


 

 

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.

WESPAZJAN KOCHOWSKI
 

Psalm XIV
Domine quid multiplicati sunt¹.

Psalm 

KORONA POLSKA WZIĘTOŚĆ NA SIĘ NIEPRZYJACIÓŁ WYLI
CZA
Panie, czemuż się namnożyło tych, co mię trapią? a bez dania okaz i co ǳień mi nieprzy-
aciół przybywa?

Bliscy moi i przy aciele przeciwko mnie zbliża ący się sto ą.
Cytra mo a obróciła się w smutek, napó mó w truciznę; kiedy z przy aźni sąsieǳkie

wiǳę na zgubę odpowiedź i nieubłagane za ątrzenie.
Jeżelim² przymierza nie strzymała? umowę złamała? albo na zdraǳie komu była? Sama

się sąǳę, że słusznie tę zawziętość ponoszę.
Ale eżelim cuǳego nie pragnęła, poko u nie wzruszała, do wo ny nie dała okaz i:

czemużby mię te stósy³ potykać⁴ miały?
Ty wiesz, mó Panie, żem spoko ny żywot i zgodne obe ście z każdym zawsze kochała,

a za to mię teraz te kłótnie zewsząd ogarnęły.
Gdy oto swywolny⁵ Zaporożec potargawszy obowiązki poddaństwa, z krymskiem po-

gaństwem nastąpili na mnie uciążliwie.
Oraz upatrzył w nieszczęściu mo em czas przedtem ode mnie⁶ gromiony Moskal; i nie

chciał zaspać pogody⁷ w odbieraniu zawo owanych derewni⁸.
Poszła za wiatrem i borealna Szwec a, a w temże zamięszaniu łatwie szego próbowała

połowu.
Aż też honorowany ode mnie Transylwańczyk, przeważywszy się przez Krępak, bez

opowieǳenia wo ny, kra e mi pustoszył.
Wszyscy ci mówili i urągali wszetecznie: «Nie ma Polska zbawienia w Bogu swoim».
A ono Ty, Panie, esteś obrońca mó i puklerz nieprzebity; siła mo a, która chociaż

poniży, znowu podniesie głowę mo ą.
Bo cóż wskórali i co za korzyść odnieśli, którzy się na zgubę mo ą sforsowali? Mało

co mię umartwiwszy, sami w oczach moich marnie przepadli.
Rozmarzył chmielny trunek ukrainnego Spartaka, że i Rzymowi groził; kędyż est

wycięto⁹ drzewo, usechł pniak, pokruszyły się gałęzie.
Kędyż est Ukraina? która po trzykroć sto tysięcy ludu szyzmatyckiego¹⁰ wyprawiła

na wo nę, a teraz i na zupełną sotnię zdobyć się nie może.

¹Domine quid multiplicati sunt (łac.) — Panie, akże wielu est tych (którzy mnie trapią); Psalm . [przypis
edytorski]

²Jeżelim przymierza nie strzymała (daw.) — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika i szykiem prze-
stawnym, inacze : eżeli nie strzymałam przymierza (t . czyż nie dotrzymałam przymierza). [przypis edytorski]

³stos a. sztos (daw., z niem.) — uderzenie, cios, pchnięcie. [przypis edytorski]
⁴potykać (daw.) — spotykać. [przypis edytorski]
⁵swywolny (daw.) — swawolny, samowolny. [przypis edytorski]
⁶ode mnie gromiony (daw.) — gromiony przeze mnie; pokonywany przeze mnie. [przypis edytorski]
⁷zaspać pogodę (daw.) — przeoczyć dogodny czas. [przypis edytorski]
⁸derewnia (z ros.) — wieś. [przypis edytorski]
⁹wycięto jest (daw. forma) — ǳiś forma r.n.: est wycięte, zostało wycięte. [przypis edytorski]

¹⁰szyzmatycki (daw.) — schizmatycki; tu: prawosławny. [przypis edytorski]
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I drugi się niewiele ucieszył, puste uroczyska reałami opłaca ąc; albo i szweǳka furia,
że króla straciwszy, coś się e cegieł w Inflanciech dostało.

Węgierska hałastra poszła w Krym zabrana; a pryncypał w ostatnie rozpaczy skończył,
z państwa degradowany.

Boś Ty, Panie, wygubił wszystkie, przeciwia ące mi się bez przyczyny, i pokruszyłeś
zęby grzeszników.

Ufam i dale , że mię z paszczęki żarłoka wybawisz, a nad ludem swoim pokażesz
miłosierǳie Swo e.

Chwała O cu i Synowi, i Duchowi świętemu etc¹¹.

¹¹etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dale , i tym podobnie. [przypis edytorski]
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