


 

 

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 XXXI
Cantate Domino canticum novum¹.

Psalm ²

POTRZEBĘ PARKAŃSKĄ³ Z TURKAMI PRZYPOMINA
Śpiewa cie Panu chrześcianie pieśń nową: albowiem Pan uczynił ǳiwy, złamawszy po- Bóg, Religia, Wo na
wtórnie potęgę bisurmańską.

Śpiewa cie Panu i błogosławcie Imię Na wyższego; w tym prymic alnym Strygonu⁴
kościele, niech się chwała Boga naszego rozlega.

Nie tylko, że wyrzucony z te świątyni żabi krzek bałamutni Mahometa; ale i za to,
że powtórną klęską zadrżały na łbach tureckich zawo e.

Kiedy raz rozproszeni znowu potrzebę odważyli⁵: a lęka ąc kary domowe , woleli tu
desperacko zdrowia odżałować.

Wywarł kły adowity tygrys z Mezopotamii na idące po sobie⁶ ogary; ale rzeczą samą
doznał, że porządny wo ennik, ako starciu mężny, tak bywa po wygrane ostrożny.

Tam gdy do bo u poganina ostatnia rozpacz zapala; niemnie i polskich unaków po-
buǳa, dalsze nabytych zwycięstw utrzymanie.

W długą rzecz nie wiodąc, szalonym impetem na przednią antygwardią⁷ uderzy; a po-
parłszy niegotowych, z luźne gawieǳi krwi nieco utoczy.

Aleć mu się to prawo niedługo powieǳie; bo eno za rzy cienia zwycięzcy po krótkie
odwaǳe, znowu przed mściwem umyka żelazem.

Zawoła mężny król: stó cie; eno obróci na przeciwne czołem, aż zaraz orły polskie
odważnie na bisurmanskie bĳą miesiące⁸.

Którym nie wytrzymawszy pierzchliwy Arabin, wszystkim pędem w rozsypkę iǳie,
a który chciał ręką szczęścia poprawić, odmieniwszy umysł, nogom zdrowie powierza.

Lecz niemądre w tym razie nogi, żeby zdrowie zachować; głupie na wodę prowaǳą,
sromotnie sze⁹ na głębi przynosząc zginienie.

I tak którzy na ziemi dopiąć zwycięstwa nie umieli; dopieroż po Duna u mokrym
gościńcem uchoǳąc, zdrowia zachować nie mogli.

¹Cantate Domino canticum novum (łac.) — Śpiewa cie Panu pieśń nową; Psalm . [przypis edytorski]
²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm . [przypis edytorski]
³potrzeba parkańska — bitwa pod Parkanami, właśc. dwa starcia z wo skami tureckimi, do których doszło

uż po odsieczy wiedeńskie , w dniach  i  paźǳiernika , gdy wo ska polsko-habsburskie pod woǳą
Jana III Sobieskiego posuwały się doliną Duna u w kierunku Ostrzyhomia (w płn. Węgrzech przy granicy
ze Słowac ą) i zostały zaskoczone przez naciera ące odǳiały Kary Mehmeda Paszy. Pierwsza bitwa była porażką
wo sk Sobieskiego, druga zdecydowanie zwycięska: Turcy zostali zmuszeni do odwrotu, następnie odcięci od
twierǳy Parkany ǳięki zbombardowaniu mostu przez polską artylerię, wielu z nich zginęło przy próbie konne
przeprawy przez rzekę lub trafiło do niewoli (bilans to  tys. poległych i ok. , tys. eńców tureckich); efektem
wygrane bitwy było nie tylko odbicie Parkanów (po  latach panowania tureckiego), ale również zna du ącego
się po drugie stronie Duna u Ostrzyhomia. [przypis edytorski]

⁴Strygon — Ostrzyhom, pierwsza historyczna stolica Węgier, gǳie miały mie sce m.in. chrzest i koronac a
św. Stefana. [przypis edytorski]

⁵potrzebę odważyć (daw.) — zdecydować się na starcie zbro ne. [przypis edytorski]
⁶idące po sobie — tu: goniące za nim (ogary, t . psy myśliwskie). [przypis edytorski]
⁷przednia antygwardia — przednia straż. [przypis edytorski]
⁸miesiące (daw.) — tu: księżyce. [przypis edytorski]
⁹sromotniejszy (daw.) — barǳie haniebny. [przypis edytorski]
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Tam zdesperowany Seraskier wskoczył w rzekę, chcąc czem pręǳe wodą, zguby swo-
e przesłać do Stambułu awizy¹⁰.

Za woǳem trudno nie iść zołnierzowi, zwłaszcza gdy z te strony niechybna od szabli
zguba; a tam przecie rzekę przebywszy, akakolwiek zdrowia naǳie a.

Nachoǳą uż po herapie¹¹ wo ska cesarskie, winszu ą zwycięscy nabytego lauru; lecz
niemnie sobie pożyteczne bez pracy i uszczerbku wiktorii.

I tak ucieka ący znowu uciekł, a próbu ący szczęścia doświadczył, że na niesprawie-
dliwe wo nie trudno się spoǳiewać końca szczęśliwego.

Bo i tu na pomstę bezprawia gęsto okrył trupami pole Turczyn, i rzeka, ścierwami
ucieka ących narzucona, w biegu swoim tamowała się.

Potłumiła hardych prawica Na wyższego; ucząc narody, że bez chłosty nie bęǳie, kto
wiarołomnie poprzysiężonego nie dotrzymu e przymierza.

Niechże tedy uniżona za to bęǳie czołobitnia Bogu, Bogu w Tró cy święte edynemu,
Bogu wyniosły róg harde bestii mocą Swo ą kruszącemu, Amen.

¹⁰awiza (z .) — nowina, doniesienie. [przypis edytorski]
¹¹po herapie a. po harapie (daw.) — po fakcie, po zakończeniu; harap (z niem. herab: precz): odpęǳanie psów

od ubite zwierzyny, zakończenie polowania, także: bicz myśliwski do odpęǳania psów, bicz w ogóle. [przypis
edytorski]
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