ł 21: „Lekce kogo ważyć”
L-Ł 22: „Lekarski żywot”
L-Ł 23a: „Lekarstwo”
L-Ł 23b: „Lekarstwo”
L-Ł 24a: „Lekarz”
L-Ł 24b: „Lekarz”
L-Ł 25: „Lenić się”
L-Ł 26a: „Leniuch”
L-Ł 27: „Leń”
L-Ł 28: „Lenny”
L-Ł 26b: „Leniuch”
L-Ł 26c: „Leniuch”
L-Ł 29: „Leopold”

235
235
235
235
235
235
236
236
236
236
236
236
236
236
237
237
237
237
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
240
240
240
241
241
241
241
242
242
242
242
242
242
242

L-Ł 30a: „Lepiej”
L-Ł 30b: „Lepiej”
L-Ł 30c: „Lepiej”
L-Ł 31: „Lepsze”
L-Ł 30d: „Lepiej”
L-Ł 32a: „Lepszy”
L-Ł 32b: „Lepszy”
L-Ł 33: „Łgarz”
L-Ł 34: „Łgarstwo”
L-Ł 35: „Lemiesz”
L-Ł 36: „Lew”
L-Ł 37: „Lichtarz”
L-Ł 38: „Lichwiarz”
L-Ł 39: „Lipiec”
L-Ł 40: „Lisie futro”
L-Ł 41: „Listopad”
4L-Ł 42a: „List”
L-Ł 42b: „List”
L-Ł 43: „Lód”
L-Ł 44: „Loret”
L-Ł 45: „Łóżko”
L-Ł 46: „Los”
L-Ł 47: „Lotona”
L-Ł 48: „Łowić”
L-Ł 49: „Lucyper”
L-Ł 50: „Ludwik Czternasty”
L-Ł 51a: „Ludzie”
L-Ł 51b: „Ludzie”
L-Ł 52a: „Ludzkość”
L-Ł 53: „Lud”
L-Ł 52b: „Ludzkość”
L-Ł 54a: „Ludzki”
L-Ł 54b: „Ludzki”
L-Ł 55: „Lubieżność”
L-Ł 56: „Lukrecyja”
L-Ł 57: „Luterska wiara”
L-Ł 58: „Luty”
L-Ł 59: „Lwy”
L-Ł 60: „Łyko”
L-Ł 61: „Łyszczyński”
L-Ł 62: „Lżejszy”
L-Ł 63: „Lżej”

243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
244
244
244
244
245
245
245
245
245
245
246
247
247
247
247
248
249
249
249
249
250
250
250
251
251
251
251
251
251
252
252
252

M
M 1a: „Mieć”
M 1b: „Mieć”
M 1c: „Mieć”

253
253
253

M 2: „Machiawel”
M 3: „Mahomet”
M 4: „Macocha”

253
254
254
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M 5: „Mądry”
M 6: „Magielona”
M 7a: „Magnes”
M 7b: „Magnes”
M 8a: „Majętność”
M 8b: „Majętność”
M 9a: „Małżeństwo”
M 10: „Mak”
M 11a: „Mały”
M 12: „Malarstwo”
M 11b: „Mały”
M 11c: „Mały”
M 11d: „Mały”
M 13: „Malowany”
M 14: „Ma być”
M 15: „Mało”
M 1d: „Mieć”
M 16a: „Mamka”
M 16b: „Mamka”
M 17: „Manifest”
M 18: „Mandat”
M 19: „Marchew”
M 20: „Marnie”
M 21: „Margać”
M 22: „Mars”
M 23a: „Marzec”
M 23b: „Marzec”
M 24: „Mary”
M 25: „Masłonicka natura”
M 26: „Masło”
M 27: „Maślonka”
M 28: „Maszkary”
M 29: „Matematyka”
M 1e: „Mieć”
M 30: „Maj”
M 31: „Mazur”
M 32: „Mąż”
M 33: „Medyjatorowie”
M 34: „Meluzyna”
M 35: „Memorare”
M 36: „Mehmet”
M 37: „Mędrcowie”
M 38: „Melankolija”
M 39a: „Mennica”
M 39b: „Mennica”
M 40: „Merkuryjusz”
M 41a: „Męstwo”
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254
254
255
255
255
255
256
257
257
257
257
258
258
258
258
258
258
258
259
259
259
260
260
260
260
260
260
260
261
261
261
261
261
262
262
262
262
264
264
265
265
266
267
267
267
268
268

M 41b: „Męstwo”
M 9b: „Małżeństwo”
M 42: „Matka”
M 43: „Mężowie”
M 44: „Miara”
M 45a: „Miasta”
M 45b: „Miasta”
M 46: „Mieć się”
M 47: „Mierzyć”
M 48: „Między”
M 49: „Mierny”
M 50a: „Miesiąc”
M 50b: „Miesiąc”
M 50c: „Miesiąc”
M 51: „Mięsopust”
M 52: „Mietła”
M 53a: „Miły”
M 53b: „Miły”
M 54a: „Miłość”
M 55: „Milczenie”
M 54b: „Miłość”
M 54c: „Miłość”
M 56: „Miłujący”
M 57: „Miłosierdzie”
M 53c: „Miły”
M 58: „Mistrz”
M 59: „Mleczna”
M 60: „Minucyje”
M 61a: „Młody”
M 61b: „Młody”
M 62a: „Młódź”
M 62b: „Młódź”
M 63: „Młyny”
M 64: „Mniszki”
M 65: „Mocny”
M 66: „Moc”
M 67a: „Mody”
M 67b: „Mody”
M 68: „Modlitwa”
M 69: „Monety”
M 70: „Morze”
M 71: „Moskiewski kraj”
M 72: „Moskiewski poseł”
M 73: „Moskiewski komendant”
M 74: „Możny”
M 75: „Mścić się”
M 76: „Mściwy”

268
269
270
270
271
271
272
272
272
272
272
273
273
273
273
274
274
274
274
275
275
275
275
275
276
276
276
276
276
277
277
277
278
278
278
278
279
280
280
281
281
282
282
283
284
284
284
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M 77: „Muchy”
M 78: „Mur”
M 79: „Muzy”
M 80: „Muzyka”
M 81a: „Myślenie”

284
284
284
285
286

M 81b: „Myślenie”
M 82: „Myślistwo”
M 83: „Myszy”
M 84: „Mżyć”

286
286
287
287

N
N 1: „Na boleści”
N 2: „Nabyć”
N 3: „Naciężej”
N 4: „Na cudzym”
N 5: „Na drzewo”
N 6: „Nadzieja”
N 7a: „Nagrobek”
N 7b: „Nagrobek”
N 8a: „Nagrobek autora”
N 8b: „Nagrobek autora”
N 8c: „Nagrobek autora”
N 9: „Nagroda”
N 10: „Na kogoś”
N 11: „Na końcu”
N 12: „Nałogi”
N 13: „Nalewka”
N 14: „Na male”
N 15: „Na nierychły”
N 16: „Na słabe”
N 17: „Na placu”
N 18: „Na początku”
N 19: „Na poły”
N 20: „Napomnienia”
N 21: „Na rany”
N 22: „Narcyzus”
N 23: „Narowy”
N 24: „Na sumnieniu”
N 25: „Na ten”
N 26: „Natręt”
N 27: „Natura”
N 28: „Nauka”
N 29: „Na wojnie”
N 30: „Najgorsze”
N 31a: „Naleźć”
N 31b: „Naleźć”
N 32: „Na złość”
N 33: „Neptunus”
N 34: „Nic”
N 35: „Nie będzie”

288
288
288
288
288
288
288
288
289
291
292
293
293
294
294
294
294
294
295
295
295
295
295
295
295
296
296
296
296
296
297
297
297
297
297
298
298
298
298

N 36: „Niech”
N 37: „Nie czekać”
N 38: „Nie chełpić się”
N 39: „Niecierpliwość”
N 40: „Nie cieszyć się”
N 41a: „Nie czynić”
N 41b: „Nie czynić”
N 42: „Niedbalec”
N 43a: „Nie dbać”
N 43b: „Nie dbać”
N 44: „Nie dać”
N 45: „Nie darmo”
N 46: „Niedawno”
N 47: „Nie dopiąć”
N 48: „Nie dospać”
N 49: „Nie dostać”
N 50: „Nie dowierzać”
N 51: „Nie drażnić”
N 52: „Nie odnawiać”
N 53: „Nie doganiać”
N 54: „Nie dopiero”
N 55: „Nie frasować się”
N 56: „Nie fundować się”
N 57: „Nie gorsze”
N 58: „Nie ganić”
N 59: „Nie gniewać”
N 60: „Nie gardzić”
N 61a: „Nie jest”
N 61b: „Nie jest”
N 61c: „Nie jest”
N 62: „Niejednako”
N 63: „Nie karny”
N 64a: „Nie każdy”
N 64b: „Nie każdy”
N 64c: „Nie każdy”
N 64d: „Nie każdy”
N 65: „Nie kopać”
N 66: „Niektóre”
N 67a: „Nie lada”

298
298
298
298
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
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N 67b: „Nie lada”
N 68: „Nie lżyć”
N 69a: „Nie mieć”
N 69b: „Nie mieć”
N 69c: „Nie mieć”
N 70: „Niemęska”
N 71: „Nie mówić”
N 72: „Nie ma być”
N 73: „Niemiecki naród”
N 74: „Nie mieszać”
N 75: „Nie nakarmić się”
N 76: „Nie na tym”
N 77: „Nienawiść”
N 78: „Nie nowina”
N 79: „Nie obiecywać”
N 80: „Nie odpowiadać”
N 81: „Nieostrożny”
N 82: „Nie patrzeć”
N 83: „Nie płacić”
N 84: „Nie poddawać się”
N 85: „Niepodobna”
N 86: „Nie podchodzić”
N 87: „Niepodobnie”
N 88: „Niepowetowany”
N 89: „Nieprzyjaźń”
N 90: „Nie przymierzać”
N 91: „Nieprzytomny”
N 92: „Nie przymawiać”
N 93: „Niepewny”
N 94: „Nierządy”
N 95: „Nie rzecz”
N 96: „Nieskwapliwy”
N 97: „Nie skrzypieć”
N 98: „Niespodziewany”
N 99: „Niesporo”
N 100: „Nie spuszczać się”
N 101: „Niespory”
N 102: „Nie szargać”
N 103: „Nie ten”
N 104: „Niestateczny”
N 105: „Nieszczęsny”

302
302
302
302
302
303
303
303
303
304
304
304
304
304
304
305
305
305
305
305
305
305
305
305
306
306
306
306
306
306
306
306
306
307
307
307
307
307
307
307
307

N 106: „Nieszczęście”
N 107a: „Nie tak”
N 107b: „Nie tak”
N 107c: „Nie tak”
N 107d: „Nie tak”
N 108: „Nietajny”
N 109: „Nie trzeba”
N 110: „Nie tu”
N 111: „Nie tryumfować”
N 112: „Nie tykać”
N 113: „Nie tylko”
N 114: „Nie utaić się”
N 115a: „Nie wczas”
N 115b: „Nie wczas”
N 116: „Niewiasta”
N 117: „Nie wspominać”
N 118a: „Nie wszytko”
N 118b: „Nie wszytko”
N 119: „Nie wywijać”
N 120: „Nie żałować”
N 121a: „Nie zaraz”
N 121b: „Nie zaraz”
N 122: „Nie żartować”
N 123: „Nie żarty”
N 124: „Niezgodny”
N 125: „Nie żona”
N 126: „Niezguła”
N 127a: „Nie z…”
N 127b: „Nie z…”
N 127c: „Nie z…”
N 128: „Nie zwierzać się”
N 129: „Nie zrazu”
N 130: „Nikt”
N 131: „Noc”
N 132: „Noe”
N 133: „Nos”
N 134a: „Nota”
N 135a: „Nowy”
N 134b: „Nota”
N 135b: „Nowy”

307
307
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
309
309
309
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
312
312
312
312
313

O
O 1: „Oba”
O 2: „O białogłowach”
O 3: „Obietnica”

315
315
315

O 4: „Obmówca”
O 5: „Obojętny”
O 6: „Obora”

316
316
316
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O 7a: „Obrazić”
O 7b: „Obrazić”
O 8: „Obraz”
O 9: „Obrus”
O 10: „Oby”
O 11: „Obyczaje”
O 12: „Obżarstwo”
O 13: „Ochłoda”
O 14: „Ochota”
O 15: „O czym”
O 16: „Oczy”
O 17: „Odbiec”
O 18: „Od deszczki”
O 19: „Od dłużnika”
O 20: „Od konika
O 21: „Odmienność”
O 22: „Odmówić”
O 23: „Od niewoli”
O 24: „Od nieużytego”
O 25: „Odpoczynek”
O 26: „Od porady”
O 27: „Od prawa”
O 28: „Odpuścić”
O 29: „Odwłoka”
O 30: „Od wracania”
O 31: „Od złego”
O 32: „Oglądać się”
O 33: „Oekonomija”
O 34a: „Ogień”
O 34b: „Ogień”
O 34c: „Ogień”
O 35: „Ogórki”
O 36: „Ogrody”
O 37a: „Oko”
O 37b: „Oko”
O 38: „Okno”
O 39: „Okręt”
O 40: „O, ladaco”
O 41: „Olbrzym”
O 42: „Olejek”

316
316
316
316
317
317
317
317
317
317
317
317
317
318
318
318
318
318
318
318
318
319
319
319
319
319
319
320
320
320
321
321
321
322
322
322
322
323
323
323

O 43: „Olej”
O 44: „Olendrzy”
O 45: „Omylny”
O 46: „O niepodobne”
O 47: „Opak”
O 48: „Opiekun”
O 49: „Opuszczony”
O 50: „Orać”
O 51: „Orfeusz”
O 52: „Orysteleczka”
O 53: „Orkisz”
O 54a: „Orzeł”
O 54b: „Orzeł”
O 55: „Orzech”
O 56: „Osiwieć”
O 57a: „Osobliwy”
O 57b: „Osobliwy”
O 58: „Ospy”
O 59: „Ostatnia”
O 60: „Ostrożność”
O 61a: „Ostatni”
O 61b: „Ostatni”
O 62: „Ostro”
O 63: „Oszczędnie”
O 64: „Oszukać”
O 65: „O tobie”
O 66: „O Tatarach”
O 67: „Otóż”
O 68: „Owca”
O 69: „Owies”
O 70: „Owo”
O 71a: „Owoce”
O 71b: „Owoce”
O 72a: „Ojciec”
O 72b: „Ojciec”
O 73a: „Ojczyzna”
O 73b: „Ojczyzna”
O 74: „Ozdobny”
O 75a: „Ozimina”
O 75b: „Ozimina”

323
323
324
324
324
324
325
325
325
325
325
326
326
326
327
327
327
327
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
329
329
330
330
330
330
330

P
P 1: „Pacierz”
P 2: „Palec”
P 3: „Pamięć”
P 4a: „Pan”

331
331
311
331

P 4b: „Pan”
P 4c: „Pan”
P 5: „Pani”
P 6a: „Panna”

332
332
333
333
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P 6b: „Panna”
P 7: „Panegiryk”
P 8: „Pański”
P 9: „Papier”
P 10: „Papuga”
P 11: „Paskwalina”
P 12: „Paszkwile”
P 13: „Pasterz”
P 14: „Pasternak”
P 15: „Patronowie”
P 16a: „Patrzeć”
P 16b: „Patrzeć”
P 17: „Październik”
P 18: „Paznokcie”
P 19: „Pelikan”
P 20: „Perła”
P 21a: „Pewny”
P 21b: „Pewny”
P 22: „Pewniejszy”
P 21c: „Pewny”
P 23: „Pfe!”
P 24: „Piastunka”
P 25: „Piątkowy”
P 26: „Piękno”
P 27: „Piękność”
P 28a: „Puls”
P 28b: „Puls”
P 29: „Piekło”
P 30: „Pieniądze”
P 31: „Pierwszy”
P 32a: „Pierzcień”
P 32b: „Pierzcień”
P 33a: „Pies”
P 33b: „Pies”
P 34: „Pietruszka”
P 35: „Pigmejczyk”
P 36a: „Pijaństwo”
P 36b: „Pijaństwo”
P 37: „Piorun”
P 38: „Pióro”
P 39: „Piotr Dzianotti”
P 40: „Pisma”
P 41: „Piwowar”
P 42: „Planety”
P 43: „Plotki”
P 44: „Pleiades”
P 45: „Pług”
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334
335
335
335
335
335
336
336
336
336
337
337
337
337
337
337
337
338
338
338
338
338
338
339
339
339
378
340
340
341
341
341
341
342
342
342
343
343
344
344
344
345
345
345
346
346
346

P 46: „Pobory”
P 47: „Pobudzać”
P 48: „Pochlebca”
P 49: „Pochyłe drzewo”
P 50: „Początek”
P 51: „Poczta”
P 52: „Podarunki”
P 53: „Podatki”
P 54: „Podchwycić”
P 55: „Podczas”
P 56a: „Poddani”
P 56b: „Poddani”
P 57: „Podupadłość”
P 58: „Poezyja”
P 59: „Pogonija”
P 60: „Pogrzeb”
P 61: „Pojazdy”
P 62: „Pojedynek”
P 63: „Pojmany”
P 64: „Pokarm”
P 65: „Póki”
P 66: „Pokój”
P 67a: „Pokrewni”
P 67b: „Pokrewni”
P 68: „Polski strój”
P 69: „Pola”
P 70: „Polityka”
P 71a: „Polskie Królestwo”
P 71b: „Polskie Królestwo”
P 72: „Pomsta”
P 73: „Po nici”
P 74: „Po nieszczęściu”
P 75: „Poniewolne”
P 76: „Po obietnice”
P 77: „Poprawić”
P 78: „Poradnik”
P 79: „Porty”
P 80: „Porządek”
P 81a: „Posag”
P 81b: „Posag”
P 82: „Poseł”
P 83: „Posłuszeństwo”
P 84: „Pospólstwo”
P 85: „Pospolite ruszenie”
P 86: „Po szkodzie”
P 87: „Post”
P 88: „Postrzały”

347
348
348
348
348
348
348
348
349
349
349
349
350
351
352
352
352
352
353
353
353
353
353
354
355
356
356
356
358
358
328
358
359
359
359
359
359
360
360
361
362
362
362
363
363
363
363
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P 89: „Postpozycyja”
P 90: „Poszóstno”
P 91: „Potrzebny”
P 92: „Potęga”
P 93: „Potomstwo”
P 94: „Potop”
P 95: „Potrawy”
P 96: „Potrzeba”
P 97: „Potwarz”
P 98a: „Poważny”
P 98b: „Poważny”
P 99: „Powiedzieć”
P 100: „Powietrze”
P 101: „Powód”
P 102: „Powódź”
P 103: „Potworzyć”
P 104a: „Poznać”
P 104b: „Poznać”
P 105: „Pożyczać”
P 106: „Pożytek”
P 107: „Praca”
P 108: „Praczka”
P 109: „Pragnienie”
P 110: „Prawda”
P 111: „Prawa”
P 112: „Prędko”
P 113a: „Prędki”
P 113b: „Prędki”
P 113c: „Prędki”
P 114: „Próba”
P 115a: „Promocyja”
P 115b: „Promocyja”
P 116: „Proso”
P 117: „Prosty”
P 118: „Proszony”
P 119: „Prośba”
P 120: „Próżny”
P 121: „Próżnowanie”
P 122: „Prywata”

364
364
364
365
365
365
366
366
366
366
366
366
367
367
367
367
367
367
367
367
368
368
368
368
368
369
369
369
369
369
369
370
371
371
371
371
371
371
372

P 123: „Prządki”
P 124: „Przebaczyć”
P 125: „Przeciw”
P 126: „Przedarowany”
P 127: „Przedawać”
P 128: „Przed czasem”
P 129: „Przed sędzią”
P 130: „Przekleństwa”
P 131: „Przekwitny”
P 132: „Przełożony”
P 133: „Przemysł”
P 134: „Pszenica”
P 135: „Przeniewierzenie”
P 136: „Przepłynąć”
P 137: „Przestać”
P 138: „Przez posły”
P 139: „Przez szpary”
P 140: „Przez ucisk”
P 141: „Przodkowie”
P 142: „Przygody”
P 143: „Przyjaźń”
P 144: „Przykład”
P 145: „Przykry”
P 146: „Przyłożyć się”
P 147: „Przymuszenie”
P 148: „Przynuka”
P 149: „Przypadek”
P 150a: „Przyrodzony”
P 150b: „Przyrodzony”
P 151: „Przysięga”
P 152: „Psu szczekającemu”
P 153: „Ptaszek”
P 154a: „Ptak”
P 154b: „Ptak”
P 155: „Pustka”
P 156: „Pyszny”
P 157: „Pycha”
P 158: „Pytel”

372
372
372
372
372
373
373
373
373
374
374
374
374
374
374
374
374
375
375
375
375
376
376
376
376
377
377
377
377
377
378
378
378
378
379
379
379
380

Q-Kw
Q-Kw 1: „Qualubet”
Q-Kw 2: „Quare”
Q-Kw 3: „Kwarciane wojsko”
Q-Kw 4: „Kwartana”
Q-Kw 5: „Kwarczki”

381
381
381
381
382

Q-Kw 6: „Kwas”
Q-Kw 7: „Kwasić”
Q-Kw 8: „Quercus”
Q-Kw 9: „Kwersyja – Quersi”
Q-Kw 10: „Quid inter tantos”

382
382
382
382
383
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Q-Kw 11: „Kwinsaj – Quinsai”
Q-Kw 12: „Quodcumque”
Q-Kw 13: „Quod utinam”
Q-Kw 14: „Quod superest”
Q-Kw 15: „Quomodocunque”

383
384
384
384
384

Q-Kw 16: „Quoquo versum”
Q-Kw 17: „Quotannis”
Q-Kw 18: „Quotquot”
Q-Kw 19: „Quotidie”

384
384
385
385

R
R 1: „Rabini”
R 2: „Raba”
R 3: „Rachunki”
R 4: „Rączy”
R 5: „Rada”
R 6a: „Rad”
R 6b: „Rad”
R 7: „Radosny”
R 8: „Raki”
R 9: „Rana”
R 10: „Ranne sprawy”
R 11: „Rano”
R 12: „Ratować”
R 13: „Ręcznik”
R 14: „Remigiusz Suszycki”
R 15: „Renifer”
R 16: „Rewolucyja”
R 17: „Robota”
R 18: „Ród”
R 19: „Rodzice”
R 20: „Róg”
R 21: „Rokosz”
R 22: „Rola”
R 23: „Rozsądek”

386
386
386
386
386
387
387
387
387
387
387
387
387
388
388
389
389
389
390
390
390
390
391
392

R 24a: „Rozkosz”
R 24b: „Rozkosz”
R 25: „Równy”
R 26: „Rozmowa”
R 27a: „Różność”
R 27b: „Różność”
R 28: „Rozrzutny”
R 27c: „Różność”
R 29: „Rozum”
R 30: „Rubin”
R 31: „Ruska wiara”
R 32: „Ryby”
R 33a: „Rychlej”
R 33b: „Rychlej”
R 34: „Rydel”
R 35: „Rządca”
R 36: „Rządy białogłowskie”
R 37: „Rzeczypospolitej opatrzność”
R 38: „Rzeki”
R 39: „Rzemiesła”
R 40: „Rzepa”
R 41: „Rzymska wiara”
R 42: „Rzyźwość”

392
392
392
392
392
392
392
392
393
394
394
395
395
395
395
396
396
397
397
397
398
398
400

S-Ś
zob. też Z-Ż-Ź-S
S-Ś 1: „Saba”
S-Ś 2: „Sady”
S-Ś 3a: „Sąd”
S-Ś 3b: „Sąd”
S-Ś 4: „Sądy”
S-Ś 5: „Sałamaje”
S-Ś 6: „Salamandra”
S-Ś 7: „Salomon”
S-Ś 8: „Sama”
S-Ś 9: „Samojedź”
S-Ś 10: „Sarna”
S-Ś 11: „Sąsiad”

401
401
401
402
403
403
403
404
404
404
405
405

S-Ś 12: „Samokupstwo”
405
S-Ś 13: „Saturnus”
405
S-Ś 14: Satyr
405
S-Ś 15: „Satyrowie”
406
S-Ś 16: „Scewola”
406
S-Ś 17a: „Schować”
407
S-Ś 18: „Ścielić”
407
S-Ś 19: „Schodzić”
407
S-Ś 20 = Z-Ż-Ź-S 25: „Schorzały” 407, 564
S-Ś 17b: „Schować”
407
S-Ś 21: „Schowany”
407
S-Ś 22a: „Sędzia”
407
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S-Ś 22b „Sędzia”
S-Ś 23a: „Sekret”
S-Ś 23b: „Sekret”
S-Ś 24: „Sekta”
S-Ś 25: „Senator”
S-Ś 26: „Seneka Młodszy”
S-Ś 27: „Sen”
S-Ś 28: „Serce”
S-Ś 29: „Ser”
S-Ś 30: „Sejm”
S-Ś 31: „Siać”
S-Ś 32: „Sidło”
S-Ś 33: „Sieroty”
S-Ś 34: „Sierpień”
S-Ś 35: „Siewka”
S-Ś 36: „Siła”
S-Ś 37: „Syrena”
S-Ś 38: „Sito”
S-Ś 39: „Siwy”
S-Ś 40: „Siwizna”
S-Ś 41: „Skakać”
S-Ś 42: „Skanderbek”
S-Ś 43: „Skąpy”
S-Ś 44a: „Skarb”
S-Ś 44b: „Skarb”
S-Ś 44c: „Skarb”
S-Ś 45: „Skarbowe pieniądze”
S-Ś 46: „Skracać”
S-Ś 47: „Skromność”
S-Ś 48: „Skrupuł”
S-Ś 49: „Skupne rzeczy”
S-Ś 50: „Słaby”
S-Ś 51: „Szlachectwo”
S-Ś 52: „Ślad”
S-Ś 53: „Sława”
S-Ś 54: „Ślepy”
S-Ś 55: „Ślimaki”
S-Ś 56: „Słoma”
S-Ś 57: „Słońce”
S-Ś 58: „Słowa”
S-Ś 59: „Śluby”
S-Ś 60: „Słuchać”
S-Ś 61: „Sługa”
S-Ś 62: „Słychać”
S-Ś 63: „Smak”
S-Ś 64: „Śmiały”
S-Ś 65: „Śmierć”

408
408
409
409
409
409
410
410
411
411
411
411
411
412
412
412
412
412
412
412
413
413
413
413
414
414
415
416
416
417
417
417
417
417
418
418
418
418
419
419
419
419
420
420
420
421
421

S-Ś 66: „Smok”
S-Ś 67: „Smród”
S-Ś 68: „Sny”
S-Ś 69: „Sobie”
S-Ś 70: „Sodomski grzech”
S-Ś 71: „Sokół”
S-Ś 72: „Solstycyje”
S-Ś 73: „Sowa”
S-Ś 74: „Sowijrzał”
S-Ś 75: „Spać”
S-Ś 76: „Sparzyć się”
S-Ś 77: „Szpieg”
S-Ś 78: „Szpitale”
S-Ś 79: „Spichlerz”
S-Ś 80: „Śpiewacy”
S-Ś 81: „Spiżarnia”
S-Ś 82: „Spodziewać się”
S-Ś 83: „Spółki”
S-Ś 84: „Spowiedź”
S-Ś 85: „Sprawiedliwość”
S-Ś 86a: „Sroka”
S-Ś 87: „Srebro”
S-Ś 86b: „Sroka”
S-Ś 88: „Sromota”
S-Ś 89: „Statysta”
S-Ś 90a: „Stan”
S-Ś 90b: „Stan”
S-Ś 91: „Stanisław Morsztyn”
S-Ś 92: „Stan małżeński”
S-Ś 93: „Stare obyczaje”
S-Ś 94: „Starzy ludzie”
S-Ś 90c: „Stan”
S-Ś 95: „Staw”
S-Ś 96: „Statek”
S-Ś 97: „Stodoła”
S-Ś 98: „Stołki”
S-Ś 99: „Strach”
S-Ś 100: „Straż”
S-Ś 101a: „Strzeżony”
S-Ś 102: „Stroje”
S-Ś 103: „Strojny”
S-Ś 104: „Stroić się”
S-Ś 105: „Strugać”
S-Ś 106: „Stół”
S-Ś 107: „Styczeń”
S-Ś 108: „Suchy”
S-Ś 109a: „Suchoty”

422
422
422
422
422
422
422
423
423
423
424
424
424
424
424
425
425
425
425
425
426
426
426
426
427
428
428
429
430
432
433
433
433
433
434
434
434
434
434
434
435
436
436
436
436
436
436
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S-Ś 109b: „Suchoty”
S-Ś 110: „Sukcesyja”
S-Ś 111: „Sumnienie”
S-Ś 112: „Suplika”
S-Ś 113: „Susupicyje”
S-Ś 101b: „Strzeżony”
S-Ś 114: „Strofowanie”
S-Ś 115: „Swawola”
S-Ś 116: „Swary”
S-Ś 117: „Swój”
S-Ś 118: „Świecić”
S-Ś 119: „Świadek”
S-Ś 120: „Świadomy”
S-Ś 121: „Świat”
S-Ś 122: „Święto”
S-Ś 123: „Święty Marcin”
S-Ś 124: „Świątobliwy”
S-Ś 125: „Świca”
S-Ś 126: „Świerzbić”
S-Ś 127: „Święte miejsca”
S-Ś 128: „Świnia”
S-Ś 129: „Sybille”
S-Ś 130: „Syn”
S-Ś 131: „Syty”
S-Ś 132: „Szafir”
S-Ś 133: „Szalbierz”
S-Ś 134: „Szabelnia”
S-Ś 135: „Szachy”

437
437
437
438
438
438
438
439
439
439
439
439
439
439
440
440
440
440
440
440
440
441
442
442
442
442
442
442

S-Ś 136: „Szafarstwo”
S-Ś 137: „Szanować”
S-Ś 138: „Szczodry”
S-Ś 139: „Szczery”
S-Ś 140: „Szczerość”
S-Ś 141: „Szarańcza”
S-Ś 142: „Szkalowanie”
S-Ś 143: „Szkatuła”
S-Ś 144: „Szkło”
S-Ś 145a: „Szkoła”
S-S 145b: „Szkoła”
S-Ś 146: „Szkolny”
S-Ś 147: „Szmaragd”
S-Ś 148: „Sprzeczania”
S-Ś 149: „Sprzeczny”
S-Ś 150: „Szpetny”
S-Ś 151: „Sztuka”
S-Ś 152: „Strzec się”
S-Ś 153: „Szczupak”
S-Ś 154a: „Szubienica”
S-Ś 154b: „Szubienica”
S-Ś 155: „Szumny”
S-Ś 156: „Skrzynie”
S-Ś 157: „Szukać”
S-Ś 158: „Szydzić”
S-Ś 159: „Szyderstwo”
S-Ś 160: „Szwedzka wojna”
S-Ś 161: „Szyk”

443
444
444
445
445
445
445
446
446
446
446
447
447
447
447
447
447
447
447
448
448
448
449
449
449
449
449
495

T
T 1: „Tabaka”
T 2: „Tablica”
T 3: „Tajemnice”
T 4a: „Tak”
T 4b: „Tak”
T 5: „Takim się starać”
T 6: „Talerze”
T 7a: „Tam”
T 8: „Tamerlan”
T 7b: „Tam”
T 7c: „Tam”
T 7d: „Tam”
T 7e: „Tam”
T 7f: „Tam”
T 7g: „Tam”
T 7h: „Tam”

496
496
496
497
497
497
497
497
497
498
498
498
498
498
498
498

T 7i: „Tam”
T 7j: „Tam”
T 9: „Tandalus”
T 10: „Taniość”
T 11: „Targowy”
T 12: „Tatarka”
T 13a: „Taksy”
T 13b: „Taksy”
T 13c: „Taksy”
T 14: „Tęcza”
T 15a: „Ten”
T 15b: „Ten”
T 15c: „Ten”
T 15d: „Ten”
T 15e: „Ten”
T 16: „Teologija

498
498
498
499
499
499
499
500
500
500
501
501
501
501
501
501
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T 17: „Testament”
T 18: „Tonąć”
T 19: „Torowny”
T 20: „Toruń”
T 21: „To więc”
T 22: „Towarzystwo”
T 23: „Trafić”
T 24: „Trąba”
T 25: „Tron”
T 26: „Trucizna”
T 27: „Trudna rzecz”
T 28a: „Trudno”
T 28b: „Trudno”
T 28c: „Trudno”
T 28d: „Trudno”
T 28e: „Trudno”
T 29: „Trunek”

501
502
502
502
503
503
503
503
504
504
505
505
505
505
505
505
506

T 30a: „Trybunał”
T 30b: „Trybunał”
T 31: „Tryumfy”
T 32a: „Trzeba”
T 32b „Trzeba”
T 33: „Trzymać”
T 34: „Trzyźwość”
T 35: „Tu bliżej”
T 36: „Turek”
T 37: „Trahedyje”
T 38: „Turkus”
T 39: „Twardowski”
T 40: „Twarz”
T 41: „Twierdzić”
T 42: „Tyranowie”
T 43: „Tyzba”
T 44: „Tytuły”

506
506
506
507
507
507
507
508
508
509
510
510
511
511
511
511
511

U-W
zob. też W
U-W 1: „Wakanse”
U-W 2: „Ubić”
U-W 3: „U Boga”
U-W 4: „Ubogi”
U-W 5: „Uczyć”
U-W 6: „Ucieczka”
U-W 7: „Uchodzić”
U-W 8a: „Uderzyć”
U-W 8b: „Uderzyć”
U-W 9: „Wendeta”
U-W 10: „Wenus”
U-W 11: „U dworu”
U-W 12: „Ufny”
U-W 13: „Ufać”
U-W 14: „Ugodzić”
U-W 15: „Ująć”
U-W 16: „Wirgilijusz”
U-W 17 „Ukraina”
U-W 18: „Wigilija
U-W 19: „Ukrzywdzony”
U-W 20: „Ukrzywdzić”

512
512
512
512
513
514
514
514
514
514
514
515
515
515
516
516
516
516
517
517
518

U-W 21: „Ulgnąć”
U-W 22: „U leniwych”
U-W 23: „Umarły”
U-W 24: „Umysł”
U-W 25: „Wota”
U-W 26: „Uroda”
U-W 27a: „Urodzaj”
U-W 27b: „Urodzaj”
U-W 28: „Uryjaszowa żena”
U-W 29: „Urzędy”
U-W 30: „U sądu”
U-W 31: „Ustąpić”
U-W 32: „Ustawy”
U-W 33: „Ustawiczność”
U-W 34: „Usta”
U-W 35: „Utrapiony”
U-W 36: „Utratnik”
U-W 37: „Uwięznąć”
U-W 38a: „Używanie”
U-W 38b: „Używanie”

518
518
518
518
519
519
519
519
520
520
520
520
521
521
521
521
521
521
521
521

W
zob. też U-W
W 1: „Wdowa”

522

W 2: „Wdzięczny”

522
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W 3: „Wendeciarki”
W 4: „Węgierskie Królestwo”
W 5: „Węgierska piechota”
W 6: „Węgorze”
W 7: „Wenecka Rzeczpospolita”
W 8: „Wesele”
W 9: „Wespazyjan Kochowski”
W 10: „Wety”
W 11: „Wiatr”
W 12a: „Więcej”
W 12b: „Więcej”
W 13: „Wieczerza Pańska”
W 14: „Wieczność”
W 15: „Wiedeńskie oblężenie”
W 16: „W jednej ręce”
W 17: „Wiedzieć”
W 18: „Większy”
W 19a: „Wiele”
W 19b: „Wiele”
W 20: „Wielka różnica”
W 19c: „Wiele”
W 21: „Wielemówny”
W 22: „Wielka choroba”
W 23: „Więzienie”
W 24: „Wilk”
W 25: „Wino”
W 26: „Winny”
W 27: „Wiosna”
W 28: „W każdym stanie”
W 29: „W kościele”
W 30: „W kuźniach”
W 31: „Włoskie państwa”
W 32: „W mowie”
W 33: „W nadzieje”
W 34: „W odmęcie”
W 35a: „Woda”
W 35b: „Woda”

522
523
524
524
524
524
525
526
526
526
526
527
527
528
529
529
529
529
529
529
529
529
529
530
531
531
531
531
531
531
531
532
533
533
533
533
533

W 35c: „Woda”
W 36: „Województwo krakowskie”
W 37: „Wolność szlachecka”
W 38: „Wojenne akcyje”
W 39a: „Wojna”
W 39b: „Wojna”
W 39c: „Wojna”
W 40: „Wojsko”
W 41: „Wójt”
W 42: „Woźny”
W 43: „W [= U] pogan”
W 44: „W przyrodzonej naturze”
W 45: „Wróbel”
W 46: „Wrota”
W 47: „Wrzesień”
W 48: „Wścibski”
W 49: „Wspominać”
W 50: „Wstyd”
W 51a: „Wszędzie”
W 51b: „Wszędzie”
W 51c: „Wszędzie”
W 52: „Wszelki”
W 53a: „Wtenczas”
W 53b: „Wtenczas”
W 54: „W tych miesiącach”
W 55: „W uszach”
W 56: „Wybraniec”
W 57: „Wychowanice”
W 58: „Wygoda”
W 59: „Wykłuć”
W 60: „Wymówka”
W 61: „Wyrodek”
W 62: „Wysoki”
W 63: „Wyżej”
W 64: „W zawiłych rzeczach”
W 65: „Wzgardzać”

533
534
534
535
536
536
538
539
541
541
541
542
542
542
542
542
542
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
544
545
545
545
545
545
546
546
546

X-Ks
X-Ks 1: „X. pix”
X-Ks 2: „Ksemeni”
X-Ks 3: „Ksenofont”
X-Ks 4: „Ksenokrates”
X-Ks 5: „Kserkses”
X-Ks 6: „Ksiądz”
X-Ks 7: „Książęta”

548
548
548
548
548
548
548

X-Ks 8: „Książę”
X-Ks 9a: „Księża”
X-Ks 9b: „Księża”
X-Ks 10: „Księcia Radziwiłła
peregrynacyja”
X-Ks 11: „Księcia Zbaraskiego
poselstwo”

548
549
549
549
551
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X-Ks 9c: „Księża”
X-Ks 13: „Ksienie”
X-Ks 14: „Ksystus”

552
553
553

X-Ks 15: „Ksy”
X-Ks 16: „X”

553
553

Y-I
zob. też I-J
Y-I 1: „I amen”
Y-I 2: „I być w domu”
Y-I 3: „I ci dobrze”
Y-I 4: „I chłop”
Y-I 5: „I do domu”
Y-I 6: „I frantom”
Y-I 7: „I gdzie”
Y-I 8: „I godny”
Y-I 9: „I jasne”
Y-I 10: „I język”
Y-I 11: „I kosz”
Y-I 12: „I krowa”
Y-I 13: „I liczone”
Y-I 14: „I mnie”
Y-I 15: „I mucha”
Y-I 16: „I na chromym”

554
554
554
554
554
554
554
555
555
555
555
555
555
555
555
555

Y-I 17: „I olstro”
Y-I 18: „I piorun”
Y-I 19: „I po pracy”
Y-I 20: „I przy dokończeniu”
Y-I 21: „I rozum”
Y-I 22: „I sobie”
Y-I 23: „I tego”
Y-I 24: „I te”
Y-I 25a: „I to”
Y-I 25b: „I to”
Y-I 26: „I u was”
Y-I 27: „I waszą”
Y-I 28: „I książęta”
Y-I 29a: „I że”
Y-I 29b: „I że”

555
556
556
556
556
556
556
556
556
556
557
557
557
557
557

Z-Ż-Ź-S
zob. też S-Ś
Z-Ż-Ź-S 1a: „Żaba”
Z-Ż-Ź-S 1b: „Żaba”
Z-Ż-Ź-S 2: „Zabiegłość”
Z-Ż-Ź-S 3: „Zabójstwo”
Z-Ż-Ź-S 4: „Za chlebem”
Z-Ż-Ź-S 5: „Zaćmienie”
Z-Ż-Ź-S 6: „Żądza”
Z-Ż-Ź-S 7: „Zając”
Z-Ż-Ź-S 8: „Zaloty”
Z-Ż-Ź-S 9: „Za ladaco”
Z-Ż-Ź-S 10: „Żale”
Z-Ż-Ź-S 11: „Zalotnicy”
Z-Ż-Ź-S 12: „Za nos wodzić”
Z-Ż-Ź-S 13: „Za nieszczęśliwym”
Z-Ż-Ź-S 14: „Zapalenie”
Z-Ż-Ź-S 15: „Zapomnieć”
Z-Ż-Ź-S 16: „Żart”
Z-Ż-Ź-S 17: „Żałoba”
Z-Ż-Ź-S 18: „Żarty”
Z-Ż-Ź-S 19: „Zastarzałość”

558
558
558
558
559
559
559
560
560
560
560
560
561
561
561
561
561
562
563
563

Z-Ż-Ź-S 20: „Zasługi”
563
Z-Ż-Ź-S 21a: „Zazdrość”
563
Z-Ż-Ź-S 21b: „Zazdrość”
563
Z-Ż-Ź-S 22: „Za złą robotę”
564
Z-Ż-Ź-S 23: „Zboża”
564
Z-Ż-Ź-S 24: „Zbytki”
564
Z-Ż-Ź-S 25 = S-Ś 20: „Schorzały” 407, 564
Z-Ż-Ź-S 26: „Z cudzego”
565
Z-Ż-Ź-S 27: „Z chytrym”
565
Z-Ż-Ź-S 28: „Zdobić”
565
Z-Ż-Ź-S 29a: „Z dobrego”
565
Z-Ż-Ź-S 29b: „Z dobrego”
565
Z-Ż-Ź-S 30: „Zdrada”
565
Z-Ż-Ź-S 31: Zdrowie”
565
Z-Ż-Ź-S 32: „Żebrak”
566
Z-Ż-Ź-S 33a: „Zegary”
566
Z-Ż-Ź-S 33b: „Zegary”
566
Z-Ż-Ź-S 34: „Żelazo”
567
Z-Ż-Ź-S 35: „Zelżywość”
567
Z-Ż-Ź-S 36a: „Zeznać”
567
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Z-Ż-Ź-S 36b: „Zeznać”
567
Z-Ż-Ź-S 37: „Z fajerki”
568
Z-Ż-Ź-S 38: „Zgaga”
568
Z-Ż-Ź-S 39: „Z głowy”
568
Z-Ż-Ź-S 40: „Zgoda”
568
Z-Ż-Ź-S 41: „Zgorszenie”
568
Z-Ż-Ź-S 42: „Zioła”
568
Z-Ż-Ź-S 43: „Ziemia”
569
Z-Ż-Ź-S 44a: „Zima”
569
Z-Ż-Ź-S 44b: „Zima”
569
Z-Ż-Ź-S 44c: „Zima”
570
Z-Ż-Ź-S 45: „Z konia”
571
Z-Ż-Ź-S 46: „Z laty”
571
Z-Ż-Ź-S 47: „Źle”
571
Z-Ż-Ź-S 48a: „Złodziej”
572
Z-Ż-Ź-S 48b: „Złodziej”
572
Z-Ż-Ź-S 49a: „Złość”
573
Z-Ż-Ź-S 49b: „Złość”
573
Z-Ż-Ź-S 50a: „Złoto”
573
Z-Ż-Ź-S 50b: „Złoto”
574
Z-Ż-Ź-S 50c: „Złoto”
574
Z-Ż-Ź-S 51: „Złoty stan”
574
Z-Ż-Ź-S 52a: „Zły”
575
Z-Ż-Ź-S 52b: „Zły”
576
Z-Ż-Ź-S 53: „Z małej rzeczy”
576
Z-Ż-Ź-S 54: „Żmindak”
576
Z-Ż-Ź-S 55: „Zmyślony”
576
Z-Ż-Ź-S 56: „Znać”
576
Z-Ż-Ź-S 57: „Znać się”
576
Z-Ż-Ź-S 58a: „Znaki”
576
Z-Ż-Ź-S 58b: „Znaki”
576
Z-Ż-Ź-S 59: „Z nieprzystojnej mowy” 577
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Z-Ż-Ź-S 60: „Z niszczego”
Z-Ż-Ź-S 61: „Z nieszczęścia”
Z-Ż-Ź-S 62: „Żniwo”
Z-Ż-Ź-S 63: „Zoilus”
Z-Ż-Ź-S 64: „Żołnierz”
Z-Ż-Ź-S 65: „Żołądek”
Z-Ż-Ź-S 66: „Żona”
Z-Ż-Ź-S 67: „Z pijanicą”
Z-Ż-Ź-S 68: „Z politycznymi”
Z-Ż-Ź-S 69: „Z pomocą”
Z-Ż-Ź-S 70: „Z pustej stodoły”
Z-Ż-Ź-S 71: „Z regestru”
Z-Ż-Ź-S 72: „Zuchwalstwo”
Z-Ż-Ź-S 73: „Z ułomnego”
Z-Ż-Ź-S 74: „Zuzanna”
Z-Ż-Ź-S 75: „Zwada”
Z-Ż-Ź-S 76: „Z wielkiej”
Z-Ż-Ź-S 77: „Zwierciadło”
Z-Ż-Ź-S 78: „Zwycięstwo”
Z-Ż-Ź-S 79: „Zwyczajny”
Z-Ż-Ź-S 80: „Życie”
Z-Ż-Ź-S 81: „Życzliwość”
Z-Ż-Ź-S 82a: „Żydzi”
Z-Ż-Ź-S 82b: „Żydzi”
Z-Ż-Ź-S 83: „Zysk”
Z-Ż-Ź-S 84: „Żyto”
Z-Ż-Ź-S 85: „Żywność”
Z-Ż-Ź-S 86a: „Żywot”
Z-Ż-Ź-S 86b: „Żywot”
Z-Ż-Ź-S 86c: „Żywot”
Z-Ż-Ź-S 87: „Z żartów”
Z-Ż-Ź-S 88: „Z”

577
577
577
577
577
578
578
579
579
580
580
580
580
580
580
580
581
581
581
581
582
582
582
582
583
583
583
583
583
584
589
590
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Układ według współczesnego alfabetu
A
A kędy [A 13]
A kto [A 12]
A ludzie [A 16]
A nowiny [A 25]
A po [A 27]
A z wieków [A 51]
Abel [A 1]
Abo [A 2a, 2b]
Abram [A 4]
Aby [A 3]
Ach [A 5]
Adam [A 6]
Aeneas [A 7]
Afryka [A 8]
Agnieszka [A 9]
Akademija [A 10]
Akteon [A 11]
Alchemija [A 14]
Aleksander Wielki [A 15]
Alund(yj)a [A 17]
Amazony [A 18]
Ameryka [A 19]
Amory [A 20]
Anatomija [A 21]
Andromeda [A 23]
Anioł [A 24]
Antoni [A 26]
Apelacyja [A 28]

31
31
33
36
37
44
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
34
36
36
37
37

Apetyty [A 29]
Apollo [A 31]
Apostaci [A 32]
Apostołowie [A 33]
Aprilis [A 34]
Aptekarz [A 30]
Architektura [A 35]
Arcy [A 36]
Arendarz [A 40]
Areszt [A 37]
Argenida [A 38]
Argus [A 39]
Arka [A 43]
Armida [A 41]
Aryjańska sekta [A 42]
Arystoteles [A 44]
Astrologija [A 47]
Asygnacyja [A 46]
Asystencyja [A 48]
Ateisty [A 49]
Atyla [A 50]
Auster [A 52]
Autentyk [A 53]
Autorowie [A 54]
Azow [A 55]
Azyja [A 45]
Aż [A 56]

B
Ba, wierę [B 8]
Baba [B 1]
Bachus [B 2]
Bajki [B 9]
Bakałarz [B 3]
Banialuka [B 4]
Banie [B 5]
Bankiety [B 6]
Barbara święta [B 7a, 7b]
Bazyliszek [B 10]
Bernat Haur [B 12]
Bez [B 13a, 13b, 13c, 13d]

50
46
46
50
47
47
47
48
49
50
51
52

Bezżeniec [B 14]
Będzie [B 11a, 11b]
Białogłowy [B 15]
Bluźnierstwo [B 26]
Błogo [B 25]
Błyskawice [B 24]
Bobkowe drzewo [B 16]
Bocian [B 22]
Bogactwa [B 18a, 18b]
Bogaty [B 19a, 19b]
Boginie [B 20]
Bootes [B 27]

37
38
38
38
39
37
39
39
40
39
39
40
41
41
41
41
42
42
42
43
43
44
44
44
45
42
45

52
50
53
56
56
56
53
55
53, 54
53, 54
54
56

912
Boskie dzieła [B 21]
Boter [B 23]
Bóg [B 17a, 17b, 17c]
Brama [B 29]
Broda [B 30]
Bróg [B 31]
C
Cabańskie woły [C-Ć-K 1]
Całość [C-Ć-K 2]
Całować [C-Ć-K 3]
Cave tibi [C-Ć-K 4]
Cebula [C-Ć-K 6]
Cechowany [C-Ć-K 38]
Chamaleon [H-Ch 2]
Chan [H-Ch 6a, 6b]
Chciwy [C-Ć-K 7]
Chleb [C-Ć-K 8]
Chłop [C-Ć-K 10]
Chłopcy [C-Ć-K 9]
Chmielnicki [C-Ć-K 11]
Chojny [C-Ć-K 12]
Chudoba [C-Ć-K 14 ]
Chusta [C-Ć-K 15]
Chwalba [C-Ć-K 16 ]
Chytrość [C-Ć-K 13]
Ci [C-Ć-K 20]
Ci, co [C-Ć-K 18]
Ciało [C-Ć-K 17]
Cicero [C-Ć-K 19]
Cierpliwość [C-Ć-K 21]
Ć
Ćma [C-Ć-K 22]
D
Dać [D4a]
[4b, 4c]
Dać się [D 2a, 2b]
Dafnis [D 3]
Dalszy [D 5]
Damy [D6a]
[6b, 6c, 6d, 6e]
Darmo [D 8]
Daryjusz [D 7]
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55
56
53
57
57
58

59
59
59
59
60
71
150
151, 152
60
60
60
60
61
61
62
62
62
61
62
62
62
62
62

62

77
79
77, 79
77
77
77
78
79
79

Brytańskie Królestwo [B 28]
Budynki [B 32]
Bulwy [B 33]
Burmistrz [B 34]
By [B 35]
Bzowe kwiecie [B 36]

Cny [C-Ć-K 24]
Co [C-Ć-K25a, 25b, 25c]
[25d, 25e]
[25f, 25g]
[25h, 25i]
Cud [C-Ć-K 32]
Cudzy [C-Ć-K 33a, 33b]
Cygani [C-Ć-K 44 ]
Czapka [C-Ć-K 35]
Czary [C-Ć-K 36a, 36b]
Czas [C-Ć-K 37a, 37b]
Czego [C-Ć-K 39]
Czekać [C-Ć-K 42]
Czeladź [C-Ć-K 43]
Czerwiec [C-Ć-K 40]
Częstokroć [C-Ć-K 41]
Człowiek [C-Ć-K 45a, 45b, 45c,
45d, 45e]
Czujność [C-Ć-K 46]
Czyli [C-Ć-K 47]
Czynsze [C-Ć-K 50]
Czystość [C-Ć-K 48]
Czyściec [C-Ć-K 49]

57
58
58
58
58
58

63
63
65
67
68
69
69
73
70
70
70, 71
71
72
72
71
72
72
74
74
76
75
75

Ćwikła [C-Ć-K 34]

70

Dawid [D 10 ]
Dawność [D 11]
Dawny [D 12]
Dąb [D 1]
Delfin [D 15]
Dewotki [D 13]
Dębowy [D 9]
Diaboł [D 14]
Dla [D 19a, 19b]

79
80
80
77
81
80
79
80
98
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Dlatego [D 20]
Długi [D 21]
Długo [D 22]
Dłużnik [D 23]
Do prawa [D 30]
Dobro [D 27]
Dobrodziejstwa [D 26]
Dobry [D 24a, 24b, 24c, 24d]
Dobrze [D 25]
Dom [D 28a, 28b]
Dopiero [D 29]
Dosyć [D 31a, 31b]
Dowcip [D 32]
Doznać [D 33]
Drabina [D 34 ]
Drekselijus [D 35]
Drogo [D 36]
Drogość [D 37]
Drzewa [D38a, 38b]
[38c]
Dudy [D 39]
Dufać [D 40]

98
98
99
99
101
100
100
99
100
100
100
101
101
101
101
101
101
102
102
103
103
103

Dusza [D 41]
Dwa [D 43a, 43b]
Dwakroć [D 42]
Dworski [D44a]
[44b]
Dyjalog [D 16]
Dyjament [D 17]
Dyjogenes [D 46 ]
Dym [D 45]
Dyskrecyja [D 18a, 18b]
Dziadowie [D 48]
Dziadowie przy prośbach
[D 49]
[Dzianotti Piotr =] Piotr
Dzianotti [P 39]
Dziatki [D 47]
Dziedzic [D 50]
Dziedzictwo [D 51 ]
Dzielozyja [D 53]
Dzieło [D 52]
Dziś [D54a, 54b]
[54c]

103
104
104
104
105
81
98
105
105
98
106

E
E, e, e [E 2]
Echo [E 1]
Egipski [E 3a, 3b]
Egipt [E 4]
Egla [E 5]
Egzarchaty [E 19]
Ej [E 21]
[Ekonomija =] Oekonomija [O 33]
Eksces [E 20]
Ekwinokcyja [E 14]
Elba [E 7]
Elbląg [E 6]

112
112
112
113
114
124
124
320
124
122
116
115

Elekcyja [E 8]
Elijasz [E 9]
Eolus [E 10]
Epitafijum [E11a]
[11b, 11c]
Epiteta [E 12]
Ester [E 13]
Etna [E 15]
Europa [E 16]
Ewa [E 18]
Ewangelija [E 17]

116
116
117
119
120
121
121
122
122
123
123

G
Gadać [G 1]
Galant [G 2]
Galenus [G 3]
Galery [G 4]
Ganić [G 5]
Gardzić [G 7]
Garnek [G 6]
Gaweł [G 9]

127
127
127
127
128
128
128
128

Gąska [G 8]
Gdy [G10a, 10b]
[10c, 10d, 10e]
Gdzie [G11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f ]
[11g, 11h, 11i, 11j, 11k,
11l, 11ł, 11m, 11n, 11o]
[11p]
Giża [G 44]

128
128
129
129

106
103
106
107
107
110
109
110
111

130
131
149
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Glejt [G 12]
Głodny [G 14]
Głos [G 13]
Głośny [G 15a, 15b]
Głuchy niemy [G 16]
Głupi [G 17]
Gniewliwy [G 18]
Godność [G 19]
Gofryd [G 20]
Goniec [G 21]
Gorzałka [G 24]
Gorzeć [G 23]
Gospoda [G 28a, 28b]
Gospodarstwo ziemiańskie [G 29,
29a, 29b]
[29c, 29d, 29e, 29f ]
[29g, 29h, 29i, 29j]
[29k, 29l, 29ł, 29m]
[29n, 29o, 29p, 29r]
[29s, 29t, 29u, 29w]
[29y, 29z, 29aa, 29bb]
[29cc, 29dd, 29ee, 29ff, 29gg]
[29hh, 29ii, 29jj]

131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
135
134
136

Gospodarz[G 27a]
[27b]
Gość [G 26]
Gotowy [G 31a, 31b]
Górnicki [G 25]
Góry [G22a, 22b, 22c]
[22d]
Granica [G 30]
Grobla [G 32]
Groch [G 33]
Grody powiatów ziemskich [G 34]
Grudzień [G 35]
Grzebień [G 38a, 38b]
Grzech [G 36a, 36b]
Grzeczny [G 37]
Grzmot [G 39]
Grzywna [G 40]
Gumno [G 41]
Gusman [G 42]
Gwiazda [G 43]
Gzło [G 46]
Gzyms [G 45]

135
136
135
146
135
133
134
146
146
146
146
147
148
147
148
148
148
148
149
149
149
149

137
138
139
140
141
142
143
144
145

H
Habit [H-Ch 1]
Hakownica [H-Ch 5]
Hamować[H-Ch 3a, 3b, 3c]
[3d, 3e, 3f ]
Hańba [H-Ch 4a, 4b, 4c, 4d, 4e]
Harcownik [H-Ch 7]
Hardy [H-Ch 8]
Harmonija [H-Ch 9]
Hartować [H-Ch 10]
Hasło [H-Ch 11]
Heban [H-Ch 12]
Hejnał [H-Ch 23]
Helena [H-Ch 13]
Helżbieta [H-Ch 15]
Hełm [H-Ch 14]
Heretycy [H-Ch 17]

150
151
150
151
151
152
152
153
153
153
153
160
153
154
154
155

Herkules [H-Ch 18]
156
Herod [H-Ch 19]
157
Heroiny [H-Ch 20]
157
Herz [H-Ch 16a, 16b]
155
Hetmani [H-Ch 21a, 21b]
158, 159
Hieroglifiki [H-Ch 24]
160
Hijacynt [H-Ch 22]
159
Historyje [H-Ch 25]
162
Hiszpański król [H-Ch 33]
163
Hojność [H-Ch 29]
163
Honor [H-Ch 26]
162
Horda [H-Ch 27]
162
Hospodarstwo wołoskie [H-Ch 28] 162
Huk [H-Ch 30a, 30b]
163
Hurma [H-Ch 31]
163
Hus [H-Ch 32]
163

I
I amen [Y-I 1]
I być w domu [Y-I 2]
I chłop [Y-I 4]

554
554
554

I ci dobrze [Y-I 3]
I do domu [Y-I 5]
I frantom [Y-I 6]

554
554
554
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I gdzie [Y-I 7]
I godny [Y-I 8]
I jasne [Y-I 9]
I język [Y-I 10]
I kosz [Y-I 11]
I krowa [Y-I 12]
I książęta [Y-I 28]
I liczone [Y-I 13 ]
I mnie [Y-I 14]
I mucha [Y-I 15]
I na chromym [Y-I 16]
I olstro [Y-I 17]
I piorun [Y-I 18]
I po pracy [Y-I 19]
I przy dokończeniu [Y-I 20]
I rozum [Y-I 21]
I sobie [Y-I 22]

554
555
555
555
555
555
557
555
555
555
555
555
556
556
556
556
556

I te [Y-I 24]
I tego [Y-I 23]
I to [Y-I 25a, 25b]
I u was [Y-I 26]
I waszą [Y-I 27 ]
I że [Y-I 29a, 29b]
Ikarus [I-J 19]
Im [I-J 20a, 20b, 20c, 20d, 20e]
Inaczej [I-J 21]
Indygenat [I-J 22]
Instygator [I-J 24]
Inszy [I-J 23]
Intencyja [I-J 25]
Interesant [I-J 26]
Interregnum [I-J 27]
Iść [I-J 12a, 12b]
Izba [I-J 36]

556
556
556
556
557
557
174
174
174
175
175
175
175
176
177
171
181

J
Jabłko [I-J 1]
Jaja [I-J 3]
Jaki [I-J 4a, 4b]
Jako[I-J 5a]
[5b, 5c, 5d, 5e, 5f ]
Jakub [I-J 6]
Jałmużna [I-J 7]
Jan III [I-J 8]
Jarzmo [I-J 10]
Jasność[I-J 9a]
[9b]
Jawny [I-J 11]
Jeden[I-J 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f ]
[14g]
Jedwabny ] [I-J 15

165
165
165
165
166
166
167
167
170
168
169
170
171
172
172

Jesień [I-J 17]
Jeszcze [I-J 16]
Jeść [I-J 2]
Jęczmień [I-J 13]
Język [I-J18a]
[18b, 18c]
Job [I-J 28 ]
Jonas [I-J 29 ]
Jowisz [I-J 30 ]
Józef [I-J 31a, 31b]
Judasz [I-J 32 ]
Judyta [I-J 33]
Juryści [I-J 34]
Już [I-J 35a, 35b, 35c, 35d]

172
172
165
171
172
173
177
178
178
178
179
180
180
181

K
Kabalistowie [K 1]
Kalendarz [K 3]
Kaleta [K 4]
Kamieniec Podolski [K5a]
[5b]
[5c]
Kanikuła [K 6 ]
Kapistran [K 9]
Kapłani [K 7]
Kapłun [K 8]

183
183
183
183
184
185
185
187
185
185

Kapturowe sądy [K 10]
Karanie [K 11]
Karczma [K 13]
Karczmarz [K 2]
Karczochy [K 12]
Karłowie [K 16]
Karoca [K 14]
Karol V [K 15]
Kartownik [K 17]
Kaszel [K 18]

188
188
188
183
188
189
188
189
189
189
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Kat [K 20]
190
Kauteryja [C-Ć-K 5]
60
Kazać [K 22]
190
Kazimierz święty [K 23]
190
Kaznodzieje [K 25]
193
Każdy [K 21a, 21b, 21c, 21d]
190
Kąty [K 19 ]
189
Kędy [K 26]
193
Kich [K 27]
193
Kiedy [K 28a, 28b, 28c, 28d]
193
Klasztory [K 24]
191
Klejnoty [K 30]
193
Kleopatra [C-Ć-K 23]
63
Klorynda [K 31]
194
Kłamstwo [K 29]
193
Kmieć [K 32]
194
Kochanie [K 33]
195
Kochanowski [K 34]
195
[Kochowski =] Wespazyjan
Kochowski [W 9]
525
Kogo [K 35a, 35b]
195
Koligacyje [C-Ć-K 26]
63
Kolumbus [C-Ć-K 27]
65
[Kolumbus Krzysztof =] Krzysztof
Kolumbus [K 67]
221
Koł [K 40]
199
Koła [K 39]
199
Kołtuny [K 38]
197
Komety [K 37a, 37b]
196
Kominiarz [K 41 ]
199
Kompas [K 43]
199
Komu [K 42]
199
Konający [K 45]
199
Konfederacyja [C-Ć-K 28]
65
Konfidencyja [K 46]
200
Konopie [K 44]
199
Konserwacyja [C-Ć-K 29a, 29b] 66, 67
Kopacze [K 47]
201
Kopernik [K 49]
201
Koral [K 48]
201
Koronacyja [K 50];
202
Koronacyja, I;
202
Koronacyja, II
208
Koronacyja, III
208
Koronacyja, IV
210
Koronacyja, V
211
Koronacyja, VI
213
Kortezyjanka [K 51a, 51b]
214
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Kosmografija [C-Ć-K 30]
Kosterstwo [K 53a, 53b]
Kostka Napierski [K 54]
Kościół [K 52]
Kot [K 56a, 56b]
Kotwica [K 55]
Kozacy [K 57]
Kradzież [K 60]
Kradziony [K 59]
Kredyt [K 58]
Krew [K 62a, 62b]
Krokodyl [K 63]
Kroniki [K 65]
Król [K 64]
Krygować się [K 69 ]
Krzan [K 61]
Krzywda [K 68 ]
Krzyż [K 66]
Ksemeni [X-Ks 2]
Ksenofont [X-Ks 3]
Ksenokrates [X-Ks 4]
Kserkses [X-Ks 5]
Ksiądz [X-Ks 6]
Książę [X-Ks 8]
Książęta [X-Ks 7]
Ksienie [X-Ks 13]
Księgi [K 70]
Księża [X-Ks9a, 9b]
[9c]
Ksy [X-Ks 15]
Ksystus [X-Ks 14]
Kto [K71a, 71b, 71c, 71d, 71e, 71f,
  71g]
[71h, 71i, 71j, 71k, 71l, 71ł,
   71m, 71n, 71o]
[71p, 71r, 71s, 71t, 71u]
[71w, 71y, 71z, 71aa]
[71bb, 71cc, 71dd, 71ee, 71ff,
   71gg, 71hh, 71ii, 71jj,
  71kk]
[71ll, 71łł, 71mm, 71nn,
   71oo, 71pp, 71rr]
[71ss, 71tt, 71uu, 71ww,
   71yy, 71zz, 71aaa,
   71bbb, 71ccc, 71ddd]
[71eee]
Ktoś [K 73]
Który [K 72]

67
216
217
215
217
217
218
219
219
218
219
219
220
220
221
219
221
220
548
548
548
548
548
548
548
553
222
549
552
553
553
222
223
224
225
226
227
228
229
224
223
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Kucharki [K 76]
Kub / Kup [C-Ć-K 31]
Kucharze [K 75]
Kuczmerka [K 74]
Kup zob. Kub
Kupido [K 77]
Kupiec [K 78]
Kupno [K 79]
Kur [K 36]
Kurcyjusz [K 80]
Kurcyjusz Kwintus [K 81]
Kurcz [K 82 ]
L
Labirent [L-Ł 2a, 2b]
Lasy [L-Ł 13]
Lata [L-Ł 17]
Lato [L-Ł 15]
Laurowe wieńce [L-Ł 18]
Legata [L-Ł 20]
Lekarski żywot [L-Ł 22]
Lekarstwo [L-Ł 23a, 23b]
Lekarz [L-Ł 24a, 24b]
Lekce kogo ważyć [L-Ł 21]
Lemiesz [L-Ł 35]
Lenić się [L-Ł 25]
Leniuch [L-Ł 26a, 26b, 26c]
Lenny [L-Ł 28]
Leń [L-Ł 27 ]
Leopold [L-Ł 29]
Lepiej [L-Ł 30a, 30b, 30c, 30d]
Lepsze [L-Ł 31]
Lepszy [L-Ł 32a, 32b]
Lew [L-Ł 36]
Lichtarz [L-Ł 37]
Lichwiarz [L-Ł 38]
Ł
Łabędź [L-Ł 1]
Łacniej [L-Ł 3a, 3b]
Łacno [L-Ł4a]
[4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g,
   4h, 4i, 4j, 4k]
[4l, 4ł]
Łagodny [L-Ł 5]
Łajanie [L-Ł 6 ]

229
68
229
229

Kwadrans [K 83 ]
Kwarciane wojsko [Q-Kw 3]
Kwarczki [Q-Kw 5]
Kwartana [Q-Kw 4]
Kwas [K 84]
Kwas [Q-Kw 6]
Kwasić [Q-Kw 7]
Kwersyja – Quersi [Q-Kw 9]
Kwiaty [K 86]
Kwiecień [K 85]
Kwinsaj – Quinsai [Q-Kw 11]

233
381
382
381
233
382
382
382
233
233
383

234
137
238
238
238
240
240
241
241
240
243
242
242
242
242
242
243
243
243
244
244
244

Lipiec [L-Ł 39 ]
Lisie futro [L-Ł 40]
List [L-Ł 42a, 42b]
Listopad [L-Ł 41]
Loret [L-Ł 44]
Los [L-Ł 46]
Lotona [L-Ł 47]
Lód [L-Ł 43]
Lubieżność [L-Ł 55]
Lucyper [L-Ł 49]
Lud [L-Ł 53]
Ludwik Czternasty [L-Ł 50]
Ludzie [L-Ł 51a, 51b]
Ludzki [L-Ł 54a, 54b]
Ludzkość [L-Ł52a,
52b]
Lukrecyja [L-Ł 56]
Luterska wiara [L-Ł 57]
Luty [L-Ł 58]
Lwy [L-Ł 59]
Lżej [L-Ł 63]
Lżejszy [L-Ł 62]

244
245
245
245
245
247
247
245
251
247
249
248
249
250
249
250
251
251
251
251
252
252

234
234
234

Łakomstwo [L-Ł 8]
Łakotliwy [L-Ł 9]
Łańcuchy [L-Ł 10]
Łapa [L-Ł 11]
Łaska [L-Ł 12a, 12b]
Łaszt [L-Ł 14]
Łatwiej [L-Ł 16a, 16b, 16c, 16d, 16e]
Ławki [L-Ł 19]

236
236
236
237
237
238
238
238

230
231
239
195
232
232
233

235
236
236
236
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Łgarstwo [L-Ł 34]
Łgarz [L-Ł 33]
Łowić [L-Ł 48]
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236
243
243
247

M
Ma być [M 14]
258
Machiawel [M 2]
253
Macocha [M 4]
254
Magielona [M 6]
254
Magnes [M 7a, 7b]
255
Mahomet [M 3]
254
Maj [M 30]
262
Majętność [M 8a, 8b]
255
Mak [M 10]
257
Malarstwo [M 12 ]
257
Malowany [M 13]
258
Mało [M 15]
258
Mały[M 11a, 11b,
257
[11c, 11d]
258
Małżeństwo [M 9a, 9b]
256, 269
Mamka [M 16a, 16b]
258, 259
Mandat [M 18]
259
Manifest [M 17]
259
Marchew [M 19]
260
[Marcin święty =] Święty Marcin
[S-Ś 123]
440
Margać [M 21]
260
Marnie [M 20]
260
Mars [M 22]
260
Marzec [M 23a, 23b]
260
Mary [M 24]
260
Masło [M 26]
261
Masłonicka natura [M 25]
261
Maszkary [M 28]
261
Maślonka [M 27]
261
Matematyka [M 29]
261
Matka [M 42]
270
Mazur [M 31]
262
Mądry [M 5]
254
Mąż [M 32]
262
Medyjatorowie [M 33]
264
Mehmet [M 36]
265
Melankolija [M 38 ]
267
Meluzyna [M 34]
264
Memorare [M 35]
265
Mennica [M 39a, 39b]
267

Łóżko [L-Ł 45]
Łyko [L-Ł 60]
Łyszczyński [L-Ł 61]

246
251
252

Merkuryjusz [M 40]
268
Mędrcowie [M 37]
266
Męstwo [M 41a, 41b]
268
Mężowie [M 43]
270
Miara [M 44]
271
Miasta [M 45a, 45b]
271, 272
Mieć [M1a, 1b, 1c]
253
[1d]
258
[1e]
262
Mieć się [M 46]
272
Mierny [M 49]
272
Mierzyć [M 47]
272
Miesiąc [M 50a, 50b, 50c]
273
Mietła [M 52]
273
Między [M 48]
272
Mięsopust [M 51]
273
Milczenie [M 55]
275
Miłosierdzie [M 57]
275
Miłość [M54a]
274
[54b, 54c]
275
Miłujący [M 56]
275
Miły [M53a, 53b]
274
[53c]
276
Minucyje [M 60]
276
Mistrz [M 58]
276
Mleczna [M 59]
276
Młody [M 61a, 61b, ]
276, 277
Młódź [M 62a, 62b]
277
Młyny [M 63]
278
Mniszki [M 64]
278
Moc [M 66]
278
Mocny [M 65]
278
Modlitwa [M 68]
280
Mody [M 67a, 67b]
279, 280
Monety [M 69]
281
[Morsztyn Stanisław =] Stanisław
Morsztyn [S-Ś 91]
429
Morze [M 70]
281
Moskiewski [M 71]
282
Moskiewski komendant [M 73]
283
Moskiewski poseł [M 72]
282
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Możny [M 74]
Mścić się [M 75]
Mściwy [M 76]
Muchy [M 77]
Mur [M 78]
Muzy [M 79]

284
284
284
284
284
284

Muzyka [M 80]
Myszy [M 83]
Myślenie [M 81a, 81b]
Myślistwo [M 82]
Mżyć [M 84]

285
287
286
286
287

N
Na boleści [N 1]
Na cudzym [N 4]
Na drzewo [N 5]
Na kogoś [N 10]
Na końcu [N 11]
Na male [N 14]
Na nierychły [N 15]
Na placu [N 17]
Na początku [N 18 ]
Na poły [N 19]
Na rany [N 21]
Na słabe [N 16 ]
Na sumnieniu [N 24]
Na ten [N 25]
Na wojnie [N 29]
Na złość [N 32]
Nabyć [N 2]
Naciężej [N 3]
Nadzieja [N 6]
Nagrobek [N 7a, 7b]
Nagrobek autora [N8a]
[8b]
[8c]
Nagroda [N 9]
Najgorsze [N 30]
Nalewka [N 13]
Naleźć [N 31a, 31b]
Nałogi [N 12]
Napomnienia [N 20]
Narcyzus [N 22]
Narowy [N 23]
Natręt [N 26]
Natura [N 27]
Nauka [N 28]
Neptunus [N 33]
Nic [N 34]
Nie będzie [N 35]
Nie chełpić się [N 38]
Nie cieszyć się [N 40]

288
288
288
293
294
294
294
295
295
295
295
295
296
296
297
298
288
288
288
288
289
291
292
293
297
294
297
294
295
295
296
296
296
297
298
298
298
298
299

Nie czekać [N 37]
Nie czynić [N 41a, 41b]
Nie dać [N 44]
Nie darmo [N 45]
Nie dbać [N 43a, 43b]
Nie doganiać [N 53]
Nie dopiąć [N 47]
Nie dopiero [N 54]
Nie dospać [N 48]
Nie dostać [N 49]
Nie dowierzać [N 50]
Nie drażnić [N 51 ]
Nie frasować się [N 55]
Nie fundować się [N 56]
Nie ganić [N 58]
Nie gardzić [N 60]
Nie gniewać [N 59]
Nie gorsze [N 57]
Nie jednako [N 62]
Nie jest [N 61a, 61b, 61c]
Nie karny [N 63]
Nie każdy [N64a, 64b]
[64c, 64d]
Nie kopać [N 65]
Nie lada [N 67a, 67b]
Nie lżyć [N 68]
Nie ma być [N 72]
Nie mieć [N 69a, 69b, 69c]
Nie mieszać [N 74]
Nie mówić [N 71]
Nie na tym [N 76]
Nie nakarmić się [N 75]
Nie nowina [N 78]
Nie obiecywać [N 79]
Nie odnawiać [N 52]
Nie odpowiadać [N 80]
Nie patrzeć [N 82]
Nie płacić [N 83]
Nie podchodzić [N 86]

298
299
299
299
299
300
299
300
300
300
300
300
300
300
301
301
301
300
301
301
301
301
302
302
302
302
303
302
304
303
304
304
304
304
300
305
305
305
305
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Nie poddawać się [N 84]
Nie przymawiać [N 92]
Nie przymierzać [N 90]
Nie rzecz [N 95]
Nie skrzypieć [N 97]
Nie spuszczać się [N 100]
Nie szargać [N 102]
Nie tak[N 107a,
[107b, 107c, 107d]
Nie ten [N 103]
Nie tryumfować [N 111 ]
Nie trzeba [N 109]
Nie tu [N 110]
Nie tykać [N 112]
Nie tylko [N 113]
Nie utaić się [N 114]
Nie w czas [N 115a, 115b]
Nie wspominać [N 117]
Nie wszytko [N 118a, 118b]
Nie wywijać [N 119]
Nie z… [N 127a, 127b, 127c]
Nie zaraz [N 121a, 121b]
Nie zwierzać się [N 128]
Nie zrazu [N 129]
Nie żałować [N 120]
Nie żartować [N 122]
Nie żarty [N 123]
Nie żona [N 125]
Niech [N 36]
Niecierpliwość [N 39]
Niedawno [N 46]

305
306
306
306
306
307
307
307
308
307
308
308
308
308
308
308
309
310
310
310
311
310
311
311
310
310
310
311
298
298
299

Niedbalec [N 42]
Niektóre [N 66]
Niemęska [N 70]
Niemiecki naród [N 73]
Nienawiść [N 77]
Nieostrożny [N 81]
Niepewny [N 93]
Niepodobna [N 85 ]
Niepodobnie [N 87]
Niepowetowany [N 88]
Nieprzyjaźń [N 89]
Nieprzytomny [N 91]
Nierządy [N 94]
Nieskwapliwy [N 96]
Niespodziewany [N 98]
Niesporo [N 99]
Niespory [N 101]
Niestateczny [N 104 ]
Nieszczęsny [N 105]
Nieszczęście [N 106]
Nietajny [N 108]
Niewiasta [N 116]
Niezgodny [N 124]
Niezguła [N 126]
Nikt [N 130]
Noc [N 131]
Noe [N 132]
Nos [N 133]
Nota [N 134a, 134b]
Nowy [N 135a, 135b]

O
O białogłowach [O 2]
O czym [O 15]
O lada co [O 40]
O niepodobne [O 46 ]
O Tatarach [O 66]
O tobie [O 65]
Oba [O 1]
Obietnica [O 3]
Obmówca [O 4]
Obojetny [O 5]
Obora [O 6]
Obraz [O 8]
Obrazić [O 7a, 7b]
Obrus [O 9]

315
317
323
324
328
328
315
315
316
316
316
316
316
316

Oby [O 10]
Obyczaje [O 11]
Obżarstwo [O 12]
Ochłoda [O 13]
Ochota [O 14]
Oczy [O 16]
Od deszczki [O 18]
Od dłużnika [O 19]
Od konika [O 20]
Od nieużytego [O 24 ]
Od niewoli [O 23]
Od porady [O 26 ]
Od prawa [O 27]
Od wracania [O 30]

299
302
303
303
304
305
306
305
305
305
306
306
306
306
307
307
307
307
307
307
308
309
310
311
311
311
311
312
312
312, 312

317
317
317
317
317
317
317
318
318
318
318
318
319
319
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Od złego [O 31]
Odbiec [O 17]
Odmienność [O 21]
Odmówić [O 22]
Odpoczynek [O 25 ]
Odpuścić [O 28]
Odwłoka [O 29]
Ogień [O34a, 34b,]
[34c]
Oglądać się [O 32]
Ogórki [O 35]
Ogrody [O 36]
Ojciec [O 72a, 72b]
Ojczyzna [O 73a, 73b]
Okno [O 38]
Oko [O 37a, 37b]
Okręt [O 39]
Olbrzym [O 41]
Olej [O 43]
Olejek [O 42]
Olendrzy [O 44 ]
Omylny [O 45]
Opak [O 47]
Opiekun [O 48]
P
Pacierz [P 1]
Palec [P 2]
Pamięć [P 3]
Pan [P4a]
[4b, 4c]
Panegiryk [P 7]
Pani [P 5]
Panna [P 6a, 6b]
Pański [P 8]
Papier [P 9]
Papuga [P 10]
Paskwalina [P 11 ]
Pasternak [P 14]
Pasterz [P 13]
Patronowie [P 15]
Patrzeć [P 16a, 16b]
Paszkwile [P 12]
Paznokcie [P 18]
Październik [P 17]
Pelikan [P 19]
Perła [P 20]

319
317
318
318
318
319
319
320
321
319
321
321
329
330
322
322
322
323
323
323
323
324
324
324

Opuszczony [O 49]
Orać [O 50]
Orfeusz [O 51 ]
Orkisz [O 53]
Orysteleczka [O 52]
Orzech [O 55]
Orzeł [O 54a, 54b]
Osiwieć [O 56]
Osobliwy [O 57a, 57b]
Ospy [O 58]
Ostatni [O 61a, 61b]
Ostatnia [O 59]
Ostro [O 62]
Ostrożność [O 60]
Oszczędnie [O 63]
Oszukać [O 64]
Otóż [O 67]
Owca [O 68]
Owies [O 69]
Owo [O 70]
Owoce [O 71a, 71b]
Ozdobny [O 74]
Ozimina [O 75a, 75b]

325
325
325
325
325
326
326
327
327
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
328
328
330
330

331
331
331
331
332
335
333
333, 334
335
335
335
335
336
336
366
337
336
337
337
337
337

Pewniejszy [P 22]
Pewny [P21a]
[21b, 21c]
Pfe! [P 23]
Piastunka [P 24]
Piątkowy [P 25]
Piekło [P 29]
Pieniądze [P 30]
Pierzcień [P 32a, 32b]
Pierwszy [P 31]
Pies [P 33a, 33b]
Pietruszka [P 34]
Piękno [P 26]
Piękność [P 27]
Pigmejczyk [P 35]
Pijaństwo [P 36a, 36b]
Piorun [P 37]
Pióro [P 38]
Pisma [P 40]
Piwowar [P 41]
Planety [P 42]

338
337
338
338
338
338
340
340
331
341
341, 342
342
339
339
352
343
344
344
345
345
345
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Pleiades [P 44]
Plotki [P 43]
Pług [P 45]
Po nici [P 73]
Pobory [P 46]
Pobudzać [P 47]
Pochlebca [P 48]
Pochyłe drzewo [P 49]
Początek [P 50]
Poczta [P 51]
Podarunki [P 52]
Podatki [P 53 ]
Podchwycić [P 54]
Podczas [P 55]
Poddani [P 56a, 56b]
Podupadłość [P 57]
Poezyja [P 58]
Pogonija [P 59]
Pogrzeb [P 60]
Pojazdy [P 61]
Pojedynek [P 62]
Pojmany [P 63 ]
Pokarm [P 64]
Pokój [P 66]
Pokrewni [P 67a, 67b]
Polityka [P 70]
Polski strój [P 68]
Polskie Królestwo [P 71a, 71b]
Pomsta [P 72]
Poniewolne [P 75]
Poprawić [P 77]
Poradnik [P 78]
Porty [P 79]
Porządek [P 80]
Posag [P 81a, 81b]
Poseł [P 82]
Posłuszeństwo [P 83]
Pospolite ruszenie [P 85]
Pospólstwo [P 84]
Post [P 87]
Postpozycyja [P 89]
Postrzały [P 88]
Poszóstno [P 90]
Potęga [P 92]
Potomstwo [P 93]
Potop [P 94]
Potrawy [P 95]
Potrzeba [P 96]
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346
346
346
358
347
348
348
348
348
348
348
348
349
349
349, 350
350
351
352
352
352
352
353
353
353
353, 354
356
355
356, 358
358
359
359
359
359
360
360, 361
362
362
363
362
363
364
363
364
365
365
365
366
366

Potrzebny [P 91]
Potwarz [P 97]
Potworzyć [P 103]
Poważny [P 98a, 98b]
Powiedzieć [P 99]
Powietrze [P 100]
Powód [P 101]
Powódź [P 102]
Poznać [P 104a, 104b]
Pożyczać [P 105]
Pożytek [P 106]
Póki [P 65]
Praca [P 107]
Praczka [P 108]
Pragnienie [P 109]
Prawa [P 111]
Prawda [P 110]
Prędki [P 113a, 113b, 113c]
Prędko [P 112]
Promocyja [P 115a, 115b]
Proso [P 116]
Prosty [P 117]
Proszony [P 118]
Prośba [P 119]
Próba [P 114]
Próżnowanie [P 121]
Próżny [P 120]
Prywata [P 122]
Prządki [P 123]
Przebaczyć [P 124]
Przeciw [P 125]
Przedarowany [P 126]
Przedawać [P 127]
Przed czasem [P 128]
Przed sędzią [P 129]
Przekleństwa [P 130]
Przekwitny [P 131]
Przełożony [P 132]
Przemysł [P 133]
Przeniewierzenie [P 135 ]
Przepłynąć [P 136]
Przestać [P 137 ]
Przez posły [P 138]
Przez szpary [P 139]
Przez ucisk [P 140 ]
Przodkowie [P 141]
Przygody [P 142]
Przyjaźń [P 143]

364
366
367
366
366
367
367
367
367
367
367
353
368
368
368
368
368
369
369
369, 370
371
371
371
371
369
371
371
372
372
372
372
372
372
373
373
373
373
374
374
374
374
374
374
374
375
375
375
375
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Przykład [P 144]
Przykry [P 145]
Przyłożyć się [P 146 ]
Przymuszenie [P 147]
Przynuka [P 148]
Przypadek [P 149]
Przyrodzony [P 150a, 150b]
Przysięga [P 151]
Psu szczekającemu [P 152]

376
376
376
376
377
377
377
377
378

Pszenica [P 134]
Ptak [P 154a, 154b]
Ptaszek [P 153 ]
Puls [P 28a, 28b]
Pustka [P 155]
Pycha [P 157]
Pyszny [P 156]
Pytel [P 158]

Q
Qualubet [Q-Kw 1]
Quare [Q-Kw 2]
Quercus [Q-Kw 8]
Quid inter tantos [Q-Kw 10]
Quod superest [Q-Kw 14]
Quod utinam [Q-Kw 13]

381
381
382
383
384
384

Quodcumque [Q-Kw 12]
Quomodocunque [Q-Kw 15]
Quoquo versum [Q-Kw 16]
Quotannis [Q-Kw 17]
Quotidie [Q-Kw 19]
Quotquot [Q-Kw 18]

384
384
384
384
385
385

386
386
386
386
386
386
387

Rozmowa [R 26]
Rozrzutny [R 28]
Rozsądek [R 23]
Rozum [R 29]
Ród [R 18]
Róg [R 20]
Równy [R 25]
Różność [R 27a, 27b, 27c]
Rubin [R 30]
Ruska wiara [R 31]
Ryby [R 32]
Rychlej [R 33a, 33b]
Rydel [R 34]
Rządca [R 35]
Rządy białogłowskie [R 36]
Rzeczypospolitej opatrzność [R 37]
Rzeki [R 38]
Rzemiesła [R 39]
Rzepa [R 40]
Rzymska wiara [R 41]
Rzyźwość [R 42]

392
392
392
393
390
390
392
392
394
394
395
395
395
395
395
397
397
397
398
398
400

Salamandra [S-Ś 6]
Salomon [S-Ś 7]

403
404

R
Raba [R 2]
Rabini [R 1]
Rachunki [R 3 ]
Rączy [R 4]
Rad [R 6a, 6b]
Rada [R 5]
Radosny [R 7]
[Radziwiłł =] Księcia Radziwiłła
peregrynacyja [X-Ks 10]
Raki [R 8]
Rana [R 9]
Ranne sprawy [R 10]
Rano [R 11]
Ratować [R 12]
Renifer [R 15]
Rewolucyja [R 16 ]
Ręcznik [R 13]
Robota [R 17]
Rodzice [R 19]
Rokosz [R 21 ]
Rola [R 22]
Rozkosz [R 24a, 24b]

549
387
387
387
387
387
389
389
388
389
390
390
391
392

S
Saba [S-Ś 1]
Sady [S-Ś 2]

401
401

374
378
378
339, 378
379
379
379
380
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Sałamaje [S-Ś 5]
Sama [S-Ś 8]
Samojedź [S-Ś 9]
Samokupstwo [S-Ś 12]
Sarna [S-Ś 10]
Saturnus [S-Ś 13]
Satyr [S-Ś 14]
Satyrowie [S-Ś 15]
Sąd [S-Ś 3a, 3b]
Sądy [S-Ś 4]
Sąsiad [S-Ś 11]
Scewola [S-Ś 16]
Schodzić [S-Ś 19 ]
Schorzały [S-Ś 20] [Z-Ż-Ś 25]
Schować [S-Ś 17a, 17b]
Schowany [S-Ś 21]
Sejm [S-Ś 30]
Sekret [S-Ś 23a, 23b]
Sekta [S-Ś 24]
Senator [S-Ś 25]
Sen [S-Ś 27]
Seneka Młodszy [S-Ś 26 ]
Ser [S-Ś 29]
Serce [S-Ś 28]
Sędzia [S-Ś 22a, 22b]
Siać [S-Ś 31]
Sidło [S-Ś 32]
Sieroty [S-Ś 33]
Sierpień [S-Ś 34]
Siewka [S-Ś 35]
Siła [S-Ś 36]
Sito [S-Ś 38]
Siwizna [S-Ś 40]
Siwy [S-Ś 39]
Skakać [S-Ś 41]
Skanderbek [S-Ś 42]
Skarb[S-Ś 44a,
[44b, 44c]
Skarbowe pieniądze [S-Ś 45]
Skąpy [S-Ś 43]
Skracać [S-Ś 46]
Skromność [S-Ś 47]
Skrupuł [S-Ś 48]
Skrzynie [S-Ś 156]
Skupne rzeczy [S-Ś 49]
Słaby [S-Ś 50]
Sława [S-Ś 53]
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403
404
404
405
405
405
405
406
401, 402
403
405
406
407
407, 564
407
407
411
408, 409
409
409
410
409
411
410
407, 408
411
411
411
412
412
412
412
412
412
413
413
413
414
415
413
416
416
417
449
417
417
418

Słoma [S-Ś 56]
Słońce [S-Ś 57]
Słowa [S-Ś 58]
Słuchać [S-Ś 60]
Sługa [S-Ś 61]
Słychać [S-Ś 62]
Smak [S-Ś 63]
Smok [S-Ś 66]
Smród [S-Ś 67]
Sny [S-Ś 68]
Sobie [S-Ś 69]
Sodomski grzech [S-Ś 70]
Sokół [S-Ś 71]
Solstycyje [S-Ś 72]
Sowa [S-Ś 73]
Sowijrzał [S-Ś 74]
Spać [S-Ś 75]
Sparzyć się [S-Ś 76]
Spichlerz [S-Ś 79]
Spiżarnia [S-Ś 81]
Spodziewać się [S-Ś 82]
Spowiedź [S-Ś 84]
Spółki [S-Ś 83]
Sprawiedliwość [S-Ś 85 ]
Sprzeczania [S-Ś 148]
Sprzeczny [S-Ś 149]
Srebro [S-Ś 87]
Sroka [S-Ś 86a, 86b]
Sromota [S-Ś 88]
Stan[S-Ś 90a, 90b,
[90c]
Stan małżeński [S-Ś 92]
Stare obyczaje [S-Ś 93]
Starzy ludzie [S-Ś 94]
Statek [S-Ś 96]
Statysta [S-Ś 89]
Staw [S-Ś 95]
Stodoła [S-Ś 97]
Stołki [S-Ś 98]
Stół [S-Ś 106]
Strach [S-Ś 99]
Straż [S-Ś 100]
Strofowanie [S-Ś 114]
Stroić się [S-Ś 104]
Stroje [S-Ś 102]
Strojny [S-Ś 103]
Strzec się [S-Ś 152]

418
419
419
419
420
420
420
422
422
422
422
422
422
422
423
423
423
424
424
425
425
425
425
425
447
447
426
426
426
428
433
430
432
433
433
426
433
434
434
436
434
434
438
436
434
435
447
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Strugać [S-Ś 105]
436
Strzeżony [S-Ś 101a, 101b]
434, 438
Styczeń [S-Ś 107]
436
Suchoty [S-Ś 109a, 109b]
436, 437
Suchy [S-Ś 108]
436
Sukcesyja [S-Ś 110]
437
Sumnienie [S-Ś 111]
437
Suplika [S-Ś 112]
438
Susupicyje [S-Ś 113]
438
[Suszycki Remigiusz =] Remigiusz
Suszycki [R 14]
388
Swary [S-Ś 116]
439
Swawola [S-Ś 115]
439
Swój [S-Ś 117]
439
Sybille [S-Ś 129]
441
Syn [S-Ś 130]
442
Syrena [S-Ś 37]
412
Syty [S-Ś 131]
442
Szabelnia [S-Ś 134]
442
Szachy ] [S-Ś 135
442
Szafarstwo [S-Ś 136]
443
Szafir [S-Ś 132]
442
Szalbierz [S-Ś 133]
442
Szanować [S-Ś 137 ]
444

Szarańcza [S-Ś 141]
Szczerość [S-Ś 140]
Szczery [S-Ś 139]
Szczodry [S-Ś 138]
Szczupak [S-Ś 153]
Szkalowanie [S-Ś 142]
Szkatuła [S-Ś 143]
Szkło [S-Ś 144]
Szkolny [S-Ś 146]
Szkoła [S-Ś 145a, 145b]
Szlachectwo [S-Ś 51]
Szmaragd [S-Ś 147]
Szpetny [S-Ś 150]
Szpieg [S-Ś 77]
Szpitale [S-Ś 78]
Sztuka [S-Ś 151]
Szubienica [S-Ś 154a, 154b]
Szukać [S-Ś 157]
Szumny [S-Ś 155]
Szwedzka wojna [S-Ś 160]
Szyderstwo [S-Ś 159]
Szydzić [S-Ś 158]
Szyk [S-Ś 161]

445
445
445
444
447
445
446
446
447
446
417
447
447
424
424
447
448
449
448
449
449
449
495

Ś
Ścielić [S-Ś 18]
Ślad [S-Ś 52]
Ślepy [S-Ś 54]
Ślimaki [S-Ś 55]
Śluby [S-Ś 59]
Śmiały [S-Ś 64]
Śmierć [S-Ś 65]
Śpiewacy [S-Ś 80]
Świadek [S-Ś 119]

407
417
418
418
419
421
421
424
439

Świadomy [S-Ś 120]
Świat [S-Ś 121]
Świątobliwy [S-Ś 124]
Świca [S-Ś 125]
Świecić [S-Ś 118]
Świerzbić [S-Ś 126]
Święte miejsca [S-Ś 127]
Święto [S-Ś 122]
Świnia [S-Ś 128]

439
439
440
440
439
440
440
440
440

T
Tabaka [T 1]
Tablica [T 2]
Tajemnice [T 3]
Tak [T 4a, 4b]
Takim się starać [T 5]
Taksy [T13a]
[13b, 13c]
Talerze [T 6]

496
496
496
497
497
499
500
497

Tam [T7a]
[7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h,
   7i, 7j]
Tamerlan [T 8]
Tandalus [T 9]
Taniość [T 10]
Targowy [T 11]
Tatarka [T 12]

497
498
498
499
499
499
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Ten [T 15a, 15b, 15c, 15d, 15e]
Teologija [T 16]
Testament [T 17]
Tęcza [T 14]
To więc [T 21]
Tonąć [T 18]
Torowny [T 19]
Toruń [T 20]
Towarzystwo [T 22]
Trafić [T 23]
Trahedyje [T 37]
Trąba [T 24]
Tron [T 25]
Trucizna [T 26]
Trudna rzecz [T 27]
Trudno [T 28a, 28b, 28c, 28d, 28e]

501
501
501
500
503
502
502
502
503
503
508
503
504
504
505
505

Trunek [T 29]
Trybunał [T 30a, 30b]
Tryumfy [T 31]
Trzeba [T 32a, 32b]
Trzymać [T 33]
Trzyźwość [T 34]
Tu bliżej [T 35]
Turek [T 36]
Turkus [T 38]
Twardowski [T 39]
Twarz [T 40 ]
Twierdzić [T 41]
Tyranowie [T 42]
Tytuły [T 44]
Tyzba [T 43]

506
506
506
507
507
507
508
508
510
510
511
511
511
511
511

U
U Boga [U-W 3]
U dworu [U-W 11]
U leniwych [U-W 22]
[U pogan =] W pogan [W 43]
U sądu [U-W 30]
Ubić [U-W 2]
Ubogi [U-W 4]
Uchodzić [U-W 7]
Ucieczka[U-W 6]
Uczyć [U-W 5]
Uderzyć [U-W 8a, 8b]
Ufać [U-W 13]
Ufny [U-W 12]
Ugodzić [U-W 14]
Ukraina [U-W 17]
Ukrzywdzić [U-W 20]

512
515
518
541
520
512
512
514
514
513
514
515
515
516
516
518

Ukrzywdzony [U-W 19]
Ulgnąć [U-W 21]
Umarły [U-W 23]
Umysł [U-W 24]
Uroda [U-W 26]
Urodzaj [U-W 27a, 27b]
Uryjaszowa żena [U-W 28]
Urzędy [U-W 29]
Usta [U-W 34]
Ustawiczność [U-W 33]
Ustawy [U-W 32]
Ustąpić [U-W 31]
Utrapiony [U-W 35]
Utratnik [U-W 36]
Uwięznąć [U-W 37]
Używanie [U-W 38a, 38b]

517
518
518
518
519
519
520
520
521
521
521
520
521
521
521
521

529
531
531
531
533
533
533

W tych miesiącach [W 54]
W uszach [W 55]
W zawiłych rzeczach [W 64]
Wakanse [U-W 1]
Wdowa [W 1]
Wdzięczny [W 2]
Wendeciarki [W 3]
Wendeta [U-W 9]
Wenecka Rzeczpospolita [W 7]

543
543
546
512
522
522
522
514
524

W
W jednej ręce [W 16]
W każdym stanie [W 28]
W kościele [W 29]
W kuźniach [W 30]
W mowie [W 32]
W nadzieje [W 33]
W odmęcie [W 34]
W pogan zob. [U] W pogan
W przyrodzonej naturze [W 44]

542
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Wenus [U-W 10]
Wesele [W 8]
Wety [W 10]
Węgierska piechota [W 5]
Węgierskie Królestwo [W 4]
Węgorze [W 6]
Wiatr [W 11]
Wieczerza Pańska [W 13]
Wieczność [W 14]
Wiedeńskie oblężenie [W 15]
Wiedzieć [W 17]
Wiele [W 19a, 19b, 19c]
Wielka różnica [W 20]
Wielemówny [W 21]
Wielka choroba [W 22]
Więcej [W 12a, 12b]
Większy [W 18]
Więzienie [W 23]
Wigilija [U-W 18]
Wilk [W 24]
Winny [W 26]
Wino [W 25]
Wiosna [W 27]
Wirgilijusz [U-W 16]
Włoskie państwa [W 31]
Woda [W 35a, 35b, 35c]
Wojenne akcyje [W 38]

514
524
526
524
523
524
526
527
527
528
529
529
529
529
529
526
529
530
517
531
531
531
531
516
532
533
535

Województwo krakowskie [W 36]
Wojna[W 39a, 39b,
[39c]
Wojsko [W 40]
Wolność szlachecka [W 37]
Wota [U-W 25]
Woźny [W 42]
Wójt [W 41]
Wrota [W 46]
Wróbel [W 45]
Wrzesień [W 47]
Wspominać [W 49]
Wstyd [W 50]
Wszędzie [W 51a, 51b, 51c]
Wszelki [W 52]
Wścibski [W 48]
Wtenczas [W 53a, 53b]
Wybraniec [W 56]
Wychowanice [W 57]
Wygoda [W 58]
Wykłuć [W 59]
Wymówka [W 60]
Wyrodek [W 61]
Wysoki [W 62]
Wyżej [W 63]
Wzgardzać [W 65]

534
536
538
539
534
519
541
541
542
542
542
542
543
543
543
542
543
543
544
545
545
545
545
545
546
646

X
X [X-Ks 16]

533

X. pix [X-Ks 1]

548

Z
Z [Z-Ż-Ź-S 88]
Z chytrym [Z-Ż-Ź-S 27]
Z cudzego [Z-Ż-Ź-S 26]
Z dobrego [Z-Ż-Ź-S 29a, 29b]
Z fajerki [Z-Ż-Ź-S 37]
Z głowy [Z-Ż-Ź-S 39]
Z konia [Z-Ż-Ź-S 45]
Z laty [Z-Ż-Ź-S 46]
Z małej rzeczy [Z-Ż-Ź-S 53]
Z nieprzystojnej mowy [Z-Ż-Ź-S 59]
Z nieszczęścia [Z-Ż-Ź-S 61]
Z niszczego [Z-Ż-Ź-S 60]
Z pijanicą [Z-Ż-Ź-S 67]

590
565
565
565
568
568
571
571
576
577
577
577
579

Z politycznymi [Z-Ż-Ź-S 68]
Z pomocą [Z-Ż-Ź-S 69]
Z pustej stodoły [Z-Ż-Ź-S 70]
Z regestru [Z-Ż-Ź-S 71]
Z ułomnego [Z-Ż-Ź-S 73]
Z wielkiej [Z-Ż-Ź-S 76]
Z żartów [Z-Ż-Ź-S 87]
Za chlebem [Z-Ż-Ź-S 4]
Za ladaco [Z-Ż-Ź-S 9]
Za nieszczęśliwym [Z-Ż-Ź-S 13]
Za nos wodzić [Z-Ż-Ź-S 12]
Za złą robotę [Z-Ż-Ź-S 22]
Zabiegłość [Z-Ż-Ź-S 2]

579
580
580
580
580
581
581
599
560
561
561
564
558
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Zabójstwo [Z-Ż-Ź-S 3]
Zaćmienie [Z-Ż-Ź-S 5]
Zając [Z-Ż-Ź-S 7]
Zalotnicy [Z-Ż-Ź-S 11]
Zaloty [Z-Ż-Ź-S 8]
Zapalenie [Z-Ż-Ź-S 14]
Zapomnieć [Z-Ż-Ź-S 15]
Zasługi [Z-Ż-Ź-S 20]
Zastarzałość [Z-Ż-Ź-S 19]
Zazdrość [Z-Ż-Ź-S 21a, 21b]
[Zbaraski =] Księcia Zbaraskiego
poselstwo [X-Ks 11]
Zboża [Z-Ż-Ź-S 23]
Zbytki [Z-Ż-Ź-S 24]
Zdobić [Z-Ż-Ź-S 28]
Zdrada [Z-Ż-Ź-S 30]
Zdrowie [Z-Ż-Ź-S 31]
Zegary [Z-Ż-Ź-S 33a, 33b]
Zelżywość [Z-Ż-Ź-S 35]
Zeznać [Z-Ż-Ź-S 36a, 36b]
Zgaga [Z-Ż-Ź-S 38]
Zgoda [Z-Ż-Ź-S 40]
Zgorszenie [Z-Ż-Ź-S 41]

558
559
560
560
560
561
561
563

551
564
564
565
565
565
566
567
567
568
568
568

Ź
Źle [Z-Ż-Ź-S 47]

571

Ż
Żaba [Z-Ż-Ź-S 1a, 1b]
Żale [Z-Ż-Ź-S 10]
Żałoba [Z-Ż-Ź-S 17]
Żart [Z-Ż-Ź-S 16]
Żarty [Z-Ż-Ź-S 18]
Żądza [Z-Ż-Ź-S 6]
Żebrak [Z-Ż-Ź 32]
Żelazo [Z-Ż-Ź 34]
Żmindak [Z-Ż-Ź-S 54]
Żniwo [Z-Ż-Ź-S 62]

558
560
562
561
563
559
566
567
576
577

563

Zioła [Z-Ż-Ź-S 42]
Ziemia [Z-Ż-Ź-S 43]
Zima [Z-Ż-Ź-S44a, 44b]
[44c]
Złodziej [Z-Ż-Ź-S 48a, 48b]
Złość [Z-Ż-Ź-S 49a, 49b]
Złoto [Z-Ż-Ź-S50a]
[50b, 50c]
Złoty stan [Z-Ż-Ź-S 51]
Zły [Z-Ż-Ź-S 52a, 52b]
Zmyślony [Z-Ż-Ź-S 55]
Znać [Z-Ż-Ź-S 56]
Znać się [Z-Ż-Ź-S 57]
Znaki [Z-Ż-Ź-S 58a, 58b]
Zoilus [Z-Ż-Ź-S 63]
Zuchwalstwo [Z-Ż-Ź-S 72]
Zuzanna [Z-Ż-Ź-S 74]
Zwada [Z-Ż-Ź-S 75]
Zwierciadło [Z-Ż-Ź-S 77]
Zwycięstwo [Z-Ż-Ź-S 78]
Zwyczajny [Z-Ż-Ź-S 79]
Zysk [Z-Ż-Ź-S 83]

Żołądek [Z-Ż-Ź-S 65]
Żołnierz [Z-Ż-Ź-S 64]
Żona [Z-Ż-Ź-S 66]
Życie [Z-Ż-Ź-S 80]
Życzliwość [Z-Ż-Ź-S 81]
Żydowski Andrzej [A 22]
Żydzi [Z-Ż-Ź-S 82a, 82b]
Żyto [Z-Ż-Ź-S 84]
Żywność [Z-Ż-Ź-S 85]
Żywot [Z-Ż-Ź-S 86a, 86b, 86c]

568
569
569
570
572
573
573
574
574
575, 576
576
576
576
576
577
580
580
580
581
581
581
583

578
577
578
582
582
35
582
583
583
583

ZESTAWIENIE WERSYFIKACYJNE1

1

Utwory Haura w zdecydowanej większości zostały napisane izosylabicznym regularnym wierszem stychicznym o rymach parzystych: aa; bb; cc; dd itd. Zdarzają
się drobne nieregularności w obrębie poszczególnych utworów. Średniówka w wersach o nieparzystej liczbie zgłosek zwykle występuje w następujący sposób: 15(8/7);
13(7/6); 11(6/5; ale w niektórych utworach także 5/6).
Rymy stosowane przez Haura to w większości rymy żeńskie; jednak w wielu
utworach zastosowano rymy mieszane (zarówno męskie, jak i żeńskie) i jest także
grupa krótkich wierszy (głównie dwuwersów) z rymami męskimi.
Poniżej odnotowano wszystkie rozwiązania; podając w nawiasach liczbę wersów każdego utworu.
Skróty:
s
– liczba sylab;
w
– liczba wersów.
Wiersze stychiczne
18-zgłoskowe
D 6d(2); P 7(2)
17-zgłoskowe
X-Ks 4(2)
16-zgłoskowe
O 41(2); P 65(2); Y-I 29b(2)
15-zgłoskowe
A 1(2); 4(2); C-Ć-K 19(2); D 3(4); G 27a(4); H-Ch 9(2); I-J 24(2);
K 20(2); L-Ł 35(2); N 34(2); 43b(2); 45(2); T 18(2); Y-I 27(2)
14-zgłoskowe
K 65(2); 69(2); 71bbb(2); L-Ł 57(6); M 31(2); N 54(2); 108(2); 117(2);
118a(2); O 52(6); P 1(2); 44(4); 54(2); 104b(2); 150b(2); 152(2);
1

Przygotowała Agnieszka Lis-Listwon.
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S-Ś 16(10); 35(2); 61(24); 87(2); 134(4); 147(2); T 30b(2); 43(12);
U-W 35(2); W 7(14); X-Ks 6(2); 9b(2); Z-Ż-Ź-S 1a(2); 14(2); 68(2);
86b(2)
13-zgłoskowe
A 3(2); 18(10); 19(4); 21(16); 23(6); 38(32); 39(6); 48(18); B 17(2);
27(2); 28(26); 36(2); C-Ć-K 5(12); 9-10(2); 41(2); 44(12); D 6(2);
11(2); 18b(6); 19b(2); 28a(2); 38a-b(2); 40(8); 45(2); 49(2); 54a(4);
E 8(24); 11c(32); 12(2); 17(20); G 10a(2); 17(2); 19(6); 20(4); 28a(6);
29(6); 29a(8); 29b(6); 29c(8); 29d(4); 29e(6); 29f(12); 29h(6); 29i(4);
29j(8); 29k(6); 29l(8); 29ł(6); 29m(8); 29n(4); 29o(10); 29p(6); 29r(4);
29t(10); 29u(6); 29y-z(6); 29aa(8); 29bb(6); 29cc(4); 29dd(6); 29ee-ff(4);
29gg(8); 29(6); 29ii(20); 32(2); 36b(20); H-Ch 4b(2); 6a(6); 21b(14);
28(18); 36b(2); I-J 5a-b(2); 9a(50); 14a(2); K 14(4); 38(66); 48(4);
54(22); 55(2); 85(2); L-Ł 11(2); 40(2); 42(2); 49(2); 59(2); M 6(8);
16b(12); 24(10); 28(16); 35(6); 62a(14); 67b(12); 71(24); 72(24); 80(24);
N 8a(50); 8b(44); 12(4); 13(2); 22(4); 57(2); 61c(2); 69b(2); 78(2);
82(2); 84(2); 86(2); 115b(2); 134b(22); 135b(6); O 11(2); 20(2); 44(42);
57a(2); 59(2); 75b(2); P 8(2); 10(2); 11(16); 12(22); 13(2); 15(2); 17(2);
26(2); 33b(12); 36b(36); 43(8); 45(2); 46(36); 90(8); 91(2); 111(12);
115b(28); 132(2); 135(2); 149(2); Q-Kw 2(2); R 16(26); 23(2); 30(6);
33b(6); S-Ś 3b(16); 5(4); 6(6); 29(2); 31(2); 42(16); 48(2); 67(2); 78(4);
86a(10); 86b(2); 88(2); 92(66); 109b(2); 112(2); T 13b(8); 13c(10);
16(10); 20(18); 24(10); 26(18); 32a(2); 34(12); 36(34); 38(2); 44(2);
U-W 4(34); 23(10); 28(6); W 36(32); 40(78); 43(2); 44(6); X-Ks 16(2);
Y-I 21(2); Z-Ż-Ź-S 36a(6); 49b(6); 50b(2); 69(2); 75(2); 82b(10); 88(6);
Suplement(16); Errata
12-zgłoskowe
Przedmowa 1(74); Przedmowa 2(28); Przedmowa 3(64); A 2a(2); 5(2);
6(12); 7(14); 10(24); 11(2); 14(26); 15(6); 16(2); 20(24); 26(12); 29(6);
32(10); 33(8); 34(2); 37(2); 40(10); 42(6); 43-44(4); 46(2); 50(12);
53(6); 54(18); 55(12); B 5(10); 7b(20); 9(2); 11b(30); 13d(2); 14(6);
16(4); 18b(12); 19b(12); 20(26); 23(10); 24(2); 26(4); 34(4); C-Ć-K
2(2); 7(2); 26(44); 27(10); 28(12); 29a(40); 29b(12); 30(28); 32(14);
37a(24); 40(2); 43(56); 45e(2); 48(24); 49(14); D 15(22); 17(2); 18a(2);
19a(2); 23(14); 27(10); 28b(4); 29(6); 37(26); 43b(4); 44a(4); 44b(16);
46(18); 47(12); 49(8); 50(10); 51(42); 53(16); 54b(4); 54c(10); E 1-2(2);
3b(12); 4(56); 5(18); 6(22); 7(2); 9(18); 10(14); 11a(28); 16(6); 19(8);
20(12); G 4(22); 7-9(2); 11b(2); 12(10); 16(10); 21(10); 22c(18); 24-25(8); 34(4); 35(2); 38a-b(2); 42(2); H-Ch 3a(2); 3f(2); 4a(2); 6b
(16); 7(6); 10(6); 12(2); 13(24); 14(6); 17(56); 20(20); 21a(22); 22(34);
23(54); 26(2); 33(16); I-J 2(4); 7(12); 8(14); 18c(32); 19(12); 22(20);
25(34); 29(4); 30(2); 31b(42); 33(6); 35a(2); 36(12); M 3(8); 7b(16);
17(12); 18(8); 25(2); 29(14); 30(2); 32(52); 33(24); 37(12); 39b(16);
42(20); 45a(10); 45b(20); 47(2); 49(2); 51(12); 55(2); 60(14); 62b(12);
67a(30); 68(4); 70(26); 73(14); 81a(2); 82(20); N 8c(2); 19(2); 24(2); 27-28(2); 41b(2); 42(2); 61a(2); 66(2); 67b(2); 68(2); 74(2); 81(2); 83(2);
85(2); 88(2); 89(6); 93-94(2); 105(2); 113(2); 132(2); O 6(2); 14(2);
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24(2); 33(16); 34a(6); 34b(32); 34c(6); 36(2); 37b(20); 38-40(2); 43(2);
47(2); 49(2); 51(10); 57b(2); 72b(26); P 2(2); 6a(24); 6b(18); 35(10);
42(26); 49(2); 52(2); 56a(40); 57(32); 58(12); 59(8); 61(8); 62(26);
67a(20); 67b(46); 70(14); 71a(46); 71b(16); 79(22); 81b(40); 87(10);
88(2); 89(18); 93(16); 108-109(2); 110(10); 115a(4); 119(2); 120(16);
122(14); 126(2); 127(10); 129(12); 130(6); 134(2); 136-137(2); 139(10);
143(20); 144(6); 145(4); 147-148(2); 154b(2); 157(20); Q-Kw 1(6);
8(8); 9(6); 11(28); 12-13(2); 14(10); 16(2); 17(6); 19(20); R 1-2(2);
3(10); 7(2); 14(22); 15(2); 19(2); 21(50); 22(2); 26(2); 29(16); 31(36);
32(12); 33a(2); 37(8); 39(12); 41(66); S-Ś 4(12); 7(14); 9(20); 14(14);
15(18); 18(2); 22b(30); 23b(14); 25(2); 32(2); 33(12); 34(2); 41(2);
45(10); 53-54(10); 57(12); 70(2); 72(14); 77(2); 85(24); 89(52); 90b(16);
93(30); 90c(8); 96(2); 100(2); 101a(2); 102(42); 104(10); 105(2); 107(2);
110(14); 113(12); 114(2); 115(4); 124-125(2); 129(38); 131(2); 133(2);
136(32); 137(10); 141(14); 142(32); 143(2); 145a(2); 145b(10); 146(2);
154a(12); 154b(16); 160(1592); 161(14); T 1(6); 2(2); 6(2); 8(16); 7b(2);
7b-h(2); 7j(2); 9(6); 12(2); 13a(20); 14(10); 23(2); 25(15); 27(2); 28a(2);
28c(12); 30a(6); 31(34); 35(6); 37(42); 39(8); U-W 1(12); 2(2); 9(10);
10(14); 11(2); 12 (10); 13(14); 16(12); 18(2); 20(12); 21(2); 23-24(2);
27b(16); 32(2); 38b(2); W 1(8); 3(34); 12b(2); 13(20); 14(8); 15(32);
17(2); 22(26); 23(22); 29(2); 31(42); 35c(10); 37(8); 39a(20); 39b(48);
45(2); 47-48(2); 49(10); 55(2); 56(20); 57(24); 58(16); X-Ks 10(44);
11(30); 9c(24); 13(10); Y-I 2(2); 5(2); 13(2); 22(2); 25-24(2); 25a(2);
29a(2); Z-Ż-Ź-S 1b(6); 2(2); 3(14); 5(12); 10(12); 11(22); 17(26); 18(2);
19(2); 21b(24); 33b(18); 34(2); 43(8); 44c(36); 51(40); 52b(2); 53(2);
58b(16); 59(2); 65(10); 66(46); 72(4); 73(2); 78(16); 80(12); 82a(12);
85(2); 86a(10); Obraz III(18); Obraz IV(18); Obraz XII (20)
11-zgłoskowe aa bb cc
A 9(10); 12(2); 13(2); 17(16); 22(30); 24(2); 35(10); 45(2); 47(10); 51-52(2); 56(2); B 1(14); 4(16); 6(30); 12(26); 15(8); 17a(2); 21(8); 29(2);
31(2); 35(2); C-Ć-K 3(2); 4(18); 13(16); 22(2); 23(16); 25(2); 31(22);
33a(2); 36b(18); 45(2); 50(2); D 2a(2); 6a-b(10); 6e(10); 2b(2); 9(2);
13(10); 21(2); 52(10); E 13(12); 14(6); 21(12); G 2(2); 22a(2); 22b(22);
22d(12); 23(8); 27b(2); 28b(30); 30(4); 31b(2); 36a(16); 37(2); 41(2);
44(2); H-Ch 1(2); 2(14); 5(2); 4c(2); 15(6); 19(18); 25(2); 30a(2); 31(2);
I-J 5f(2); 6(22); 9b(32); 13(2); 17(2); 18a(18); 21(2); 27(10); 28(12);
31(8); 35d(2); K 3(2); 21b(2); 23(30); 25-26(2); 29(2); 30(6); 34(6);
37b(14); 44(2); 46(20); 50(I-200+II-10+III-54+IV-16+V-79+VI-10);
59(2); 61(2); 67(24); 70(2); 71hh(2); 74(2); 83(2); 86(10); L-Ł 5(2);
8(8); 9(2); 16c(2); 19(40); 27(2); 29b(2); 37(6); 46(2); 53b(26); 63-64(2); M 4(8); 7a(2); 12(2); 22(2); 26(2); 34(20); 38(14); 39a(2);
41b(38); 43(28); 48(2); 52(10); 53a(2); 53b(2); 53c(2); 54a(30); 59(2);
63(2); 66(38); 78(2); 79(26); 83(2); 84;2; N 1(2); 7b(24); 9(12); 20(2);
26(12); 47(2); 52-53(2); 72(6); 73(26); 98(2); 102-103(2); 116(30);
121a(2); 124(2); 129(2); 134a(4); O 1(2); 2(10); 4(8); 5(2); 7b(2); 8(2);
10(2); 15(2); 18(8); 23(2); 45-46(2); 53(2); 54a(16); 56(2); 58(2); 64(2);
66(2); 71a-b(2); 72a(8); 73b(4); 74(2); P 4a(18); 4b(22); 4c(14); 5(18);
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9(6); 19(8); 21b(2); 23(10); 24(2); 27(12); 30(12); 31(2); 32a(2); 32b(8);
34(2); 36a(2); 37(2); 39(38); 48(2); 50(2); 51(14); 53(2); 63(2); 68(16);
73(2); 76(2); 92(10); 96(2); 102(8); 105(2); 112(2); 113a(12); 113b(2);
113c(4); 114(4); 116-118(2); 212(2); 123(2); 131(2); 133(2); 138(2);
142(16); 146(2); 150a(14); 151(8); 156(6); Q-Kw 3(12); 4(10); 6-7(2);
10(2); R 5(6); 6a-b(2); 9(2); 11(2); 13(2); 18(12); 24b(2); 27c(26); 42(2);
S-Ś 1(14); 3a(30); 8(2); 10(2); 11(6); 20(2); 17b(2); 21(2); 26-27(10);
37(2); 40(6); 44a(4); 44c(42); 50(2); 51(10); 55(2); 58(10); 62(2); 68(2);
73(8); 79(2); 81(2); 99(2); 108-109(2); 117(2); 132(2); 135(24); 139-140(2); 144(2); 149(2); 155(2); 158(2); T 5(2); 17(20); U-W 5(10);
8b(2); 17(32); 25(20); 31(2); 34(2); W 4(22); 9(32); 10(8); 24(2); 27(2);
33-34(2); 35b(2); 38(34); 39c(48); 41-42(2); 50(2); 54(2); X-Ks 2(2);
7(2); 9a(10); Y-I 1(6); 3(2); 6(2); 10(2); 12(2); 20(2); 23(2); 28(2);
Z-Ź-S 2b(2); 29b(2); 37(2); 39(2); 44a(8); 44b(6); 48b(14); 58a(2);
62(2); 63(8); 67(2); 74(10); 77(6); 84(2); 87(34); Obraz I(14); Obraz
II(20); Obraz V(24); Obraz VI(18); Obraz VII(18); Obraz VIII(14); Obraz IX(30); Obraz X(20); Obraz XI(30)
10-zgłoskowe
A 28(2); 36(2); B 3(2); 7a(18); 30(2); 33(2); C-Ć-K 1(4); 6(2); 10(2);
16(2); 24(2); 25d-f(2); 34(2); 45c(2); 47(2); D 4c(2); 14(4); 20(2); 22(2);
24c-d(2); 25(2); 30(2); 31b(2); 34(2); 36(2); 38c(2); 41(14); E 15(10);
G 10(2); 11a(2); 11f(2); 14(2); 15a(2); 18(2); 26(2); 31a(2); 33(2); 45(2);
H-Ch 3c-e(2); 11(2); 16a-b(2); 18(10); 29(2); I-J 5c(2); 5e(2); 10(2);
14c(2); 14e-f(2); 20b(2); K 5c(18); 6(2); 18(2); 27(2); 33(10); 35b(2);
39-41(2); 71f(2); 71k(2); 71r-s(2); 71u-y(2); 73(24); 71nn(2); 71ss(2);
71ww(2); 71aaa(2); 71ccc(2); L-Ł 1(2); 4a(2); 4c-e(2); 4j(2); 4l(2); 10(2);
14(2); 18(2); 22(8); 24a(2); 25-26(2); 28(2); 29a(2); 39(18); 43a(2);
48(22); 55a(2); 60(2); M 1a-b(2); 1c(4); 8a(2); 9(26); 11c(12); 1d(2);
21-22(2); 23a-b(2); 44(2); 46(2); 50a(10); 54b(2); 58(2); 61b(10); 64(2);
69(8); 76(2); 77(16); N 2(2); 4-5(2); 7a(2); 11(2); 15(20); 21(2); 25(2);
30(2); 46(2); 48-51(2); 61c(2); 64a(2); 64c(2); 67a(2); 69a(2); 69c(2);
70-71(2); 77(6); 91(2); 95(2); 99(2); 106(2); 121a-b(2); 122(2); 135a(8);
O 7a(2); 13(2); 16(2); 22(2); 25(2); 35(2); 37a(6); 42(2); 54(10); 55(6);
61b(2); 65(2); 67-70(2); 75a(2); P 3(2); 16a(2); 18(2); 21a(2); 22(2);
29(30); 33a(10); 40(2); 60(2); 72(2); 74(2); 78(2); 86(2); 95(2); 124-125(2); 155(2); R 4(4); 8(2); 24a(2); 25(2); 38(10); 40(2); S-Ś 19(2);
22a(2); 28(22); 30(6); 38-39(2); 56(2); 59(2); 63(8); 64(12); 75(16);
84(2); 116(2); 118(2); 119(6); 123(2); 127(2); 130(2); 150-151(2);
157(2); T 3(16); 19-20(2); U-W 6(2); 19(2); 26(2); 30(2); W 6(2); 18(2);
32(2); 46(2); 61(2); X-Ks 3(2); 5(2); 8(2); 15(2); Y-I 4(2); 8-9(2); 11(2);
14-15(2); 26(2); Z-Ż-Ź-S 12(2); 16(14); 24(12); 32(2); 35(10); 41(2);
50c(2); 54-55(2); 57(2); 64(8); 70-71(2); 76(2); 79(2)
9-zgłoskowe
A 30(6); B 17c(2); C-Ć-K 8(2); 11(16); 38-39(2); 45a(2); D 5(2); 7(4);
4b(4); 12(2); 32(2); E 18(14); G 6(2); 10b(2); H-Ch 4d(2); I-J 5d(2);
15(2); 20e(2); 23(2); K 28a(2); 42(2); 62b(2); 71p(2); 71ee-ff(2); 71jj(2);
71eee(2); 75(20); 83(2); L-Ł 2a(2); 3a-b(2); 4b(2); 4f(2); 4h(2); 17(2);
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32(2); 61(2); M 5(8); 13(2); 27(2); 56(2); 75(2); 81b(4); N 33(8); 63(2);
64d(2); 65(2); 80(2); 90(2); 96-97(2);100(2); 107c(2); 112(2); 123(2);
125(2); 128(2); 131(2); 133(2); O 12(2); 19(2); 28(6); 60(2); P 14(2);
75(2); 77(2); 97(2); 128(2); 153(14); R 10(2); 12(8); 20(2); S-Ś 46(2);
60(2); 65(22); 66(2); 71(2); 76(2); 80(22); 101b(2); 122(8); 159(2);
T 15a(2); 15d(2); 29(2); W 8(20); 19a-c(2); 53a-b(2); 59(2); 62(2);
Y-I 17(2); 19(2); Z-Ż-Ź-S 8-9(2); 15(2); 22(2); 28(2); 38(2)
8-zgłoskowe
A 25(12); B 2(22); 10(4); 13a-b(2); 22(6); C-Ć-K 18(2); 25h-i(2); 42(2);
D 4a(2); 26(2); 39(4); 43a(8); G 5(2); 10e(2); 11d(2); 11h(2); 11j-m(2);
11o(2); 15b(2); H-Ch 3b(2); 8(12); I-J 4a(2); 20d(2); -35b(2); K 2(2);
8(8); 21a(2); 21d(2); 28d(2); 35a(2); 53a(18); 66(12); 68(2); 71b(10);
71e(2); 71g(2); 71j(2); 72(2); 71t(2); 71z(2); 71aa(16); 71cc(4); 71dd(2);
71ii(2); 71oo(2); 71pp(2); 71rr(2); 71zz(2); 71ddd(2); 84(2); L-Ł 4g(2);
4i(2); 12a(2); 16d(2); 31b(2); 33b(2); 34(2); 47(2); 53a(2); 55b(2);
M 8b(38); 10(2); 11b(2); 11d(2); 14-15(2); 41a(8); 61a(6); 74(2);
N 3(2); 10(24); 17-18(2); 62(2); 75(2); 79(2); 107b(2); 109(2); 111(2);
118b(2); 119-120(2); 127a-b(2); 130(2); O 17(2); 21(2); 26(2); 29(12);
30(2); 62(2); 73a(4); P 16b(2); 21c(2); 38(2); 64(2); 80(24); 81a(20); 83-84(2); 94(16); 98b(2); 100-101(2); 106-107(2); 141(2); 154a(2); Q-Kw
18(8); R 27a-b(2); 28(2); 34(2); 35(12); S-Ś 23a(2); 43(8); 44b(24);
82(2); 138(8); T 4b(2); 7a(2); 10-11(2); 15b(2); 28d-e(2); 33(2); 40(2);
U-W 7(2); 33(2); 38a(2); W 2(2); 12a(2); 20(2); 28(2); 51c(2); 63(2);
65(44); X-Ks 1(2); Y-I 16(2); Z-Ż-Ź-S 4(2); 6(16); 7(2); 25(18); 29a(2);
33a(16); 36b(2); 40(8); 45-46(2); 47(36); 48a(16); 49a(6); 56(2); 60(2);
81(2); 83(2)
7-zgłoskowe
A 2b(2); B 11a(2); 13c(2); 25(2); C-Ć-K 25g(2); D 10(16); 24a(2);
G 10c-d(2); 11i(2); 11n(2); 13(2); I-J 18b(2); 35c(2); K 17(2); 71d(2);
L-Ł 12b(12); M 50b(4); N 14(2); 31a-b(2); 44(2); 101(2); 104(2);
O 3(16); 31(2); P 20(6); 103(2); 28b(20); S-Ś 52(8); 94(16); 148(2);
T 15e(2); U-W 37(2); W 25(2); Y-I 18(2); Z-Ż-Ź-S 30(2); 31(2); 42(10)
6-zgłoskowe
C-Ć-K 33b(2); I-J 12b(2); K 43(10); 71l(4); N 16(2); 110(2); 127c(2);
P 25(16); 56b(10); 99(2); 104a(2); R 36(32); S-Ś 47(24); 103(18);
111(26); W 11(2); Z-Ż-Ź-S 27(2); 50a(12); 52a(14)
Wiersze o nieregularnej liczbie sylab
Zwykle są to dwuwersy różniące się długością o jedną lub dwie sylaby; jednak
zdarzają się także utwory dłuższe.
Dwuwersy
A 44; B 8; 18a; 19a; C-Ć-K 12; 20; 21; 25a-b; 35; 37b; 45d; 46; D 1; 8; 31a;
33; G 11c; 11e; 11h; 11p; 40; 46; H-Ch 4e; 24; 27; I-J 3; 4b; 10; 12a; 14a-b; 16; 20a; 20c; K 1; 7; 19; 22; 28b; 47; 56a; 71i; 71ł; 71kk; 71mm; 71yy;
L-Ł 7; 16a-b; 16e; 20; 31a; 31d; 33a; 38; 43b; 54; 56; M 11a; 16a; 19; 40;
52; 54c; N 23; 32; 35-40; 41a; 43a; 55-56; 58-60; 64b; 76; 78; 87; 92; 107a;
107d; 114; 115a; 126; O 27; 32; 50; 61a; 63; P 41; 47; 55; 66; 98a; 140;
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158; Q-Kw 5; 15; R 17; S-Ś 2; 12; 13; 17a; 24; 49; 69; 74; 83; 90a; 97; 98;
106; 120; 121; 126; 128; 152; 153; 156; T 4a; 7i; 15c; 32b; 41-42; U-W 2;
8a; 14-15; 27a; W 5; 16; 21; 26; 30; 35a; 51a-b; 52; 60; 64; X-Ks 14; Y-I 7;
25b; Z-Ż-Ź-S 13; 20; 21a; 23; 61
Czterowersy
G 5; L-Ł 50; N 29; O 48
Wiersze o nieregularnej liczbie sylab w wersie i z różną ilością wersów
A 31(4w:13s+2w:14s); D 16 (wiersz podzielony na części, pisany w większości 12-zgłoskowcem z układem rymów aa bb cc; poszczególne części
oddzielone są passusami zatytułowanymi przez autora Muzyka; niektóre
z tych passusów mają różną liczbę sylab oraz w wybranych częściach także
inny system rymów: ab ab; utwór liczy 564 wersy); E 3a(10w:11s+2w:12s);
G 29g(1w:14s+3w:13s); 29s(2w:14s+2w:13s); 29ii(18w:12s+1w:13s+2w:12s+6w:13s);
43(2w:12s+2w:11s+2w:12s); H-Ch 32(2w:11s+7w:10s); I-J 1(1w:10s+5w:13s); 26
(2w:13s+1w:11s+1w:12s+2w:13s+1w:15s+3w:13s); 32(1w:12s+3w:13s+2w:12s); 34
(30w:12s+14w:13s); L-Ł 41(1w:13s+1w:12s+2w:14s); 58(2w:13s+2w:14s+4w:13s
+4w:10s); M 2(2w:10s+2w:11s+2w:12s+2w:13s+1w:11s+2w:12s+1w:11s+1w:13s);
54(4w:11s+6w:12s); 60(2w:12s+3w:11s+3w:12s+6w:11s); P 28(1w:10s+1w:11s+1w:
10s+1w:11s); 82(2w:11s+2w:8s+2w:11s); 85(1w:13s+1w:12s+3w:13s+5w:14s+4w:13s
+2w:12s); S-Ś 36(1w:10s+1w:11s+2w:13s); T 22(1w:9s+1w:8s+1w:9s+1w:8s+4w:9s);
U-W 36(1w:10s+1w:11s+2w:8s)
Wiersze stroficzne
1 zwrotka (5w:6s) + 1 zwrotka (4w:6s)…Z-Ż-Ź-S 52a
1 zwrotka (6w:8s z układem rymów: ab ab cc – sekstyna)…T 28b
2 zwrotki (4w:7s)…D 42
9 zwrotek (4w w układzie: 3w:11s + 1w:6s; z wcięciem na początku wersu)…M 36
11 zwrotek (4w w układzie: 3w:11s + 1w:6s)…S-Ś 91
30 zwrotek (6w:8s z układem rymów: ab ab cc – sekstyna)…Z-Ż-Ź-S 86c

SPIS ILUSTRACJI

1. Karta katalogowa sporządzona ręką kustosza Biblioteki Głównej, Juliana
Bartoszewicza (1821‒1870); transliteracja: «Haur Jakob Kazimierz 539 /
przepisane / Merkurius polski z dobremi nowi- / nami wesołemi awizami
wierszem / opisany. / a. d. 1702 / rękopis folio / str 258 opr. w skorę /
5. 4. 9 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Strona tytułowa rękopisu Jakuba Kazimierza Haura, Merkuryjusz polski…,
rękopis Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 191, k. 2r. Na
wstędze opasującej lichtarz maksyma: Deus volentes adiuvat (‘Bóg pomaga
chcącym’); na pierwszej księdze napis: 1. EDITIA, na drugiej: 2.; na trzeciej:
3.; na czwartej: I[acobus]. C[asimirus]. 4. H[aur]; na piątej: MERCURIUS;
na szóstej: Lekarska.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 3r. Na wstędze wijącej
się wokół lichtarza wariant maksymy: Deus laborantes adiuvat (‘Bóg
pomaga trudzącym się’); na obcięciach księgi: MERCURIUS; na globie,
podzielonym na cztery kontynenty: America, Asia, Africa, Europa  . . . . . . .
4. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 5r [opis na s. 619
niniejszej edycji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 6r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 26v  . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 29r  . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 29v  . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 44v  . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit., k. 73v  . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Strona tytułowa „drugiej części” rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit.,
k. 138r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Ostatnia zapisana karta rękopisu Merkuryjusza polskiego…, op. cit.,
k. 141v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Skórzana okładka z naklejką tytułową rękopisu Jakuba Kazimierza Haura,
Merkuryjusz polski…, rękopis Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,
sygn. 191  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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18
24
28
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186
314
592
601
616

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie do lektury  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MERKURYJUSZ POLSKI z dobrymi nowinami, wesołymi awizami wierszem
opisany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Motto]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MERKURYJUSZ POLSKI: do wszelkich dzieł darski, w rodzaj – gospodarski, polityką – dworski, planeta niebieski z dobrymi nowinami, wesołymi awizami z różnych królestw i państw narodów cudzoziemskich
głośno słynący  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Przedmowa 1] Pierwszy dyskurs Czytelnym do uwiadomienia i rozsądnej
uwagi, aby ludzie o dobrych przyszłych nie powątpiewali latach. Dobre
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BIBLIOTEKA PISARZY
STAROPOLSKICH

ukazały się:
HIERONIM MORSZTYN, Światowa Rozkosz
wydał Adam Karpiński
tom 1
KASPER TWARDOWSKI, Pochodnia Miłości Bożej
wydał Krzysztof Mrowcewicz
tom 2
KASPER MIASKOWSKI, Zbiór rytmów
wydała Alina Nowicka-Jeżowa
tom 3
WACŁAW POTOCKI, Muza polska
wydał Adam Karpiński
tom 4
SEBASTIAN GRABOWIECKI, Rymy duchowne
wydał Krzysztof Mrowcewicz
tom 5
SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC, Roxolania * Roksolania
wydał i przełożył Mieczysław Mejor
tom 6
KASPER TWARDOWSKI, Lekcyje Kupidynowe
wydał Radosław Grześkowiak
tom 7
STANISŁAW GROCHOWSKI, Wirydarz
wydała Justyna Dąbkowska
tom 8
ALEKSANDER TEODOR LACKI, Pobożne pragnienia
wydał Krzysztof Mrowcewicz
tom 9

940

BIBLIOTEKA PISARZY STAROPOLSKICH

MIKOŁAJ KOCHANOWSKI, Rotuły
wydał Adam Karpiński
tom 10
KASPER TWARDOWSKI, Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca
wydał Radosław Grześkowiak
tom 11
JAN ŻABCZYC, Symfonije anielskie
wydał Adam Karpiński
tom 12
SZYMON ZIMOROWIC, Roksolanki
wydał Radosław Grześkowiak
tom 13
ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, Monita politico-moralia *
Przestrogi polityczno-obyczajowe
wydały Ewa Jolanta Głębicka i Estera Lasocińska
tom 14
ERAZM OTWINOWSKI, Pisma poetyckie
wydał Piotr Wilczek
tom 15
P. CORNEILLE * J.A. MORSZTYN, Cyd albo Roderyk
wydali Adam Karpiński i Adam Stepnowski
tom 16
SAMUEL TWARDOWSKI, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego
wydał Roman Krzywy
tom 17
G.M. VERDIZZOTTI * M. BŁAŻEWSKI, Setnik przypowieści uciesznych
wydał Jan Ślaski
tom 18
ADAM KORCZYŃSKI, Wizerunk złocistej przyjaźnią zdrady
wydał Radosław Grześkowiak
tom 19
HIERONIM MORSZTYN, Filomachija
wydał Radosław Grześkowiak
tom 20
Dialogus in Natali Domini * Dialog na Narodzenie Pańskie
wydała i przełożyła Joanna Ziabicka
tom 21
ADRIAN WIESZCZYCKI, Utwory poetyckie
wydała Anna Gurowska
tom 22
MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI, Poezje zebrane
wydali Radosław Grześkowiak i Adam Karpiński
przy współpracy Krzysztofa Mrowcewicza
tom 23
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SAMUEL TWARDOWSKI, Pałac Leszczyński
wydał Roman Krzywy
tom 24
SZYMON STAROWOLSKI, De claris oratoribus Sarmatiae *
O znakomitych mówcach Sarmacji
wydała i przełożyła Ewa Jolanta Głębicka
tom 25
MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI, Epigrammatum liber * Księga epigramatów
wydały i przełożyły Magdalena Piskała i Dorota Sutkowska
tom 26
ABRAHAM ROŻNIATOWSKI,
Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa
wydał Janusz S. Gruchała
tom 27
MICHAŁ JURKOWSKI, Historyje świeże i niezwyczajne
wydał Mariusz Kazańczuk
tom 28
KLEMENS BOLESŁAWIUSZ, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej
wydał Jacek Sokolski
tom 29
JAN GAWIŃSKI, Dworzanki albo Epigrammata polskie
wydał Jacek Głażewski
tom 30
SEBASTIAN PETRYCY, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego
wydał Jacek Wójcicki
tom 31
STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI, Dzieła prozą,
t. 1: Rozmowy Artaksesa i Ewandra
wydała Justyna Dąbkowska-Kujko
tom 32
F. SARACINELLI * S.S. JAGODYŃSKI, Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny
wydał Roman Krzywy
tom 33
HIERONIM MORSZTYN, Historyja ucieszna o królewnie Banialuce
wydał Radosław Grześkowiak
tom 34
JAN GAWIŃSKI, Sielanki z Gajem zielonym
wydała Ewa Rot
tom 35
MIKOŁAJ REJ, Kupiec
wydała Anna Kochan
tom 36
KAROL MIKOŁAJ JUNIEWICZ, Refleksyje duchowne
wydał Maciej Pieczyński
tom 37
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OLBRYCHT KARMANOWSKI, Wiersze i listy
wydał Radosław Grześkowiak
tom 38
FRANCISZEK GRADOWSKI, Hodoeporicon Moschicum * Wyprawa moskiewska
wydał Bartłomiej Czarski
tom 39
SAMUEL TWARDOWSKI, Władysław IV, król polski i szwedzki
wydał Roman Krzywy
tom 40
GIAMBATTISTA MARINO * ANONIM, O zabiciu Młodzianków
wydał Radosław Rusnak
tom 41
STANISŁAW MORSZTYN, Hippolit. Tragedyja, jedna z dziesiąci,
które wierszem łacińskim napisał Seneka, na polskie przetłumaczona
* Andromacha. Tragedyja z francuskiego przetłumaczona
wydali Michał Bajer i Radosław Rusnak
tom 42
ANDRZEJ ZBYLITOWSKI, Wiersze zebrane
wydały Anna Kochan i Emilia Żybert-Pruchnicka
tom 43
ERAZM Z ROTTERDAMU * ANONIM, Księgi, które zową Język
wydała Justyna Dąbkowska-Kujko
tom 44
JAKUB SOBIESKI, Mowy pogrzebowe
wydały Maria Barłowska i Małgorzata Ciszewska
tom 45
ALBERT INES, Acroamata epigrammatica * Epigramaty miłe dla ucha
wydały i przełożyły Magdalena Piskała i Dorota Sutkowska
tom 46
WESPAZJAN KOCHOWSKI, Ogród Panieński
wydali Roman Mazurkiewicz i Wiesław Pawlak
tom 47
HIERONIM FALĘCKI, Wojsko serdecznych
nowo rekrutowanych na większą chwałę Boską afektów
wydał Maciej Pieczyński
tom 48
JAKUB KAZIMIERZ HAUR, Merkuryjusz polski
z dobremi nowinami, wesołemi awizami wierszem pisany
wydała Joanna Partyka
tom 49

BIBLIOTEKA PISARZY STAROPOLSKICH

w przygotowaniu:
WALENTY BARTOSZEWSKI, Utwory poetyckie
w opracowaniu Moniki Kardasz
MARCIN HIŃCZA, Plęsy aniołów Jezusowi narodzonemu,
naświętszego Krzyża tańce
w opracowaniu Alicji Bielak
WACŁAW POTOCKI, Syloret
w opracowaniu Elżbiety Aleksandry Jurkowskiej
ŁUKASZ GÓRNICKI, Dworzanin polski
w opracowaniu Marty Wojtkowskiej-Maksymik
JUSTUS LIPSJUSZ * PAWEŁ SZCZERBIC, Politica pańskie
w opracowaniu Estery Lasocińskiej
JUSTUS LIPSJUSZ * JANUSZ PIOTROWICZ, O stałości ksiąg dwoje
w opracowaniu Justyny Dąbkowskiej-Kujko
WACŁAW POTOCKI, Transakcyja wojny chocimskiej
w opracowaniu Joanny Krauze-Karpińskiej i Adama Karpińskiego
WACŁAW POTOCKI, Pieśni
w opracowaniu Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee i Adama Karpińskiego
JAN DYMITR SOLIKOWSKI, Facies perturbatae... Reipublicae *
Sen na jawie albo widowisko... uciemiężonej Rzeczypospolitej
w opracowaniu Ariadny Masłowskiej-Nowak
FROWINUS, Antigameratus
w opracowaniu i przekładzie Mieczysława Mejora
PIOTR ARTOMIUS, Tanatomachija, to jest Bój z śmiercią
w opracowaniu Anny Nath-Dokurno
JAN BIAŁUSKI, Łupieże martwe skrypty Marcina Gracjana
w opracowaniu Patrycji Potoniec
MICHAŁ WITOSŁAWSKI, Lutnia na wesele pana Jerzego Chodkiewicza
i panny Zofiji Radziwiłłówny * JAN SAPIEHA, Epitalamijum na wesele
pana Leona Sapiehy i panny Elżbiety Radziwiłłówny
w opracowaniu Aleksandry Ćwiklińskiej
WESPAZJAN KOCHOWSKI, Niepróżnujące próżnowanie
w opracowaniu Janusza S. Gruchały
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