


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

Był to Berko sławny Żyd
Był to Berko, sławny Żyd!
Człek sumienny — Polak prawy¹,

Żyd, Polak, Sława, Krew,
Patriota, Żołnierz

Nie kwaterką², ni szacherką³,
Lecz się krwią dorobił sławy!
Nikt sobie nie miał za wstyd
Służyć pod nim; — bo choć Żyd,
Był on tęgim wo ownikiem, —
Przy tym panem pułkownikiem. —
Za Kościuszki zaczął służyć
I Moskalom skórę łatał.
Gdy nie stało naczelnika,
Nie dał się pan Berko zdurzyć⁴,
W rękę pika, na konika,
Z Francuzami wnet się zbrata,
Bonapart⁵ zrobił go szefem,
Więc Moskala znowu łoił,
A którego tylko spłatał,
Ten się pewno nie wygoił. —
Potem pod księciem Józefem,
Gdy przyszło na Austriaka,
Bił w dwó nasób! bo wet za wet,
Za Żyda i za Polaka!
Szkody broił im niezmierne,
Bez pardonu bił ich nawet,
A co palnął w pysk lub głowę,
”Na ci⁶ Sz……⁷ za koszerne,
”Na ci Sz…… za świeczkowe”. —

¹prawy (podn.) — szlachetny, uczciwy. [przypis edytorski]
²kwaterka (daw.) — szklanka o po emności / litra. [przypis edytorski]
³szacherka — szachra stwo, oszustwo. [przypis edytorski]
⁴zdurzyć (daw.) — odurzyć, oszołomić; oszukać. [przypis edytorski]
⁵Bonapart, własc. Napoleon Bonaparte (–) — cesarz . w latach – i . Jeden na wy-

bitnie szych mężów stanu, przywódców, strategów, reformatorów ustro u państwowego i prawa. W polskie
tradyc i w okresie zaborów z ego osobą wiązano ogromne naǳie e na oǳyskanie niepodległości. [przypis
edytorski]

⁶na ci (daw. a .gw.) — a masz. [przypis edytorski]
⁷Sz…… — prawdop.: Szwabie. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/byl-to-berko-slawny-zyd
Tekst opracowany na podstawie: Wybór pieśni narodowych w którym się zna du ą dumki, arye, marsze, kra-
kowiaki, mazury, pieśni patryotyczne, wo enne, historyczne itd., zebr. J. Chociszewski, Poznań 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Józef Chociszewski, Marta Nieǳiałkowska, Weronika
Trzeciak.
Okładka na podstawie: ruffin_ready@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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