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Pieœñ pierwsza
Nie wszystko z³oto, co siê œwieci z góry,
Ani ten œmia³y, co siê zwierzchnie sro¿y;
Zewnêtrzna postaæ nie czyni natury,
Serce, nie odzie¿, oœmiela lub trwo¿y.
Dzier¿y³a miejsca szyszaków kaptury Nieraz rycerzem bywa³ s³uga bo¿y.
Wkrada siê zjad³oœ i w k¹ty spokojne;
Tak¹ ja œpiewaæ przedsiêwzi¹³em wojnê.
Wojnê domow¹ œpiewam wiêc i g³oszê,
Wojnê okrutn¹, bez broni, bez miecza,
Rycerzów bosych i nagich po trosze,
Same ich tylko mêstwo ubezpiecza:
Wojnê mnichowsk¹... Nie œmiejcie siê, proszê,
Godna litoœci u³omnoœæ cz³owiecza.
Œmiejcie siê wreszcie, mimo wasze œmiéchy
Przecie¿ ja powiem, co robi³y mnichy.
W mieœcie, którego nazwiska nie powiem,
Nic to albowiem do rzeczy nie przyda;
W mieœcie, poniewa¿ zbiór pustek tak zowiem,
W godnym siedlisku i ch³opa, i ¯yda,
W mieœcie - gród, ziemstwo trzyma³o albowiem
Stare zamczysko, pustoty ohyda By³o trzy karczmy, bram cztery u³omki,
Klasztorów dziewiêæ i gdzieniegdzie domki.
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W tej zawo³anej ziemiañskiej stolicy
Wielebne g³upstwo od wieków siedzia³o;
Pod staro¿ytnej schronieniem œwi¹tnicy
Prawych czcicielów swoich utucza³o.
Zbiega³ siê wierny lud; a w okolicy
Wszystko odg³osem uwielbienia brzmia³o.
Œwiêta prostoto! ach, któ¿ ciê wychwali!
Wiekuj szczêœliwie!... Ale mówmy daléj.
Bajki pisali o dawnym Saturnie
Ci, co za niego tworzyli wiek z³oty.
Szczêœliwszy przeor jad¹cy poczwórnie,
Szczêœliwszy lektor mistycznej roboty,
Szczêœliwszy ojciec, po trzecim nokturnie
W puchu topi¹cy chorowe zgryzoty;
Szczêœliwszy z braci, gdy kaganek zgasn¹³,
Co w s³odkim miodu wytrawieniu zasn¹³.
W tym by³o stanie rozkoszne siedlisko
Œwiêtych pró¿niaków. Ach, Losie zdradliwy!
Ty, co z niewczesnych odmian masz igrzysko
I nieszczêœæ ludzkich jesteœ tylko chciwy,
Ma¿ œwiat dziwactwa twego widowisko.
Jêczy pod ciê¿kim jarzmem cz³ek cnotliwy.
Mniejsza, ¿eœ pañstwa, trony, ber³a skruszy³,
Bêdziesz tak œmia³ym, ¿ebyœ kaptur ruszy³?
Ju¿ by³y przesz³y owe s³awne wojny,
Którym siê niegdyœ œwiat zdumia³y dziwi³.
Ju¿ seraficzny zakon by³ spokojny,
Ju¿ Karmelowi nicht siê nie przeciwi³;
Ju¿ kaznodziejskie wzrok mniej bogobojny
Oka na kaptur spiczasty nie krzywi³.
Dawnych niechêci mg³ê roznios³y wiatry,
Szczêœliwe by³y nawet bonifratry.
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Ta, która nasze pado³y przebiega
I samym tylko nieszczêœciem siê pasie,
Jêdza niezgody, co Parysa-zbiega
Znalaz³a niegdyœ na górnym Idasie,
S³odki raj mnichów gdy w locie postrzega,
Jêknê³a z z³oœci i zatrzyma³a siê.
Widz¹c fortunny los spokojnych mê¿ów
Œwisnê³y ¿¹d³a naje¿onych wê¿ów.
Strzês³a pochodni¹, natychmiast siarczyste
Iskry na dachy i wie¿e wypad³y;
Wskroœ przebijaj¹ gmachy roz³o¿yste,
Ju¿ siê w zak¹ty najciaœniejsze wkrad³y.
A gdzie milczenia bywa³y wieczyste,
Wszczyna siê rozruch i odg³os zajad³y.
Ra¿¹ umys³y ¯¹dze rozjuszone,
Budz¹ siê mnichy, letargiem uœpione.
Wtenczas, nie mog¹c znieœæ tego rozruchu,
Ojciec Hilary obudziæ siê raczy³.
Wtenczas ksi¹dz przeor, porwawszy siê z puchu,
Pierwszy raz w ¿yciu Jutrzenkê obaczy³.
Kl¹³ ojciec doktor czu³oœæ swego s³uchu.
Wsta³ i widokiem swym ojców uraczy³
I co siê rzadko w zgromadzeniu zdarza,
Pêdem niezwyk³ym wpad³ do refektarza.
Na taki widok zbieg³e braci trzody
Pod rzêdem kuflów garncowych uklêk³y;
Biegli ojcowie za mistrzem w zawody;
Ten strachem zdjêty i srodze przelêk³y,
Wprzód otar³ z potu miêsiste jagody,
Siad³, ³awy pod nim dubeltowe jêk³y,
Siad³, strz¹sn¹³ myck¹, kaptura poprawi³
I tak wspania³e wyroki objawi³:
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„Bracia najmilsi! Ach, có¿ siê to dzieje?
Có¿ to za rozruch u nas nies³ychany?
Czy do piwnicy wkradli siê z³odzieje?
Czy wysch³y kufle, g¹siory i dzbany?
Mówcie. - Cokolwiek b¹dŸ, srodze bolejê;
Trzeba wam pokój wróciæ po¿¹dany...”
Wtem siê zakrztusi³, jêkn¹³, ³zami zala³;
Przeor tymczasem w kubek wódki nala³.
Ju¿ siê dobywa³ na perorê now¹
Doktor, gdy postrzeg³ likwor przeŸroczysty.
Wódka to by³a, co j¹ zw¹ kminkow¹,
Przy niej toruñski piernik poz³ocisty,
Sucharki mas¹ oblane cukrow¹,
Dar przeoryszy niegdyœ uroczysty.
Zachêca przeor, w urzêdzie chwalebny:
„Racz siê posiliæ, ojcze przewielebny!”
O rzadki darze przedziwnej wymowy,
Któ¿ ci siê oprzeæ, któ¿ sprzeciwiæ zdo³a?
Tak ³agodnymi zniewolony s³owy,
Wzi¹³ doktor kubek w pocie swego czo³a,
£ykn¹³ dla zdrowia posi³ek gotowy;
Lecz ¿eby jeszcze myœl przysz³a weso³a,
W œwiêtym orszaku, w gronie mi³ych dzieci
Raczy³ siê napiæ raz drugi i trzeci.
Jako po smutnej chwili, która mroczy,
W pierwszym œwitaniu rumieni¹ siê zorze,
Uwiêd³e zió³ka wdziêczna rosa moczy
I rzeŸwi kwiatki w tak przyjemnej porze,
Wyiskrzy³y siê przewielebne oczy
Po s³odko-dzielnym wódczanym likworze.
Odkrz¹kn¹³ ¿wawo, niby siê uœmiéchn¹³,
Przymru¿y³ oczy, nad¹³ siê i kichn¹³.
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Na takie has³o ojcowie, co rzêdem
Wed³ug godnoœci i starszeñstwa stali,
Najprzyzwoitszym poruszeni wzglêdem,
„Vivat!” chorowym tonem zawo³ali.
Ojciec Honorat, najbli¿szy urzêdem,
Którego bracia wielce szanowali,
Niegdyœ promotor s³awny ró¿añcowy,
Tymi najpierwszy aplaudowa³ s³owy:
„Pisze Chryzyppus o Alfonsie krolu,
Kiedy prowadzi³ wojnê z Baktryjany,
I¿ wpoœród bitwy na licejskim polu
Od wojska swego bêd¹c odbie¿any,
Stan¹³, a wody czerpn¹wszy z Paktolu,
Tak siê orzeŸwi³, i¿ zgnêbi³ pogany.
St¹d posz³o lemma na marmurze ryte
„Pereat umbra!” - lemma znamienite.
Wiem, bom to czyta³ w uczonym Tostacie,
Po ciemnej nocy ¿e jasny dzieñ wschodzi.
Na godnym kiedy cnota majestacie
Siêdzie, o szczêœciu w¹tpiæ siê nie godzi.
Czego¿ siê, mili bracia, obawiacie?
Z nami jest ojciec doktor i dobrodziéj.
Da³ szczêsne has³o, orzeŸwi³ swym wzrokiem;
Cieszmy siê pewnym Fortuny wyrokiem”.
Skoñczy³; natychmiast, skosztowawszy trunku,
Ojciec Gaudenty z rzêdu siê wytoczy³,
A znieœæ nie mog¹c srogiego frasunku,
Na pó³ drzemi¹ce oczy ³zami zmoczy³,
Rzek³: „Okolicznoœæ z³ego jest gatunku,
Nie chcê ja, ¿ebym podchlebstwem wykroczy³;
Rozruch dzisiejszy smutne wieœci g³osi;
Wiem ja, ojcowie, na co siê zanosi.
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Zazdroœæ od wieków na nas siê oburza.
Zgnêbiæ niewinnych pragnie w tych krainach.
Ju¿ jad z pok¹tnych kryjówek wynurza,
Chce siê sadowiæ na naszych ruinach.
Od gór Karmelu niebo siê zachmurza.
Równa zajad³oœæ w Augustyna synach;
I tym, co z cicha dzia³aj¹, nie wierzmy:
Pókiœmy w si³ach, na wszystkich uderzmy”.
Ojciec Pankracy, nestor ró¿añcowy,
Co trzykroæ braci i siostry odnowi³,
Nim puœci³ strumieñ ³agodnej wymowy,
Najprzód starszyznê i braci pozdrowi³.
S³odkimi serca zniewalaj¹c s³owy,
Miêkczy³ umys³y, a nadzieje wznowi³.
„Wierzcie - rzek³ - bracia, zgrzybia³ej siwiŸnie:
Rzadko siê p³ochoœæ z ust starych wyœliŸnie.
Od tylu czasów siedz¹c na urzêdzie,
Znam, co s¹ ludzie, wiem, co s¹ zakony.
Wkrada siê zazdroœæ, wkrada niechêæ wszêdzie;
I œwiêty kaptur, chocia¿ uwielbiony,
Nigdy tak mocnym, tak dzielnym nie bêdzie,
¯eby cz³ek pod nim by³ ubezpieczony.
Choæ w zacnoœæ, m¹droœæ ka¿dy z was zamo¿ny,
Niech bêdzie czu³y , niech bêdzie ostro¿ny.
O mili bracia, gdybyœcie wiedzieli,
Jakie to by³y niegdyœ wasze przodki!
Inaczej wtenczas ni¿ teraz myœleli,
Insze sposoby by³y, insze œrodki.
Lepiej siê dzia³o, byliœmy weseli;
Teraz, nieczu³e i gnuœne wyrodki,
Albo zbyt trwo¿ni, albo zbyt zuchwali,
Nie wa¿ym rzeczy na roztropnej szali.
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Moja wiêc rada wyzwaæ na dysputê
Tych, co siê nad nas gwa³townie wynosz¹.
Niech znaj¹ bronie jeszcze nie zepsute,
Niechaj litoœci, zwyciê¿eni, prosz¹;
A za najsro¿sz¹ hardoœci pokutê
Niech oni sami nasze laury g³osz¹.
Wyjdziemy s³awni z nies³usznej potwarzy,
Zgnêbim potwarców... tak robili starzy”.
Rzek³; i natychmiast doktor siê obudzi³,
Przeor odeckn¹³, lektor przetar³ oczy;
Makary, co siê s³uchaniem utrudzi³,
Wymkn¹³ siê cicho i ku celi toczy.
Ojciec Ildefons, co równie siê znudzi³,
Brykn¹³ jak rzeœki rumak na poboczy.
Morfeusz, patrz¹c na dzieci kochane,
Sia³ s³odkie spania i sny po¿¹dane.
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Pieœñ druga
Ju¿ wschodz¹cego s³oñca pierwsze zorze
Opowiada³y wrzaskliwe grzegotki
Ju¿ siê krz¹tali bracia po klasztorze,
Ju¿ ko³o furty stêka³y dewotki,
Ju¿ ojciec Rajmund w pierwiastkowej porze
Wychodzi³ s³uchaæ œwi¹tobliwe plotki,
Gdy myœl¹c (kto wie, czy o Panu Bogu)
Zgubi³ pantofel i upad³ na progu.
Skoczy³ na odwrót, a jako uczony,
Fataln¹ wró¿kê w tej przygodzie znaczy;
Wtem siê koœcielne odezwa³y dzwony,
Jêk smutny nowe nieszczêœcia t³umaczy.
Ledwo odetchn¹æ mo¿e, przestraszony,
Czuje, co straci³... a w takiej rozpaczy,
Gdy nie wie, czy spaæ, czy wyniœæ, czy siedzieæ,
S¹siad uprzejmy raczy³ go nawiedzieæ.
Ojciec to Rafa³ od Bo¿ego Cia³a,
Rafa³, towarzysz niewinnych radoœci;
Równego góra Karmelu nie mia³a,
W rubasznych wdziêkach, ho¿ej uprzejmoœci.
Ten, skoro postrzeg³, jak siê wydawa³a
Twarz przyjaciela, w zbytniej troskliwoœci
Cieszy go najprzód w tak okropnej doli,
Dalej oœmiela pytaæ, co go boli.
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„Wiesz, przyjacielu - rzecze Rajmund trwo¿ny Jako krok pierwszy reszt¹ dzie³a w³ada.
Wyszed³em rano z izby nieostro¿ny,
Zaraz siê w progu zjawi³a zawada.
Z³y to dzieñ! bêdzie w nieszczêœcia zamo¿ny.
Tak los chcia³, nic tu roztropnoœæ nie nada.
Trudno przeciwne kazusy odegnaæ
Trzeba siê z fort¹ kochan¹ po¿egnaæ”.
Rzek³ i zap³aka³. Wtem brat Kanty leci:
„Panna Dorota do furty zaprasza”.
Nic nie rzek³ Rajmund; pose³ drugi, trzeci,
Jeden go ³aje, a drugi przeprasza.
„Nie dbaj na wró¿ki, straszyd³a dla dzieci Rzek³ Rafa³ - prosi przyjació³ka nasza.
Zwyciê¿ tê s³aboœæ odwag¹ wspania³¹,
Œmia³ym siê zaw¿dy najlepiej uda³o”.
Porwa³ siê Rajmund; lecz jak groŸne wa³y
Nadbrze¿na ska³a nazad w morze wpycha,
Stan¹³ u proga na po³y zmartwia³y,
Sili siê wyniœæ, jêczy, p³acze, wzdycha.
Oœmiela Rafa³, mówca doskona³y,
Lecz darmo cieszy, darmo siê uœmiécha;
Widz¹c na koniec bez skutku perory,
Zwo³ywa starszych i definitory.
Wchodzi Elijasz od œwiêtej Barbary,
Marek od œwiêtej Trójcy z nim siê mieœci,
Jan od œwiêtego Piotra z Alkantary,
Hermenegildus od Siedmiu Boleœci,
Rafa³ od Piotra, Piotr od œwiêtej Klary:
Zesz³o siê ojców wiêcej ni¿ trzydzieœci.
Starzy i m³odzi, rumiani, wybledli,
Wszyscy swe miejsca porz¹dkiem zasiedli
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Ju¿ ojciec przeor kaczkowatym g³osem,
Wprzód odkrz¹kn¹wszy, perorê zaczyna³,
Ju¿ ojciec Marek, siedz¹cy ukosem,
Krêci³ szkaplerzem i za pas siê trzyma³;
Ju¿ ojciec B³a¿ej coœ szepta³ pod nosem,
Ju¿ stary ojciec Elizeusz drzyma³;
Ju¿ i niektórzy, znudzeni, odeszli,
Bia³okapturni gdy pos³owie weszli.
Pierwszy Gaudenty, ów Gaudenty s³awny,
Co wstêpnym bojem chcia³ losu probowaæ;
Skrytych fortelów nieprzyjaciel jawny,
Œwiadom swej mocy, nie lubi³ pró¿nowaæ;
A walecznymi dzie³ami zabawny,
Rêk¹, nie piórem umia³ dokazowaæ:
Oko wynios³e i postaæ, i cera
Niezlêknionego by³y bohatera.
Hijacynt drugi, w wdziêcznej wieku porze,
Skromnie udatny, pokornie wspania³y,
U sióstr zakonnych pierwszy po doktorze:
Kszta³tny, wysmuk³y, ho¿y, okaza³y,
Posuwistymi kroki po klasztorze
P³yn¹³; zefiry z kapturem igra³y;
Razem wœród rady obydwa stanêli
I tak poselstwo sprawowaæ zaczêli.
Najprzód Gaudenty pozdrowiwszy ¿wawo:
„Ojcowie - rzecze - czas pokazaæ œwiatu,
Kto ma z nas lepsze do nauki prawo,
Czyjego dzie³a zdatniejsze warsztatu.
Jeœli siê ksi¹¿ek nudzicie zabaw¹,
Jeœliœcie szkole nie dali rozbratu,
Nam na zwyciêstwo, a wam za pokutê
Plac wyznaczamy - prosim na dysputê”.
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Trzykroæ odkaszln¹³, uœmiechn¹³ dwa razy
Piêkny Hijacynt, nim zacz¹³ przemowê:
„Raczcie - rzek³ - s³uchaæ bez ¿adnej urazy,
Ojcowie mili, poselstwa osnowê.
Je¿eli pe³ni¹c starszeñstwa rozkazy
Znajdê umys³y do wzglêdów gotowe,
Szczêœliwym nadto, najszczêœliwszy z wielu,
¯em znalaz³ ³askê w przezacnym Karmelu.
Zakon nasz jako zbawiennej och³ody
Szacunku waszej wielebnoœci szuka,
A chc¹c daæ swoich prac jawne dowody
I w jakiej cenie u niego nauka,
Wyznacza bitwy plac na ³onie zgody.
Kto zwierzchnie s¹dzi, pewnie siê oszuka.
Nie z³oœæ, nie zemsta te nam chêci zdarza Równego dzielnoœæ pragnie adwersarza”.
Skoñczy³. Natychmiast filozofskiej szko³y
Wyborne punkta do obrania daje.
Na takie has³o niewdziêcznej mozo³y
Rozruch siê wzmaga, mruczenie powstaje.
Gaudenty na to, walecznie weso³y,
Strzela oczyma, gdy usty nie ³aje.
Wtem ojciec przeor, co najwy¿ej siedzia³,
Tak na poselstwo obu odpowiedzia³:
„Przyjmujem chêtnie uczone wyzwanie.
Stawim siê w miejscu, które mianujecie;
Jeszcze nam si³y na tê wojnê stanie,
Jeszcze broñ dobra, której spróbujecie:
Hardym w przegranej bêdzie ukaranie,
Bêdzie pokuta, kiedy tego chcecie.
Nie zna zazdroœci, kto przesta³ na swoim;
Podchlebstw nie chcemy, a gróŸb siê nie boim”.
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Chcia³ ju¿ Gaudenty ukaraæ tê œmia³oœæ,
Ju¿ siê zamierza³, lecz go kompan wstrzyma³;
A miêkcz¹c srog¹ umys³u zuchwa³oœæ,
Gdy postrzeg³, ¿e siê coraz bardziej z¿yma³,
¯eby utrzymaæ poselstwa wspania³oœæ,
Wypchn¹³ go za drzwi, a sam siê zatrzyma³.
Gniewliwych ojców pozdrowiwszy wdziêcznie,
Wymkn¹³ siê z cicha, dopad³ forty zrêcznie.
Nowa przyczyna w Karmelu do rady:
Ojciec Makary nie ¿yczy wojowaæ,
Ojciec Cherubin cytuje przyk³ady,
Ojciec Serafin chce losu próbowaæ,
Ojciec Pafnucy wysy³a na zwiady,
Ojciec Zefiryn nie chce i wotowaæ,
Ojciec Elijasz wielbi stan spokojny:
Starzy siê boj¹, a m³odzi chc¹ wojny.
Za z³ym zwyczajnie idzie wiêkszoœæ g³osów.
Kreski wojenne z nag³a powiêkszone.
Wszyscy niepewnych chc¹ próbowaæ losów
I na powszechn¹ gotuj¹ obronê.
Starych uwagi zg³uszy³ wrzask m³okosów,
Nie s³ysz¹ dzwonów na sekstê i nonê.
Wtem brat Kleofasz na obiad zadzwoni³:
Wypadli wszyscy, jakby ich kto goni³.
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Pieœñ trzecia
¯e dobrze myœleæ o chlebie i wodzie,
Bajali niegdyœ mêdrcy zapalczywi.
Wierzy³ œwiat bajkom, lecz m¹dry po szkodzie,
Teraz siê b³êdom poznanym przeciwi.
Ju¿ wstrzemiêŸliwoœæ nie jest teraz w modzie,
Pij¹, jak drudzy, mêdrcowie prawdziwi.
Miód dobrym myœlom ¿ywoœci udziela,
Wino strapione serce rozwesela.
Da³y to poznaæ ojcy przewielebne,
Skoro jak mogli, wyszli z refektarza;
Wstêpuj¹c w œlady swych przodków chwalebne,
Pe³ni radoœci, któr¹ trunek zdarza,
Znowu na radê poszli. Tam potrzebne
Sposoby, œrodki gdy ka¿dy powtarza,
Ojciec Gerwazy od Zielonych Œwi¹tek
Taki radzenia uczyni³ pocz¹tek:
„Nie doœæ, ojcowie, najeœæ siê i napiæ.
Trzeba tu jeszcze coœ wiêcej dokazaæ.
Kto wie? w dyspucie mo¿em siê poszkapiæ.
Ja radzê, ¿eby tê niezgodê zmazaæ,
Trzeba siê wczeœnie a dobrze pokwapiæ.
Niech z nami pij¹ - a wtenczas ukazaæ
Potrafim œwiatu, o ich w³asnej szkodzie,
Co mo¿e dzielnoœæ w najwiêkszej przygodzie”
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„Daj pokój, bracie - rzek³ ojciec Hilary Nie zaczepiajmy rycerzów zbyt s³awnych,
Wierz doœwiadczeniu, wierz, co mówi stary:
Widzia³em nieraz w tej pracy zabawnych,
Zbyt to s¹ mocne kuflowe filary,
Nie zdo³asz wzruszyæ gmachów starodawnych.
Znam ja ich dobrze, zna ich brat Antoni:
Pijem my nieŸle, ale lepiej oni”.
Ju¿ dziewiêæ g³osów by³o w ró¿nym zdaniu,
Gdy kolej przysz³a na Elizeusza:
„¯eby dogodziæ waszemu ¿¹daniu Rzek³ - sprawiedliwa ¿arliwoœæ mnie wzrusza.
Za nic ju¿ kufle, w ksiêgach i czytaniu
Ca³a treœæ rzeczy. ¯al mówiæ przymusza:
Minê³y czasy szczêœliwej prostoty,
Trzeba siê uczyæ, up³yn¹³ wiek z³oty!
Z góry z³y przyk³ad idzie w ka¿dej stronie,
Z góry naszego nieszczêœcia przyczyna
O ty, na polskim co osiad³szy tronie,
Wzgardzi³eœ miodem i nie lubisz wina!
Cierpisz pijañstwo, ¿e w ostatnim zgonie
Z ciebie gust ksi¹¿ek, a piwnic ruina.
Tyœ naród z kuflów, szklenic, beczek z³upi³;
Bodajeœ w ¿yciu nigdy siê nie upi³!
Trzeba siê uczyæ. Wiem z dawnej powieœci,
¯e tu w klasztorze jest biblijoteka;
Gdzieœ tam pod strychem podobno siê mieœci
I dawno swego otworzenia czeka.
By³ tam brat Arnolf lat temu trzydzieœci
I z starych ksi¹¿ek poobdziera³ wieka.
Kto wie, mo¿e siê co znajdzie do rzeczy?
I s³aby orê¿ czasem ubezpieczy”.
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Rzek³. A gdy ¿aden nie wie, gdzie s¹ ksiêgi,
Na ich szukanie wyznaczaj¹ pos³y.
¯aden siê podj¹æ nie chce tej w³óczêgi,
A uczonymi wzgardziwszy rzemios³y,
Wolna starszyzna od przykrej mitrêgi
Wk³ada ten ciê¿ar na domowe os³y:
„Bracia kochani, wam to los nadarza”!
Pos³ano w zwiady z krawcem aptekarza.
Miêdzy dzwonnic¹ a furcianym gmachem,
Na staro¿ytnej baszty rozwalinach,
Laty spróchnia³y, wisz¹cy nad dachem,
By³ stary lamus; ten w tylu ruinach
Nabawia³ nieraz przechodz¹cych strachem,
Chwiej¹c siê z wiatry w s³abych podwalinach.
Tam, choæ upadkiem grozi³ szczyt wynios³y,
Po zgni³ych krokwiach dosta³y siê pos³y.
Czego¿ nie dopnie animusz wspania³y!
Przy po¿¹danej mecie ich postawi³.
Drzwi okowane pos³ów zatrzyma³y;
Wiêc ¿eby d³ugo ¿aden siê nie bawi³,
Porw¹ za klamry: pêk³ zamek spróchnia³y,
Widok siê wdziêczny natychmiast objawi³.
Wracaj¹, pracy nie podj¹wszy marnie,
Daj¹c znaæ wszystkim, ¿e maj¹ ksiêgarniê.
W³aœnie natenczas ojciec przeor trwo¿ny
Dla dobrej myœli resztê kufla dusi³.
Wchodzi w tym punkcie goniec nieostro¿ny:
Porwa³ siê ojciec i z nag³a zakrztusi³.
Ju¿ chcia³ ukaraæ, lecz jako pobo¿ny
Wypiæ za karê, co by³o, przymusi³.
Zagrzany duchem pokory chwalebnym,
Wypi³ brat resztê po ojcu wielebnym.
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Wdziêczna mi³oœci kochanej szklenice!
Czuje ciê ka¿dy, i s³aby, i zdrowy;
Dla ciebie mi³e s¹ ciemne piwnice,
Dla ciebie znoœna dusznoœæ i ból g³owy,
S³odzisz frasunki, uœmierzasz têsknice.
W tobie pociecha, w tobie zysk gotowy.
Byle ciê mo¿na znaleŸæ, byle kupiæ,
Nie ¿al skosztowaæ, nie ¿al siê i upiæ!
Co tam znaleŸli, ukry³ czas zazdrosny,
Czas, który niszczy nietrwa³e dostatki.
Mówmy wiêc teraz, jak doktor ¿a³osny
Poszed³ na radê do wielebnej matki.
Co wskóra³, dobra zakonu mi³osny,
I to czas zakry³. Wiêc dziejów ostatki,
Gdy ka¿e umys³ natchnieniu pos³uszny,
Piszmy, jak mo¿em, na po¿ytek duszny
Piszmy, jak doktor, wróciwszy od kraty,
Zwo³a³ najpierwsze g³owy zgromadzenia;
Jak wierne swemu powo³aniu braty
Byli pos³uszni na jego skinienia,
Jako siê wszystkie zamknê³y komnaty,
Jako siê postaæ klasztorna odmienia:
Usta³ brzêk kuflów i radoœæ obfita,
Nawet Gaudenty w rubryceli czyta.
Tak kiedy Jowisz poprzedniczym grzmotem
I ra¿¹cymi strza³y œwiat uciska,
Trzêsie siê Atlas okropnym ³oskotem,
Jêcz¹ pieczary, a Etny ³o¿yska
Pe³ne cyklopów; pod hartownym m³otem
Grom siê roz¿arza i iskrami pryska,
Wulkan je nagli, a z swego warsztatu
Raz wraz pociskiem strasznym grozi œwiatu.
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O miejsce niegdyœ szczêœliwe prostot¹!
Jaka¿ fatalnoœæ z gruntu ciê odmienia?
Ksi¹¿ki nieszczêsne, wasz¹ zjad³¹ cnot¹
Zamiast s³odkiego z pracy odpocznienia,
P³ochej dysputy z³udzeni ochot¹,
Dwa przewielebne cierpi¹ zgromadzenia!
Przemog³a zazdroœæ, zemsta duch spokojny
Bracia pokoju bior¹ siê do wojny.
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Pieœñ czwarta
O ty, którego ¿aden nie zrozumia³,
Gdy w twoich pismach b³¹ka³ siê jak w lesie.
O ty, nad którym nieraz siê œwiat zdumia³
I dot¹d s³awi, wielbi, dziwuje siê!
O ty, coœ g³owy pozawracaæ umia³,
B¹dŸ pozdrowiony, Arystotelesie!
Bo¿ku ³bów twardych i pró¿nej mozo³y,
Witaj, ozdobo starodawnej szko³y!
Osie³ w lwiej skórze nieostro¿nych zwodzi³.
Czêsto niezgrabny p³ód, choæ matka ho¿a,
Nieraz cedr s³ab¹ latoroœl urodzi³,
Nieraz siê zakrad³ k¹kol wpoœród zbo¿a.
Nie twoja wina, ¿eœ g³upich nap³odzi³:
S¹ to potomki nieprawego ³o¿a.
Jeœli siê œmiejesz patrz¹c na te fraszki,
Rzuæ jeszcze okiem dla nowej igraszki.
Schodz¹ siê mêdrce i bieli, i szarzy,
Czarni, kafowi, w trzewikach i bosi,
Rumiana dzielnoœæ b³yszczy siê na twarzy,
Tuman m¹droœci nad ³bami unosi,
Zazdroœæ i Pycha zjad³e oczy ¿arzy.
Jeden siê tylko zakon nie wynosi.
Pokorê œwiêt¹ zachowuj¹c wszêdzie,
Siedli przy koñcu, jednak¿e nie w rzêdzie.
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Mniema³ Cyneasz królów w majestacie,
Kiedy na rzymskie patrza³ senatory.
Twój to jest obraz, zacny jubilacie,
Wasz, baka³arze, regenty, lektory,
I wy, co pierwsze miejsca osiadacie,
Prowincyja³y i definitory.
Znaæ z twarz powagê. Jak Tatry przed burz¹,
S³aw¹ zagrzane ³ysiny siê kurz¹.
Powstali wszyscy, póki nie usiêdzie
Pan vicesgerent, mecenas dysputy.
S³awny to mêdrzec i pilny w urzêdzie;
Wzi¹³ kuni¹ szubê i czerwone buty.
Dalej ksi¹dz proboszcz w rysiej rewerendzie
Dalej ojcowie, co czyni¹ zarzuty.
Defendens zatem; uchyliwszy g³owê,
Do mecenasa tak zacz¹³ przemowê:
„Na p³ytkim gruncie rozbuja³ych fluktów
Korab m¹droœci chwieje siê i wznosi,
A pe³en szczepu wybornego fruktów,
Niewys³awion¹ korzyœæ kiedy nosi,
Twoich, przezacny mê¿u, akweduktów
¯¹da, a pewien, ¿e wzglêdy uprosi,
P³ynie pod wielkim has³em, g³osz¹c œwiatu,
¯eœ ty jest per³¹ konchy Perypatu.
S³oñce, co œwiat³oœæ znik³¹ wydobywa,
Planety, które roczne chwile dziel¹,
Ksiê¿yc, co równie wzrasta i ubywa,
Gwiazdy, co nocn¹ posêpnoœæ wesel¹ Wszystko to w sobie zawiera Leliwa
I dom, szacown¹ wsparty parentel¹
Ostrogskich ksi¹¿¹t, piñczowskich margrabiów,
Górków, Tarnowskich i Krasickich hrabiów.
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Milczcie, Burbony, lub w koncentach nowych
G³oœcie szczêœliwoœæ sarmackiej krainy,
I wy, potomki synów Jagie³³owych,
I wy, auzoñskie Gwelfy, Gibeliny,
Znoœcie wielbienia, a w pieniach gotowych
Dziœ uwielbiajcie heroiczne czyny.
Niechaj najdalsza potomnoœæ pamiêta
Wielkoœæ dzie³, nauk, cnót vicesgerenta!
Niechaj siê Zoil od zazdroœci puka,
Niechaj siê Syrty i Charybdy krusz¹,
Niechaj i Paktol nowych Ÿróde³ szuka,
Niech siê Olimpy i Parnasy wzrusz¹;
W tobie firmament znajduje nauka,
Tyœ kraju zaszczyt; tyœ ojczyzny dusz¹.
Przenios³eœ w dzie³ach sfinksy i feniksy,
W s³awie Euryppy, Bucentaury. Dixi”.
Powszechne zatem nasta³o milczenie.
Przerwa³ go ojciec £ukasz od Trzech Krolów,
A nie rozwodz¹c siê w s³owach uczenie
Ani cytuj¹c Szkotów i Bartolów,
Zaraz od rzeczy zacz¹³ swe mówienie,
Nie czerpa³ z Ÿróde³ Hydaspów, Paktolów,
Lecz wzi¹wszy stronê przeciwn¹ na oko
Nabi³ argument i strzeli³ z Baroko.
Gdyby nie puklerz Distinguo dwójrêczny,
Leg³by defendens na pierwszym spotkaniu.
Nim siê zastawi³, a w ujêciu zrêczny,
Nie bawi¹c d³ugo w reasumowaniu,
Strzeli³ na odwrót, pocisk niezbyt wdziêczny
Razi³. Oppugnans w drugim nabijaniu
Odstrzeli³ zasiê z Celarent jak z kuszy,
Ale grot s³aby poszed³ mimo uszy.
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Ocalon dwakroæ rycerz zaczepiony,
Ju¿ siê na trzeci bój wstêpny zdobywa³,
Ju¿ jak z ciêciwy dzielnie natê¿onéj
Œwie¿y grot tylko co nie wylatywa³Wtem krzyk ogromny wszcz¹³ siê z drugiej strony.
Powszechnej bitwy gdy siê nie spodziéwa³,
WspojŸrza³ na swoich; wtem tr¹by i kot³y
St³umi³y odg³os i wrzawê przygniot³y.
Zdrêtwieli wszyscy na takowe has³o,
Ju¿ i mecenas z krzes³a siê by³ ruszy³.
Wtem natê¿ywszy figurê opas³¹,
Gdy o dyspucie nikt dobrze nie tuszy³,
Dwóch jubilatów tak okrutnie wrzas³o,
¯e siê dŸwiêk tr¹bów i kot³ów zag³uszy³.
Wezdrgn¹³ siê doktor i zatrz¹s³ gmach ca³y;
Echa okropny odg³os powtarza³y.
Upuœci³ kielich, który w rêku trzyma³
Pij¹c za zdrowie vicesgerentowej
Piêkny Hijacynt, co siê w³aœnie z¿yma³
I ju¿ zdobywa³ na komplement nowy.
Skoczy³ brat Czes³aw, lecz go nie utrzyma³;
Obla³o wino ¿u¿mant parterowy,
¯u¿mant - ozdoba dubieñskich kontraktów,
Zysk nieœmiertelny sfa³szowanych aktów.
Wtenczas gdy z³oœci¹ uwiedzione mnichy
Jêli siê nagle do uczonej broni,
Hijacynt, mi³y, ³agodny i cichy,
Porzuca bitwê i od wojny stroni.
S³odkie rozmowy przerywa³y œmiéchy;
Zegar zbyt prêdko bie¿y, prêdko dzwoni:
P³yn¹ szczêœliwe w zaciszy momenta,
Wesó³ Hijacynt, dewotka kontenta.
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Postaæ jej wdziêczna, oczy, choæ spuszczone,
Przecie¿ niekiedy b³yszcz¹ siê jaskrawie;
Choæ w œwiêtej mowie, akcenta pieszczone;
Kry³ siê subtelny kunszt w skromnej postawie.
Westchnienia, wolnym jêkiem przewleczone,
Umia³a mieœciæ w niewinnej zabawie,
Muszki z ró¿añcem, wachlarz przy gromnicy,
Przy Hipolicie - G³os synogarlicy.
Ju¿ przeszed³ rozdzia³ upiorów i strachów,
Dezyderosa i matki d’Agreda;
Ju¿ siê wytoczy³ dyskurs z miejskich gmachów
I okolicom ju¿ pokoju nie da.
¯arliwoœæ, pe³na skutecznych zamachów,
Wojnê wystêpkom ludzkim wypowieda,
A gromi¹c w innych grzechy nieostro¿nie,
Z cicha kaleczy, zabija pobo¿nie.
W tym œwiêtym dziele wrzask je nag³y zasta³,
Wrzask popêdliwy, okropny i srogi;
Po wdziêcznej chwili czas ponury nasta³;
Piêkny Hijacynt, pe³en trosk i trwogi,
S³ysz¹c, ¿e odg³os coraz bardziej wzrasta³,
Porzuca wszystko, bierze siê do drogi.
Darmo dewotka i p³acze, i prosi,
Darmo brat Czes³aw butelkê przynosi.
Trzykroæ siê ku drzwiom alkierza potoczy³,
Trzykroæ go mi³a rêka zatrzyma³a;
Wyrwa³ siê wreszcie i przez próg przeskoczy³,
Pad³a dewotka i z ¿alu omdla³a.
(Brat Czes³aw flaszkê do kaptura wtroczy³)
I gdy siê wzrusza okolica ca³a,
Przez mostki, k³adki, bruki i rynsztoki
Pêdzi³, gdzie górne nios³y go wyroki.
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Pieœñ pi¹ta
I œmiech niekiedy mo¿e byæ nauk¹,
Kiedy siê z przywar, nie z osób natrz¹sa;
I ¿art dowcipn¹ przyprawiony sztuk¹
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie k¹sa;
I krytyk zda siê, kiedy nie z przynuk¹,
Bez ¿ó³ci ³aje, przystojnie siê d¹sa.
Szanujmy m¹drych, przyk³adnych, chwalebnych,
Œmiejmy siê z g³upich, choæ i przewielebnych.
Wpada Hijacynt, nowa postaæ rzeczy!
Miejsce dysputy zasta³ placem wojny,
Jeden drugiego rani i kaleczy,
Wzi¹³ w ³eb do razu nasz rycerz spokojny.
Widzi, ¿e skromnoœæ ju¿ nie ubezpieczy,
Wiêc, dzielny w mêstwie, w oddawaniu hojny,
Jak siê zawin¹³ i z boku, i z góry,
Za jednym razem urwa³ dwa kaptury.
Lec¹ sanda³y i trepki, i pasy,
Wrzawa powszechna przera¿a i g³uszy.
Zdrêtwia³ Hijacynt na takie ha³asy,
Chcia³by unikn¹æ bitwy z ca³ej duszy,
Wiêc przeklinaj¹c nieszczêœliwe czasy
Resztê kaptura nasadzi³ na uszy.
Ju¿ siê wymyka³ - wtem kuflem od wina
Leg³ z s³awnej rêki ojca Zefiryna.
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Rykn¹³ Gaudenty jak lew rozjuszony,
Gdy Hijacynta na ziemi obaczy³;
Now¹ wiêc z³oœci¹ z nag³a zapalony,
¯adnemu z ojców, z braci nie przebaczy³:
Pad³ i mecenas, z krzes³em wywrócony,
Definitora za kaptur zahaczy³,
£ukasz, raniony zwin¹³ siê w trzy k³êby,
Straci³ Kleofasz ostatnie dwa zêby.
Ju¿ by³ wyciska³ talerze i szklanki,
Pêk³y i kufle na ³bach hartowanych,
Porwa³ natychmiast ksiêgê zza firanki:
Wojsko afektów zarekrutowanych.
Ni¹ siê zak³ada, pêdzi poza szranki
Rycerzów d³ug¹ bitw¹ zmordowanych.
Tak niegdyœ s³awny mocarz Palestyny
Oœl¹ paszczêk¹ gromi³ Filistyny.
Widzi to Rajmund, ozdoba Karmelu,
Widzi w tryumfie syna Dominika,
Wyje¿d¿a na harc i wpada, wœród wielu
Godnego siebie szukaæ przeciwnika.
Rafa³ z nim obok: „Ratuj, przyjacielu!” Rzek³. Seraficzna w tym punkcie kronika
Pad³a nañ z góry; leg³ i rêk¹ kiwn¹³,
Dwa razy jêkn¹³, cztery razy ziéwn¹³.
Zap³aka³ Rafa³, a m¹dry po szkodzie,
Wtenczas b³¹d pozna³, ¿e wró¿kom nie wierzy³,
Dotrzyma³ jednak kroku na odwodzie,
A gdy Gaudenty na niego siê mierzy³,
Zmok³ym kropid³em w poœwiêconej wodzie
Oczy mu zala³, trzonkiem w ³eb uderzy³.
Nie spodziewaj¹c siê takowej wanny
Stan¹³ Gaudenty, zmoczony i ranny.
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Otrz¹s³ siê wkrótce, a nabrawszy duchu,
W dwójnasób czyny heroiczne mno¿y³.
Ojcze Barnabo, lepiej by³o w puchu,
Po coœ szed³ w wojnê, po coœ siê Ÿle z³o¿y³?
I ty, Pafnucy, leg³eœ w tym rozruchu,
I ty, Gerwazy, s³usznieœ siê zatrwo¿y³.
Nikt go nie wstrzyma w zemœcie przedsiêwziêtéj
Na wasz¹ zgubê odetchn¹³ Gaudenty.
Tak gdy z wierzcho³ka Alpów niebotycznych
Ma³y siê strumyk s¹cz¹c wydobêdzie,
Wzmaga siê coraz w spadaniach rozlicznych,
Ju¿ brzeg podrywa, ju¿ go s³ychaæ wszêdzie,
Echo szum mno¿y w ska³ach okolicznych,
Staje siê rzek¹, a w gwa³townym pêdzie
Pieni siê, huczy i z¿yma w ba³wany,
Tym sro¿szy w biegu, im d³u¿ej wstrzymany.
Wojna powszechna! Jak zabie¿yæ z³emu,
W k¹cie z proboszczem vicesgerent radz¹,
A chc¹c us³u¿yæ dobru powszechnemu,
Doktora tam¿e do siebie prowadz¹.
Ka¿dy z nich daje zdanie po swojemu.
Pra³at, gdy postrzeg³, ¿e siê darmo wadz¹,
Bior¹c wzg³¹bsz rzeczy przez swój wielki rozum,
Rozkaza³ przynieœæ vitrum gloriosum..
Co niegdyœ w Troi by³ pos¹g Pallady,
Co w Rzymie wieczne westalskie ognisko,
Tym by³ ten puchar czczony przez pradziady,
Staro¿ytnoœci wdziêczne widowisko.
Wyjêto ze czci¹ z najpierwszej szuflady;
Przytomni zatem sk³onili siê nisko
I tê wieczystej za³ogê rozkoszy
W obydwie rêce wzi¹³ ksi¹dz podkustoszy.
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Któ¿ ciê nad niego móg³ lepiej piastowaæ,
Zacny pucharze? kto nosiæ dostojnie?
On jeden z tob¹ umia³ dokazowaæ,
On godzien dŸwigaæ w pokoju i w wojnie.
Szli dalej, ¿eby ten skarb uszanowaæ,
Dzwonnik z szafarzem, ubrani przystojnie,
I Krzysztof trêbacz, co w post i Wielkanoc
Z koœcielnej wie¿y tr¹bi³ na dobranoc.
Ju¿ siê zbli¿aj¹ ku miejscu strasznemu,
Gdzie siê zwaœnione mnichy potykaj¹.
Czyni¹ plac wszyscy dzbanu powa¿nemu,
Wszyscy ciekawie skutku wygl¹daj¹.
Mê¿ny nosiciel - jednak po staremu
Myœli trwo¿liwe pokoju nie daj¹;
Umys³ wspania³y pod³ej trwodze przeczy,
OrzeŸwia dobro pospolitej rzeczy.
Ju¿ s¹ u forty, ta stoi otworem Z³y znak! W tym punkcie z daleka postrzegli,
Jako mecenas, pra³at wraz z doktorem
Na przywitanie szybkim krokiem biegli
I ¿eby z zwyk³ym wprowadziæ honorem,
Niektórych ojców i braci przestrzegli.
Wchodzi szczêœliwie puchar miêdzy braty,
Do doktorowskiej zaniesion komnaty.
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Pieœñ szósta
Ju¿ to ostatnia pieœñ, mili ojcowie,
Miejcie cierpliwoœæ, czekajcie do koñca.
Jeœli czujecie niesmak w przykrej mowie,
Znalaz³ siê krytyk, znajdzie siê obroñca.
Po có¿ siê gniewaæ? Wszak astronomowie
ZnaleŸli plamy nawet wpoœród s³oñca.
W szyszaku, w czapce, w turbanie, w kapturze,
Wszyscyœmy jednej podlegli naturze.
Postawion puchar na miejscu osobnym;
Odkry³ go pra³at, aby by³ widziany.
Zadziwi³ oczy widokiem ozdobnym,
Szklni siê w nim kruszec srebrno-poz³acany
Wiele pomieœciæ trunku by³ sposobnym.
Miara oznacza: by³ to dzban nad dzbany!
RzeŸba wyborna na górze, a z boku
Wyryte by³y cztery czêœci roku.
O wdziêczna wiosno, twoje tam zaszczyty
Kunszt cudny wyda³! Tu w p³ugu zziajane
Ustaj¹ wo³y, oracz pracowity
Nagli, ju¿ niwy na pó³ zaorane.
Œpiewa pastuszek w ch³odniku ukryty,
Skacz¹ pasterki w wieñce przybierane.
Pêkaj¹ listki, krzewi¹ m³ode trawki,
Echo g³os niesie niewinnej zabawki.
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Gospodarz z domu do wiernej czeladzi
Na ogl¹danie roli swojej spieszy,
Ma³e wnuczêta za sob¹ prowadzi,
Widok go zbo¿a ju¿ zesz³ego cieszy.
Niesie posi³ek; czeladŸ siê gromadzi,
Porzuca brony, odbiega lemieszy.
Kmotry œpiewaj¹, skacz¹, lud siê mno¿y;
Pleban weso³y uznaje dar bo¿y.
Ju¿ k³os dojrza³y ku ziemi siê zgina,
Ju¿ wypró¿nione s¹ gniazdeczka ptasze,
Lato swych darów u¿yczaæ zaczyna;
Parafijanie jad¹ na kiermasze.
Pije ksi¹dz Wojciech do ksiêdza Marcina,
Pij¹ dzwonniki, Piotry i £ukasze;
Gromadzi odpust, wesel¹ jarmarki,
Skrzêtne po domach krêc¹ siê kucharki.
Jesieñ plon niesie, korzyœci zupe³ne,
Jesieñ radoœci pomna¿a przyczyny:
Sk³ada gospodarz owiec miêtk¹ we³nê,
T³oczy na zimê wyborne jarzyny,
Cieszy siê patrz¹c, ¿e stodo³y pe³ne;
Œmieje siê pleban, kontent z dziesiêciny,
Co dzieñ odbiera nowiny pocieszne,
Co dzieñ rachuje wytyczne i meszne.
Mróz rolê œcisn¹³, œnieg osiad³ na grzêdzie.
Zima posêpna przysz³a po jesieni;
Wrzaski po karczmach, radoœæ s³ychaæ wszêdzie,
Trunek myœl rzeŸwi i twarze rumieni.
Idzie z wikarym pleban po kolêdzie,
¯aki œpiewanie zaczynaj¹ w sieni.
Gospodarz z dzieæmi dobrodzieja wita,
Koñczy siê kuflem pobo¿na wizyta.
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Wierzcho³ek dzbana przedziwnej roboty
Grono pra³atów w kapitule stawi³,
Ogromne barki kszta³ci³ ³añcuch z³oty,
Dalej wspania³¹ ucztê proboszcz sprawi³.
Znu¿onej trzodzie z przyk³adnej ochoty
Pulchnokarczysty pasterz b³ogos³awi³.
Œmieræ by³a na dnie, za ni¹ w œcis³ej parze
Obfite stypy i anniwersarze.
Pas¹ siê oczy wspania³ym widokiem,
Ju¿ zapomnieli o bitwie i radzie.
Wtem ojciec Kasper leci szybkim krokiem,
Oko podbite œwiadczy, ¿e by³ w zwadzie,
Doktor zwyczajnym tonem i wyrokiem
Iœæ z kuflem w bitwê za pierwszy punkt k³adzie
„Z pe³nym - rzek³ pra³at i tak rzecz wywodzi Puchar ich wstrzyma, lecz wino pogodzi”.
W nag³ej potrzebie i sk¹py uczynny:
Niesie brat Czes³aw, rumiany i t³usty,
Ogromne dzbany, ju¿ czuæ zapach winny
Wina, którego w post i miêsopusty
W swej celi tylko doktor miodop³ynny
Przewielebnymi sam popija³ usty;
Garniec wla³ w puchar Czes³aw, wla³ i stêkn¹³;
Rozœmia³ siê w duchu pra³at, doktor jêkn¹³.
IdŸcie¿ szczêœliwie, gdzie was s³awa niesie,
Pokoju, zgody i mi³oœci dzieci!
IdŸcie! w ciemnoœciach niech blask uka¿e siê,
Chwa³a przed wami przodkuje i leci.
Tobie przeklêstwo, Arystotelesie!
Czy¿ ciê ta bitwa uczonym zaleci?
Có¿ ma za korzyœæ, kto twój towar kupi?
Pró¿noœæ nauka! najszczêœliwsi g³upi.
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Wchodz¹ ju¿ w same progi refektarza,
Sk¹d Mars zajad³y Minerwê wypêdzi³;
Rajmund w tym czasie trzonkiem od lichtarza
Jeszcze siê broni³. Doktor pró¿no zrzêdzi³;
„Przestañcie bitwy!” - krzyczy i powtarza.
Wrzask wszystkich zg³uszy³, strach twarze wywêdzi³.
Jeszcze siê reszta krzepi bez orê¿a,
Gaudenty gromi, Gaudenty zwyciê¿a.
Stan¹³, upuœci³ broñ, sk³oni³ siê nisko,
Skoro szacowny skarb w progu obaczy³.
Stanêli wszyscy na te widowisko,
A gdy siê puchar coraz zbli¿aæ raczy³,
Krzyknêli: „Zgoda!” I wojny siedlisko
W punkcie dzban miejscem pokoju oznaczy³
Czarni i bieli, kafowi i szarzy,
Wszystko siê ³¹czy, wszystko siê kojarzy.
Za czyje zdrowie pili w takiej porze?
Nie wiem; lecz gdybym znajdowa³ siê z nimi,
Pi³bym za twoje, szacowny przeorze.
Za twoje, który czyny chwalebnymi
Jesteœ i mistrzem, i ojcem w klasztorze
I dajesz poznaæ przyk³ady twoimi,
Jak umys³ prawy zdro¿noœci unika.
Cnota, nie odzie¿ czyni zakonnika.
Czytaj i pozwól, niech czytaj¹ twoi,
Niech siê z nich ka¿dy niewinnie rozœmieje.
¯aden nagany sobie nie przyswoi,
Nicht siê nie zgorszy, mam pewn¹ nadziejê.
Prawdziwa cnota krytyk siê nie boi,
Niechaj wystêpek jêczy i boleje.
Winien odwo³aæ, kto zmyœla zuchwale:
Przeczytaj - os¹dŸ. Nie pochwalisz - spalê.
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NOTY DLA OBJAŒNIENIA NIEKTÓRYCH MIEJSC TEGO DZIE£A
W strofie V jest wzmianka o Saturnie. Saturnus wypêdzony z nieba od swego syna Jowisza
schroni³ siê do W³och do Janusa. Panowa³ w Lacjum tak chwalebnie i szczêœliwie, ¿e czas ów
z³otym wiekim przezwano. Lektor - co uczy teologii lub filozofii. Nokturn - pacierze mnichów.
W strofie VII Seraficki zakon - franciszkanie, bernardyni, kapucyni i etc; kaznodziejski - dominikanie.
Ju¿ kaznodziejski wzrok mniej bogobojny
Oka na kaptur spiczasty nie krzywi³.
Wiedzieæ potrzeba, ¿e straszne bywa³y k³ótnie miedzy zakonami, czêstokroæ o nic wiêcej, jak
tylko o krój sukni. Doznali tego w pierwiastkach kapucyni przeœladowani od bernardynów.
Sz³o w ten czas o to, czy synowie s. Franciszka Serafickiego maj¹ nosiæ kaptury spiczaste
czy z okr¹g³a œcinane; to jedno mia³o stanowiæ wa¿noœæ zakonu. Obydwie strony popierali
kardyna³owie. Szczêœciem, ¿e kapucynom sprzyja³a jedna znaczna pani maj¹ca brata kardyna³em, którego papie¿ nawidzi³. Tej jednej okolicznoœci kapucyni winni potwierdzenie swego zakonu. Ciekawych w tej mierze odse³amy do ksi¹¿ki francuskiej pod tytu³em La guerre
serafique etc.
W strofie [VIII] wzmianka o Parysie. Parys Trojañczyk, Priama i Hekuby syn, poniewa¿ mia³
zostaæ przyczyn¹ zguby swojej ojczyzny, jak przepowiedzieli wieszczkowie, ociec kaza³ go
po urodzeniu zabiæ, ale za staraniem matki przechowany by³ na górze Idzie od pasterzów.
Gdy dorós³, rozs¹dza³ sprzeczkê trzech bogiñ - Wenery, Pallady i Junony - o jab³ko maj¹ce
napis: dla najpiêkniejszej, które bogini Niezgoda, nie zaproszona wraz z innymi bogi na wesele Peleusza i Tetydy, przez z³oœæ w grono biesiaduj¹cych wrzuci³a. Wenera w nadgrodê
przyznanego sobie pierwszeñstwa przeznaczy³a mu Helenê, ¿onê Menelausza. Spe³ni³y siê
wyroki: Grecy za porwanie onej wyprawili siê na wojny i Trojê zburzyli.
W strofie [X] wzmianka o doktorze. Doktor - u mnichów osoba uprzywilejowana. Wolen od
choru i innych powinnoœci zakonnych. Ma wielkie wygody i wolnoœci, osobliwie co do wyboru dobrego napoju i jad³a.
W strofie XVII wzmianka o Chryzyppie, Alfonsie, Baktryjanach, Licejskim polu, Paktolu.
Chryzyppus filozof, rodem z Solos, miasta na Cylicji, ¿y³ we 207 lat przed Chrystusem. Zostawi³ po swojej œmierci, wed³ug œwiadectwa Diogenesa Laercego, 311 traktatów dialektyki.
Logika jego tak by³a wziêta u pogan, ¿e pod³ug ich mniemania, gdyby bogowie w czym potrzebowali logiki, jego zapewnie u¿ywaliby. O innych Chryzyppach mo¿na siê doczytaæ w
Morerym. ¯aden Chryzypp nie by³ historykiem.
Alfons - nazwisko królów, pospolicie aragoñskich, kastylskich i portugalskich. Byli w ustawicznych wojnach z Maurami; co do chronologii czasu, ¿yli za czasów chrzeœcijañstwa, gdzie
póŸno po Chrystusie. Placem ich wojen by³a Hiszpania i Portugalia.
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Baktra - dawna prowincja perska miêdzy Scyti¹, Indi¹ i krajem Messagetów. W³aœnie w tym
miejscu, gdzie teraz le¿y czêœæ prowincji tatarskiej. Baktryjañsk¹ krainê przedziela teraz rzeka
Albiamu, czyli Gehon, u dawnych nazywana Oxus. Graniczy z Persj¹, z pañstwem Wielkiego
Mogo³a, z królestwem Tybetu i Tartari¹. Baktryjanie -pod³ug œwiadectwa Kwinta Kurcjusza by³ lud waleczny i najwiêcej Macedonom opiera³ siê. Epocha czasów narodu baktryjañskiego
k³aœæ siê powinna jeszcze za Aleksandra Wielkiego, gdzie pierwej przed Chrystusem.
Licja - prowincja azjatycka z tej strony góry Taurus, miêdzy Pamfili¹ i Kari¹.
Paktol - rzeka azjatycka w kraju lidyjskim; ma w sobie piasek z³oty. A zatem pod³ug ojca
Honorata, Chryzyp - filozof ¿yj¹cy przed Chrystusem pisa³ histori¹ o którymkolwiek b¹dŸ
Alfonsie, ¿yj¹cym zapewnie po Chrystusie. Alfons wojowa³ z Baktryjanami, narodem bêd¹cym jeszcze za czasów Aleksandra Wielkiego, z Hiszpanii przeniós³ plac wojny do Licji, prowincji azjatyckiej. Zapewnie wojsko p³ynê³o przez piaski abisyñskie, albo morze piaszczyste, a Alfons gryfami zajecha³ do rzeki Paktolu; u ojca Honorata Maury i Baktryjanie s¹ jednym narodem. Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e albo ojciec Honorat wiele czyta³ i pomiesza³y mu siê
w g³owie wiadomoœci, albo ¿e siê usadzi³ na to, jakby pokazaæ, ¿e nic nie umia³ historii, chronologii i geografii.
W strofie XVIII wzmianka o Tostacie. Tostat Alfons, Hiszpan, biskup awilski, s³awny teolog
w wieku XV. Po œmierci dano mu nadgrobek: Hic stupor est mundi, qui scibile discutit omne.
Ojciec Honorat nie wiedzia³by, ¿e dzieñ po nocy chodzi, gdyby nie czyta³ w autorach. Mo¿na
siê domyœliæ, co to ma znaczyæ.
W strofie XXI Nestor - przez Nestora rozumie siê starzec zgrzybia³y.
W strofie XXXI Definitory - urzêdnicy zakonni do rady prowincja³om przydani.
W strofie XXXII Eliasz od œwiêtej Barbary etc. Mnichy jakoby przez pokorê, dla zaparcia
siê nawet nazwiska familii, przybieraj¹ sobie imiê inne przy profesji. Jedni od œwiêta, które
przypada³o w dzieñ tej uroczystoœci, drudzy od œwiêtego, którego unie nosili na œwiecie. I
tak, by³ kto Józefem na œwiecie, w zakonie mo¿e siê przezwaæ Egidiuszem od s. Józefa. Bêdzie czyni³ profesj¹ w œwiêto N. Panny Bolesnej, to siê mo¿e przezwaæ np. Marek od siedmiu boleœci.
W strofie [XXXIX] punkta filozofskie - rozumiej¹ siê przez to theses do dysputy.
W strofie XLIII na sekstê i nonê - nabo¿eñstwa mnichów.
W strofie LI Wk³ada ten ciê¿ar na domowe os³y. Pomin¹wszy inne zakony, gdzie bracia, czyli
laikowie, wiêksze znajduj¹ wzglêdy, u dominikanów tak s¹ biedni i zarzuceni, ¿e czasem oo.
jubilaty i doktory bezkarnie policzkowaæ ich nawet mog¹. Spotykaj¹ ich i wiêksze czasem
zniewagi.
W strofie LVIII wzmianka o Jowiszu, Atlasie, Etnie, Cyklopach, Wulkanie. Jowisz - pierwszy
z bogów, pan nieba. Atlas - góra w Libii tak wysoka, ¿e jej wierzcho³ka oko nie œcignie pod³ug Strabona. Etna - góra wymiotaj¹ca z siebie ognie w Sycylii. Cyklopy - czeladŸ Wulkana, a Wulkan - bo¿ek ognia i razem kowal; pod³ug poetów - ku³ pioruny dla Jowisza w
kuŸnicach Etny.
W strofie LX wzmianka o Arystotelesie. Arystoteles - patryarcha i ojciec szko³y perypatetyckiej, rodem z Stagiry, miasteczka Macedonii; urodzi³ siê w lat 384 przed Chrystusem. Filip
Macedoñski przybra³ go za nauczyciela synowi swemu, Aleksandrowi Wielkiemu. Aleksander uczy³ siê pod nim lat oœm wymowy, fizyki, nauki moralnej, polityki i jeszcze pewnego
rodzaju filozofii, nikomu wiêcej prócz ich dwóch nie wiadomej. Przyszed³szy do panowania
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zaleci³ mu pracowaæ nad wydoskonaleniem historii naturalnej. Oœmset talentów (co wynosi³o
do kilku milionów z³otych) oraz wielka liczba rybaków i ³owców oby³y mu na to dane. Oskar¿ony o herezj¹ od œwi¹taszków, boj¹c siê podobnego losu jak Sokrates, z Aten uciek³ do Chalcys, miasta Eubei, a nie znajduj¹c i tam bezpieczeñstwa, wola³ siê otruæ ni¿ kiedy popaœæ w
ich rêce. Œwiêci Grzegorz i Justyn twierdz¹, ¿e umar³ z rozpaczy, nie mog¹c dojœæ przyczyn
wzbierania i opadania Euryppu. Pisma Arystotelesa nie dosta³y siê nam ca³kowicie. Le¿¹c sto
szeœædziesi¹t lat w ziemi, podczas wojen greckich zakopane dla nieprzyjació³, w wielkiej czêœci pobutwia³y. Andronik Rodyjski dostawszy ich potem dope³ni³ braku.
W strofie LXIII wzmianka o Cyneaszu. Cyneasz Tesalczyk, bêd¹c pos³em od Pirra, Epirotów
króla, dla zawarcia pokoju z Rzymianami, za powrotem spytany od swego pana o senat rzymski: „Zdawa³o mi siê - rzecze - jakbym patrza³ na posiedzenie królów”.
W strofie LXVI wzmianka o Leliwie. Leliwa - herb polski: miesi¹c wzrastaj¹cy i gwiazda nad nim.
W strofie LXVII: Gwelfy i Gibelliny - frakcje abo partie w W³oszech. Gweliy utrzymywali
papie¿ów, Gibelliny cesarzów. Zaczê³a siê ich emulacja oko³o r. 1228 za Grzegorza IX papie¿a i Fryderyka II cesarza.
W strofie LXVIII wzmianka o Zoilu, Syrtach, Charybdach, Olimpie, Parnasie, Sfinksach,
Feniksach, Euryppie, Bucentaurze. Zoil - wróg Homera; za Zoila bierze siê ka¿dy nicuj¹cy
s³awê cudz¹. Syrty i Charybdy - szkopu³y na morzu Sycylijskim; wiele o nich baœni poetyckich doczytaæ siê mo¿na w mitologii. Olimp - góra w Tesalii; poetowie bior¹ j¹ za niebo.
Parnas - góra w Focydzie okryta laurami, s³awna u poetów przebywaniem na niej Apollina i
Muz. Sfinks - dziwotwór maj¹cy g³owê ludzk¹ - resztê cia³a lwiego i skrzyd³a na barkach.
Zjawiwszy siê w kraju tebañskim, zagadywa³ podró¿nych o takie zwierzê, które by rano na
czterech, w po³udnie na dwóch, a w wieczór na trzech chodzi³o nogach - i nie umiej¹cych
odpowiedzieæ po¿era³. Edyp zgad³ w tym cz³owieka, a Sfinks ze wstydu wskoczy³ w morze.
Feniks - mniemany ptak w Arabii, co sto lat z w³asnych popio³ów odradzaj¹cy siê. Euryp ciaœnim morska miêdzy Achaj¹ i Negropontem. Bucentaur - statek, na którym do¿a wenecki
odprawuje obchód zaszlubienia morza.
Taki bywa pospolicie tok panegiryków: niebo, ziemia, powietrze, morze, wszystkie zgo³a
¿ywio³y musz¹ wejœæ w pochwa³y mecenasa. Nasz panegirysta przyrówna³ Pana Wicesgerenta w s³awie, w dzie³ach, w naukach, w cnotach do ptaka, do dziwotwora i do statku weneckiego. Ale to przez niewiadomoœæ; on przez to wszystko chcia³ rozumieæ bohaterów.
W strofie LXIX wzmianka o Szkocie, Bartolu, Hidaspie i barokko. Duns Szkot - rodem z
Szkocji; franciszkan, teolog; nazywaj¹ go doctor subtilis. Sam siebie ma³o, a jego nikt dotychczas jeszcze nie zrozumia³. W zdaniach swoich przeciwny jest zgo³a s. Tomaszowi. Bartol - prawnik; u¿ywaj¹ go teologowie. Hidasp - rzeka azjatycka z tej strony Gangesu; ma w
sobie piasek z³oty. Barokko jest s³owo jedno z tych, przez które oznaczaj¹ siê w dialektyce
rodzaje sylogizmów.
Barbara Celarent Darii Ferio Baralipton
Celantes Dabitis Fapesmo Frisesomorum
Cesare Camestres Festino Boroco Darapti
Felapton Disamis Datisi Bocardo Fetrison.
W strofie LXXIII wzmianka o ¿u¿mancie. ¯u¿mant - suknia bia³og³owska, staroœwiecka.
W strofie LXXV wzmianka o Hippolicie i G³osie synogarlicy. Julia z Hipolitem - romans starej daty. G³os synogarlicy - ksi¹¿ka o mêce pañskiej, w niektóryæh punktach jest naganiona.
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W strofie LXXVI jest wzmianka o Maryi d’Agreda. Maria, rodem z miasta aragoñskiego
Agreda, bernardynka; napisa³a romans ¿ycia N. Panny pod tytu³em Miasto mistyczne boskie,
podzielony na trzy czêœci, a ksi¹g oœm. Koœció³ œwiêty nie przyj¹³ go za rewelacj¹ i pozwoli³
ka¿demu co chc¹c o nim rozumieæ.
W strofie LXXXIV wzmianka o ksi¹¿ce Wojsko afektów zarekrutowanych, o mocarzu Palestyny. Jest w rzeczy samej ksi¹¿ka pod tym tytu³em napisana od jakiegoœ karmelity, czêœci¹
w prozie, czêœci¹ w wierszu. Ta ksi¹¿ka nabo¿na, pe³na œwi¹tobliwych g³upstw, a po czêœci i
zgorszenia, osobliwie dla m³odzie¿y, warta by by³a zakazania. Mocarz Palestyny - Samson.
W strofie XC wzmianka o pos¹gu Pallady i ognisku westalskim. Palladium albo pos¹g Pallady mia³ byæ spuszczony z nieba w czasie budowania koœcio³a trojañskiego. Ca³oœæ Troi zale¿a³a na przechowaniu tych œwiêtoœci. Grecy póty nie mogli dobyæ miasta, póki go Ulises z
Diomedem nie wykradli. Westalski ogieñ - rzecz œwiêta u Rzymian. Pilnowa³y go panny, czyli
mniszki westalskie (tak¿e szlubem czystoœci obowi¹zuj¹ce siê), z wielk¹ pilnoœci¹, aby nie
zgas³.
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