EMW - Workshops
EMW 2011

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 8: Egodocuments: Revelation of the Self in the Early Modern Period, 2011,
University of Texas at Austin, August 21-23

Descend to the Abyss: Jacob Frank's going to Poland
Pawel Maciejko, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

ABSTRACT: This presentation examines several autobiographical fragments of the
most important Frankist document, The Words of the Lord. It focuses on the motif of
recurrent divine calls to 'go to Poland' and, ultimately, the justification of Frank's
conversion to Christianity.

This presentation is for the following text(s):
The Collecion of the Words of the Lord spoken in Bruenn
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Introduction
Pawel Maciejko, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Księga Słów Pańskich (The book of the Words of the Lord) is a collection of Jacob
Frank’s dicta. It contains Frank’s tales, fragments of biblical exegesis, records of dreams,
descriptions of everyday events. It is an egodocument in a twofold sense. First, it
contains a wealth of information concerning Frank’s personality and deeds. Second, and
more importantly, it represents a conscious effort to create Frank’s persona. This
persona can be best described by the term he most often applied to himself – that of a
prostak.
The terms prostak (simpleton, boor) or am ha-arets (ignoramus) appear in virtually all
accounts of Frankism. In polemical sources, these terms served, of course, to snub and
debunk Frank: his rabbinic opponents maintained that his teachings were the
maunderings of a blockhead, the babblings of an idiot, gibberish lacking any sense or
substance. However, as even the rabbinic opponents of Frankism were quick to notice,
for Frank’s followers the term had unequivocally positive connotations. Sefer Shimush
explains that Frank’s boorishness was precisely the reason why the Sabbatians in the
Ottoman Empire accepted his leadership:
(…) so they say that if a learned person (…) divulged the secret of the Torah nothing new
would be revealed. Only an ignoramus (am ha-arets), young and unlettered, can know
and understand everything. Frank is completely illiterate and knows nothing of
kabbalah. Only when they ask something about the secrets of the Torah he falls on the
ground, starts speaking the language of the Zohar, and reveals many things unknown.
Of course, Frank was never as uneducated as he claimed: many fragments of The Book
of the Words of the Lord reveal substantial, if not systematic, knowledge of the
fundamental texts of Judaism. Yet Frank took great pains to emphasize – and
overemphasize – his rejection of any religious experience as superfluous and his
conviction that religious knowledge (including the mystical knowledge based on
existential experience as well as esoteric knowledge based on Kabbalah) is harmful.
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The Collecion of the Words of the Lord spoken in
Bruenn
Zbiór Słów Pańskich w Brunnie mówionych

1770s-1780s
Translated by Pawel Maciejko, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

[Jacob Frank]

Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Ms. 6968, 6969
1. I had a vision in Salonika. The following words were spoken to somebody: Go lead the
wise Jacob into the chambers. When you come with him to the first chamber, I
admonish you that all the doors and gates be opened to him. When I entered the first
chamber, a rose was given to me as a sign by which I could go on to the next and so on
consequenter from one room to the next. And so I flew in the air in the company of two
maidens the beauty of whom the world has never seen. In these chambers I saw mainly
women and young ladies. In some, however, there were groups of students and teachers,
and whenever the first word was spoken to me, I immediately grasped from it the whole
matter and the full meaning. The number of these rooms was innumerable; in the final
one I saw the First [Sabbatai Tsevi] who also sat as a teacher with his students, dressed
in frenkish clothing. He immediately asked me: Are you the wise Jacob? I have heard
that you are strong and brave-hearted. I was walking this path, but have no strength to
go any farther; if you want, you must strengthen yourself and may God help you, for
great many ancestors took that burden upon themselves, went on this road, but fell.
Then he showed me through the window an abyss which was like the Black Sea, clothed
in extraordinary darkness, and on the other side of the abyss I saw a mountain which
seemed to touch the clouds. And so I shouted, Be that as it may, I will go with God's
help! And so I began to fly on a slant through the air into the abyss until I reached its
very bottom, where, having touched the ground, I stopped. Walking in the dark, I came
to the edge of the mountain. I realized that because of the steep smoothness of the
mountain it will be very difficult to climb it. I will be forced to clamber up with my nails
and use all my strength until I reach the top. As soon as I stopped there, a beautiful
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scent surrounded me and I saw many True-Believers. Seized by great joy, I did not yet
want to climb to the very top of the mountain, saying to myself: I will rest awhile here.
And sweat poured from my head like a river in flood because of the effort I made in
order to climb this mountain. When I am well rested, then I will come up on the
mountain towards all the good which is found there. And this is what I did: I let my feet
hang down and sat with my body and hands on the mountain. Then I went up to the top
of the mountain.
33. As I told you before, when I was taken to the rooms where all the kings and
Patriarchs of Israel were, they told me: Jacob, we have come so far, from here you must
go on alone. I am a prostak - I answered - and have no wisdom; how will I go there?
Don't worry about that - they answered – it doesn’t matter, for wisdom is hidden in the
lowest of places. Nevertheless, I still held back. Suddenly the First, having put me on a
table and having opened the window, showed me an abyss, saying: Look at this
impassable place. We cannot go there, but you, if you hadn’t held back, would have less
difficulty in passing your road. Yet since you delay you must suffer great sufferings. At
that time I saw all the burdens, which I will have to take upon myself. And so I was
pushed into that abyss.
34…. What kind of an achievement would it be, if God lead the world with wise men and
scholars? God wants to come forth in this world only with the meanests and the lowest,
so that his power will be demonstrated. Just consider and look at me, there was no
greater prostak than I, who was as if deprived of any sense; but wisdom, as I said, comes
forth from nothing. When, at the age of 18, I was in Bucharest at the house of a certain
lady, who was 24 years old, I had with me spools of gold and silver worth 100 #. I sold
them to her for 500 #. This greatly amazed me, yet not thinking much about it I hid the
money and went my way, saying to myself: if she gives me voluntarily, why shouldn't I
take it? The lady was very rich. She had about 1200 servants, all of them young people,
especially chosen. Her husband was not present at that time and was away at his estates.
She summoned me and asked me to sit near her. I did so and I saw that the servants
started to slip out of the room one by one, till I was left alone with her. The servants
closed the doors behind them and the lady began to persuade me that I should spend the
night with her, and demanded that I satisfy her desire. She offered 1000 sacks of levs,
saying that if I agree to do that voluntarily and willingly then I'll be given in dublo. Look
how many handsome and attractive slaves I have here, but I want only you, and already
tonight. If in the future you have a desire for me, I will not deny you, but my need and
desire must absolutely be quenched this night. I wanted to run away, but all the gates
were locked. Then she said: if you don't do it willingly, you will be forced to do it. Then I
realized: if I break the window and jump out, then I will make much noise. In a word,
gathering all my valuables, I asked her to keep them and asked her permission to go out
to the porch, to which she agreed and came out with me. That porch was very high above
the ground and the yard was full of sharpened poles; beyond the poles the river flowed.
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At tried to understand how far I would have to jump to reach the water, and so,
throwing off my shirt, I jumped straight into the water, and, swimming away, I went
home. The following day I went to her and got back my valuables and my shirt. I did all
this because I am a prostak. A long time thereafter, I was told that she was a great
astrologer and, having recognized me, desperately wanted to have union with me.
35. Once I was traveling with my business partner through some villages. He ran into
peasants to whom he owed money, so they stopped us. I wanted to fight them, but they
said: We have no issue with you, it is the other one who owes us 900 levs. My partner
knew that I had 600 levs with me. The peasants tied the debtor up and he began to
lament saying, Jacob, for God's sake, give me 400 levs, this will satisfy them and I will
go free. As soon as I get home I'll take my wife's corals, worth 100 #, and I will give them
to you. I agreed to it and gave him the money. When we go back home, I asked for the
corals. My partner answered: my wife is sleeping now, tomorrow morning I'll give them
to you, and for the kindness you did me, I will also give you an cart with iron wheels,
which is at my father's. In the morning my partner fled with his wife and everything he
had in the house. I went to his father with the note, which he had given me to take the
cart, but it wasn't given me. His father told me that his son owed him more money and
put the wagon in the yard surrounded with a high fence. At midnight I came there with
two ladders. I tied them together and put them against the fence. I took the cart
weighing 100 ok on my back, carried it over the fence, and, having descended the ladder
with it, I carried it on my back for half a mile to Romani. The father ran after me but
everybody denied him the cart saying that his son had done me greater damage by
taking the 400 levs. This was the second display of my simplicity.
36. Having come to the river Totroz, I found there 150 wagons, standing on the shore,
afraid to go farther because of the high water. Without saying anything, I took my robes,
put it and my sacks on my head, and, in spite of the most terrible danger, I swam across
the river with my horse. From the other shore, people shouted at me: ‘What are you
doing?’ ‘For God's sake why do you take such a risk?’ Listening to no one, I swam across
and on the same day I travelled 6 miles to Romani. The people had to wait there 11 days.
When they reached Romani, they asked about me and were shocked seeing me alive.
And my simplicity did this.
49. I was ordered to go to Poland, but I did not want to do it saying: ‘How can I, such a
prostak, go on this path. There are here two scholars, Rabbi Issohar and Mardoch. Let
them go’. So I was told: ‘They won't listen to your advice here, you are chosen by God.’
When I still was unwilling, then they began to throw stones at me. And since you are
holding back, it was said, you will have to go in poverty. If you delayed more, then you
would have been led chains. You must do what is necessary. As for your heart, it is free
and can do whatever you like. I was only shown the places and paths which I will have to
tread, and all obstacles that I will face. And I was told: You are Jacob, don't be afraid of
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anything, do everything wherever your hand reaches.
57. In [17]59 the Lord said in Iwanie, There was a man who had a pearl of inestimable
value. It had not been pierced. He went with it from one great city to another searching
for a master who could make a hole through it, promising to pay him lots of money for
the work, if he undertook to do it without doing any. None of the greatest masters
wanted to undertake the job. Finally, he was offering 1000 # for the work, but no one
would dare do it. Not being able to do anything with his pearl, he went to an apprentice
whose master left his house, and without warning him of the danger of perforating a
pearl, said: Take this pearl and drill me a hole through it; I will pay you well for it. The
apprentice took the pearl and drilled a hole through it fearlessly. The man paid him well
and, fully satisfied, went on his way. Thus it is here. Many wise men wanted to drill but
could not, because they were afraid, but I was chosen, because I am a prostak, who with
the help of my God, will drill through everything and will lead to everything.
103. As see me before you as a prostak, you should have concluded from that that all
laws and teachings will fall. If scholars were needed then they would have sent you one
who knows everything.
300. That same witty Jew, on seeing 12 pullets roasting on a spit at the home of another
Jew, asked me: ‘Jacob, how do you want me to pay you to eat all these 12 pullets? 12 ok,
I answered. I sat down and ate all 12 of the pullets. The owner came with his wife
screaming: ‘What are you doing?!’ But I pushed them all out, saying, that I was hired to
do so, because I was a prostak and did not understand their anger. I merely thought that
I should do what I was hired to do. Having eaten, I went home for dinner. The Jew
followed me and asked: but Jacob, you just ate. How come that you are going to eat
dinner again? I replied: my first eating was for pay, and only now I am going to eat my
own dinner.
515. I chose you and I wanted to lead you to a place which is not yet known to any man.
Even though they would be displeased there, I would turn it into a joke. Only to shorten
the road, like I told about what I did to the king in Jassy. Several times I sent
supplications through his ministers but they did not reach him and my pleas was never
shown to him. So I acted like a fool and, having caught him by the robe, I told him: I
made you a king over this land and you pay no attention that justice be done; if it will
continue to be so, you will no longer be king. The king and his ministers laughed at that.
Then I gave him a supplication. Then, having read it, he rendered me justice. Therefore I
was chosen, for I am a prostak and no other, learned, wise, and proud could have
performed such a trick.
579. In my youth my member was so lively that when a man wanted to climb a tree I
erected it for him, and he stood onto it, and he climbed the tree. Also in the coldest
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water it would still stand. And when I went among the maidens I had to tie it up,
because otherwise it would pierce through my trousers.
688. I was a prostak and did not even know when the Shabbat fell, for I lived among
Christians. A woman brought me a loaf of bread on Friday evening and I knew from that
that it will be Shabbat tomorrow. I understood that the bread meant the Shabbat. Once
the woman fell ill and did not bring me the bread, so I failed too to celebrate the
Shabbat. I went around in everyday clothes, opened the shop, and all the merchants
were laughing and that I did not keep the Shabbat. Having seen it, the Jews said: Today
is the Shabbat!. What are you doing?! I asked them, But how come, I was not brought
bread. How is it Shabbat? They gave me to understand that the bread is not Sabbath, but
that one invisible thing comes and that is called Shabbat. I told this occurrence to my
father. He answered: Do not worry, for sometimes the Shabbat goes off and hides.
762. In my youth I traveled to a village, where nobody ever saw a Jew. I came to an inn
where young boys and farm-hands gathered. The girls were spinning there and the boys
were telling them stories to amuse them. When they saw me, one of them began to mock
me and make fun of me in order to make me angry. He said: Once the Jewish God and
the Christian God went for a walk. The Christian God punched the Jewish God in the
snout, saying: Why do you wear on your head what I wear on my feet? --I said to them: I
also tell you a story. Once St. Mahomet and St. Peter once went for a walk. Mahomet
said to Peter: I have a great lust to fuck you the Turkish way. Peter didn't want to, but
Mahomet was strong, and tied him to a tree, and had his way. Peter screamed for his
butt hurt: I will accept you as a saint, but don't do that to me. Thereafter the farm-hand
said: You know what? We will make peace among us. We won't say anything of your God
and you don't say anything against our St. Peter.
962. I cannot explain to you what confusion there is now in the world. Just as you
yourselves see, that your understanding is muddled, so the thinking of all the kings will
become confused. Thus I, a prostak, have been chosen, and cast among them as it
clearly stands: Before him kings will close their mouths.
1157. I was a prostak and didn't know anything but the verse: Szama Isruel Adonai
Elohaini, Adonai ehet. Hear o Israel, our God, one God. When I was fighting a powerful
robber, I screamed out that verse. When I pronounced the word ehet, one, I cut off his,
so I said to myself that the Echet cut off his head.
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Zbiór Słów Pańskich w Brunnie mówionych
The Collecion of the Words of the Lord spoken in Bruenn

1770s-1780s
Prepared by Pawel Maciejko, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

[Jacob Frank]

Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Ms. 6968, 6969

1. Miałem widzenie w Salonice, jakoby mówiono do kogoś w te słowa: Pójdż, poprowadż
mądrego Jakóba, a skoro do pierwszego przyjdziesz z nim pokoju, napominam ci aby
mu wszystkie drzwi i bramy otwierano; skorom do pierwszego wszedł pokoju, dano
mi róźę na znak, z którą bym mógł iść do drugiego, a tak consequenter z jednego
do drugiego, i tak ulatywałem na powietrzu, mając sobie dodane dwie panny, których
piękności świat nie widział; w pokojach tych najwięcej kobiet i panien widziałem, w
niektórych zaś były całkowite zgromadzenia uczniów i nauczycielów, a gdzie mi tylko
pierwsze słowo powiedziano, juźem z tego cało treść i wiadomość zupełną pojął; pokoi
tych było moc niezmierna, w ostatnim zaś ujrzałem pierwszego, który równieź
siedział jako nauczyciel ze swymi uczniami, odziany w szatę frenkską, ten mię zaraz
zapytał: Tyź to jesteś mądry Jakób? Słyszałem, źe ty jesteś mocny i odwaźnego
serca, do tego kresu szedłem ja, lecz odtąd dalej nie mam mocy postępowania, jeźeli
chcesz, umocnij się, niechaj ci Bóg dopomoźe, bo bardzo wielu przodków wzięło ten
cięźar na się, szli w tę drogę, lecz poupadali. Wtem pokazał mi przez okno tego pokoju
otchłań, która do czarnego podobną była, okryta czarnością nadzwyczajną, a od tej
otchłani po drugiej stronie widziałem górę, którejwysokość zdawała się samych dotykać
obłoków. Wtem zawołałem: Bądż co bądż pójdę przy pomocy Boźej; i tak począłem
ukośnie na powietrzu w tę przepaść ulatywać, póki aź do dna samego dostałem się,
gdzie namacawszy ziemię stanąłem. Idąc po pociemku, zbliźyłem się do brzegu góry, a
widząc, źe dla płaskości (przykrości) góry miałem trudność wzbicia się na nią,
musiałem się rękami i paznokciami wszelką mocą nań wdrapać, póki do
wierszchołkam przybił. Skorom tam stanął, zaszedł mię nadzwyczajny zapach i
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bardzo wielu prawowiernych tam znajdowało się. Zdjęty wielką radością, nie
chciałem od razu całym ciałem wyjść na górę, mówiąc sam w sobie: Odpocznę tu nieco,
gdyź pot tak lał się z głowy mojej, jak potop rzeki płynie przez tę męczarnią, którą
miałem w wdrapywaniu się na górę, gdy zaś dobrze wypocznę, dopiero wejdę na górę
do tego dobrego, co się tam znajduje. Toź uczyniłem, spuściłem nogi jeszcze w dole, a
ciałem i rękoma siedziałem odpoczywając na górze. Wtem wszedł na górę.
33. Tak, jakem wam wprzódy rozpowiadał, gdy mię do pokojów owych zaprowadzono,
w których wszyscy królowie izraelscy i patriarchowie znajdowali się, mówili oni do
mnie: Jakóbie, dotąd my szli, odtąd ty sam iść musisz. Jam prostak - odpowiedziałem - i
nie mam rozumu, jakim sposobem ja pójdę? Nie troszcz się o to, odpowiedzieli, nic to
nie szkodzi, mądrość w najpodlejszym ukrywa się miejscu. Pomimo tego odciągałem się
jeszcze. Wtem ów pierwszy, postawiwszy mię na stole i otworzywszy okno ukazał mi
przepaść, mówiąc: Patrzaj to nieprzebyte miejsce, my tam iść nie moźemy, ty zaś,
gdybyś się nie tak odciągał, miałbyś mniej trudności w przebyciu twej drogi, ale źe
zwlekasz, to musisz wszelkie przejść ciasnoście. I podówczas widziałem wszystkie
cięźary, które na się wziąść musiałem. I tak pchnięto mię w tę przepaść.
34. Imość w roku 1785 zapytała raz w Brunnie mię, za com ja sobie obrał ludzi samych
prostaków i bezrozumnych, czemum ją nie wziął pomiędzy kobietami, ona by mię była
zapewne nie ustąpiła. Tak ja jej odpowiedział: Co by to za kunszt był, źeby Bóg z
mądrymi i uczonymi świat wyprowadził? Bóg koniecznie z najniźszymi i
najpodlejszymi chce wyjść na świat, aby z takowego miejsca moc Jego okazana została,
zwaź i patrz na mnie, juź nie było większego nade mnie prostaka, tak właśnie jakby kto
był wcale z rozumu obrany; lecz mądrość jakem mówił z niczego wynika. Będąc w
Bukareszcie w 18 roku u pewnej Pani, 24 lat mającej, miałem przy sobie cyfki złota i
srebra na 100 gr wartości, przedałem je u niej za 500 gr, co mię mocno zadziwiło, lecz
nie myśląc wiele schowałem pieniądze, i poszedłem w swą drogę, mówiąc sam do
siebie: gdy mi dobrowolnie daje, za cóź nie mam brać? Pani ta była bardzo bogata,
miała okole 1200 słuźących, a sam lud młody i dobrany, mąź jej podówczas był
nieprzytomny i na dobrach znajdował się, wtem ona zawoławszy mię prosiła bym
usiadł okole niej, tom uczynił i widziałem, źe jeden za drugim słuźący wysuwali się z tego
pokoju, a ja sam z nią pozostał. Słuźący drzwi za sobą zamknęli; zaczęła mię ta pani
namawiać abym u niej przenocował i źądała bym jej chęci zadość uczynił, ofiarując mi
tysiąc worków lewów, a jeśli dobrowolnie i chętnie na to przystaniesz, to ci dam in
dublo, patrzaj ile tu mam ładnych i powabnych niewolników, ale ja ciebie koniecznie
pragnę i to tej nocy, a gdy ty w dalszym czasie będziesz chęć miał ku mnie, ja ci
wzbronną nie będę, tylko jedyne pragnienie i chuć moja koniecznie tej nocy dogodzona
być musi. Ja chciałem uciec, lecz wszystkie bramy zamknięte były, co ona
poznawszy po mnie rzekła: Gdy dobrowolnie nie uczynisz tego, to z musu czynić
będziesz. Wtem pomiarkowałem: jeźeli okno wybiję i wyskoczę, narobię zgiełku,
słowem: wziąwszy wszystkie me klejnoty dałem jej do potrzymania i sam prosiłem o
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pozwolenie wyjścia na ganek, na co ona zezwoliwszy, poszła ze mną. Ganek ten był
bardzo wysoki od dołu, na podwórzu pełno bitych palów, a za palami płynęła rzeka, w
tym namyśliłem jak daleko wyskoczyć musiałem abym obces w wodę się dostał i tak
zrzuciwszy z siebie dziubcę, skoczyłem prosto w wodę i popłynąwszy prostom się udał do
domu. Nazajutrz poszedłem do niej, odebrałem klejnoty i suknię moją. Tom wszystko
uczynił dlatego źem prostak. W wielkim potem przeciągu czasu, powiedziano mi, iź ona
była wielka gwiażdziarka, a poznawszy mnie, koniecznie chciała mieć ze mną
połączenie.
35. Jadąc raz z moim wspólnikiem po wsiach, wspólnik wlazł pomiędzy chłopy, którym
on był dłuźen; chcąc dalej jachać, kilku chłopów przyszedłszy zatrzymywali nas, ja
chciałem się rzucić na nich, lecz oni rzekli: My do ciebie nic nie mamy, ten drugi
winien nam 900 lewów, wiadomo zaś było memu spólnikowi, źe ja miałem 600 lew
przy sobie. Chłopi związali dłuźnika, on zaczął lamentować mówiąc: Jakóbie przebóg,
uczyń to, daj mi 400 lewów, to ich za cały mój dług uspokoję i uwolnię się, skoro
przyjdę do domu wezmę od mej źony korale 100 gr wartujące i oddam ci. Jam
przystał na to - dałem. Powróciwszy upominałem się o korale. Źona śpi teraz,
odpowiedział wspólnik, jutro z rana dam ci je, a za wygodę, którąś mi uczynił, podaruję
ci wóz kowany, który u mego ojca stoi. Rano wspólnik z źoną i ze wszystkim, co miał w
domu, uciekł. Pobiegłem do ojca jego z pismem, które mi dał na odebranie woza, ale
mi i tego nie dano, mówił ojciec, iź mu syn więcej winien i dla bezpieczeństwa wziął
wstawił ten wóz w podwórze ogrodzone wysokim płotem. Ja w pół nocy przyszedłem
z drabinami dwiema, które związawszy i przystawiwszy do płota wziąłem na plecy wóz
waźący 100 ók, i ten przeniósłszy i zeszedłszy z nim z drabiny, zaniosłem go o pół mile aź
do Romania na sobie. Biegał za mną gospodarz, lecz wszyscy odsądzili go od woza,
dowodząc, iź mi syn większą szkodę uczynił z zabranymi 400 lewami. To druga sztuka
mojej prostoty.
36. Pod Totoroź rzeczkę przyjachawszy, zastałem 150 wózków nad brzegiem stojących,
którzy się obawiali dla wylewu wody i dalej puścić. Ja nic nie mówiąc, wziąłem suknie
swe, połoźyłem z sakwami na głowę i pomimo najstraszniejszego niebezpieczeństwa,
wpław z moim koniem puściłem się. Z drugiej strony stojący wołali na mnie, co czynię?
Przebóg, źe się tak hazarduję! Ja nic nie słuchając przepłynąłem i jeszcze tego dnia 6
mil do Romania zrobiłem.
49. (48) Gdy mi rozkazano iść do Polski, nie chciałem, mówiąc, jak ja mogę taki prostak
iść w tę drogę, są tu dwaj uczeni. Rabbi Issohar i Mardoch: niechaj idą. Tak mi
mówiono: Nie będą tu twej rady słuchać, tyś jest od Boga wybrany. Gdym nie chciał,
poczęto za mną kamieniami ciskać. A za to, źe się odciągasz, mówiono, musisz iść w
ubóstwie. Gdybyś jeszcze się zwlekał, to by cię okutego w łańcuchy poprowadzono:
Tam byś musiał czynić, co jest potrzebnego. Co się twego serca tycze, te jest wolne w
postępowaniu jak ci się podoba. Pokazano mi tylko miejsca, drogi, które deptać mam, i
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tego, co przeciwko mnie wyjdzie, mówiąc do mnie: Tyś jest Jakób, nie masz się niczego
obawiać, rób wszystko, gdzie tylko ręką sięgniesz.
57. (56) W Iwaniu mówił Pan: roku 59. Był pewien mający perłę bez szacunku, ta nie
była przedziurawioną, jeżdził z nią od jednego do drugiego wielkiego miasta szukając
majstra, źeby mógł dziurkę w niej zrobić, obiecując mu przednią zapłatę, byleby on
się podjął bez najmniejszej szkody (by nie rozłupaną została) to wykonać. Źaden z
największych majstrów nie chciał się tej roboty podjąć. Na ostatek dawał juź 1000 gr.,
ale nikt nie chciał się odwaźyć. Nie mogąc sobie dać rady z tą perłą, udał się ów
człowiek do jednego czeladnika, którego majster był wyszedł podówczas z domu, i nic
mu nie wystawiając niebezpieczeństwa w przekłuciu perły, rzekł: Weż i przeświertuj mi
tę perłę, ja ci dobrze zapłacę. Czeladnik ten pierwszy wziął ją i dobrze prześwidrował
bez bojażni, ów mu dobrze zapłacił i pełen ukontentowania pojachał w swą drogę.
Równieź i tu tak wiele mądrych ludzi chciało prześwidrować i nie mogli, bo się
obawiali, ale mnie obrano, bom prostak, który z pomocą Boga mojego, prześwidruję
wszystko i przyprowadzę do wszego.
103. (102) Widziecie mnie przed sobą prostaka, stąd wam wnieść naleźało, iź
wszystkie prawa i nauki upadną, gdyby potrzebowano uczonych, to by wam byli posłali
takiego, co świadom wszystkiego.
300. Tenże sam ucieszny Żyd widząc dwanascie kurcząt na rożnie zatkanych u innego
Zyda, zapytał mnie: Jakóbie, wiele mam ci dac, abys zjadł wszystkie te dwanascie
kurcząt? Dwanascie ok, odpowiedziałem. Siadłem i zjadłem te dwanaście kurcząt.
Gospodarz ów z żoną przyszedł z krzykiem, com to zrobił. Lecz ja wypchnąłem wszech,
mówiąc, żem był na to najęty, bom był prostak i nie rozumiałem się na złosci, którą przez
to wyrządzam, tylko myslałem, że tak czynic trzeba, do czego mię najęto. Po zjedzeniu
poszedłem dopiero do domu na obiad. Ów Żyd szedł za mną i pytał: Jakóbie, wszakies
dopiero zjadł, jak to, idziesz znowu na obiad? Pierwsze jadlo moje bylo najęte,
odpowiedziałem, a teraz dopiero jem swój obiad.
579. W młodości mojej tak było żywe przyrodzenie moje, że gdy raz jeden młodzieniec
chciał wleźć na drzewo, podstawiłem mu je stojące i wlazł po nim. Także w
najzimniejszej wodzie zawsze stało. A gdym szedł między panny musiałem je
przywiązywać, bo bez tego, to by na wylot przebiło me suknie.
688. Ja byłem prostak i nie wiedziałem kiedy Sabbath przypada, bom mieszkał pomiędzy
chrześcijanami, tylko mi kobieta co piątek w wieczór przynosiła kołacze, stąd wiedziałem,
że jutro Sabbath będzie rozumiałem, że te kołacze to jest Sabbath. Raz kobieta ta
zachorowała i nie przyniosła mi kołaczy. Ja też nie odprawiłem Sabbathu. Poszedłem w
prostych sukniach, otworzyłem sklep, a wszyscy kupcy śmieli się i radowali, żem nie
trzymał Sabbathu. Żydzi obaczywszy mówili: Wszak dziś Sabbath, co to robisz? Pytałem
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ich: Wszak mi nie przyniesiono chleba, który jest Sabbathem? Dali mi do wyrozumienia,
że nie ten chleb jest Sabbathem, tylko że przychodzi jedna skryta rzecz i ta zwie się
Sabbathem. Ten przypadek rozpowiadałem ojcu, tak mi odpowiedział na to: Nie turbuj
się nic, bo czasem Sabbath ten odchodzi i ukrywa się.
762. W młodosci przyjachalem do jednej wsi, w której nigdy nie widziano Żyda.
Zajachałem do jednej gospody, gdzie się dziewki i chłopi poschodziły. Dziewki przędły
tam, a parobki im różne historie bajały, aby je zabawic. Gdy mię obaczyli, jeden z
parobków stal szydzic i drwiny ze mnie robić, chcąc mię tym rozgniewac. Począł mówić:
Szedł raz Bóg żydowski z Bogiem chrzescijanskim na spacer, Bóg chrzescijanski palnął w
pysk Boga żydowskiego mówiąc mu: Na co ty sobie kladziesz na glowę to, co ja na nogach
noszę? -Ja mówilem im: I ja wam też co rozpowiem: Raz poszedł na spacer swięty
Mahomet ze swiętym Pietrem, Mahomet mówil do Pietra: Mam wielką ochotę, abym cię
tak po turecku wybuzderował. Piotr nie chciał, lecz Mahomet był silny, przywiązał go do
drzewa i odbył swoje. Piotr wrzeszczal mocno, żego boli zadek. Ja cię jużza swego
świętego przyjmuję, tylko nie czyń tego mi. Dopiero parobki mówiły: Wiesz co, zróbmy
pokój między sobą: my nie będziemy już gadac na twego Boga, i ty teżnic nie mów
przeciw naszemu św. Piotrowi.
962. Ja wam mówic nic nie mogę, co się mięsza teraz po świecie. Tak jak wy siebie
samych widzicic, iż rozum wasz jest zamatwany, tak wszyscy królowie zamięszane
zostaną w myslach swych, a mnic wybrano prosaka i rzucono między nich, jak stoi
wyraźnie: Na niego zamkną królowie usta swoje.
1157. Ja bylem prostak i nie znałem jak ten wiersz: Szema Isruel, Adonai Eloheini,
Adonai chet - Słuchaj Izraelu, Bóg nasz, Bóg jeden A gdym się bił z mocnym
rozbójnikiem i krzyknąłem ten wiersz, a przy wymawianiu tego slowa echet, jeden, tom
mu sciął głowę i mówilem sam w sobie, że mu ten echet ściął głowę.
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