


 

 

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 IX
Laudate Dominum omnes gentes¹.

Psalm ²

SZCZĘŚLIWĄ ELEKCJĄ³ IN ANNO ⁴ PRZEZNACZENIU BO
SKIEMU PRZYPISUJĄCY
Chwalcie Pana wszystkie narody! Śpiewa mu i ǳięku z radością słowiańskiego Lecha
pokolenie.

Niech się po równinach polskich tubalne echo rozchoǳi, a odgłos wesołego vivat!
niecha niebiosa przebĳa.

Ży e Bóg stwórca nasz króle poda ący⁵; niech i król długowiecznie ży e, od Boga
podany.

Którego nie żywot niewieści albo marna kolebka na tronie posaǳi, ale wola Boga
zastępów, przez głosy mnogiego rycerstwa panem uczyni.

Nie przekupieni elektorowie, nie wymyślne praktyki albo subtelność aka; ale na -
lepszego spośród siebie kreski szlachetnego ludu obrały.

Ciesz się od wieku wolna Sarmac o, któraś pod panowaniem obcych, ak w przysło-
ǳonem węǳidle, w nieznaczne ⁶ zostawała niewoli.

Radu cie się mężowie polscy, że ze krwi wasze otrzymaliście Pana, którzy obiera ąc
cuǳoziemców, dotądeście sami siebie niegodnymi berła sąǳili.

Weselcie się płodne matrony, że synom waszym, przy staropolskie cnocie, mnie
potrzebna zagranicznych ęzyków umie ętność, kiedy z królem ziomkiem po polsku do-
skonale się rozmówią.

Podnoś głowę sprawiedliwości święta: bo uż sąǳącemu królowi, o czystych praw
tłumaczyć nie trzeba.

Cnoto i poczciwości, wiem żeć⁷ miło, bo nie może ten Pan występkom być przy azny,
którego dobroć nad rówienniki⁸ wywyższyła.

Zakwitnĳ sławo polska, i roz aśnĳ teraz, kiedy nad bisurmańskim miesiącem znamię
zbawienia wywyższone.

¹Laudate Dominum omnes gentes (łac.) — chwalcie Pana wszystkie narody, Psalm . [przypis edytorski]
²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³elekcją (daw. forma) — ǳiś B. lp r.ż.: (szczęśliwą) elekc ę. [przypis edytorski]
⁴in anno  — w roku  nie odbyła się nowa elekc a; królem aż do swe śmierci w roku następnym

pozostawał Michał Korybut Wiśniowiecki, którego właǳą ednakże zachwiała właśnie wo na wypowieǳiana
przez Turc ę; tymczasem król barǳie niż zagrożeniem zewnętrznym za mował się zwalczaniem hetmana Jana
Sobieskiego, należącego do przeciwnego stronnictwa politycznego tzw. malkontentów, m.in. poprzez uchwały
konfederac i gołębiowskie zawiązane z uǳiałem króla właśnie w  r. [przypis edytorski]

⁵Bóg (…) króle podający; (…) król (…) od Boga podany — wyraża się tu przekonanie, że właǳa królewska
pochoǳi wprost ze wskazania boskiego i łączy się z łaską Boga; w monarchiach ǳieǳicznych ta feudalna idea
funkc onowała aż do rewoluc i ancuskie  roku, w polskie rzeczywistości, wobec systemu elekcy nego,
nie była tak prosta do wyprowaǳenia z wiz i „porządku naturalnego” i wymagała wzmacniania, takiego choćby
akie ma mie sce w Psalmodii Kochowskiego. [przypis edytorski]

⁶nieznaczny — tu: niewidoczny, niedostrzegalny. [przypis edytorski]
⁷żeć miło — skrót od: że ci est miło. [przypis edytorski]
⁸rówiennik (daw.) — rówieśnik, równy rangą itp. [przypis edytorski]
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Ale i ty, wolności nasza, wielbĳ Imię boskie, które zdarzyło⁹, że przez wolną elekc ą
obraliśmy upodobanego niebu.

Że w huku, i w odgłosie tak siłu zgromaǳonych głów; a wszak i na górze Syna we
grzmocie i biciu piorunów, podawał Bóg Izraelowi zakon i zakonodawcę.

Tak przystało i da ącemu Bogu ogłosić dobroǳie stwo swo e, i biorącemu ludowi nie
zaniechywać powinne ¹⁰ wǳięczności.

Niecha że teraz nie mówią królestwa pod monarchami zosta ące: naǳie a nasza w nie-
mowlęciu, piersi matki swo e ssącem.

Ale niech mówi z przyległemi prowinc ami Polska: naǳie a mo a w Bogu, który mi
króle poda e, zna ąc mię ǳieǳictwem swo em.

Pan est podawcą moim, opiekunem i stróżem; a chociażem (tak mówi Polska) przez
wo ny obnażona z ozdoby, mocen est pierwszą mi przywrócić krasę.

Nie potrzebu e on na wo nę posiłków, gdyż u Niego i mucha kiedy każe żołnierzem,
i z żab wo ska zaciąga przeciw Egiptowi.

Z woli Jego wybĳe anioł wo ska Sennacherybowe; albo ak we Franc i, ǳiewczysko
edno potłucze mocarze angielskich.

Tenci est ǳień, który uczynił i postanowił Pan obrania króla naszego; niecha że Jemu
samemu podawcy bęǳie cześć i chwała na wieki wieków.

Chwała O cu i Synowi, i Duchowi świętemu.
Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

⁹zdarzyć — tu: sprawić. [przypis edytorski]
¹⁰powinny — tu: należny; wyznaczony obowiązkiem (powinnością). [przypis edytorski]
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