


 

 

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.

WACŁAW POTOCKI

Cuǳoziemskie ćwiczenia
Niech pyszny dmucha, głupi, ak chce, niech się eży!
Wiǳąc na polskich grzbietach różnych form oǳieży,

Moda

Ciężko westchnąć i zadrżeć przychoǳi mi z gruntu,
Kiedy, nie bez wielkiego o czyzny aontu¹
Jakoby staropolskich wstyǳąc się zwycza ów,
Po cuǳe do zamorskich żeglu emy kra ów
I, gdyby można było brać wioski do nawy²,
Jużby się mało w Polszcze zieleniło trawy.
Ziemię mięǳy Francuzy wyniósszy i Włochy,
Morzemby tu swe mie sce naród zalał płochy,
Gǳie im kto z większym kosztem, im się bawił dłuże ,
Rozumie ąc, że lepie o czyźnie usłuży,
Czekamy, wyglądamy. Skoro stanął doma,
Nie masz nic. Włoszy chwalą coś za galantoma³.
Jeǳie naprzód do dworu, bo się wo ska wzdryga,
Albo gǳie na publikę; aż z peruki figa,
Aż inaksze daleko nawyknąwszy cerze,
Jeżdżąc po kra ach obcych sykofantę⁴ bierze
I onę prostą, polską, onę szczyrość starą,
Wymyślne pokrytości oǳiewa maszkarą.
Byłoli co z natury w sercu męstwa same ,
Wzięły galantery e, figle, kunszty, damy.
Byle czasu pieszczota i wszelka wygoda,
Miłość, reputacy a luǳka, mnie sza szkoda.
W sercu nic, w głowie mało, w edne gębie wszytek.
Tak wielki wywiezionych pienięǳy pożytek,
Że ednym kłamstwem bęǳie drugiego popychał;
Bęǳie prawił, co czytał, albo kiedy słychał,
Jakby wiǳiał na oczy, aż mu poda sztychy⁵
Ktoś z Merła i z Drzypola, albo z Janczarychy⁶,
Gǳie w oczach woǳa swego ǳikich Tatar kłęby
Osiadł, i dopiero Monsiur⁷ zetnie zęby,
Kiedy mu żołnierz rzecze: Mó panie, przebaczcie,
Że was tam nikt nie wiǳiał; tu Rhodus⁸, tu skaczcie.
Jest i było Polaków takich, przyznam, wiele⁹, Polak
Którzy z zachodu na wschód zacne parentele¹⁰,

¹afront (daw.) — zniewaga. [przypis edytorski]
²nawa (daw.) — tu: okręt. [przypis redakcy ny]
³galant — elegant, człowiek dworny. [przypis edytorski]
⁴sykofant — obłudnik; sykofantę bierze: przy mu e postać obłudnika. [przypis redakcy ny]
⁵poda sztychy — cios wymierzy (w domyśle: żołnierz). [przypis redakcy ny]
⁶Merło, Drzypol, Janczarycha — sławne z dawnych walk. [przypis redakcy ny]
⁷monsiur (z . monsieur) — pan. [przypis redakcy ny]
⁸tu Rhodus — przysłowie łacińskie: tu mie sce do popisu, zobaczymy. [przypis redakcy ny]
⁹Jest i było Polaków takich, przyznam, wiele… — aluz a do K. Arciszewskiego, ariana, admirała w Holandii,

słynnego bo ownika, co w Polsce poniekąd zawiódł oczekiwania. [przypis redakcy ny]
¹⁰parentela — ród. [przypis redakcy ny]
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Wielkością serca, męstwem bohatyrskie ręki
I swych ǳieł nieśmiertelnych ogłosili dźwięki.
Wróciwszy do nas, albo więce nie przyrobią,
Alboż i tę utracą, czym się dotąd zdobią.
W Polszcze nie wiem, eśli kto tak sławnie umierał
Z cuǳoziemców, okrom¹¹ że pienięǳy nazbierał,
Honoru się dosłużył, choć nic nie dowoǳił,
Tylko, że nie Polak, że gǳieinǳie się roǳił.
Opinĳa, czy zwycza , czy to przyroǳenie
Winno, że w większe rzeczy przewoźne są cenie.
Więc do naszych wędrownych powraca ąc znowu:
Nawrzawszy insze mody, inszego narowu,
Ani się bić, ani ten dobrze może raǳić,
Za to gospodarować, pieniąǳe gromaǳić,
Nowiny zewsząd chwytać, Francy ą wielmożyć,
Polskę zniżać i wszelkie nieszczęście e wróżyć,
Gotuwiusieńki uciec i myśli, w którąby
Stronę, ni¹² kot¹³ myśliwskie dosłyszawszy trąby;
Znać go lubo¹⁴ na akcie, lub na akim feście,
Jakoby piąte koło, po mowie, po geście;
Dumny, eśli nie czu e wstrętu; zaraz skromny,
Jestli kto, na rzeczach się zna ący, przytomny.
Zły to ptak, co od gniazda swo ego się ǳiczy. Obycza e
Gǳie ma Polak pieluchy, tam się niecha ćwiczy.
Nie zaprząta ąc głowy obycza em inym,
Niech się nie wstyǳi uczniem być, czyim est synem.
Wybrali cuǳoziemcy, co srebra, co złota,
Bo sami im, o wieczna, wozimy, ślepota;
Rozumuż nam przyna mnie za swo e forboty¹⁵,
A czego większa szkoda, niech nie bierą cnoty.
Czy małoż ma sromoty Polska i ohydy,
Tak marne, tak nikczemne chowa ąc hybrydy¹⁶?
Jeszcze uroǳonymi, nie bez wielkie gluzy¹⁷
Szlachty swe , osaǳa wsi Włochy i Francuzy,
Z kupców, mogli być druǳy podłymi usnachty,¹⁸
(O wzgarda stanu tego!) narobiwszy szlachty.

¹¹okrom (daw.) — prócz tego, poza tym. [przypis edytorski]
¹²ni (daw.) — tu: niby, akby. [przypis edytorski]
¹³kot (daw.) — tu: za ąc. [przypis redakcy ny]
¹⁴lubo (daw.) — tu: ednak, chociaż. [przypis edytorski]
¹⁵forboty — wstążki (z hiszpańskiego). [przypis redakcy ny]
¹⁶hybrydy — tu: mieszańcy. [przypis redakcy ny]
¹⁷gluza (daw.) — nagana. [przypis redakcy ny]
¹⁸usnacht (daw., z niem. Hausknecht) — służący w oberży; stróż domowy, parobek. [przypis redakcy ny]
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