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Wziętość¹
Był nie akiś pan Łukasz, co chciał wiele dostać.

Cóż on czynił? Na samprzód zmyślił sobie postać;
Bogactwo, Przebranie

Chciał oszukać, oszukał, bo to nie są cuda,
I niezgrabne szalbierstwo częstokroć się uda,
A dopieroż gdy sztuczne². Patrzał Łukasz pilnie,
Jak to się druǳy wznoszą — i zgadł nieomylnie.
Zgadł sekret. A ten aki? — Do możnie szych przystać,
Strzec się słabych, śmiać z cnoty, a z głupstwa korzystać.
Przykład wszystkim widoczny rzecz wyłuszczy z prosta.
Gdy wiǳisz, senatorem że został starosta³,
Patrz, ak się zsenatorzył. Był filut, est możny,
Wczora ledwo mościom pan⁴, ǳiś aśnie wielmożny.
To gra, los ǳiała szczęście, lecz mu dopomaga Los
Czoło bezwstydne, podłość, w niecnocie odwaga.
Mały złoǳie wart chłosty, lecz ten, co kra zdraǳa, Zdrada, O czyzna, Kara
Lubo tyle za sobą hańb, sromot sprowaǳa,
Iż owe sławne sosny z nadbrzezia Pilicy⁵
Jeszcze małe do składu⁶ ego szubienicy,
Przecież filut wisielec, na co patrzyć zgroza,
Wstęgi nosi na szyi, co warta powroza.
Nie dopiero⁷ występek z cnotą walkę wszczyna:
Z Cyceronem w senacie sieǳiał Katylina⁸.
Wzdrygał się świat na sprośność, była sprośność przecie⁹,
Alboż to w ednym zbrodnie roǳa u na świecie?
Ów celnik, co wytartym oǳiany kontuszem,
Zaczął sławne rzemiosło z świętym Mateuszem¹⁰,
Przeszedł i apostoła: ten wrócił, co zyskał,
Nasz wziął, schował, zarobił i eszcze uciskał:
Zgoła stał się na pierwszym w rachmistrzowskie sztuce,
A coraz postępu ąc w tak wielkie nauce,
Doszedł tego, iż ǳiesięć od sta znaczna strata!

¹Wziętość — popularność. [przypis edytorski]
²sztuczne — przebiegłe, umie ętne. [przypis redakcy ny]
³senatorem że został starosta — starostowie nie mieli prawa zasiadania w senacie, aby więc zostać senatorem,

starosta musiał otrzymać któryś z wyższych urzędów: kasztelana, wo ewody, ministra. [przypis redakcy ny]
⁴Wczoraj ledwo mościom pan — tytuł grzecznościowy „mości pan” obowiązywał w stosunku do każdego

szlachcica, natomiast każdy sprawowany urząd dawał prawo do tytułu „ aśnie wielmożny”. [przypis redakcy ny]
⁵sosny z nadbrzezia Pilicy — sławne masztowe sosny z lasów nadpilickich. [przypis redakcy ny]
⁶skład — budowa. [przypis redakcy ny]
⁷Nie dopiero — nie od ǳiś. [przypis redakcy ny]
⁸Z Cyceronem… — Marcus Tullius Cicero (– p. n. e.), słynny mówca i mąż stanu rzymski, gorący

obrońca republiki, zdemaskował spisek Katyliny (por. satyra Złość ukryta i jawna), a oskarża ąc go w senacie,
wygłosił słynne cztery mowy, zwane katylinarkami. [przypis redakcy ny]

⁹W pierwotne redakc i satyry po w.  zna dował się pięćǳiesięciowierszowy, całkiem odmienny wariant
utworu, którego autor nie włączył do ostateczne redakc i. [przypis redakcy ny]

¹⁰z świętym Mateuszem — apostoł Mateusz był z zawodu celnikiem (poborcą ceł). [przypis redakcy ny]
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Kraǳieżą oczywistą wzniosła się intrata¹¹. Bogactwo, O czyzna
Kra zdarł, kradł go bez wstrętu, a wyszedł ak święty.
O kunszcie krasomówski¹² w skutkach niepo ęty!
Kunszcie, co możesz bielić to, co było czarnym,
Nieprzepłacony w twoim zapęǳie niemarnym¹³,
Sprawiłeś (a kunszt lepszy eszcze dopomagał),
Iż ten, co niegdyś chlebem żebraczym się wzmagał, Urzędnik, Złoǳie , Żebrak

A w usłuǳe kra owe zyskał milĳona, Samym tylko nazwiskiem różny od Kato-
na¹⁴.Dobry folwark na zyski skarb publiczne rzeczy¹⁵. Obroną się wo sk swoich kra Pieniąǳ, Żołnierz
każdy bezpieczy¹⁶,
Sili się na obrońcę, droǳy są rycerze,
Ten na droższy, co niewart być płatnym, a bierze,
Co pierśmi kra u swego ma ący być murem,
Że żołnierz — samym tylko wydatny mundurem¹⁷.
Sławny wiekom Czarniecki w baranim kożuchu Przywódca, Rycerz
Gromił Szwedy, Duńczyki wśród klęsk i rozruchu,
Gromił, bo dusza wielka, co się nad gmin wzniosła,
Sławę, cnotę stawiała za zyski rzemiosła.
Był wielkim, bo czuł, czym był, a co czuł, to czynił.

Nie czuł nasz pan Mikoła i chociaż przewinił,
Grzech mały według niego, on ledwo nie świętym.
Nowy przeto teolog, kunsztem niepo ętym,
Bezpłatny kra u sęǳia¹⁸, przestawa ąc na tym,
Sąǳił, karał, doraǳał i stał się bogatym.
Ślepa, mówią, est Temis¹⁹ — ba ka, Temis wiǳi. Sprawiedliwość
Nasz pan sęǳia, co z dawnych błędów mądrze szyǳi,
Zna ąc ak przeświadczenie²⁰ mądrości uwłoczy,
Wypróbował dowodnie, iż ma bystre oczy.
Fraszka sądem bezwzględnym²¹ trybunał ozdobić,
Mógł to i Czartoryski²², lecz sąǳąc zarobić,
Więce wygrać niż strona, co zyskała dekret²³ —
To treść bystrych dowcipów, to sęǳiowski sekret.
Ma ą go i patrony²⁴ (nazwisko poważne),
Ale pod nim fortele w zyskach wieloważne²⁵,
Czyniąc wykręt dowodem, a prawność matactwem,

¹¹intrata — zysk, ma ątek. [przypis edytorski]
¹²kunszt krasomówski — sztuka pięknego i umie ętnego przemawiania. [przypis edytorski]
¹³niemarny — nieidący na marne, skuteczny. [przypis redakcy ny]
¹⁴od Katona — Marcus Portius Cato (– r. p.n.e.), polityk rzymski, obrońca interesów arystokrac i;

ako nieubłagany wróg wpływów greckich, którym przeciwstawiał surowy obycza starorzymski, stał się w tra-
dyc i symbolem cnót obywatelskich; „w zepsutych czasach, dawne rzymskie wstrzemięźliwości przykład”. (I.
Krasicki, Zbiór potrzebnych wiadomości). [przypis redakcy ny]

¹⁵publicznej rzeczy — rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]
¹⁶bezpieczy — zabezpiecza. [przypis edytorski]
¹⁷samym tylko wydatnym mundurem — eszcze za czasów Stanisława Augusta anarchia oǳieǳiczona po

czasach saskich była w wo sku polskim z awiskiem normalnym. Towarzysze pancerni i husarscy tylko nominalnie
byli żołnierzami, ponieważ w czasie wo ny na częście pozostawali w domu wysyła ąc na swo e mie sce płatnych
zastępców. [przypis redakcy ny]

¹⁸Bezpłatny kraju sęǳia — w dawne Polsce sęǳia nie pobierał żadnego wynagroǳenia. [przypis redakcy ny]
¹⁹Temis — „Córka Nieba i Ziemi, bogini sprawiedliwości. Wyrażenie e bywa w osobie poważne matrony

ma ące zawiązane oczy i trzyma ące w ręku szalę z wagami równo z obu stron sto ącymi”. (P. Chompre, Słownik
mytologiczny). [przypis redakcy ny]

²⁰przeświadczenie — opinia publiczna. [przypis redakcy ny]
²¹bezwzględny — bezstronny, nie zna ący szczególnych wzgędów dla nikogo. [przypis edytorski]
²²Czartoryski — Adam Kazimierz Czartoryski (— ), generał ziem podolskich, będąc w – r.

marszałkiem trybunału litewskiego, zasłynął z bezstronnych wyroków, co było wówczas rzadkością. Głośny był
współcześnie wydany przez Czartoryskiego wyrok skazu ący na własnego o ca. [przypis redakcy ny]

²³dekret — wyrok. [przypis redakcy ny]
²⁴patron — obrońca sądowy w dawne Polsce. [przypis redakcy ny]
²⁵wieloważny — wiele ważący, wartościowy. [przypis redakcy ny]
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Panoszą stron obrońcę surowym żebractwem²⁶. —
Świat się wypolerował i my też za światem.
Ja, co estem dotychczas mości panem bratem²⁷,
Patrzę z kąta na drugich, wiǳę drogi snadne²⁸, Bogactwo, Kara, Pozyc a

społeczna, Sprawiedliwość,
Złoǳie

Chciałbym i a też uróść; cóż — kiedy nie kradnę.
Straszy mnie szubienica, ak spo rzę na sosnę,
Więc Piotr rośnie, Jan urósł, a a nie urosnę.

²⁶surowym żebractwem — natrętnym, nieustępliwym wyłuǳaniem pienięǳy od klienta. Po wierszu tym
zna dowało się w brulionie satyry odmienne zakończenie utworu: „Wszystkie właǳe szczególnym co dała o -
czyzna, / W ręku prostych utrata, w dowcipnych spuścizna / Niepłatny płaci sobie, płatny więce zyska, / Czyliż
o czyzna matka z samego nazwiska? / Czyż kto służy dla próżne sławy, bęǳie żebrać? / Biorą, którzy nie służą,
służąc czemu nie brać. / Zdobi wziątek dowcipny, podła kraǳież szpeci,/ Jeśli matką o czyzna, niechże żywi
ǳieci. / Czemu nie brać, gdy wziątek i skrycie, i snadnie, / Kto roztropny korzysta, głupi tylko kradnie. / Taki
teraz est statut zbyt w pro ekta płodnych, / Nowych obywatelów i statystów modnych. / Król Kazimierz był
prostak, Aleksander drugi, / Klecili oni prawa dla kra u usługi. / Sobie służyć to koncept, staropolskie cnoty /
Skutkiem były ǳiczyzny i grube prostoty.” [przypis redakcy ny]

²⁷Po w. : „Już Macie nie mościwym i panem, i bratem. / Z aśniewielmożniał Macie , drugich teraz braci;
/ A gdy go płatny wielbiacz górnie koligaci, / Stry eczny Bolesławów i Piastów, i Wazów, / Zna szacunek krwi
wielkie i respekt wyrazów.” [przypis redakcy ny]

²⁸snadne — łatwe. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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