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Psalm XV
Ut quid Deus repulisti in finem¹.

Psalm ²

LAMENT KOŚCIOŁA BOŻEGO NA IMWAZJĄ³ TURECKĄ
Przecz⁴ żeś nas Boże odrzucił do końca? Rozgniewała się zapalczywość Two a na owce
pastwiska Twego.

Aleć trudno pytać, czemuś odrzucił? Złości bowiem nasze uczyniły rozǳiał mięǳy
Tobą, a pycha nasza ako silny wiatr rozdęła ogień gniewu Two ego.

Wytrzymawałeś⁵, groziłeś, i napominałeś; aż wiǳąc zatwarǳiałość upornych⁶, sied-
miorakie plagi ak na Egipt spuściłeś.

Zrebelizowana czerń⁷ zesromociła⁸ nas, a ǳicy Geloni⁹ zabierali plon z obfite Rok-
solanii¹⁰ nasze .

Wdarł się aż do serca zamorczyk¹¹, a od Hiperboru¹² trzech liter Pan wydarł nam
Antemurał północny.

Naprzykrzył się zza Tatrów wicher, aleć domowe zawieruchy czy nie byłyż karzącym
nieprawości biczykiem?

To ich sześć, siódma następu e, plaga wo ny tureckie ; pod którą ( eżeli Bóg gniewu
nie odwróci) pewnego upadku czekać Polsce potrzeba.

Żarłok państw, potop świata, łakoma krwi chrześciańskie ¹³ Charybdis¹⁴ i bestia z sa- Wo na, Religia, Właǳa,
Własnośćmego nieba gwiazdy pożera ąca, Turczyn.

Już gotowością ego zaburzył się Euksyn, wspienił się Duna , a pograniczny Dniestr
misternemi przysiodłany mostami.

Gotu konie, Polaku, wsiada cie ezdni, wychodźcie pieszy, ostrzcie żelaza, składa cie
kopie, uzbró cie się w pancerze.

¹Ut quid Deus repulisti in finem (łac.) — Dlaczego, Boże, odrzuciłeś na wieki; Psalm . [przypis edytorski]
²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³imwazją (daw. forma) — ǳiś B lp r.ż.: inwaz ę. [przypis edytorski]
⁴przecz (daw.) — przez co; dlaczego. [przypis edytorski]
⁵wytrzymawałeś (daw. forma) — ǳiś: wytrzymywałeś. [przypis edytorski]
⁶uporny (daw.) — uparty, uporczywy; tu: zatwarǳiały w uporze. [przypis edytorski]
⁷czerń (daw.) — pospólstwo, plebs. [przypis edytorski]
⁸zesromocić (daw.) — zhańbić. [przypis edytorski]
⁹Geloni — może Ukraińcy, nazwani tu tak od wspomnianego przez Herodota miasta Gelon, utożsamia-

nego z Groǳiskiem Bielskim (Bielskiem), na większym starożytnym osiedlem obronnym wschodnie Europy
z okr. scyty skiego, obe mu ącym powierzchnię  ha, a położonym na prawym brzegu rz. Worskły, w e
środkowym biegu,  km na płn. od Połtawy, na granicy obwodów połtawskiego i sumskiego Ukrainy. [przypis
edytorski]

¹⁰Roksolania (daw.) — Ruś. [przypis edytorski]
¹¹zamorczyk a. zamorszczyk (daw.) — przybysz zza morza, mieszkaniec zamorski. [przypis edytorski]
¹²Hiperbor — legendarna Hyperborea, w mit. gr. kraina położona daleko na północy, za sieǳibą Boreasza,

boga wiatru północnego. [przypis edytorski]
¹³chrześciański (daw. forma) — ǳiś popr.: chrześcĳański. [przypis edytorski]
¹⁴Charybdis a. Charybda (mit. gr., gr. Χάρυβδις) — potwór morski wchłania ący, a następnie wypluwa ący

masy wody morskie ; pierwotnie córka Pose dona i Gai, przemieniona przez Zeusa w potwora za żarłoczność
i chciwość; wraz ze Skyllą wspomniana w Odysei Homera: obie zagrażały żeglarzom i ich okrętom po dwóch
stronach Cieśniny Mesyńskie (a. w pobliżu przylądka Skylla w płn.-zach. Grec i). [przypis edytorski]
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Podnoście krzyżem znaczone chorągwie, a nie czeka ąc tego gościa u siebie, prze -
mu cie mu drogę w pobliższych Multaniech¹⁵.

Ale akoś fatalny to mocarz, co z niego siły nie mamy, bo nie masz Pana zastępów
z nami, który by wo ował za nami.

A zatem ściśniony gwałtem Kamieniec, gdy wytrzymać nie może poganinowi się
podda e, ona przez tak wiele lat obce ręki niewiadoma, litewskiego Koriata osada.

O żałośny widoku! Już pyszny sułtan w bramy ego z tryumfem w eżdża; uż na wie-
żach mie skich bisurmańskie księżyce tkwią, uż z wierzchu kościołów pozrzucano krzyże
na wzgardę.

Jako w lesie drzewa, siekierami rąbał i ołtarze, toporami i oskardami burzyli groby
umarłych.

Brano żałosnym o com, gwałtem, kwiat młodości uroǳiwe syny; a udatne ǳiewo e
od matek, stadem pęǳono do szara u.

Grono rycerstwa bitne prowinc i mieczem wygubili, insze stany mie skie pognali
precz, ako bydło na paszą¹⁶.

Ale to większa, znak zbawienny, krzyże zrzuciwszy deptali; a Ciało Pańskie pod osobą
chleba zawarte, z przybytku ołtarzów zelżywie wyrzucili.

I mówili: «Uczyńmy, że ustaną wszystkie święta gaurów¹⁷ w ziemi te , a obrzędy ich
zatarłszy, sama edna muzułmanów wiara rozpostrze się po świecie».

Wyprowadźmy lud krzyżem znaczony za Propontydę¹⁸, a na to mie sce od dalekiego
Kairu naprowadźmy mieszkańców.

Dokądże, o Boże, naród ten urągać bęǳie? Iżali tak zawsze rekutyt¹⁹ ten Imię Two e
święte bluźnić i sromocić bęǳie przybytek Na wyższego?

Czemuż, Panie, zatrzymu esz rękę od posiłku wiernych? Czemu nie wyciągniesz pra-
wice²⁰ Two e na ratunek w tobie ufa ących?

Powstań, o Boże! Rozsądź sprawę naszę²¹; wspomnĳ na hańbę ołtarzów Twoich, która
Cię od tych ka manów potyka²².

Nie poda że bestiom dusz chwalących Ciebie; i dusz ubogich Twoich nie zapomina
do końca.

Tyś utwierǳił mocą Two ą morze; tyś pokruszył głowy smoków w wodach.
Tyś est Pan, który ukarawszy, wrócisz nam ǳieǳictwo nasze; i bęǳiesz pamiętnym

na zgromaǳenie Two e, któregoś nabył od początku.
Chwała O cu i Synowi, i Duchowi świętemu etc²³.

¹⁵Multany (daw.) — Muntenia, kraina w Rumunii, wsch. część Wołoszczyzny, daw. Multany lokalizowano
mięǳy Duna em (na płd. i wsch.), Alutą (na zach.) i Karpatami (na płn.), granicząca z Oltenią, Mołdawią,
Siedmiogrodem i Dobrudżą, e na ważnie sze miasto to Bukareszt; tu daw. forma N.: ⒲ Multaniech, t .
w Multanach. [przypis edytorski]

¹⁶paszą (daw. forma) — ǳiś B. r.ż.: (na) paszę. [przypis edytorski]
¹⁷gaur a. giaur — nie-muzułmanin; pogardliwe określenie nadawane innowiercom przez wyznawców islamu.

[przypis edytorski]
¹⁸Propontyda a. Propontis (daw.) — Morze Marmara; śródlądowe morze we wsch. cz. Morza Śróǳiemnego,

usytuowane mięǳy Płw. Bałkańskim a Az ą Mnie szą, łączące się z Morzem Czarnym przez cieśninę Bosfor,
a przez Dardanele z Morzem Ege skim. [przypis edytorski]

¹⁹rekutyt (daw., z łac. recutitus) — obrzezaniec; Żyd. [przypis redakcy ny]
²⁰prawice (daw. forma) — ǳiś D. lp r.ż.: prawicy. [przypis edytorski]
²¹naszę (daw. forma) — ǳiś B.lp r.ż.: naszą. [przypis edytorski]
²²potykać (daw.) — tu: spotykać. [przypis edytorski]
²³etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dale , i tym podobnie. [przypis edytorski]
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