
Z DZIEJÓW STOSUNKU ŚLĄSKICH MAS LUDOWYCH
DO BRACI CZESKICH W DNIACH ICH PRZEŚLADOWAŃ

Wśród szeregu nurtów reformacji na specjalną uwagę zasługują 
Bracia Czescy. Wprawdzie ci spadkobiercy ideologii taboryckiej, ideo
logii godzącej w ustrój feudalnego, stanowego społeczeństwa i sank
cjonowaną przez kościół nierówność społeczną, nie reprezentowali 
już bojowego radykalizmu swych poprzedników, tym niemniej hasła 
ich i ideologia budziły niepokój wśród obrońców starego porządku 
i były przyczyną ich prześladowań.

Po zwycięskiej wojnie szmalkaldzkiej Ferdynand I, wykorzy
stując tarcia między utrakwistami a Jednotą, oraz egoistyczną po
stawę większości szlachty czeskiej, zadał dawno planowany cios Bra
ciom Czeskim. Pierwszy z szeregu mandatów królewskich, wydanych 
w tym okresie przeciw Braciom, wyszedł 5 października 1547 r., 
zabraniając im wszelkiego rodzaju zebrań, praktyk religijnych, i po
lecający ich nawracanie na uznane oficjalnie wyznania — katolicyzm 
lub utrakwizm. 20 stycznia 1548 r. drugi, ostrzejszy mandat królew
ski nakazywał wydanie na zamek praski wszystkich przywódców, 
kaznodzieji i nauczycieli braterskich, którzy by usiłowali odprawiać 
dalej nabożeństwa. Równocześnie zażądał Ferdynand przestrzegania 
dawnego mandatu z r. 1507, skazującego na banicję wszystkich Braci 
należących do stanu szlacheckiego, lub mieszczańskiego. Mandaty 
królewskie zrealizowano przede wszystkim na tych terenach, które 
po konfiskacie włości co przedniej szych panów Jednoty przypadły 
Ferdynandowi. Zamknięto tam wszystkie zbory braterskie, skonfi
skowano ich majątek i aresztowano wielu członków Jednoty. Osta
teczne ultimatum postawił Braciom Ferdynand na początku maja 
1548 r. Wszystkie osoby, które dotychczas nie przeszły na stronę 
katolicką, albo przynajmniej „pod oboji“, miały być wezwane przed



oblicze komisarzy królewskich i wyrzec się swej wiary. Kto by tego 
nie uczynił, w przeciągu sześciu tygodni, miał wraz z żoną i dziećmi 
opuścić ziemie królewskie, albo „dać gardło i majątek".

W wyniku tych zarządzeń nastąpiła znaczna fala emigracji Braci 
do Polski, gdzie na gruncie wielkopolskim znaleźli serdeczne i goś
cinne przyjęcie. Część z nich udała się zresztą dalej do Prus Książę
cych, pod rządy ks. Albrechta. W pochodzie swym z Czech do Wiel
kopolski przeciągali Bracia przez Śląsk, pełen tradycji husyckich 
i kontaktów z Jednotą z XV i pierwszej połowy XVI w.

W rękopisie Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. I 7578, 
a pochodzącym z biblioteki Schaffgotsch’ów w Cieplicach znajduje 
się wśród odpisów innych materiałów do dziejów Braci Czeskich 
„Krótki opis wygnania Braci z Czech za króla Ferdynanda i co się 
z nimi w Polsce i Prusach działo" (Kratkę Wypsanj a Wyhnanj Bratrj 
z Cech za Krale Ferdynanda Prwnjho Leta 1548 a co se s nimi 
w Polsste a w Prusych dało"). Jest to podobnie jak cały kodeks kopia 
sporządzona przez Brata, kryjącego się pod inicjałami JHB w latach 
1630—1631 w Lesznie.

„Krótki Opis" oparty jest na relacji naocznych świadków. Re
lacja obrazuje najpierw los kacerskiej szlachty czeskiej, która zdała 
się była Ferdynandowi na łaskę i niełaskę i która padała pod mie
czem katowskim. Między in. młody Konrad Krajirz, więziony i po
prowadzony na plac egzekucji, widząc krew spływającą po deskach, 
zląkł się i, przypomniawszy królowi zasługi ojca, wybłagał u Ferdy
nanda przebaczenie a nawet zwrot własności. „Wnet — jak mówi 
relacja — przed panem Kraj trzem stanęło trzech czy czterech ka
noników o bezwstydnych czołach, którzy mieli płaszcze lamowane 
futrem i jakimiś ogonkami, króla uparcie od tego odwodzili, żeby 
Bolesławia nie dawał, tylko jakieś inne włości, że JKM. raczy wie
dzieć, że tam jest góra i gniazdo tego kacerstwa. Ale król krzyknął 
na nich zły: Jużeśmy rzekli. Niechaj choć raz jest coś po naszej 
woli, dość już czyniliśmy według woli waszej". Był to jednak raczej 
wyjątek.

„Potem król, mówi relacja, ze wszystkich tych miast i miejsc, 
które za karę panom odebrał, Braci z kraju wypędził". W niektórych 
miejscowościach jeszcze przed wyruszeniem z Czech, bracia na 
próżno oczekiwali pomocy od sąsiadów, „zanim dom swój opuścili, 
wszelaki sprzęt gospodarski, z którym tak daleko przeprowadzać się 
byłoby zbyt uciążliwe i daremne, do sąsiadów swych go nosili, pro
ponując, by w zamian za to coś im dali. Ale oni tak byli przeciw nim 
zawzięci i bezlitośni dla ich biedy, że nikt nie chciał nic uczynić czy



dać w zamian, mówiąc, że tego nie potrzebują, albo że to mają. Tak 
więc jedni z płaczem wszystko im zostawili za darmo, nawet słowa 
podziękowania nie otrzymawszy".

Zaczęła się pełna udręczeń droga przez Kłodzko i nizinę śląską 
ku Polsce. Na tej to drodze, na ziemi śląskiej, powstała według re
lacji pieśń pełna buntu przeciw krzywdzicielom:

Powstań Boże w swym gniewie przeciw bałwochwalcom, którzy 
Syna Twego nie czczą

I racz nie zwlekać, wszakże obiecałeś pomagać, nie daj nas więcej 
bezcześcić.

Zniszczone jest złote ciele, smok i obraz Beliala, nie ostał się 
żaden bożek. Zniszczono też wiele innych, Molocha, Dyanę w Azji 
najbardziej.

Owe nieme bożki niewiele w świecie zdziałały, bowiem prędko 
w swej służbie padły.

Antychrysta obraz żywy i bardzo chytry ma tytuł bardzo pocz
ciwy. Głosi, że jest najświętszym i wikariuszem Chrystusa, najwyż
szym pasterzem kościoła najwierniejszym.

Zasłonił się imieniem Chrystusa oraz urzędem apostolskim wilk 
krwiożerczy w owczej szacie.

O Boże, zbudź Daniela na zgubę Antychrysta Beliala za dni na
szych, w chwili tej. ,

Wysłysz prośby ludu Twego, Synowi Twemu oddanego, poprzej 
święte imię jego.

Uczyń złym dniom świata koniec...
Najcięższy był pochód przez góry pełne band, skorych do ra

bunku. Relacja w sposób charakterystyczny opisuje pochód Braci: 
,,Na każdy wóz wsadzili niewiastę z dziećmi, a koło wozu dwóch 
jezdnych i czterech pieszych z długimi rusznicami ustawili, zaś dzieci 
starsze, które mogły już piechotą iść, naprzód wyprawili parami, tak 
jak żacy na pogrzeb chodzą. Najpierw szły dziewczęta, pośród których 
Katarzyna Kudelkówna najstarsza jako hofmistrzyni porządek spra
wowała, w szeregu je utrzymując. Za nimi szły pacholęta, mając 
także nad sobą jednego z roślejszych chłopców. Za pacholętami je
chały wozy tak opatrzone, jak wyżej opisano. W końcu za wozami 
szedł zastęp niewiast, które dzieci nie miały i iść pieszo mogły. I tak 
Pan Bóg odjął tym bezbożnikom serce, że nie śmieli rzucić się na



nich, ani tknąć. A swych obroniwszy, bezpiecznie przez tych nie
przyjaciół przeprowadził aż do samego Śląska".

Ale w drodze towarzyszył ciągły niepokój.Litomyślanie jak tylko 
w Bydżowskimi i Chlumeckimi za Kłodzko wyjechali, ujrzeli przed 
sobą oddział jezdnych i byli pewni, że ich obrabować zamierzają. 
Bowiem przedtem wypędzono z Czech Żydów, których w drodze 
obrabowano. Im także grożono, że na granicy Czech zostaną obrabo
wani, kiedy będą się z kraju wyprowadzać. Dlatego pogróżki te 
w pamięci im stanęły, gdy jazdę ową ujrzeli, pewni, że to właśnie 
owi nieszlachetni szkodnicy i żli ludzie są, którzy im krzywdę uczy
nić chcą. Zaś ominąć ich nie było można. Strach ogarnął wszystkich, 
kobiety i dzieci uderzyły w płacz. Wtedy matki (jak owe kobiety 
Machabejskie) (1 Mach. 5) biorąc w ramiona swe niemowlęta do 
piersi je przyciskały, prosząc by choć dla tych niewiniątek Bóg się 
nad nimi ulitował. Oddawszy się w opiekę Panu Bogu, mężczyźni, 
niewiasty i dzieci na wozach umieścili, przy każdym zaś wozie dwóch 
z rusznicami stanęło i jeden jezdny. I tak w imię Boże na przeciw 
nieprzyjaciołom ruszyli, których za rozbójników mieli. Ale zanim 
do nich dojechali, wspólnie postanowili, by czterech kawalerów z po
śród swych ludzi wybrać, którzy dla chwały Bożej odważyliby się 
na wszystko, nawet gardło ryzykując i pojechali do owych rajtarów, 
zapytując, co oni są za jedni i na co tu czekają. Ci więc ruszyli konno 
i spytali tamtych jak kazano. Oni odpowiedzieli im, że są wynajęci 
przez panów kłodzkich, żeby ich bronić i przez te góry przeprowadzić. 
Tak więc nie są nieprzyjaciółmi tylko przyjaciółmi".

Jeśli wśród feudałów śląskich nie brakło przychylnych Braciom, 
to żywiołowo sprzyjał im ogół polskiej, słowiańskiej ludności Śląska. 
Podkreśla to dobitnie sama relacja: „A tam na tym Śląsku 
znowu Pan Bóg serca tych ludzi, których spotykali, tak nastroił, że 
im wszelakich potrzeb chętnie udzielali, pieniędzy za nic nie biorąc, 
wszystko za darmo dawali". Relacja opisuje też szerzej przyjęcie 
Braci w Bolesławcu śląskim: „Bowiem gdy tam przybyli na most 
przed miastem leżący, na rzece z miasta płynącej, wyszedł im na 
spotkanie wielki zastęp ludzi, z płaczem ich witając; jeden przez dru
giego na nocleg ich do siebie zapraszali, kobiety mieszczki zabierały 
matkom niemowlęta z ramion i do domów swych niosły. Do domu 
przyniósłszy, same je przewijały, kąpiel szykowały, myły i co trzeba 
przy nich robiły. Matkom nie dały ich nawet dotknąć mówiąc: po
nieważ za wiarę was wygnano, kto wie, czy i nas to nie spotka. 
W tym mieście byli przeważnie luteranie, ale nie zniemczeni, i po 
serbsku mówić umieli".



Kratkę Wypsanj o Wyhnanj Bratrj z Cech za Króle Ferdynanda 
Prwnjho Leta 1548 A co se snjmi w Polsste a w Prusych dało

Poznamenanj toho co sem slychal od Starych, gmenowjte, od 
B. Rokytowa Otce, Zateckeho, a Boleslawskeho (kteremuż tak 
rjkali, kdyż byl w Litomyssli, Potom z Prus nawratiw se do Bole
sławę, pfedce to Prjgmenj obdrżel). Też od B. Wacława Berky 
Otce, y Matky geho, od Kaudelky Stareho Bratra Ceffasoweho 
Bratra y od otce sweho wlastnjho, kteryż wyhnane Bratrj z Cech, 
Mladenec gsa wypnowazel aż do Poznanj na Koni Pana Arnossta 
Kragjfe s dostatećnau zbranj.

Pauca Gaudia Beata
Kdyż gest Kral Ferdynand Pany Ceske ktomu pfiwedl, że gsau 

se gemu na milost,y na Nemilost dali, bywsse ktomu namluweni 
znamenitymi Prjpowedmi, że gjm wsse budę odpussteno. Osadil oto 
potom saud, a na tom saudu sam żałował nane,y potom ge saudil. 
Y nalezeno że sau wssicknj Cest, hrdlo, y Statek propadli, na wetssjm 
djle. Wssak darowali mnohym Cest a hrdla, też negakau Castku Stat
ku pozemskeho, wetssj pak djl sobe w Pokute pobrał. Nekterj pak 
stjnani byli. Pan Wyljm Krjnecky (a. N.) mage sobe gistau 
Zprawu, a Wystrahu vcinenau, że mu hlawa wzata bpde vgel z Zeme 
do Polsky, s Manżelkau a djtkami, a tam potom y vmrel. Syn geho 
Pan Gottffryd s Pani Matkau y s Sestrami swymi (po geho Smrti 
nawratiw se zassę do Cech) skrze znamenite wzactne Prjmluwy, wy- 
hledawali toho, aby gjm netco zassę z Pobraneho Statku Otcowa na- 
wraceno było, nic wssak neobdrżeli. Nebo Kral Ferdynand Statek 
byl pobrał, hned gakż Otec byl vgel. A tak zadrahny ćas ta dobra 
Pani w Praze s Sslechtićnami dcerami swymi ssitjm se, awelmi chude 
ziwili Aż potom Pan Buh gjm dal, że napadem po Preslicy, dostali 
Gilemickeho Państwj, ktereż po Bratru swe Pani Matere, on Pan 
Gottfryd dostał, a posawad ge drzj. Pan Amosst Kragjr pak gsa 
w Wezenj Krale Ferdynanda, magjc mnohe Pohrużky, że ma take 
stat byti (nekterj poznamenali, że y s ginymi ssel na Hradćany, tu 
kdeż na priprawenem Theatrum zprken ginj stjnani byli, Tu vzrew 
krew tech stjnanych potech prknach tekaucy vlekl se) y żadal toho 
skrze nektere pro Boha, aby mu Kral prwe neż stat budę Audyency 
dati racil, że mało nektere słowo żadostiw gest s GM. promluwiti, 
a potom że gest hotow aby se snjm wule Bozj wykonała. Y dostało 
mu se toho, kdyż pak prissel pred Krale, Optal se ho: Co chce snjm



mluwiti! Pan Kragjf (podekowaw pfedne za Audyency) Reki; Mi- 
lostiwy Krali prosym, aby se W. K. M. racila rozpomenauti, natu 
Prjpowed kterauż Panu Kundratowi Kragjfowi Otcy memu dobre 
Pameti, na Boru Brandyskem, racila vciniti (oznamil mjsto, y ćas, 
kde! a kdy to było! a w gake prjcine) że kdyż racjte dosednauti na 
Kralowstwij Ceske, racj te chtjti Potomkum geho dobre ciniti: Gest 
li że gest możne necht te mne Synu geho (kteryż sam sem w swe 
vssi gda za Panem Otcem to slyssel) toho nyni dostane vziti. Byl 
zagiste ten Pan Kundrat Kragjf za sweho ćasu wzatcny, neb gest byl 
Purkrabjm Neywyssjm, a mnoho na nem zależelo. Protoż kdyż oto 
gednal, a rozmlauwal Ferdynand aby Kralem Ceskym mohl byti, 
gakż pri ginych Panjch Pfednjch toho wyhledawal, aby mu hlasy 
dali, tak y ku Panu Kundratowi Kragjfowi na Brandegs oto prigel. 
a potom gew snjm na Prochazku pod Nebem w Boru se prochazege, 
a oto gednage tak se Panu Kragjfowi zakazowal, Coż on Pan Arnosst 
za njmi gda slyssel. Protoż to tu Krali pripomenul, a za milost prosyl, 
y gj obdrżel. Ale od Bohat gest to było, aby ten Pan zachowań gsa, 
tudy stanek Bozj take zachowań byl, Coż znasledugjcych Wecy se 
spatfuge. Nebo Kral Ferdynand, neż gesste Pan Kragjf prestal mlu
witi, on slzel, aż z ocj slzy gemu na twaf padali. Coż Pan Kragjf 
wida tjm srdnategj zawjral feć swau. Kral wukol sebe pohljdage, 
gednak wzhuru, a nejwjc na zem dołu, po geho domluwenj chwjli 
mlćel. A potom reki, Bolesław, ta tam, A podał ruky Panu Kragjfowi 
fekl: Ma se wam toho dostati: A Boleslawske Państwj ktomu. Tedy 
hned pfed Panem Kragjfem ti nestydateho newestcjho cela, ges$to 
asy trj, neb ćtyrj tu stali Kanownjcy, kterjż magj wPodolku Plasstu 
swych, Kozichowy gakysy Ocasky, Krale mermo odtoho odwozowali, 
aby Bolesławę nedawal, ale ginę kterekvli Państwj, że pry racj 
wedeti W.K.M., że tam gest wrch a hnjzdo toho Kacyfst. Ale Kral 
se na ne zurjwe okrjkl, fka: Giż sme fekli: Necht gest take netco 
ponassj Wuli, wssak sme giż dosti powassj wuli delali, (A byt gen 
byl nedal Celakowskeho Taussjmskeho Państwj, neb zbozj, ktereż 
oboge spogene gest s Brandyskym, ktereż on prwe negednau d chtel 
kaupiti) y na Sneme otom było zawzjno, aby było prikaupeno (A mlu- 
wjwal Panu Kragjfowi aby gen cenu oznamil: Ale Pan Kragjf pravil 
ze nema ceny, Ano y to Krali rjkal słowy Nabotowymi. Vchowegż 
mne toho Buh, abych dedictwj Pfedkuw swych mel prodati. Bole
slawske Państwj po Zene: Negake Pani Jóhance dostał byl Pan 
Kundrat, (A take na takoweho Pana było by mało ta gjż psana 
Panstwj) Buh to rjdil, gakż napfed dotkr.uto. Nebo potom Kral ze- 
wssech tech Mest a Mjst ktereż w te Pokute Państwu pobrał, Bratrj 
z Zeme wen wypowedel, Abylof by to y Boleslawskym se stało, 
kdy by mu była zustala, gjchżby snad byl tehdaż tak weliky Poćet, 
gako onechno ze wssech ginych mjst, A tak byłoby se y to stehowanj 
wjce stjzilo: Ponewadź pri tom stehowany tech wypowedenych 
diwnj skutkowe Bozj se dali, y zwlasstnj Bozj Ochrana nad njmi se 
spatfowala: Malićko net co o tom take napjssi, a potom k Bo- 
leslawi se zassę nawratjm. Wypowedenj ti stehowali se z Bydżowa



a z Chlumce gednau Cestau, a Litomysslstj snjmi, pres hory Krko- 
nośske k Kladsku Turnowsstj pak a z Brandegsa od Prahy, y z Wesnic 
tech nekterych okoljch dlauhau Cestau take pres też hory k Trut- 
nowu: Obogj meli Pokussenj a strachu hrozneho na tech horach oku- 
syli Litomysslstj gakż za Kladsko brzo prigeli społu s Bydżowskymi, 
a Chlumeckymi, spatfili pred sebau, an se progjżdeli Hauffowe 
gjzdnych, y nemyslili ginące, neż że gsau ti kterjż ge oblaupiti 
a obrati chtegj! Nebo predtjm byli Zide wypowedjni, abera se z Cech 
na Ceste obrani: Atymż take hrozeno było temto, że ge na Pomezy 
Ceskem oberau, kdyż se stćhowati budau chtjti. Protoż ty Pohrużky 
w Pameti se gjm tu obnowili, a zaginę nemeli, gakż Hauffy te gjzdy 
vhledali, neż że giż to ti nesslechetnj sskudcowe, a zlj lide gsau, 
gessto gjm sskoditi chtj, a nebylo lze gjm ginudy wyhnauti. Tu byl 
naramny strach odewssech, Od żen pak o detj plac. Tu Matky małe 
djtky (co ony Zeny Machabegske 1 Mach. 5) bera ksobe ku prsum 
prisazowaly, prosyce aby se aspoń pro ta Newinńatka nad njmi 
smilowal. A Poruciwssi se Panu Bohu, Muzj Zeny a djtky na Wozy 
wprawiwsse a v każdeho Wozu dwa s rućnicemi se postawiwsse, 
a gednoho gjzdneho: Takgsau wegmenu Bozjm proti tern nepratelum 
geli, a gako wzuce gjch (gakoż za ginę nemeli) wssak mezy tjm neż 
gjch dogeli, na toto z spolećneho snessenj prissli, że nastrogili ćtyri 
Mladence z swych gjzdnych, aby oni pro Slawu Bozj opowazili se 
wsseho, y swych hrdel, a pustili se mezy to Regtharstwo, a gjch se 
wzeptali kdo a co gsau! A nać tu oćekawagj! Ti tedy odgewsse od 
swych prigeli końemno, a ptali se gjch nato, gakż porućeno sobe 
meli: Oni gjm odpowedeli, Ze gsau od Panu Kladskych nagati, aby 
gjch branili a chranili, a ge y zprowodili, aż pres ty hory, a tak że 
negsau Nepratele, ale Pratele. O tom Reytharstwu Tomas Prachar 
Boleslawsky, gsa też geden z tech wyhnanych kterjż tu geli rozpra- 
wel, że to Regtharstwo byl vkaz neb Widenj, że ti Reithari wżdycky 
pred njmi opodal geli, gjchż oni dostihowati nemohli. Naposledy, 
kdyż gjż mjsta nebezpećna wssecka minuli, tu że gjm rekli, że giż 
bezpećno magj, aby bez strachu geli kde vlozili. A to Reytharstwo, 
knegake porostlince obratiwsse se, tu se gjm stratili, a potud żadneho 
wideti nebylo wjce.

A ti wyslanj rychle zassę kswym pribehsse tu wesselau No winu 
gjm zwestowali. Nadcjmż zassę z toho strachu naramne potesseni, 
ato wesseleni gsauce Pana Boha chwalili. A tu hned zaćali skladati 
Pjsnićku Pobożnau, y vdelali gj dokonce, drjwe neż do Poznanj 
Mesta se pribrali: Kterauż take widelo mi se tuto poloziti, Nebo 
nemnozy onj wedj Muże se zpjwati pod tu no tu gako

Wssicknj Lide kterjż spjte Aneb gako
Rozpomeń se lide na to, że
Aneb gakż ted notowano

Wyswobod’ nas Pane Boże z sweta hlubokeho Morę, rozwod nile 
geho Baufe.

Gakożs nekdy wyswobodil, Jonasse geyż Welryb pohltil, wssak 
z rozkazu tweho wratil.



Vćiń y nam wyprosstenj, z Gessterowa Pokolenj, obmyssljf 
nasse zkażenj.

Protiwnjcy Pana Krysta, nechtj dati w Cechach Prawdę mjsta, 
baurji na nas mocne Sweta.

Gsauc podobnj Madyanskym, bezbożnjkum Filistynskym, y Mo- 
dlarum Babilonskym.

Antykryst ten lermo bigę, wznikla w swete diwna drygę, Lest 
se pod pratelstwjm kryge.

Neytjże tern kdoż gsau Bożj, krute ssauzenj vbozy, Sselma gjm 
zkażenjm hrozy.
Giżt' Gezabel zkrwawila, na Swete se rozljtila, byt’ Knezj Baljm 
pomstila.

Vtjkal prednij Elias, skryte Proroky, Abdyas, krmj Chlebem 
i w ten to ćas.

Obyćeg nastał potworny, że wżdy Beranek pokorny, musy byti 
wlkum winny.

Co vćinil dobry Abel, że Boha ctil protoż dabel, Kaina wzbudil, 
byf geg zabił.

Cjm winen Dawid Saulowi, tomu Krali zlobochowi, staw hlawu 
Góliasowi

Też o dobre Kralowstwj stal, lid pred Pohany zastawał, chtel 
go zamordowat sam Kral.

Cjm zawinili y ginj, za starych let też y nyni, kterjż pro Prawdu 
zhubenj.

Swet wssecko na Swate scjta, gsa sam zloboch nane to cpa, 
budet toho nekdy weta.

Wżdy leće se co Newestka, pomahat' mu Sestra lestka, nesmj 
kswetlu Prawdy bleska.

Anty Kryst ho posyluge, hrjssne skutky mu zlehćuge, Cestu 
kpeklu proklesstuge.

Powstań Boże w Prchliwosti, na Modlare plne zlosti, kterjż Syna 
tweho nectj.

O Neraćiż prodlewati, wssak gsy sljbil pomahati, nedegż nas 
wjc plundrowati.

Afby twug lid zde na Zemi, złym Hamanem obtjzeny, byl z mocy 
gjch wyprossteny.

Myt w tebe dauffame nyni, że nebudem opussteni, gako Hester 
w Pokussenj.

Kdyżto pyssny zlostnjk Haman, na Asweru Krali zgednal, byt' 
lid Bozj mordowat dal.

Mandat wydań do wssech Zemj, z Kralowskeho powolenj, aby 
byli wyplenenj.

Rmautil se z toho Lid Bozj, Hester Kralowna: snj mnoży, Starj, 
Mladj, Zeny, Muzj.

Y z vpeli k Bohu swemu, w Postu Płaci rkauce knemu, Pane 
vciń Prjtrż złemu.

Sesslo tudjż z toho zleho, Kral Hamana prepyssneho kazał obesyt 
sameho.



Ne wżdyt' sskodj Lide mnoży lżiwe mluwjc gesste hrozy, co Zu- 
zane oni starj.

Racilo pomocy Zuzane, te ctne zachowale Zene, Z Meśta k smrti 
wywedene.

Vffagjcym wse spomahas, WPokussenj ge zestawas, zlostny 
pochwały nadawaś.

Zachowani trj Mladency, wmetanj do żhaucy Pecy, nemel prj- 
njch Oheń mocy.

Kdyż rozkazanj proklate, r.utilo ge k Sosse zlatte, proti wuli 
Bozj Swate.

Neposlechli Krale sweho, Bohem gjm pfedstaweneho, we wssem 
ginem wemj geho.

Radi mu poddani byli, Bohu se zań modliwali, gakż ge Prorocy 
naucili.

Wssak pri Wjr.e Boha sweho, a pri Swate Poetę geho, zhrdli roz
kazem py ssneho.

Nesslechetnjk se rozhnewal,w Oheń ge wmetati kazał, tak bez- 
bożnost swau prokazal.

Ale Buh swych neopustil, Angel geho s Nebe sstaupil, gemu 
hned Plamen vstaupil.

Nelekl se gjch swau żhawostj, Oheń naramnau Prudkostj wyra- 
zyl se wen w Nahlosti.

Spalił ty kterjż tu stali, onech złemu se djwali, a prjcinau 
smrti byli.

Wtomf gest Pane twa diwna moc, gjż swym prispjwaś na Pomoc, 
wjteze skrz gegjch nemoc.

Nebywat żądny od tebe, opussten kdoż dauffa w tobe, dawas 
mu retuńk swug s Nebe.

Ten to twug prediwny skutek, vcinil bezbożnym smutek, wer- 
nym pak prinesl vzitek.

Poeta twa zkazy newzala, Modloslużba tak prestala, złym nenj 
dana pochwala.

Obracen Kral prawe wjre, hned klesla Socha w te mjre, zmohla 
se Poeta twa ssjfe.

Poznał tń Pana chwaluf wzdal, Kralowske Mandaty wydal, rau- 
hati se wjce nedal.

O rac se y nyni dati. Wrchnostem mnohym poznati, skrz neż 
nas racjś trestati.

Osław Krysta Syna sweho, zweleb Swate gmeno geho, chrań brań, 
lidu ssauzeneho.

Ljbil se Bohu Danyel, neb Modlarstwj byl Russitel, Protoż od 
złych nenawist mel.

Knezj ■ lstiwych skrysse zgewil, smrti gegjch Prjcina byl, Bele 
zkazyl, draka zabił.

Zbauril se neneg lid mnohy, wida zkażene swe Bohy, wydań 
gest do gamy Lwowy.
Wtom nic sweho neprowedli, Lwowe gako Owce zkrotli, swau wzte- 
klostj nań nesahli.



Danyel byl Bohu werny, zhrdla Lwu gest wypnwsteny, tot' gest 
skutek Bozj diwny.

Ti pak kterjż oto stali, aby ho litym Lwum dali, nata mjsta se 
dostali.

Seżrani gsau w Okamżenj, neprospelo gjm Módl ctenj, samt Buh 
rady lidske mśnj.

Zkażenot' gest zlatte Tele, drak, y take Obraz Bele, ni ostała 
Socha wcele.

Zkażenjt' też ginj mnoży, Moloch, Dyana w Azji, neywjc Anty- 
krystem schazy.

Onyt były neme Modły, nemnoho w Swete prowedly, neb brzo 
wswe służbę padły.

Antykryst gest Obraz ziwy, twamy a prewelmi lstiwy, mat Tytuł 
welmi poctiwy.

Prawjf że gest neyswetegssj, a Wikar Krystu Neywyśssj, Cyrkwe 
Pasty r ney wernegssj.

Prikryl se Krystowym gmenem, Też Aposstolskym Vradem 
Wlk drawy pod Owcjm rauchem.

Gest Modlą rjdkym poznała, neb Bożskau ćest na se wzala, kte- 
raż se prw Krystu dala.

Podmanil sobe Narody, Nebeske y Zemske wssudy, mat' skryte 
swe ffalsse Brody.

Neprotiwjf se mu żądny, duchownj ni take swetsky, ma w swe 
Poddanosti wssecky.

A nenjt' on ten sam geden, każdy kdoż Krystu odporen, gest 
Antykryst podle Pjsem.

Techt' gest nyni priljs mnoho, kterjż magj ducha toho, Krystu 
Panu odpomeho.

O Boże wzbud Danyele, kzkaze Anty Kry sta Bele, zadnu nassjch 
teto chwjle.

Slyś wtom Prośby lidu tweho, Synu twemu oddaneho, popri 
Swate gmeno geho.

Vciń złym Sweta dnum konec, lakat wemych Satan Lowec, 
ó Pastyri brań swych Owec.

Zachoweg nas złych dnu Sweta, giżt bezj poslednj Leta, necht’ 
gest geho zlosti weta.

Abychom Te Boha ctili, nyni y wećne chwalili, potom stebau 
w Nebi byli. Amen.

A gakż tu to tak y ginę pobożne Pjsnićky na Ceste zpjwawsse 
tak se potessowali, aż se do Mesta Poznanj pribrali. Nate pak cele 
Ceste inilosrdny Pan Buh kde koli zastawili se pro pokrmenj, neb 
noclehowali, nastrogil srdce tśch lidj, że sau se knjm ljtostj welikau 
sklońowali, a potrebnymi wecmi ffedrowali, aż gesste ge y na Cestu 
darowali. Turnowsstj pak s Brandyskymi, a ginymi, kterjż se tu knjm 
do Turnowa sgeli, predtjm neż wygeli,rozlićne ty Hospodarske Wecy, 
snjmiż tak daleko stehowati se za obtjżne, a daremnć było, nybrż że 
by shrubau sskodau, a nakładem było saudjce, pobjzeli nato a nosy li 
sausedum kterjż tu zustawali, prosyc gjch, aby gjm wżdy n£tco za to



dali, ale oni tak proti njm zaryti byli, abezcitedlnosti bjdy gjch wsse- 
ligak, że żądny nic nechtel vciniti, azato dati prawjc, że toho nepo- 
trebugj, a prwe to magj, Tito negedni s Placem gjm toho tamne- 
chati museli darmo zaćeż ani podekowanj nedostali. Na Ceste pak 
kdyż za Turnow zageli, a naty hory se brali, tu se gjm ykazali Lau- 
peżnjcy, ktereż oni spatrili, ato byli nedomnele, ale oprawdu ti 
kterjż ge chteli objrati. Tu widewssi ge wssicknij se zastawili, 
a Pfedne Panu Bohu se s Placem modlili, a gemu poraućeli: A potom 
hned se proti njm hotowili, aby se gjm postawili, awegmenu Pane 
se branili: Nebo meli nekoliko gjzdnych s dostatecnau zbranj od 
Pana Kragjfe s sebau wyprawenych. Pan z Wartmberka, ktere- 
muż Kral Turnowske y giną wssecka Panstwj pobrał, toliko sameho 
Zwjfetickeho mu nechal, take nemalu gako werny nekdy Podda
nym swym, Pomoc kte Ceste, Pessj y gizdnym lidem vcinil. Y zssiko- 
wali se proti tern Sskudcum, alaupeżnjkum takto: Na każdy Wuz 
wsadili nekterau żenu, y sdetmi gjch: Około każdeho Wozu dwa 
gjzdne a ćterj Pessj s dlauhymi rućnicemi: Deti pak poodrostlegssj 
(kterjż mohli pessky gjti) napred wyprawili, podwau, a dwau tak 
gakż żacy na pohreb chodj; Neyjprwe ssly dewćata, mezy njmiż Ka- 
terina Kaudelkowa, neywetssj była, ta ginę wssecky gako Hoffmi- 
stryne zprawowala, a wfadu zdrżowala, Za temi ssli Pacholata magjc 
take nad sebau z Pacholąt Zprawce gednoho vrostlegssjho: Za Pa- 
cholaty geli wozowe, tak opatrenj gakż wyś oznameno. Naposledy 
za Wozy ssly w Hauffe żeny, ktereż djtek nemely a gjti mohly. Takż 
Pan Buh odńal tern bezbożnjkum srdce, że sau nesmeli o nic se po- 
kusyti, anane vderiti asahnauti. A tak swe ochranil a bezpećne pro- 
wedl skrz ty Nepfately, aż do Sljzka prigeli Potom pak w Sljzku 
giż gsauce, Tu opet Pan Buh nastrogil ty lidi skrze neż se brali, że 
gjm wsseligakych Potreb ochotne vdelowali. Penez od njch za nic 
neberauce, wsse darmo dawali Obzwlasstne pak Obywatele Mesta 
Bolesławę Nemecke. Nebo kdyż tu prigeli, tedy na Most pred Mesto, 
kteryż pres Wodu tu v Mesta tekaucy gest, weliky hauff lidu proti 
njm wysslo ge sPlaćem wjtali, geden pres druheho ksobe na Nocleh 
obraceli Zeny ty Messtky brali Matkam djtky gjch małe powite zru- 
kau, a do swych domu nesly: Domu pfinessi samy ge rozwjgely, kau- 
pele gjm strogily, myły, a co potreba pri njch zprawily, Matkam 
gjch se gako rka dotknauti nedaly, mluwjce pri tom ponewadż se 
wam to pro wjru dege takowe wyhnanj Kdowj neprjgdeli y na nas 
to take. Byli zagiste na wetssjm djle w tom Meste Luteryani, ane 
znemcilj, a Srbsky mluwiti vmeli. Odtud potom brali se skrze Slezko 
do Polsky, aż do Mesta Poznanj, kdeż tedaż take mnoho Luteryanu 
było, A tu w Poznanj s litomysslskymi se sgeli. Co se tu potom dale 
dało: a kde se odtud naruzno, y do Prus kterj dostali, y gake Po- 
kussenj meli, O tom se njże nagde napsano. Tuto wssak widj mi se 
tuto Hystoryi polożiti, Ze brzo po postaupenj G.M.K. Ferdynandowi 
Panstwj toho Turnowskeho, a po wystehowanj se tech wypowede- 
nych Turnowskych, Vmfela Pani Manżelka Pana z Watmberka 
na Zwjreticych, Panu Turnowskych pfedessle, Kteryż Pan mrtwe



Telo swe Pani daw tam prwe zwoniti hrany, y hrob w Klasstefe 
kdeż se kładli wykopati (k ćemuż wssemu powoleno było) posiał ku 
Pohfbu, do Turnowa, a Pratele geho ktomu dożadanaj w nemalem 
Poćtu tam ge prowazeli poćestne, a sławne (ponewadż sam Pan 
doma na Zwjreticych zustati musel, gsa od Krale w Wezenj na Za- 
wazky aby mjsto gineho Wezenj, tu w Sydle swem weznen był, 
z Zamku nikam nawychazege. Kdyż pak prigel’ do Mesta tu Tur- 
nowsstj Mesfane, nedali toho tela mrtweho nekdy Pani swe tu po- 
hfbiti, an prwe zwonenj, y hrobu kopańj neodepreli, aż tuto teprw 
kdyż stjm telem gjż prigeli, teprw nechteli dopustiti, gessto tu mnoho 
Państwa było, a snjmi oto gednalo, a co gjm mluwili aby toho Po- 
smjssku wssechnem nećinili, rozpomenauce se że Wrchnost gegjch 
była, nic gjmi nepohnulo, a na gakekoli mluwenj nic nedbali, a gj 
pohrbiti dati nechteli: Takż museli stjm Telem mrtwy zassę se na- 
wratiti k Zwjreticym. Kdyż pak pod Zamek prigeli, on Pan z Watm- 
berka (węda gjż co se stało od nekdy Poddanych geho) stoge na 
Zamku w Okne hlasyte płakał, a narjkal, że gey dole slysseti było. Po 
kteremż bezbożnem vcinku gjch Tumowskych, Pan z Watmberka skrze 
nektere Pany hned oto s Kralem gednal, aby mu Tumowske Pań
stw j prodal. A kdyż o tom se gjż prosleychało, że geho zassę dostane. 
Tedy Tumowsstj nekterj tomu se posmjwali, y toho se povlekli, 
a mluwili, geden że prjgdeli k tomu on se obesy. Giny że skocj do 
Gizery feky, a że se vtopj, a ginj ginak ze sobe hrdla budau odgjmat.i, 
neżli by zas Pana toho, aby se vgal doćkali Kdyż pak ktomu prisslo 
że Panstwj to Tumowske Kral Panu z Watmberku prodal: A on 
(giż moha s Zamku sgjżdeti) ku postupowanj zassę gemu toho Pan
stwj na Rohozec Zamek prigel kteryż gest v Turnowa: A tu se sessli 
wssickny y oni Turnowsstj slibowali poddanost, a Clowećenstwj. 
Tedy Pan mage sprawu toho gjch Turnowskych mluwenj ypripo- 
mjnal gjm to, pri gegjch slibowanj fka, Ty gsy chtel obesyti: O neciń 
toho wssak by dal Ćertu dussi: dam ga sam tebe obesyti: Ty gsy se 
pry chtel ytopiti, do feky wskocjc, ó kdyby se topiti chtel, a zwedel 
gak gest teżko vmrjti, treba by sobe wen pomohl, pro toż ga te każi 
do Pytle dati, a tam vwrcy, agine pak gako Psy dam stjnati, a hned 
gjch tu na Zamku drahne nechal, a do Wezenj dati porucil: ale wssak 
predce żadnemu znjch hrdla neodgal: Neż toliko ge zewssech Po- 
winnosti swrhl. A Zawazky hrozne a teżke, pod propadenjm hrdla na 
sebe delati museli a pri dosti małe Prjcine, wżdycky pokutowani 
byli (coż se gjm dosti dlauho, y potom za Syna geho pamatowalo 
(To pak telo mrtwe swe Pani ktereż w Kostele w Meste Bakowe 
nepohrbene zustawalo) dal Pan odtud prenesti, a tam w Turnowe 
kdeż se kładli geho Predkowe pohrbiti kdeż potom y sam pochowan.
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