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W przedmowie do IIIgo Klimakteru roczników panowania 
Jana Kazimierza, ogłoszonego drukiem w Kr akowie r. 1698, 
usprawiedliwia się Wespazrnn z Kochowa Kochowski przed 
czytelnikiem, dlaczego wydanie tomu tego tak bardzo się o
późniło, i od wydrukowania Klimakteru IIgo, t. j. od r. 1688, 
c ałe dziesiociolecie upłynęło. Byłn to bowiem praca dla mnie 
- powiada - i ciężka i niewdzięcr.na, a zresztą zajmywałem 
się także w tym czasie publiknc.vami drobni�Jszemi, więcej 
stósownemi dla wieku starego 1), jak: 11Ho rt o vi r g i n e o, 
Ru bo i n c o m busto, Ps a l m o d i a-p o l o n ica, etc.,etc.", 
które na światło dzienne wydałE'm �). 

1) Koeliowski liczył w r. 1698 lat 68. 
�) Ciimncter ID , proeminm acl Jectorem : Ast dices "! hos 

Annales velut foetum elepl1anti vided, quam gravidam ajnnt per
pctuis deeem esse annis? cum post secundum Climactcrem et edi
tionem tertii, interccdnt decennium. Sed (\ilatae editionis rationem 
hane cape. Distuleram sane, a nt seposncram g r a v e m  m ih i  e t  
impr ofi c u u m  la.bo r e m, alicni alio tanti momenti traditnrus 
lampada; minntioribns interim editionibus, et qune vergenti in se· 
ninm aetati magis eompeterent, oti11m snstentans, nti: Bo r t o  
virgi n e o, Rn bo i n c o m bu s t o, Ps a lmo d i a  polonica, 
etc. etc., in lucern emissis. 



- 6 -

Słowa te Kochowskiego, wypowiedziane z taką dokła· 
dnością, stauowił.r i stanowią :ww�zc jeszcze dla bibliografów 
twardy orzech do zgryzirnia Co do Ps a Im o d y  i tylko tru
dność na razie usuniętą już została. Dzido to odszukano 
w naszym czasie po raz drugi, Turowski przedrukował je 
w Bibliotece polskiej 3), a Lucylln Siemic1iski ') podejmywał na 
jego podstawie zrehabilitować sław� i znaczenie poety. Jakoż 
zdaniem jego , kapłallstwo myśli narodowej na owe czasy mo
żna oddać tylko Kochowskiemu, gdyż Psalmodya polska, na
pisana poważną i malowniczą Jlrozą biblijną, stawi go wyżej 
nad wiek i przypomina Mitkicwicza Ksi4:gi pielgr1.ymst.wa, 
Krasi(iskiego Psalmy przyszłości i Brodzi(1skiego Posianie do 
wygna(1ców. To samo mnićj więcćj wyp,.)wiada i Adam Rzą
żewski w monografii o życiu i pismacl1 Kocł,owskiego r.), opra· 
cowan6j z wszelką znajomością rzeczy, w której już \fszystkie 
jego dzieła, tak l,IOetyckie jok prozaiczne , łaciiiskie i polskie, 
poddał ścish•mu rozbiorowi i sumiennćj krytyce . - Ale zato 
wzmianka o r,wych inn)'Ch pismach, znajdująca się w przed
mowie do Illgo Klimakteru, nir została ,lotychczns bynajmnićj 
rozwiązaną. Ho r t u s  v i r g in c us zdaje się jeszcze nnjmniój 
niedogodności sprawiać. Będzie to zapewne, jak utrzymują, 
nowe wydanie Og r o d u  p a n i ei1s k i ego, który Kochowski 
napisał 6) r. 1676, a po raz pierwszy wydał w r. 1681 , choć 
nikt zgoła tego nowPgo wydania, przypadającego na czas O· 
wego dziesięciolecia misdzy r 1688 -1698, nie widział i sądu 
należytego o niem nie wydał Również dodane dwa �e t c.etc� 
nie zdają się tak bardzo bałamucić Odszukano bowiem ślady, 
że w tćm dziesięcioleciu wydał Kochowski ponownie swój Ro-

3) W Krakowie r. 1859, Btron 64 , w See. Ob. P r z y. 
d a t e k. 

4) Portrety literackie, I 77-106, "Kocltowski Wespazyan". 
!'>) Studya. nad litemtnrl) polską XVII i XVIII w do cza. 

sów panowania Stanisława Augusta. - T. Hieronim Wespazyan 
Nicczujn. z Kochowa Kochowski, p1·zez Adama Rzążewskiego, 
mag. nauk histor. filolog. b. szk. gł. warsz. Warszawa, 1871, 
w See. st1·. 4 nl. i 148. 

6) Grabowski A.: Starożytności polskie, I 398. 



- 7 -

ż a n i e  c P. Mary i, kt6rego pierwsza edycya pojawiła sit) 
była jeszcze w r. 1668. Lecz znowu ślady te są. tego rodzaju, 
że nic, Mwct w przypuszczeniu, budować na nich nie można, 
gdyż inaczćj przytacza tytuł tego R.ożal1ca Jabłonowski 7), ina
czćj Załuski 8), innczćj Trotz 9), inaczćj Oloff 1°), który najpierwszy 
wiadomość o nim podał, a inaczćj Linde 11), l,t.óry go używał przy 
układaniu Słownika języka polskiego A co 11ajcieknwsza przytćm: 
podcws gdy Zriluski zapisuje. że wydanie to liczy stronic 39, 
i wszyscy już za nim dzisiaj tę cyfrę ślepo powtarzają, cytuje 
Linde z zimną krwią lexykografa przykładr, wyjvte ze str. 81, 
98, 109, 111, i t. p. tegoż wydania u}. Oprócz Lindego zresztą 
nikt z dzisiejszych bibliografów edycyi tćj Roźaiica JJie miał 
w rekach. 

Największą już wszakże trudność sprawiało dzieło I po 
środku przez f{ochowskiego wymienione: Ru b u s  i n c o m
b u s t u s. Z pisarzów dawniejszych uczynili o nićm wzmianko, 

· ale tylko tymi dwoma wyrazami , bez wszelkich innych dodat
ków, Niesiecki i Jabłonowski, i powołali się (Jrzytćm obydwaj 
na przedmowę do Il1go Klimakteru '31, dając tćm do zrozu-

7) Museum polonum, 113: Rosarium B. M. V. juxt.a nor
mam Ord. Praed. 6 e d i t i o, 1695. 

8) Bibliotheca poiitarum, 51 : Rożaniec ere. Rosarium B. V. 
Mariae secundnm usum Ordinis Praedicatorum carmine expressum. 
2 e d. p. 39 . Czenstochoviae 1695, in l2. 

9) Rożaniec N. P. Maryi według zwyczaju Zakonu kazno
dziejskiego. W Kr a k. 1695, s e c. e<li t i o. {Zbiór poetów pol
skich. - Nouveau Dictionnaire franr;ois, allemand et polonois, I), 

10) Polnische Liedergeschichte, I 103: Rożaniec Panny Ma
ryi rytmem polskim wyrażony. Czestoch. 1695, d. i. Rosenkrantz 
der Jgfr. Maria in poln. Reymen, in Częstochow. 

11) Ilożaniec. Częstoch., 1695, 12. (Poczet pism polskich 
w Słowniku przytaczanych. - Słownik jęz. polsk., I). 

'�) Porównaj n. p. w Slownikn jego wyrazy: c e d r , cu- 4 
k r o w ać, k r u ż, w a r t ać s ię. 

,a) Niesiecki, Korona polska, II 551: Co poznać z jego 
proCmium do Climacterem ID. - Jabłonowski, Mus. poi.. 113: 
Rnbus incombnstns et alia ita, nt post editum Olimacterem secun
dum 4 opuscula composuerit e.t luci dederit, ąnod pat.et ex proC
mio ejus ad Ctimacterem ID. 
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mienia, te dzieła tego sami naocznie nie oglądali. Nowsi zaś 
bibliografowie i historyografowie poszli tu różnemi drogami: 
jedni 14 J nie wyliczyli wcale tego pisma między pracami Ko
chowskiego, drudzy ograniczyli się tylko na skąpćj notatce, 
te Kochowski miał wydać takie jakąś puhlikncyą p. t. Rubus 
incombustus. Znaleźli się nawet tacy 15), co powziąwszy wiado
mość o nim z Niesieckiego, który go przytoczył w przyp. 
4tym, Ru bum incombustum, wzięli to nierozważnie za przyp. 

lszy, i stworzyli tym sposc,bem niet-xystujący w łacinie rze

czownik rodzaju nijakiego, r u b u  m. W naszym jui czasie 
robił widocznie bliżsZe poszukiwania za nim Sobieszczański 16), 
lecz ostatecznie zanotował o nim tylko, że „dzieło to miało 
n a w e t  wyjść z druku, ale jest tak rzadkie, źe nikt z bi
bliografów dotąd go nie widział�. A jeszcze dalt'ij posunął 
sprawę RzążewSki ''). Szukał on za tym Rubusem po wszyst. 
kich bibllotekacb warszawskich, a nieznalazłszy go, zestawił. 
skrzętnie wszy�tkie nowsze i dawniejsze wzmianki o nim, i 
przekonał się ze wszystkiego także, te �ani Janocki, ani Za· 
łuski, a"ni nikt z ówczesn}'Ch i dotychczasowych bibliografów 
książki tej nie widział". Nie poprzestał wszakże na tt'im. Rzą· 
żewski wyraził wprawdzie w dalszym wywodzie swoim nadzie· 
ję, że „może która z bog-atszych bibliotek albo kto z biblio· 
grafów naszych będzie mógł wynaleść tego białego krukA", a 
tymczasem pozwolił sobie zrobić hipotezę, którą sam nazwał 
,,rzeczywiście za śmiał:i". ale która mu się jednak „prawdo· 
podobną" wy.lała. Przypuścił on mianowicie, że Rubus incom
bustus nie stanowi oddzielnego utworu , ale że Kochowski tuk 
nazwał Rożaniec, którego ponowne wydanie pojawiło się wła· 
śnie w czasie owego dziesięciolecia , choć wiadomości na..c;ze o 
nit'im są ba�dzo niedokładne, a nawet ze sobą sprzeczne. Ko-

'") Wojcicki, Bartoszewicz „ Łukaszewie?. Lesln.w i inni. 
1�) Bentkowski, Hist. lit. polsk., I 297. - Mosbach w po

str1,eżeniach wstępnych do IV go Klimakteru , str. IX. - Rogal
ski, Hist. lit. polsk., II 10. 

'6) Encyklopedya powszechna, ,,Kochowski ,vespazyan"'. 
'1) Stndya, I 40-43. 



chowski wit1c - powiadn Rząiewski - opuścił zapewne to i 
owo z pierwszćj edycyi Roża1'ica (dlaczego też podług Zału
skiego liczy ona stron 39, gd.Y pierwsza z r. 1668 miała stro
nic 116) 18), zmienił więc i tytuł jego, nazwał go 1irawdopodobnie 
R o ż a n i e c  N. P. M a r y i czy l i  Ru b u s  i n c o m·b u stus, 
zwłaszc:rn że w Ogrod1.ic panie(1skim zwykł był porównywać 
Maryą do rozmaitego rodznju drzew i krzewów, nazywając ją 
to Rubus ardens, to R.11bus incombustus, i że podług tego 
drugiego, środkowego tytułu, cytuje go zape'wne w przedmo
wie do Illgo Klimakteru. 

Bądź co bądź, Rubus incombustus Kochowskiego stał 
się już dla tych samych wzmianek, które o nim poczyniono, 
dziełkiem nader ciekawćm i wielce intrygującćm , i zasługuje 
na to I ażeby ostatecznie kwestyą co do wątpliwćj jego exy
steucyi rozstrzygnąć, a zarazem wykazać, co też właściwie 
w sobie mieści. Rozjaśnienie tego pytania należy si{l od nas 
zresztą i samemu Kochowskiemu, który w każdym razie, mi
mo wszelkich swoicli wad i ułomności, jest pod wieloma 
wzglt:dnmi postacią. swego czasu pierwszorzędną, a jako żoł
nierz z wojen kozackich i ·szwedzkich, jako bohater z potrze
by wiedeńskićj , jako Jioeta niepospolity i znakomity historyk. 
jako autor Niepróżnującego próżnowania, l<Jimakterów, Pl'al
modyi i wielu innych dzieł, a przy tćm wszystkićm jako zie
mianin - arator non om tor, jak sam siebie nazywa, - po
zostanie dla nas na zawsze tym wybitnym i charakterystycznym 
typem drugićj połowy XVII w., podług- któreg-o, JJrzejrzawszy 
mu się bliżćj , wolno nam w vrzybliżeniu wydawać sąd o 
reszcie społccze1ist.wa, mii,:dzy którćm wzrósł I z którćm żył i 
obcował. Każdy zatćm szczegół pozytywny, 11rzyczyniający Sit} 
w czćmkolwiek do bliższego wyświecenia życia i dzieł jego, 
niepowinien i nie może być dla 11as obojętuym. Jakoż 1ionic
waż biblioteka Zakładu nar. im. Os�olińśkich Jest tak szczę
śliwą i posiada piękny i cały exemp\arz tego Rubusa., pozwa-

16) Rzążewski nie dostrzes-ł, że Lindemu znane było wyda
nie Rożańca z r. 1695. 
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lam sobie z 'tego miejsca zdnć z niego dokładniejszą sprawę i 
rozebmć go nieco obszcrnićj. A czynie to tćm lrnrclzićj, ponieważ 
wątpię, żeby kie1lykolwick mógł być przl'clrukowany, mimo 
nawet tak niezwykłą rzadkość swoje, co ucszt.1 tak bardzo 
nic zgadza się z rzeczywistością, gdyż j:1k okaże się niićj, 
cxemplarz Rubusa tego, i to cxemplar;,. najważniejszy, zna
chodzi się jeszcze gdziei11c\zićj także, a bibliografowie i bisto
ryografowic nasi 1111cli już 27 lat temu wskazaqc dokładnie 
miejsce, gdzie t:ik jrgo �amego, jl\k i bliższych objaśnień do 
niego szukać 1iowinni byli , alf' mL wskazówk!J tę wcale nie 
zwrócili uwagi. 

Biały kruk ten, jak go już dzisiaj nazywają, zapisany 
jest w Iuwentarzu biblioteki zakładowćj pod L. l4.589, i na
leży do dzieł, kt.óre jeszcze sarn św. p. Ossoliński ciepłą ręką 
do biblioteki wniósł, o ezćm przekonuje najdawniejszy katalog 
księgozbioru, sporządzony Il.Od jego okirm, gdzie 1dzieło to 
jnko bezimienne pod �Ru1.Hts1\, jest wpisane '9). Z katalogu 
też tego wciągnął go do swojćj Bibliografii Przyłęcki,, jedyny 
bibliograf. co pracując przy bibliotece Zakładu, miał Hubus 
w rękach, nic nieprzypatrzywszy mn się bliżej, wzil!ł go zn. 
dzieło bezimiennt', którego autora wyśledzić nic można, i 
bezimiennie tytuł jego pod „Ruhus" zaregestrował l!O). Przyłęcki 
poczytał nawet owę wzmiankę o Ilubusie w pnedmowie do 
J(limakteru Ulgo za zwykły 1:ipsus crilami, i wcale tego pisma 
pod Kochowskim nię, zacytował 1!1). Tytuł jego brzmi w c!t
łości 22): 

'°) Catalogns (manu scriptns) lib1·ot·nm bibliothccac Max. Os-
soliński. Pars Uda , libri pat.rii. tonrns R-S. 

l0) Bibliografia polf;kn (w J"!)kopisic), �Rnbns". 
i,) 'l'm:r.e, �Kochowski \VcB1Hv;yan". 
•i·1) 'fa.k w tytule tym , jak w ogóle wo wszystkiem, co 

z Rubusa niżej cytuje się, za.chowanąJ jest ściśle ortografia. i in
terpunkcya podług drukowanego exemplarza. 
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R VBVS 

!NC OMBVSTVS 

SSma. VIRGO DE!PARA 

M A RIA 

lteruin 

In Monte Ciaro 

CZEST,OCHOVIEN S I  

Per Fortuitum IncendiuJil 

ANNO CHRISTL, 1,690. 

Mensis Iulij Die XVI 

I G NE•· ILLAlSUS. 

AB 

Mancipiorum Vilissimo, 

Ad pereunem tanti Casus memoriam. 

Vcrnili Calamo adumbratus. 

CRACOV!Al 

Typis Nicolai Alexandri Schcdd S R. M. Ord: Typ: 

W polskim przekfadzie znaczy to: Kr z a k  n i e s p ł o• 

n i o ny 1 Przenajświętsza Panna Bognro<lz.ica Maryn, po raz 

drugi na Jasnćj Górze Częst.ochowskićj podczas przytiaclkowego 

fOżaru Roku Pm'isking:o 1690 w miesi11cµ lipcu dnia 16 od 
ognia nienaruszony, przez jednego najlirhszego niewolnika, na 

wieczną tnk wielkiego wydarzenia J1ami:1tkę, służelmćm pió
rem opisuuy. W Krakowir., u Schcrlln i t. d - Hoku druku 

niema wyrażon('go, format in 4L<J. Kf'iążl.a jest drukowana an
t.ykwci, n'.cktóre ll'ier,;zyki w nićj, Sl'Otcncye i t. p. knrsywą1 

ma Sign. A-V3 1 i liczy strnn (oprócz tytułu) 261 i 1 nl. 1 a 

właściwie 161, gdyż po str. 137 na!ltgpujc przez pomyłkt za

raz str. 238, i liczba ta biegnie już odtqd bez przerwy do 
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koftca. Na odwrotnćj stronie karty tytułowćj znajdują sil,) 
dwie zwrotki z tak zwanćj modlitwy św. Kazimierza Jagiel-
101\czyka, które Kochowski umieścił był przed laty także na 
odwrotućj stronie tytułu Ogrodu panici'iskiego: 

Quamuis sciam Quod MAIUAM 
Nemo dig:ne 'prredicet 

Tamen vanus & insanus 
Quisquis illam reticet, 

Quamuis muta & pbiluta 
Mea sciam labia 

Prresumeudum nec silendum 
Est de ei us Gloria. 

Na ostatniśj str. ul. zamieszczone są Errata , a całkiem już u 
dołu Aprobata kościelna, podpisnna przez ks. Franciszka 
Przewoskiego, bez datum. 

Tytuł powyższy powiada nam zarazem, co mnićj więcćj 
w tćm dziele zawierać się może. Kochowski wymienia tu 
pożar, który r, 1690 dnia 16 li1ica nawiedził 1m�ypadkowo 
klasztor oo. Paulinów w Częstochowie. A był to pożar u11der 
gwałtowny i okrvpny �3), jakiego Częstochowa nic zapamiętała 
przedtem i jakiego już później nie doznała nigdy. Nagle i 
niespodziewanie, w sam dzieli uroczystości Szkaplnza P. Ma
ryi, pokawł si\} o 7m6j godzinie zrana, gdy już mnósl\10 ludu 
zgromadzonego było na nabożeństwo w kościele, ogień na 
dachu klasztornym mitdzy kominami kuchennymi. Wiatr z pół
nocy był silny, ratt:11ck niemożliwy, dzwony kościelne wzywały 
ua próżno jęczącym głosem pomocy: iskry rozniosły siy w mgnie
niu oka po dachuch klasztoru, i w ci.1gu nies1,cłna trzech go
dzin zamienił sig cuły klaszto!' w gruzy i Sł.czcrniafo zgli
szcza. Stopiły się nawet dachy nHl!dziauc i dzwony, 11opękały 
żelazne sztahy i posady, a w dodatku runęłu także wieża 

'la) Baliński ll., Pielgrzymka. do Czi;:stochowy, 318 i nn. 
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kościelna, i przebiwszy sklepienie, zaniosła ogień do wnętrza 
kościoła., gdzie prawie wszystko , nawet wielki ołtarz , cały 
złocony, uległo zupełnemu znisze1.eniu i zamieniło się w po
Jlioly. Ocalała tylko jakby cudem kaplica, w którćj się zna
chodził cudowny obraz Matki Boskiej . ocalnl i sam obraz cu
downy, który Paulini zaraz w pierwszej chwili grożącego nie
bezpieczeństwa zdjęli z ołtarza , i śród płaczu zgromadzonego 
tłumnie i przestraszonego ludu przenieśli do są.siedniego ko
ścioła św Barbary. 

Pożar ten był wielkiem nieszczęściem dla Jasnej Góry. 
Uczuli je nietylko Paulini , bezpośrednio pożarem dotknięci, 
uczuł je i naród cały. Częstochowa bowiem i znajdujący się 
w ni�j cudowny obraz Bog:nodzicy były 'f owym czasie już 
jakby paladyum narodu, na które WSZ}'Scy przy ówczesnćm u
sposobieniu swojem mieli zwrócone wzrok i serca. Wszak 
każdy miał jeszcze świe'-0 1\' pamięci bolmterską jćj obronę, 
prowadzoną wytnv11le i mężnie przez niPnstraszonego przeora, 
k11 Augustyna J<ordeckiei;o, w czasie wojen szwed1,kich za 
Jana Knzimiernt, obronę, kt.órn w ko1'u-u ohud:dfa urndły r.u
pełnie na duchu naród , i wśród bezpl'z_vkładnego pasowania 
się powiodła go do wyratowania króla i pa(1stwa i do wypar
cia najezdników z zagonów ojczystych. To też licznićj jali: 
przedtćm zdążali teraz zewsząd pobożni pielgrzymi do Często 
chowy1 ażeby ukorzyć się u stóp cudownćj Maryi, i szukać 
tu pocieszenia i ratuuku Zdą�.ali tam młodzi i !">tarzy, kobiety 
i dzieci, zdrowi i chorzy, ubodzy i można szlachta, zdążali i 

królowie polscy. Tam zaraz po koronacyi swojej udał się Mi
chał Wiszniowiecki t1), aż!'hy podziękować Matce Częstochow
skiej za godność, która go spotkała, a którćj nie spodziewał 
się wcale. Tu też u stopni ołtarza cudownego odbył się w lu
tym roku llflstępnego ��), przy huku dział i wielkim napływie 
ludu , �lub jego z arcyksiężniczki} rakuską Eleonorą , który 
pobłogosławił nuncyusz papieski w obt!cności matki cesarzowej, 

'!1) Baliński M., Pielgrzym.ka do Częstochowy, 292 i nn. 
i� 28 lutego r, 1670, 
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wszystkich senatorów i dygnitarzy królestwa , i wielu dostoj
ników zagranicznych. A za królem i\Hclrnlcm nic pozostał 
w tyle takt.o pobożny Jan Sobieski. I on, razem z Maryą 
Kazimierą, pospieszył zaraz po t!lC'kcyi swojćj 96) do Często
chowy, ażeby sic ukor·zyć JH·zed Maryą. c.:udowną. Tam też i 
potćm z żoną. i dziećmi zwykł był czasami udawać się, a 
właśnie niedawno temu, na lat kilka przed owym 1iożnem, 
wezwany na ratunek Wicclni11 i chrzcści11i'1stwa. nim po:-:piesiył 
na odsiecz, podążył przcdcwszystki!!m na Jasną. Górc, ażeby 
u cudownćj Orędowniczki korony polskićj wyżebrać b!Ógosla
wiei1stwa na wyprawę Jakoż nie�zcz1,1ścic , które teraz spadło 
na Częstochowę , odbiło się glośnćm echem w narodzie, oca
lenie w czasie poż1ru obrazu cudownego i l?aplicy, gdzie był 
umieszczony, uznano za cud niezwykły, a kto mógł, spieszył 
z datkiem i pomocą na odbudowanie klnsztom i przywrócenie 
wszystkiego do stanu dawnego. Nikt nie odmawiał wsparcia: 
biskupi , można szlachta i król 1ioszli dobrym przykładem 
naprzód. 

Na wiadomość o tćm wydarzeniu nie mógł pozostać o
bojętnym i Wcspazyan Kochowski. Był on w swoim czasie, co 
słusznie dzisiaj podnoszą n), jak żaden pisarz ówczesny, kato
lickim poetą w szcr.egó\ności, i oddany był calem Ż}'Ciem 
swojem na usługi Bogu, kościołowi i ojczyźnie, stając w ich 
obronie orężem i piórem. Wierność też Bogu i kościołowi 
głosił zawsze, a z duchowiei'1stwem nie wchodził w żadne za
tnrgi Raz tylko"�) przy1mfilo mu się w życiu, st.ać się nie· 
miłym władzy kościelnój , gdy jego Niepróżnujące próżnowanie 
czyli Liryki polskie. wydrukowane razem z Fraszkami za ze
zwoleniem cenzury duchownój, mimo to nie podobały się były 
władzy dyecezynlnój dla niektórych miejsc lżejs?.ych, i zacho
dziła na chwilę obawa., że diieło pójdi.ie na spalenie Ale 
nieporozumienie to 1i1·zeszłri prędko i szcześliwic za wdaniem 

�G) Kied1·1.yi"1ski, llonsa Na1.amca scu historia imaginis Di
vae Claromontanae, (ed. 1. r. li63), 49. 

�') Siemicó.ski, Portr. lit., I 94 i 11. 
'8) Grabowski A., Starotytności polsk., I 400 i nn. 
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si ę w tę sprawe nuncyusza i innych osób , a l{ochowskieg'.o 
katolickich 1JrZekona1i nie ś1uiał już odtąd nikt zaczepiać. 
Sam tl'ż Kochowski nic dawał najmnicjszćj przyczyny do tego, 
i owszem broni! wszędzie gorliwie nauki kościoła, a nawet 
późnićj , stoji1c już jcdmi uogą nad grobem, poddał jl1Szcze 
raz wszystkie swoje dzieła a nawet wszystko, co kiedykolwiek 
ustnie WYJJOWicdział był, S<!dowi ponownemu władzy ducho
wn ćj, oświadcza jąc, że gdyby co w nich znalcść sit;; miało' 
przeciwuego św. wierze, uważa(; to należy za nieważne i nic
byłe l'). 

A najmocnićj czuł on już i wynosił szczerze cześć nie
kłamaną ku N. Maryi Ona wyratowała go r. 1665 od śmierci, 
gdy kąpiąc się w Pilicy, tonął :m), jćj też szczególniej był Ko
chowski zohowic!zany. Wysławiał więc i opowiadał w pismach 
swoich najrozliczniejsze jćj cuda 31), które sig za życiri j"go 
pojawiały, a. o klórych, jak zauważył Hz,iżcwsl.:i 3,;), nicbyśmy 
zupełnie bez Kochowskiego wiedzieć nic mogli, bo nam nikt 
wiycćj o nich nic donosi. Do uićj zatćm , jako dziecku do 
macierzy swtlj, kazuł w czasie wojl'n szwedzkich uciekać się 
narodowi 3·'), jćj spccyalnic dedykował Księgi wlórc Liryk poi-

�9) Climacter ID, proem. ad lect.: Jam hic et nunc soltm
niter prot.est.or: me omnia scripta , imo dicta. mea, tam publici 

juris pe r 11raelum facta, quam adhuc dum in fragme ntis domesticis 
existentia, autoritati et censurne s. Ecclesiae catholicae romanae 
de toto et in solidnm subjecta velim , et ab ejns i\latris, quae 
errare non pot.est, infallibili judicio, me ne latum unguem !Jaud
qnaqnam recessurum proflteor, recepta. et a.pprobata pro lcgitimis 
et geuuinis, si quae reprobaverit illa, pro apoc1·yphis et damnatis 
ila.biturns .. 

30) Liryki polskie, II 22: Dzi�,ka powinna PrY.enajświętszćj 
Pannie i i\fatce Uaryi za wyratowanie z zlej toni A.uno 1665. 

31) 'fmże, Il 28: O obrazie placz:\cym N. P. Maryi we wsi 
Dzierżkowic w wojewódr.twic krak. 16U4 die 22 Julii. � Il 36: 
Dziardyn flalkowy, t. j. ulubiono miejsce Matce Bożćj na Piasku 
w Krakowie , i t. p. 

n) Stndya, I 105. 
33) Liryki pollikill, II l 5: Pierwsza i ostatnia ucieczka ko• 

rony pol,Jtifj do N. P. llacyL 
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skich 34), a przedmowy i dedykacyc innych swoich dzieł dato
wał zazwyczaj w jakąś ważniejszą- uroczystość Maryi 3�). Dwa 
nawet obszernicjsv.e utwory swoje, Ogród paniell.sk1 i Rożaniec, 
JJoświęcił wyłącznie uwielbieniu Bogarodzicy, i bez przesady 
powiada dzisiejszy krytyk, te "niema tylu gwiazd droga mlćcz
na, ile poetyczny umysł tego poety umiał wynaleść i określić 
odcieni czci Matki Chrystusowćj w tych poezyacb" 36). - Prze
dewszystkićm wszakże poczuwał si� Kochowski do niepospolitej 
czci dla cudownćj i\latki w Cztistochowie, miejsca od Golenio
wej, gdzie przemieszkiwał , nie tak bardzo odl�głcgo. To też 
wypadku takiego, jak zaślubin króla Michała z Eleonorą ra
kuską, nie pqminął milczeniem , i opisał go osobnym ry· 
mem 37). To uwielbienitl jego dla Częstochowy podzielała z nim 
i cala rodzina Kochowskich. Jego .żona, zło.żona ciężką słabo· 
ścią, udała się o pomoc do Matki Jasnogórskićj. i przyszła 
do zdrowia 3"), A brat jego młodszy, Wojciech Kochowski, o 
którym zrcs1.t..! prawie nic nic wiemy :w), <lował jesz1;zc więk· 
szcgu porll,lowania. Przez trzy Uni i nocy trapił go lmviolok i 
hliskim już był !łmierci. \V µotn:cbie tćj wezwał więc na ra.
tunck Maryą Częstochowską I i krwiotok uiezwłocznit.: ustal i 
zdrowie powróciło. Sami Paulnu poczytali to za Cud niepospo· 

3�) Liryki polskie, Il l: Ofiarowanie poe'sim polskiej N. P. 
Maryi. 

a�) Klimakter I: ipso Pnriticatae llatris Virginis die Anno 
Ch, 1683. - Klimakter II: ipso Annuntiatae Vil'ginis llatris 
sacro die A. Ch. 1688. - Klimaktm· III także: ipso Annuntiatae 
Virginis :i\fotris die A. Ch. I 698. 

as) Biblioteka warsimwska. r. 1871, IV 454-463 . .Rozbiór 
monografii Rzążewskiego o życiu i pismach Kochowskiego, przez 
X. - Krytyk pochwala przytem hipotezo Rzążewskiego o !tubusie 
jako �krytycznie 11s11rawiedliwianri.". 

n) Liryki 1>0lskie, IV 22: Hymaen Jasnogó1·ski , albo 
wiersz wotywny do N. Matki Bożej Il!� weselu króle.%wa Ich !lei. 

!lll) 'l'mic, TI 17: Gmtiannn actio ex \'Oto Divae Virgi11i 
Claromontanae pro reeept..'L sanit..'\te mirnculose. 

1!)) Rzążewski , Studyi�. I 6 i 14, wydobył o nim 1. Metryk 
kQronnych tyle tylko, żo na.był wójtowstwo Zalesie i Zona.ty był 
s .A.nn.q, Jarooq. 
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lity, i uwiecznili w skutek tego raz Il:\ zawsze Wojciecha Ko
chowski<'go w Annałach Częstochowskid1 rn) 

Nieszczęście z:,tćm, które sprowadził poźar Im Często
chowę, a zwłaszcim owo ocrih·nie kaplicy i cudownego obrazu, 
nie mogło nie dotknąć także i Wt::;pazyana Kochowskiego. 
Jakoż poeta, co tyle opiewał o cudach i łasknch Maryi, ,ma
ny z Jlłodów swoich na całą szeroką i dług:l Polskę, a z wy
danych już tlwóch KlimaktNÓw głośny i za gnmicami pai1stwa

1 

nastroił teraz lutnią swoję, aby uwiecznić to wydarzenie, i 
w tym celu właśnie napisał i do druku podał : Rubus inrom
bustus Wypadek sam przez się, zwużając zwłaszcza ua oko
liczność, jak drogą była wówczas całemu narodowi Często
chowa, nadawał się zupełnie do obro!iie1lia go pięknem poe
tyckićm piórem, a Kod10wski 11· każdym rnzie poeta ,... dru
giej połowie X\'H w 11ierws1.orzeduy, zdaw:11 się właśnie jflkby 
usposobio11y111 do podJtria si�; tnkic;.co zadani:1 i opracow11nia 
go godnit'. Priniatrzrnyż sit teraz i jak si1.1 zabrał do rzecz.r 
i jak j� wykonał: 

Kochowski zaczyna od miejsca z wtórych Ksi:u:; i\lojżt:
szowych: 

Apparuilq; Moysi Domiłms in Flammci Ignis, 

,le medio R1il,i; & videhat quod RVBVS anleret, 

& non comburerelur . 

.,I uk:izal się Mojżeszowi Pan w płomieniu ognistym z po
środku krzaka, i widzhił, iż krzak gorzał, a nie zgorzał�. 
W przekonaniu bowiem poety powtórnyła się w Czljlstochowie 
podczas pożaru owa scena ze starego Zakonu, a tym krza
kiem I który tu po raz drugi gorznł a nie zgorzał, gdyż Bóg 
jest w nim obecny, był w kaplicy obrnz cudowny Maryi, 

111) Kiedrzyi1ski, :Uensa Nazm·aea, 278: Gem:rosus Adal
bel'tus Kocl1owski per tres dies et noctcs flnente madefactus sau
guine, pallescit , frigescit, ingewiscit, mol'ti8que tur!Jine involvitur. 
At dum o!Jni:<e omt, ut i]l ,at!jutol'l\\\ll i11te11dat Diva Claromonta
na, luce tranquilla. redit sanitas. Anno H.i98. 



- 18 -

dlaczego też całemu utworowi dał uazwę: Rubus incombustus, 

Krzak niesploniony 4 ') Wchodzi tei w rzecz szumnie i ciężko 
(str. 1-2), 

DEO. Tl\INO, & VNL 

Omnipotcnti in Factis, Mirabili in 

01wribus, lnscrutabili iu Agend is. 

Honor, Lans, & Imperium, 

Quia Sanctum NOMEN cius. 

Tum 

Virgini Dcipara:: l\fARI.lE 

Diuinitatis Reclinatorio; Sreculorum Ncgotio; Mira· 

culorum Abysso. 

Extra Legem i\fortalitatis Conceptre, 

Supra Sortem Hominum Natre, 

Citra noxam pcccaminosnm constitutre, 

Infra solius Sanctissimro TRIADOS Tbrouum locatro, 

Naturre lapsre cum OEO Reparatrici, 

Orbis Gaudio, Instrumnto 421 Redcmptionis nostrre, 

Sacrum. 

Attende & Perpende VIATOR? 

Samam Ignis in li.fontem CLARUM violentiam. 

l 1iokazuje pielgrzymowi zdała ruiny spalonego klasztoru. 
Patrz - powiada - zniszczenie, a sprawcą jego jest szatan, 
ten książę ciemności (,. 'l'enebrarnm Princeps"), od stworzenia 

41) Nazywanie Ma ryi CzęstochowskiCj .Rubns i n co m bns
t us byfo zreszt ą w owym czasie niejako oficyalućm już. W ka
plicy jćj wisiał nad kratami obraz, p rzed.st awiający oblężenie 
klasztoru przez wojska szwedzkie w I'. 1655, w którym już na
zwaną jest Ru bus ar dcn s i n co m bustus, - Baliński M., 
Pielgrzymka do Częstochowy, 32. 

-11) Sic! błąd druk., zam. Instrumento. 
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świata nieprzyjaciel Maryi, która mialn mu u trzćć głow.ę i 
porodzić Chrystusa, 

Nomini, Cultui, Locis, lmaginibus, 

Virginis DEIPAR1E MARl1E Clicntclre Sacris 

Pałam HosLis & nunquam non infestus. (sir. 4), 

ten stary �Pyrausta", Zl'Odzony w ogniu i ogniem żyjący, 

Semper & vbiq; infestus Virgini MATRI 

Sed hic prrecipue 

IN CLARO MONTE CZESTOCHOV!ENSI. (str. 3). 

Pielgrzym patrzy przerażony, a poeta: Lecz jest tam 
kaplica a w nićj cudowny obraz, i te ocalały, gdyż niczem 

przeciwko nim wszelka moc Jiiekielna. l opowiada mu historyą 
obrazu, opartą Oi'l trnclycyi pobożnćj: 

Na stole cy11rysowym, którego używała Przcnajświt:tsza 

rodzina w Nau1rccic, a który Maryn, opuszczajf!c Nazaret, 
zabrała ze sobą do Jerozolimy, gdr.ic, mieszkając u św. Jana, 
modliła si� przy nim, maluje św. Łukasz Ewangelista, 

Non otiosus in vinea Christi operarius, 

Calamo, Penicillo, Pharmacis , 

Scriptor, Pictor, Me<licus , {str. 4), 

obraz Maryi. Chrzcścianie pierwsi przechowują go między sobą 

z najwitkszą czcią; szatan na próino szuka za nim. W czasie 
zburzenia JC'rozolimy szczęśliwie ioswJe uratowany. W r. 300 
(,,A. CH: C. C. C." - str. 6) znachodzi go św. Helena, matka 
Konstantyna W , migdzy ruinnrni miasta, i zabiera do Nowego 
Rzymu, do l{onstnntyno1iola , ażcb)' był ozdob:i cesarstwa gre
ckiego Lecz szntnn nic spnł , i obrai nie znalazł tnrn nalety
!.ego poszanowHnia. Powstał (H'lt'Ciw niemu najprzód Julian 
Apostata i k:�zal go usunąć, ale Bóg skarał go za to. Po

wstali putćm ko!Pjno po sobie Aryu:; i Nestor, 
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Quorum alter Diuinitatem Filij; MA'l'RIS alter digni-

1atcm blaspheme vellicaret. (str. 7), 

ale i tych s1iot.kał los zasłużony: ,.vtcrq; anathematis ,,im 
scusit". Powstali cesarze obrazoburcy, Lwy z imienia, 

LEO ISA VHICVS, LEO COPRONYMVS "), LEO QVART\'S, 

Imptratores Grrecire Iconomachi (tmże), 

a z nimi cala Grecya, która, za 8łaba i z1,;nuśniała, ażeby 

walczyć t, nie1irzyjaciołmi palistwa, chciała przynajm_nićj w wal
ec z obrazami Bożymi okazać się bohattirską. Dopiero cesa
rzowa Irena z synrm nPorphyrogcnitc:w przywróciła cześć 
obrazowi około r. 790. Ale Bóg nie chciał już, ażeby olJraz 
pozostawał dł11żćj w tćm mieście. Jrcnę iłożył 1. tronu Nice

for, a 1>oniewat. szukał 1irzymierza ze sławnym na zachodzie 
Karolem W .. J)Osłał mu w darze ti.; droi;4 pami:1.tke. Karol 
1.achował zrazu obrai w kościele akwizgrańskim, a gdy tiit 

zdarzyło, że właśnie wtenczas powracał do domu przez jego 
kraje z wojny św. przeciw Saracenom Leon, ksiąte ruski 

(.,
LEO Russorum nostratium DVX'" - str. 9), odstąpił jemu 

te pamiątke na własność. Było to około r. 800 (,.Anuo CR. 
800". - tmże) . 

Wprawdzie o Rusinach za czasów Karola W. nikt jeszcze 
nic nic słyszał, ale Kochowski idzie tu, z małymi ods�pami, 
dość wiernie r.a tradycyą pobożną. Leon zatem ulokował obraz 
w obronnym Bełzie (.,in Arce Septemtrionis, pro illo tempore 
va\ida" -- tmże), i tu pozostawał on przez pięć wieków. Ale 

cóż? Ruś splamiła się schizmą , napadli ją Tatarzy, otoczyli 
Bełz, a Władysław Opolczyk, razem książę Bełski, niewi
dząc tam więcej dla niego bezpieczeństwa., przeniósł go r. 
1382 do Polski i złożył na Jasnćj Górze, powierzając straż 
nad nim i czuwanie oo. Paulinom. 

4�) Był to właściwie K o nstantyn II Kopronym. Kochow• 
ski per licentiam poCticam robi z niego także lwa, Leona. 
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,Takim sposobem "Lucanum opus 1 grande pro Polo.nia 
beneficium" dostało się do Częstochowy. Lecz i tu st.ary Py
rausta, ten wąż i także obrazoburca (.Iconoclasta coluber" 
- str. 10), pozazdrościł mu sławy, która się o nim szerzyć 
poczęła. Sprowadził więc najprzód na Czestochov.:ę r. 14-30 
Husytów z oddziału ślepego Żyszki (,rabidum agmen? crocos 
cmci Zyschre satellites ?" - tmże), którzy obraz wykradli byli 
i zniszczyć go chcieli, ale się im to nie powiodło. Sprowadził 
także świeżo za naszych czasów po dwakroć bezhożuików 
Szwedów r. 1655 i 1656, lecz spotkała ich tu także zasłużona 
klęska i ustąpili niepyszni. Szatan zatem, odparty i pokonany 
po kilkakroć, widząc, że przelewem krwi na próżno walczy 
z Jasną Górą, porzucił broń, której dotychczas używał I a 
chcąc obraz cudow11y raz na zawsze zniszczyć i wydrzćć go 
światu 

1 
zionął ogniem na Częstochowę: 

Sed MONS iste, MONS CLARVS est; 

1n quo beneplacitum habit.arc DEO: 

Et MARIA, RVBVS omnino incombustibilis. 

Contra Quam : 

Portre Inferi, Ignes Erebi, & tota Gehenore potentia, 

non prreualebunt. (str. 12), 

i sprawa nie udała mu się znowu. 
Lecz chodźmy pielgrzymie bliżej, - do knplicy. 
Tu pielgrzym. a z nim i czytelnik, oddychnją nit:co 

wolnićj. Po tym nieco dłuższym, choć wspomniPniami trady· 
cyjnemi urozmniconym wstępie, oświadcza im poPta, że pro· 
wadzi ich do samego przybytku , do jego wnętrza tak cufło. 
wnie ocalonego, i 2dnjt1 się im, że wszedtszy tam, uf-lłyszą 
z ust narodowego wieszcza coś nowego i pięknego o ła.�kach 
i cudach Maryi Częstochowskićj, które spłynęły i na pojedyn
cze osoby i na naród cały, że się dowiedzą coś od niego o 
samym pożarze, tak gwałt.ownym i okropnym, i t. p. Ale 
Kochowski zlćwa zaraz pielgrzyma jakby zimną wodą , i zapo· 
wiada całkiem inne sceny. O cuda mnie nic pytaj, powiada: 
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Qureris Miracula? Ex Euangclio recensco 

Gceci vfrlcnl ; GlaU(li ambula11t ; mgri sanitatem 1·ccipiwd 1 

Mortc rapti ad vitam red1ic1mtur (str. 14) 

Lecz zobaczysz tam nato1uiast rz�czy watniejsze. Zoba
czysz przybytek, dom, 

Quam, Snpicntia <Edificaui:t sibi: rx�cindcns Columnas septem 

Vt ex ternario & quad ro 1111r im paf constituens, 

Vnione Hypostatica Diuinitatem Humanitati iungeret 
[(slc. 15) 

Zobaczysz zatem filary, a na nich z:1wiei;zonych !liedem darów 
Boskich (�Dona SPIRITUS S.« - tmże), siedm róin)•ch obra� 
zów, które <lla przyjaciół Maryi są .Co n c l avia\ pokoje 
bezpieczeiistwa, do których wnijść i które oglądać mogą, a 
dla jćj nieprzyjaciół Sropugnacul a", twierdze niezdohyte. 
Albowiem· 

F'orma Domus in Scptangulum, 

(Grrucis lle11tagonum) cfformata 

Ea sc1itilatcri structurn, 

Septem DEIPARA: Fcstiuitatibus in Ecc\e1:;ia cclebrioribus 

respondente ac demonstrante 

ln Primo Latcre. 

Immal'ulatissimm CONCEPTIONIS DEIPARJE 

a primama noxa immunitatem 

ID Secundo 

Fclicissimi OUTVS , transcendentem per omnia, 

Naturro puritatcm. 

In Tertio 

Dco dicatro PR.H':.SENTATIONIS n tcncl'is olJlat..am 

DEO Vll\G!NlTATE!L 

In Quarto. 

Faustis::simre ANNVNTJATJONIS confonncm 
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Diuino placito consensum. 

In Quinto. 
Officiosre VISITAT!ONIS HELIZABETH, 

ex nmore proximi Humanitatem. 

In Sexto. 

Legalis PVRIFICATIONIS (qua non indigebat) 

Humilitatem. 
In S1·ptimo. 

Gloriosissimre, :cirl lEtlH·rrnn. T!wlamum 
ASSVMPTIONiS Triumphum (:<tr. 15 Ih) 

Przypa1lek l'hciał. że w lrnplicy zn,1,·hodz1lo si',, 11 1111wet 
znajduje jl.'szcze H). na filarach za,..,it-szunyd1 sit"dm uhra,.ów, 
które w)·obraiają siedem różnych taj,·1::nic i sc,·n z życia N 
Panny: jćj Nwi,okalane Poczi.;cie, Narodzenie , Ofiarowanie 
przez rodziców Joachima i Annę , Zwia�towanie, Nawiedzenie 
Eltbiety, Oczyszczenie i Wniebowzięcie. Otóż Kochowski wpro
wadziwszy pielgrzyma do jćj wnętrza, chwyta się tych, więcćj 
przypadkowo tam znajdujących się obrazów, gdyż były tam 
oprócz nich jl'SZcze inne obrazy i malowidła n), i roztacza już 
dalej na ich tle cały swój utwór. Wszystko , co dotychczas 
powiedział, uważa on za wstęp, za prolog niejako, a rzecz 
sarnę i do którćj teraz prz)•st�puje, i która idzie od str 18 � 
125 i zajmuje całe "% książki, dzieli odpowiednio do tego, 
co oświadczył pielgrzymowi, na siedem rozdziałów, które na·· 
zywa Conclaviami , i które stanowi11 tu według jego założenia 
wlaściw,� rdze1i całego dzieła : 

CONCLAVE 

PlllMVM. 

Immaculatissimro CouceptioHis 

") Baliński M., Pielgrzymka do Cz�stochowy, 32 i u. 
'°) 'fmte. 
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VIRGINIS DE(PAR11l. (str. 18-36). 

CONC!,,AVE 

SECVNDVM. 

Purissimip Natiuitatis 

VIRGIN!S IIE!PA!lJE 

MARI&. (str. 37 - 50). 

OONCLAVE 

TERTIVM. 

Deo - dicatre Prrosentationis 

VJRGINIS DE!l'AR1ll 

)IAR!Al. (str. 51-63). 

CONCLAVE 

QVARTVM. 

Felicissimre Annuntiationis 
1 

VIRGINIS DE!PARAl 

MAR!Al. (str. 64-78). 

CONCLAVE 

QVINTVM. 

Humanissimro VIS1TATI0N1S 

HELISABETBAM, 

VIHGINIS DE!PARAl 

MARIAl. (str. 78-94). 

CONCLAVE 

SEXTVM. 
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I-Iumillimre PVRIFICATONIS 46) 

VIRGINIS DEIPARE 

i\!AllliE (str. 84-109). 

CONCLAVE 

SEP'flMVM. 

Gloriosissimre ASSVMPTIONIS 

VIRGINIS DElPARiE 

MARL'E (str. 109-125). 

Każde też Conclave poświęca Kochowski ro1.myśluniu je
dnćj z tych tajemnic i scen z żywota Maryi. O C1.ęstochowie 
niemasz tu nic 1.goła Śród labiryntu wywodów teologicznych, 
zaczerpniętych z Pisma św., Ojców kościoła, teologów, asce
tów, nawet. z dzieł hcrezyarchów i Alkoranu., którymi autor 
rzuca pełną �arścią, zapomina tu pielgrzym znpehjie, że jest 
w Częstochowie, że jest w kaplicy cudownej :Maryi, tćm pa
ladyum narodowem. Zapomniał o tćm, zdaje się. i saiu Ko
chowski, zapomniał, że je�t poet.1, i bawi się tu w pisarza 
kościelnego, w ascetę, w teologa-kompilatora. Nawet słów
kiem więc nic wspomina tu nigdzie Q Maryi Częstochowskiej, 
zepchnął widocznie jej obraz na dalszy plan, nie stara sio 
nuwet wcale zręcznymi zwrotami podtrzymywał prr.ynajmniej 
uwagę pielgrzyma na miejsce, do którego go zaprowadził, ale 
Clęiko i szeroko prawi tu wyłącznie o tajemnic11ch i scenach, 
przedstawionych na siedmiu obrnzach. W zapale ascetycznym 
zapomniał nawet o zas11dzie, której siti trzymał w swoich 
pra<;ach historyczQy,ch , g_d?,ie rzad�o kiedy 1irzyt.acza źródła, 
1. których czerpuł, tłómacz4� się tem, że .Jiszczoły nie wska
zują kwiatów, 1, których miód zUicraj:1w 41). Tu więc co krok 
powołuje się to na star}', to na nowy Tcstmnent, co krok 

'6) Bl11d dru�ar.ski, zam. PVRIFICA'l'IONIS, 
•') RzążewsJsi,, StudyJJ,, I 14�. 
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notuje na boku: św. Bt•rnard. św. Amhro?:y, św. Augustyn, 
św. Bonawentura, i t. p. Conclavia z tćj przyczyny nie budzą 
właściwego interPsu: nie ziębią wprawdzie, ale też i nie grzeją, 
a wąt1iić należy, żeby i wówczas którego pielgrzyma zagrzać 
zdołały były. Polska mimo zupełnego upadku nauk w <lrugićj 
połowic XVll w. obfitowała zawsze jeszcze w pisarzów ko
ścielnych , którzy podobne rzt>czy dalt>ko bieglćj i wymowuićj 
opisywać umieli, i nie potrzebowała flź Kochowskiego do te
go. Niemfl też nic zgoła w tych Conclaviach, coby dzisiaj 
podnieść można. było. Czasami traci tu autor z przed oczu 
właściwy w11tek, opuszcza go jego znajomość Pisma' św. i 
ksiąg kościelnych, i zastępuje wszystko zwykłą grą wyrazów. 
I tak n. p. w Conclave IV, w którem traktuje o tajemnicy 
Zwiastowania, igra sobie pobożnie wyrazem ft A ve-, Zdrowaś: 

o Salutiferum A V E 

Sensu suaue. Coutentis graue , 

Et amplissimum latentis virtutis Corclaue. 

Voce dissilabum, Scripto Triliterum, 

Pronuntiatione scmiucrbum. 

Sed profundre ir.daginis Nomenclatura., 

Et Mystcriorum Prenu. 

AVE. 

S1 Alpha. DEVS, hinc incipis. Si ab V. Verbum, 

iu medio_tenes, 

Altcro in O,dine Vocalium. E 

Sancti Spiritus Excellcntiam monstras 

Ac ita iuconprchcnsibile Sanct.issimro 'l'RIAD0S"8)'Mystcrium; 

Tribus Litcris, si uon claudis, at ccrte dcsignfls. 

Quid si ca salutatoria formula, 

4s) Tr i:� s - '1' r i ad o�, '.l'rójca zam. 'l'rin.itas, powtarza si,: 

w Rubusie częst.o. Porównaj Rz;1żcwskiego Stndya, I 33. 
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introcontentum salut.atm YIRGINIS, 

Priuilegimn exhibet? 

AVE, in sensu cliuisn, .1 VE accipiendo, 

Quip11e Filia Irm , quomodo Gratia plena diceretur. 

Quid si inuersis Litcris lcgns A V E? 

Jn his illatebrata EV A de-litescit. 

i t.. d i t. d. (str. 67- 68) 

Podobnie zabawia się w Conclave Tl rokiem urodzenia 

Maryi: 

MARIA MATER M1SERICORDIJE, 

Xenium Creatoris, Xylobalsamum 

l,argitluum, Vitam lstnm Inijt 

Quod si Cn1iitales vorum literas :mcllis Lector. 

Numcrum Anni, quo Nata llEATISSIMA VIRGO hnbebis 

Sed nc te in re seria Logogryphis morcr 

A Condito Mundo. Anno. MMMXCXLVIJ 

luxta supputationcm Abulensis. 

Sexto Nonas Septembres. Octaua Mensis Thebct. 

In munduru prodit MARIA. {str. 43). 

Takich przykładów możnaby uazbie1·ać więcój. W innych 

znów mit•jscach daje dowody swej głębokiój czci i U\\'Jclbit•nia 

ku Maryi. Concla\'c I, poświęi;one rozm}•ślaniu o Niepokalanóm 

Poczęciu, na co l{ochowski zebrał najrozliczniejsze dowody, 

nawet z pism akatolickich i Alkoranu 411), kończy n. p. zwrotem 

� 9) Cytuje naturalnie Koran j11ż z clrugiój l'�ki : ,,L y ra n : 
e x  A I c o  r a n  o.� (str. as). Znal wiQc także, żdaje się, któl'et: 
ż licznych dziel <le Lyry (de Lyra , Lyranns, Fmneis1.kan, 
t 1340), pisal'za wątpliwyeh 1>rzekona1\ katoliekich, o któl'ym pótniój 
mawiano: 

l:li Lyra non lyrasset, 

Lnthen1s non salt.isset. 
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Quod si Dremones credunt & contremiscunt, 

Inuita fatctur Hreresis, & ringitur, 

Non negat infidclis, ne Turca quidem 

Faxit Ter Max: vt trmdem a!iquantlo 

pro Fi4ci articulo decidatur (str 36). 

A w Conclavc VII, o Wniebowzięciu, odz.vwa sii;i do powąt· 

piewających w rzetelność tćj tajemnicy: 

Sed ambigis Heterodoxe? imo non credis? 

quia describere Sacer Textus omisit 

At eo magis fides adhibenda est, [(str 112) 

quia MATER Ecclesia credentium pietati commisit 

W ogólnośd wszystkie Conc\avia razem wzięte, a stanowią 

tu one tak ilością swoją, jak sposobem, w jaki je poeta 

wprowadza , właściwą rdzell całego dzieła, nie odznaczają się 
zgoła niczem, żadnym wyższym pomysłem, a w dodatku, po· 

nieważ się tu po Kochowskim co innego oczekiwało , budzą 

niesmak i zupełne rozstrojenie. Zamiast opisu rzewnego obra

zu św. i przywiązanych do niego świetnych wspomnień naro· 

dowrch, tkwiących jeszcze świeżo i żywo w pamięci ogółu, 

dał nam tu Kochowski traktat teologiczny o różnych tajemni

cach z żywota Maryi, zepchnął sam obraz cudowny ua 1ilan 

dalszy, gdzieś tam w kąt, a wysunął natomiast na1irzód siedm 

innych obrflzów, które się pr;,;ypudkowo w ka!JliCy znalazły 

były Niesmaku tego nie w.vnagradzają wcale wierszyki (,,breue, 

lHuidensfl metrum·), którymi każde Conclave zamyka: 

Conclave I: 

Salue sola cf: v11ica 

Tam dilectu & amica 

'I'heotocos Numini. 

Vt Gratiae łe in statu 

Pneseruarif a Rea(u 

Quoa est factum 11emin.i. (str. 36), 



Conclave II: 

Conclaw· III: 

Condav,• IY: 

Conclave V: 
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Saltw cl1,lci$ CJIRfS1'I Purens 

J.Słnua mwufo lux apparrms 

Fifo, sitiguluris 

Prod� VizUJ-0 sine mora 

Q'tue consu'ryens ut aurora 

ltmc Stella iolem paris. (str. 50). 

Salire Y11l&O zwesNi.tata 

Nó'ilb Lfo'st}!s 1'elnp
°

lo gmta , 

EJ1Mi' 1'e)!IJYfllin Mgre'dei\s. 

Et hic ge'iłlis ti1rid$ft'U't'f!, 

lpó1a 1'et!iftł1l-m J,• A ll<m: 

Animalum 1,;�ederis. (i;łr. (jfi). 

Eia l'IRGO sis pamfa 

A.udie11da ad mandata 

Qua: A11gelus Nm1tiat. 

Te v11lt G(elmn lł.fA1'RF.llf DEI 

1'n assensum pra!lle ei, 

Respo11dendo vt FIAT. (str. 78). 

Per aspera , 1}erq; planu 

Gurris Virgo fo mo11łana 

Cognatce seruitura. 

Etiam nos hic Exules 
l'ui tamen Confrib11les 

Ne pereamus Cura. (str. 94). 



Conclave VI: 

Conclave VII: 
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Tota Pulchra, tota Mwida 

Cm;ta, nitcns, Pu<libmida 

Tamen Virgo purgaris. 

Si iam (acta MA1'ER DEI 

Nimis stricte pa,·et Legi, 

Cur Pcccator Clmctaris? (str .
. 
109). 

Sic euecta iam ad Ctelos 

Angelorum aud'ts melos 

VlRGO Salue Regina. 

Ergo Tu(!) mcmor Terrre 

Labomnti & miscrt13 

In succursum festina. (str. 125). 

Rozstrojenia tego i niesmaku , jakiC'go si� dowalo , nie 
wynagradza. wreszcie i samu zako(1czenie , epilog 11iC'jnko, któ
remu Kochowski dał ,rnpis : 

AD 

RVBVM 

INCOMBVSTVM, 

HYPO'l'Yl'OSIS 

CONCLVSIVA. (str. 126-IGI). 

Zwraca on się tu znowu do pielgrzyma, o którym, jak 
się zdawnlo, juź za()Omniał był: 

Hactenus Viator , 

CastC'lli 

lu 1.uod int-rauit [/','SVS 
I 

Spcdr1sti 

Et situm, & Formam, 

& inexpuguabilium Propugnaculorum Firmitudincm. 
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Septenaq; MARIAN JE Domus, in circuitu Ecclesire 

Conclauia. 

lam nunc. (str. 126), 

i robi już p1�Lcdmiott•m dalszego opowiadania swego tak obraz 
cudowny Maryi, jak i pożar, który Czcstochowc nawiedził. 
Czyni to już wszakże w zarysach mdłych, cięikich, a znużony 
pielgrzym · nic bardzo i.(o już słucha Dowiadujemy sic więc 
dalej, że szatan, 

lllc 

Exhrercs Cmli, 1Etheris Exul, Baratri Incola, [(str.127), 

Rcproborum Tortor, Perdilomm Princeps, Virtuti Hostis, 

zebrawszy wszystkie potęgi i furye świata poJzicmnrgo, 

Quidquid dt·icctorum t'x folici Croli Colonia SJJirituum? 

Quotquot late patt>nti Ercbi peripheriro lncolatus? 

Quantun1 Oirarum, Ncmcsum, Furiarum, Lcmurum, Eumcni· 

Styx, Orcus. Gelicnna, Erebus , alit, (dum, 

Aut quo alio nomine, infern Ditis latifunrlia censentur, 

przybył z wiatrem północnym, [(sic. 130), 

Vnclu omne malum, ab AQVILONE. (str. 131), 

i zionął piekielnym ogniem na klas7.tor. Nie miał wszakże od
wagi, zajrzćt Bogarodticy wprost w oi;zy, i wnijść zwykłą 
tlrogą do kaplicy, gdyż wnijAcia tego broniły mu włll.śnie owe 
inne obrazy, owe Conc\avia w liczbie sir.dcm, które dla niego, 
odwieczueqo wroga. �bryi, hyly twi<>nlznmi niczclobytemi, Pro
pugnacuh1 , i naszf'rlł ją z tylu nll fCl'f;o'', wzniecając ogień 
między kominami kuchrnnymi I pow!:!tnł pożar gwalt.owny i 
okroimy. 11 011 jak drugi NNon sycił sic widokiem nh1zczącego 
żywiołu, i był już pewny, że zniszczy obraz cudowny Maryi, 
to .AntimvrnJe� dla Polski, a z nim i same Politkt, i zada 
)faryi cios śmiertelny. Ale nie przy15zło do tego. 00. Paulini 
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(,iCantlitlata PAULINI Delectus Cohors" - str. 134) zabrali 
się rączo do pracy, a owe Conclavia nie dozwoliły wnijść o
gniowi rlo wnetnrn. kaplicy. 1 odszedł znowu książe ..:icmuośd 
pokon:rny, pożar ten był ponowną dla niego kieską, a 1lla 
Mnryi i cbr1u�ściai1stwa nowym, świetnym tryumfem: 

Nec abs re Triumphales hos Igncs vocem 'i

lmmo fatidicas Toodas? 

Ad futuras anno vcrtentc exequias. compluribus iu 

Hungaria apud S a Ie n k i e  m en e Turcarum Mill i bus, 

cum Mag: Wezyro cresis: anticipam]o 

prrolucentes. 5u) (str. 137) 

Radujcie sic zatem Paulini,, woła Kochowski, z nowego 
zwycięstwa Maryi , raduj sit i ty Polsko, szanuj to • vrlut 
crelo clclapsum Palladium" (st1·. 147), i 

Cole huuc Montcm Patrin, 

& in eo Virginem Prresidem ,1enerarc. 

Adora Filium, cxora Mutrcm 

Vt sit PATRONA REGNI & TUTELAIUS POLONIAE, 

lbunt in melius, (o vM1iam) Res nostrre. 

In hac prrescrtim laborautis Patria: Crisi, 

Qure Domi discors, Foris Jangucsccus, vudiq; Jacrm 

Intern is Symptomatibus, Pxternis Factionihus, 

Barbarorum armis. 

Labefactata 1iessum it; pessumdataminuitur. (str 149). 

Módl się więc do Maryi : 

Ilia quippe 

In Xl.ĄZNENSl lmag:ine sa.nguineis lachrymis madem> s,), 

511) Bitwa pod S a I a 11 ke m (l n między 'l'urkami a An;;trya
kami zaszła d. 19 sierpnia r. 1691. Skończyła się klęskq dla 
Turków, poległ nawet sam wezyr W., l{ijprili Mustafa. 

s,) Ó cudownym obrazie księskim (Książ W., niedaleko 
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diluuium Crąe\}tissimi )Belli Polonis prresagijt. 
Ątmo CflRISTI 1648. 

Illa in ARENENS1 CRACOVI1E Er.t.ypo, 
insoliti sudoris gutt1s, Succorun! inuptionem prmmoustrauit 5'l), 

Anno CHRISTI 1655. 
Illi IOA�NES CASIMIRVS piane Ex Rex, 

creptmn Regnum dcuouct, deuotum recu1ierat, 
recuperntum dimittit Anno CH: 1656. 

Ilia in hoc CLARO :MOKTE Capi.is Polonas 
contra Inuj1�ores Hostes, plusquam Fortuna 

Equestris animnuit Anno CH: 1657. 
Illnest 

Qure radicata in Po pulo hoc facit; 
vt Polonia si\.!i.reredi�,� •. P},ius; " 

Et lila Patrona Polouire. (str. 151 -152), I � _.,I „ 
gdyż i za dawnych czasów: 

'( l .'J(1hfł' li:<:.• • f) (l fi· ?I'� I 'I 
,· i; �ppe ,&1,)ą..udab)lit((r, .qJj111 vcteres 1 ;P«?loni,, 
Patriu·m,1J.>re.ana. (Bogarodźica) in prrelia accincti, 

Sace1Timre Theotocos modulabantur. (str. 153). 
"/( f' ,. ,.,;.,, :, '•if ·,l;i\/ ,"Jl "· ,J! ff\"!• ,,, •,$ \• 

Szczegó!ni�,j;3izą,1 za�l
(Bfcść 9Ma,waj„Jµ�·.:i=..tJdow11,;imu pbrazowi 

w q.11,J*,tocho,"'lic I t�P,/P,1 Kr;w,�Wi'I�, nie/)płonio\}eµrn ,,-1ja.k si\l I to 
włq�nie �Wrr,cz�liiie ,1pO�l�"Pt q�a�ało. 111\l; zdąY,#j �-, gt4:1,- nigdzie 
tylu, pobożnych pielgrzymów nie spieszy, nigdzie niemasz ich 
tylu, 

Vt in CLARO MONTE qua{1;ioq; vua die ad 60. & 
/ • I ·.'"•p•\, .,,. ,. 'H! 

am11Hus Millia Hominum , deuotionis gratia 
-----.;ftw\7- "; �f,l ,11.,,,,,i'ł, j V'l' ,J 'I[ ,l �(I 
!Cie.chowa), 1kWry r.·,11648 kl'wi..1 plakat, wspominalfKochowski 
także na rpoczfl.tku Ogl"O(hl panici'iskiego i w Klimakt-traeh, pod 
rokiem 1648, I 18 i n. r ,·, 1 1 11.nH 

��) Porównaj jego Lil'yki polskie, II 36 (jak wyżćj 31). 
3 
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confluxisse viderimus �3) 

Non e Regno tantum nostro indigenarum , 

Sed e circnmiunctis Prouincijs conuenarum. {str. 154). 

Uczyll to i ty pielgrzymie, a 

Ego tecum adhunc i\'Iysticum lgnem recurrens, 

cum Magno Gentium Pat.riarcha suspirabo. 

Quomodo loquar ml Dominum meum cum sim pul11is & Ginis 

{Gea: 2. - str. 16!). 

Taka jest treść i układ wewnętrwy nieznanego dotych· 
czas dzieła Kochowskiego p. t. Rubus incombustus. W ten 
SlJOSÓb pojął rzecz Pwoję najpierwszy poeta i historyk drugićj 
polowy XVIl w., i tak ją przeprowadził. Obrazowi Często
chowskiemu, ocnloncmu szczęśliwie podc,ms pożaru, każe on 
widocznie odgrywać bardziej podrzędną rolę, a naprzód wysuwa 
siNlm obrazów innych , zawieszo1iych przYJJadkowo nn filarach 
w kaplicy, i przedstawinją.cych siedm różnych lajt•mnic i scc>n 
z żywota �bryi. Te odgrywają tu podług niego rolę ważniC'j· 
szą, te ratują kaplicę, te nie dozwalają szatanowi, czyhającemu 
na zgubę Maryi, przystępu do obrazu cudownego. Obraz sam 
więc nie ratuje się tu swoją własną , cudowną mocą, ale ra
tują ·go te inne obrar.y, . poeta ub!iżył tym sposobem mi 
mowoli Matce Częstochowskićj. Kochowski zamierzał tu wi
docznie, stworzyć jakiś niezwykły IJOemat, któryby gwałtowny 
pożar Cztstochowy i szczęśliwe ocalenie kaplicy uwiecznił był 
w pamięci narodu, a napisał natomiast książkę , która w "h 

częściach jest tylko nużącym, w tym · razie nawet budzrtcym 
niesmak i rozstrojenie, traktatem teologicznym, a w 1/3 ni
czćm więcej, jak tylko peanem radośnym „l o P a  e a n'\ jak 
sam po kilkakroć woła (str. 123 i J>.), r. powodu tak nieszczę
śliwego a mimo to szcięśliwego wydan1enia. A ponieważ w do-

·�3) Sześćdziesi:1� �ysięcy i więcej. Liczba nie jest wcale 
przesadi:ona. \V'edlug sprawozdai'1 urzędowych było r. b. na odpu· 
ście w Częstochowie, w dzieli Narodzenia N. P. llfaryi d. 8 
września, l 80.000 pobożnych. 
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datku przebrał wszystko w szatę zewnętrzną panegiryku, odjął 
na 11ozór utworowi swojemu wszelką wartośt'.;, i skazał go Sa
mochqc na zapomnie11ic. Styl bowiem i łacina są tu zaprawdę 
odstraszająle. Rubus incombustus nie jest napisany ani wier
szem , ani 1irozą zwykłą . ani prozą rymowaną, ale czćmś, 
coby można nazwać mieszaniną tego wszystkiego �4), i co za
raz na pierwsze wejrzenie przypomina inne tlzieło Kochow
skiego, wydany w r. I G72 Pamiętnik królowych polskich, 
Hy p o m n e m a  r cg i n aru m Po l o n i a e��I, o którym Za
łuski powiedział, że napisany jest �stylo lapid:irio" �6). Taka 
też jest i sama łacina: ud siedmiu boleści , że tak 11owićm, 
- poeta Uż}"Wa tu nawrt niekiedy wyrazów, których niema 
w żadnym słowniku zgoła, a które sobie sam, chociaż naj
niczręcznićj, utworzył. 

Lecz mniejsza o styl i język, można by Jiowiedzieć. W in
nyrh dr.iełoch faci(1skich Kochowskiego nie są one także lepsze, 
i już współcześni prawic pisar1.e, Gryphius )') i Lengnichr.8), 
wytykali mu : pierwszy „stylum sntis asJJcrum", drugi wyrazy 
wzięte �(·x nwdia et infima latinitate", a tak surowy krytyk 
j.,k Brnun )11), usprawiedliwinł go nawet z tćj strony, i znuwa� 
żył, że „pisał stylem, do uszu wieku swojego zastósowanym•. 
Ciekawszl!:n w każdym razie byłoby wyjaśnienie: co też mo
gło spowodować Kochowskiego do tego, że utworowi swemu 

$I) Pl11czą. się tu nawet miejscami zwroty, wziQte z Ilora• 
cego (n. p. Od. I 1): 

IOACHIM E'r ANNA PAREN'l'ES. 
Atauis editi Regibns. (str. 38). 

�)) 'fytnl dokładny podają: Bentkowski, Hist. lit., II 729, 
i Rz,1żewski w Studyach, I 38. 'l'ak go zapisał i Przyłęcki 
w Bibliografii swojćj (w rękop.), ale (loda! 11rzytem , że widział 
jeszc1.e inne Bypomnematu wydanie �7. o<lmiennym tytułem i bez 
roku�. Gdzie? nie powied1.ial. 

�6) Biblioteka historyków, 50. 
r.7) Dissertatio de scl'iptodbus sec. XV li. Li11Siae, 1710, 523. 
,9) Polnische Bibliothek. 'l'anuenberg, wo Vladislaus Jagyello 

die Crenzherren schlug, 1718. I 14. 
��) De scri11tor11m Poi. et Pmss. virt.ntibus et vitiis, 83. 

,. 
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dał tak dziwaczny układ , i zamiast ratować obraz jego wła· 

sną, cudowną mocą., kazał raczej pójść mu w pomoc siedmiu 
innym obrazom, które dla szatana, sprawcy pożaru, stały się 

twi<'rdzami niezdobytemi, o które się rozbiła jego moc i po

tęga. Czy jl'St jaka, można by zapytać, przyczyna, któraby 

choć jako tako Jln:emawiała na usprawil!dhwienie poety, i u

nit!winniała go choć w części w oczach naszych , że clic.1,c 

podnieść znaczenie cudownl'go obrazu, ubliżył mu raczej swo

im pomysłem? Przyczyna taka jest: 

Kochowski był gorący katolik, gorętszy nawet wiarą i 

podnioślt•jszy duchl'm , niż wszyscy współcześni mu pisarze 0u), 

ale był przytćm z gruntu zabobonny, i tak dobrze, jak wie

rr.yl w Boga w 'rrójcy jedynego, jak wierzył w Maryą , we 
wszystkie tajemnice jćj żywota i we wszystko, co kościoł do 

wierzenia podawał , wierzył także w k I i m a  k t e  r y i we 

wszystko, co się z tym zabobonem łączyło. 

Wiarn w klimnktery nie była wcale czćmś nier.wykłćm 

w owych cznśach w Europie. Niemcy już ua lat wiele przed 

Kochowskim pisali osobne dzieła o klimakterach 0•) i trakto

wali tę naukę JlO swojemu, chociaż nie byli jćj twórcami, 

gdyż wiara w klimaktery zrodziła się była jeszcze u starożyt

nych Egipcyan, a Grecy i Rr.ymianie łamali już sobie na 

piękne głowę nad nimi; - cały tajemniczy system Pytagorasa 

był niejako tylko zn;icznćm wyzyskaniem szerzonych o tym 

zabobonie wyobrażell. Wiarę tę zasadzauo mianowicie na przy

pisywaniu niektórym liczbom jakiegoś tajemniczego znaczenia. 

Pewne ltczby - tak utrzymywano - 1ianuj1i nad całym or

ganir.me�ll światowym, nad biegiem życia ludzi, zwierząt, ro

ślin, nad ich losami, i w ogóle nad wszystkićm. Takićm mi

stycz11ć111 znaczeniem zaszczycona była najbardzićj s i  ó d  e m

k a, jako złożona z dwóch liczb doskonałych: trójki i czwórki, 
albo z dwóch trójek i jcdyoki. Zauważano mianowicie, ie 

6°) Siemiet'1ski, Port.'l·. lit., I 94. 
61) Ranzovins (von Ra.nzow) Henr., De atrnis climact.ericis. 

Coloniae, 1585, 4. - Richter Greg. (p.\stor prntest.), Axiomata 
oeconomlca. Goslariae, 1615, 4. 
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każde lat siedem stanowią w życiu człowieka ważny jakiś 
moml'nt: w 7 roku kończy się wiek dziecięcy i zębowanie, 
w 14 rozpoczyna się młodzi116;,:zość, w 21 zarnsta brodA, 
w 28 przestaje człowiek róść, w 35 jest już m·ęszczyzną 
w calem tt1go słO\Yn znaczeniu , w 42 dochoclzi najwyższ<'go 
stopnia dosko11ałości i siły, w 49 sił}' te opuszczają go zwol
na , w 56 jest już stnrcem. a w 63 dochodzi zazwyczaj kresu 
życia, - umiera. Cilowiek zatem - powia,lano - stąpa w ży� 
ciu swojćm po siódemkach, jakhy po schodach, a że stopień 
w greckim języku nazywa się xV,ur1";, przezwano te Jata sió
demkowe: k I i m a  kler y c z  n y  m i, anni c 1 i m a c  te ri c i, 
tale.że h ebd o m a t i c i  albo s ep t e n a rii. Tak nazywano i 
wszystkie liczby, kt.óre powstawały z pomnożenia si'ódt•mki 
1n·zez jakąkolwiek talość , a z polslia zwano je u nas p o dej-
1' z a n e r.1 i "2), ponieważ li ryło się w 11kh coś ta}'mniczf'go, 
coś, to mogło wpmwdzie ciłowieknwi ohródć się na dobre, 
ale co wychodziło mu częśtićj t.da:c na zie, i czego się za. 
tćm strnk należało. Wpływ taki bowiem siódeml!i dostrzeżono 
i na zwierz�tach, na roślinach i t. p. Siódemka, 4 razy wzit;
ta, daje 28, a ta lic„ba stanowi właśnie peryod ksiyżycowy; 
siódemka, 3 rnzy wrn;ta, daje 21 , a tyle dni w hi.śnic potrze
buje liura i znaczna czt;ść innego ptactwa cło wysiedzenia jaj 
aż do wylilucia sifi) JJisklęcia. i t. d. Wszystkoto razem 
wzięte, a nie można było odmówić temu rzetelności pod wic
iu względami, stworzyło wiarę w klimaktery, wiarę w pano
wanie siódemki naci wszelkimi organizmami, a wiara ta przy
brała pod ręką a�trologów, nlchemików i innych tego rodzaju 
uczonych, prawdiiwie monstrnalne rozmiary i wyrodziła się 
z czasem po prostu w naukę o andronnd1 i banialukach. Za
stósowywano bowiem ten mniemany wpływ siódemki do wszy
stkiego w ogóle. Pmistwn i narody - tnk ut1·zym)·wa.110 -· u
legają takie tym klimnktcrom, n Rzym 11. p., młodzinn i 
mQszczyznn zn królów i konsulów. poc1.,1ł po !>iódmćj Int setni 

61t) Knapski, 'l'l1esam·11s, Rok podejrzany. - Linde, 
Słownik, klimakteryczny. 
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słabieć pod cesarzami i upaclł w końcu. Zastósowywano ten 

wpływ i do życia coiliiennego człowieka i zapomocą różnych 

kruczków i fołszywyrh zestawiCli algebrniczuych obliczano na

wet naprzód skrzętnie d n i  klimakteryczne czyli I c r a I n c 

w miesi:}cll, w których mogło się przytrafić każdemu jakieś 

licho lub nieszczęście f,;'), i w których przeto nie godziło sic 

rozpor.zyuać nic ważnego. Lelrnrw nawet z powołania respe

ktowali bardzo klimaktery 64), H posiadać 11. 11. rzeczy jakiejś 

siedem albo kilka razy po siedm sztuk, mieć w ogóle coś 
w liczbie siedem, było także niebezpicc.mćm, gdyż kto mógł 

zarę czyć, że nie ukrywa się poza niemi coś podejrzanego. 

Takie samo znaczenie tajemnicze przypisywa.no także 

d z  ie w i� t c e  i każdćj liczb1e, która powstawała 'I. pomnoże
nia dziewiątki przez jakąkolwiek całość. Liczba ta, jako zło

żona z trzech trójek, albo i dwóch czwórek i jedynki, miała 

także taką moc na wszelkie organizmy, i tworzyła także kli

maktery, które w szczególności nazywano z łaci(iska n o v e n  a

r i i albo z grecka e n n e a t  i c i. A już bardzo niebcz11ieczną 

stawała się ta liczba, gdy przyszło jój w stopniowaniu dal

szem zetknąć się z siódemką. To też 63, cr.yli liczba powstała 

z pomnożenia siódemki przez dziewiątkę, uchodziła za klimakter 

najniebezpieczniejszy, a rok 63 życia nazywano dlatego nw i e l-

63) Bystrzonowski S. ,J.. Informacya matematyczna rozumnie 

ciekawego Polaka. Lublin, 1743, 155 i nn.: Prognostyki z lat 
klimakterycznych i dni kl'ytyczuych. 

64) Compemlinm me<iicum na sześć traktatów rozdzielone 
(wydane pl'zez nieznanego z imienia i nazwiska lekarza z Lubli
na, zostającego w bliższych stósunkach z J'odziną Wyżyckicl1 i 
Źaboklickich). Lublin, 1703, kaJ'ta A

7
: Jest wiele takich, któ-

1·zy sobie lekce ważą lata klimakteryczne. Ja jednak, gclym o 
nich wiele czytał autorów poważnych, szeroko i gruntownie doW(I· 
<lz11cych , jako są szkodliwe i niebez11ieczne, trzymałem za rzecz 
vewną i miałem in J)raxi. że ile mi siQ chory jaki trafił niebez
pieczny. który albo li trudnością wyszedł z choroby, albo w 11ićj 
1lokonaf życia, zawszem sic pytał o Jata i (lochoifailem tego. że 
te choroby ciężkie i niebezvieczne trafiaty się nfLjczęścićj w lata.eh 
klimakterycznych. Kto chce, niech czyta o nich Clandinm De-01la· 
tum i inszych. 
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kim roki e m  klimakterycznym• albo takie klimakte

rem starców, ,,climacter se num•fi�), ponieważ głównie 

starcom stawał się niebezpiecznym, i przyprawiał ich o śmierć. 

6�) Richter, Axiom. oeconom., 42 i nn. - .A.ntor owego 
Compendium na s z eść traktatów 1·oz1lr.ielonego, które pótniPj 
.,z enorów typograficznych e xpurgowane", pomno:i.one i 11a s i e d  m 
traktatów rozdzielone, banlzo cz1,1sto było przedrukowywane w <lru
karni Jasnćj Góry Cztstochowskiej i imh:ićj, nazywa wielki rok 
klimakteryczny An d r o1l a s, jak go r-a Egi1JCyimami zwali ju:i. 
Grecy i Rzymianie , i dzieli w ogóle klimaktery na m n i ejs z e  
i w i ę k s z e. Dwojakie- pisze o n  I. c. - s ą  klirnakteryki: jedne 
mniejsze , 1lrugie większe. Mniejsze poczynaj,i się od sieclmiornkićj 
liczby, zowią się hebdomat.ici. Wkksze poczynaj,1, się od dziewię
ciorakiej liczby, 1.owią. się em1eat,ici albo decretorii. Między oboj
giem Sfl. różne gradnsy, niektóre bardzo niebezpieczne, kt.óre po
:1.nasz po krzyżykach przydanych, t. j. kędy jeden krzyżyk. zna
czy niebezpieczny gradus, kędy dwa, znaczy najniebezpieczniejszy. 

Kli ma.k t e r y k i  m n i e j s z e  o d  s i e d m i: 
Mały grndus Większy gradus 

7 70 
14 77 
21 t t 84 t t 
28 91 
35 98 
42 105 
49 112 
56tt 119 
63 t t 126. 

Kli ma.t e r y k i  w i ę k s z e  o<l d z i e w iąc i  n: 
Mały gradus Większy gradus 

9 72 t 
18 81 t 
27 t 90 
36 t 99 
45 IM 
54 t 17 
63 t t 12f'l. 

Nazywa się A n d r  o 11 n. s i przez 7 przez 9. 

"' pomienionych latach klimakterycznych r.na.czne bywa humor6w 
i postanowienia. ciała pomieszanie, ską1l chorobom różnym podlegać 
muszą., która, jeżeli natura będzie czerstwa , przełamie one , je• 
żeli zaS slab& , upadać musi. 
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W roku też tym życia ·- tak zapewniano - zeszły z tego 
świata najsławniejsze swego czasu zuakomitości: zeszedł Hab
nibal , Cicero, Mahomet, Luter, Melanchton, zcs:1,ła Maryn, 
m11tka Chrystusa, i t. d i t d., i W)'liczano je całymi szerc-
gami. 

Owoż tę wiarę w klimaktery, tak jak ona znana była 
wówczas, podzielał i nasz Kochowski, i tylko tćm różnił się 
od innych wyznawc6w klimakterów, że ich moc i działanie 
\lfzyPisywał woli Opatrzności i cały ten swój zabobon pfzc
stroit w pobożną szatę katolicką. Zdaniem Kochowskiego 6,;) 

Bóg, choć „utaił głęboko w górnym konsystorzu wyroki kró· 
lestw i fata ludzi�, przecirż zawsze ninszym sposobem' ;óbjawił 
mahiśkim niedościgłe Opatrzności swćj sekreta". 'A tym spo
sobem były właśnie klimnktery. Klimakterami zatćm czyli 
siódt'mkami przl!mawia Bóg do •ludzi i objawili im wolą swoję, 
i dla.trgo to - dodaje 67) - n dwa 'razy trzy z' jeduośćią zmie
szane zakrytą mocą. dokazują," a gdy siódfny liczby obrót 
przychodźi,r1rzńdk'ó'J w podmiesiecznyd1 rze�zflcli bez Odmiany". 

T� wia'nJ w panowanie klimakterów za wolą. Bożą od-
110:sił Kochowski tok do siebie, juk i do naroda całego. Po 
raz pierwszy' 'odezwała się ona w nim siluićj, >ł'o ile z pism 
jl·go dójść rl1ożna, w chwiJj clekcyi króla Michała. Wisznio
wiC'cki został' 'na tron wyniesiony całkiem niespodziewanie. 
Okoliczność la zastanowiła wielu, zaslanowila mocno i Ko
chowskiego. Wszak król Michał, to Piast, to kość '/. kości 
naszych, ii dotychczas kogo ntieliśmy na tronie"? B)'li Wazo
wie, - to nic Pólac)'. Był Stefan Batory, ó)'f1 Hen'/yk Wale
zy, - to nic Polacy. Byli Jagiellonowie, ,.dol>re nasienie�, 
fJowiada Koc�owski 68), lecz przysiedł na nich „klimakter nie
płodności� i z siódmym nast{lpc.:ą panować przcsth1i, a zresztą 
tukżc nie Polacy. Nic nnszcgo rodu była i Jach\Piga i Ludwik 
wę giersk. Ośtafoim prawdzi,,ym królem polskifrf• był Piast, 

,,•t ,, 

66) Psalmodya, XXVil 5 i 7. 
67) 'fmże, LO i 11. 
68} Trute, V 35. 
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Ka1.imierz W., a Polska po jego śmierci, "gdy się Piastowego 
koła przeznaczony obrót odprnwił, przyszła pod panowanie · 
obcych" "I), i pod panowaniem obcych mo11:1rchów „jak w wzy
słodzonćm wędzidle w nieznacznćj zostnwaln niewoli� :1

1

). A te
raz? Teraz zsyła nam Bóg Piasta, i powrócą zapewne czai-y 
Chrobr,,go, CZ;'lsy polskie, słowiniiskie. Wszak od jego 1:zą,clów 
i od czasu Jirz_ .. jęcia wiary chrześcimlskićj uiiływa już 700 lat, 
cały klimakter. - W tym sensie przywitał też wstępującego 
na tron Michała Kochowski, tak osobnym wierszem polskim, 
naJiisanym na pamiątkę jrgo koronacyi 71), jak i poważnym pa
negirykiem w jt;zyku łacińskim"'). r w jednym i w drugim u
waża go, i to nie dla zwykłl'go pJcl,lebstwa, za zesłai1ca Bo
żego, który zwiastuje dla Polski �.bliżanie si� ko(ica jednego 
klimakteru a nastawanie początku nowego. W tym też sensie 
napisał takie niebawem potćm dzieje panowania Jana Kru:i
micrza, najważniejsze swoje dzieło historyczne, a napisał je 
w dudm fatalistyczno pobożnym, nazwał je I{ I i m  :l k ter a
m i, i podzielił na lrzy czvści , z 'któr)'ch każda 1lo 7 lat, 

69} Psalmodya, V 29. 
'Ił) '.rmżetIX 6 
'1) Liryki polskie, IV 20: Muza s 1 o w i a i1 s k a na koro• 

nacyi Najjaśniejszego :Monarchy Michała, króla polskiego, W. ks. 
Jit.., etc. etc. Anno 1669. - Za��wnia tu mi�zy inncmi poeta: 

Na Kazimierzu*) krew Piastów ustaje , 
Gdy w obcą rękę Bóg to sceptrum daje, 
Na Kazimierzu**) postronni ustaną , 

Dzi w n,1 o d m i a n,l. 
�) Wielkim. *'J Jtrnie. 

7�) .Munus civile regi .Michai:ili oblatum. Crne.oviao, 1609.
N. p. na karcie D, verso: Revolutio aunorum, si penitins in
trospicias, magna in se arcana continere solet, ac rebus cuncLis 
ve\ut 01·bem qncndam inesse cernimus,' ut non solum 'tcmpornm 
cnrś11s, sed etiam l'erum moment!!., gyt"O qnodam Vcrtl\ntur. Hinc 
a n n os c l ima c t e1·ic0S tilcdque suspiciunt. Alii exactum saecn
lum quidpiam prospel'it.atis iii 'se coutincre <�l'llitrantuf:' 'quasi spa
tia aevi, velut' dimensis interstitiis pro(\igia virtutum , ant e.ontra, 
JDUndo praes�re soleant, JT 
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t. j. właśnie jeden klimakter objęła. Nic bez przyczyny bo· 
wiem trwało - w jego przekonaniu - panowanie tego króla 
lat 21 , t. j. trzy razy po siedm lat , czyli przez trzy klima
ktery. Była już w tćm taka woln i palec Boży, które miały 
Polsce oznajmić, że właśnie zbliża się dla nićj w zwykłym 
lat biegu chwila zwrotu, która ją przekształcić może 73). -

Wstąpienie na tron J:ma :n, także Pi,1sta, ugruntowało w Ko
chowskim jeszcze mocnićj tę wiarę w klimaktl'ry, i uczyniło 
go już zupełnym ich W)'Znawcą, tćm bardzićj, gtly król tcu 
odpowiedział i pod innym wzgltdcm jego oczekiwaniom, i za
da.wał Turkom , tym nieprzyjaciołom krzyża św, klęskę po 
klęsce, a poci Wiedniem poraiil ich na głowę. To też był on 
teraz przeświadcz.onJm zupełuie, że nowy dla Polski klima
kter już się zbli1.n, i jetlna tylko myśl trapiła go jeszcze. Od 
początku rządów Chrobrego okrągło licząc, upłynąć miało lat 
700, t. j. cały klimakter, dopiero mnićj więcćj około r. 1700, 
i w tym czasie w przeświadczeniu Kochowskiego miał nowy 
klimakter dla Polski dopiero właściwie wejść w życie, a 
Wiszoiowieeki i Sobieski byli tylko za1iowiedzią. jego bliską. 
Roku więc 1700 obawiał sit: z tćj 1irzyczyny, bo każdy kli
ma.kler jest zawsze klimakterem tylko, jest 1iodejrzanym, i 
mimo dobrej zapowiedzi może przynieść coś niepomyślnego. 
Jakot ostrzegał Polskę 7�): Ojczyzno! miej się na baczności. 
gdyż nic wiesz, ,,co cię w tej siódmej wypełnionego klimakte
ru setni czekać mot.c\ i dlatego „błagaj majestat Najwyż
szego, żebrząc jego hi.ski, aby te11 głównego klimakteru obrót. 
nie był dla ciebie w odmianę , ale w pomnożenie�. 

W ten sposób stósował on wpływ · klimakterów i do o

SQby swojćj, i gdy siQ zbliżył rok 63 życia jego, ten wielki 

7:c) Zapowiada on to mni�j wi� jni zaraz na ws�J)ie 110 
Klimakterów, I 3: Quae l1omin11m etiam rcgnorum et imperiornm 
vit.a. est: oriuntur, consurgnnt, florent: 1lonec ot·d i n a  ri o 1·evo
l11t i te m p o r i s  c u r s n  vali<lissima illa monarchiarum corpora. 
concntiantur , decrescantt1ue timdem, vel rnrsns a.'!surectura, vel 
penitus interitura. 

74) Psalmodya, XXVTI 18 i 26, 
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rok klimakteryczny w tyciu człowieka, ten klimakter starców, 
był pewny, że dla niego „już ostatnia godzina na zegarku do
cieka", i te Jnda dzieli �zejdzie z pola piclgrzymow11nia tego�. 
Pod wpływem więc tego wrażenia, widząc śmierć przed :<obit, 
którą wielki klimakter zawiesił nn<l nim , zebrał jeszcze rnz 
w:;zystkie swoje siły duchow1i, i jak niegd�·� Dawi1! JJOkutują
cy za grz<'chy, podnio5łą prozą biblijną napisnł - Ps a 1 m o
d y  ą, m1jwit;;kszy swój utwor poetyczny 7"1. Składa też w nićj, 
pomny na swój termin ostatni 76) i "gotując się na straszny 
trybunał Boski\ najprzód wyznanie niepojętej Wszechmocno
ści Hoskiej r·l Prosi potem Boga, ażeby w nim ,,,zhudził 
skruchę prawdziwą za grzechy 76), i dziękuj� mu, że dozwala 
grzesznikom uciekać się także do P. Maryi 7�). Wyznaje clAlój 
przed nim winy swoje 80), czyni dobrowolną popełnionych grze
chów spowiedź 81) ,  dziękuje mu za wszelkie dobrodziejstwa 8�), 
nawet zn dolegliwości oji;owskicgo nawiedzenia 83), i rozst.Aje 
się ze wszystkimi swoimi ideałami i marzeniami. Składa za
tćm Bogu dzięki za szczęśliwą elekcyą Piasta Wiswiowieckie
go, który panowaniu obcych monarchów koniec położył s�), 

7�) Rzążewski, Stmlya., I 6 i nn., doszedł przez zestawie· 
nie różnych dat i szczegółów, że Kochowski urodził się około r. 
1630, nie w r. 1633, jak powszechnie twierdzą. Psałmodyą zaś 
napisał. jak na. tytnle oświa1lczyl (ob. Przy1latek), r. 1693, t. j. 
właśnie w 63 roku życia swego. 

76) Psa.lmodya, XVII: Ostatniego termin n wzmianka. 
77) '!'mże, I: Wyznanie nicpojQtćj W.�zechmocności Boskićj. 
7&) '!'mże, II: ,vestchnienie do P. Boga na powstanie z grze-

chu pramb:iwe. 
79) 'fmże, XVI: Za ucieczkę gT1.es;mych, Pannę Przenaj-

świętszq, dzięka. 
80) Tm;>.e, IIT: Wy1.nanie winy pokutującego człowieka. 
81) '.l'mże, XII: Dobrowolna popełnionych występków spowiedź. 
�·;) 1'mże, IV : Dzięk:l. Opatrznośei wieeznój za. sztnkę elile-

ba, - XX: Dzięka. 1>l'ywatna 1.a. dobrodziej!ltwa. Hoskie. • XXVIII : 
Za (lomowc dobrodziejstwa d1.i�ka. 

11·') 'rmże, XXXIII: Dzi')kn. za llole,zliwości ojeowskiego 
na.wiedzenia. 

u) •rmże, IX: Szcz�śliwą ele,kcyą in Anno 1672 p1·zezna• 
czeniu Boskiemu przypisujący. 
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również za wszelkie inne dobrodziejstwa nad koroną polską 8-�). 
i po kilkakroć za zwycięstwo pod Wiedniem 86), Ostrzega na
stępnie Polskę przed zbliżającym się dla niej klimakterem 
nowym '11), przedstawia jćj uwziętość na nią nieprzyjaciół po
:;tronnych 86), lamentuje rrizcm z kościołem na inwazyą ture
cką 89), upomina dyssyclcntów w wierze'°}, zrywających sej
my 91), burzących elckcyc 9i), i w ogólności nieszczerych i o
błudnych współobywateli 9·1). Jako prawy katolik poleca przy
tćm gorąco ubogich i utrapionych łasce i opiece możnych 9t), 
gołlzi się ze swojćm sumieniem 9-�), apeluje wreszcie jeszcze 
rnz do miłosierdzia Bożego 90), a w kollcu żegna się z tym 

8�) Psa.lmotlya, V: Dobrodziejstwa Boskie na1l koroną pol
skit wylicza. - XXXVI: Wyznanie opieki "Boskiej nad koroną 
polską zawsze, ale mianowicie t-Orn.z poJezas walnej wojny tnreckićj. 

86) Wyprawie wieder'iskifj , w którćj brat ndzin..t, poświęca 
Kochowski kilka Psalm6w: - XXII: Na wyjez<lutm pod Wie
(le1i Naijaśniejszcmu ,fonowi ITI, kro.iłowi J)Olskiemn , pnnu milo
śeiwem11. - XXIII: Za wyjcżdbiącym panem lmlu pospolitego 
votum. - XXIV: Pamiątka odsieczy, Wiedniowi danej R. P. 
1633 dnia l3 Septembra. - XXV: Na ws�pny bój wojsk 
clu·ześeial1skieh z 'l'urczynem. - XXVI: Pienie wdr.ięcznośei za 
r.wyeięstwo wie1leiiskic. - XXX: Cesanm. JegomoAci r, królem 
Jegomością polskim powitanic.-XXXI: Potrzebę parka1'1ską r, 'l'ur
kami prr.ypomina. - XXXII: \\7yjście wojsk polskich r, Węgier. 

8� Psalmodya, XXVTI: Nii rcwolncye pa.listw w klimakte
rykach. 

88) Tmże, XIV: Korona polska uwziętość ua się niepl'zyja
ciół wylicza. 

8') 'rmże, XV: Lament kościoła Bożego na inwazyą tu-
reckiJ. 

uo) 'fmże , VI: Do rlyssy(lentów w wierze. 
91) Tmże, XI: Na mieszania i rozt·ywania sejmów. 
9 !) •rmże, VII : Praktykom i konkurencyom na elekcyach 

aplikowanJ. 
9�) Tmże, XVIlI: Na miejscu sprawiedliwości nieszcze!'ość 

i obludA. 
94) Tmże, XIX: Ponęta do miłosierdzia nad ubogim i u

trapionym. 
'$) Tmi.e, XXIX: Sumienie tysiąc świa1lkOw. 
96) Tmt.e, XXXIV : Do miłosiernego Pana. w utrapieniu 

apelacya. 
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światem, pisze testameut 117): i „w ręce Boga poleca ducha 
swego". 

Kochowski nie umarł wpraw1hic w 63 roku życia. ten , 
klimakter wielki przeszedł dla niego szczęśliwie jakoś, i żył 
jeszcze potem sześć lat, a nawet doznać musiał niemiłe_go 
l'Ozczarowania, gdy po śmierci Jana Sobieskiego w r. 1696 
nie dostał się na tron opróżniouy - Piast, królewicz Jakub, 
za którym przemawiał 98), lecz znowu obcy mona1·cha, August 
saski. Ale ta okoliczność, że rok 63, ten wielki klimakter, 
tak silne wyw:trł na nim wrażenie , jest właśnie dla nas do
wodem, jak głęboko w sereu i w przekonaniu jego była u
gruntowana wiara w klimaktery, wiara w tajemniczą moc sió
demki i w jej panowanie za wolą Bożą nad wszystkiem 
w ogólności. 

Owoż, wracając tt•raz do rzeczy, zastó�ował Kochowski 
całkiem po prostu tę wiarę swoję w klimaktery i do ulwom 
Ru bus incombustus. Owe obrazy w liczbie siedem, przedsta
wiające różne tajemnice i stniy z żywota Maryi, były zawie
szone w kaplicy cnłki<'m prz) pndkowo tylko, gdyż oprócz nich 

-inndiodziły się tam jeszcze inne obrazy i malowidła Ale dlt1 
Kochow„kir.go, ponieważ obrazów, odnoszących si\l do życia 
Maryi, a o te głównie chodzić mu mogło, było tam tylko 
siedem, nie był to zwykły przypadek, letz była jnż w tern 

taka wola Boża, był w tem już palce Boży. Wyraźuic też o
świmkzył pielgrzymowi , wprowadiaj;ic go do kaplicy: zoba· 
c·1.1sz tam JH·zybytck , dom, 

Quam, Sapie11ti1t <tdificauit sil,i: cx�ci1.dcns Culu1111111s septcm 

Vt ex tc r n a r i o  & quaclr o p ar im p ar co n s t i t u e n s, 

Vnionn Hyposl..1ticn l)iuinit.atem Hum;1nitati iungeret. 

[(st, 15). 

Nic tc:i: usobliwcg(J, :i:e l{ochowskic1JJu w cl1wili, gdy Sil} za. 

�7) Psalmodya, XXXV: 'l'estament katolicki. 
��) Kotmi.an A. E., Wyci11p;i piotrkowickie, 57 i nn. -

Rzitżewski, Suidya, I 3 l i 123. 
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Lrul do nnpisania Rubusa I przypomniała się cała tajemnicza 

władza siódemki, i że pod wpływem swćj g:łębukićj wiary 

w klinmktery dal Hubusowi tak dziwaczny ukllld, usunął wię 
cćj na bok sam obraz cudowny, skazał go na rolę bardzićj 

bierną, a kazał natomiast ratownć jego i kaplicę tym innym 

obrazom, tworzącym razem klimakter. Podług naszych W)'O 

brateń i pojęć, nawet gdybyśmy tnkżc chcieli przypisać sió

demce tnką moc tajemniczą, nie byłąb)' ta okolirzność prze

cież jeszcze całkiem wystarczającą do skazywania w tym razie 

obrazu cudownego na rolę więcćj podrzędną., ale dla l{ochow

skiego wystarczało to, a w każdym razie przynajmnićj choć 

częściowo usprawiedliwia go w oczach naszych. 

Lecz uie tylko, że cały ukłarl Ru busa nastąpił i wyko

unny został pod \\pływem winry w klimaktery, Kochowski 

w dodatku w niektórych miejscach dzieła tego wy1iowiedział 

wiarę swoję w tt'n zabobon jeszcze dobitnie�. I tak w Concla

ve VII, poświęconćm rozmyślnniu o \Vuiebowzięciu Maryi, 

wypadło mu wspomnieć o roku, w którym to nastąpiło. Kif'dy 

Marya do nieba widętą została , to uiewiadomo jest i diisiaj 

dokładnie. Wt'dlug jednych stać się to mogło w 64 roku jćj 

.żyda, według innych dopiero w r. 65. Wierzący w:,;zal(że 

w klimaktery upewniali, że nastąpiło to niechybnie w roku 

jćj 63 , t. j. gdy się dla nićj zbliżył jćj wielki rok klimakte

ryczny. Przeświadczenie to podzielał naturalnie także Kochow

s'.;i, i zapewnia dla. tego: 

Completis namq; s ept c m  No u c n a rtjs 

1Eque No u e m  S e pte u a r i j s  

C l  i m a  eter i c o  simul & E n  n e a  tic o retatis anno, 

Humanis cxcmpta est 

Jn Climacterc Oolorum suorum SyMJ1Sim cx1irimcns: 

In Enueadc, Octo llcatitudinum Numcrum complcns, 

quibus v11itatcm siugularissimam addidit, 

quall'nus VIRGO DEIPARA est, 

R'c'fugium f'cccatorum. 
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Sic Terris cmigrauit Anno ..Etatis S exa g e s i m o  Te r ti o  
((stc. 110). 

A w innem miejscu , przy końcu już, gdzie nawołuje 
naród, ażeby się uciekał do Bogarodzicy, a zwłaszcza do 
Matki Czę�tochowskiój, tego Krzaku niespłonionego, taki zwrot 
daje wołaniu swemu: 

Ad Creatorem, immo visibilem in RYBO DEVM, recurramus. 
Nec is frustra dcsignari numero vo\uit 

Ynitaten; in Trinitate, & Trinitatem in Vnitatc concludens. 
Vt grandia in Numeris My�teria ost.enderet. 

Pncsertim in S e p t e n a rio, Arcana Regnorum, 
& Pcriodos cnodante. 

Is qnipp<' Temporis Nodus, ex p a r i  & i m p a r i  conflatus 
Per renolutioncs C l i mnct e r i c a s, 

Semper mutationis vel suspcctus, vrl obnoxius fuit :id1•0: 
vt Dominatori Orbis Augu::;to, 

forrnidinem nisi translapsus incutcn·t. Sucton: 
Neq; nobis sine metu. 

Nisi Numen, in cuius mnnu, 
omnium Fata Regnorum , propitium Fauet 

Vt sicut a Crelo Fidei Lumen, & Diutlematis decus, 
Anno CH: 1002 sub BOLESLAO CHROBRI accepimus, 

Poloni. 
Sic eodem C l imact er c  p e r  scp t e m  C c n t e n a r i o, 

in hreui explcndo , 
Frlicilcr 

Suh Srrenissimo JOANNE TEHTIO euoluti. 
(Quod prrolisci11e cloquar ?) 

Aquilm Sarmatine 1111nisqu:u11 deplumatm pcnnas, 
re11a�ci videamus. (�lr. 150-151) 
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Takie więc są: treść Ru busa. jego układ i przeprowa
dzenie, a zarazem przyczyna, którn spowodowała autora do 
dnnia całemu utworowi tak dziwacznego na pozór układu. 

Na zakończenie jrdnakowoż wy1iada mi się jeszcw 11· 
sprnwiedliwić z jednćj rzeczy. Mógłby kto teraz właśnie za
rzucić: a skącl pewność, że ten RubuH incombustus, jakefo1y 
go tu poznali, jest płodem Kochowskiego, a me kogo innego 
przypadkowo? Wszak dzieło to wyszło całkiem bezimiennie. 
nawet bez wyrażonego roku na karcie tytułowćj , a ponieważ 
było drukowane u Mikołaja Aleximdra Scbedla, którego dru
karnia istniała w Krakowie jeszcze na początku XVIII w.''), 
mogło się było pojawić nawet już po śmierci Kr,cbowskicgo 
Gdzież więc dowód matcryaluy, usuwająq• stanowczo wszelką 
wątpliwość, że autorem jego jt•st Kochowski, i że wyszło 
rzeczywiście w czasie owego dziesit1ciolecia między r. 1688-
1698, t. j. między wydaniem Kli1n,ikteru Ugo a lllgu. Może 
to praca którego innl'go pisarza, a to wszystko, co się tu o 
Rubusic powiedziało, jest tylko nacii1gniętćm? 

Wprawdzie moż11aby na ten zarzut odpowiedzieć: Not 
Hubus incombustus , taki jci;t tytuł w skróceniu utworu tego, 
i tuk go przytacza Kocl1owski w przedmowie do lllgo Kli
makteru , a nic znamy żadnego zgoła phmrza z oweg:n czasu, 
któryby Uył wydał bczindcuuic dzieło µod tym tytułem. Zre
sztą samo wydarzenie, s11alenic Si\) klasztoru Jasnogórskiego, 
nicszczcśd1·, które w1irawdzic bcz.1Jośrednio dotkuęlo tylko 
Pauliuów, ale które także przy tćm wszystkićm odbiło się 
głośnćm echem w całym nar('(lzic. Kod1owski, jak to zauwa
żali już Sicmiclrnki 100J i Htążewski rn1), nic poniinął w swoim 
czasif! żadnego wypadku znaczniejszego, _ ażeby o nim nic 
wspolllnicć. i nic uczcić go osobnym rymem lub pismem. 
A gdzież jest w jc•go pracach jaki inny, choćby uajmnicjszy 
ślad o tym pożarze Cztstochowy? Ou , taki żarliW)' wielbiciel 

11,) B.mdtkie, l�ist dn1k., I 307. 
1110) Portr. lit, I 81. 
101) Stndya, I 52. 
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Maryi, miałby był to ,vy�arzcnic pominąć milczeniem? Wre
szcie te klimaktery, które w tak dziwaczny sposób powtórzily 
sit;) tu w Rubusic. Nic znamy pis:m:a z owych czasów, który
by tak mocno wierzył w ten zabobon, i tak otwę.rcic propa
gował go w narodzie. 

Ale jest zresztą i taki dowód matci-yalny, który już. 
wszelką wąt1>liwość co do autorstwa tego Rubusa usuwa, a 
zarazem całkiem pozytywnie określa rok, kiedy go Kochowski 
napisał i wydrukował, i żałować bardzo trzeba tak w intere
sie samego Kochowskiego, jak w interesie sumiennej zresztą 
i gruntownej monografii Rzążewskiego o jego życiu i pismach, 
te na dowód ten, wypowiedziany już 27 lat temu, nic zwró
cili bibliografowie n:isi żadnej uwagi, i pomiu�li go zupełnem 
milczeniem 

Klasztor Jasnogórski 'spalił się w lipcu r. 1690. Ko
chowski wsznkże nie zabrał się zaraz w pierwszej chwili do 
uwiecznienia tego wydarzenia. Wspomina 011 w jednćm miej
scu Rubusa, jnkeśmy słyszeli, o bitwie pod Salankemen, klóra 
stoczona była dnia 19 siel'pniu 1691 r. W każdym więc razie 
mógł wykm'iczyć Rubus dopiero w zimie r. 1691, gdyż bądf. 
co bądź jest to praca dosyć obszerna i obejmuje. Jlrawie 21 
arkuszy druku. Dzieło musiało potem p1;zejść cenzurę ducho
wną i pójść pod prasę, co przy ówczesnej manipulncyi nie 
szło tak prędko Całkiem gotowćm też było ono dopiero 

w październiku r. 1693, i 11rzedcws7.ystkićm pierws1.y jego e
xemplnrz J>Oslał teraz Kochowski oo Pn\ilinom w Częstocho
wie. Ten exl'mplarz pn�echowuje się w i}ibliotecP. C1.ęstochow
skićj do dziś dnia , a z nim rnzem i własnoręczny list Ko
chowskiego, 1rnpisany przy tćj sposobności do prowincyała 
Paulinów. W cxemplarw tym oglądał to dziełu Michał Belil1-
ski , gdy w r. 1846 CzęstQchowę zwiC'dzał. Wsnomina tei o 
niem w swojćj Pie l g r z y m c e  d o  C z ę s t o c h o w y  •02)1 

"'�) Piclgr7.ymlrn do Jas11� Góry w Częstochowie, odbyta 
p1·zez P•ltnika XIX wicku i wydana z t'flkopisu pr7.ez AUchala 
Balu'1skiego. Warszawa, 1846, w 8cc, str. il, 433 i 8 nl., 
:t litogi-afiami. 
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podaje w całości prawie jego tytuł, n �chcąc się przyczynić 
w czćm do biografii Korliowskiego. nader mało dotąd wanćj, 
umieszcza z przyjemno�cią�. jak się wyraża, list jego do pro
wincynła. List ten brzmi 103): 

„Mnie Wielce Mści Księże Prowincyale Jasnogórski 
a l\iój Wielce �fości Panie i Przyjacielu 1 

„Kiedy WMMW. Panowie na<lrujnowaoą. przez ogień 
Jasnćj Góry bazylikę niemałą. pracą i .kosztem wielkim re
parujecie: wite też i ja, 1foczuwając się micscu świętemu 
był: obligowanym, ad OJJUS concurro, i czćm mogę, mój o
bowii1zek przeciwko Matce Bożć.i W)'Świaclczam. Wydawszy 
pewny skrypt, już facultate ordi1Jaria aprobowany, ad pe· 
rcnnem tanti casus memoriam, on i sam siebie z nim ad 
pedes Matki Boskićj rzucam, i pokornie lichy podarek 
przez ręce WMP S0nctissimac Dei Gcnitrici i daje i odda
je, i żebyś go WMWP. juko gospodurz micsrn świctego zn 
wdzicczne przyJiić rncr.ył, wielce upraszam. Miafomci był 
:$am cum hoc h>vidcusi scripto na Jasnćj Górze comparerc, 
ale że moic już 1w szóst.1 nicd:dcl\l zie ztlrnwic lccto affi
xit, dlatego prze/. l'\jCC syna mego tę papierowi! ofcrti; Panu 
Bogu memu oddaj\), który bardr.ićj ad intcntioncm offeren
tis, qunm quantitatcm oblati respiccrc so\et Prtyjmijcież 
tedy WMM. Panowie tg lichą lukubrncyą za wdzięcz!le , a 
mnie przed Pauem Bogiem nic rnczcie grzesznego zapomi
nać, gdyż się i ja na zawsze odzywam 

Adm. Rndae Paternitatis 
życzliW)'lll i uniżonym 

sługą 
Kochowski Wcspazyan z Kochowa mp. 

W Golcniowach die 22 Octobr. A. O. 1693. 

1u3) Ba.lirlski M., Pielgrzymka. do C1.QStochowy, 324-326. 
- 'l'ytul Rubns.1. całkiem dobrze poda.je Ba.lii1ski: .Rnbus incom
bustus, SSma Virgo Deipam Mada, it.enun in Monte Ciaro C1.e
stochovienHi pel' fortuitum incentl.inm A.uno Christi 1690 mensis 
Julii die 16 igue illaesus. - Pomylił sii; tylko w okr�śleniu 
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SzC%egóły te bardzo ważne o Rubus1e i o Kochowskim, 
przytoczone przez Michała Balińskiego, przeszły jednakowoż 
całkiem niespostrzeżone, nikt zgoła nie zwrócił na nie uwagi, 
nic znał ich S0bicszczai1ski, nie znał naturalnie i Rząiewski, 
a nicznalazlszy Rubusa w żadnej bibliotece warszawskiej i 
przekonawszy się ze wszystkich wzmianek o nim, że żaden 
z bibliografów nie miał go w rękach, zrobił tak śmiałą a 
niedosyć krytycznie usprawiedliwioną o tern dziele hipotez{) 
Ale t.akito już niewdzięczny los był i dla Michała Balińskiew 
go. Jego Pielgrzymka do Częstochowy jest najlepszym i naj
dokładniejszym opisem tego miejsca tak pod względem histo
rycznym jak archeologicznym, i żadne z najnowszych dzieł, 
traktujących o Częstochowie, a takich dzieł mamy bardzo 
wicie, ani w części nawet skromnej wyrównać mu nie może. 
A mimo to jaki los je spotkał? Pisma wa1·szawskie ogłosiły 
w maju r. 1846, że druk dzieła M. Balil1skiegc. p. n. Piel
g1·żymka do Częstochowy jest już nn ukollczcnin 10�), a w pa
ździerniku tegoż roku dały znać, że już wyszło z pod prasy 
i jest w handlu księgarskim 1°:.,. A tymczasem co się stało·( 
- W dwa lata późnićj r. 1848 zwiedzał Częstochowę Helle· 
niusz {Iwanowski), a Paulini skarżyli się przed nim, źe nie
dawno zwiedzał ich klaszto1· Balilrnki, i obiecał im napisać 
historyą Częstochowy. ale tego dotychczas nic uczynił. Hellc
niusz sam także nie wiedział, że dzieło Balińskiego już exy
stujc, i radził Paulinom, że najlcpiój zrobią, gdy sami tę hi· 
storyą napiszą. Hellcniusz nic wiedział nic o dziele Balii'1-
skiego jesztze w r. 1852 nawet, gdy sil'J zabrał do napisaniu 
swojej Pie l g r z ymk i na Jrisną Gó rl'J, i w dobrćj wierze 
powtórzył w niej żale Paulinów 106). Z pisarzów, którzy sic 

bliższem treści dzieła, nazywając je �książcczk:1 opis1tjącą ten po 
żar", gdyż opisaniem pożaru we wlaściwćrn tego stowa znaczeniu 
Rubus nie jest. 

•01) Biblioteka warszawska, r. 1846, Il 446. 
,o�) Tmżc, IV 224. 
'"6) Hellcniusz, llatka Boska Czestochowska, pamiątka. z piel· 

grzymki odbytej r. 1848. Paryż, 1852, str. 46: Niedawno p. 
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zajmywali Czgstochową, skorzystał z Balińskiego w ogóle tyl
ko jeden - Józef Lompa. Jego Prz e w o d ni k  d l a  o d w i e

d zując y ch C zi;is t o ch o w ę, który wyszedł w Wai·szawic 
r. 1860, jest też tylko kompilacyą dzicht Balii1sk1ego, jak to 

sam Lompa w przedmowie do czytelnika oświmlczył. Za Ba

lii1skim wylicza on też zaraz we wstępie dzieła, traktujące o 
Częstochowie: a między temi także i l{ochowskicgo Rubus 

incombustus 107). Ale i ta, (JOWt6rzo11a przez Lompę z Baliń
skiego wzmianka, pl'zeszfa nil•spostrzeżona, a do dnia dzi
siejszego nie umiał ;l;rul<'n z bibliografów i historyografów na
szych powiedzieć o Rubusie: ani czy wyszedł rzeczywiście, ani 
co w sobie zawiera!. 

Uichal Bali1iski był w C1,�Atochowie i wiele si� dowiadywał i 
przypatrywał: JJl'zyrzekl ksks. Paulinom na.pisać histo1·y:1 tel!O 
miejsea; czekają oni nil. u,, a p't·z}•tem maj,1 zamiar sami o tym 
niebieskim zamku napisać. 'l'o byłoby najlepsze i najprawdziwsze. 

1117) Przewodnik dokładny <lla odwiedimjl1cych świt,>to, od 
wieków cudami slyn,100 micj�ce w obrnzie N(Ljświętszćj Panny 
]l[aryi na Jasnćj GOrze w Cz1;stochowie, zebr:my przez Józefa. 
Lompę, członka kol'espondeuta 'l'owan1ystwa. rolniczego w królestwie 
poM.:ićm. Wa.rszawa 1860, w See. str. XII, 99 i J ni., z ry
cinami.-'l'ytul Rnb11sa podaje 11a str Xl: tylko z bl!;dami przc
d,rukowal go: Yc$pasian Kochowski, Rnbus incombm;tns SSma Virgo 
T>eipara Mnriac itet'lun iu Moute Claio Czest-ochovieusi 1690. 



PRZYDA1'EK. 

Psalmotlyą Oll!:znkal był pierwszy w na!lzym wieku Samuel 
Bogumił Linde. J.lię(fay pismami polskiemi, których nżywal do 
Słownika (wyszedł po raz pierwszy w r. 1807-1814\ ,przytac:za 
on ją w skt·óceuin po dwakroć, ....c.. raz pod Kochowskim: P!lal
m o d y a  {a n o  ny m e) .  1695, 4 w C z ęst o c h o w i e, - drugi 
raz pod Psalmodyą: P s a l m o d y a, 4 t o  w i e r s z  p r z ez K o
chow s k i e g o. Nazwanie jej w tóm drugiem miejscu �wierBzem", 
polegało na zwykłej pomyłce, którą można było łatwo sprnwdzić 
i sprostować, gdyż Linde przytoczył w Slownikn prawie trzecią 
cześc Psalmodyi w przykładach. Odkrycie wszak.ie Lindego · i 
zrobiony przez niego 11żytek pnrnszły niespostrzeżone , a do r. 
1859 nikt o Psalmodyi nie umiał nic powiedi:ieć, ani kiedy 
wyszła, ani gdzie drukowaną byfa, ani co ·w sobię zawierała. 
,v roku tym O(lsznkal ją dopiero znown 'furowski i przedrnkowa.1 
w Biblioteee polskićj Na exemplarzn jednak, z którego przedruk 
uskutecznił, nie było wyużollego miejsca druku, g<lzie wyszła. 
Siemier'1ski (Pol'tr. lit., I 94) zanwri.żyl więc na to, że tylko raz 
zdarzyło mu f'ię wi1lzieć exemplarz Ulgo dzieła in 4t.o, i Mu dm· 
kom:rny był, jak sądzi. w Czostoehowie. Od tego też czasu jedni, 
trzymaj11c sio Turowskiego, not1tią dzisiaj ty!J.:o , że Psalmodya 
wyszła l'. 1695, dJ'udzy zaś (Łnkasr.ewicz. Pismiennictwo, wyd. 
)foie, 237. - ·&zążewski, Stndya, I 40), i1lą.e za Siemiei'1skim, 
utrzymują z zastrzeżeniem, że drukowaną była prawdopodobnie 
w Częst.ochowie, przyczem ani je(lni anł 1lrndzy nie podają ża
dnych innych o niej szczególriw bibliogra'fieznyeh. - Exem11Iarz 
tej Psalmodyi , pięknie zachowan_y i cały, posiada od dawna hi· 
blioteka im. Qs3oli1\skich pO'l J,. Inw. 17.463. Tytnl j�j brzmi: 
'l'1·ihnt n a l e ż yt y  wclz iiJe z no:iei wszystkiego clobrego dawcy 
Panu i Bogn, a l b o  P s a l m o(ly a p o l s k a, za dobrodziejstwa 
Boskie dziękufo;a. Przez jedlW najliż;,zi\ kreaturę R o k u  P. 1693 
na.p i s a na, a. 110 druku podana Roku Par'1skicgo 1695, w llrukarni 
.Tasnój Góry Cz�stochowskiCj. Format in 4to. (\l'nk. antykwą, Sigu. 
A-N

3
, Stl'On (opl'ócz tytnln) 105 i 2 nl. Na odwrotnćj stronie 

karty tytułowej Aprobata.. podpisana. przez ks. Franciszka Prze· 
woskiego (ld. : in Praepositurn. s. Flol'iani ad Cl'acoviam, die 26 
Januarij Anno Domini 1695, - Na (lwóch str. ni. przy końcu 
jest dłuższy wiersz lacii'iski (w dwóch kolumnach), którego Tu-
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row,;ki nie przedrnkowllł, gdyt w exernplan:o jego prawdopodobnie 
sie �ie :r.najdywal. Kładę go tu w całości: 

E x p l i c i t  

Prosa Exeitatoria 

Ad gnaviter gel'endnm helium a CłLristianis contra Tnrcom. 

Fausta salve dies anni, 

Qua ca.suri Ottomani 

Imminet exitinm; 

Dum extreml\ claaes Tnrcae, 

Et ruina gcntis spurcae 

Provocat ad gandinm. 

Ecclesia, mater snrge, 

Cuuet.abundos tuos nrgo 

Biza11ti ad inferias. 

Jam nntat Urbs scxticollis, 

Jam Babylon tantae molis 

Vocat ad exeqnias. 

Aude terra, aude mare! 

Injurias vindicare 

Ex hoc orbis latrom:,. 

Cnr Europa. segnis sedes, 

.A.d rumpendos IJOs com11cdes 

Fol'tes tuos dispone. 

Graeeia qnid marces ita '! 

Cłr:wi ,jugo eosopita 

,Jam nunc expergiscere. 

Vibra ferrnm , tolle manus. 

Ecce! ca dit jam tyrannus, 

Qui te pressit misere. 
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.Tura olim orbi dabas, 

Et Caesarum sedes stabas 

Alta, poteus, inclyta. 

Non abjecta velut lutum, 

Fa.eta Turcis in tributum, 

Nomiuisque oblita. 

Quin et gentes jugo pessae, 

Cur differtis nunc adesse 

Thraces, Daci, Bulgati , 

Macedones , Epirotae, 

Et Slavorum stirpes totae, 

J,[ancipia Barbari. 

Dalmataeque ac I!Hrij, 

Nonne pudet opprobdj 

Illud germen nobile : 

Ac illustre multis bellis, 

'l'unarum stirpis imbellis 

Jngum pati sorvile. 

Ma.cti gentes, jam vos prope 

Circa Haemnm ac Rllodope 

Insonat littus maris ; 

Stant acies , fulgent signa , 

Favet belli sors benigna 

Armis Magu.i Caesaris. 

Vicarius ad haec Obrlati, 

Servitute ex hae trlsti 

Uti vobis succurrat, 

Pandit crucis en t1·ophaenm , 

Et vincere hostem eum, 

Usque quaque procru'at. 
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Quod si haec non movent satis, 

Neque amor libertatis 

�nµs os.t vqbis CcUrae: 

Saltem sacra , sąltem fides, 
In ha11 armet Eumenides 

Et e.µtprem ptElWHll'Jl,e. 

Sileµ,t isti. Ergo 1»el 

Cons,urgite Europa.ei 
In _prolem Izmaelis. 

Fata volunt , monent astra , 
Exscidenda l1ostis ca.jtra , 

Imo Deus de coelis. 

Dum Furijs saevis acti, 

Et i�ternis turbis fracti, 
Collidunt ad inviccm. 

Instandurn. His dictum vere, 
.Jam posiłjam immiuere 

Sucurim ad radicem. 

Hunc indicant et scripturae, 

Gravem casum rniturae 

Tyranidis Turcarum : 
Quod everso grand! throno, 

Fauąto 1tfartis sub Trigono 

C�et B;ircus Capro.mm 

Cadet praedo pejor Caco, 
Et sanguinis vorax dra.co 

Genus agat servile. 
Ut dictum a Salvatore, 

Fiet uno sub pastore 

Unum Christi ovile. 
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Nec l'eticet A1eoranos, 

In plerisque saepe van us, 

Ex abstrnsis Cabalae: 

Finiente quod saeeulo 

Casus inst.at hic popnlo, 

Atque tempus fatale. 

Haec praedixit Arabs illo , 

Quod Hegira supra !filio 

Sex C novem X dno, 

Mahometis secta. vilis, 

Et Turea.rum OOrribiilll 

Thronus dicet: Nunc uno. 

Enimvero colligati 

Coneurrite lmo armati , 

Sternetur mox Golła; 

Ut de mann rapientis 

Vobis cedat Orientis 

Imperij spolia. 

Et qui Tybris et qui Rhenl 

Aqnas bibis, citns v6Di, 

Iber, Thento, Brit.one& ; 

A.ngli, Belgae , Sveci, Dani , 

Et Sarmatae, et Hispani, 

l!osclqne ac Pannonea. 

Papa, Oaesar, regee, doces, 

Jongimini in hos truces 

Phililltijm nepot.es ; 

Ut sic juncti Urbe in fila 

Veatra looetis vexllla., 

VJctorlae compotes. 



- 58 -

Attonitns baeret mnndus, 
In triumphum spectabnndns 

Gloriosum et pulchrum ; 
Donec hnic tam ferod 

Eripitis Cappadoci 
J esu Christi sepnlchrum. 

Finis. 

Że wiersz ten należy do tego wydania Psalmodyi, przeko
nuje o tern kustosz „E x p l i  -� 11 dołu str. 105. Ztemwszyst
kiem nie utrzymuję bynajmniej , żeby wydanie bez wyrażonego 
miejsca. tlrnkn i bez tego wiersza laci/1skiego przy ko1\cu , które 
miał •rurowski, mogło by6 innem. Exemplarz Turowskiego był 
zapewne mocno obcięty i firma drukami o<lpadla w nim była, o
prócz tego miał , zdaje się, wydartą ostatnią kartę nl., a kustosz 
na str. 105 .,Expli-" niepoczciwa ręka prawdopodobnie wy
skrobała była, zacierając tym sposobem ślad, że exemplarz jest 
niekompletny i nie dostaje mu końca. 

łlllftl SIICJlll! 
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