










 
 
 
 
 

Ad Lectorem 
Założenia serii wydawniczej 

„Staropolski dramat i dialog religijny” 
 
 
 

Seria wydawnicza, niegdyś zainicjowana i prowadzona przez Juliana 
Lewańskiego pod nazwą „Staropolski dramat religijny”, obecnie zo-
stała reaktywowana w rozszerzonej formule jako „Staropolski dramat 
i dialog religijny”. Będzie ona uwzględniać nie tylko wierszowane dzie-
ła sceniczne, w których da się wskazać porządek przedstawieniowo-
-fabularny, ale również religijne teksty dialogowe (wierszowane i pro-
zatorskie) o charakterze dyskursywnym. Seria stwarza w ten sposób 
możliwość publikowania ważnych dla historii literatury czy historii re-
ligii dzieł renesansowych i barokowych o szeroko pojętej cesze teatral-
ności. Celem takiego poszerzenia formuły serii jest otwarcie się na roz-
leglejszy kanon tekstów ważnych dla religijnej literatury dawnej, a więc 
wyjście poza dzieła wyłącznie sceniczne, zwykle tworzone dla teatru 
szkolnego, nie zawsze mające wysoką wartość artystyczną i poznawczą, 
wyjście tym samym poza dialog rozumiany wyłącznie jako gatunek 
teatralny, ku szeroko pojmowanej, retorycznie modelowanej dyskur-
sywności literatury staropolskiej, samej w sobie zawsze nieco „teatral-
nej”, profilowanej emocjonalnie, a nierzadko wszakże zawierającej 
również epizody zdarzeniowe, barwnej, dynamicznej, obrazowej w sa-
mym już choćby języku i budowanym napięciu intelektualnym. Dia-
logi religijne ujmują problemy konfesyjne, ale też filozoficzne, społecz-
ne i polityczne w porządek abstrakcyjnych rozważań bohaterów, ce-
chują się „akcją intelektualną”, tj. zamiast realnego dziania się scenicz-
nego wprowadzają dynamikę myśli i emocji. Do takich dzieł zaliczyć 
można pokaźnych rozmiarów Rozmowy Dworzanina z Mnichem Mar-
cina Kromera, które przygotowujemy do druku w ramach realizowa-
nego projektu badawczego. Wielka ekspansja dialogowej literatury 
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w wiekach dawnych wyrasta zwłaszcza z humanistycznego dowarto-
ściowania idei homo loquens i znacząco podnosi wartość retoryki jako 
sztuki nie tylko perswazji, ale i komunikacji, wprowadzając świeże 
jakości „dramaturgii mowy”, wykorzystuje więc doświadczenia form 
teatralnych, przez co niejednokrotnie trudno oddzielić oba gatunki 
i przeprowadzić jasną ich klasyfikację (choć w teorii typologiczne od-
różnienie dialogu od dramatu jest oczywiście możliwe).  

W pierwszej fazie działalności serii planuje się przygotowanie do 
druku oraz publikację pięciu krytycznie opracowanych znaczących dzieł 
literatury dawnej, realizujących gatunki dramatyczne bądź reprezen-
tujących od strony genologicznej dialog. Tom, który właśnie oddają 
Czytelnikom Elwira Buszewicz i Roman Mazurkiewicz, jest pierwszym 
tomem serii: George Buchanan Baptistes, sive Calumnia * Walenty 
Maciej Tepper Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzci-
ciela wyrażający. W kolejnych ukażą się: Susanna ex Daniel — protes-
tancki dramat szkolny, wyrosły ze środowiska kulturalnego braci czes-
kich w Lesznie; Dialog o zmartwychwstaniu Pańskim Wacława Potoc-
kiego; Castus Ioseph Szymona Szymonowica wraz ze współczesnym 
przekładem filologicznym; Rozmowy Dworzanina z Mnichem * Mona-
chus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor, binis distincti dia-
logis — dwujęzyczna edycja dialogu Marcina Kromera. Uczeni z Uni-
werstyetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadzą prace w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 1aH 15 0401 83), koor-
dynuje je Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II.  

Projekt zakłada dla większości dzieł edycje dwujęzyczne, co nie 
tylko uprzystępni lekturę dotąd mało znanych, a ważnych tekstów lite-
ratury dawnej, ale z pewnością pokaże, jak ta literatura wchłaniała 
i przetwarzała najbardziej atrakcyjne wątki, pobudzając środowiska — 
katolickie i protestanckie — ówczesnych humanistów do dyskusji 
i polemik o szerokim zasięgu europejskim. Zjawiska akulturacji oraz 
interioryzacji, uchwytne w badaniach porównawczych, ujawnić mają, 
jak polska literatura wchodziła w obszar wartości chrześcijańskich, jak 
je rozwijała i przetwarzała.  
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Proponowane do edytorskiego opracowania i wydania dzieła, choć 
z założenia nie tworzą żadnej grupy tekstów łączących się ze sobą 
tematycznie czy ideowo, potraktować należy jako dobrane nieprzypad-
kowo. Celem wznowionej i rozszerzonej formuły serii „Staropolski 
dramat i dialog religijny” nie jest — należy to szczególnie wyakcen-
tować — stworzenie kolekcji dzieł reprezentującej jakiś konkretny 
obszar historii dramatu albo wydawanie wszystkich czy jakichkolwiek 
utworów mieszczących się w genologicznym polu dramatu i dialogu. 
Proponujemy starannie dobrany korpus tekstów, znaczących i waż-
nych dla historii literatury polskiej, wnoszących więc trwały wkład 
w rozwój myśli religijnej, obrazujących ciekawe wątki ideowe, doku-
mentujących istotne kontynuacje i przeobrażenia w zakresie przyję-
tych wzorców czy modeli (np. dramat biblijny, misterium), pokazują-
cych uczestnictwo polskiej literatury w europejskich dyskusjach este-
tycznych, odsłaniających głębokie jej zakorzenienie w świecie wartości 
powszechnych. O atrakcyjności dziedzictwa ideowego tych dzieł zdają 
się decydować te własności, które niezmiennie spotykają się na uni-
wersalnym podłożu humanitas, gdzie szacunek dla klasycznej erudycji 
i chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego oraz samodzielnej, kry-
tycznej myśli ogniskuje środowiska intelektualistów w pojęciu orbis 
Christiani. Każdy z zaproponowanych w niniejszym projekcie utwo-
rów, choć każdy na inny sposób, jest świadectwem głębokiej kultury 
teologicznej staropolskich autorów, ich erudycji biblijnej oraz wyra-
zem twórczo podjętych dyskusji z konwencjami mającymi trwałe już 
miejsce w kulturowej galaktyce dawnych Sarmatów, a zarazem twór-
czo rozwijanymi w kolejnych epokach; każdy wprowadza czytelnika 
w świat wartości chrześcijańskich, a zarazem wyprowadza poza warto-
ści rdzennie polskie, pokazując moment łączenia się literatur polskiej 
z europejską w dialogu, a czasem sporze o kształt rzeczywistości, kon-
stytuując tym samym paradygmaty kultury narodowej. 

Seria ma za zadanie przywrócić współczesnej humanistyce pamięć 
o ważnych utworach polemicznych w języku łacińskim, o polskich para-
frazach i similiach tematycznych, nawiązujących do dzieł najwybitniej-
szych dawnych twórców, o rodzimym dramacie religijnym, wreszcie 
— katolickim czy różnowierczym teatrze szkolnym i pozwolić zarazem 
na włączenie tych dzieł do kanonu lektur uwzględnianych w syntezach 
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historycznoliterackich. Tak zakrojona inicjatywa otwiera szerokie hory-
zonty poznawcze, umożliwia prowadzenie dalszych badań nad staro-
polską literaturą religijną w jej powiązaniu z doświadczeniami literac-
kimi humanistów europejskich; przyniesie też — mamy nadzieję — 
nowe ustalenia w zakresie dramatu biblijnego i misteryjnego, dialogu 
polemicznego czy różnowierczego teatru szkolnego.  

 
Redaktor serii  

Justyna Dąbkowska-Kujko 



 

 

 
 
 
 
 

Buchanan w Zamościu, 
czyli Tragoedia albo Wiersz smutny 

 
 
 

Wprawdzie bibliografie dramatu staropolskiego odnotowują druk utwo-
ru pt. Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wy-
rażający Walentego Macieja Teppera (Zamość 1774), wystawionego na 
scenie w roku 1773 pod kierunkiem autora przez słuchaczy kursu poe-
tyki Akademii Zamojskiej, dopiero jednak od niedawna wiadomo, że 
tekst ten stanowi pełny i wierny — choć nie niewolniczy — przekład 
tragedii Baptistes, sive Calumnia. Tragoedia George’a Buchanana (Lon-
don 1577)1. Zarówno więc wcześniejszy, renesansowy przekład innej 
tragedii Buchanana — Iephtes, dokonany przez Jana Zawickiego, jak 
i oświeceniowe tłumaczenie Baptistes przynależą translatorsko i teat-
ralnie do kręgu kultury Zamościa2.  

                              
1  Zob. R. MAZURKIEWICZ, Do genezy hymnu Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od 

nas, Panie, za Twe hojne dary...”, „Ruch Literacki” 1990, nr 4/5, s. 293–308. 
2  J. ZAWICKI, Jephtes. Tragoedia, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1587. Por. W. ROSZKOW-

SKA, Główne ośrodki życia teatralnego w XVI i XVII w., w: Z dziejów życia lite-
rackiego w Polsce XVI i XVII wieku, pod red. H. Dziechcińskiej, Wrocław 1980, s. 115; 
J. BEDYNIAK, Opatrzność i wróg. O Janie Zawickim i jego tragedii „Jeftes”, „Odro-
dzenie i Reformacja w Polsce” 55 (2011), s. 65–90; T. LAWENDA, Tragedia renesan-
sowa „de Bibliis sumpta”. „Iephtes, sive Votum” George’a Buchanana a „Jeftes” Jana 
Zawickiego, Lublin 2015. Szerzej na temat recepcji Buchanana w Polsce zob. 
M. HANUSIEWICZ-LAVALLEE, Brytania i Sarmacja na krańcach Europy, w: Wśród 
krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, 
słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanu-
siewicz-Lavallee, Warszawa 2015, s. 125–189. 
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Baptistes, sive Calumnia 

George Buchanan (1506–1582), autor dzieł wierszem i prozą, to wielka 
indywidualność literatury nowołacińskiej, pierwszorzędny — jak się 
wyraził o nim Henricus Stephanus — poeta swego czasu, „poetarum 
sui saeculi facile princeps”3. Urodzony w Killearn na terenie Szkocji, 
sporą część życia spędził we Francji4. Na nauki do Paryża został 
posłany już w 1520 roku, po dwóch latach jednak powrócił w rodzinne 
strony z powodu słabego zdrowia. Po krótkim okresie studiów w St. 
Andrews (1525) znalazł się znów we Francji (1525–1535), gdzie uzyskał 
wawrzyn bakalarski w 1527, a magisterski w 1528 roku. Przez kilka lat 
nauczał w Collège de Sainte-Barbe, następnie był prywatnym nau-
czycielem Gilberta Kennedy’ego (trzeciego earla Cassilis), z którym 
powrócił do Szkocji. Jako renomowany pedagog już w 1536 roku na-
wiązał kontakt z dworem królewskim: Jakub V zatrudnił go jako pre-
ceptora swego syna z nieprawego łoża — Jakuba Stuarta. W 1539 roku 
sytuacja Buchanana stała się niebezpieczna z powodu złośliwych 
utworów antyfranciszkańskich, jakie pisał od jakiegoś czasu. Wymknął 
się wtedy do Anglii, by potem znów udać się do Paryża, a wkrótce do 
Bordeaux. Tam uczył w kolegium Guyenne (1539–1543 i 1545–1547), 
a do jego uczniów należał m.in. Michel de Montaigne.  

                              
3  P.J. FORD, George Buchanan. Prince of Poets. With an Edition (Text, Translation, 

Commentary) of the „Miscellaneorum liber” by P. Ford, W.S. Watt, Aberdeen 
1982, s. VII. Formuła ta może być tłumaczona jako „niewątpliwy książę poetów 
swego wieku” lub „niewątpliwie najznakomitszy poeta swego pokolenia”.  

4  Zwięzłe kalendarium życia i twórczości Buchanana zob. George Buchanan. Poet 
and Dramatist, red. P. Ford, R.P.H. Green, Swansea 2009, s. XVII–XVIII; P. SHA-
RATT, G.B. WALSH, Introduction, w: G. BUCHANAN, Tragedies, oprac. eidem, Edin-
burgh 1983, s. 1; P.J. FORD, George Buchanan, s. 3–11. Najważniejszą pracą o Bucha-
nanie, powstałą w XX wieku, jest I.D. MCFARLANE, Buchanan, London 1981. Zarys 
biografii Buchanana zob. też w najnowszej edycji krytycznej: A Critical Edition of 
George Buchanan’s Baptistes and of Its Anonymous Seventeenth-Century Trans-
lation Tyrannicall-Government Anatomized, oprac. S. Berkowitz, New York 1992, 
s. 3–7. Warto odnotować też dawniejszą monografię: P. HUME BROWN, George Bu-
chanan, Humanist and Reformer. A Biography, Edinburgh 1890. 



Baptistes, sive Calumnia 
 

 

11

Następnym etapem nauczycielskiej drogi szkockiego humanisty 
była Portugalia. Buchanan otrzymał posadę nauczyciela w Coimbrze 
od 1547 roku, lecz już po trzech latach został oskarżony przez inkwi-
zycję o kryptoprotestantyzm, a po przesłuchaniach uwięziony w klasz-
torze San Bento. Po publicznym „odwołaniu błędów” opuścił Portu-
galię w 1552 roku5, by znów udać się przez Londyn do Paryża, tym 
razem na dłużej — został nawet naturalizowanym Francuzem. Już 
jednak w 1561 roku widzimy go z powrotem w Szkocji, jako zadekla-
rowanego kalwinistę, na dworze Marii Stuart, której wkrótce stanie się 
zdecydowanym przeciwnikiem. W 1566 roku powierzono mu funkcję 
przełożonego kolegium św. Leonarda w St. Andrews. W 1570 roku został 
nauczycielem młodego króla, czteroletniego syna Marii —  Jakuba VI 
Stuarta. Zmarł w Edynburgu 28 września 1582 roku. 

Trudno nazwać Buchanana jedynie szkockim autorem. Ukształtowa-
ła go Francja, lecz i on sam miał wpływ na kształt francuskiej nauki, lite-
ratury, a przede wszystkim dramatu6. Ze względu jednak na posługi-
wanie się uniwersalnym językiem, jakim we wczesnonowożytnej kultu-
rze była łacina, zasięg i oddziaływanie jego twórczości były znacznie szer-
sze. Buchanan był pisarzem o szerokich horyzontach, w którego do-
robku znalazło się wiele rodzajów literatury7: poezja8, dramat, historia9, 

                              
5  Zob. I.D. MCFARLANE, Buchanan, s. 131–145. 
6  P. SHARATT, G.B. WALSH, Introduction, w: G. BUCHANAN, Tragedies, s. 1. 
7  Zob. P.J. FORD, George Buchanan, s. 2. 
8  Utwory refleksyjne oraz okolicznościowe, zebrane w osiemnastowiecznej edycji 

dzieł wszystkich Buchnana jako Miscellaneorum liber, wydali z przekładem angiel-
skim i komentarzem W.S. Watt i P.J. Ford (George Buchanan, s. 130–209). Dwu-
języczny wybór poezji Buchanana (opatrzony swobodnym, uwspółcześniającym 
przekładem na język angielski) zob. Apollos of the North. Selected Poems of George 
Buchanan and Arthur Johnston, przeł. i oprac. R. Crawford, Edinburgh 2006. 
Warto odnotować też poemat De Sphaera, będący próbą ujęcia w łacińskie heksa-
metry Ptolemeuszowej kosmografii; przedsięwzięcie to miało też charakter dydak-
tyczny — pracę tę podjął Buchanan jako nauczyciel Timoléona de Cossé; zob. I.D. 
MCFARLANE, Buchanan, s. 355–378. 

9  Por. np. Rerum Scoticarum Historia, Edinburgh 1582. Autor robił drukarską ko-
rektę dzieła niemal do samej śmierci. Crawford przytacza interesującą anegdotę 
podaną przez Meville’a of Halhills: gdy drukarz zaniepokoił się, że jeden z incy-
dentów opisanych przez szkockiego humanistę mógłby obrazić króla, Buchanan 
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pisarstwo polityczne10. Ogromnym uznaniem cieszyła się zwłaszcza 
poetycka parafraza psałterza, w której „ja” liryczne nosi cechy zarówno 
natchnionego psalmisty, jak i chrześcijańskiego Everymana czy wre-
szcie klasycznego vir bonus11. Podziwiał ją i inspirował się nią Jan 
Kochanowski, znał ją też Mikołaj Sęp Szarzyński12.  

Na dorobek dramatyczny Buchanana składają się cztery tragedie, 
z których dwie, Medea i Alcestis, są tłumaczeniami z Eurypidesa, pozo-
stałe zaś, Baptistes i Iephtes, są oryginalnymi utworami, czerpiącymi 
inwencję ze Starego Testamentu. Zwykle wiąże się czas powstania tych 
sztuk z okresem nauczania w kolegium Guyenne w Bordeaux13, cho-
ciaż niektórzy badacze znajdują uzasadnienie dla atrakcyjnej hipotezy, 
że Baptistes i Medea mogły (przynajmniej w pierwotnej wersji) po-
wstać jeszcze w Paryżu. Tak można wnosić na podstawie listu poety do 
Daniela Rogersa, lecz autobiografia Buchanana sugeruje wyraźnie, że 
wszystkie sztuki napisane zostały podczas pracy w Bordeaux14.  

Nawet przekłady tragedii Eurypidesa opracowane przez Szkota wy-
kraczają swym znaczeniem poza zwykłe pomoce dydaktyczne: po 
pierwsze, są na ogół wiernym przekazem tekstu greckiego; po drugie, 
nie są pozbawione walorów poetyckich; po trzecie, spełniały funkcje 
                              

zapytał tylko: „Powiedz mi, człowieku, czy powiedziałem prawdę?”, a uzyskawszy 
odpowiedź twierdzącą, nie zmienił ani jednego słowa w tekście. Zob. R. CRAW-
FORD, Introduction, w: Apollos of the North, s. XI. 

10  Obejmuje ono nie tylko prozę (jak np. De iure regni apud Scotos), ale i poezję. Ta 
ostatnia wydana została pod koniec ubiegłego stulecia: G. BUCHANAN, The Political 
Poetry, przeł. i oprac. P.J. McGinnis, A.H. Williamson, Edinburgh 1995. 

11  Najnowsze komentowane wydanie z przekładem angielskim to: G. Buchanan, 
Poetic Paraphrase of the Psalms of David, oprac. R.P.H. Green, Geneva 2011. 

12  Zob. np. Jana Kochanowskiego Foricenium 68 Ad Bucananum (przekład polski 
L. Staff, w: J. KOCHANOWSKI, Z łacińska śpiewa Słowian Muza, Warszawa 1986, 
s. 172). Zob. też G. MAVER, Rozważania nad poezją Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, 
przeł. W. Meisels, w: IDEM, Literatura polska i jej związki z Włochami, Warszawa 
1988, s. 137–167; M. SĘP SZARZYŃSKI, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak i A. Kar-
piński przy współpracy K. Mrowcewicza, Warszawa 2001, s. 150−155, 186, 231−237, 
239; M. HANUSIEWICZ, Tragedia rozumu i pobożności. „Iephtes” Buchanana-Zawic-
kiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 52 (2008), s. 32. 

13  Zob. P.J. FORD, George Buchanan, s. 70–71. 
14  Zob. P. SHARATT, G.B. WALSH, Introduction, s. 3. 
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instruktażowe dla twórców chcących układać tragedie w stylu grec-
kim15. Tragedie biblijne z kolei, napisane w podobnym stylu, pełniły 
wybitnie doniosłą funkcję — miała to być humanistyczna metamor-
foza średniowiecznych moralitetów16; sztuki, utrzymane w rygorach 
oczyszczonej łaciny i wzorowane na Eurypidesie17, czerpały inwencyj-
nie ze Starego Testamentu, odnosząc się równocześnie do uniwersal-
nych, a zarazem aktualnych problemów etycznych, religijnych i poli-
tycznych. Jak podkreślają Sharatt i Walsh, potępiaiają one hipokryzję 
i bałwochwalstwo w życiu religijnym oraz tyranię18.  

Iephtes, sive Votum, „tragedia rozumu i pobożności”19, która jako 
pierwsza doczekała się polskiej wersji językowej, uważana jest za doj-
rzalszą i bardziej udaną niż Baptistes. Jej fabuła oparta jest na fragmen-
cie jedenastego rozdziału Księgi Sędziów. Wódz izraelski, walczący 
z bałwochwalczymi Ammonitami, składa Bogu nierozważne śluby: 
która istota pierwsza wyjdzie mu na spotkanie, zostanie ofiarowana 
Bogu. Ofiarą pochopnych ślubów okazuje się córka. Wszyscy, nawet 
kapłani, a zwłaszcza żona, tłumaczą Jeftemu, że nie jest zobowiązany 
do wypełnienia nierozumnej obietnicy, on jednak, mimo tragicznego 
rozdarcia duszy, stawia źle pojętą sprawiedliwość ponad miłością. 
Sama zaś córka ochoczo i ze stoicką godnością idzie na śmierć. Biblia 
nie mówi nam nic o jej imieniu, które u Buchanana brzmi Iphis. Przy-
wodzi to na myśl tragedię Eurypidesa Ifigenia, w której ojciec (Aga-
memnon) również musi złożyć ofiarę z córki, aby pomyślnie wyruszyć 
z Aulidy pod Troję. Nadaje to dramatowi opartemu na Starym Testa-
mencie nowy, bogatszy wymiar20.  

Można powiedzieć, że obie tragedie biblijne Buchanana są potępie-
niem nierozważnych obietnic — krwawa egzekucja następuje nie z in-

                              
15  Ibidem, s. 5–6. 
16  Zob. G. CARDINALI, George Buchanan’s Tragedies and Contemporary Dramatic 

Theory, w: George Buchanan. Poet and Dramatist, s. 175; P. SHARATT, G.B. WALSH, 
Introduction, s. 8. 

17  Ibidem, s. 174. 
18  P. SHARATT, G.B. WALSH, Introduction, s. 10. 
19  Zob. M. HANUSIEWICZ, Tragedia rozumu i pobożności, s. 27–50. 
20  Por. P.J. FORD, George Buchanan, s. 74. 
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nego przecież powodu, jak wskutek pochopnej przysięgi. „Nawet jej 
przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego kró-
lestwa»”21 — to obietnica króla Heroda złożona zachwycająco tań-
czącej Salome. Herod nie pomyślał, że intryga Herodiady zmusi go do 
wypełnienia danego słowa przez ścięcie Jana Chrzciciela, ale pochop-
nie obiecawszy, bezmyślnie spełnia swą obietnicę. Buchanan natomiast 
za pośrednictwem obu tragedii wyraża opinię-ostrzeżenie, że „nie wol-
no składać bezbożnych ślubowań, złożonych zaś nie wolno wykony-
wać”22. Oba dramaty łączy więc podobny stosunek do źle pojętej po-
bożności (impia pietas), której konsekwencją są czyny bezbożne; 
w obu też podejmowany jest problem rozumu, władzy i prawa oraz ich 
wzajemnych relacji. Jak zauważa Philip Ford, biblijne tragedie Bucha-
nana, wpisujące dziedzictwo judeochrześcijańskie w ramy tradycji kla-
sycznej, charakteryzują się powagą stylu, osiągniętą m.in. dzięki licz-
nym similiom, porównaniom homeryckim, uderzającym metaforom, 
a także wykrzyknieniom, apostrofom i powtórzeniom, dynamicznym 
relacjom posłańców i silnemu liryzmowi pieśni chóru23.  

Baptistes, sive Calumnia24 jest tragedią opartą inwencyjnie na No-
wym Testamencie — nawiązuje do wydarzeń dotyczących Jana 

                              
21  Mk 6, 24. 
22  Por. J. SALIJ, Córka Jeftego, w: Pytania nieobojętne, Poznań 1997, s. 79–82. Autor 

również porównuje ślub Jeftego z przysięgą Heroda, zwraca też uwagę, że czyn Jef-
tego potępiała zarówno tradycja chrześcijańska, jak i żydowska. Z tej ostatniej na-
leży odnotować zwłaszcza Starożytności biblijne Pseudo-Filona, z pierwszej — 
św. Augustyna Quaestiones in Heptateuchum, VII 49 (PL 34, 810–822). 

23  Ph.J. FORD, George Buchanan, s. 74–75. 
24  G. BUCHANAN, Baptistes, sive Calumnia. Tragoedia, London: Thomas Vautrollier, 

1577. Istnieją dwa dwudziestowieczne wydania komentowane tej tragedii. Jako 
pierwsza (1983) ukazała się edycja Sharatta i Walsha (G. BUCHANAN, Tragedies, 
zob. przypis 4), a po niemal dziesięciu latach (1992) wspomniana już (zob. przypis 4) 
edycja krytyczna Baptistes Berkowitza (dalej cytowana jako S. BERKOWITZ, A Criti-
cal Edition). Wydanie Sharatta i Walsha, obejmujące wszystkie cztery tragedie 
Buchanana, zawiera w przypadku Medei i Alcestis transkrypcję tekstu według współ-
czesnych norm oraz komentarz, a w przypadku Jeftego i Baptysty ponadto prze-
kłady filologiczne prozą na język angielski. Edycja krytyczna Berkowitza obejmuje 
604 strony, a tragedia Buchanana jest tu wydana wraz z jej XVII-wiecznym tłuma-
czeniem (niekiedy przypisywanym niesłusznie Johnowi Miltonowi). Edycji towa-
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Chrzciciela opisanych w Ewangeliach (Mt 3, 1–12; 14, 6–12, Mk 1, 1–8; 
6, 17–29, Łk 3, 1–20, J 1, 15–34). Przedstawienie poprzedza Prolog, który 
ma charakter metapoetycki, dotyczy bowiem sytuacji autora drama-
tycznego, narażonego na kalumnie krytyków. Użycie w tym miejscu 
kluczowego terminu, którym w tytule sztuki i w jej tekście określa się 
przyczynę śmierci Jana, każe pomyśleć o jakiejś formie utożsamienia 
się autora z bohaterem25. Jeszcze ważniejsze przesłanie Prologu, jak 
zobaczymy niżej, to przeświadczenie, że fabuła tragedii wykracza 
swym znaczeniem poza granice historycznego czasu akcji26. Jeśli zaś 
chodzi o język, Berkowitz stwierdza, że „poetycki geniusz Buchanana 
nie pozwala na łatwe wskazanie konkretnego klasycznego autora jako 
źródła języka [dramatu] Baptistes. Tragedia łacińska musi nieodzow-
nie czerpać z Seneki, ale dla charakterystycznej dykcji sztuki i [jej] 
układu słów nawet ważniejsi są Wergiliusz i Horacy”27. Jako istotny 
kontekst poetycko-ideowy wymienia się też De consolatione Philo-
sophiae Boecjusza28, a z literatury humanistycznej przywołuje się 
przede wszystkim pisma Erazma, zwłaszcza Institutio principis Chri-
stiani, Adagia, De copia rerum ac verborum. Podkreślając dydaktyczną 
wymowę sztuki, Berkowitz nazywa ją „łagodnym tekstem”, „częścią 
                              

rzyszy obszerny wstęp i komentarz, między innymi przegląd pięćdziesięciu pięciu 
poprzednich wydań tragedii. Omówione też zostały jej przekłady na języki euro-
pejskie. Bogata bibliografia prowadzi ku szerokim kontekstom dotyczącym wczesno-
nowożytnej kultury.  

25  S. BERKOWITZ, A Critical Edition, s. 193. 
26  Por. R.W. BUSHNELL, A Culture of Teaching. Early Modern Humanism in Theory 

and Practice, Ithaca 1996, s. 160. 
27  S. BERKOWITZ, A Critical Edition, s. 203. Edytor wyraża też opinię, że łacina Bucha-

nana brzmi „klasycznie” i tylko nieliczne wyrazy i formy (np. emplasmatis, phar-
maca, Isacidarum, laxamen rabini) nie figurują w słowniku Lewisa i Shorta. 

28  Ibidem, s. 204. Zdaniem wydawcy Boecjusz jest szczególnie dobrym kontekstem 
dla konstrukcji postaci Jana, który jest „więcej niż Żydem, ale nie mając w pełni 
rozwiniętej chrześcijańskiej filozofii śmierci, wypowiada się jak grecki filozof albo 
stoik rzymski”. Naszym zdaniem jest to raczej kwestia humanistycznego dyskursu 
religijnego, dla którego Boecjusz jest znakomitym instruktorem; mówiąc o Bogu 
bez posługiwania się specyficznie chrześcijańskimi terminami, wypełnia lukę mię-
dzy kulturą grecko-rzymską pogańskiego antyku a światem chrześcijańskim; zob. 
J. MARENBON, Boethius, New York 2003, s. 173.  
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humanistyczno-edukacyjnego programu swoich czasów”, erazmiań-
skim, pedagogicznym dziełem z elementami stoicyzmu29. W pieśniach 
chóru, bliższych stylowi Seneki niż Eurypidesa30, edytor dostrzega 
również niekiedy echa Boecjusza. 

Wbrew zaleceniom Horacego sformułowanym w Liście do Pizo-
nów31 tragedia Baptistes nie dzieli się na pięć aktów. Badacze nie są 
jednak zgodni w wyznaczaniu linii podziału. Raymond Lebègue dzieli 
akcję na sześć epizodów (po Prologu): 1) ekspozycję: dialog Malchusa 
z Gamalielem, postacią protetyczną, która już nie pojawi się na scenie; 
2) zawiązanie akcji, które doprowadza do osadzenia Jana w więzieniu; 
3) dysputę Malchusa z Janem; 4) wysiłki Malchusa, by skłonić Hero-
diadę do zabiegania o śmierć proroka; 5) bezkompromisowy heroizm 
Jana wobec śmierci i katastrofę: zgodę Heroda na spełnienie żądania 
Salome i Herodiady; 6) dialog posła z chórem zawierający relację 
o śmierci Jana Chrzciciela32. Sharatt i Walsh wyróżniają sześć aktów 
(epeisodiów) przeplatanych pieśniami chóru. Wówczas każda partia 
chóru, mająca odmienne metrum niż typowy dla dialogów trymetr 
jambiczny, staje się naturalną granicą między poszczególnymi epeiso-
diami. Ich długość jest bardzo nierówna.  

W pierwszym akcie (w. 52–280) nie pojawiają się jeszcze na scenie 
dwaj główni bohaterowie (Jan i Herod), możemy natomiast zaobser-
wować antagonistyczne stanowiska faryzeuszy Malchusa i Gamaliela 
                              
29  Ibidem, s. 125. 
30  Na temat zależności tragedii Baptistes od twórczości Eurypidesa i Seneki przeto-

czyła się żywa dyskusja, którą referuje Berkowitz (A Critical Edition, s. 234); za-
uważa tu m.in., że na ogół badacze wskazują na duży wpływ Eurypidesa, wyjąwszy 
Carla Friesa, który nazywa tę tragedię reprezentacją „przed-Eurypidesowego” 
Buchanana, wykazującą wpływy Terencjusza, Seneki i innych źródeł łacińskich, 
także chrześcijańskich. Berkowitz zwraca uwagę, że Buchanan opracował własny 
typ dramatu, oparty na czytaniu Eurypidesa przez Senekę — „‘Senecanized’ 
reading of Euripides” (S. BERKOWITZ, A Critical Edition, s. 221). Wpływy Seneki 
widoczne są zwłaszcza w konstrukcji chórów oraz w nierzadkich similiach z tra-
gedii Rzymianina. 

31  HORACY, Sztuka poetycka, w: IDEM, Dzieła wszystkie, przeł. i oprac. A. Lam, Puł-
tusk–Warszawa 2010, s. 237: „nie mniej ma mieć, lecz i nie więcej niż pięć aktów / 
fabuła, która nie raz chce być oglądana” (w. 189–190). 

32  R. LEBÈGUE, La tragédie religieuse en France. Les débuts (1514–1573), Paris 1929, s. 215. 
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względem Jana, który naucza nad Jordanem i chrzci w jego wodach. 
Ten pierwszy dostrzega w nowym proroku zagrożenie dla powagi 
swego stanu i źródło fermentu, drugi zaś raczej prawdziwą i szczerą 
pobożność. Jest to zarazem konflikt dwóch postaw religijnych: nie-
złomnego konserwatyzmu połączonego z lękiem o własną pozycję oraz 
rozważnego autokrytycyzmu i wrażliwości na głos Boga. Po tej roz-
mowie Gamaliel nie ma już wątpliwości, że Malchus, straciwszy na-
dzieję na poparcie Sanhedrynu, uda się prosto do pałacu Heroda, by 
nakłonić króla do działań przeciw Janowi. I rzeczywiście — w drugim 
akcie (w. 345–572), w którym toczy się rozmowa króla z żoną, prorok 
zostaje przyprowadzony przed oblicze Heroda, a po rozmowie z nim 
— wtrącony do więzienia. Te dwie sceny przynoszą zarazem intere-
sującą charakterystykę władcy: w rozmowie z żoną kreuje się on na 
łagodną ofiarę namiętności i okrucieństwa Herodiady (podobnie jak 
w dyskusji z Janem), ale w monologu wypowiedzianym „na stronie” 
ujawnia głównie troskę o swą koronę33. Akt trzeci (624–832) dobitnie 
ukazuje egoistyczny i zawzięty charakter Malchusa oraz rozgoryczenie 
spowodowane faktem, że uwięzienie Jana wywołało niemal jego kult, 
a gniew ludu obróciło przeciwko faryzeuszowi. W akcie tym widz może 
obserwować prawdziwe oblicza bohaterów: Malchus najpierw ujawnia 
swe uczucia, przemawiając na osobności, potem zaś — podsłuchawszy 
modlącego się i przemawiającego Jana — gotów się z nim pojednać, 
jeśli ten spokornieje. Dotknięty do żywego po dyspucie z prorokiem, 
postanawia go zniszczyć z pomocą królowej, ukazując go jej jako za-
grożenie dla tronu i porządku społecznego, w ten sposób podżegając ją 
do działania. To jest treść aktu czwartego (863–965). Piąty, krótki akt 
(w. 997–1109) wypełnia dialog chóru z Janem i długi monolog tego 
ostatniego, demonstrujący jego heroiczną postawę wobec śmierci. 
Chór reprezentuje tu, co ciekawe, sposób myślenia przeciętnego czło-
wieka i próbuje skłonić proroka do kompromisu dla ocalenia głowy. 
Jan jednak woli ocalić swą duszę. Wreszcie akt szósty (w. 1166–1263), 
rozgrywający się już po urodzinowej uczcie, podczas której tańczyła 
Salome, poświęcony jest głównie wyegzekwowaniu przez Herodiadę 
i jej córkę obietnicy Heroda. Ponieważ wydawcy nie nazywają w żaden 
                              
33  Por. P. SHARATT, G.B. WALSH, Notes, w: G. BUCHANAN, Tragedies, s. 277. 
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sposób ostatniej części tragedii (w. 1316–1360), należy przypuszczać, że 
uważają ją za epilog, wypełniony dialogiem aktora (posła) z chórem 
o charakterze lamentacyjnym (kommos), podczas którego widz powi-
nien przeżyć katharsis.  

Akcję kolejnych epizodów tragicznych można nazwać grą nadziei 
i rozczarowań. Malchus na próżno łudzi się, że uzyska poparcie San-
hedrynu przeciwko Janowi. Zawiedziony, udaje się wprost do Heroda, 
by skłonić go do działania. Ostatecznie Jan zostaje uwięziony, lecz nie 
daje to wcale spokoju faryzeuszowi, który zwraca się teraz do Hero-
diady, doprowadzając jej irytację działalnością proroka do stanu zacie-
trzewionej furii. Teraz usuwa się ze sceny, oddając los Jana w ręce kró-
lowej. Ta zaś, widząc daremność dotychczasowych zabiegów Malchusa, 
nie spocznie, dopóki nie doprowadzi sprawy do krwawego finału.  

Sześć pieśni chóru, wyróżnionych odrębnym metrum, komentuje 
akcję, bądź to wyraźnie antagonizując obie strony konfliktu tragiczne-
go, bądź to przedstawiając niedole narodu żydowskiego. Pieśń pierw-
sza (w. 281–344) stawia po przeciwnych stronach chowającą straszliwe 
występki pod pozorem cnoty obłudę oraz szczerą cnotę. Obłuda mie-
szka w królewskim pałacu lub kryje się pod faryzejską szatą; cnota, 
licho odziana, mieszka w szałasie. Druga pieśń (w. 573–623) wzywa 
Bożej pomocy, powołując się na dawne, wspaniałe czyny Boga i ukazu-
jąc poniżenie ludu poprzez wyraźne aluzje do sytuacji dramatycznej: 
prorocy giną od miecza, poddani kładą głowę pod topór na ofiarę dla 
podstępnego tyrana, który włada w „purpurowym pałacu”. Trzecia 
(w. 833–862) w wielu obrazowych sentencjach przedstawia człowieka 
podstępnego, dręczonego wyrzutami sumienia z powodu ukrytych 
przed ludźmi win, kontrastując jego mroczną dolę z losem szczęśliwego 
i prawego męża, którego sumienie nie oskarża. Pieśń czwarta (w. 966–
--996), charakteryzując uczestników konfliktu za pomocą odpowiada-
jących im cnót i wad, stawia odbiorcę wobec moralitetowej sytuacji: 
Zawiść i „kalumnia” Malchusa oraz Ból (wynikający z bezbożnego 
szału) i „sroga tyrania” Herodiady ruszają sprzymierzonymi siłami na 
świętego proroka, reprezentującego niewinną cnotę i stoicką godność. 
Ataki zrodzone z wad i grzechów zostały obrazowo opisane jako strzały 
godzące w głowę młodzieńca. Piąta pieśń chóru (w. 1110–1165) stawia 
naprzeciw siebie drogi życia i śmierci złych oraz dobrych ludzi. Są one 
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całkowicie odmienne. Niegodziwi lękają się umrzeć, a po zgonie idą 
w piekielne katusze. Prawi nie tylko nie boją się śmierci, ale nawet jej 
pragną, gdyż wiedzą, że jest ona bramą do wiecznej ojczyzny. Tęsknota 
za nią wypełnia ostatnie wersy ody. Wreszcie pieśń szósta (1264–1315) 
przynosi ponurą przepowiednię Bożej pomsty za przewinienia ludu 
żydowskiego: bałwochwalczy kult obcych bożków oraz przelewanie 
bratniej krwi. Bezsilne wezwanie do pokuty połączone jest z wizją rych-
łej ruiny Jerozolimy, która nastąpi, jeśli nie zostanie ono wysłuchane. 

Tragedia Baptistes często bywa odczytywana jako utwór „z kluczem”, 
przy czym pomysłów interpretacyjnych odnotować można w dotych-
czasowej literaturze przedmiotu co najmniej kilka. Pierwowzorów dla 
Heroda upatrywano w osobach Franciszka I lub Henryka VIII; figural-
nym odpowiednikiem Jana Chrzciciela miał być bądź to spalony na 
stosie (1529) Louis de Berquin, bądź ścięty na szafocie (1535) św. Tho-
mas More. Ta ostatnia sugestia, poparta wypowiedzią samego autora34, 
wydaje się szczególnie zadziwiająca, gdyż w takim wypadku mieliby-
śmy do czynienia ze znacznym powikłaniem wymowy ideowej utworu: 
Jan Chrzciciel przedstawiony jest w nim najprawdopodobniej jako 
figura koryfeuszy nurtów reformacyjnych, atakowanych i osądzanych 
przez konserwatywnych i broniących swych prerogatyw dostojników 
Kościoła35. Jak odnotowuje Berkowitz, David MacMillan utożsamił 
Jana z ekskomunikowanym przez Kościół katolicki Marcinem Lu-
trem36. Sugeruje się także, że Buchanan miał na myśli biskupa Roche-
ster Johna Fishera (katolika i świętego Kościoła), który potępiał mał-

                              
34  Buchanan udzielił tego wyjaśnienia podczas badania przez inkwizycję w Portugalii 

w 1552 roku; jak wiadomo, skłaniał się on już wówczas silnie ku protestantyzmowi, 
więc ta alegoria może być w gruncie rzeczy raczej przykrywką dla rzeczywistej moty-
wacji autora niż wiarygodnym dowodem. Zob. A. HADFIELD, James VI and I, George 
Buchanan and the Divine Right of Kings, w: Performances of the Sacred in Late Me-
dieval and Early Modern England, red. S. Rupp, T. Döring, Amsterdam 2005, s. 100. 

35  Lebègue (La tragédie religieuse en France, s. 215) uważa to za rzecz oczywistą: 
„Zgodnie z myślą autora Jan nie jest Berquinem ani Hamiltonem, to kaznodzieja 
protestancki, męczennik Chrystusa, na którego doniesiono do króla jako na pod-
żegacza do spisku. Malchus jest księdzem [katolickim]” (przekład E.B.). 

36  D. MACMILLAN, George Buchanan. A Biography, Edinburgh 1906, s. 84. Por. S. BER-
KOWITZ, A Critical Edition, s. 193. 
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żeństwo Henryka VIII z Anną Boleyn i został ścięty w Tower Hill 
22 czerwca 1535 roku37. Berkowitz zwraca np. uwagę, że właśnie w Bor-
deaux, gdzie Baptistes miał swą sceniczną premierę, na początku lat 
czterdziestych XVI wieku został spalony pierwszy męczennik za nową 
wiarę, założyciel pierwszych wspólnot protestanckich na tym terenie, 
Aymon de la Voye38. Fakt, że Buchanan zdecydował się na druk swego 
dramatu dopiero w latach siedemdziesiątych, a więc po zamordowaniu 
lorda Darnley, męża Marii Stuart, zapewne z jej woli (1567)39 oraz po 
rzezi hugenotów w tzw. Noc św. Bartłomieja (1573), implikuje jeszcze 
inne możliwe skojarzenia. Jednakże, jak sugerują Sharatt i Walsh, we 
wszelkich próbach „zamkniętej” interpretacji „z kluczem” należy za-
chować daleko posuniętą ostrożność, gdyż: 

 
[tragedię] Baptistes można postrzegać jako alegorię o uniwersalnym zastoso-
waniu. Buchanan posługuje się poruszającą historią Jana Chrzciciela, a nie To-
masza Morusa czy kogokolwiek innego, by wypowiedzieć swój komentarz na 
temat pozwalania sobie tyranów na przemoc fizyczną z pobudek osobistych 
lub dla celów politycznych, na temat męczeństwa w imię wierności zasadom 
religii oraz na temat opozycji między szczerą a skażoną religią40. 
 

Może właśnie dlatego sztuka jest tak podatna na aktualizację, ponad-
czasowa w swej naturze, o czym sam Buchanan nadmienia w Prologu:  

 
Porro vocare fabulam veterem aut novam 
Per me licebit cuique pro arbitrio suo, 
Nam si vetusta est ante multa saecula 
Res gesta, veteres inter haec censebitur, 
Sin quod recenti memoria viget novum 
Existimemus, haec erit prorsus nova. 
Nam, donec hominum genus erit, semper novae 
Fraudes novaeque suppetent calumniae 

                              
37  Sam miał podobno porównać się do Jana Chrzciciela; A. HADFIELD, James VI, 

s. 101. Por. też P. SHARATT, G.B. WALSH, Introduction, s. 12. 
38  S. BERKOWITZ, A Critical Edition, s. 114. Berkowitz podaje datę 1541, lecz inne źró-

dła — 1542. 
39  Zob. P. SHARATT, G.B. WALSH, Introduction, s. 12. 
40  Ibidem, s. 13 (przekład E.B.). 
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Livorque semper improbus premet probos, 
Vis iura vincet, fucus innocentiam.  
          (w. 42–51) 
 
Każdy nazwać fabułę może, moim zdaniem, 
Według swojej opinii starą albo nową, 
Bo jeśli rzecz to dawna, która się zdarzyła 
Przed wiekami, zaliczać się może do starych; 
Gdy zaś to, co wciąż żyje w niedawnej pamięci, 
W niej znajdziemy, okaże się zupełnie nowa. 
Dopóki bowiem rodzaj ludzki istnieć będzie, 
Wciąż będą nowe zdrady i nowe kalumnie, 
Wciąż niegodziwa zawiść gnębić będzie zacnych, 
Przemoc zwyciężać prawa, a podstęp — niewinność41. 

 
Często podkreśla się, że jako pierwszy efekt zmagań Buchanana 

z Melpomeną Baptistes nosi jeszcze ślady niedoskonałości. Sam autor 
zdecydował się późno — bo w 1576 roku — na jego druk, sfinalizowany 
w roku następnym, a w dedykacyjnej przedmowie do króla Szkocji 
Jakuba VI Stuarta nazywa utwór swym „wprawdzie poronionym, lecz 
pierwszym płodem”42. Także badacze twórczości Buchanana zwracają 
uwagę na mankamenty występujące zarówno w samej strukturze trage-
dii, jak i w konstrukcji bohaterów. Sharatt i Walsh wskazują na zbyt 
mało płynne przejścia akcji pomiędzy poszczególnymi aktami oraz na 
jej nadmierną statyczność, sprawiającą, że charakterystyka Heroda 
i Herodiady nie rozwija się wystarczająco konsekwentnie43. Philip Ford 
również uważa, że sztuka cierpi na brak akcji i napięcia — składają się 
na nią głównie retoryczne dysputy bohaterów; choć zostały one po mi-
strzowsku opracowane przez Buchanana, są zbyt długie i nie posuwają 
akcji naprzód, a z kolei wypadki prowadzące do samej śmierci Jana — 
przedstawiane w nadmiernym pośpiechu. Badacz docenia natomiast 
moralno-dydaktyczne walory dialogów, zwłaszcza między Janem a He-
rodem, i widzi w tej retoryzacji tekstu wpływ Seneki44. 

                              
41 Przekład E.B.; por. swobodny przekład Teppera (w. 43–50). 
42 Zob. G. BUCHANAN, Tragedies, s. 97. 
43 P. SHARATT, G.B. WALSH, Notes, s. 268. 
44 P.J. FORD, George Buchanan, s. 73. 
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Giacomo Cardinali czyni spostrzeżenie, że dzięki porównaniu obu 
biblijnych tragedii Buchanana możemy zaobserwować wzrost troski 
autora o zgodność przebiegu akcji z ówcześnie respektowanymi prawi-
dłami teoretycznymi45. W tym kontekście należy podkreślić, że istotę 
tragicznego przedstawienia upatrywano wówczas w ukazaniu „nie-
szczęścia i nędzy życia ludzkiego na tej podstawie, że nawet królom 
i książętom, uważanym przez wielu ludzi za szczęśliwych, często przy-
pada w udziale nieszczęsny i pożałowania godny zgon”46. Tragedia po-
winna być na początku wesoła i pokazywać władzę, powodzenie i wiel-
kość, na końcu zaś bardzo smutna, tak wstrząsająco smutna, by żaden 
z żyjących królów nie miał ochoty stać się przedmiotem tragedii47. Jeśli 
zatem przeanalizować treść pierwszej sztuki Buchanana w tym kon-
tekście, można się zastanawiać, czy spełnia ona wymogi gatunku. Jan 
Chrzciciel nie jest bowiem, jak zauważa Cardinali, królem, księciem 
czy herosem — elementy skargi na nieszczęsny los władców znajdu-
jemy raczej w monologach Heroda. Nie widzimy też na początku 
sztuki bohatera postawionego u szczytu potęgi, aby mógł się stoczyć 
ku spektakularnej katastrofie. Także męczeńska śmierć Jana nie wy-
daje się typowym egzemplum tragicznym — pod względem fabu-
larno-ideowym przywołuje raczej konteksty misteryjne. Buchanan 
uczynił więc, jak sądzi badacz, konstrukcję swej sztuki służebną wobec 

                              
45  Badacz zwraca uwagę, że nie należy tu się odwoływać do samej Poetyki Arysto-

telesa, która była wówczas cytowana przeważnie w sposób wyrywkowy i zapo-
średniczony, lecz do podstawowych dla pierwszej połowy XVI wieku we Francji 
leksykonów (np. Ambrogia Calepina czy Charles’a Estienne’a) oraz zawierających 
elementy teoretyczne wstępów do wydawanych współcześnie w przekładzie tra-
gedii antycznych, mianowicie Définition de tragédie Lazare’a de Baïf (wstęp do 
Elektry Sofoklesa), Paris 1537 oraz Epistre du translateur Charles’a Estienne’a 
(wstęp do Andrii Terencjusza), Paris 1542, zwłaszcza zaś traktatu Jodocusa Ascen-
siusa Badiusa Familiaria ad Terentium praenotamenta, Lyon 1511. 

46  J. BADIUS, Familiaria ad Terentium praenotamenta; cyt. za: G. CARDINALI, George 
Buchanan’s Tragedies, s. 166 (przekład E.B.). 

47  Od czasów gramatyka Diomedesa niemal każdy autor tragedii powtarzał opowieść 
o Archelausie, królu Macedonii, który poprosił Eurypidesa o napisanie o nim tra-
gedii. Eurypides odmówił, błagając króla o to, by już nie ponawiał tego żądania 
i nawet nie marzył o tym, by stać się bohaterem tragicznego spektaklu. Por. G. CAR-
DINALI, George Buchanan’s Tragedies, s. 168. 
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założeń ideowych — chciał pokazać święte i słuszne nauczanie Jana 
w obliczu intryg i oszczerstw ludzi zaniepokojonych fermentem, jaki 
rozsiewają jego nauki48. 

Jeśli chodzi o tragedię Iephtes, można sądzić, że Buchanan nieco 
bardziej przejął się wymogami gatunku: Jefte nie jest wprawdzie kró-
lem, ale jest przynajmniej wodzem odnoszącym zwycięstwo nad Am-
monitami — właśnie w inicjalnej części dramatu stoi u szczytu potęgi, 
a potem musi zmierzyć się ze skutkami swej fatalnej decyzji, unie-
szczęśliwiającej całą jego rodzinę49. Jak przypuszcza Cardinali, inspira-
cją tragedii Baptistes mogły stać się doświadczenia związane z krótkim 
pobytem Buchanana w Londynie w 1539 roku i być może widowiska 
sceniczne poświęcone ewangelicznemu bohaterowi. Konieczność przy-
gotowania sztuki na scenę w kolegium Guyenne w Bordeaux przyśpie-
szyła realizację eksperymentu teatralnego50.  

Pozorną niekanoniczność tego dramatycznego przedsięwzięcia moż-
na jednak próbować tłumaczyć inaczej — kto wie, czy szkocki huma-
nista, wprawdzie wierny uczeń Eurypidesa, nie pomyślał jednak o roz-
wiązaniu fabularnym nasuwającym na myśl Antygonę Sofoklesa: może 
mamy tu do czynienia z „łagodną”, tj. niedoprowadzoną do końca 
w obrębie akcji sztuki, tragedią Heroda, który podobnie jak Kreon51 
przyczynia się do śmierci nieposzlakowanej moralnie ofiary, a wyda-
rzenia sceniczne dają wyraźne wskazówki, że jego władza może zostać 
zagrożona. Wówczas władca musi być postrzegany jako znamienny 
antywzorzec, odstraszający przykład. Potwierdzenia tej koncepcji moż-
na szukać w słowach samego autora, że sztuka jasno ukazuje udręki 
tyranów i ich niedole, gdy — jak się wydaje — są oni u szczytu po-
                              
48  Zob. G. CARDINALI, George Buchanan’s Tragedies, s. 168–170. 
49  Ibidem, s. 170–171. 
50  Ibidem, s. 174. Zob. też przypis 48 na s. 180, gdzie mowa o sztuce Johna Bale’a, 

wydanej w 1538 roku w Londynie, poświęconej nauczaniu ostatniego proroka na 
pustkowiu, oraz o wykazaniu przez Raymonda Lebègue’a wielu zapożyczeń z tej 
sztuki w tekście Buchanana. 

51  Berkowitz zauważa natomiast wpływ Ifigenii w Aulidzie Eurypidesa na konstrukcję 
postaci Heroda i sądzi, że jej wzorem mógł być Agamemnon, „którego tyrania jest 
efektem jego słabości”. S. BERKOWITZ, A Critical Edition, s. 214. Obie zatem bib-
lijne tragedie Buchanana noszą ślady wpływu Ifigenii.  
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tęgi52. Warto pamiętać, że jedną z ważniejszych idei literackiego do-
robku Buchanana była „krucjata moralna przeciwko złym monarchom, 
którzy lekceważą swych poddanych i uzurpują sobie prawa i możli-
wości, przysługujące w istocie innym”53. Znamienna wydaje się meta-
fora, jaką posłużył się Buchanan w swoim dialogu politycznym De iure 
regni apud Scotos (1579)54: król gra swą rolę w teatrze świata, będąc na 
widoku wszystkich, jego zatem wady czy występki nigdy nie mogą być 
tajemnicą. Na tej publicznej „scenie” król ma wielki wpływ na dobry lub 
zły przebieg wypadków. Jest obserwowany przez „publiczność” swego 
ludu, która po każdym odegranym epizodzie ma prawo zadecydować, 
czy będzie on „grać” dalej. Lecz jeśli jest odpowiedzialnym aktorem, 
może poprowadzić swych poddanych ku cnocie i szczęściu55. 

Nie ulega wątpliwości, że Herod jako bohater sztuki Buchanana źle 
zagrał swą rolę w theatrum mundi. Tymczasem w samej tragedii po-
jawia się jeszcze inna wizja teatru życia ludzkiego: faryzeusz Malchus 
obawia się, że zostanie aktorem w krwawych igrzyskach, jakie dla ucie-
chy urządzają sobie kosztem poddanych sami władcy. Lęka się bo-
wiem, że Herod zastawia na niego pułapkę i prowadzi podwójną grę: 
jeśli po ścięciu Jana lud będzie zadowolony, przypisze zasługę sobie; 
jeśli lud podniesie wrzawę — oskarży faryzeusza o spowodowanie 
śmierci proroka. Dlatego wypowiada znamienne słowa: 

 
[…] Sic exhibent 
Alterna reges civium de sanguine 
Spectacula sibi et caede ludunt mutua.  
          (w. 875–877) 

                              
52  G. BUCHANAN, Tragedies, s. 97. 
53  A. HADFIELD, James VI, s. 97. 
54  Tragedię Baptistes nazywa się niekiedy jego „dramatycznym odpowiednikiem” lub 

„pierwszym szkicem” zawartych w nim poglądów. Por. P. SHARATT, G.B. WALSH, 
Introduction, s. 13; D. MACMILLAN, George Buchanan, s. 84; P. HUME BROWN, 
George Buchanan. Humanist and Reformer, Edinburgh 1890, s. 124; A. STILMA, 
Tyrants and Translations. Dutch Interpretations of George Buchanan’s Political 
Thought, w: George Buchanan. Political Thought in Early Modern Britain and 
Europe, red. C. Erskine, R.A. Mason, London 2016, s. 112. Opinia ta jest oczywiście 
pewną symplifikacją, zob. niżej przypis 58. 

55  A. HADFIELD, James VI, s. 100. 
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[…] Na przemian 
Widowiska królowie z krwi obywatelskiej 
Sobie czynią, ze śmiercią grając na dwie strony. 
          (w. 875–877) 

 
Jest jednak jasne, że Buchanan eksponuje przede wszystkim rolę 

króla. Jak bardzo był on przekonany o tym, że wystarczająco dobitnie 
wyraził w tej sztuce swe stanowisko polityczne, możemy stwierdzić na 
podstawie przedmowy do drukowanej jej wersji. Dedykując swe dzieło 
Jakubowi VI, autor przejawia nadzieję, że stanie się ono świadectwem 
dla potomnych, a jeżeli król pod wpływem złych doradców czy zbyt-
niej samowoli w rządzeniu stanie się tyranem, będą oni wiedzieli, że 
była to jego własna wina, a nie jego nauczycieli56. Jak podkreśla An-
drew Hadfield, sacrum trudno w tej fabule oddzielić od profanum. 
Dlatego również kwestia oceny Jana wtopiona jest poniekąd w poli-
tyczną problematykę. Jego postępowanie jest komentowane przez Mal-
chusa i Gamaliela; toczy się między nimi spór o jego status: Gamaliel 
widzi w nim prawego męża, karcącego występki i nauczającego do-
brych obyczajów, Malchus — „człowieka znikąd”, obrażającego kapła-
nów, urągającego nauczycielom ludu, wprowadzającego nowe doktry-
ny i obrządki57.  

Wielu badaczy podkreśla prymat politycznej wymowy tragedii nad 
religijną czy przynajmniej równorzędne potraktowanie obu tych aspek-
tów58. Mówi się, że konflikt między Janem Chrzcicielem a Herodem 
                              
56  Por. G. BUCHANAN, Tragedies, s. 97; por. też: P.J. FORD, George Buchanan, s. 75. 
57  A. HADFIELD, George Buchanan’s Tragedies, s. 101. 
58  Niektórzy mówią nawet o „teologii politycznej”, zob. np. D. CAVANAGH, Political 

Theology in George Buchanan’s Baptistes, w: Early Modern Drama and the Bible, 
red. A. Streete, Basingstoke 2012, s. 89–104. Autor pokazuje silne zakorzenienie 
sztuki w czasie, w którym powstała, biorąc pod uwagę potencjał dramatyczny pro-
blematyki etycznej dającej się odczytać w Biblii; stwierdza też, że Jan Chrzciciel 
jako bohater tragedii z jednej strony przywołuje kwestię „wroga publicznego”, 
z drugiej — przedstawia poglądy Buchanana na granice władzy królów, którzy 
wymagają posłuszeństwa poddanych, ale sami muszą słuchać Boga. Zwraca się tu 
także uwagę, że traktowanie tragedii Baptistes jako „poetyckiego szkicu” dialogu 
De iure regni apud Scotos i poglądów Buchanana tam zawartych jest znacznym 
uproszczeniem, choć nie da się zaprzeczyć wzajemnym powiązaniom tych tekstów 
(s. 102). Autor dostrzega też uproszczenie w opinii Berkowitza, że Baptistes to 
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został zlaicyzowany i upolityczniony59, że Buchanan „znalazł w dra-
macie odpowiednią formę literacką dla opracowania swych poglądów 
na temat monarchii i tyranii, hipokryzji i teatralności [życia politycz-
nego]”60. Zwraca się także uwagę na retoryczno-perswazyjne elementy 
sztuki: jej dialogi przeobrażają się w słowne pojedynki, podczas których 
obie strony próbują przypiąć przeciwnikowi etykietę „obłudnika”. Język 
staje się politycznym narzędziem, potrafi piętnować, definiować i zwo-
dzić, wpływać na opinię publiczną i demaskować czyjeś ukryte po-
budki61. W tragedii o Janie Chrzcicielu Buchanan ujawnia swą wrażli-
wość na oszczerstwo polityczne, plotki i propagandę, w wyniku których 
jakaś osobistość publiczna może albo zrobić karierę, albo upaść62. 

Zagadnienie kalumnii, centralnego problemu tragedii Buchanana, 
co autor zasygnalizował już w jej tytule, miało pewną tradycję w lite-
raturze dawnej, poczynając od greckiego dialogu Lukiana z Samosat 
Nie wierzyć łacno obmowie63, znanego pod łacińskim tytułem Calum-
niae non temere credendum i tłumaczonego na łacinę przez huma-

                              
„łagodny, pedagogiczny tekst”. Tragedia przemawia bowiem głosem dość silnym, 
a w centrum wydarzeń stoi homo sacer, nad którym potęga świecka, chociaż ska-
zuje go na śmierć, ma tylko ograniczoną władzę, gdyż nawet ofiara z życia może 
być dlań zwycięstwem (życiem). Wreszcie — co najważniejsze — podkreśla się, że 
Baptistes szkockiego humanisty wyznacza nowy kierunek w rozwoju wczesno-
nowożytnej tragedii, który narodził się „w prowincjonalnej francuskiej szkole na 
początku lat czterdziestych XVI wieku” (s. 103).  

59  Por. I.D. MCFARLANE, Buchanan, s. 385; R.W. BUSHNELL, Tragedies of Tyrants, Ithaca 
1990, s. 113; T. MCELROY, Performance, Print and Politics in George Buchanan’s Ane 
Detectioun of the Duinges of Marie Queen of Scottes, w: George Buchanan. Political 
Thought, s. 62. A. Budzisz kontrastuje nawet sztukę Buchanana z tragedią Gri-
malda, stwierdzając, że ta ostatnia jest dramatem religijnym, ukazującym uniwer-
salne i transcendentne odniesienia człowieka, jak to czyniła tragedia grecka, nato-
miast Baptistes Buchanana to w większym stopniu dramat polityczny. Zob. A. BU-
DZISZ, „Baptistes” George’a Buchanana i „Archipropheta” Nicolasa Grimalda jako 
przykłady dramatu politycznego i dramatu religijnego, „Eos” 84 (1996), z. 2, s. 380. 

60  T. MCELROY, Performance, s. 64. 
61  Ibidem, s. 63. 
62  Ibidem, s. 64. 
63  Por. LUKIAN, Nie wierzyć łacno obmowie, w: IDEM, Dialogi, przeł. M.K. Bogucki, 

oprac. W. Madyda, t. 2, Wrocław 2006, s. 442–454. 
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nistów — po raz pierwszy w latach 1406–1408 przez Guarina Gua-
riniego, który był w pewnym sensie „odkrywcą” tego tekstu i anima-
torem jego popularności w dobie renesansu64. Dialog zawiera m.in. 
opis obrazu namalowanego przez Apellesa, rozgoryczonego niesłusz-
nym oskarżeniem o zdradę, wynikającym z fałszywego donosu65. Obraz 
jest alegorycznym wyobrażeniem Oszczerstwa: 

 
Po prawej stronie siedzi człowiek z olbrzymimi, do Midasowych podobnymi 
uszami, wyciągając rękę ku nadchodzącej, w oddali widnej Obmowie. Obok 
niego stoją dwie niewiasty: o ile się nie mylę, Niewiedza i Podejrzliwość. Z dru-
giej strony zbliża się Obmowa, cudnie piękna damulka, ale porywcza i burz-
liwa, istny obraz wściekłości i gniewu. W lewej ręce trzyma płonącą pochod-
nię, drugą ręką wlecze za włosy młodzieńca, dłonie ku niebu wyciągającego 
i bogami się świadczącego. Przodem postępuje blada, brzydka kobieta o prze-
szywającym wyrazie oczu, wymizerowana, jak ktoś trawiony długą chorobą. 
Nietrudno zgadnąć, kto to: Zawiść. I jeszcze dwie postaci niewieście, które 
dodają jej zachęty. Towarzyszą one Obmowie, ubierają ją i stroją. Jak mi ob-
jaśniający obraz rzecz tłumaczył, jedna przedstawiała Zdradę, druga Złudę. 
Z tyłu kroczyła w czarne szaty grubej żałoby odziana, z rozszarpanym włosem, 
Skrucha […]. Odwracała się poza siebie, łzy lejąc i ze wstydem ogromnym 
podnosiła ku ziemi oczy ku nadchodzącej Prawdzie66. 

                              
64  R. ATROCCHI, The Calumny of Apelles in the Literature of Quattrocento, „Publica-

tions of the Modern Language Association” 36 (1921), s. 454. 
65  „[…] oczerniony został przed Ptolemajosem, że brał z Teodotosem udział w spi-

sku w Tyrze. Atoli Apelles Tyru nigdy nie oglądał, a o Teodotosie nie wiedział, kto 
to jest. […] Mimo to jeden z jego rywalów […] powiedział o nim przed Ptolema-
josem, że w sprawie tej umaczał rękę […]. Ptolemajos, jako że był to człowiek 
i w innych sprawach niespełna rozumu, a nadto wychowany w przesiąkłej po-
chlebstwem atmosferze dworskiej, tak się tym, wiarę wszelką przechodzącym 
oszczerstwem przejął, tak rozgorzał, iż nie zastanawiając się nad tym, czy to jest 
prawdopodobne, […] natychmiast szalonym zapłonął gniewem” (LUKIAN, Nie 
wierzyć łacno obmowie, s. 443). 

66  Ibidem, s. 444. Fragment ten cytuje również J. DĄBKOWSKA-KUJKO, Justus Lipsjusz 
i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Lublin 2010, s. 312, omawiając kon-
teksty polskiego tłumaczenia retorycznego „wizerunku” i potępienia oszczerstwa, 
powstałego już po tragedii Buchanana, De Calumnia oratio Justusa Lipsjusza. 
Tematowi temu poświęcony jest rozdział I cz. IV, „Pierwszy wkraczam, by to od-
kryć i piórem rozgłosić”. Lipsjuszowa alegoria potwarzy, ibidem, s. 311–333, o tłuma-
czeniu w rozdziale następnym (IV, II) — Calumniae imago w interpretacji Pawła 
Szczerbica, s. 335–353. Zob. też S.H. LUBOMIRSKI, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, 
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Już u Lukiana, w opisie domniemanego obrazu Apellesa, zaryso-
wuje się niemal gotowy scenariusz tragicznego moralitetu. Lukian był 
bowiem świadom dramatycznego potencjału oszczerstwa wykorzystu-
jącego ludzką niewiedzę i już na początku dialogu (który jest właściwie 
wykładem) zwraca nań uwagę67. Potem zaś formułuje kilka refleksji, 
które wydają się niepozbawione wpływu na niektóre idee, a nawet 
obrazy tragedii Buchanana. Po pierwsze, za najlepszą przestrzeń dzia-
łania oszczerstwa uważa Samosatczyk dwory królów i książąt. Po dru-
gie, klasyfikuje ludzi dopuszczających się oszczerstw jako obłudników 
i tchórzy, stroniących od dziennego światła (tymczasem złoczyńca opi-
sywany w trzeciej pieśni chóru Buchanana, będący porównawczym 
obrazem Malchusa, unika nawet światła nocnego). Po trzecie, zwraca 
uwagę, że „głównym przedmiotem jest przeważnie człowiek, który 
cieszy się poważaniem i dlatego budzi zawiść u pokonanych rywali. 
Wszyscy mierzą do niego jakby z łuku”68. Po czwarte, podkreśla, że 
oszczercy wymyślają swe podstępne kalumnie z głęboką rozwagą, aby 
znalazły wiarę.  

Obraz przedstawiający Oszczerstwo Apellesa, namalowany przez 
Boticellego pod koniec XV wieku, trafił do galerii Uffizi we Florencji69. 
Takich wyobrażeń w dobie Renesansu powstało w Europie bez liku70. 
Ekfraza Lukiana zainspirowała również Erazma; na potrzeby drugiego 
wydania swego Nowego Testamentu, którego pierwsza edycja spotkała 
się z krytyką i oskarżeniami, zamówił on u Hansa Holbeina drzeworyt 
przedstawiający Kalumnię. Jest tam ona młodą kobietą trzymającą po-
chodnię w jednej ręce, drugą zaś wlecze za włosy młodzieńca przed 
                              

wyd. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2006, s. 479–480 (tutaj również reprodukcja 
alegorycznego przedstawienia Potwarzy oraz jej towarzyszek, zamieszczonego 
w polskim wydaniu Dyskursu o potwarzy J. Lipsjusza (1608).  

67  „Wszak nietrudno wywnioskować, że przeważną część przed naszymi oczyma roz-
grywających się nieszczęść niewiedza, niby demon jakiś tragiczny, sprowadza” 
(LUKIAN, Nie wierzyć łacno obmowie, s. 442). 

68  Ibidem, s. 447. Obraz strzał lecących na głowę młodzieńca występuje w czwartej 
pieśni chóru tragedii Baptistes. 

69  R. ATROCCHI, The Calumny of Apelles, s. 454. 
70  A. SZABARI, Less Rightly Said. Scandals and Readers in Sixteenth-Century France, 

Stanford 2010, s. 84. 
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trybunał. Doradcą wielkookiego sędziego są tu Niewiedza i Podejrzenie, 
a Kalumnii towarzyszą Zawiść, Podstęp i Zdrada. Na obrazie znajduje 
się też uosobiona Skrucha oraz Prawda, niemogąca znieść krzywdy, jaką 
się jej wyrządza71. Erazm wypowiadał się przeciwko kalumnii także 
w traktacie Lingua, gdzie uznał ją za narzędzie zabójcze, również w kon-
tekście złośliwej krytyki literackiej72, przygotowując być może grunt dla 
wieloznacznego rozumienia problemu potwarzy przez Buchanana — 
nie tylko jako intrygi, wskutek której ginie cnotliwy bohater, lecz także 
jako uszczypliwych ataków „zoilów” na autora dzieła.  

Zagadnienie niszczącego oszczerstwa jako centralny problem utworu 
przenosi konflikt tragiczny na płaszczyznę dyskursu. W ten sposób, bez 
powoływania się na Lukiana czy Erazma, analizuje dramat Buchanana 
Timothy J. Reiss73. W jego oczach Baptistes jest tragedią „zepsutego” 
słowa74 — Gamaliel, rozsądny faryzeusz, po rozstaniu z Malchusem 
przedstawia drogi działania donosu i oszczerstwa, niemal zdając sobie 
sprawę, że śmierć Jana została już właściwie przypieczętowana. On 
schodzi ze sceny, a wszystkie osoby dramatu, z wyjątkiem Pańskiego 
Poprzednika i Chóru, posługują się zatrutą mową, która (w konsekwen-
cji) zabija. Malchus oskarża Jana przed Herodem i podsyca złość Hero-
diady wobec niego. Herod, który dopiero co bronił proroka w dyskusji 
z żoną, na początku rozmowy z nim samym stawia mu zarzuty oparte 
na tym, co mówiła Herodiada i (zapewne) Malchus. Królowa podżega 
córkę, która okazuje się całkiem sprawna w sofistycznej argumentacji. 

                              
71  Ibidem.  
72  Por. ibidem, s. 86. 
73  T. REISS, Vers un Système de la tragédie renaissante: Buchanan, Montaigne, et la dif-

ficulté de s’exprimer, „Canadian Review of Comparative Literature” 4 (1977), nr 2, 
s. 133–178; por. też w przekładzie angielskim i w wersji poszerzonej: Buchanan, 
Montaigne and the Difficulty of Speaking, w: T. REISS, Tragedy and Truth, New Ha-
ven 1990, s. 40–77. 

74  Autor dostrzega swoisty literacki emblemat „skażenia” duszy zepsutym (szatań-
skim) słowem w szekspirowskiej wizji zabicia króla Hamleta przez Klaudiusza za 
pomocą trucizny wlanej do ucha. W tragedii Baptistes (w. 254–255) Gamaliel po-
dobnymi słowami opisuje przewidywane przezeń działania Malchusa: „haec in 
regias / stillabit aures toxica ingenii sui” („będzie sączył do królewskich uszu te 
trucizny swych wymysłów”). Por. T. REISS, Vers un Système de la tragédie, s. 162. 
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Jedynie Jan nie potrafi mówić fałszywym językiem i dlatego musi zginąć. 
Obietnica (przysięga) złożona przez Heroda pasierbicy oznacza śmierć 
niewinnego bohatera i unicestwienie dalszego dyskursu. 

„Najlepszy moment, by przemówić wierszem polskim” 

Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego polski przekład tragedii Bap-
tistes nie pojawił się — o ile wiadomo — wcześniej niż w 1773 roku75. 
Znacznie łatwiej jest się domyślać, dlaczego powstał właśnie wówczas. 
W roku wystawienia tragedii w Warszawie obradował skonfederowany 
Sejm Rozbiorowy, mający zatwierdzić postanowienia traktatów z roku po-
przedniego, uszczuplających powierzchnię Rzeczypospolitej na rzecz mo-
carstw ościennych. O pierwszym rozbiorze tak pisał Adam Naruszewicz: 

                              
75  Biblijne dramaty Buchanana były w XVI i XVII wieku najchętniej tłumaczonymi na 

języki wernakularne jego dziełami. Iephtes cieszył się nieco większym powodze-
niem — notuje się osiemnaście przekładów tej tragedii do 1700 roku, Baptistes ma 
ich sześć. Pierwsza niemiecka wersja dramatu, pióra Ambrożego Lobwassera, 
została wystawiona na uniwersytecie w Wittenberdze w 1583 roku. Wprowadzono 
do niej dodatkową finalną scenę, którą niektórzy krytycy uznali za niesmaczną, 
mianowicie wejście kata niosącego odciętą głowę Jana. Dwa lata później sztuka 
w kolejnym niemieckim przekładzie (przypisywanym strasburskiemu humaniście 
Georgowi Lingelsheimowi) została odegrana na dworze w Heidelbergu, co miało 
służyć edukacji jedenastoletniego wówczas palatyna reńskiego Fryderyka IV 
Wittelsbacha. Pierwsze tłumaczenie francuskie (Baptiste) było dziełem Rolanda 
Brisseta z Tours (tam też się ukazało w 1589 roku, choć niektóre egzemplarze mają 
datę 1590), drugie zaś, Baptiste ou la Calomnie — Pierre’a Brinona de Beaumartin 
(Rouen 1613). Inne XVII-wieczne translacje to wierny przekład angielski niezna-
nego autora (wydany krytycznie w 1992 roku wraz z pierwowzorem przez S. Ber-
kowitza) Baptistes or Tyrannical-Government Anatomized, jak również swobod-
niejsza wersja niderlandzka Jeremiasza Deckera Baptistes op Dooper Treurspel 
(1654) — dodano tu nowe sceny i postaci, położono również szczególny nacisk na 
pijaństwo Heroda. Zob. R.D.S. JACK, „Translating” Buchanan, w: George Bucha-
nan. Poet and Dramatist, s. 224–232, J.S. STREET, French Sacred Drama from Bèze 
to Corneille. Dramatic Forms and Their Purposes in the Early Modern Theatre, 
Cambridge 1983, s. 301; A. STILMA, Tyrants and Translations; S. BERKOWITZ, A Cri-
tical Edition, s. 269–274, a w szerszym kontekście ibidem, s. 559–584 (Table of edi-
tions and translations). 
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Trzej mocarze, swobodom spokojnego kraju 
Zawisni, szczęśliwości ludzkiego rodzaju, 
Tłoczą na karki nasze jarzmo swe okrutne, 
A wbrew prawu narodów samowładce butne 
Zaburzenie po całym rozsiewając świecie, 
Grają z sobą o pierwszość: Kto srożej nas zgniecie!76 
 

Oświeceniowy poeta, jak to wynika z innych jego utworów, wie-
dział doskonale, że kraj wcale nie był „spokojny”. Rosyjskie wojska 
były licznie obecne w Rzeczypospolitej już w czasach Sasów — miały 
one gwarantować utrzymanie na tronie władców popieranych przez 
wschodnie imperium. Aby w 1764 roku udało się wprowadzić na tron 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, protegowanego i niegdyś przy-
godnego kochanka carycy, sejm elekcyjny odbył się pod osłoną armii 
rosyjskiej, która po koronacji popieranego przez Petersburg kandydata 
wcale nie opuściła kraju. W 1772 roku została stłumiona konfederacja 
„za wiarę i wolność”, zawiązana w Barze przez przeciwników króla 
i polityki prorosyjskiej. Konfederacja, zainicjowana głównie przez 
Józefa Pułaskiego, miała też swój epizod zamojski — na przełomie 
maja i czerwca 1771 roku wyruszył tam Kazimierz Pułaski, chcąc wy-
korzystać fortyfikacyjne walory miasta i zamienić je w twierdzę kon-
federatów. Jego wysiłki okazały się bezowocne, a w 1772 roku Zamość 
właściwie bez walki przeszedł wskutek pierwszego rozbioru pod pano-
wanie austriackie. Nie oznaczało to przecież, że jego mieszkańcy ode-
rwali się mentalnie od jedności z Rzecząpospolitą.  

Zryw konfederatów, bardzo różnie oceniany przez potomnych, 
przyniósł w konsekwencji bratobójcze walki. O jego przyczynach tak 
pisze dziewiętnastowieczny dziejopis: 

 
Posadzenie na tronie Stanisława Poniatowskiego potęgą broni cudzoziemskiej 
oburzyło naród. Środki gwałtowne do utwierdzenia go na nim przez ministra 
Repnina używane nie tylko odstręczały umysły, nie tylko ujmowały powagi [...], 
ale nadto nadawały mu postać nieprzyjaciela kraju, [do] Rosji zaś wzniecały 

                              
76  A. NARUSZEWICZ, Ułomek z tragedii „Tankreda”, cyt. za: A. PRZEKORA, Trzej moca-

rze, swobodom spokojnego kraju zawisni… Obrazy Konfederacji Barskiej i pierw-
szego rozbioru w poezji Adama Naruszewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Litteraria Polonica” 6 (2003), s. 123. 



Buchanan w Zamościu, czyli Tragoedia albo Wiersz smutny 
 
32 

niechęć i przekonanie, że król sam jest narzędziem jej zniszczenia niepodległości 
narodowej. [...] Skarb próżny, dochody szczupłe, a przecież różnymi gratyfika-
cjami na ostatnich naradach obarczone, środki zasilenia tegoż skarbu utrudzone. 
Hetmani, jeden w sporach z królem od sejmu konwokacyjnego, drugi z obrad 
izby porwany. Prawa polityczne obywateli przez posła rosyjskiego znieważone. 
Duchowieństwo w osobach wywiezionych biskupów poniżone, sądownictwo 
zdemoralizowane, powagi nie mające. Administracja pobytem wojsk obcych 
i samowolnością dowódców w bezwładność wprawiona. Obyczaje intrygą, prze-
kupstwem i rozwiązłem biesiadnictwem zepsute. Nauki w upadku77. 
 

Konfederacja wymierzona przeciwko królowi i uzurpacji władzy 
przez rosyjską imperatorową miała też swojego proroka. Był nim ksiądz 
Marek Jandołowicz (Jandowicz), karmelita trzewiczkowy, mianowany 
superiorem klasztoru w Barze, który „przez kilka lat zbierając po dwo-
rach fundusze na budowę kościoła i klasztoru, zyskał [...] uznanie swymi 
walorami towarzyskimi, ascetycznym życiem, posługami duchownymi 
i umiejętnością leczenia”78. Anonimowy portret z XVIII wieku przed-
stawia go jako długowłosego mężczyznę z siwą brodą. Ksiądz Marek 
podobno już w 1766 roku głosił upadek Stanisława Augusta, cieszył się 
też opinią cudotwórcy i żył w opinii świętości. Zaproszony przez Józefa 
Pułaskiego, podejmował działania przygotowawcze do zrywu powstań-
czego oraz rozpalał patriotyczne i religijne uczucia szlachty79. W akcie 
sprzysiężenia konfederacji (4 III 1768 roku) znajdują się wypowiedzi 
uznające ks. Marka za jej proroka. Najbardziej znana z nich brzmi: „Jest 
Bóg w Jeruzalem, jest jeszcze i prorok, który wszystkie wróży pomyśl-
ności”80. Losy charyzmatycznego kapłana dramatycznie się powikłały 
podczas obrony Baru. Jak podaje autor jego biogramu: 

 
20 VI 1768 r., w czasie gwałtownego szturmu, na szańcach z krzyżem w ręku, 
naśladując Kordeckiego, zagrzewał Jandołowicz do walki i wytrwania. Po 
upadku Baru, korzystając z chwilowego zamieszania, schronił się do pobliskiej 
wsi Józefa Pułaskiego, Nowosiółki. Odnaleziony przez Kozaków, zbity i spę-
tany, z zawiązanymi oczyma, odstawiony został do gen. Apraksina. Przez kilka 

                              
77  [S. KACZKOWSKI], Wiadomości o Konfederacji Barskiej, Poznań 1843, s. 28. 
78  W. SZCZYGIELSKI, Marek Jandołowicz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Kraków 

1962–1964, s. 500. 
79  Ibidem. 
80  Ibidem. 
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tygodni pilnie strzeżony, trzymany był w całkowitej izolacji w obozie gen. Kre-
czetnikowa, po czym 29 VIII odesłano go do obozu przejściowego w Połon-
nem, a stamtąd 10 IX — jako specjalnie niebezpiecznego wroga — do więzienia 
w Kijowie. Sama caryca miała decydować o jego dalszych losach81. 

 
Ksiądz Marek został uwolniony z więzienia pod koniec stycznia 

1774 roku82. W połowie 1773 roku przebywał jeszcze w kijowskiej twier-
dzy. Mamy więc wszystkie potrzebne elementy, by tragedia Buchanana 
mogła się dramatycznie (w podwójnym tego słowa znaczeniu) zaktua-
lizować: opłakaną sytuację potężnego niegdyś państwa, kontrower-
syjnego króla83, znienawidzonego przez sporą część poddanych, uza-
leżniającego swą politykę od carycy Katarzyny, władczyni absolutnej, 
słynącej z rozwiązłego życia, wreszcie — „proroka” w więzieniu. Jeśli 
zadamy sobie pytanie, czy w ówczesnej sytuacji Rzeczypospolitej grały 
jakąkolwiek rolę główne idee tragedii Buchanana, wystarczy przejrzeć 
literaturę barską, a znajdziemy tam nie tylko idee, ale i słowa klucze, 
takie jak „tyrania”84 czy nawet „bałwochwalstwo”, gdyż herb króla, 
Ciołek, inspirował do skojarzeń ze złotym cielcem85. „Upolityczniona”, 

                              
81  Ibidem. 
82  Ibidem. 
83  Kaczkowski tak o nim pisze (Wiadomości o Konfederacji Barskiej, s. 33): „Stanisław 

Poniatowski, choćby wszedł na tron bez pierworodnego grzechu wdzięczności dla Ro-
sji, tak drogo opłaconej pod Augustami, nie był wcale zdatnym na króla polskiego. Nie-
wieściego wychowania, bez odwagi, bez stałości, chwiejący się, lękliwy, a przecież świa-
tły, ujmujący nawet tych, którzy mu byli niechętni; urodziwy, zalotny, mógł być królem 
buduarów i bankietów, ale nie narodu sąsiadującego z Fryderykiem i Józefem II”. 

84  Por. np. w Trenach nad upadkiem ojczyzny (1768): „Teraz się w Polszcze cale szyki 
pomieszały, / Gdy się na dawne prawa rzucił król zuchwały, / Zdeptał celniejsze 
rangi, podskarbstwa, hetmaństwa, / Bo chce być absolutnym jednowładcą pań-
stwa, / Co znać z dalszych wyroków jego przewrotności, / Które gwałt czynią wie-
rze i dawnej wolności”. Poezja barska, oprac. K. Kolbuszewski, Kraków 1928 (BN I 
108), s. 116–117; Wiersze na Króla JMĆ w pałacu jego Ujazdowskim r. 1771 d. 6 Ia-
nuarii podrzucone: „Stałego nic u ciebie i sameś niestały; / Statkiem-eś w twej lek-
kości tylko okazały. / Dom, żeś płochy, królestwo, żeś tyran jest, głoszą. / Wy, o mu-
zy, on ślepy, wybaczcie mu, proszę” (ibidem, s. 257). 

85  Na przykład Propozycyja braterska ukrzywdzonemu stanowi rycerskiemu wyświad-
czona: „Posypuj głowę, rycerstwo, popielcem, / Kiedy w poddaństwie zostajesz 
pod cielcem; / Teraz uważaj, co za kara Pana, gdyście na tronie wzmocnili bał-
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lecz nierozerwalnie związana z sacrum, tragedia o świętym Janie, na-
pisana humanistyczną łaciną przez Buchanana, znalazła zatem najlep-
szy moment, by przemówić wierszem polskim. Stało się to, jak już 
powiedzieliśmy, w 1773 roku w Akademii Zamojskiej86, a sprawił to 
profesor tej uczelni Walenty Maciej Tepper.  

Walenty Maciej Tepper — zamojski tłumacz Buchanana 

Walenty Tepper, profesor Akademii Zamojskiej, duchowny, uczony 
i literat z drugiej połowy XVIII stulecia, doczekał się pełniejszego zarysu 
biografii po niemal dwustu latach od swojej śmierci. Opracowała ją 
Marzena Dyjakowska, autorka studium na temat rozprawy Teppera 
z zakresu prawa rzymskiego87. Lubelska badaczka wykorzystała przy 
tym zarówno źródła rękopiśmienne do dziejów Akademii Zamojskiej, 
jak też najważniejsze opracowania historyczne i bibliograficzne z tego 
zakresu88, toteż jej ustalenia warto tutaj przywołać, uściślając przy 
okazji kilka szczegółów i dodając parę innych. 
                              

wana. / Wszak w nim nie znajdziesz nic cnoty i wiary, / I w familiji znajdziesz te 
przywary, / Co koło bożka skakać wszystkim każe, / Już wziął w swe ręce wszystek 
skarb i gaże” (ibidem, s. 244). 

86  Tradycja dramatyczna związana z męczeństwem religijno-politycznym nie była 
w XVIII-wiecznym Zamościu nowością; tu bowiem w 1736 roku został wystawiony 
przez młodzież akademicką i ukazał się drukiem dramat o śmierci Tomasza Morusa: 
Messis immortalium trophaeorum ex triumphalibus palmis Thomae Mori Cancel-
larii Angliae in area fatali martyrio conspersa cruore pullulantibus inter brumalem 
orbis intemperiem collecta heroicis manipulis perillustris[simi] et magnifici Domini 
D. Wilhelmi Mier Exercituum Regni Generalis Maioris internexa et a Iuventute 
Academica Bachanalium tempore numerosae spectantium coronae scenico appara-
tu praesentata. Anno quo Messis solatiorum in terra Sancta apparuit Christus 1736 
die 9 Februarii, Zamoscii, typis Academicis [1736]. Zob. K. ESTREICHER, Bibliogra-
fia polska, t. 22, Kraków 1908, s. 306; J.K. KOCHANOWSKI, Dzieje Akademii Zamoj-
skiej (1594–1784), Kraków 1899–1900, s. XLIV. 

87  M. DYJAKOWSKA, Rozprawa doktorska Walentego Macieja Teppera z zakresu rzymskie-
go prawa spadkowego, „Roczniki Nauk Prawnych” 9 (1999), z. 1, s. 5–42; EADEM, Prawo 
rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku, Lublin 2000, s. 241–278. 

88  Acta convocationis Academiae Zamoscensis (1745–1784), rkps BN sygn. BOZ 1617; 
Zbiór materiałów do historii Akademii Zamojskiej, rkps BN sygn. BOZ 1578; Album 
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 Walenty Maciej Józef Tepper, syn Daniela89, urodził się prawdo-
podobnie w 1747 roku w Zamościu, na co wskazuje m.in. przydomek 
„Zamosciensis”, jakim go później obdarzano. Pochodził zapewne z ro-
dziny zamojskiego garbarza Daniela Teppera, założyciela tamtejszego 
cechu garbarskiego90. Przez dziesięć lat studiował w Akademii Zamoj-
skiej, która w owym czasie „zaczęła schodzić do rzędu regionalnej 
szkoły”91. W roku akademickim 1759/1760 został odnotowany w doku-
mentach jako dwunastoletni student ortografii, w 1760/1761 jako stu-
dent gramatyki, natomiast w 1768/1769 jako słuchacz wykładów z pra-
wa i teologii92.  

 Działalność dydaktyczną i naukową w murach Akademii Zamoj-
skiej rozpoczął Tepper w 1770 roku jako profesor ortografii, której 
nauczał przez dwa lata. Następnie był wykładowcą poetyki i syntaksy 
                              

studentów Akademii Zamojskiej, oprac. H. Gmiterek, Warszawa 1994; J.A. WA-
DOWSKI, Anacephaleosis professorum Academiae Zamoscensis. Manuscriptum sae-
culi XVII, Warszawa 1899–1900; J.K. KOCHANOWSKI, Dzieje Akademii Zamojskiej. 

89  Te cztery imiona wymienione zostały na karcie tytułowej mowy Teppera z 1775 roku 
na cześć bł. Jana Kantego (zob. także Zbiór materiałów, s. 795). W rejestrze studentów 
Akademii Zamojskiej w roku akademickim 1717/1718 występuje I. Daniel Danielis 
Tepper z diecezji chełmskiej, zapewne ojciec Walentego (Album studentów, s. 360). 

90  Dziadem Walentego był prawdopodobnie Daniel Tepper, który za zgodą Anny 
Zamoyskiej (zm. 1704) kupił garbarnię ordynacką w Zamościu oraz uzyskał przy-
wilej dla cechu tutejszych białoskórników. Zob. M. ZAKRZEWSKA-DUBASOWA, Poli-
tyka handlowa Jana Zamoyskiego i jego następców, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia” 38/39 (1983/1984), s. 107; B. SAWA, Z przeszłości 
Akademii Zamojskiej, „Tygodnik Zamojski” 1980, nr 12, s. 6. Zamojski ród Tep-
perów miał zapewne korzenie niemieckie, a przodkowie Walentego mogli osiąść 
w dobrach Ordynacji Zamojskiej w końcu XVII wieku. 

91  F. STOPNIAK, Dzieje kapituły zamojskiej, Lublin 1962, s. 45; por. M.L. KLEMEN-
TOWSKI, Udział profesorów Akademii Zamojskiej w sądownictwie miasta i ordyna-
cji w XVI–XVIII wieku, w: W kręgu akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, 
Lublin 1996, s. 158: „po roku 1756 Akademia zeszła znowu do roli zwykłego gim-
nazjum”. 

92  Zob. Album studentów, s. 410: In orthographia studentes, poz. 112: „Valentinus Da-
nielis Tepper, annorum 12”; ibidem, s. 417: Catalogus studiosorum scholam gra-
matices frequentantium anno Domini 1760 conscriptus, poz. 103: „Valentinus Tep-
per ex Chelm, annorum 14”; ibidem, s. 423: Ex facultatibus theologica et iuridica, 
poz. 11: „G. Valentinus Teper, Zam., theologiae et iuris auditor”. 
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(1772–1773), retoryki (1773–1775), sacrae et profanae eloquentiae (1775–
--1776), logiki (1776–1777) i fizyki (1777–1778)93. W sierpniu 1778 roku 
objął po Stanisławie Szpądrowskim katedrę prawa naturalnego, którą 
kierował prawdopodobnie do końca istnienia Akademii94. W doku-
mentach z lat 1778–1780 określany jest jako profesor prawa krajowego 
(iuris Regni), a w latach 1781–1784 jako profesor prawa natury i naro-
dów (iuris naturae et gentium). Jak przypuszcza Wadowski, a za nim 
późniejsi badacze, oprócz wykładów z prawa polskiego mógł wówczas 
komentować również wprowadzone niedawno w Galicji ustawy au-
striackie95.  
                              
93  Zob. Zbiór materiałów, s. 790–795, 801–803; Acta convocationis Academiae Zamo-

scensis, s. 225, 234, 248, 253, 257, 259–260, 262, 264; J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis 
professorum, s. 65, 301, 306. 

94  Po śmierci profesora Szpądrowskiego Walenty Tepper został ustanowiony egzeku-
torem jego majątku. W księgach miejskich Zamościa z lat 1778–1779 zachował się 
sporządzony na wniosek Teppera w obecności przedstawicieli urzędu wójtow-
skiego i ławniczego spis przedmiotów przekazanych Szpądrowskiemu w zastawie 
przez Jana Duszakiewicza, alumna Akademii Zamojskiej. Prócz mocno sfatygo-
wanej pościeli, skórzanej teczki studenckiej oraz czapki konfederatki „z białym 
barankiem” w drewnianej skrzyni znaleziono wówczas szesnaście książek, wśród 
których znalazły się m.in. dzieła Liwiusza („tomik w oprawie starej”), Justyna (Ius-
tini historiae compendium), Klaudiana („Carmen latinum Claudiani”), Wergi-
liusza — być może Eneida w przekładzie Andrzeja Kochanowskiego („Wirgilijusz 
po polsku tłumaczony bez początku i końca, drukiem gockim”), Korneliusza 
Neposa (zapewne Żywoty sławnych mężów), Tomasza à Kempis (dwie książki — 
po łacinie i po polsku), Hieremiasa Drexeliusa (Heliotropium seu Conformatio 
humanae voluntatis cum divina... w przekładzie Albrychta Stanisława Radziwiłła: 
Słonecznik albo Porównanie woli ludzkiej z wolą Bożą...), Antonio de Guevara 
(Horologium principum, seu de vita Marci Aurelii Imperatoris libri III), Paula de 
Merle (Cosmographiae generalis libri tres), Jana Kwiatkiewicza (Admirabilis elo-
quentia) i Benedykta Chmielowskiego (Bieg roku całego na chwałę i cześć Boga 
w Trójcy Jedynego, Matki Najświętszej i Wszystkich Świętych przepędzony...). Moż-
liwe, że książki te wzbogaciły bibliotekę ks. Teppera, skoro taksacja zawartości 
wspomnianej skrzyni odbyła się w jego domu. Zob. Acta perpetuitatis iudicii ad-
vocatialis et scabinalis Zamoscensis 1778–1779, Archiwum Państwowe w Lublinie. 
Akta miasta Zamościa nr 35/61/0/2/55, k. 154–155v. 

95  Zob. J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis professorum, s. 65; J.K. KOCHANOWSKI, Dzieje 
Akademii Zamojskiej, s. 326; M. DYJAKOWSKA, Rozprawa doktorska, s. 7. Por. A. BA-
DOWSKI, Sancti Thomae Aquinatis studium theologicum et iuridicum theses offert, 
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 Tego rodzaju „wędrówki” profesorów z katedry na katedrę stały 
się w ostatnim okresie istnienia Akademii Zamojskiej praktyką po-
wszechną, której nie powstrzymały ani próby reform biskupa Jerzego 
Laskarisa z 1746 roku96, ani zrównanie pensji profesorskich w poszcze-
gólnych katedrach. Jak pisze Wadowski:  

 
nie było prawie profesora dłużej bawiącego w akademii, który by na dwóch 
lub trzech wydziałach, i to najróżniejszych przedmiotów nie wykładał. Tylko 
do medycyny i matematyki szukała akademia specjalisty. Wszystkie inne kate-
dry były dostępne każdemu z profesorów; co najwyżej wymagano odeń stop-
nia naukowego, który, znowu z wyjątkiem medycznego, na każdym wydziale 
łatwo można było pozyskać. Weszło nawet w zwyczaj, że rozklasyfikowano 
przedmioty i stopniowanie pewne ustanowiono, aby koleją powołania profe-
sora do akademii, nie stopniem wykształcenia i uzdolnienia w danym przed-
miocie, posuwano się na katedry97. 
 

 W przechodzeniu ks. Teppera na kolejne katedry istotne znaczenie 
miał z pewnością nie tylko jego staż pracy w Akademii, ale również uzyska-
nie stopni doktorskich: doktorat z filozofii otrzymał przed rokiem 177498, 
a na doktora obojga praw został promowany 20 marca 1783 roku99. 

                              
quas Amandus Badowski […] in assistentia Nicolai Onuphrii Olgerd, iuris canonici 
professoris, tunc Valentini Tepper, iuris naturae et gentium professoris propugnant, 
Zamość 1784. 

96  O reformie Laskarisa oraz o sytuacji Akademii Zamojskiej po 1750 roku zob. 
J. ŁUKASZEWICZ, Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od naj-
dawniejszych czasów aż do roku 1794, t. 2, Poznań 1850, s. 106–114; A.A. WITUSIK, 
O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej, Lublin 1978, s. 228–233. 

97  J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis professorum, s. 246–247. 
98  Promocja doktorska Teppera miała miejsce po 1769 roku, kiedy był jeszcze słucha-

czem teologii i prawa, zob. Album studentów, s. 423; J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis 
professorum, s. 65; H. GMITEREK, Promocje doktorskie w Akademii Zamojskiej, w: 
W kręgu akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, Lublin 1996, s. 240. Podany 
przez Dyjakowską (Rozprawa doktorska, s. 7) terminus ad quem: 28 października 
1775 roku można przesunąć przynajmniej na rok 1774, gdyż w opublikowanym 
wówczas Wierszu smutnym Tepper przedstawia się już jako doktor filozofii. 

99  Acta convocationis Academiae Zamoscensis, s. 323; J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis 
professorum, s. 65; M. CHACHAJ, Wykształcenie profesorów Akademii Zamojskiej, 
w: W kręgu akademickiego Zamościa, s. 139. 
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W uczelni zamojskiej pełnił ponadto urząd kwestora (1777–1779) i dzie-
kana Wydziału Filozofii (1779–1781), a od 1775 roku, prawdopodobnie 
aż do kasaty uczelni w 1784 roku, był prefektem drukarni akademic-
kiej100. Odnaleziona przez Sławomira Myka księga kwestorska Aka-
demii za lata 1713–1783 odnotowuje, że w 1777/1778 roku Tepper 
zakupił lak i papier „na różne ekspedycyje”101. 

 Równolegle z działalnością akademicką rozwijała się kariera kościel-
na Teppera. Jak odnotowuje Wadowski, w 1769 roku został przyjęty do 
seminarium duchownego, a po uzyskaniu święceń piastował m.in. god-
ności kanonika zamojskiego, kanonika katedralnego w Przemyślu oraz 
proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu102. W 1780 
roku otrzymał kanonię Wosińskiego103, a w 1784 roku, w którym na-
stąpiła czasowa kasata kapituły zamojskiej przez władze austriackie, 
odnotowany został w źródłach jako kanonik wozanowski104.  

 Jako duchowny i zarazem profesor Akademii był również Tepper 
czynnie zaangażowany w działalność Bractwa Literackiego pod wezwa-
niem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przy kolegiacie zamoj-
skiej, skupiającego profesorów Akademii, członków magistratu oraz co 
znakomitszych mieszczan105. Konfraternia ta ustanowiona została for-
malnie w 1610 roku przez biskupa chełmskiego Jerzego Zamojskiego, 

                              
100  Zob. Acta convocationis Academiae Zamoscensis, s. 260, 265; J.A. WADOWSKI, Ana-

cephaleosis professorum, s. 218; Drukarnia Akademii Zamojskiej, jej dzieje i wydaw-
nictwa. Przy obchodzie czterechsetlecia Akademii Zamojskiej, która to była powo-
dem jej zaistnienia, oprac. S. Myk, Lublin 1994, s. 42. Po kasacie Akademii drukar-
nia pracowała nadal przy liceum zamojskim powołanym przez władze austriackie 
(ibidem, s. 32). 

101  S. MYK, Zaopatrzenie drukarni Akademii Zamojskiej w papier, „Archeion” 87 (1990), 
s. 168. 

102  J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis professorum, s. 65. 
103  Kanonia ufundowana została w 1664 roku przez proboszcza w Łabuniach, ks. Ra-

fała Wosińskiego, który był pierwszym kanonikiem swej fundacji, a dalszą obsadę 
pozostawił kapitule kolegiaty zamojskiej. Zob. F. STOPNIAK, Dzieje kapituły zamoj-
skiej, s. 74, B. SZADY, Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, 
Lublin 2003, s. 213. 

104  F. STOPNIAK, Dzieje kapituły zamojskiej, s. 173, 196. 
105  Ibidem, s. 157. 
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a zatwierdzona w 1617 roku przez papieża Pawła V106. W czasach Tep-
pera Bractwo Literackie było organizacją prężnie działającą i dość 
zamożną, o czym świadczy m.in. sporządzony w 1779 roku „inwentarz 
rzeczy wszystkich do kaplicy literackiej należących”107. W odnalezionej 
przez Feliksa Kiryka księdze kaplicy Bractwa Literackiego z 1779 roku 
pojawia się również nazwisko Teppera: w 1778 roku odnotowany zo-
stał jako „capellanus fraternitatis”, a w 1779 roku jako „provisor frater-
nitatis”. Dokument ten poświadcza ścisłe związki kolegiackiej kon-
fraterni z Akademią Zamojską, skoro:  

 
profesorowi (retoryki) Walentemu Tepperowi, doktorowi filozofii i dziekanowi 
Wydziału Filozoficznego powierzyło bractwo w osobie burmistrza Zamościa 
sławetnego Jana Szyca oraz Wojciecha Ulitowskiego, pisarza urzędu wójtowsko-
ławniczego i prowizora korporacji literackiej, tzw. „munus capellaniae”, czyli 
obowiązki kapelana brackiego (k. 1, 45–46)108. 
 

 Zróżnicowany gatunkowo i tematycznie dorobek pisarski Tep-
pera109 wiąże się ściśle z kolejnymi etapami jego pracy naukowo-
-dydaktycznej, poczynając od nauczania w „klasach mniejszych” aż po 
objęcie katedry prawa i wieloletnie nią kierowanie. Jeszcze jako po-
czątkujący wykładowca „sztuki wierszopiskiej” opracował Tepper, wy-
stawiony w 1773 roku przez uczniów działającej pod jego okiem 
„szkoły rymotwórskiej”, dramat o ścięciu Jana Chrzciciela: Wiersz 
smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający110.  

 Już jako doktor filozofii i profesor sacrae et profanae eloquentiae 
wygłosił 22 października 1775 roku w zamojskiej kolegiacie mowę na 
cześć św. Jana Kantego, upamiętniającą zatwierdzoną w 1767 roku 
                              
106  F. KIRYK, Księga kaplicy Bractwa Literackiego z roku 1779 w kolegiacie zamojskiej, 

„Analecta Cracoviensia” 27 (1995), s. 472–473. 
107  Ibidem, s. 475. W inwentarzu tym wymieniony został m.in. obraz św. Jana Chrzci-

ciela znajdujący się w kaplicy brackiej. 
108  Ibidem, s. 476. 
109  Por. J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis professorum, s. 65: „Varia opuscula typo 

edidit”. 
110  Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający, w Akade-

mii Zamojskiej przez uczniów szkoły rymotwórskiej roku 1773 miany, Zamość: Dru-
karnia Akademicka, 1774. Zob. Zbiór materiałów, s. 792. 
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przez papieża Klemensa XIII kanonizację patrona Akademii111. Jest to 
rodzaj parenetycznego kazania, dającego świadectwo dydaktycznych 
priorytetów Teppera: oprócz laudacji pobożnego profesora zawiera 
bowiem naukę dla studentów — w biograficznej sylwetce Jana Kantego 
podkreślono święte obyczaje jego lat młodzieńczych, w których wyka-
zywał się już dojrzałymi cnotami dzielnego męża, lekceważącego rzeczy 
błahe, stroniącego od zabaw i żartów, unikającego złego towarzystwa, 
omijającego ulice i zaułki miasta, chroniącego się w zaciszu domowym, 
poświęcającego czas pobytu w Akademii Krakowskiej na sumienne 
studiowanie filozofii i wszechstronne kształcenie umysłu.  

 Rok później w drukarni akademickiej ukazał się opracowany przez 
Teppera podręcznik, zawierający skompilowane „ex variis authoribus” 
(m.in. Ptolemeusz, Tycho Brahe, Mikołaj Kopernik, Athanasius Kir-
cher) elementarne wiadomości z zakresu geografii fizycznej, astro-
nomii i nauk przyrodniczych112. Dedykował go autor Henrykowi Nie-
miryczowi i poprzedził przedmową Ad nobilissimos iuvenes, artis ora-
toriae ac geographiae auditores. Wyraził tu nadzieję, że ta szczupła roz-
miarem książeczka, opracowana przez niego na „życzenie słuchaczy 
kursu”, okaże się dla nich pożyteczna, umożliwiając im bezpieczne 
wędrowanie myślą i wyobraźnią po całym kręgu ziemi i bezmiarze 
oceanu bez narażania się na niedogodności podróży, uszczerbki na 
zdrowiu, straty mienia, strach przed okrutną grabieżą i złowrogie 
burze. 

W 1779 roku ukazała się rozprawa Teppera z zakresu rzymskiego 
prawa spadkowego, przygotowana w związku z powierzeniem mu sta-
nowiska wykładowcy na Wydziale Prawa po śmierci Stanisława 
                              
111  Oratio honori D. Ioannis Cantii […] per M. Valentinum Matthiam Iosephum Tep-

per, in Universitate Zamoscensi philosophiae doctorem, ordinarium sacrae et pro-
fanae eloquentiae professorem […] dicta et dicata, Zamość 1775. Na temat do-
rocznych uroczystości ku czci patrona Akademii Zamojskiej zob. H. GMITEREK, 
Uroczystości akademickie w Zamościu w XVI–XVIII wieku, „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia” 54/55 (1999/2000), s. 154–155. 

112  Fundamenta geographiae universalioris, sive mathematicae cum quibusdam prae-
cognitis geographiae historicae propter meliorem discentium usum, praesertim vero 
iuventutis academicae Universitatis Zamoscensis ex variis authoribus …, Zamość: 
Drukarnia Akademicka, 1776. 
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Szpądrowskiego113. Jak pisze Marzena Dyjakowska, autorka historyczno-
prawnej analizy tego tekstu, „celem rozprawy jest przedstawienie zasad 
dziedziczenia beztestamentowego w prawie rzymskim, co podkreśla 
zapożyczenie tytułu z księgi trzeciej Instytucji Justyniana (I 3, 1). Za-
daniem, jakie stawia przed sobą autor, jest ponadto porównanie tych 
zasad z unormowaniami prawa austriackiego i polskiego”114.  

 Zachowane źródła z lat 1774–1784 poświadczają udział Teppera 
w publicznych dysputach i egzaminach doktorskich z zakresu filozofii, 
teologii, logiki i prawa115. W kontekście niniejszej edycji na szczególną 
uwagę zasługuje druczek odnotowany przez Kochanowskiego i Estrei-
chera116, dokumentujący przeprowadzony 4 lipca 1774 roku egzamin 
                              
113  Dissertatio iuridico-civilis de haereditatibus quae ab intestato deferuntur, conformiter 

ad ius civile Romanum cum nonnulis annotationibus iuris Austriaci et Polonici …, 
Zamość: Drukarnia Akademicka, 1779. 

114  M. DYJAKOWSKA, Rozprawa doktorska, s. 9. Badaczka uważa tę rozprawę za pod-
stawę uzyskania przez Teppera stopnia doktora prawa, ale według M. Chachaja nie 
była to dysertacja doktorska, lecz teza pro loco (M. CHACHAJ, Czy w XVIII wieku 
drukowano w Zamościu tezy rozpraw doktorskich z prawa rzymskiego?, „Czasy Nowo-
żytne” 24 (2011), s. 149–162): „Trudno bowiem przyjąć, że publikacja ta stanowiła pod-
stawę uzyskania przez niego doktoratu obojga praw (Tepper zdobył ten stopień do-
piero w 1783 roku!), skoro na karcie tytułowej wyraźnie określono inny cel odbycia 
publicznej dysputy: otrzymanie przez autora tez, doktora filozofii (!), stanowiska wy-
kładowcy na Wydziale Prawa (pro loco in Facultate Iuridica capessendo)”. 

115  Quaestio philosophica ex logica de criterio veritatis per Valentinum Matthiam Tep-
per, philosophiae doctorem ac professorem collegam vocatum pro loco obtinendo 
inter CC. DD. [Clarissimos Dominos] doctores publicae disputationi in lectorio CC. 
DD. [Clarissimorum Dominorum] theologorum anno Domini 1777 die 2 mensis 
exposita typis Universitatis Zamoscensis, Zamość: Drukarnia Akademicka, 1777; 
Actus publicae promotionis dominatorum candidatorum ad primum in humanio-
ribus et philosophia gradum …, Zamość: Drukarnia Akademicka, 1780; Oratio Va-
lentini Tepper dum primam in philosophia lauream consequerentur Dąbczyński 
Andreas, Baczyński Antonius, Dobrowolski Stanislaus, Obniski Philippus, Remi-
szowski Antonius, Zamość: Drukarnia Akademicka, 1780. Zob. też Zbiór mate-
riałów, s. 790, 802, 831; J.K. KOCHANOWSKI, Dzieje Akademii Zamojskiej, s. LVIII–
LXIV; M. DYJAKOWSKA, Rozprawa doktorska, s. 8. 

116  Quaestiones methodicae ex geographia mathematica depromptae, ex quibus sui pro-
fectus argumentum sunt daturi: M.D. Nicolaus Czermiński, Henricus Niemirycz, 
Petrus Czermiński, Antonius Leszczyński, Clemens Leszczyński, Gaspar Kochowski, 
Nicolaus Lipski, Ioannes Łopuski, Balthasar Jałowicki, Ioannes Leontowicz, Ada-
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z geografii i matematyki, któremu w obecności profesora Teppera pod-
dani zostali studenci jego „klasy retorycznej”. Otóż spośród dwunastu 
wymienionych tu nazwisk przynajmniej dwa występują również w wy-
kazie osób, które rok wcześniej brały udział w inscenizacji dramatu Tep-
pera o św. Janie Chrzcicielu: Henryk Niemirycz i Mikołaj Lipski117.  

 W murach Akademii Zamojskiej spędził Walenty Tepper w sumie 
ćwierć wieku: przez dziesięć lat jako student, przez kolejne piętnaście 
jako profesor. Był to ostatni etap działalności zamojskiej wszechnicy, 
zamknięty jej kasatą przez władze austriackie w 1784 roku. Niewiele wia-
domo na temat późniejszej aktywności autora Wiersza smutnego. O ile 
można wnioskować z zachowanych źródeł, nie zasilił kadry profesor-
skiej utworzonego wówczas w miejsce Akademii Liceum Królew-
skiego118. Po wznowieniu działalności kapituły zamojskiej uczestniczył 
w pierwszym jej zebraniu 16 kwietnia 1790 roku119, a w 1809 roku od-
notowany został w źródłach jako dziekan zamojski120. Zmarł w Zamo-
ściu w 1810 roku. W aktach miejskich zachował się datowany 7 marca 
1811 roku kwit na pokaźną kwotę czterech tysięcy złotych, ofiarowanych 
testamentem ks. Walentego Teppera dla szpitala ubogich chorych 
prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia (szarytki) w Zamościu121. 
                              

mus Grzybowicz, Ioannes Rossenberg, Scholae Rhetoricae in Universitate Zamo-
scensi auditores in assistentia Valentini Tepper, Scholae Rhetoricae professoris, die 
4 Iulii 1774. Zob. J.K. KOCHANOWSKI, Dzieje Akademii Zamojskiej, s. LVIII; K. ESTREI-
CHER, Bibliografia polska, t. 31, Kraków 1936, s. 101. 

117  Figurujący w spisie aktorów Ignacy Łopuski był zapewne młodszym bratem zda-
jącego wspomniany egzamin Jana Łopuskiego. 

118  Zob. J. PETER, Cesarsko-królewskie gimnazjum i liceum w Zamościu, wyd. B. Szysz-
ka, „Archiwariusz Zamojski” 2010, s. 89–110. 

119  F. STOPNIAK, Dzieje kapituły zamojskiej, s. 175. W zbiorach Archiwum Państwo-
wego w Lublinie zachował się datowany 20 stycznia 1790 roku list ks. Wawrzyńca 
Żłoby Czerczyckiego do Walentego Teppera dotyczący aktualnej sytuacji kolegiaty 
zamojskiej i zachęcający go do kandydowania na wakat po zmarłym dziekanie 
(Akta Kolegiaty, nr 35/105/0/2/486). 

120  R. KULIK, H. KULIK, Monografia rzymskokatolickiej parafii Świętej Trójcy w Koma-
rowie. Komarów — filia parafii Łabunie 1750–1920, t. 2, s. 14 (publikacja cyfrowa: 
http://www.parafiakomarow.pl/historia_parafii/monografia_parafia_rzym_komarow 
_2.pdf, dostęp 16 VI 2016). 

121  Akta miasta Zamościa, sygn. 397b. LXXIX, s. 1. 
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 W historii życia naukowego, kulturalnego i religijnego Zamościa 
drugiej połowy XVIII wieku Walenty Tepper odegrał bez wątpienia rolę 
znaczącą, przede wszystkim jako profesor Akademii Zamojskiej, dla 
której okazał się — jak ocenił Jan Ambroży Wadowski — „poży-
tecznym wielce nabytkiem”122. 

Decollatio Ioannis Baptistae w dramacie 
i teatrze staropolskim 

Mesjańska misja i działalność Poprzednika Pańskiego, zwieńczona jego 
śmiercią na skutek szatańskiej intrygi Herodiady, jest w ewangeliach 
najbardziej chyba dramatyczną historią — poza Pasją samego Jezusa. 
Dramatyczną zarówno w sensie dosłownym, egzystencjalno-historiozo-
ficznym, jak też jako potencjalny materiał dla opracowań literackich 
i plastycznych. Ale wysoka ranga tematu świętojańskiego w kulturze mi-
nionych wieków to również rezultat wyjątkowego, „trzeciego” po Chry-
stusie i Jego Matce, miejsca, jakie „największy między narodzonymi 
z niewiast” (Mt 11, 11) zajmował nie tylko w liturgii, kulcie, egzegezie 
patrystycznej i hymnografii, ale także w literaturze i sztuce sakralnej 
przed XVIII stuleciem123. Niewątpliwie najbardziej „dramatycznymi” epi-
zodami w ewangelicznej historii Jana był chrzest Chrystusa w Jordanie 
oraz ścięcie proroka przez Heroda. Chrzest Jezusa, z teologicznego punk-
tu widzenia jedna z kluczowych w historii zbawienia teofanii, był jednak 
wydarzeniem jednorazowym i „jednoaktowym”, upamiętnianym później 
głównie w liturgii (święto Chrztu Pańskiego) oraz w ikonografii. O wiele 
bardziej podatny na opracowania literackie, zwłaszcza dramaturgiczne, 
był wątek zatargu proroka z Herodem i faryzeuszami, jego uwięzienie, 
intryga Herodiady, taniec Salome, wreszcie ścięcie Jana i przyniesienie 
jego głowy na misie podczas uczty w pałacu Heroda. 
                              
122  J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis professorum, s. 247. 
123  Zob. np. R. MAZURKIEWICZ, Trzecia ozdoba stanu człowieczego. Miejsce św. Jana 

Chrzciciela w średniowiecznych wyobrażeniach niebiańskiej hierarchii, w: Wy-
obraźnia średniowieczna, red. T. Michałowska, Warszawa 1996, s. 177–192; IDEM, 
Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średnio-
wiecznej, wyd. 3, Kraków 2012. 
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 Nic zatem dziwnego, co zauważył Stanisław Windakiewicz, że mis-
teria ukazujące prorocką misję i męczeńską śmierć Jana Chrzciciela 
znane były we Francji i we Włoszech już od połowy XV wieku, w Niem-
czech zaś od wieku XVI. Również w dawnej Polsce ścięcie św. Jana 
Chrzciciela należało do najstarszych tematów misteriów124. Pośred-
nim potwierdzeniem przypuszczenia, że w XVI wieku znane były u nas 
inscenizacje decollationis sancti Ioannis Baptistae, jest wzmianka 
ks. Piotra Skargi w jednym z jego kazań o mszy świętej, w którym 
objaśniając tajemnicę uobecniania się zbawczej śmierci Chrystusa 
w ofierze eucharystycznej, powołał się na scenę „okazowania” ścięcia 
św. Jana Chrzciciela:  

 
Jako gdy ścięcie świętego Jana okazują: żywemu człowieku misę pod szyję 
przyprawują, a on z zawartemi oczami i zbladłą twarzą umarłym się poka-
zuje, a w rzeczy samej żywym jest i zdrowym125.  
 

Wczesną praktykę inscenizowania ścięcia św. Jana Chrzciciela 
mogłaby również potwierdzać informacja Hieronima Juszyńskiego we 
wstępie do Dykcyjonarza poetów polskich: 
 

Mam w rękopiśmie dyjalog o ścięciu s. Jana, a lubo roku 1518 przepisany, już 
jednak nazwany «stary dyjalog». Pisownia owoczesna, mowa czysta, a pieśń 
Herodyjady (sic!) pląsającej należy zapewne do bardzo dawnej poezyi 
polskiej. Ten jedyny dyjalog mam za najdawniejszy i z tego wnoszę, że 
i w innych były takie pieśni, czyli dawnej poezyi polskiej dowody126. 

 
Niestety Juszyński nie zanotował ani tekstu „starego dialogu”, ani sa-

mej pieśni „Herodyjady pląsającej” (chodzi tu o córkę Herodiady), trudno 
zatem zweryfikować rzetelność tej informacji, a zwłaszcza tak wczesnego 
datowania rękopisu; bardziej prawdopodobna wydaje się w tym przypad-
ku data o stulecie późniejsza127. Dopiero bowiem od początku XVII stu-
lecia mamy potwierdzone źródłowo wiadomości o inscenizacjach w Pol-
                              
124  S. WINDAKIEWICZ, Teatr ludowy w dawnej Polsce, Kraków 1902, s. 127–128. 
125  P. SKARGA, O Mszy świętej kazanie piąte, w: IDEM, Kazania o siedmi sakramentach 

Kościoła świętego katolickiego …, Kraków: Andrzej Piotrkowczyk, 1600, s. 82. 
126  H. JUSZYŃSKI, Dykcyjonarz poetów polskich, t. 1, Kraków 1820, Wstęp, k. nlb. 
127  Por. S. WINDAKIEWICZ, Teatr ludowy w dawnej Polsce, s. 127. 
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sce dialogów i dramatów o tematyce świętojańskiej, uwzględniających wą-
tek zatargu Jana z Herodem i jego dramatyczny finał128. 

 W 1619 roku na jarmarku świętojańskim w Kamionce Strumiłowej129 
odegrano sztukę Jakuba Gawatowica pt. Tragoedia albo Wizerunk śmier-
ci przeświętego Jana Chrzciciela130, którą w tym samym roku wydał autor 
w Jaworowie z dedykacją hetmanowej Reginie Żółkiewskiej, życząc adre-
satce, by „acz nie z widzenia, ale z czytania ucieszona była”. Wystawiona 
co prawda przed publicznością jarmarczno-odpustową (z dodaniem 
dwóch ludowych intermediów), ale świetnie sproblematyzowana i skom-
ponowana Tragoedia Gawatowica przedstawia w pięciu aktach ostatni 
etap posłannictwa św. Jana Chrzciciela: od jego przepowiadania na pu-
styni do ścięcia podczas uczty na dworze Heroda. Interesujący nas tutaj 
szczególnie splot okoliczności, motywów i działań prowadzących do 
śmierci Jana został w prologu Wizerunku streszczony następująco: 

 
Gdy upomina tam króla złośnego,  
Wsadzony bywa do więzienia złego. 
Wtym król, gdy bankiet przeważny sprawuje, 
Czart tanecznicę przedeń wyprawuje, 
Która przysięgą weźmie potwierdzoną 
Złą obietnicę, źle potym ziszczoną, 
Bo radą matki córka uwiedziona 
O głowę prosi, która przyniesiona 
Na misie będzie, przeświętego Jana, 
Ta tanecznicy wnet bywa podana131. 
         (w. 43–52) 

                              
128  Ograniczamy się tutaj do utworów dramatycznych uwzględniających ten właśnie 

wątek, kwalifikowanych gatunkowo najczęściej jako „tragedia”. Szerzej o tematyce 
świętojańskiej w staropolskim dramacie zob. R. MAZURKIEWICZ, Tradycja święto-
jańska w literaturze staropolskiej, Kraków 1993, s. 58–66. 

129  Obecnie Kamionka Bużańska na zachodniej Ukrainie. 
130  J. GAWATOWIC, Tragoedia albo Wizerunk śmierci przeświętego Jana Chrzciciela, Prze-

słańca Bożego, na pięć aktów rozdzielony. Przydane są i intermedyja dwoje […]. 
Odprawowany w Kamionce na jarmark przypadający na dzień tegoż Jana świętego 
Chrzciciela Roku Pańskiego 1619. Drukowany na Przedmieściu Liworowskiem u św. 
Mikołaja; tekst dostępny w: Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, 
t. 2, Warszawa 1959, s. 435–497. 

131  Cyt. za: Dramaty staropolskie. Antologia, s. 440. 
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W samym tekście Tragedyi Herod ukazany został jednak subtelniej 
aniżeli w Prologu: nie tyle jako „król złośny”, ale jako „Herod frasow-
liwy” — człowiek „wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie”, wiodący 
z sobą „wojnę wielką” (w. 427), świadom konfliktu pomiędzy potęgą 
swej królewskiej władzy a ograniczającym ją prawem Bożym, niespeł-
niony i pogrążony w melancholii:  

 
W smutku trwać zawsze muszę, gdy mi co miłego,  
Wszystko mogąc, nie mogę mieć u dworu swego. 
         (w. 473–474) 
 

Te jego słabości cynicznie wykorzystuje piekło — Herod staje się 
narzędziem w realizacji szatańskiego planu uśmiercenia Pańskiego Po-
przednika. „Ten sprawi, co ja każę” — zapewnia diabeł Garzstka 
(w. 380), a wzbudzenie w królu pożądania wobec żony brata jest pierw-
szym aktem intrygi piekielnych duchów, niepotrafiących w inny sposób 
poradzić sobie z „proroczkiem”. Wydając wyrok śmierci na niewin-
nego człowieka Herod zdaje sobie sprawę ze zbrodni, jaką popełnia, co 
czyni z niego postać na poły tragiczną. Nie potrafi zagłuszyć dręczą-
cych go wyrzutów sumienia, a w końcu sam zostaje ścięty kosą przez 
Śmierć i skazany na potępienie. „Sztuka ma zakrój nieomal szeks-
pirowski. Naszą uwagę zajmuje raczej aspekt zbrodni i winy niż współ-
czucie dla świętego” — pisał o tragedii Gawatowica Julian Lewański132. 

 27 czerwca 1700 roku uczniowie krakowskiej szkoły św. Jana wy-
stawili z okazji urodzin ks. Jana Polnarowskiego, plebana kościeleckiego, 
misterium hagiograficzne pt. Depozyt łask i miłości Boskiej, nieosza-
cowany św. Jan Chrzciciel133, które — jak pisze Windakiewicz — „pod 
bombastyczną osłoną zawiera właściwie dramat średniowieczny w wiel-

                              
132  J. LEWAŃSKI, Oblicze teatru religijnego w dawnej Polsce, w: Księga tysiąclecia kato-

licyzmu w Polsce, praca zbiorowa pod red. M. Rechowicza, t. 2, Lublin 1969, s. 1270. 
133  Depozyt łask i miłości Boskiej, nieoszacowany św. Jan Chrzciciel, pod znacznym 

imieniem Przewielebnego J.M. Ks. Jana Polnarowskiego, plebana kościeleckiego etc., 
na powinszowanie patrona dorocznego i tryumfalny aplauz od studentów Szkoły 
Świętego Jana solenną tragiczną rozmową i piórem życzliwym w Krakowskim Try-
jonie prezentowany Roku Pańskiego 1700, dnia 27 czerwca, [Kraków 1700]. Zob. 
S. WINDAKIEWICZ, Teatr ludowy w dawnej Polsce, s. 127–128. 
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kiej czystości zachowany”134. Z dostępnego dziś programu widowiska 
wynika, że była to inscenizacja przedstawiająca w pięciu aktach (każdy 
składa się od dwóch do siedmiu scen, po każdym następuje pieśń chóru 
oraz intermedium) cały niemal żywot Poprzednika Pańskiego. W pierw-
szych dwóch aktach ukazano Maryję spieszącą do domu Elżbiety, odej-
ście małego Jana z rodzinnego domu na pustynię oraz duchowe zma-
gania ascety ze „złymi poczwarami”. Akt trzeci przedstawia m.in. 
przybycie proroka z pustyni na zamek Heroda; wówczas „Herodyjada 
na Jana świętego króla podwodzi, dla czego do więzienia wzięty, 
publicznym głosem jego nieprawości strofuje”135. W akcie czwartym 
ukazano ucztę na zamku Heroda, taniec „skoczki” oraz intrygę Hero-
diady, doprowadzającą do ścięcia Jana; scena siódma tego aktu to „tra-
giczne Jana świętego spectaculum, kiedy niewinnemu na okropnym 
placu ucinają głowę”136. Wreszcie w akcie piątym służba wnosi na salę 
biesiadną półmisek z głową Jana Chrzciciela, co powoduje, że skon-
sternowani biesiadnicy „zgodnie przy jednakowej żałości odjeżdżają”. 

 W odegranym w 1673 roku przez uczniów pijarskiego kolegium 
w Łowiczu moralitecie pt. Calix sanguinis Iesu sitim sanguinis Huma-
nae Malitiae extinguens Jan Chrzciciel występuje obok Abla i Zacha-
riasza jako sprawiedliwy Starego Testamentu, którego krew i głowa 
przestrzegają przed okrucieństwem Ludzkiej Złości137. Ścięcie proroka, 
tym razem jako egzemplum dobrej śmierci (obok przykładów Chry-
stusa, św. Pawła, św. Marcina oraz cesarza Karola V Habsburga), przed-
stawione zostało również w moralitecie Śmierć dobra, wystawionym 
1 grudnia 1690 roku w kościele św. Piotra i Pawła przy krakowskim 
kolegium jezuitów z okazji „pierwszej introdukcyi Kongregacyi i Na-
bożeństwa dobrej śmierci”138. 

                              
134  S. WINDAKIEWICZ, Teatr ludowy w dawnej Polsce, s. 127. 
135  Depozyt łask i miłości Boskiej, k. Br.-v. 
136  Ibidem, k. Bv. 
137  Dramat staropolski. Od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, red. 

naukowa A. Kawecka-Gryczowa, oprac. W. Korotaj i inni, t. 2. Programy drukiem 
wydane do roku 1765, cz. 2. Programy teatru pijarskiego oraz innych zakonów 
i szkół katolickich, Wrocław 1978, nr 89. 

138  Dramat staropolski, cz. 1: Programy teatru jezuickiego, Wrocław 1976, nr 160. 
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 Ze wzmianek w rękopiśmiennych kodeksach kapitulnych i klasz-
tornych wiemy ponadto, że dramat o św. Janie Chrzcicielu wystawiony 
został 24 czerwca 1637 roku w Chojnicach, a w połowie wieku XVII 
w litewskiej prowincji jezuitów grano niezidentyfikowaną bliżej sztukę 
o ścięciu proroka139. Windakiewicz wspomina, że w jednym z ręko-
pisów petersburskich z początku XVIII wieku zachował się Actus in de-
collatione sancti Iohannis Baptistae, sztuka grywana przypuszczalnie 
na scenach jezuickich140. 

O popularności wątku decollatio na scenach szkolnych świadczy 
pośrednio zabawna anegdota z początku XIX wieku, spisana przez Kazi-
mierza Wójcickiego. Według relacji naocznego świadka, w jezuickim 
kolegium w Połocku podczas przedstawienia ścięcia Jana Chrzciciela, 
wystawianego pod koniec roku szkolnego, a więc zapewne w okolicy 
24 czerwca, „leżący długo student z zakrytą głową, udający tułów świę-
tego Jana, zasnął i chrapać począł, a rozweselona głowa drugiego 
ucznia, opodal z desek wytknięta i udająca głowę tego męczennika, 
głośno śmiać się poczęła”141. 

Nie sposób dzisiaj precyzyjnie ustalić, które z odnotowanych w źró-
dłach archiwalnych inscenizacji żywota św. Jana Chrzciciela, a zwłaszcza 
jego konfliktu z Herodem i męczeńskiej śmierci, mogły być inspiro-
wane dramatem George’a Buchanana Baptistes, sive Calumnia. W pierw-
szej połowie XVII stulecia potwierdzone są jedynie dwa takie przy-
padki. 29 sierpnia 1618 roku, w święto Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 
tragedię Buchanana wraz z intermediami i satyrą na obyczaje uczniów 
pióra magistra Andrzeja Progi, profesora dialektyki i greki, wystawili 
uczniowie Szkół Nowodworskich: „Die vero Decollationis sancti Ioan-
nis Baptistae tragoedia Buchanani de sancto Ioanne decollato cum in-
termedio pastorum et satyra in mores scholarium invehendos authore 
Magistro Andrea Proga”142. Z kolei w 1639 roku G. Buchanani Iohannis 
                              
139  J. OKOŃ, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970, s. 359, 361. 
140  S. WINDAKIEWICZ, Teatr ludowy w dawnej Polsce, s. 128. 
141  Cyt. za: S. WINDAKIEWICZ, Teatr ludowy w dawnej Polsce, s. 129; por. I. KADULSKA, 

Akademia Połocka — ośrodek kultury na Kresach (1812–1820), Gdańsk 2004, s. 140. 
142  Zob. Książka pamiątkowa ku uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy założenia Gim-

nazjum św. Anny w Krakowie, oprac. J. Leniek, Kraków 1888, s. 40; H. BARYCZ, 
Historia Szkół Nowodworskich od założenia do reformy H. Kołłątaja (1588–1777), 
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Baptistae tragoedia została wystawiona na scenie protestanckiego gim-
nazjum toruńskiego działającego przy kościele św. Jana143.  

Na zamojskiej scenie 

Tematyka świętojańska pojawiała się sporadycznie również w spek-
taklach lub deklamacjach organizowanych od połowy XVII wieku przez 
zamojskich akademików — najczęściej na zakończenie roku akademi-
ckiego, z okazji świąt religijnych i uroczystości świeckich, na cześć 
ordynatów lub dostojnych gości. Henryk Gmiterek, wybitny znawca 
zamojskiego środowiska naukowego, kreśli następujący obraz naro-
dzin i początkowego okresu działalności teatru Akademii: 

 
Odświętny charakter przybierały comiesięczne popisy uczniów, które, będąc 
formą lekcji powtórzeniowych, miały jednocześnie uroczysty przebieg i bogaty 
ceremoniał. Studenci prowadzili wówczas dysputy, odczytywali swe wypraco-
wania, inscenizowali wydarzenia z życia starożytnych Greków i Rzymian. Były 
to głównie symulacje rozpraw sądowych, posiedzeń senatu itp. Podczas tych 
przedstawień studenci wygłaszali odpowiednie mowy zaczerpnięte ze staro-
żytnych autorów lub ułożone samodzielnie. Dysputy te i przedstawienia za-
szczycał często swą obecnością ordynat wraz ze swą świtą, ściągały też one 
licznych gości i obserwatorów spoza uczelni. Z popisów tych wykształcił się 
regularny teatr studencki, który występował z inscenizacjami cieszącymi się od 
lat sześćdziesiątych XVII wieku wśród mieszkańców Zamościa coraz większą 
popularnością. Podstawowy repertuar stanowiły wystawiane w okresie Bożego 
Narodzenia jasełka oraz wielkopiątkowe misteria Męki Pańskiej. Grywano też 
sztuki o tematyce starożytnej, mitologicznej oraz panegirycznej. Ich autorami 
byli przeważnie profesorowie Akademii (w latach 1661–1671 np. wystawiono 

                              
Kraków 1939–1947, s. 77. Nieco wcześniej, bo w 1617 roku, Wawrzyniec Śmiesz-
kowic, profesor Akademii Krakowskiej, przygotował wraz z uczniami Szkół 
Nowodworskich deklamację na uroczystość św. Jana Chrzciciela; niestety, nic bliż-
szego nie wiadomo o jej treści. Zob. Metrica Novodvorsciana, rkps Archiwum UJ 
nr 111, s. 539; H. BARYCZ, Historia Szkół Nowodworskich, s. 75. 

143  B. NADOLSKI, Teatr szkolny gimnazjum toruńskiego w XVII i XVIII wieku, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-
Społeczne” z. 17. Filologia Polska VI, 1966, s. 153; T. BIEŃKOWSKI, Teatr i dramat 
szkół różnowierczych w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 33 (1968), s. 6. 
W gimnazjum toruńskim korzystano również z parafrazy Psalmów Buchanana. 
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9 dramatów przez nich napisanych), aktorami zaś studenci. Wystawiano je 
głównie w kolegiacie, ale także na zamku i w gmachu Akademii. Dokonania 
teatralne zamojskich akademików prezentowały poziom raczej przeciętny, 
w dwóch jednak przypadkach były one nader znaczące. W lutym 1660 roku na 
zamojskim zamku odbyła się, grana przez aktorów-studentów, polska pre-
miera Cyda Pierre’a Corneille’a, w listopadzie zaś 1663 roku wystawiono bodaj 
pierwszy dramat polityczny w literaturze staropolskiej, zatytułowany Polska 
napadnięta przez Szwedów144. 
 

Po śmierci Jana III Zamojskiego o dalszy rozwój kultury teatralnej 
miasta, w tym również w środowisku akademickim, zatroszczyła się 
z powodzeniem księżna Gryzelda Wiśniowiecka, siostra zmarłego ordy-
nata. Jak konstatuje Halina Wiśniewska, badaczka kultury barokowego 
Zamościa: 

 
Mimo walk o sukcesję za czasów księżny Gryzeldy akademicy dbali o prezen-
tację młodzieży w przedstawieniach teatralnych: prof. Adam Konopka przygo-
tował dramat tragiczny O św. Janie Chrzcicielu (24 VI 1668), prof. Ignacy Gryg-
licius napisał pięknym wierszem polskim dramat O Judycie i Holofernesie, bar-
dzo uroczyście wystawiony dla księżny Gryzeldy i syna Michała (8 VII 1668), 
prof. Ludwik Tainer ułożył dialog O Parnasie i Muzach (29 VII 1668) oraz 
dialog O rozpaczającej Teodomirze. W rok później prof. Adrian Krobski 
w obecności księżny Gryzeldy wygłosił przez siebie ułożony dialog O św. Pio-
trze i Pawle (19 VI 1670), a na cześć królowej Eleonory (1659−1697), małżonki 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego odbyła się wielka uroczystość kościelno-
-retoryczna. By ją uczcić, wydrukowano łacińskie panegiryki profesorów 
B. Rudomicza, L. Tainera i A. Krobskiego. Młodzi nauczyciele elokwencji 
i ortografii wystawili świetnie śpiewane operowe dialogi: Samuel Główczyński 
O Parysie i trzech boginiach (24 VI 1671), a Andrzej Abrek junior O gęsiach, 
które ocaliły Rzym (6 VII 1671)145. 

                              
144  H. GMITEREK, Uroczystości akademickie w Zamościu, s. 154. Bardziej szczegółową pre-

zentację repertuaru zamojskiej sceny dworskiej i akademickiej w drugiej połowie XVII 
wieku przynoszą prace: J. KOWALCZYK, W. ROSZKOWSKA, Teatr Jana „Sobiepana” 
Zamoyskiego oraz J. KOWALCZYK, Sławne theatrum na weselu podkanclerzego Jana 
Zamoyskiego. Premiera „Odprawy posłów greckich” (1578) — obie publikacje ukazały 
się w „Pamiętniku Teatralnym” 13 (1964), z. 3; w ujęciu encyklopedycznym: B. FRAN-
KOWSKA, Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003, s. 563 (hasło Zamoyscy). 

145  H. WIŚNIEWSKA, Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa, Lu-
blin 1994, s. 37; por. Ludzie i zdarzenia w barokowym Zamościu, wybór i opraco-
wanie H. Wiśniewska, Lublin 1996, s. 115. 
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Nie wiadomo, czy wymieniony na początku powyższego cytatu 
dramat (precyzyjniej: dialogus tragicus) o św. Janie Chrzcicielu miał 
jakikolwiek związek z tragedią Buchanana. Nawet co do jego autorstwa 
(w tym imienia domniemanego twórcy lub „reżysera”) oraz okolicz-
ności wystawienia pojawiają się w źródłach spore rozbieżności. Bazyli 
Rudomicz zanotował w swoim diariuszu, że w niedzielę 24 czerwca 
1668 roku, a więc w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 
a jednocześnie w dzień imienin zmarłego trzy lata wcześniej ordynata 
Jana Chrzciciela Zamojskiego „Sobiepana” wystawiono w Akademii 
Dialogus tragicus de sancto Ioanne Baptista: 

 
Po nieszporach ks. Konopka, profesor analogii, wystawił tragedię o św. Janie 
Chrzcicielu. Na przedstawieniu wśród wielu gości był obecny J.W. Pan 
Potocki ze swą małżonką i dworem146. 
 

Z kolei Jan Karol Kochanowski, powołując się również na doku-
menty źródłowe, przedstawia to samo (?) wydarzenie całkiem inaczej: 

 
Dnia 21 czerwca 1668 r. Mikołaj Tainer został zwyczajnym profesorem poezyi, 
gdyż Andrzej [!] Krobski, jego kontrkandydat z Krakowa, nie umiał w kon-
kursie, in concurrentia, dotrzymać mu pola; dopiero gdy dnia 24 czerwca tenże 
Krobski wypowiedział wieczorem na zebraniu profesorów piękny dialog tra-
giczny o św. Janie Chrzcicielu, ulitowano się nad nim i powierzono mu kurs 
(scholam) analogii147. 
 

Wydany ponad stulecie później Wiersz smutny… Walentego Tep-
pera wpisuje się zatem w długą tradycję literacko-teatralnej aktywności 
profesorów i studentów Akademii Zamojskiej. Kontynuowana ona 
była, choć z różnym nasileniem, również w ostatnich dziesięcioleciach 
XVII wieku i przez całe niemal stulecie XVIII. Środowisko akademickie 
                              
146  B. RUDOMICZ, Ephemeros seu Diarium privatum A.D. 1656 (ad 1672), rkps BOZ 

1547/1-2, s. 270 („Post vesperas dialogum tragicum de S. Ioannis Baptistae absolvit 
D. Konopka ex analogia...”; B. RUDOMICZ, Efemeros, czyli Diariusz prywatny pisa-
ny w Zamościu w latach 1656–1672. Część druga: 1665–1672, przeł. W. Froch, oprac. 
L. Klementowski, Lublin 2002, s. 186. Wśród widzów byli wspomniani przez Ru-
domicza Feliks Kazimierz Potocki (1630–1702), hetman wielki koronny i kasztelan 
krakowski, oraz jego żona Krystyna z d. Lubomirska. 

147  J.K. KOCHANOWSKI, Dzieje Akademii Zamojskiej, s. 131. 
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dostarczało utworów pisanych przez profesorów i bakałarzy pracują-
cych dla teatru dworskiego bądź szkolnego, a wystawianych w Aka-
demii, w pałacu lub w kolegiacie148.  

Dostępne kompendia bibliograficzne149 pozwalają, przynajmniej czę-
ściowo, zrekonstruować repertuar sceny akademickiej do kasaty za-
mojskiej uczelni w roku 1784. Oto przykłady inscenizacji, wynotowane 
ze wspomnianych źródeł (w układzie chronologicznym): 

Grammatyka obwiniona od ortografijej siedm liter: A, O, G, N, R, X, Z, 
sądownie dekretująca pod szczęśliwą protekcyją Jaśnie Wielmożnego 
Panięcia, Jego Mości Pana Jana na Zamościu Zamojskiego [...] b.m.r. 
(komedia o tematyce „szkolnej”, odegrana przez studentów Akade-
mii 11 czerwca 1682 roku dla młodego Jana Zamojskiego). 

Wesoła tetrycznych Pallady zabaw rozrywka, podczas niewczesnej 
Muzom kanikuły Jaśnie Wielmożnemu Jego Miłości Panu Janowi na 
Zamościu Zamojskiemu, wojewodzicowi lubelskiemu etc. etc., pierw-
sze nauk wyzwolonych fundamenta szczęśliwie zakładającemu, przez 
szlachetną młódź sławnej Akademijej Zamojskiej na scenę publiczną 
w Roku Pańskim 1683 wystawiona, b.m.r. (komedia skomponowana 
z zabawnych scen ukazujących Hiszpana Tomasza Rotariusza, któ-
ry twierdzi, że jest ze szkła [na motywach łac. przekładu opowia-
dania M. Cervantesa El Licenciado Vidriera]). 

                              
148  J. KOWALCZYK, W. ROSZKOWSKA, Teatr Jana „Sobiepana” Zamoyskiego, s. 268. Jak 

można wywnioskować z monografii Wadowskiego, teatr akademicki działał nawet 
w czasach ogólnego upadku samej Akademii; np. przed reformą Laskarisa z 1746 
roku, jak pisze Wadowski, „Piękny gmach akademicki skutkiem zaniedbania szedł 
w ruinę, cały plac akademicki członkowie kapituły i zarazem rzeczywiści lub tytu-
larni profesorowie zabudowali stajniami, ściany zaś samego gmachu akademi-
ckiego od zewnątrz gniły obłożone kupami gnoju. Bogata biblioteka akademicka 
była w wielkim nieładzie […]. Najpiękniejsze sale, służące niegdyś za audytoryja, 
obrócono na teatr, który niekiedy urządzano, lub na składy różnych rupieci”. 
J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis professorum, s. 197; por. J.K. KOCHANOWSKI, Dzie-
je Akademii Zamojskiej, s. 257. 

149  J.K. KOCHANOWSKI, Bibliografia druków zamojskich (1594–1800), w: IDEM, Dzieje 
Akademii Zamojskiej, s. I–LXVII; Dramat staropolski. Od początków do powstania 
sceny narodowej. Bibliografia; Drukarnia Akademii Zamojskiej. Jej dzieje i wydaw-
nictwa, oprac. S. Myk, Zamość 1994. 
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Żarliwej ku Ojczyźnie miłości żywy rytrakt, przesławny wódz ateński 
Tezeus, po zwyciężonym straszliwym dziwie Minotaurze tryumfu-
jący, pod pańską protekcyją [...] Pana Jana na Zamościu Zamoj-
skiego [...], podskarbica koronnego, Ordynacyjej Zamojskiej wielkiej 
ekspektatywy dziedzica, na scenę publiczną przez szlachetną młódź 
sławnej Akademijej Zamojskiej wystawiony roku Pańskiego 1688 
dnia 11 lipca, b.m.r. (trzy akty przeplatane intermediami i chórami; 
temat z Plutarcha, występują: Minos, Dedal, Ariadna, trzy Parki, 
Egeusz, Minotaur). 

Imago triumphantis in cruce Dei in Thesei gloriosis facinoribus colo-
ribus scenicis adumbrata [...], Zamość: Drukarnia Akademicka [1727] 
(dialog wystawiony w Wielkim Tygodniu 9 kwietnia 1727 roku; czte-
ry akty, tekst łaciński i polski przedstawia wojenne czyny Tezeusza).  

Józef Jan Mikołajski, Lucina Herculis inter lares penatesque Zamo-
scanos [...], Zamość: Drukarnia Akademicka, [1731] (komedia wy-
stawiona 12 maja 1731 roku; tekst łaciński z polskim przekładem 
przedstawia prace Herkulesa z odniesieniem do sławy książąt Wiś-
niowieckich i Radziwiłłów). 

Messis immortalium trophaeorum ex triumphalibus palmis Thomae 
Mori Cancellarii Angliae in area fatali martyrio conspersa [...], Za-
mość: Drukarnia Akademicka, [1736] (tragedia wystawiona 9 lutego 
1736 roku, dedykowana Wilhelmowi Mierowi, generałowi majo-
rowi wojsk koronnych; tekst polski i łaciński przedstawia śmierć 
Tomasza More’a oraz jego pochwałę). 

Jakub Arakiełowicz, Species triumphorum in cruce Christi primitiva 
in Portugalliae Rege Alphonso contra incursiones Saracenorum deri-
vativa in tuo tiarato capite [...], [Zamość: Drukarnia Akademicka], 
1736 (dialog w języku polskim, odegrany przez uczniów Akademii 
27 marca 1736 roku; akcja rozgrywa się w średniowiecznej Portu-
galii za czasów hrabiego Henryka Burgundzkiego, który osadza na 
tronie swego syna Alfonsa, pierwszego króla Portugalii, i wyprawia 
go przeciw Saracenom). 
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Józef Jan Kanty Muszyński, Trophaeum militantis pro salute huma-
na Christi Domini, intra lugubres Passionis eius ferias, sub imagine 
Danielis prophetae [...], Zamość: Drukarnia Akademicka, [1743] 
(komedia odegrana 9 kwietnia 1743 roku, tekst w języku łacińskim 
i polskim przedstawia czyny proroka Daniela). 

Walenty Tepper, Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana 
Chrzciciela wyrażający, w Akademii Zamojskiej przez uczniów szko-
ły rymotwórskiej roku 1773 miany, Zamość: Drukarnia Akademicka, 
1774. 

Mikołaj Manugiewicz, Józef niewinny. Tragedyja przez uczniów 
szkół Zamojskiej Akademii miana w roku 1779 dnia 2 sierpnia, Za-
mość: Drukarnia Akademicka, [1779] (sztuka, w której wystawieniu 
wzięło udział aż osiemnastu studentów, przedstawia historię biblij-
nego Józefa sprzedanego przez braci do Egiptu). 

W kontekście powyższego wyliczenia tragedię o Janie Chrzcicielu 
Buchanana–Teppera należy niewątpliwie zaliczyć do ważniejszych 
utworów dramatycznych, jakie wyszły spod piór zamojskich profeso-
rów i zostały wystawione przez studentów Akademii. Można domnie-
mywać, że wspomniana w tytule Wiersza smutnego… inscenizacja miała 
miejsce 24 czerwca 1773 roku, a więc w święto narodzenia Jana Chrzci-
ciela, patrona noszących jego imię ordynatów zamojskich, a jedno-
cześnie pod koniec roku akademickiego. W spektaklu uczestniczyło co 
najmniej dziewięciu studentów w wieku 13–14 lat (starszy był tylko 
Henryk Niemirycz), w tym dwaj odgrywający role żeńskie (Królowa 
i Królewna). Przygotowanie spektaklu z pewnością zajęło profesorowi 
Tepperowi i jego uczniom co najmniej kilka tygodni lub nawet mie-
sięcy. Sporego wysiłku wymagało od młodych aktorów opanowanie 
najobszerniejszych kwestii Malchusa, Chóru (Śpiewania) i Jana Chrzci-
ciela (od 230 do 300 wersów), a w dalszej kolejności Króla, Królowej 
i Gamaliela, z uwzględnieniem psychologicznego zróżnicowania po-
staci150. Niełatwe było wykonanie urozmaiconych wersyfikacyjnie 
                              
150  Do inscenizacji Wiersza smutnego… można przynajmniej częściowo odnieść reflek-

sję Jacka Lipińskiego na temat wyzwań stających przed żakowskimi aktorami w dra-
macie Gawatowica Tragoedia albo Wizerunk śmierci przeświętego Jana Chrzciciela: 
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i stroficznie pieśni chóru. Warto podkreślić, że obok walorów literac-
kich i ideowych dramatu Buchanana–Teppera, przygotowana przez 
„szkołę rymotwórską” pod kierunkiem zamojskiego profesora insceni-
zacja Wiersza smutnego… wpisywała się w realizowany wówczas w kla-
sach poetyki i retoryki program kształcenia. Jak w odniesieniu do tea-
tru Szkół Nowodworskich pisał Henryk Barycz: 

 
Teatr szkolny, publiczne deklamacje stanowiły wówczas integralną część zajęć 
szkoły humanistycznej. Zadaniem ich było nie tylko pogłębić w uczniach kult 
klasycznej wymowy, ale także oswoić ich z występami publicznymi, potrzeb-
nymi każdemu mówcy (a szkoła ówczesna kształciła przecież retorów!). Nie-
zależnie od tego teatr stanowił dla młodzieży głębokie przeżycie, umilał szary 
trud życia codziennego, co więcej, tworzył ważny łącznik między zamkniętym 
światkiem szkolnym a szerszą publicznością, pozwalał społeczeństwu śledzić 
naocznie osiągnięte przez uczniów wyniki nauki151.  
 

Nie znamy co prawda szczegółów zamojskiej inscenizacji Teppero-
wego przekładu Baptistes ani też jej przyjęcia przez ówczesnych wi-
dzów, ale zarówno walory łacińskiego pierwowzoru, jak i sprawność 
jego przewierszowania na język polski pozwalają przypuszczać, że wy-
mienione przez Barycza cele dydaktyczne i wychowawcze spełniła zna-
komicie, a dla zamojskich studentów profesora Teppera — i zapewne 
dla niego samego — stanowiła „głębokie przeżycie”. 

Kilka uwag o sztuce translatorskiej 
autora Wiersza smutnego... 

Przekład tragedii Buchanana sporządzony przez Walentego Macieja 
Teppera należy ocenić wysoko. Tłumacz uniknął wielosłowia, częste-
go przy oddawaniu sensu pojemnych fraz łacińskich152. Cały dramat 
                              

„Sceny na dworze Heroda wymagały gry psychologicznej i znajomości motywów, 
którymi kieruje się człowiek zżerany namiętnością” (J. LIPIŃSKI, Sztuka aktorska 
w Polsce 1500–1633, Warszawa 1974, s. 315–318). 

151  H. BARYCZ, Historia Szkół Nowodworskich, s. 74–75. 
152  Najlepiej ujął tę tendencję Wacław Potocki w Moraliach: „Co tamten we trzech 

słowach zamknął, ten trzydzieści / Pisze, a sentencyja jeszcze się nie zmieści”. 
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liczy 1446 wersów, a pierwowzór — 1360. Wiersz jambiczny dialogów 
aktorskich został zastąpiony innym, bardziej zgodnym z polską tra-
dycją wersyfikacyjną rozwiązaniem — rymowanym parzyście trzy-
nastozgłoskowcem. Dla pieśni chóru opracowane zostały zróżnico-
wane warianty stroficzne stałego lub regularnie zmiennego wiersza 
sylabicznego.  

Praca translatorska nie polegała na próbie oddania oryginalnego 
tekstu słowo w słowo czy nawet wers w wers. Z dużą swobodą doko-
nywał tłumacz kondensacji i dekondensacji treści w poszczególnych 
partiach utworu, cały czas podążając za jego myślą. Niektóre partie 
opuszczał albo silnie skracał, niektóre przeciwnie — rozbudowywał. 
Możemy to zaobserwować już na przykładzie Prologu, który mógł 
zostać przez tłumacza znacznie skrócony, gdyż jest utrzymany w stylu 
„terencjuszowskim”, tj. więcej miejsca zajmuje w nim polemika z kry-
tykami niż streszczenie fabuły dramatu. Tepper jednak zachował go 
prawie w całości (zapewne przede wszystkim po to, by zwrócić uwagę 
na podkreśloną w nim aktualność tematu), a poszczególne fragmenty 
oddawał w taki sposób, że daje się zauważyć dbałość o równowagę 
między Necessitas a Poetica153. Przyjrzyjmy się zwartemu, dynamicz-
nemu wyliczeniu istot, w które potrafi się przeistaczać Proteusz: 

 
[...] in omnes qui se verteret 
Formas nec ullis contineri vinculis 
Posset, liquentes nunc in undas dum fluit, 
Nunc flamma stridet, nunc ferus rugit leo, 
Viret arbor, horret ursus, anguis sibilat, 
In cuncta rerum transiens miracula  
          (w. 2–7) 
 

                              
W. POTOCKI, [Ckni mi się] Na toż trzeci raz, w: IDEM, Dzieła, oprac. L. Kukulski, 
t. 3: Moralia i inne utwory z lat 1688–1696, Warszawa 1987, s. 217. 

153  Por. J. KOCHANOWSKI, List do Stanisława Fogelwedera, w: IDEM, Dzieła polskie, 
oprac. J. Krzyżanowski, t. 2, Warszawa 1976, s. 245: „Jeno ja miewam czasem, pi-
sząc, wizyję; ukazują mi się dwie boginie: jedna jest Necessitas, clavos trabales et 
cuneos manu gestans ahena, a druga Poetica, nescio quid blandum spirans”. 
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Zawarte w oryginale określenie Proteusza, „który może się zmie-
niać we wszystkie kształty” (w. 2–3), Tepper oddaje swobodniej, z więk-
szym rozmachem: 

 
Ten nigdy nie trwa w jednej, jak mówią, postaci, 
Kształt na się nowy biorąc, postać dawną traci. 
          (w. 3–4) 
 

Podobnie dzieje się, gdy mowa o przemianie w wodę. U Buchanana 
morski bożek „rozpływa się w przejrzyste fale” (w. 4), Tepper dostrze-
ga w tym miejscu większe pole do popisu dla swego kunsztu i rozwija 
obrazowy opis wzburzonego morza, stosując wyraziste onomatopeje: 

 
Raz jak bałwan wód morskich wiatrami odęty 
Przepaściste otwiera w wnętrznościach odmęty. 
          (w. 7–8) 

 
Dalej zaś w zwartym tempie podąża za ciągiem paralelnych skład-

niowo wyliczeń, dokonując drobnych modyfikacji. Gdy u szkockiego 
humanisty Proteusz „już to skwierczy jako ogień, już to ryczy jako 
srogi lew, zielenieje jako drzewo, straszy jako niedźwiedź, syczy jako 
wąż” (w. 5–6), w wierszu polskiego tłumacza: 

 
Wnet na kształt ognia pali, srogiego lwa ryczy, 
Głodnego wilka wyje albo jak wąż syczy, 
Niedźwiedzia, drzewa, ryby postać łatwo uda... 
          (w. 9–11) 
 

Tepper zatem zmienia charakterystykę ognia, uwydatniając raczej 
doznania dotykowe i wzrokowe niż słuchowe, zachowuje onomatopeję 
przy opisie węża, a dalej nie zważa już na wrażenia zmysłowe i emo-
cjonalne, wymieniając krótko drzewo i niedźwiedzia, a ponadto dodaje 
jeszcze z własnej inicjatywy rybę i wyjącego z głodu wilka. Potem zaś 
powtarza wiernie Wergiliańskie154 uogólnienie pierwowzoru („prze-
kształcając się we wszystkie cuda natury”, w. 7), ale znów delikatnie 

                              
154  Por. u Wergiliusza w Georgikach (księga IV, w. 441): „Omnia transformat sese in 

miracula rerum”. 
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modyfikuje jego wymowę, przenosząc akcent z nieograniczonej możli-
wości przemian na ich cudowność („Słowem, iż swą przemianą zda się 
tworzyć cuda”, w. 12). Już ten fragmentaryczny przykład obrazuje 
umiejętne łączenie przez Teppera wierności ze swobodą translatorską.  

Sztukę tłumacza możemy także ocenić, analizując charakterystycz-
ne miejsca dramatu, tj. pieśni chóru czy stychomytie. Co do pieśni 
chóru, warto zwrócić uwagę na przemyślaną redukcję tekstu: pod pió-
rem zamojskiego profesora „śpiewania” stają się przeważnie uboższe 
w słowa, ale nie przynosi to w efekcie zubożenia treści. Zdecydowanie 
zmniejsza się sztafaż klasyczny: z pierwszego chóru znikają Etna, Nil, 
Ganges, Kaukaz oraz większość przywołanego tam w odniesieniach 
porównawczych bestiariusza; z drugiego — peryfrastyczne opisy wscho-
du i zachodu czy epitety związane z żywiołami; z czwartego — Parki 
i ubóstwiona personifikacja Prawdy; z piątego — Cerber, Tantal, 
Syreny i Erynie (Furie)155. Nie szkodzi to jednak podniosłemu charak-
terowi pieśni, osiągniętemu dzięki apostrofom, porównaniom, obrazo-
wym metaforom, personifikacjom, wykrzyknieniom, pytaniom reto-
rycznym, a także częstej obecności wersów pięciozgłoskowych, które 
w połączeniu z rymami wzmagają nastrój grozy. 

Stychomytie odtworzone zostały w polszczyźnie bardzo starannie, 
chociaż z powodu rymów, które wymuszają nieraz rozwinięcie jedno-
wersowej kwestii do dwóch wersów, ich dynamika bywa niekiedy osła-
biona. Można jednak zauważyć, że tłumacz potrafi oddać charakter 
szermierki słownej, którą Wiktor Weintraub, pisząc o Odprawie po-
słów greckich Kochanowskiego, porównał do „retorycznego baletu” 
czy „kamertonu, wyraziście wybijającego rytm”156. Obraz „przerzuca-
nia się” różnymi wyrazami nasuwa skojarzenie wzajemnego podawa-
nia i odrzucania piłek, którym przyporządkowane są określone słowa 
i pojęcia. Gra polega zatem na ustawicznym redefiniowaniu pojęć, sta-
wianiu ich w kontekstach, które kwestionują lub weryfikują ich sens. 

                              
155  Dla lepszego uwydatnienia podobieństw i różnic między oryginalnymi pieśniami 

chóru a wersjami Teppera dajemy w Aneksie dokładne przekłady (wierszem bia-
łym) wszystkich chórów tragedii Buchanana.  

156  W. WEINTRAUB, „Odprawa posłów greckich”. Forma dramatyczna a dykcja poe-
tycka, w: IDEM, Nowe studia o Janie Kochanowskim, Kraków 1991, s. 61. 
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Zobaczmy to na przykładzie wymiany zdań między Gamalielem a Mal-
chusem: 

   
G: Niewinną zmazać ręce krwią — chowaj nas, Boże! 
M: Cóż złego uczynione dla Boga być może? 
G: Niewinnych śmiercią karać pobożność niezbożna. 
M: To prawa gwałcącego świętym sądzić można? 
           (w. 183–186) 
 

W drugiej parze wersów Buchanan wprowadził rozgrywkę słowem 
„niewinny” (immerens); dialog przybiera więc postać: „[G:] Jest to bez-
bożna pobożność, skazywać na śmierć niewinnych! — [M:] Nazywasz 
niewinnym tego, który wywraca wszystko na opak?”. Malchus, pod-
chwytując termin wprowadzony do gry przez Gamaliela, tworzy iro-
niczną definicję niewinności i przypisuje ją oponentowi. Tepper, być 
może ze względów wersyfikacyjnych, oddał drugie immerens jako 
„święty”. Wówczas stychomytia nie jest już tak precyzyjna, choć jej 
idea zostaje zachowana. Słowo „niewinny” zostało jednak wprowadzo-
ne przez tłumacza do pierwszej pary wersów, w której ponadto grają 
ze sobą wyrażenia „uchowaj Boże” i „dla Boga”. 

Wzniosły styl tragedii został utrzymany również w dłuższych kwe-
stiach aktorskich. Zastosowane przez tłumacza figury retoryczne albo 
odpowiadają występującym w oryginale (np. cytowany wyżej oksymo-
ron „pobożność niezbożna” czy correctio w wersach 712–713), albo zo-
stały dodane z jego własnej inicjatywy, jak anafora „Poszedł..., poszedł” 
(w. 232–233) lub peryfraza dotycząca rozumu („oświecone zdanie”) 
w wersach 1295–1296. Niekiedy w tekście polskim pojawiają się roz-
budowane obrazy alegoryczne, których nie ma w podstawie łacińskiej, 
jak np. figura burzy morskiej obrazująca waśń domową (w. 384–392). 

Jeśli chodzi o aktualizację problemów przedstawionych w tragedii 
Buchanana, zamojski profesor podąża za wzorcem ukształtowanym 
przez Kochanowskiego w Odprawie posłów greckich — nie „oswaja” 
jednoznacznie realiów sztuki, nie sugeruje wprost, że Jerozolima to 
Polska, lecz przez czytelne aluzje i charakterystyczne połączenia frazeo-
logiczne („krew obywatelska”, „złota wolność”, „godność pierwiast-
kowa królestwa” etc.) uruchamia mechanizmy skojarzeniowe, po-
zwalające na odniesienie fabuły do aktualnego w chwili wystawienia 
dramatu kontekstu historyczno-politycznego.  
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*  
Wydawcy składają serdeczne wyrazy wdzięczności recenzentce 

tomu, Pani prof. dr hab. Barbarze Milewskiej-Waźbińskiej, jego redak-
torowi naukowemu, Panu prof. dr. hab. Piotrowi Urbańskiemu, a tak-
że redaktorce serii, Pani dr hab. Justynie Dąbkowskiej-Kujko, za wszy-
stkie cenne spostrzeżenia, rady i wskazówki, które pomogły nam udo-
skonalić owoc wspólnej pracy. Dziękujemy również Panu dr. Wojcie-
chowi Kopkowi za wnikliwą lekturę i uwagi, z których skorzystaliśmy 
na ostatnim etapie przygotowania książki do druku. 

 
Elwira Buszewicz  

Roman Mazurkiewicz 
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Biblioteka Ossolineum, sygn. XVIII–5213–III 
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Georgius Buchananus Iacobo Sexto, Scotorum Regi, s[alutem] p[luri-
mam] d[icit]. 

Cum omnes mei libelli, postquam tibi erudiendo sum appositus, ad te 
familiariter accedunt, salutant, confabulantur et in tuae clientelae 
umbra conquiescunt, tum hic meus Baptistes pluribus de causis tui 
nominis patrocinium audentius sibi poscere videtur, quod meus, 
quamquam abortivus, tamen primus est foetus et adolescentes a vul-
gari fabularum scenicarum consuetudine ad imitationem antiquitatis 
provocet, et ad pietatis studium, quod tum ubique fere exagitabatur, 
animos excitare pro virili contendat. Illud autem pecularius ad te vi-
deri potest spectare, quod tyrannorum cruciatus, et, cum florere maxi-
me videntur, miserias dilucide exponat. Quod te nunc intelligere non 
conducibile modo, sed etiam necessarium existimo, ut mature odisse 
incipias, quod tibi semper est fugiendum. Volo etiam hunc libellum 
apud posteros testem fore, si quid aliquando pravis consultoribus im-
pulsus vel regni licentia rectam educationem superante secus com-
mittas, non praeceptoribus, sed tibi, qui eis recte monentibus non sis 
obsecutus, id vitio vertendum esse. Det Dominus meliora et, quod est 
apud tuum Sallustium, tibi bene facere ex consuetudine in naturam 
vertat. Quod equidem cum multis et spero, et opto. Vale! 

Sterlino, ad Calend[as] Novembres 1576 
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George Buchanan przesyła najserdeczniejsze pozdrowienia Jakubowi VI, 
królowi Szkocji. 

Skoro wszystkie moje książki, odkąd zostałem ustanowiony Twym 
wychowawcą, przystępują przyjaźnie do Ciebie, pozdrawiają Cię, ga-
wędzą z Tobą i spoczywają w cieniu Twej opieki, to ten mój Baptysta 
— jak się wydaje — z wielu powodów śmielej domaga się patronatu 
Twego imienia. Jakkolwiek jest on moim niedojrzałym, to jednak 
pierwszym płodem i może przywieść młodzieńców od przyzwycza-
jenia do rodzimych sztuk teatralnych ku naśladowaniu starożytności 
oraz może się w dużym stopniu przyczynić do pobudzenia troski 
o pobożność, która wówczas prawie wszędzie była prześladowana. To 
zaś zwłaszcza — jak by się mogło wydawać — odnosi się do Ciebie, że 
może pokazać jasno udręki tyranów i ich niedole, gdy na pozór są oni 
w największym rozkwicie. Uważam nie tylko za pożyteczne, ale i za 
konieczne, abyś zrozumiał to teraz, byś w porę zaczął nienawidzić 
tego, czego zawsze powinieneś unikać. Chcę też, by ta książka była dla 
potomnych świadectwem, że jeśli pod wpływem niegodziwych dorad-
ców lub zwycięstwa zbytniej samowoli w rządzeniu nad właściwą edu-
kacją uczynisz coś inaczej, należy to przypisać Twojej winie, a nie 
Twych nauczycieli, skoro nie posłuchałeś ich, gdy Cię słusznie napo-
minali. Oby Pan dał lepsze rzeczy i sprawił, by — jak jest u Twego 
Salustiusza — „uczciwe postępowanie przeszło z przyzwyczajenia 
w Twoją naturę”. Oczywiście wraz z wieloma i mam taką nadzieję, 
i tego sobie życzę. Bądź zdrów! 

Stirling, 1 listopada 1576 
 

Przełożyła Elwira Buszewicz 
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Plutarch: 
„Wiadomość wierszopiska nauk wszelkich mistrzyni jest”. 
 
Cycero w mowie za Arch[ijaszem] wier[szopisem]: 
„Te nauki wiek kwitnący zasilają, podeszły uweselają, 
w szczęściu zdobią, w nieszczęściu ulgę i pomoc przynoszą” 
i dalej. 
 
Cycero w tejże mowie: 
„Nie masz nikogo tak nieprzyjaznego ku tej nauce, 
który by nieśmiertelnej dzieł swoich chwały 
wierszami zalecić nie pragnął”. 

 
 

Do Jaśnie Wielmożnej J[aśnie] P[ani] 
z Jałowickich Antoniny Niemiryczowej, oboźnej polnej litewskiej, 

Pani i najosobliwszej dobrodziejki 
 
Długom z sobą rozważał, czym mam szczupłe dzieło 
 Zalecić, by blask sławy jakiejkolwiek wzięło. 
W tych myślach nie mogłem być słuszniej przekonany, 
 Jak by pod Twym imieniem był wiersz mój wydany. 

 5 Wszak kruszec albo drzewo większy powab bierze, 
 Gdy portret na nim królów piątnują snycerze.  
Bo któż z szczupłą na widok wyjść waży się pracą 
 W tym wieku, w którym wielkie rzeczy tylko płacą, 
Jeśli nie jest u siebie o tym przekonany, 

 10  Iż skądinąd powabny lustr jej będzie dany? 
Z tej miary mniej dowcipnie wiersz mój wyciśniony 
 Nie mógłby być na widok światu wystawiony, 
Gdyby nie poszukiwał jedynie od Ciebie 
 I dla Twego imienia szacunku dla siebie. 
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 15 Wątpić bowiem nie mogę, aby bez przygany 
 W tej sztuce doskonalszych nie mógł być czytany. 
Przecięż jest jakiżkolwiek — Tobie go oddaję; 
 Zastąpisz Twą powagą, na czym mu nie staje. 
I lubo może do nich przyłączysz swe zdanie, 

 20  Wyraz jednak przychylny miłym Ci się stanie. 
Wielkim się małe rzeczy często podobają, 
 Gdy one za uprzejmej chęci dowód mają. 
Godna jesteś zaiste, by Cię wszystkich głosy 
 Wierszopisów z samemi równały niebiosy. 

 25 Godna jesteś z imienia, godna i przez cnoty, 
 I w duszy zaszczepione wspaniałe przymioty. 
Na Ciebie szczególniejsze nieba zlały dary 
 I przykład zostawili staropolskiej wiary. 
Jak dla Boga wylanaś, świadczą to kościoły, 

 30  Z któremi Twym majątkiem dzielisz się na poły. 
Któż inne cnoty Twoje i kto dzieła dziadów 
 Wyliczać będzie, w Tobie dość mając przykładów? 
Każdy na Twoich własnych rad czynach przestawa, 
 Któremi Cię przed innych Twa zaleca sława. 

 35 Taki w Tobie grunt pochwał własnych założony, 
 Iż cudzych raczej by był wywodem przyćmiony.  
Słusznie więc godnaś, bym Ci, pominąwszy wielu, 
 Wiersz oddał w upominku o Janie Chrzcicielu. 
Wiem, jak innych szacujesz wierszopisów pracę, 

 40  Więc i moję że przyjmiesz, nadziei nie tracę. 
Wszak nie masz nic milszego, jak pomiędzy sprawy 
 Dzienne czytać lub pisać wiersze dla zabawy. 
O to jednak Cię proszę, gdy będziesz czytała, 
 Byś nie tak wiersz, jak chęci dowód szacowała. 
 

M[aciej] W[alenty] Tepper, filozofii doktor,  
natenczas wierszopistwa, teraz krasomówstwa profesor
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PERSONAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prologus 
Malchus pharisaeus 
Gamaliel pharisaeus 
Ioannes Baptista 
Chorus Iudaeorum 
Herodes rex 
Herodias regina 
Reginae filia 
Nuntius
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OSOBY 
 
W[ielmożny] J[ego] M[iłoś]ć P[an] Henryk Niemirycz, starościc 

nowosielecki 
W[ielmożny] J[ego] M[iłoś]ć P[an] Mikołaj Lipski, wojszczyc 

lubaczewski 
W[ielmożny] J[ego] M[iłoś]ć P[an] Stanisław Zakrzewski, starościc 

szczebrzeski 
W[ielmożny] J[ego] M[iłoś]ć P[an] Ignacy Łopuski, stolnikiewicz 

latyczewski 
W[ielmożny] J[ego] M[iłoś]ć P[an] Michał Węgleński, skarbnikiewicz 

bracławski 
i inne, które wyrażały na sobie imiona następujące: 
 

I.  Przedmówca 
II.  Herod król 

III.  Królowa 
IV.  Królewna 
V.  Ś[więty] Jan Chrzciciel 

VI.  Malchus faryzeusz 
VII. Gamalijel faryzeusz 

VIII. Poseł 
IX.  Śpiewanie 

 
OSNOWA RZECZY 

 
Gdy Jan opowiada chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów, zazdro-
ścią ujęci faryzeuszowie, na śmierć jego godząc, o bunt go przed Hero-
dem królem Galilei obwiniają, co tym łatwiej otrzymują, im uporniej 
król Filipa brata swego żony, napomniony, opuścić nie chce, i królowa 
na życie Jana nastaje. 
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 PROLOGUS 
Veteres poetae fabulantur Protea 
Quendam fuisse, in omnes qui se verteret 
Formas nec ullis contineri vinculis 
Posset, liquentes nunc in undas dum fluit, 

 5 Nunc flamma stridet, nunc ferus rugit leo, 
Viret arbor, horret ursus, anguis sibilat, 
In cuncta rerum transiens miracula. 
At ego profecto fabulam istam comperi 
Longe Sibyllae veriorem oraculis, 

 10 Nam quotquot homines video, tot me Proteos 
Videre, vultus credo qui sumant novos 
Seseque vertant in figuras quaslibet, 
Subiecta quorum maxime calumniis 
Fortuna semper scenici est spectaculi. 

 15 Nam si vetustam fabulam quis proferat, 
Turbant molesti, tussiunt et nauseant, 
At si novam quis attulit, tum protinus 
Vetera requirunt, comprobant, laudant, amant, 
Illiberali respuunt fastidio 

 20 Nova et priusquam noscere queant exigunt 
Recteque dicta interpretationibus 
Vitiant malignis, omnia in peius trahunt 
Ipsique somno dediti ac ignaviae, 
Vacui laboris, invident laboribus 

 25 Aliorum et omnem collocant operam suam, 
Ut deprehendant quod queant reprehendere. 
Si quis sit error, antevortunt Lyncea 
Visu notaque perlinunt censoria, 
Bene dicta surdis auribus praetervolant. 
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 PRZEDMÓWCA 
Dawniejszych wierszopisów wieść o Proteuszu 
 Wprasza się w podobieństwie do łaskawych uszu: 
Ten nigdy nie trwa w jednej, jak mówią, postaci, 
 Kształt na się nowy biorąc, postać dawną traci, 

 5 Ani go dla tak w sobie ustawnej odmiany 
 Zatrzymać ścisłe mogą więzy lub kajdany. 
Raz jak bałwan wód morskich wiatrami odęty 
 Przepaściste otwiera w wnętrznościach odmęty; 
Wnet na kształt ognia pali, srogiego lwa ryczy, 

 10  Głodnego wilka wyje albo jak wąż syczy; 
Niedźwiedzia, drzewa, ryby postać łatwo uda, 
 Słowem, iż swą przemianą zda się tworzyć cuda. 
Przypowieść jest bajeczna, lecz rozum głęboki 
 Rzeczywistszą ją sądzi nad Sybil wyroki. 

 15 Gatunek, jaki się nam ludzi widzieć daje, 
 Proteusza na siebie biorą obyczaje, 
Z tą różnicą, iż postać tamten ciała mieni, 
 Ci i zdania swe różnić są przyzwyczajeni, 
Gdyż, jeśli z dziejopistwa rzecz kto dawną ruszy,  

 20  Oczy na dół spuszczają, zatykają uszy. 
Niechaj więc, chcąc dogodzić, rzeczy dotknie nowych, 
 Tysiąc mają i na tę potwarzy gotowych. 
Nowości jakichś pragną? Tych nie wiedząc sami, 
 Czynności cudze swemi szarpią językami. 

 25 Albo którzy w gnuśności położeni, tacy 
 Innych nie lubią widzieć ani słyszeć pracy. 
Jeśli słyszą, więc rozum na to zaostrzony 
 Silą, drugich by mogli z której podejść strony. 
A tak w ścisłej niechęci z nieszczerością lidze, 

 30  Najmniejszych zmaz szukają chytrzy ostrowidze. 
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 30 Horum severa supercilia nihil moror 
Tristemque vultus tetrici arrogantiam. 
At si quis adsit aestimator candidus, 
Qui puriores promoventi litteras 
Studeat benignus et favore sublevet 

 35 Et (quando ab omni parte sincerum nihil 
Humana gignit mens) levibus erroribus 
Ignoscat, illi fabulam afferimus novam 
Aut potius historiam vetustam interpolem, 
Baptista quondam ut regia libidine 

 40 Et invidorum subdolis calumniis 
Oppressus, indignam innocens subiit necem. 
Porro vocare fabulam veterem aut novam 
Per me licebit cuique pro arbitrio suo, 
Nam si vetusta est ante multa saecula 

 45 Res gesta, veteres inter haec censebitur, 
Sin quod recenti memoria viget novum 
Existimemus, haec erit prorsus nova. 
Nam, donec hominum genus erit, semper novae 
Fraudes novaeque suppetent calumniae 

 50 Livorque semper improbus premet probos, 
Vis iura vincet, fucus innocentiam. 
 
 
MALCHUS ET GAMALIEL — RABINI, CHORUS 

 [MALCHUS] 
Misera senectus et supremi spiritus 
Propinqua meta fataque infelicia! 
In hosne vitae longioris terminum 

 55 Tribuistis usus serviente ut patria 
Polluta templa cernerem nefarie, 
Profana sacra mista? Vidi impervii 
Arcana fani fracta, sacrum postibus 
Aurum revulsum. Quicquid aut Gabinii 

 60 Cupido rapere potuit aut Antonii 
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Znalazłszy chociaż nie złe, z złemi w jednej szali 
 Ważą, by dowcip wyższy w tym swój okazali. 
Na dobre lub najlepsze z wyniosłości ducha 
 Przytomnego nachylić zaniedbują ucha. 

 35 Mijam, jaką twarz sępią zazdrości pamroką, 
 Usta wiążą milczeniem przez chytrość głęboką. 
Lecz którzy istni cudzej szacownicy pracy, 
 Spodziewam się, niniejszej nie poganią tacy. 
Spomiędzy dawniejszego dziejopistwa wielu 

 40  Wyjęliśmy wiadomość o Janie Chrzcicielu, 
Jako mu mściwa zazdrość faryzajska skrycie, 
 Otwarcie zaś lubieżność króla wzięła życie. 
Jest dawne dziejopistwo co do swej istoty, 
 Jest nowe, stąd że nowych ma zbrodni przymioty, 

 45 Bo póki rodzaj ludzki trwać na świecie będzie, 
 Póty się zdrady nowe szerzyć będą wszędzie. 
Podstępstwo nad rzetelność, pycha nad pokorę, 
 Lubieżność nad czystością będzie brała gorę; 
Niesłuszność nad niewinność, niecnota nad cnotę 

 50  Pierwszą u świata tego mieć będzie zalotę. 
 
 
WIERSZ SMUTNY 
 
MALCHUS I GAMALIJEL 

 [MALCHUS] 
Sędziwość wieku mego i śmierć, lubo bliska, 
 Nieuchronne starcowi na kark jarzmo wciska; 
Przecięż, ach, czemuś do tych, starości zgrzybiała, 
 Czasów przeżyć starcowi nieszczęśliwych dała, 

 55 Abym oczy mojemi, w którą tylko stronę 
 Obrócę, widział Boskie świątnice skażone? 
Nie dośćże na tym przestać, co chciwość Gabina, 
 Co zazdrość Kleopatry, zbytek Antonina 
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Haurire luxus, periit ac ludibrio 
Etiam Cleopatrae fuimus (infandum) gulae. 
Ac ne deesset parte ab ulla indignitas, 
Rex, Antipatri semi-Arabis pronepos, 

 65 Crudele sceptrum saevus Herodes gerit. 
Iudaea Idumae servit, Arabarchae Sion, 
Solyma profano, populus impio Dei. 
Tot sortis inter saevientis vulnera, 
In servitute quamlibet gravi tamen 

 70 Scintilla quaedam dignitatis pristinae 
Adhuc supererat disciplinae et patriae 
Vel qualecumque specimen, ipsis hostibus 
Etiam verendum; coeperat victor ferox 
Et purpuratae non minima pars curiae 

 75 Honore leges prosequi Iudaicas. 
Hac recreati spe caput vix tollere, 
Fessi miseriis, coeperamus, quum nefas 
Ortum repente est, unde nullius mali 
Metus imminebat. Ecce Baptistes novus, 

 80 Non e profanis editus parentibus 
Interque cultus educatus exteros, 
Sed gente noster, genere Levites, Deo 
Primis dicatus usque ab incunabulis, 
Pontificis ipse natus, ipse pontifex 

 85 Brevi futurus, ni cupitae gloriae 
Fructus acerbos rapere mallet quam suo 
Maturam honoris legere messem in tempore. 
Is ergo ruris devii solos colens 
Solus recessus, sanctitatis tetricae 

 90 Vulgus fefellit imperitum imagine; 
Hirto capillo, terga opertus pellibus, 
Victu ferino et id genus praestigiis 
In se ora vertit omnium. Plebs credere 
Vatem repente redditum mundo novum 

 95 Et iam sequacis ille vulgi exercitum 
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Wyrządził, lecz z obelgą aby z wszelkiej strony 
 60  Lud od Boga wybrany został poniżony? 

Król Herod, Antypatra wnuk, dziś berłem włada, 
 Pod którym naród z hańbą sromotną upada, 
Żydowska ziemia służy syryjskiej krainie, 
 Solima z ludem swoim w obcym rządzie ginie. 

 65 Lecz i tu, lubo w sprosnej poddaństwa niewoli, 
 Pierwiastkową powagę lud dźwigał powoli 
I w samym ukojona surowość tyranie 
 Sprawiła praw żydowskich winne szanowanie, 
Nadzieją posileni wróżyliśmy sobie, 

 70  Że z czasem w pierwszej stanie królestwo ozdobie, 
Aż gdy się w lepszej chwili pora wytchnąć darzy, 
 Pożary niespodziane nowy ogień zarzy. 
Oto Jan z zacnych przodków, człek niepospolity, 
 Pochodzący, a rodem złączony z lewity, 

 75 Żydowin, tak jak i my, a wkrótce kapłana 
 Na niego z dostojeństwem moc by była wlana, 
Gdyby na tym przestając, próżnej chwały chciwy, 
 Poprzestał lud próżnemi zwodzić prosty dziwy. 
Cóż po tym, kiedy puszczą i miejsca bezludne 

 80  Ulubiwszy, prowadzi życie ludziom trudne:  
Szerść mu zwykłe z wielbłądów sprawuje odzienie, 
 Miód leśny i szarańcza w głodzie zasilenie. 
Takiej cnoty bezwstydnie zmyślonym obrazem 
 Już obrócił na siebie oczy wszystkich razem. 

 85 Za proroka go z nieba zesłanego mają, 
 I cześć Stwórcy powinną stworzeniu oddają. 
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Traduxit ad se. Iam relictis urbibus 
Hunc populus unum suspicit, proceres colunt, 
Reges verentur. Ille, stolidae insania 
Plebis superbus, alter ut Moses, nova 

 100 Dat iura. Lymphis expiare crimina,  
Adulterare ritibus leges novis 
Audet vetustas; ut furore facilius 
Vulgi fruatur, omnibus probris patres 
Lacerat, secundis plebis usus auribus. 

 105 Quod si furentis insolenti audacia 
Latronis huius nemo se conatibus 
Opponat, illa celebris orbi sanctitas 
Brevi peribit, immo perit, immo periit. 

 GAMALIEL  
Professionem nil temere nostram decet 

 110 Statuere; mites lenitas decet patres. 
Iuvenum temeritati dari venia potest 
At nulla nostram poterit excusatio 
Velare culpam. Paululum da irae locum, 
Residat impetus et dolor deferveat. 

 MALCHUS 
 115 Et tu, Gamaliel, his sacrilegus quae facit 

Tua, ut videtur, approbas sententia. 

 GAMALIEL  
O Malche, Malche! Nec probo aut damno prius 
Quam quale quodque sit sciam. Quod vatem ad hunc 
Spectat, vir adeo (quantum ego audio) malus 

 120 Non est nec odio sic premendus publico. 

 MALCHUS  
O sidera, o caelum, o solum! Huic etiam viro 
Non deest patronus, esse qui malum neget. 
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Już wieśniaki wsie, żony, dzieci opuścili, 
 I miast zacni mieszkańcy domów odstąpili. 
Nim są państwa zacniejsi uwiedzeni wodze, 

 90  Przed tym mocarstwa ziemskie i trony drżą srodze. 
On, głupiego pospólstwa szaleństwem nadęty, 
 Prawa daje jak drugi Mojżesz, mąż ów święty. 
Pierworodne przestępstwa wodą gładzić każe, 
 Dawne prawa nowemi obrządkami maże; 

 95 Na żadną nie dba władzą, ni go bojaźń wzruszy, 
 Rad tylko, że powolne zyskał ludu uszy. 
Więc jeśli nie użyje kto w tym swej powagi, 
 Wyuzdanej nie skróci w tym łotrze odwagi, 
Owa chwalebna świata świątobliwość snadnie 

 100  Nadwątlona zniszczeje i z gruntu upadnie. 

 GAMALIJEL 
Zważ sędziwą lat naszych i stanu powagę, 
 Której haniebną płochość przynosi zniewagę! 
Popędliwość młodemu zostawmy wiekowi, 
 Powolność i łaskawość przystoi starcowi. 

 105 Uspokój tedy gniewem zajątrzone serce, 
 Wszak ojcom czynić z siebie nie zdobi morderce. 

 MALCHUS 
I ty, Gamalijelu, co ten człowiek nowy 
 Czyni, zdajesz się swemi utrzymywać słowy? 

 GAMALIJEL 
Ni twierdzę, ni potępiam, lecz, jak mi się zdaje, 

 110  Gorszym go aniżli jest, złość twoja udaje. 
 
  

 MALCHUS 
O nieba! Toż i temu przydany obrońca, 
 Którego złości nie masz początku ni końca! 
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 GAMALIEL 
Qui vitia carpit, qui docet mores bonos 
Praeitque primus quam indicat aliis viam, 

 125 Hunc esse mihi persuadeas malum virum? 
 

 MALCHUS  
Qui iura spernit, qui docet sectas novas 
Novosque ritus, qui petit conviciis 
Populi magistros, pontificibus detrahit, 
Hunc esse mihi persuadeas bonum virum? 
 
 

 GAMALIEL 
 130 Si in nos severi et tetrici aeque iudices 

Essemus aliis quam sumus saepe asperi, 
Minus paterent publicis conviciis 
Flagitia nostra. Blandiamur quamlibet 
Nobis beati praedicemur, caelites 

 135 Vulgo putemur, integri, casti, pii, 
At nemo nostrum maximis vitiis vacat. 

 MALCHUS 
Ut haec, Gamaliel, vera sint, num cuilibet 
E plebe fas est praesuli maledicere? 
Plebs audiat, plebs pareat, sit sobria, 

 140 Iniecta frena non recuset. Qui praeest, 
Plebs si quid erret, eam reducat in viam, 
Lex ipse sibi sit; si quid autem erraverit, 
Est qui scelestum cernat et plectat Deus. 
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 GAMALIJEL 
To tego złym człowiekiem sądzisz, który wady 
 Karci w ludziach grzechowe bez żadnej przysady? 

 115 Tego hultajem mniemasz, który innych snadnie 
 Zachęca do dobrego, sam żyjąc przykładnie? 

 MALCHUS 
Który prawa odrzuca dawne, a stanowi 
 Płocho, co się podoba jego umysłowi; 
Który lży starszych ludu i same kapłany, 

 120  Ma-ż ten być za proroka od Boga zesłany? 
Który ni wiarą, życiem zgadza się z tym wiekiem, 
 Tego być utrzymujesz cnotliwym człowiekiem? 

 GAMALIJEL 
Gdybyś tak był badaczem ścisłym na swe sprawy, 
 Jak częstokroć na cudze jesteś niełaskawy, 

 125 Zaiste nie znalazłby kto strofować w tobie, 
 Gdybyś, jak w kim uważasz, tak uważał w sobie. 
Niechaj zwierzchność zgorszenia na swoim urzędzie 
 Przestanie — nikt jej szczypać powagi nie będzie. 
 

 MALCHUS 
Jeżeli słowa twoje z prawdą się zgadzają, 

 130  Wszyscy z pospólstwa zwierzchność karcić wolność mają? 
Raczej niechaj pospólstwo żyje według prawa, 
 Zwierzchności słucha — ta jest onego ustawa. 
Jeżeli w czym wykroczy, a zwierzchność tym władnie, 
 Niech skarze przestępnego dla drugich przykładnie. 

 135 Sam zaś, któremu władzę Bóg ludu powierzył, 
 Sprawy swe by z rozumem stosował i mierzył. 
Jeśli zaś przez ułomność w urzędzie wykroczy,  
 Nie ukryje swej zbrodni przed Boskiemi oczy.
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 GAMALIEL  
Et tibi videtur aequa lex haec? 

 MALCHUS 
       Maxime!  

 GAMALIEL  
 145 Quinam? 

 MALCHUS  
  Quia propria est plebis ignorantia, 
Error, temeritas, imperitia, caecitas. 

 GAMALIEL 
E plebe media saepe deprehenderis 
Qui principum non cesserit prudentiae. 

 MALCHUS  
Quin ergo cathedra cedimus opilionibus? 
  

 GAMALIEL 
 150 Opilio Moses, opilio David fuit. 

 MALCHUS  
Eos erudivit cuncta spiritus Dei. 

 GAMALIEL 
Hunc poterit idem qui erudiit illos Deus. 
 

 MALCHUS 
Nobis relictis erudiet illum Deus?



Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający 

 

81

 GAMALIJEL 
Ma-ż to być dobre według twego prawo zdania? 

 MALCHUS 
 140 Zaiste, każdy przyzna wyższego poznania. 

 GAMALIJEL 
Co tego za przyczyna? 

 MALCHUS 
      Oto pospolicie 
 Lud prosty ślepe wiedzie i rozwiązłe życie. 

 GAMALIJEL 
I w podłym wielu takich znajdujemy gminie, 
 Których cnota i mądrość nad książęty słynie. 

 MALCHUS 
 145 Przeto, Gamalijelu, według twojej myśli 

 Potrzeba, by do krzesła i pastusi przyśli? 

 GAMALIJEL 
To nie wiesz, że był Mojżesz i Dawid pastuchem? 

 MALCHUS 
 W tym różność: tamci Boskim napełnieni duchem. 

 GAMALIJEL 
Jeżeli Boska tamtych wszechmocność wspomogła, 

 150  Któż rzecze, aby temuż dać tego nie mogła? 

 MALCHUS 
To przed nas ma go wezwać do tego urzędu?
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 GAMALIEL 
Non sceptra spectat, non parentum stemmata, 

 155 Decusve formae aut regias opes Deus, 
Polluta nullo corda sed contagio 
Crudelitatis, fraudis et libidinis; 
Hoc ille templo spiritus capitur sacer.  

 MALCHUS  
Equidem, Gamaliel, fatear ut verum, mihi 

 160 Videre pridem sacrilegam hanc sectam tua 
Sententia probare. Non possum amplius 
Celare tacitus, cum tuis maioribus 
Indigna facias. Qui tueri debeas 
Auctoritatem maxime unus omnium 

 165 Nostram, repugnas maxime idque in gratiam 
Iuvenis furentis. Per Deum rogo, edoce, 
Qua spe ista tentas, aut quid hinc captas lucri? 
Forte ille honores, aut opes dabit tibi, 
Qui dignitatem funditus nostri ordinis 

 170 Evertit omnem nosque ad inopiam vocat? 

 GAMALIEL 
O Malche, vero procul aberras a scopo, 
Nostram tueri dignitatem si putes 
Nos posse fastu, viribus, superbia. 
Non haec parentes ratio nostros extulit. 
 
 

 MALCHUS  
 175 Vetusta veteres, nostra nos magis decent 

Suique vivat quisque more saeculi. 

 GAMALIEL 
Quin potius omnes bona bonos semper decent.
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 GAMALIJEL 
 Wiedz, Malchu, że Bóg nie ma na osoby względu: 
Krwie zacność, przodków dawność nic przed Nim nie waży, 
 Ni dostatki, ni godność, lecz serce bez zmazy. 

 155 To, gdy nie jest grzechowym zeszpecone zbytkiem, 
 Bywa zgodnym Boskiemu Duchowi przybytkiem. 

 MALCHUS 
Nie błądzę, iżem tego o tobie był zdania,  
 Że się to twym podchlebstwem kacerstwo zasłania, 
Ani mi się to ścierpieć tobie dłużej zdało, 

 160  Co się z krzywdą haniebną dla twych przodków stało. 
W tobieśmy zaufali, iże społem z nami 
 Stłumisz tego wszystkiemi niecnotę siłami. 
Lecz opak rzeczy idą; przebóg! cóż się dzieje? 
 Czyś ty w nim, czy on w tobie położył nadzieję? 

 165 Zaklinam cię na przyjaźń, wynurz mi myśl swoją, 
 Czy-li nie łudzi przyszłym chciwość szczęściem twoją? 
Próżnemi czy cię słowy nie uwodzi, ktory  
 Na nasze czuwa stanu powagę i zbiory? 

 GAMALIJEL 
Odległe między sobą jak są morskie brzegi, 

 170  Tak dalekie od prawdy są twoje zabiegi. 
Któż powagę utrzyma siłą i uporem, 
 Dobrego która życia nabywa się torem? 
To niegdyś przodków naszych przed światem wsławiło 
 I imię aż do naszych czasów rozszerzyło. 

 MALCHUS 
 175 Prawda, że mamy przodków przykłady gotowe, 

 Lecz dawnych dawne zdobią rzeczy, a nas nowe. 

  GAMALIJEL 
Tę własność rzeczy dobre mają wiecznie w sobie, 
 Iż każdemu wiekowi służą ku ozdobie.
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 MALCHUS  
Si quid paterni spiritus nobis foret, 

 GAMALIEL 
Et nos paternis viveremus moribus! 

 MALCHUS  
 180  Poenas luisset morte nebulo hic, non minis! 
 

 GAMALIEL  
Aliena nostro ab ordine est crudelitas. 

 MALCHUS  
Quicquid Deo praestatur, id sanctum et pium est. 

 GAMALIEL  
Morti immerentes impia est pietas dare. 

 MALCHUS  
Hunc immerentem cuncta qui evertit vocas? 

 GAMALIEL  
 185 Si peccat ille, quin palam redarguis, 

Quin lumen ingenii exseris illic tui? 
Rudem peritus, doctus indoctum, senex 
Aggredere iuvenem! Fors reduces in viam 
Et tibi apud omnes comparabis gloriam. 
 
 
 

 MALCHUS  
 190 Curanda non est ista plaga molliter, 

Sed fune, ferro et igne vel si quid scias
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 MALCHUS 
O, gdyby w nas wspaniałe duchy przodków żyli! 

 GAMALIJEL 
 180  Nieodrodnemi byśmy ich następcy byli. 

 MALCHUS 
Kacermistrz już by ten był, który naszej skrycie 
 Pragnie zguby, dotychczas w śmierć zamienił życie. 

 GAMALIJEL 
Niewinną zmazać ręce krwią — chowaj nas, Boże!  

 MALCHUS 
 Cóż złego uczynione dla Boga być może? 

 GAMALIJEL 
 185 Niewinnych śmiercią karać — pobożność niezbożna. 

 MALCHUS 
 To prawa gwałcącego świętym sądzić można? 

 GAMALIJEL 
Jeśli grzeszy, to jawnie karcić go przystoi, 
 Wszak nikt się niewiadomych zamachów nie boi. 
Doświadcz biegły prostaka, uczony nieuka, 

 190  Stary młodego, czy ci nie uda się sztuka. 
Zjednasz sobie tym chwałę, lecz wierzyć nie mogę, 
 Abyś go z dobrej na złą naprowadził drogę. 
Lecz jeżeli w nim skutek uczynisz poprawy, 
 Wiekopomnej cię czeka stąd zadatek sławy. 

 MALCHUS 
 195 Powolne śrzodki na bok; ani to mu płazem 

 Ujść może, za co karać trzeba go żelazem,
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Quod fune, ferro et igne sit crudelius. 
 

 GAMALIEL  
Sit ille qualem dicis aut peior etiam, 
Si vis, dare unum te tamen decet tibi, 

 195 Ut ante moneas hominem amice et leniter, 
Ne malle quisquam praecipitare te putet 
Dubium salutis, dexteram quam tendere 
Iam pessum eunti. Plurimum interest tua 
Ad famam, ut omnes invidi etiam intelligant 

 200 Servare te omnes velle, perdere neminem, 
Nisi obstinata mente qui praeceps ruat. 
Unum oro saltem, te priusquam longius 
Abducat ira, cogita quid assequi 
Hac obstinata pertinacia queas. 
 
 

 MALCHUS  
 205 Nempe illud, hostem ut opprimam, soler bonos 

Dubiosque firmem et impudentes terream 
Legesque patrias hoc cruore sanciam. 
 

 GAMALIEL  
Quin potius illud assequere, ut omnibus 
Grassatus esse viribus tyrannidis 

 210 Credare, sanctum donec opprimeres virum, 
Ratione quem non potueris convincere.  

 MALCHUS  
Sit sanctus ille, sit gravis quantumlibet,  
Divinus illum spiritus non dirigit, 
Quando instituta prisca patrum negligit. 
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Albo które najsroższe znajdą się katownie, 
 Aby według swych zbrodni był karany rownie. 

 GAMALIJEL 
Dajmy to, jakim sądzisz, niech on będzie taki: 

 200  Praw gwałciciel i z gruntu człowiek lada jaki, 
Przecięż tobie stąd cnoty byłby zysk gotowy, 
 Byś krwie jego nie pragnąc, wprzód karcił go słowy, 
Abyś nie dał po sobie znać, iż bez pamięci 
 Lecisz twego zbawienia, gdzie cię zemsta nęci. 

 205 Ginących dźwigać przyda do sławy tak wiele, 
 Iż zbudujesz i same twe nieprzyjaciele. 
Niech wie każdy, iż wszystkich ratujesz, a z zguby 
 Żadnego próżnej nie chcesz poszukiwać chluby, 
Chyba że kto upornie na swoim przestaje,  

 210  A nowe coraz zbrodnie do pierwszych przydaje. 
Nim jednak głębiej mściwy gniew cię zaprowadzi, 
 Powiedz mi, proszę, co złość o nim twoja radzi? 

 MALCHUS 
To, bym nieprzyjaciela i Boga, i wiary 
 Od przyzwoitej zbrodniom nie uwolnił kary, 

 215 I abym wyuzdaną w nim rozwiązłość skrócił, 
 A całość praw, ojczyzny i wiary przywrócił. 

 GAMALIJEL 
Tego tylko dokażesz, ta twoja zapłata, 
 Iż mordercą w mniemaniu zostaniesz u świata; 
Iż któregoś rozumem nie zwyciężył męża, 

 220  Na tegoś przez złość użył mściwego oręża. 

 MALCHUS 
Niech ciebie próżne łudzą cnót jego pozory; 
 Przecięż onym nie rządzi duch mądrości, ktory 
Od Boga bywa dany, gdy przez nowe sprawy 
 Najświętsze gwałci prawa i dawne ustawy.
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 215 Et quando apud vos nil reperio praesidii, 
Contra ruinam regium auxilium petam. 

 CHORUS  
Recte Gamaliel admonet me iudice 
Et tu monenti obtempera! Sed consilii 
Recti hostis ira mentis aciem obnubilat 

 220 Auremque monitis obstruit salubribus. 
 

 GAMALIEL  
Ille abiit ira incensus et fastu tumens, 
Ego, quod licebat, sedulo pro viribus 
Monui furentem, spiritus nixus feros 
Lenire verbis mollibus. Fidum dedi 

 225 Consilium, at ille tantum abest, ut gratiam 
Ingratus habeat, etiam ut oderit bene 
De se merentem. Vulgo ita modo vivitur 
Nostrique coetus vitium id est vel maximum, 
Qui sanctitatis plebem imagine fallimus, 

 230 Praecepta tuto liceat ut spernere Dei. 
Contra instituta nostra si quid audeas, 
Conamur auro evertere adversarios, 
Tollere veneno subditisque testibus 
Opprimere. Falsis regias rumoribus 

 235 Implemus aures; quicquid animum offenderit,  
Rumore falso ulciscimur et incendimus 
Animum furore turbidum, et calumniis 
Armamus irae saevientis impetum. 
Nullius ille nunc memor modestiae 

 240 Graditur ad aulam, comminiscetur novas 
Sectas oriri, sacra patrum deseri, 
Auctoritatem regiam ludibrio 
Patere; demum quicquid illi commodum est, 
Honesta sceleri nomina obtendens suo. 
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 225 W tobie iż są ostygłe gorliwości znaki, 
 Pójdę żebrać u króla o ratunek jaki. 

 ŚPIEWANIE 
Dobrze, jak mniemam, Gamalijel radzi, 
Przeto ci jego słuchać nie zawadzi, 
 Lecz upór zdania 

 230  Uszy zasłania 
   Od dobrej rady. 

 GAMALIJEL (sam) 
Poszedł zmyślonej szukać królestwu obrony, 
 Poszedł pychą nadęty, złością zapalony. 
Ile ze mnie, pragnąłem i byłem gotowy 

 235  Morderskie wybić myśli łagodnemi słowy; 
Poradę wierną dałem, lecz jak kamień twardy, 
 Nic go nie miękczy, leci na wszelkie ażardy.  
Tak świat, tak i nasz zakon czynić się nie wstydzi, 
 Na oko tylko sprosnym występkiem się brzydzi. 

 240 Powierzchownym cnót blaskiem prosty lud zwodziemy, 
 Lecz takiemi sposoby Boga nie możemy. 
Na gwałt częsty patrzemy praw Boskich przez szpary, 
 Surowości szukamy za nasze bez miary, 
Którym kto się sprzeciwia, zaraz obwiniony 

 245  Ginąć musi bez żadnej dla życia ochrony. 
Ujętych złotem jednych, drugich łaską, stanie 
 Tysiąc świadków na szczerej prawdy przekonanie. 
Inni tłumem cisną się królowi do ucha, 
 Niewinnych potępiając w nieszczerości ducha. 

 250 Inni zemstę odnoszą innemi sposoby, 
 Potwarz kładą i imię rujnują z ozdoby. 
Słowem, że każdy na tym rad teraz przestaje, 
 Zajadłość co mu wściekła za śrzodek podaje. 
Tych torem wstyd straciwszy i całość sumienia, 

 255  Płód mściwy z jaszczurczego spłodzony nasienia 
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 245 His si moveri senserit regem parum, 
Inveniet alium saevius telum; in caput 
Iurata regis clamitabit agmina 
Secreta fieri colloquia, nefarium 
Facinus parari, consilia clam concoqui, 

 250 Coetus coire nocte, privatas opes 
Per factiones impias augescere. 
Haec ille finget aut atrociora, ut est 
Animi impotentis barbaraeque iugiter 
Crudelitatis auctor. Haec in regias 

 255 Stillabit aures toxica ingenii sui. 
Hoc adeo cunctis paene semper regibus 
Commune vitium, facile delatoribus 
Praebere sese, quo quid est crudelius 
Fictum, facilius creditur; vanos metus 

 260 Fingunt sibi ipsi, mobilis famae levem  
Sequuntur auram. Qui fideliter monet, 
Timidus habetur, languidus, torpens, hebes. 
Virtutis olim vertimus iam nomina, 
Virtute nulla splendidi, sed splendidis 

 265 Titulis superbi, fallimus vulgus rude. 
Quod ad prophetam spectat hunc, modestius 
Se noster utinam gereret ordo et cautius! 
Si missus huc est ille consilio Dei, 
Humana poterit nulla vis obsistere; 

 270 Sin fraude tectum comminiscitur nefas, 
Sese ipse gladio subito confodiet suo. 
Interpretetur quisque pro ingenio ut lubet, 
Si quis sequatur hic meam sententiam, 
Cruore puras servet innocuo manus 

 275 Nec temere sancti prodigus sit sanguinis, 
Ne quae statuimus in alios crudeliter 
Exempla, recidant postea in nostrum caput. 
Immanitatis non sat Herodes habet, 
Ni facibus irae subditis accreverit 

 280 Animi furentis impotens crudelitas?
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Idzie spieszno do króla, a zmyślone zdrady 
 Odkryje pod życzliwej pozorem porady. 
Opowie, że kacerstwa, które się wznowiły, 
 Na zniesienie praw najprzód natężają siły, 

 260 A jak dawne ustawy pójdą na przewagę, 
 Przyprawią same trony o wieczną zniewagę. 
Bo cóż — rzecze — posłuszny monarchom lud chowa, 
 Jeżeli nie wyraźna praw dawnych osnowa? 
Tu poprze sprawy swojej, co mu tylko wściekła 

 265  Złość poda i samego gotów ruszyć piekła. 
Lecz jeśli mały skutek w królu swemi słowy  
 Uczyni, gorszy nad ten ma sposób gotowy. 
Rzecze: „O królu, pewny bądź na siebie zdrady, 
 Na to są potajemne i schadzki, i rady;  

 270 Coś za uczynek sprosny będzie popełniony, 
 Jeśli twoją nie będzie mocą poprzedzony. 
Już pospólstwo swawolne gromadzi się w nocy, 
 Zmowy czyni i obcej zażywa pomocy. 
Już na ten koniec jedni dóbr swych ustąpili, 

 275  Drudzy domy i żony z dziećmi opuścili”. 
Tak krwie ludzkiej pragnący u króla i wszędzie 
 Pełnemi jadu słowy rzecz udawać będzie. 
I pewna to, że łatwo zjedna sobie wiarę, 
 Bo powszechnie tę mają królowie przywarę, 

 280 Iż swoim zauszniczkom wolny przystęp dają 
 I na zgubę niewinnych uszy otwierają. 
Czym większe, prędzej kłamstwo dla siebie znajduje 
 Wzgląd u królów i w domach pańskich przemieszkuje. 
Którzy się Boga boją i kto prawdę kocha, 

 285  Nie cnota, rzekną, czyni to, lecz bojaźń płocha. 
Kłamstwo, podchlebstwo, pycha, chytrość teraz płaci, 
 Prawda, szczerość, pokora imię cnoty traci. 
Co zaś tego proroka nowego się tycze, 
 By się skromniej nasz zakon z nim zachował, życzę, 

 290 Gdyż jeśli jest od Boga za przesłańca dany, 
 Nie może być dzielnością ludzką przekonany; 
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 CHORUS  
Quanta mortales latebris opacis 
Nox tegit mentes! Quibus in tenebris 
Degimus lapsu celeri fugacis 
 Tempora vitae! 
 

 285 Occulit falsus pudor impudentem, 
Impium celat pietatis umbra, 
Turbidi vultu simulant quieta, 
 Vera dolosi. 
 
Qui fuit tristi gravitate vultus 

 290 Unicum vitae specimen modestae, 
Aestuat praeceps furiis et atrox 
 Fervet in iras. 
 
Qualis Aetnaeis vapor e caminis 
Saxa convolvit celeri rotatu, 

 295 Qualis arentem coquit in favillam 
 Flamma Vesevum, 
 
Talis hunc caecus furor ultionis 
Cogit in vatem ruere innocentem, 
Ut truci nudam male veritatem 

 300  Crimine vexet.
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Jeśli zaś zmyślonemi nieprawość cnotami 
 Pokrywa, niedługo się kryć może przed nami. 
Niech każdy jak chce trzyma i niech jak chce sądzi, 

 295  Za mym zdaniem kto pójdzie, upewniam, nie zbłądzi. 
Niech tego nikt nie pragnie, by obrócił barki 
 Na stępienie żelaza o niewinnych karki. 
Często bowiem na innych prawa stanowiemy, 
 Onych przykład na sobie najpierwszy pełniemy. 

 300 Nie tak by był bezprawnie król Herod surowy, 
 Gdyby go Malchus swemi nie pobudził słowy.  

 ŚPIEWANIE 
O, jak zaćmiła noc ludzi gruba, 
 Choć w okamgnieniu 
 W każdym stąpieniu 

 305   Czeka ich zguba. 
 
Wstyd bezwstydnego kryje zmyślony, 
 Blask prawej cnoty 
 Złemi przymioty 
  Z gruntu przyćmiony. 
 

 310 Prawdy zdradliwi, dumni pokory 
 Cień tylko mają, 
 W sercu chowają 
  Same pozory. 
 
Któraś się twarzy powagą ćmiła, 

 315  Złościąś ujęta, 
 Pychą nadęta 
  Blask swój straciła. 
 
Jak jad z paszczęki wybucha smoka, 
 Tak złość wywierasz, 

 320  Usta otwierasz 
  Swe na proroka.
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Tu mali tanti genitrix, cupido 
Gloriae, vano tumefacta fastu 
Lausque fucati specie superne 
 Splendida honesti! 
 

 305 Mentis ut regnum semel occupasti, 
Fascinas blandis animos venenis 
Et relegata ratione turbas 
 Pectoris aulam. 
 
Te fugit verum, pietas pudorque, 

 310 Te fides et quae melioris aevi 
Hospes infames vitiis reliquit 
 Ultima terras. 
 
Si quis, o, frontis nebulis remotis 
Artifex nudas daret intueri 

 315 Pectoris curas, penitus revelans 
Abditae caecum penetrale mentis, 
Cerneres miris variata formis 
Monstra non magno stabulare in antro, 
Plura quam terris ferat in remotis 

 320 Nilus et Ganges, Libyeque saevis 
Feta portentis latebrisque nigris 
 Caucasus horrens. 
Non ibi tigris rabies cruentae 
Deesset, aut fulvae feritas leaenae, 

 325 Non sitim nulla saturata strage 
Dira saevorum ingluvies luporum, 
Nec venenata basiliscus aura 
Pestifer longumque ferens soporem 
Aspis et caudae metuendus uncae 

 330 Scorpius telo lacrimisque fictis 
Personans seram crocodilus algam 
Nec doli vulpis Phariaeque fallax 
 Ludus hyaenae.
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Czego się ważysz, chciwości chwały? 
 Wszak każdy powie: 
 Ważyć na zdrowie 

 325   Cudze zysk mały. 
 
Już masz do swoich królestwo myśli, 
 Sercami władasz 
 I co powiadasz, 
  Każdy rad kryśli. 
 

 330 Wstyd utraciłeś, prawdą się brzydzisz, 
 Pobożność mała, 
 Wiara ustała, 
  A z cnoty hydzisz.  
 
Nieprawość wielką uznałbyś w sobie, 

 335  Gdyby skrytości, 
 Duszy szpetności 
  Kto odkrył w tobie. 
 
Znalazłbyś wściekłość tygrysa smutną 
 I liszki torem 

 340  Cnoty pozorem 
  Chytrość okrutną. 
 
Łasko monarchów, coś uczyniła, 
 Przednich kapłanów 
 W srogich tyranów 

 345   Gdyś zamieniła? 
 
Bezpiecznie żyje każdy ten, ktory 
 Sam sobie sprzyja,  
 Z daleka mija 
  Królewskie dwory.
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Ficta crudeles pietas tyrannos, 
 335 Impios mores stola fimbriata 

Celat, in panno tenui recondit 
Nuda se virtus, tuguri sub umbra 
Rustici, nec se titulis superbis 
Vendit insanosque fori tumultus 

 340 Ridet et plausus popularis aurae, 
Nec cliens magni foribus patroni 
Assidet; vitae tacitos beatae 
Rure secreto, sibi nota tantum, 
 Exigit annos. 
 
REGINA, HERODES 

 [REGINA] 
 345  Tu lentus usque auctoritatem regiam 

Labare nondum sentis, in tuum caput 
Nondum parari caecus insidias vides. 
Nam concitator iste vulgi, si alterum 
Supersit annum, vincla, carcerem, cruces 

 350 Frustra mineris. Iam suas circumspicit 
Vires superbus, prosequentum iam grege 
Obscurat aulae regiae satellites. 

 HERODES  
A turba inermi quod times periculum? 
  

 REGINA  
Secreta si conventicula fieri sinas, 

 355 A genere nullo non timendum existimes.  

 HERODES  
At hic ruentem sponte populum ad se docet. 
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KRÓLOWA I KRÓL 

 [KRÓLOWA] 
 350 Pókiż śrzodki miękkiemi piastujesz twę władzą? 

 Czas się przejrzeć, o co cię z czasem przyprowadzą. 
Oto już są ukryte potajemne zdrady, 
 Z nowego pochodzące kaznodziei rady, 
Który jeśli przynajmniej rok jeden pobędzie, 

 355  Tron pomocą pospólstwa po tobie osiędzie. 
 
 

 KRÓL 
Podłość płci waszej ta jest: skąd nie masz bojaźni, 
 Stąd miękkie niespokojność serca wasze draźni. 

 KRÓLOWA 
Jeśli stąd nie uznajesz na państwa zamachów, 
 Przeto lękać najsroższych nie będziesz się strachów. 

 KRÓL 
 360 Z dobrej woli idących do cnoty przywodzi.
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 REGINA  
Magis timenda est fusa late factio. 

 HERODES  
Crimen refellit istud hominis sanctitas. 
 

 REGINA  
Hoc tecta velo saepe flagitia latent. 

 HERODES  
 360  A purpuratis vis timenda est satrapis. 

 REGINA  
Et a severis fraus timenda hypocritis. 
 

 HERODES  
Inops, inermis, unda cui sedat sitim, 
Dat silva victum, terra gramineum torum, 
Quem cogitare poterit is sceptris dolum? 
 

 REGINA  
 365  Vides amiculum et cibum, et potum vides, 

At quod reclusum pectore gerit, non vides. 

 HERODES  
Condicio regum misera, si miseros timet. 

 REGINA  
Si nil timendo praeda fit, miserrima. 

 HERODES  
Quid ergo tutum iam supererit regibus? 
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 KRÓLOWA  
 Zdrada królom najwięcej pod tą barwą szkodzi. 

 KRÓL 
Czy mogą w jednej duszy wspaniałe przymioty 
 Z złym występkiem spółkować i rozliczne cnoty? 

 KRÓLOWA 
Cnotami zmyślonemi niecnoty pokrywa.  

 KRÓL 
 365  Bunt tylko wielkich wodzów moc królów przerywa. 

 KRÓLOWA 
I chytrość obłudników toż samo sprawuje, 
 Jeśli im moc najwyższych monarchów folguje. 

 KRÓL 
Z szat odarty, ubogi, bez broni zostaje, 
 Wodą gasi pragnienie, las mu żywność daje, 

 370 Za pościel ostre głogi, ziemię ma za łoże, 
 Czy taki siły swemi szkodzić państwu może? 

 KRÓLOWA 
Po wierzchu widzisz nędzę, lecz nie widzisz serca, 
 W te wejrzawszy, widziałbyś, jaki jest oszczerca. 

 KRÓL 
Podły stan królów, którzy nędznych się lękają. 

 KRÓLOWA 
 375  Stają się często łupem, gdy o to nie dbają. 

 KRÓL 
Kiedyż się bezpiecznemi znać będą królowie?



Baptistes, sive Calumnia. Tragoedia  
 

100

 REGINA  
 370 Omnia, quieti si quod obstat auferant. 

 HERODES  
Nempe hoc tyrannus interest regi bono: 
Hic servat hostes, hostis ille civium est. 

 REGINA  
Utrumque durum est: et perire, et perdere, 
Sed si eligendum est, praestat hostem perdere. 

 HERODES  
 375  Cum non necesse est alterum, utrumque miserum est. 

 REGINA  
Tanto in tumultu nil agendum est aspere, 
Quum concitatur mobilis vulgi furor; 
Leges, religio auctoritasque principis 
Contempta, plebi est infimae ludibrio? 

 380 Cave, lenitatis falsa species avocet 
Tibi mentem ab aequo; quae videtur lenitas, 
Propius tuenti, summa erit crudelitas. 
Dum parcis uni factioso et perdito, 
Is perditum omnes in caput quos hic tuum 

 385 Armare satagit; finge fieri, quod fore 
Tandem necesse est, concitari mobile 
Ad arma vulgus, cuncta passim lugubri 
Ardere bello, vasta linqui praedia, 
Urbes cremari, virgines per vim rapi 

 390 Manusque dubia conseri victoria. 
Quum frena legum ruperit licentia, 
Damnabis istam sero tum clementiam. 
Atque ecce coram pestis et mali caput. 
Hic censor ille est. Hunc roga, plura audies, 

 395 Ni fallor, ab eo, fama quam vulgaverit.
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 KRÓLOWA 
 Gdy pokój mieczem stwierdzą zdrowia ich stróżowie. 

 KRÓL 
Tyranowi to własna, za nieprzyjaciele 
 Który jak nieprzyjaciel swoich mieczem ściele. 

 KRÓLOWA 
 380 Obydwie rzeczy ciężkie: i ginąć, i gubić,  

 Lepiej jednak wylaniem krwie się chytrej chlubić. 

 KRÓL 
Nieznośne mi obydwie są rzeczy, ażeby 
 Tam krew sączyć, gdzie żadnej nie widzę potrzeby. 

 KRÓLOWA 
Mało, widzę, upadek królestwa cię boli, 

 385  Kiedy z rozwiązłym ludem rzecz czynisz powoli. 
Któryż rządca okrętu wtenczas szuka wiosła,  
 Gdy się burza nad maszty i żagle wyniosła? 
Ten gdy na Zakon, prawa, powagę, książęty 
 Powstanie bałwan złością pospólstwa nadęty, 

 390 Gdy pożar całe państwo dokoła ochłonie 
 I okręt w własnym brzegu stojący utonie, 
Obmyślać śrzodki będziesz, lecz nie w czas takiemu 
 Zapobieżeć potrafisz siły swemi złemu. 
Gdzie trzeba surowości, powolność ustaje, 

 395  Wzgląd bowiem na złych dobrym tyraństwem się staje. 
Jeśli tylko pozwolisz folgi zdrajcy temu, 
 Lud do buntu pobudzi ku tobie samemu. 
Wystaw sobie przed oczy, co się z czasem stanie, 
 Gdy zgiełk ludu wolnego do broni powstanie: 

 400 Miasto płomień obejmie, wsie zostaną puste, 
 Gwałt świątnicom stanie się przez ludu rozpustę, 
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Nec miror esse sceptra qui spernant tua, 
Quando ipse pravos lenitate provocas. 
 
 
 
 
 
 
 

 HERODES  
Quum multa possis, facere viribus modum 
Regum bonorum est. 

 REGINA  
Itane? Iam sceptris modum 

 400 Hic faciet? Huius regnum habendum arbitrio est, 
Si regis esset animus in te. 

 HERODES    
       Quin abis? 
Mihi haec relinque. 
 

 REGINA 
     Quin abeo, ne denuo 
In os, ut ante, contumelias feram. 
Regina multa quando cedit infimis, 

 405 Quae spes fovebit aequitatis ceteros? 
 
HERODES, IOANNES, CHORUS 

 [HERODES]  
Iamne abiit? Abiit. Hoc agamus interim. 
Non est, quod id te moveat aut novum putes 
Si laesa mulier nobilis, dives, potens 
Regina denique gravius aequo irascitur. 
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Swoi o swoich karki tępić będą miecze, 
 Niewinne zajuszona złość dziatki wysiecze. 
Wątpliwego zwycięstwa wtenczas zechcesz użyć, 

 405  Które drugim niż tobie może prędzej służyć. 
Tych doznawszy przypadków, sam potępisz w sobie 
 Powolność, pomniąc mych słów, które mówię tobie. 
Lecz cóż mam długo memi rozwodzić się słowy? 
 Stoi sprawca przed tobą to stwierdzić gotowy, 

 410 Ani się twojej lęka cokolwiek powagi,  
 Patrz, do jakiej cię folga przywiodła zniewagi! 

 KRÓL 
Cnota to królom własna, iż gdy mogą szkodzić, 
 Swej krzywdy odstępują, innym chcąc dogodzić. 

 KRÓLOWA 
O nieba! Także to już berły władać będzie 

 415  Ten zdrajca; temu ścierpisz, choć ci tron posiędzie? (odchodzi) 
  

 KRÓL 
Już odchodzisz ode mnie? Troskliwość swej głowy 
 Nie potrzeba oświadczać w tych rzeczach królowy. 

 KRÓLOWA 
Odchodzę, bym obelgi drugiej nie doznała, 
 Jaka mię teraz w oczy od ciebie spotkała. 

 420 Jeżeli mnie, małżonce, odmawiasz wygraną, 
 W jakiej inni o słuszność nadziei zostaną? (odchodzi) 

KRÓL Z JANEM 

 [KRÓL] 
Już poszła. Poszła, wolniej mówić będziem sobie, 
 Gniew i prędkość niewieściej właściwa osobie. 
Niewiastę gniewną widzieć rzecz-ci jest nie nowa, 
 Albo że się nad słuszność uwodzi królowa. 
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 410 Vel ipse testis esse poteris optimus, 
Quantum saluti faverim semper tuae. 
Namque universae plebis odium te petit, 
Et ad luendas flagitat poenas reum 
Dolentque proceres et sacerdotes fremunt, 

 415 Atque adeo quid sit, quod querelam publicam 
Incendat, edam breviter. Omnes ordines 
Laceras maledicis concionibus palam 
Vulgusque veterum decipis legum rude, 
Letale spargens dogmatis virus novi 

 420 Et turbulentis vocibus regni statum 
Tranquillitatemque labefactas publicam. 
Parere prohibes milites duci suo, 
Parere populum Caesari, vulgo nova 
Dum regna spondes; liberos iugo extero 

 425 Fore polliceris speque vana concitas 
Gentem rebellem nec sinis quiescere. 
Et calamitatum ceu tulissemus parum, 
Romana demens arma rursus provocas. 
Nec dubito quid sis ausus absens, quum palam 

 430 Mihi impudicas exprobraris nuptias 
Et odia populi nixus in me accendere 
Fratremque mecum proelio committere 
Tentaris, in te quod erat. Ac velut parum 
Scelerum patrasses, ausus omnia in omnium 

 435 Pariter salutem, bella iam caelo paras 
Et sacra, quibus hoc hactenus regnum stetit, 
Abolere tentas. Haec populus omnis fremit 
Lentumque legum me queruntur vindicem 
Patriarum. At in te durius nihil tamen 

 440 A me profectum est et modo, quicquid favor 
Iudicis amici et benevoli poterit dare, 
Tribuetur a me liberaliter tibi 
Neque enim tyrannum genuit avidum sanguinis 
Vestri pater me Assyrius aut Aegyptius.
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Bądź świadkiem przychylności przeciw tobie mojej, 
 Ilem przestrzegał pilnie sam całości twojej. 
Pospólstwo zbuntowałeś; to na cię bez miary 
 Skarżąc, godnym cię sądzi z śmiercią równej kary. 

 430 Dolega to książęcy stan, szemrzą rabini, 
 Nikt jednak bez przyczyny słusznej cię nie wini: 
Wszystkie lżysz żarliwemi kazaniami stany, 
 Lud zwodzisz swemi słowy z rozumu obrany, 
Dawne gubisz obrządki, nowe wnosisz prawa, 

 435  Z podłym gminem obcować —  ta twoja zabawa. 
Pokój wzruszasz powszechny i ażeby szczerze 
 Swych wodzów nie słuchali, buntujesz żołnierze.  
Co najbardziej mi serce zakrwawia i rani, 
 Posłuszeństwa przestają świadczyć mi poddani. 

 440 Łudzisz ich nowym państwem, iż nowemi barki 
 Z obcego oswobodzą jarzma wolne karki. 
Zewsząd jestem strapiony; ty lud niespokojny 
 Do domowej zapalać nie przestajesz wojny. 
Nie wątpię, poza oczy coś się o mnie ważył 

 445  Szemrać, kiedyś takowych wręcz słów do mnie zażył. 
Karcisz mię o małżeńskie niegodziwe gody, 
 Do niesłusznej pobudzasz mię z bratem niezgody. 
Wszystkie stany zróżnione jedynie przez ciebie, 
 Ledwie nieba nie kłócisz z ziemią w tej potrzebie. 

 450 Świątobliwe ustawy, które dotąd trwały 
 W tym królestwie, przez ciebie w tych czasach ustały. 
To postrzegłszy, lub późno, zanosi lud żale 
 Na ciebie, iżeś zgwałcił prawa ich zuchwale. 
Jam królewskiej powolność przystojną osobie 

 455  Zachował, dotąd złego nic nie czyniąc tobie. 
Sam osądź, co ci sędzia dać mogę łaskawy, 
 To ci hojnie wyświadczyć zechcę bez zabawy. 
Ni pragnącym krwie waszej mordercą spłodzony 
 Jestem z ojca jednego i jednejże strony, 

 460 Kraj mi tenże ojczyzną prawie co i tobie, 
 Jednym nas ziemia chlebem wychowała sobie. 
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 445 Et patria et altrix et parens eadem mihi 
Vobisque terra est. Infima quoties perit 
De plebe quisquam, corporis membrum mei 
Toties revelli existimo, meus cruor 
Mitti videtur. Facilem et aequum iudicem 

 450 Herodem habebis. Si refellere cetera 
Obiecta poteris, quicquid in me dixeris 
Olim meosque, gratiam facio tibi. 
Tu teste populo intelliges iniuriam 
Negligere propriam, persequi me publicam. 

 455 Utinam ipse reliqua diluas sic crimina, 
Severitatis ut mihi nullam tua 
Occasionem linquat innocentia! 

 CHORUS  
Hac perge carus esse. Vives posteris 
Clarus. Nec auro, nec catervis militum 

 460 Tam crede regna tuta, quam quae caritas 
Et aequitate parta defendit fides. 
 
 
 
 
 

 IOANNES  
Tenenda populi frena cui credit Deus, 
Audire oportet multa, cuncta credere 
Necesse non est. Quaestus, invidia, favor, 

 465 Timor dolorque saepe vera supprimunt. 
E plebe si quis aut patrum inclementius 
Me credit in se prolocutum quippiam, 
Vitam necesse est arguat prius suam, 
Orationem quam meam culpet. Mea 

 470 Haec ratio semper fuit, uti reprehenderem 
Delicta publica publice, occulte nihil
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Ścierpieć przeto nie mogę, choć gdy jeden ginie 
 Z tych, którzy w najpodlejszym zostawieni gminie. 
Winę waszę na sobie równie z wami płacę, 

 465  Jakbym sam z wami ginął, gdy z was kogo tracę. 
Łaskawego więc na się sędziego znajdujesz, 
 Jeśli powściągnąć, coś rzekł na mnie, obiecujesz. 
Zrozumiesz z świadectw ludu złość mi wyrządzoną 
 Przez ciebie i zniewagę wielką uczynioną,  

 470 Której jednak zapomnę, by się zadość stało, 
 Czym ci się narodowe prawa gwałcić zdało. 
O, gdybyś z zarzuconych tak oczyścił siebie 
 Zbrodni, bym żadnej winy nie uznał do ciebie! 

 ŚPIEWANIE 
Tak czyń, a będziesz potomkom miły; 

 475  Bez złota wiela 
 Nieprzyjaciela 
  Stępieją siły. 
 
Póty królestwo twe kwitnąć będzie, 
 Póki od złota 

 480  Ważniejsza cnota, 
  Z tronu nie zsiędzie. 

 JAN 
Komu rządy pospólstwa ręka wielowładna 
 Powierzyła, w tym czułość niech będzie dokładna. 
Niech jak najwięcej rzeczy w pilne uszy bierze, 

 485  Byle wolną zachował porywczość ku wierze. 
Zazdrość bowiem lub ufność łaski pozyskania, 
 Bojaźń lub boleść prawdę najszczerszą zasłania. 
Jeżeli kto mię z zdrożnej karci słusznie mowy, 
 Wprzód się przejrzeć w swym życiu niech będzie gotowy. 

 490 Cóż za cel? Co za koniec? I co za osnowa  
 Słów moich była? Czy nie rada nader zdrowa,
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Facio doceove. Non latebras aucupor 
Caecas, nec homines, sed vitia redarguo. 
Cum me rogarent milites, quonam modo 

 475 Servire possent pariter et regi et Deo, 
Pulsare vetui, rapere, vim facere, dolo 
Circumvenire improvidos, componere 
Cupidinem iussi ad modum stipendii. 
Nec spem novarum praedico rerum, nisi 

 480 Quam vos prophetis ex vetustis creditis 
Mecum. Nec unus interim e tot millibus 
Auctore me, qui principem contempserit, 
Profertur. Ista, sive fama rettulit, 
Seu finxit ira caeca, dum praeceps furit 

 485 Studio nocendi, nuda facile veritas 
Per se refellet. Sacra quam pie colam 
Et instituta vetera, nullum certius 
Indicium opinor, quam meorum criminum 
Praeclarus index, quod palam non prodeat, 

 490 Clam murmuret, ubi facile fit fictis locus. 
Quod te negavi, posse fratris coniugem 
Habere iure, id ipse tecum cogita 
Utrum placere tibi sit aequius an Deo. 
Atque utinam is animus omnibus itidem foret, 

 495 Quicumque regum sese amicitiae dicant, 
Ut vera malint proloqui ac salubria, 
Quam blanda damno mox futura. Quot malis 
Praeclusus aditus esset et molestiis! 
Ego si quid olim liberius ac verius 

 500 Dixi, tu, ut aequum est aequitatis vindicem, 
Aequi bonique bonus et aequus consule 
Tuaeque fines hos statue potentiae, 
Mensura legum quos tibi praescripserit. 
Quod ius in alios hic habes, in te Deus 

 505 Aliosque reges omnium rex obtinet. 
Proinde quicquid de capite statues meo, 
Statuere id ipsum crede de tuo Deum.
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By zdrożnego odstąpić życia, a zaś sprawnie 
 Jawnie zbrodnie płodzących napomniałem jawnie? 
Nic tajnie nie czyniłem ni uczyłem skrycie, 

 495  Nie ludzi strofowałem, ale ich złe życie. 
Gdy mię twoi o prawdę pytali żołnierze, 
 Jak by Bogu i tobie mogli służyć szczerze, 
Zbawiennej temi słowy zaciągnęli rady, 
 By z serca wyrzucili obłudy i zdrady,  

 500 By rąk zdzierstwem, chciwością duszy nie mazali, 
 Ale na żołdzie swoim słusznie przestawali. 
Nikogo zmyślonemi nie łudzę rzeczami, 
 Lecz, co w dawnych prorokach znajdujecie sami, 
Cześć winną przełożeństwu wszemu świadczyć każę, 

 505  Ani przeciw ich władzy bunt się czynić ważę. 
Zupełnie jako ojców strzegę dawnych prawa, 
 Z życia mego miarkuje każdy i uznawa. 
Zamilknę — ty sam rozważ wielkim zdaniem w sobie, 
 Komu mam słuszniej wierzyć, czy Bogu, czy tobie? 

 510 O, gdyby to miał każdy do siebie, ten, ktory 
 Królewskie zwykł nawiedzać dla podchlebstwa dwory, 
Aby co sercem wierzy, to twierdził i usty, 
 A tłumił, na osoby bez względu, rozpusty, 
O, jakby wszystkim droga niecnotom otwarta 

 515  W prędkim czasie stanęła tym torem zawarta. 
W czym się mi jednak słusznie karcić cię zdarzyło, 
 Z przychylności ku tobie prawej pochodziło. 
Jeżeli słowa moje nic ci nie smakują, 
 I owszem mściwą w sercu nienawiść gotują, 

 520 Użyj mocy nade mną, jednak śrzodki temi, 
 Monarchom rządzić prawa każą się jakiemi. 
Lubo masz lud podległy, jednak tobą snadnie 
 Najwyższy Rządca królów świata tego władnie. 
Przeto toż cię od Boga niezawodnie czeka, 

 525  Co na mnie nikczemnego uchwalisz człowieka.
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 HERODES 
Quum in astra venies, loquere tum caelestia, 
Terrena iura patere, dum terram coles! 
 
 

 IOANNES  
 510  Terrena vereor regna, pareo regibus, 

Aeterna patriam regna puto, regem colo. 

 HERODES 
Res ipsa clamat regibus quam pareas, 
Parere regem qui tuis vis legibus. 

 IOANNES  
Si ferre leges mihi liceat, edicerem 

 515 Parere populos regibus, reges Deo. 

 HERODES 
Sat litigatum est. Rursus hunc abducite. 
Perplexa res est. Donec cuncta certius 
Comperta pateant, stat nihil decernere. 

 CHORUS 
Qui de tyranni oratione se autumat 

 520 Perspicere mentis posse sensus abditos, 
Nae turbido se credere speculo sciat. 
Utinam secundet cuncta caelestis parens! 
Sed ominari metuit animus, quae timet. 

 HERODES  
Fortuna regum quam misera sit et anxia 

 525 Nec fando poterit explicare oratio, 
Nec cogitando mentis acies assequi. 
Nos esse vulgus liberos solos putat,
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 KRÓL 
Kiedy się mieścić będziesz między niebieskiemi 
 Orszakami, mów wtenczas tak i słowy temi. 
Teraz, póki mieszkańcem liczysz się z ziemiany, 
 Praw nie gwałć, szanuj rządców, żyj jako poddany.  

 JAN 
 530 Władzy się ziemskiej lękam i królów szanuję, 

 W niebieskich jednak rzeczach największy smak czuję. 

 KRÓL 
Jak czcisz królów, powiadasz, gdy ich prawy swemi 
 Przyciskasz, by ci byli z panów poddanemi? 

 JAN 
Bym mógł prawa stanowić, kazałbym ludowi 

 535  Słuchać rządców najwyższych, a Boga królowi. 

 KRÓL 
Koniec sprzeczkom niech będzie, ty idź do więzienia, 
 (Jan idzie do więzienia) 
 Lepszego potrzebuje rzecz ta potwierdzenia. 

 ŚPIEWANIE 
Któż z słów otwartych myśli dochodzi, 
 Na co tyrana 

 540  Złość wyuzdana 
  W sercu swym godzi. 
 

 KRÓL (sam) 
Przykrą losu odmienność któż opowie z ludzi, 
 Który czym wyższe stany, tym okrutniej łudzi. 
Gmin prosty, ślepo sądząc, mniema pospolicie, 

 545  Że królów jest swobodne i szczęśliwe życie.
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Solos beatos, quos egestas obsidet, 
Formido cruciat, misera servitus premit. 

 530 Quodcumque populus diligit, cupit, timet, 
Audet fateri libere. Procul metu 
Fruitur modestis opibus. At nobis foris 
Persona honesta est induenda, cogimur 
Vultu benigno humaniter promittere 

 535 Palam profari iusta, ficto pectore 
Differre bilem, supprimere odia in suum 
Tempus, minari maxime, cum maximae 
Causae timoris anxium pectus premunt. 
Spernit modestum principem plebs, asperum 

 540 Odere. Vulgo serviendum est mobili 
Et imperandum. Nil meo arbitrio gero. 
Hunc si prophetam perdo, populum offendero. 
Si servo, regno consulo parum meo. 
Quid ergo agendum est? Id ne dubium est? Imperi 

 545 Habenda ratio est. Ipse mihi sum proximus. 
Si ob sceptra populo serviendum est, stultius 
Quid esse poterit, regna quam pessum dare, 
Placere vulgo dum studes? Plebs gaudia 
Irasque temere sumit et temere abicit. 

 550 Nunc stat cruore auctoritatem regiam 
Stabilire; vulgus facile post placabitur. 
Si serpere malum latius praesens sino, 
Remedia vincet, ausus est videlicet 
Mihi impudicas exprobrare nuptias 

 555 In os; id illi impune si permisero, 
Non stabit illic hominis impudentia. 
Iam sceptra, leges ad suas flecti volet, 
Iam vincla captis induet. Iam non regi, 
Sed regere cupiet, iura regibus dabit, 

 560 Confundet imis summa. Gliscenti malo 
Statim medendum est; antequam crescat, recens 
Flamma opprimenda est. Contumelias novas 
Veterem ferendo provocas iniuriam.
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Sami się tylko twierdzą być nieszczęśliwemi, 
 Że ubóstwo, głód, niewczas panuje nad niemi. 
O, gdyby na mój chętnie rozsądek się zdali, 
 A w jednej stan swój z królmi położyli szali, 

 550 Po trzykroć uznaliby być się szczęśliwszemi, 
 A naszemi wzgardzili berły wyniosłemi. 
Spraw bowiem swoich serce za tłumacza mają, 
 Wolno, co ich dolega, usty wyrażają. 
Ciałem tylko pracują, a spoczynek dusza 

 555  Znajduje, ani ją myśl gwałtowna porusza.  
Dni pędzą na zabawach, nocy na śnie miłym, 
 Nie niszczą zdrowia rządem spraw swoich zawiłym. 
Potrzeby opatrują dostatki miernemi, 
 Więc z niskąd ich nie trzymam być nieszczęśliwemi. 

 560 My, wiele w sercu tając, jesteśmy gotowi 
 Powierzchowne pozory oświadczać ludowi, 
Twarz częstokroć pogodną słowy łagodnemi 
 Udajemy, złość tłumiąc śrzodki gwałtownemi. 
Upór okazać trudno, choć przy dobrym zdaniu, 

 565  Lecz podlegać musiemy ludzkiemu mniemaniu. 
Jeśli tego proroka zgubię, lud obrażę, 
 Jeżeli go zachowam, całość państwa skażę. 
Mam-li tedy dogadzać pospólstwu lub sobie? 
 Każdy lepiej powinien swej życzyć osobie. 

 570 Monarchów to najwięcej dolega i boli, 
 Gdy dla berła na ludzi polegają woli, 
Bo gdy pospólstwo w rządcy powolność znajduje, 
 Pychą nadęte złości cuglów nie hamuje. 
Lepszy tedy monarchom sposób zostawiony, 

 575  By o harde miecz karki był raczej stępiony. 
Da się z czasem ubłagać lud, chociaż zhukany, 
 Gdy będzie widział srogi cios sobie zadany. 
Bo gdybym śrzodki ostre oddalił w odwłokę, 
 Sprowadziłbym na państwo śmiertelną pamrokę. 

 580 Jeżeli w oczy do mnie tej śmiałości zażył 
 I o niesłuszne karcić gody się odważył,
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Populo secundo si expetere poenas queam, 
 565 Populi faventis gratiam non negligam; 

Si nequeo, regno cuncta stat postponere. 
Quid Malchus iste garriat de legibus, 
Quas curiosas quaestiones litibus 
Inexplicatis iactet, id nihil mea 

 570 Referre credo, modo populus unam hanc sciat 
Legem tenendam, praeter ut leges mihi 
Licere quidvis esse legitimum putet. 

 CHORUS  
O spatiosi conditor orbis, 
Cuius trepidant omnia nutum, 

 575 Caelum nitidis ignibus aptum, 
Tellus vario florida cultu, 
Tumidum refluis aestibus aequor! 
Nonne ad nostras pertulit aures 
Fama, prioris conscia saecli, 

 580 Aevi splendida facta prioris, 
Cum tu, validae robore dextrae, 
Auro atque opibus, regna superba 
Ipsa exstinxti, a stirpe revellens, 
Illorum ut nos agro insereres? 

 585 Agro haud ense aut iaculis nostris, 
Aut consilio vique parato. 
Sed nos caeli favor omnipotens 
Per fera tutos agmina duxit. 
Non tu rex ille Isacidarum, 

 590 Non tu gentis Deus Hebraeae, 
Cuius ductu, perfida castra 
Proculcavimus hoste perempto? 
Non confisi robore nostro, 
Sed duce et auspice te praeclaras 

 595 Saepe retulimus patriae palmas. 
Numquid penitus deseris olim, 
Genitor, populum tibi dilectum?
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Gdybym mu w tym wybaczył, na tym nie przestanie, 
 Do nowych go pobudzi złości zaufanie; 
Już by najwyższą władzę do swojej powoli 

 585  Z pewnym państwa upadkiem przysposobił woli. 
 
 
 

 ŚPIEWANIE 
Stwórco wszechmocny nieba i ziemie!  
 Nad Twe zakazy 
 Niech się nie waży 
  Nic ludzkie plemię. 

 590 Wszakże Cię słucha inne stworzenie, 
 Morze ustaje, 
 Ziemia plon daje 
  Na Twe skinienie. 

Czyliż Twą mocą z pysznemi trony 
 595  Berła nie padły, 

 Co światem władły, 
  Za lud ściśniony? 

Przez morze przejście wolne nam dałeś, 
 A faraona 

 600  Wpośrzód wód łona 
  Z wojskiem zalałeś. 

Za Twą pomocą tyleśmy razy 
 Wiary i państwa, 
 Znosząc tyraństwa, 

 605   Gładzili skazy. 

Lecz teraz większa burza powstaje, 
 Przez którą złota 
 Wolność i cnota 
  Ginąć się zdaje. 
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Numquid fabula linquimur hosti? 
Spreta est pietas, religio iacet, 

 600 Fraus purpurea regnat in aula; 
Populus tamquam victima, sanctus 
Dat pia saevae colla securi, 
Vates pereunt ense, tyranni 
Nostris gaudent luctibus hostes 

 605 Et pietatis sub praetextu 
Meriti poenas regna gubernant, 
Meritos regnum poena coercet. 
Exsurge, tuo populo fer opem  
Exsurge, parens optime, et hosti 

 610 Da te talem cernere, qualem 
Te viderunt aequore patres 
Rubro Pharios mergere currus, 
Qualem vatis fatidici olim 
Te puer oculis vidit apertis 

 615 Dantem igniferis frena quadrigis, 
Totis flammas spargere campis. 
Te caligine pulsa erroris 
Humanae qui lumina mentis 
Obruta caeca nube recondit 

 620 Et quae primo sole tepescit 
Tellus, et quae mergere ponto 
Cernit rutilae lumina flammae, 
Unum agnoscat cuncta potentem. 
 
MALCHUS, IOANNES 

 [MALCHUS] 
Sic se profecto res habent mortalium, 

 625 Ut optionem si tibi obtulerit Deus, 
Incertus erres, quid recuses, quid velis, 
Opes, honores, rem tibi et tuis cupis, 
Quae perdiderunt saepe voti compotes. 
Hosti imprecaris vincla, carcerem, fugam,
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 610 Chytrość monarchów kieruje barki, 
 Lud na ofiarę 
 Schyla za wiarę 
  Pod miecz swe karki. 

Kładą pod topór głowę prorocy 
 615  I naszym smutkiem 

 Jako swej skutkiem 
  Chełpią się mocy. 

W takowej, Boże, powstań więc doli!  
 Wszakżeś to plemię 

 620  Z egipskiej ziemie 
  Wywiódł z niewoli. 

Która monarchów moc światem włada, 
 Niech zna Cię Pana 
 I na kolana 

 625   Przed Tobą pada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MALCHUS Z JANEM 

 [MALCHUS] 
Tak się rzeczy mizernych ludzi wszystkie mają, 
 Ni do zamierzonego końca nie trafiają. 
Bóg wolnej woli naszej nie gwałcąc, nam daje 
 Na wolą, wola nie wie, na czym ślepo staje. 

 630 Zdrowia, bogactw, dostojeństw częstokroć szukamy, 
 Że nam na złe wynidą, tego nie zważamy.
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 630 Quae saepe pariunt maximam illi gloriam 
Tibique damnum, quod adeo verum meo 
Didici periclo, exempla ne longe petam. 
Nam cum remotis montium degens iugis 
Baptista vulgus fascinaret hic novus 

 635 Plebisque secum credulae traheret gregem, 
Ego pharisaeae dignitatis vindicem 
Me praestiti unum ceteris cunctantibus 
Nec experiri cuncta desii prius 
Quam dura sontes vincla presserunt manus 

 640 Hostemque carcer publicus compescuit 
Aulamque totam criminum implevi. At nihil, 
Ut video, prosunt vincla, carcer, crimina. 
Sic plebis animos occupavit impiae 
Vis dira pestis omniumque pectora 

 645 Letale virus perbibere, ut illius 
Clades honorent, ingemant periculis. 
Quacumque pergo, me exsecrantur, indicant 
Me digito, iniquo me intuentur lumine, 
Illi favetur sacrilego, qui sustulit 

 650 Rerum universa et ordinum discrimina 
Et excubatur ante clausum carcerem. 
Nihil miserius esse nobis arbitror, 
Qui nos omissis rebus aliis commodo 
Populi dicamus, quisquis illi mancipat 

 655 Se collocatam gratiam sciat male, 
Ut qui maligno semper ingenio solet 
Favere pravis, optimates spernere. 
Quo conferam me? Quid querar primum? Quibus 
Potissimum irascar? Cui opem primum feram? 

 660 Pseudoprophetam populus impius colit, 
Mussant rabini, connivet rex, negligunt 
Proceres. Ruentes solus his humeris ego, 
His fulcio humeris patrios ritus, manum 
Nullo admovente; publicam solus vicem 

 665 Doleo. Quid igitur? Deseram munus, sacra
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Nieprzyjaciołom więzów częstokroć życzemy, 
 Z hańbą naszą zysk chwały stąd w onych widziemy. 
Niedalekich przykładów zaciągać mi trzeba, 

 635  Na mnie skutek tej prawdy pokazały nieba, 
Bo gdy w odległych górach i pomiędzy wody 
 Chrzciciel ludu prostego wiódł za sobą trzody, 
Przejrzawszy pewny zamach na dawne ustawy, 
 Nie chcąc czekać śmiertelnej o zgubę przyprawy, 

 640 Lubo inni patrzali zmrużonemi oczy, 
 Ja godność faryzajską sam dźwignął ochoczy, 
I nie wprzód w przedsięwzięciu byłem przekonany, 
 Póki zwodźca więzieniem nie był ukarany; 
Dwór króla napełniłem i izby sądowe, 

 645  Występki jego szerząc przez długą wymowę. 
Lecz za nic sobie waży więzy i kajdany, 
 Z czego największy memu cios sercu zadany. 
Proste serca prostaków tak zniewolił sobie, 
 Iż dla ulgi z nim wespół w tej boleją dobie.
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Legesque prodam, dignitatemque ordinis 
Meque esse patiar hostibus ludibrio? 
Patiar, profecto. Nam quid aliud iam queam? 
Feramne solus, ferre quod cuncti abnuunt 

 670 Et me ruinae publicae obiciam? Deus 
Sua tueatur! Quando iam sic vivitur, 
Ut quisque caveat sibi, ego mihi sum proximus. 
Si male gero rem publicam, in meum caput 
Ruina verget; qui favent nunc maxime 

 675 Stanti, iacentem calcibus primi petent. 
Si bene geram rem, gratiam male collocem, 
Nihil parabo praeter invidiam mihi. 
Nunc Gamalielis sero consilium placet, 
Nisi forte sero nemo resipiscere potest. 

 680 Malo ego requirant hic meam constantiam, 
Quam re peracta temeritatem puniant. 
Quod cuique visum est sentiant! Molestiis 
Ego me explicabo et gratiam resarciam 
Hoc cum propheta; nec animi simplex homo 

 685 Renuet, opinor. Duriorem si mihi 
Se ostendet, omnes admovebo machinas, 
Ne populus illum credat artibus meis 
Periisse. Populum si reconciliavero, 
Non undequaque cesserit res pessime. 

 690 Atque ipse, opinor, ipse nimirum est. Vide, 
Qui coetus illum sacrilegum sequitur comes. 
In urbe media nos inanes interim 
Inter cathedras desidemus. At libet 
Audire primum quid magister hic ferat. 

 IOANNES 
 695  O magne rerum rector, auctor, arbiter! 

Te quicquid aer continet laxo sinu, 
Quaecumque tellus educat, quicquid suis 
Fretum sub undis nutrit, agnoscit Deum, 
Sentit parentem, legibus semel datis 
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 JAN 
 650 Jednowładny bez końca Rządco wszystkich rzeczy, 

 Z których się żadna Twoim być dziełem nie przeczy, 
Co tylko ziemia w swoich wnętrznościach pokrywa, 
 Opatrznym to Cię ojcem być swoim nazywa. 
Morze Twoich wyroków gwałcić się nie waży, 

 655  Pilnuje granic sobie raz danych dla straży. 
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 700 Obsequitur ultro, tramite immutabili. 
Iussu tuo ver pingit arva floribus, 
Fruges dat aestas, fundit autumnus merum, 
Hiems pruinis vestit albicantibus 
Montes, in aequor curva volvunt flumina 

 705 Moles aquarum, mare reciprocat vices, 
Noctem Diana, Phoebus incendit diem 
Et inquieta lustrat orbem lampade. 
Nil denique usquam est sive caelo seu solo, 
Quod non libenter pareat regi suo, 

 710 Amet parentem et officiis quibus potest 
In conditorem studia declaret sua. 
At solus homo, quem ceteris longe magis 
Gaudere decuit et obsequi iussis Dei, 
Contemptor unus inter omnes maxime est; 

 715 Praecepta spernit, frena legum reicit, 
In omne praeceps facinus it, libidine 
Metitur aequum, ponderat ius viribus. 

 MALCHUS  
Principia recte sese habent tibi hactenus. 
 

 IOANNES  
Nec tam per orbem devias miror vago 

 720 Errore gentes quam populum, qui se Dei 
Haereditatem iactat et conviciis 
Incessit alios impiosque clamitat, 
Quum nulla, qua sol cumque terras adspicit 
Gens orbe toto vivat effrenatius.
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Powszechnym Twym rozkazem wiosna w piękne kwiaty 
 Ziemię stroi, a lato w plon nader bogaty. 
Jesień żyzna z gron winnych zysk wydaje spory, 
 Zima śniegiem pokrywa niebotyczne gory. 

 660 Noc ciemną miesiąc z gwiazdy, dzień słońce oświeca, 
 I jasność nieprzestanną w różnych częściach wznieca. 
Słowem, w świecie obszernym na Twoje skinienie 
 Któż kiedy nieposłuszne upatrzył stworzenie? 
Człowiek to tylko jeden, przystało któremu 

 665  Być posłusznym nad innych przykazaniu Twemu, 
Największym jest przestępcą, gdy wszelkie rozkazy 
 I prawa sobie dane za nic jedno waży, 
Na wszelkie zbrodnie leci zawsze, dniem i nocą, 
 Wolą swą mierzy prawa, sprawiedliwość mocą.  
 
 
 
 

 MALCHUS 
 670 Bądź pewny, choć początki idą mi niesforem, 

 Łatwo to jednak moim przekonam uporem. 

 JAN 
Gdy szkodzi nieprzyjaciel, mniejsze czyni rany, 
 Większy od przyjaciela cios bywa zadany. 
Znośniejsza, gdy od Boga co lud odrzucony 

 675  Czyni złego, niżeli Jemu ulubiony. 
I taż to ma być ludu Boskiego ustawa, 
 Zwać się Boskim, a z gruntu niszczyć Jego prawa, 
Lżyć niewinnych i na ich, lub jawnie, lub skrycie,  
 Wraz z sławą niegodziwie następować życie? 

 680 Przejrzmy odległe świata biegłym okiem strony, 
 Znajdziemy ten lud w zbrodniach większych położony. 
O, gdyby wam był wyrok dziś Boski otwarty, 
 Przejrzałbyś się w nim każdy, czego jesteś warty.
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 MALCHUS  
 725 Sane locutus cuncta vere est hactenus. 
 

 IOANNES  
Nec ista vulgi culpa tantum est mobilis. 
Levita longe veste fulgens candida 
Legisque scriba turgidus scientia 
Et vos verendi aetate matura senes, 

 730 Obliquus error devio flexu abstrahit, 
Viduae orphanique causa vestra ad pulpita 
Succumbit opprimitque dives pauperem, 
Iniqua iuxta et aequa sunt venalia. 
 
 
 
 

 MALCHUS  
Disrumpor ira. Tacitus haec ut audiam? 
 

 IOANNES 
 735 At vos, rabini, sanctitate ceteros 

Praestare qui simulatis et scientia, 
Et vos, sacerdotum sacrata dignitas 
Princepsque sacri pontifex collegii, 
Decimatis omne terra quod profert olus. 

 740 Non vos anethum, menta, ruta et allium, 
Urtica non vos aut viride foenum fugit, 
At si legendum, si docendum scilicet 
Responsa vatum et sanctioris orbita 
Monstranda vitae, vestra demum auctoritas 

 745 Est muta, muti non latratis hic canes, 
Circumfrementes vestra non ovilia
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 MALCHUS 
Nadętą i złośliwą dosyć mową wiele 

 685  Ważyłeś się przy mojej obecności śmiele. 

 JAN 
Ani ta jest grubego ludu własna wina, 
 Gdzie się jawne zgorszenie od starszych poczyna, 
Ścisły przeto rachunek pisarzów z kapłany 
 Czeka, którym jest urząd dla przykładu dany. 

 690 I was, którym sędziwy czyni włos powagę, 
 O tęż samą przyprawi bezbożność zniewagę. 
Wdów i sierot u waszych sądów dobre sprawy 
 Odbierają dla wziątku wyrok niełaskawy. 
Zwierzchność trapi poddanych, a bogacz nędznika, 

 695  Których rzewliwy same płacz nieba przenika. 
Słowem, kończyć należy, według waszej żądze 
 I słuszność, i niesłuszność kupi za pieniądze. 

 MALCHUS 
Bluźnierską przestań mową wolnych ranić uszy, 
 Która mię do gwałtownych śrzodków na cię wzruszy. 

 JAN 
 700 Oto z was, rabinowie, zwodzi jaki taki 

 Powierzchownym lud blaskiem przez zmyślone znaki. 
Wy podobnie, kapłani Bogu poświęceni 
 I na urząd najwyższy losem wyniesieni, 
Dziesięciny bierzecie i co ziemia rodzi, 

 705  Zazdrosnej to chciwości waszej nie uchodzi. 
O, gdybyście tak w waszym pilni rządzie byli,  
 A zwierzonych wam słowem i życiem uczyli! 
Lecz na wszystko, co ludu wyrządza rozpusta, 
 Macie ręce związane a zamknięte usta. 

 710 Jak psi niemi jesteście, ni wasze owczarnie 
 Bronicie, które pod się drapieżny wilk garnie.
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Lupos abigitis. Quid lupos dixi? Lupi 
Vos estis ipsi, vos gregem deglubitis, 
Vos lana vestit, lac sitim sedat, famem 

 750 Caro; gregem non pascitis, vos pascitis. 
 
 

 MALCHUS  
Facessat hinc in maximam malam crucem 
Concordia. Egone patiar amplius meo 
Sic insolenter contumeliam ordini 
Fieri? Deus me si ex Olympo mitteret 

 755 Hac lege, ut haec sint audienda, deseram 
Mandata potius ista, quam dici audiam. 
Durare nequeo ulterius. Heus tu, vir bone, 
Turbae magister unice! Haec nempe est tua 
Doctrina? Populum incallidum sic instruis? 
 

 IOANNES 
 760 Si probus es, ad te haud attinent quae dicimus. 
 

 MALCHUS  
Ad te sacerdotem attinet traducere? 

 IOANNES  
Bene puto dici, cum malis dictum est male. 

 MALCHUS  
Parere iuvenem convenit maioribus. 

 IOANNES  
Parere cunctos convenit magis Deo.
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Co mówię? Że od wilków owiec nie bronicie? 
 Wilcy sami jesteście, biorąc onym życie! 
Wy trzody pożeracie, z owieczek odzienie 

 715  Was zdobi i z nich mleko gasi wam pragnienie; 
Przecięż tego na sobie przewieść nie możecie, 
 Że nie swoje owieczki, lecz siebie pasiecie. 

 MALCHUS 
Zamiast tego, abyś miał swe złośliwe mowy 
 Powściągnąć, sercu memu cios zadajesz nowy. 

 720 Mamże ci się jakową stać za tę ochroną 
 Obelgę zakonowi i mnie uczynioną? 
Gdyby mnie wielowładny Rządca nieba, ziemi 
 Zesłał z nieba, abym to uszy słyszał memi, 
Rozkaz bym raczej Jego obrał Boski skazić, 

 725  Niż raz drugi bezbożną mową uszy razić. 
Lecz powiedz, mistrzu dobry, przebóg, czyli taka 
 Wszystka twoja nauka, rozmowa jest jaka? 

 JAN 
Jeśli żadnej na duszy nie czujesz swej zmazy, 
 Żadnej z mej nie odnosisz nauki urazy. 

 MALCHUS 
 730 Tyś to się stan kapłański karcić płocho ważył? 

 JAN 
 Potrzeba było, na złych bym tych śrzodków zażył. 

 MALCHUS 
Przystoi, aby starszym cześć była dawana. 

 JAN 
 Przystoi, aby każdy czcił Boga za Pana.
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 MALCHUS  
 765 Te iussit igitur ista proloqui Deus? 

 IOANNES  
Iubet profari vera cunctos veritas.  

 MALCHUS  
Tacuisse vera saepe multis profuit. 

 IOANNES  
Cum scelere iuncta nil moramur commoda.  

 MALCHUS 
Scelus videtur, ni scelus dicas, tibi? 

 IOANNES 
 770 Scelus videtur tot perire millia 

Spectare, possim cum reducere in viam. 
 

 MALCHUS  
Reducere? Gregis nonne pastores sumus? 

 IOANNES  
Si res quidem eadem est pascere et deglubere. 

 MALCHUS 
Rerum tuarum satage, nostra desere.  

 IOANNES  
 775 Vicina cum res agitur, agitur et mea. 

 MALCHUS 
Quis tandem es, oro, auctoritate hac praeditus? 
Tune ille Christus patribus promissus es?
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 MALCHUS 
Więc, co mówisz, z Boskiego ma być rozkazania? 

 JAN 
 735  Prawdę wynurzać Prawda nikomu nie zbrania. 

 MALCHUS 
Zamilczeć czasem prawdę na dobre wychodzi. 

 JAN 
 Kto milczy cudze zbrodnie, duszy swojej szkodzi. 

 MALCHUS 
Tym samym jest to zbrodnią, kto co zbrodnią sądzi. 

 JAN 
 Zbrodnią byłoby, kiedy ludu tyle błądzi, 

 740 A ja łatwym sposobem naprowadzić mogę 
 Z gościńca ich błędnego na zbawienną drogę. 

 MALCHUS 
Naprowadzać to do nas należy, pasterzy. 

 JAN 
 Któż wilkowym, że pasie owce, słowom wierzy? 

 MALCHUS 
Przestań mowy złośliwej, patrz samego siebie! 

 JAN 
 745  Gdy sąsiad gore, pomoc należy do ciebie. 

 MALCHUS 
Pytam cię się powagą, w której-em zesłany: 
 Czyliś nie Chrystus ojcom niegdyś obiecany?
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 IOANNES  
Non sum. 

 MALCHUS 
  Propheta es ille? 

 IOANNES  
        Non sum. 

 MALCHUS 
           Es Helias? 

 IOANNES  
Nec Helias sum. 

 MALCHUS   
    Si nihil es horum, neque 

 780 Spes nostra Christus, nec propheta, nec Helias, 
Quinam auctor audes esse baptismi novi? 
Quem te esse tandem perferemus? Indica! 
 
 

 IOANNES  
Vox sum in remotis montium clamans iugis:  
„Viam parate, facite rectas semitas 

 785 Veniente Domino, cuius adventu cavae 
In plana valles explicabunt se, solo 
Saxosa montes culmina aequabunt”. Ego 
In nomen eius abluo populos aquis, 
Cui detrahendis servus etiam socculis 

 790 Indignus essem, nemo quem agnoscit, licet 
Versetur inter vos et usque obambulet.
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 JAN 
Nie jestem. 

 MALCHUS 
                Czyś nie prorok? 

 JAN 
       Nie. 

 MALCHUS 
         Pewnie Elijasz?  

 JAN 
 Nie jestem z tych tu żadnym, imię moje mijasz. 

 MALCHUS 
 750 Gdy z tych żadnym nie jesteś, ni posłaniec prawy, 

 Którego przyrzekł ojcom Ojciec dać łaskawy, 
Ni prorok, ni Elijasz, a jakąż powagą 
 Chrzest stanowić bezbożną ważysz się odwagą? 
Powiedz jednak, czym jesteś i jak masz być zwany, 

 755  Taić tego nie możesz z urzędu spytany. 

 JAN 
Głos jestem wołający: „Czyńcie bez omieszki 
 Drogi Panu na przyjście i prostujcie ścieżki,  
Za którego nadejściem przepaściste doły 
 W równiny się zamienią z górami pospoły”. 

 760 W imię Tego lud z wody chrzczę, któremu, mówię, 
 Nie jestem godzien u nóg rozwiązać obuwie. 
Tego z was żaden jeszcze dotąd nie uznaje, 
 Chociaż wpośrzód was żyje i z wami przestaje. 
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 MALCHUS  
Quos iste laqueos nectit atque ambagibus 
Eludit? Istam quam tibi sic vendicas 
Auctoritatem quo probas miraculo? 

 IOANNES  
 795 Possem ego vicissim te rogare etiam, tuam 

Auctoritatem quo probes miraculo? 

 MALCHUS  
Ut contumax est! Quamlibet celes, tamen 
Quid in furorem te rapiat, omnes sciunt. 
Nostra profecto crescere invidia cupis, 

 800 Rem comparare gloriamque incommodo 
Nostro artibusque vis potens fieri malis. 
Nec decipis nos, ipse tete decipis. 
Nec primus ista es fallere aggressus via, 
Postremus utinam debitas poenas luas, 

 805 Aut potius animum in melius admonitu meo 
Mutes et auctor ut fuisti errantibus, 
Mutatus auctor sis revertendi in viam. 
Vidi severam veste sanctimoniam 
Prae se ferentes, ut facile facerent fidem 

 810 Animi modesti et simplicis, post artibus 
Ubi his honores comparassent et opes 
Nudare sensim ingenia probitatem prius 
Bene simulatam propalam contemnere 
Et frena veris moribus permittere. 

 815 Quod si hac honorum tendis ad fastigia 
Rerum, imperitum fallit ignorantia. 
Non isto ad altam tramite itur gloriam, 
Ni me fefellit pessime non pessimus 
Magister usus et senecta usus parens, 

 820 Famae reique consules melius tuae, 
Si tuta potius appetas quam splendida.
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 MALCHUS 
Jeżeliś jest przesłańcem od Boga do ludu, 

 765  Trudno twym słowom wierzyć, trzeba na to cudu. 

 JAN 
Mógłbym ci wzajem mówić: Jakim słowa swoje 
 Stwierdzisz cudem? — jak ty się domagasz o moje. 

 MALCHUS 
Przebóg, jak jest zuchwały! Czyń, co ci się zdaje, 
 Co cię o to przyprawia szaleństwo, nie taję: 

 770 Oto naszą zazdrością chcesz powstać na nogi 
 I imię sobie zjednać przez łotrowskie drogi. 
Zwieść nas jednak nie możesz, lecz samego siebie, 
 Wszak tego doświadczało wielu oprócz ciebie. 
Nie ty jesteś najpierwszym; ostatnim, daj Boże,  

 775  Ażebyś był z przykładną karą, co być może. 
Życzyłbym ci zawodne to odmienić zdanie, 
 Bo nie wiesz, co się w krótkim z tobą czasie stanie. 
Jakoś był czułym sprawcą, abyś lud przewrócił, 
 A władzą królów, książąt i kapłanów skrócił, 

 780 Tego dołóż starania, byś obrządki stare 
 I z władzą pierwiastkową w ludziach wskrzesił wiarę. 
Znałem wielu takowych, którzy ostre szaty 
 Nosili, łudząc oczy przez blask cnót bogaty; 
Skromność, ostrość, prostota ciało ich zdobiła, 

 785  Hardość, pycha, nadętość w sercu się nieciła, 
Bo skoro śrzodki temi zamysłów dopięli, 
 Powierzchowny z ukrytych płaszczyk niecnot zdjęli. 
Jeśli i ty toż samo chcesz zjednać u ludzi, 
 Próżna cię, niebiegłego, niewiadomość łudzi. 

 790 Częstokroć bowiem los się takowym odmienia, 
 W tym cię, starzec, upewniam z wielu doświadczenia. 
Poradzisz sobie przeto zdaniem lepiej moim,  
 Idź prawdą do godności, nie uporem swoim.
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 IOANNES  
Si vera dico, recta facio, cur mihi 
Quisquam imperare debeat silentium? 
Sin falsa, doctus imperito id indica! 
 

 MALCHUS 
 825 Horum pigebit, morte quum poenas lues! 
 

 IOANNES  
Istaec minare fata formidantibus. 
 
 
 

 MALCHUS  
Si vivo, longum faxo non laetabere 
Hac contumacia. Scies quid sit senes 
Negligere, scribas iurgiis proscindere, 

 830 Dictis rabinos provocare procacibus 
Et quando amicos nos habere negligis, 
Quid possit odium forte cognosces senum! 

 CHORUS  
Ad furta qui se comparat, 
Nocturna vitat lumina. 

 835 Odit facem sicarius, 
Sui furoris consciam. 
Puer recusat pharmaca, 
Condita amaro absinthio, 
Abhorret a salubribus 

 840 Vulnus resectum emplasmatis, 
Occulta cui mentis mala, 
Secreta rodunt pectora,
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 JAN 
Jeżeli prawdę mówię, żyję przyzwoicie, 

 795  Na cóż w błędne z dobrego mam zamieniać życie? 
Jeśli zdrożnie nauczam, biegły nieukowi 
 Pokaż jaśniej, poddam się twemu rozumowi. 

 MALCHUS 
Będziesz tego żałował, lecz rady dla ciebie 
 Użyć żadnej nie zechcę w ostatniej potrzebie. 

 JAN 
 800 Jako skutku żadnego nie odniosłeś z prośby, 

 Tyleż będą skutkować i niniejsze groźby. 
Straszyć śmiercią tych możesz, którzy się jej boją, 
 Bynajmniej zaś tych, którzy o życie nie stoją.  

 MALCHUS 
Jeżeli dni Bóg zechce starcowi przedłużyć, 

 805  Nie będzie bezrozumny ten ci upór płużyć. 
Poznasz jak to jest lekce starców sobie ważyć, 
 Jakich słów do rabinów lub pisarzów zażyć. 
Nie umiałeś szacować z starcami przyjaźni, 
 Poznasz co mogą starce, gdy ich kto rozdraźni. 

 ŚPIEWANIE 
 810 Przed nocnym światłem niecnota uchodzi, 

Który na życie lub dostatki godzi, 
Zabójca jasne odrzuca pochodnie, 
Które nie tają życia jego zbrodnie. 
 
Młodzi lekarstwa z niesmakiem przyjmują, 

 815 Gdy w nich dla siebie gorycz upatrują, 
Przykrych nie cierpią wszelkie plastrów rany, 
Choć skutek w czasie ulgi spodziewany. 
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Huic est molesta veritas, 
Quae cor revelat turbidum. 

 845 At vos, severi hypocritae, 
Quos fronte duros tetrica 
Lucrum iuvat nefarium ex 
Errore vulgi creduli, 
Quantumlibet recondita 

 850 Celaveritis crimina, 
Quamvis tegatur sordida 
Sentina mentis impiae, 
Vos vestra conscientia 
Secreta rodens arguit, 

 855 Vos clausus intra viscera 
Occultus exest carnifex, 
Duro flagellans verbere. 
O ter beatum et amplius, 
Qui purus animi ad iudices 

 860 Non fit reus domesticos 
Clauso nec in praecordiis 
Tortore, semper vapulat! 
 
MALCHUS, CHORUS, REGINA 

 [MALCHUS]  
In rege nulla certa spes est, publicam 
Suamque causam prodidit pravo ambitu, 

 865 Populo placere dum studet, dum gratiae 
Venatur auram, lenitatis imagine 
Me plebis irae nixus est supponere 
Suasque voluit vindicare iniurias 
Meo periclo. Nempe Baptistae necem 

 870 Ut si videret aegrius ferre populum, 
Populo paratus capite confestim meo 
Litare. Populus si tulisset leviter 
Novae interemptum factionis principem, 
Quod se ultus esset maxima cum gloria
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Którego ślepość rozumu zaćmiła 
I pycha z gruntu w serce się wpoiła, 

 820 Na prawdy światło ten zatula uszy, 
Która kamienne serca łatwo kruszy. 
 
O, jak wewnętrzny zwykł robak sumnienia 
Was trapić, ale nigdy nie odmienia! 
Zaciętość trwa w was ani przekonywa 

 825 Was światłość prawdy, choć śrzodków używa. 
 
Po trzykroć ten jest i więcej szczęśliwy, 
Którego robak nie morduje mściwy, 
Który sumnienie ma wolne od skazy, 
Ani grzechowej nie cierpi zarazy. 
 
 
 
 
 
 
 
MALCHUS, ŚPIEWANIE, KRÓLOWA 

 MALCHUS 
 830 O czasy! O zwyczaje! Przebóg, cóż się dzieje, 

 Gdy słusznej w królu pomsty utracam nadzieję! 
Miłość zyskać u ludu rzecz nie zda się zdrożna,  
 Lecz dla tej słuszność gwałcić i prawa — niezbożna. 
Chcąc wejść w łaskę u ludu, niecnotom pobłażać 

 835  Jest jedno, co mię na złość pospólstwa narażać. 
Większa rzecz jest: Chrzciciela śmierci na mnie winę 
 Złoży i mię obwini o zguby przyczynę. 
Niesforną obojętność i w najwyższym stanie 
 Znajduję, swe królowie w której więżą zdanie. 

 840 I tak, gdyby śmierć Jana bunt sprawiła w gminie, 
 Sprawcą mię tego uzna i śmierć mię nie minie;
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 875 Credi volebat. Callide; sic exhibent 
Alterna reges civium de sanguine 
Spectacula sibi et caede ludunt mutua, 
Quodcumque vulgus approbat sibi vendicant, 
A se patratum praedicant; laudi suae 

 880 Nostri laboris arrogant industriam, 
Popularis aura si favoris flexerit 
Secus ac putabant et petebant, transferunt 
Culpam in ministros, et cruore innoxio 
Animaque vili crimen avertunt suum, 

 885 Superest doloris sola nostri particeps 
Regina, tigris orba ceu catulis furens, 
Baptista thalami quod prioris foedera 
Polluta coram rege non probaverit 
Palamque vetitos lege damnarit toros 

 890 Cum uxore fratris. Flamma dum recens calet 
Irae aestuantis, turbidae menti faces 
Supponam alamque commodis sermonibus 
Atque ecce sese in tempore offert commode. 
 
 

 CHORUS  
Nunc flamma flammae, toxicum nunc toxico 

 895 Accedit; instat ultimum periculum! 
 
 

 MALCHUS  
Regina, salve, splendidum gentis decus, 
Et sola regni digna tanti culmine. 

 REGINA  
Et tu, rabine Malche, sed quid tristis es?
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Jeśli zda się przeciwnie, rzecz miła ludowi, 
 Cudzego dzieła własnym sprawcą się być powi. 
Niechaj kto chce co czyni, a to lud pochwali, 

 845  Wynalazkiem swym sądzą królowie zuchwali. 
Nad czym się innych dowcip, innych sili praca, 
 Korzyść sławy monarcha na siebie obraca 
Z tą nadgrodą, iż idzie w spraw jakąś zamianę, 
 Gdyż z spraw swych na nas wkłada złości wyuzdane. 

 850 Sam tylko w dotkliwości naszej od królowy 
 Spodziewany zostaje ratunek gotowy, 
Która jak tygrys wściekła, gdy gniazdo utraca, 
 Nieukojoną złość swą na Jana obraca; 
W zapalczywości swojej póki nie ominie, 

 855  O większe zbrodnie przed nią Chrzciciela obwinię. 
Wtenczas bowiem najlepiej ognie wielkie zarzą, 
 W popiele kiedy iskry rozniecone parzą. 
Niecą się nienawistne w sercu u królowy 
 Iskry, które mym duchem wzniecą pożar nowy. 

 860 Rzecz przed nią i przed dworem otwarcie rozszerzę, 
 Iż Chrzciciel z żoną brata potępia przymierze. 
Lecz i niebo przychylne, widzę, na to godzi, 
 Gdy królowa do sługi swojego przychodzi.  

 ŚPIEWANIE 
Ogień z ogniem, trucizna z trucizną się schodzą, 

 865  Oboje na śmierć czyjąś nieuchronną godzą. 
 
MALCHUS Z KRÓLOWĄ 

 [MALCHUS] 
Witaj, cudna narodu ozdobo, królowa, 
 Cóż jest, żeś Malcha sobą odwiedzać gotowa? 

 KRÓLOWA 
I ty, Malchu! Lecz czemu ta w tobie odmiana?
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 MALCHUS  
Idem quod animum, ut arbitror, pungit tuum. 

 REGINA  
 900 Fortasse, sed tu quid sit ede apertius! 

 MALCHUS  
Ecquid animo aequo fers dignitatem tuam 
Sperni, per orbem sacrosanctam regii 
Auctoritatem nominis vilescere 
Et sceptra vulgi subici ludibrio? 
 
 
 

 REGINA  
 905 Quid ergo faciam? Quod remedium sit, doce! 

 MALCHUS  
Iras et animis, et tuis natalibus 
Thalamisque dignas corde tandem concipe. 
 

 REGINA  
Iamdudum id actum est, rumpor ira, lacrimo, 
Obiurgo, clamo. Sed nec ira et lacrimis 

 910 Promoveo quicquam. Verba venti dissipant. 
 

 MALCHUS  
Si auctoritate qua decet apud coniugem 
Esses, inultas sic tuas iniurias 
Tulisset aut, ut verius dicam, suas? 
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 MALCHUS 
 Ta mnie dolega, starca, co i ciebie rana. 

 KRÓLOWA 
 870 To być może, lecz cóż jest, opowiedz mi, proszę. 

 MALCHUS 
 Dosyć trudów bez skutku dla ciebie ponoszę. 
Czemu jak mężna Judyt nie stawisz się żwawą 
 I nie mścisz się twej krzywdy z naszą i twą sławą? 
Śpisz na to, że powaga przed światem niszczeje 

 875  Berła twego, bez żadnej poprawy nadzieje. 
Moc za czasem królestwa pójdzie w pośmiewisko 
 U ludu, który z władzy uczyni igrzysko. 

 KRÓLOWA 
Co, nędzna, czynić będę? Skuteczną daj radę! 

 MALCHUS 
 Chętnie, ten ci pośrzodek, królowa, tu kładę: 

 880 Wzbudź w sobie słuszne pomsty pobudki, a żwawie, 
 Nie daj się przeprzeć łatwo nikomu w twej sprawie. 

 KRÓLOWA 
Od początku tak czynię, z złości płaczę jawnie, 
 Narzekam i do męża wstawiam się ustawnie, 
Lecz nic łzy moje krwawe, nic gniew nie pomaga, 

 885  I owszem, większa mi się stąd dzieje zniewaga. 

 MALCHUS 
Gdybyś się swą powagą do męża wstawiła,  
 Jak cię zdobi, zapewne serce byś zmiękczyła. 
Nie chciałby zobopólnej krzywdy w niepamięci 
 Grzebać; krzywda złączona do pomszczenia nęci.
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 REGINA  
Studia ipse populi, Malche, cernis. Forsitan 

 915 Hac rex putavit posse poena spiritus 
Acres retundi et mitigari audaciam. 
 

 MALCHUS  
Tu, si feroces spiritus coercitos 
Putes latroni huic vinculis et carcere, 
Erras. Ferarum saevit acrius furor, 

 920 Quas fracta fudit cavea, quam quas deviis 
Silva alta semper educavit montibus. 
Quid liberatus non aget, cuius colit 
Nunc vincla populus? Provocata accenditur,  
Non mitigatur ira. Contumeliis 

 925 Elatus animus ad furorem impellitur. 
 

 REGINA  
Quin lenietur potius hoc beneficio, 
Quod qui perierat pertinacia sua, 
Sit liberatus regia clementia. 
 

 MALCHUS  
Quod tu beneficium, ille putat iniuriam 

 930 Seseque vinctum quam solutum saepius 
Per te meminerit. 

 REGINA 
     Asperum ingenium refers. 
 

 MALCHUS  
Id pene cunctis insitum est mortalibus, 
Quod bene patraris, gratia ilico perit, 
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 KRÓLOWA 
 890 Widzisz, Malchu, iż mąż mój trzyma ludu stronę 

 I z tej miary niecnota pewną ma ochronę. 
Grzebie rzecz w niepamięci; czy gorliwość ona 
 Nie zgaśnie, śrzodki śmiałość wolnemi przekona. 

 MALCHUS 
Błądzisz, rzekę, królowo, jeśliś tej otuchy, 

 895  By w nim więzy żarliwe stłumić mogły duchy. 
Gorszy jad nad najsroższe zwierzęta wywiera, 
 Które lasy górzyste lub skała zawiera, 
Czego czynić nie będzie z więzów rozwiązany, 
 Którego czci i teraz pospólstwo kajdany. 

 900 Rozdąć ogień zarzysty, tym się bardziej świeci, 
 Rozdrażnić krnąbrne serce, większe złości nieci, 
Gdyż dotkniony obelgą, za pośrzodek szczerze 
 Nową zemstę, nad pierwszą sroższą, przedsiębierze. 

 KRÓLOWA 
I owszem sądziłabym, że tym zwyciężony 

 905  Dobrodziejstwem, do naszej nakłoni się strony; 
Uzna, że go mógł upór o wieczne niesnaski 
 Przyprawić —  przecięż życie odbiera z mej łaski. 

 MALCHUS 
Co sądzisz dobrodziejstwem, on być krzywdą mniema, 
 Nad więzy lub śmierć srogą nic milszego nie ma. 
 

 KRÓLOWA 
 910 Co słyszę? Tak-że mu to złość rozum zasłania, 

 Iż niższego nad same bydlęta jest zdania? 

 MALCHUS 
Tę mają wszyscy podłość łaskami ujęci,  
 Iż one, za nic ważąc, tłumią w niepamięci; 



Baptistes, sive Calumnia. Tragoedia  
 

144 

Quod male patraris, nullus obliviscitur. 
 935 Odere cuncti propemodum beneficia, 

Quorum memoriae iuncta sunt maleficia. 
Baptista quoties memor erit meriti tui, 
Meminisse toties sceleris eum sui puta, 
Se scelere credet non solutum, sed tuo 

 940 Animo nocentem, liberum pravo ambitu, 
Poenam remissam, in tempus iram supprimi. 

 REGINA 
Ingenia saeva mitigat benignitas. 
 

 MALCHUS 
Longo quod usu in peius usque induruit, 
Multo facilius fregeris quam flexeris. 

 REGINA  
 945 Quin ergo dubiam quid sit e re praemones? 

 MALCHUS  
Reddam expedita haec facile si credas mihi. 

 REGINA  
Modo praemoneto, nulla erit per me mora. 
 

 MALCHUS  
Quaerendo, agendo, providendo, haud otio 
Res magnae aguntur.  

 REGINA  
      Si nihil promoveris 

 950 Quaerendo, agendo, providendo, non magis 
Praestat quiesse, quam negotium ut tibi 
Frustra facessas et aliis sis risui? 
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Przeciwnie uczyniona przykrość —  zyska tyle, 
 915  Że ją nie spuści z serca na najmniejszą chwilę. 

Niszczeją u tych w sercach łaski wiecznie złote, 
 Złączone którzy mają z pamięcią niecnotę. 
I tak Chrzciciel wielekroć wspomni na twe dary, 
 Pomyśli, iż dla zbrodni czynisz mu ofiary, 

 920 I owszem dasz mu pochop, że niecnotą nową 
 Zechce cię do świadczenia sobie mieć gotową. 

 KRÓLOWA 
Dzikie konie, głaszcząc ich, stoją jako wryte; 
 Tak dzikość ludzie tracą przez łaski sowite. 

 MALCHUS 
Drzewo, które w grubości swej się zastarzało, 

 925  Łatwiej złamać niż by się nagiąć kiedy dało. 

 KRÓLOWA 
Jak mię, wątpliwą, przeto ułatwisz w tej mierze? 

 MALCHUS 
 Wierz, królowo, statecznie, opowiem ci szczerze. 

 KRÓLOWA 
Byleś mię w tym objaśnił, ja bez żadnej zwłoki 
 Do wsparcia twoich żądań przedsięwezmę kroki. 

 MALCHUS 
 930 Czynić, szukać, zabiegać należy, wszak rzeczy 

 Wielkiej wagi przez trudy rad każdy bezpieczy. 

 KRÓLOWA 
Jeżeli w własnych radach, Malchu, nie skutkujesz, 
 Darmo mi te, niewieście, śrzodki przepisujesz. 
Tyle sobie łeb suszysz, stare wątlisz siły, 

 935  Przecięż twoje do końca chęci nie zmierzyły. 
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 MALCHUS  
Quod saepe vis non perficit, vincit labor. 
Nec alta quercus icta subito sternitur  

 955 Nec vertit aries bellicus primo impetu 
Muros. Frequenter quae putaris perfici 
Non posse, tempus expedit; quae non potest 
Plerumque ratio, expugnat importunitas. 
Proinde prensa lacrimis misce preces 

 960 Irasque monitis, blanda dicta iurgiis. 
Ambi maritum sedulo omnibus modis, 
Occasiones usquequaque amplectere, 
Si peragi aperte res nequit, tendas dolos. 
Quod spectat ad me, certa stat sententia, 

 965 Nisi re peracta neutiquam desistere. 
 
 
 
 
 
 

 CHORUS  
Tandem livor et impiis 
Accensus furiis dolor 
Vires saevitiae suae 
In vatem exeruit pium. 

 970 Illinc saeva calumnia 
Dirae iuncta tyrannidi, 
Pugnat fraude nefaria, 
Hinc innoxia veritas 
Nullo fulta satellite, 

 975 Spernit terrificas minas. 
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Próżny cię gniew podobno, a bez siły, łudzi, 
 Który cię wkrótce na sztych wystawi u ludzi.  

 MALCHUS 
Czego kiedy nie mogła słaba złamać siła, 
 Nieprzestanna to z czasem praca nadwątliła. 

 940 Ni dąb ostrym ściele się podcięty żelazem, 
 Ni mury za najpierwszym wali taran razem; 
Częstokroć co nad kamień twardsze być się zdaje, 
 Z czasem się i przy pracy miększe nad wosk staje. 
Na koniec, jeśli słusznej przyczyny nie stanie, 

 945  Zastąpi nieodstępne słuszność naleganie. 
Przeto proś męża twego, a jeśli prośbami 
 Nic nie zjednasz, twe prośby złącz z krwawemi łzami. 
Mięszaj gniew z napomnieniem oraz bądź gotowa, 
 Gdy nic sporem nie zjednasz, na podchlebne słowa. 

 950 Co się bowiem dobremi śrzodkami nie uda, 
 To częstokroć do skutku przywiedzie obłuda. 
Jeżeli jawny podstęp mało co się nada, 
 Ułatwić uknowana skrycie może zdrada. 
Tych masz śrzodków używać, aby skutek brały 

 955  Zamysły nasze, które wątpliwie się chwiały. 
O tym zaś bądź, królowa, pewną z mojej strony, 
 Że w moim przedsięwzięciu trwam niezwyciężony. 

 ŚPIEWANIE 
Wżdy zazdrość faryzejska skrycie 
Sprzysięgła z królową na życie; 

 960  Już swe łączy siły, 
 By życia kres miły 
  Wydrzeć mogli wieszczkowi.  
Stamtąd potwarz na plac wychodzi 
I chytrze na niewinność godzi; 

 965  Stąd prawda bez zmazy, 
 Przykre cierpiąc razy,  
  Nie dba nic na pogróżki.  
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Tot telis petitur caput 
Unum. Tot pariter doli 
Intentant iuveni necem. 
Ille ut tunsa furentibus 

 980 Ilex dura aquilonibus 
Aut rupes, remeabili 
Quam fluctu mare verberat, 
Nullo concutitur metu. 
O numen venerabile 

 985 Cunctis, candida veritas, 
Quam nec bellica vis metu 
Nec fraus insidiis potest 
Firmo pellere de gradu! 
Sola non metuis graves 

 990 Fortunae instabilis vices. 
Non obnoxia casibus 
Ullis pectora robore 
Armas insuperabili 
Et vitae dominam et necis 

 995 Parcarum indomitam manum, 
Nobis esse vetas gravem. 
 
Sed cesso vatem convenire, nuntio 
Ut impleam aures omnium miserrimo. 
Atque eccum ante ipsas carceris stantem fores. 

1000 Propago sanctis sanctior parentibus 
Et innocentiae una pristinae fides, 
Incolumitati dum tempus sinit tuae 
Consule! Rabinus Malchus intentat dolos 
Occulte, inops regina consilii furit, 

 1005 Blanditur aula, rex suam sententiam 
Dissimulat, alii vera mussant dicere, 
Iam tempus instat ultimi discriminis. 
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Co strzał jedną głowę przeszywa, 
Co złość na zgubę sztuk używa, 

 970  On na wszystkie strony 
 Filar niewzruszony 
  Śmierć nad życie przekłada. 
 
Stalsza nad twarde skały cnota, 
Na które wiatr bałwany miota, 

 975  Przecięż wpośrzód fali 
 Stoi, ni się wali, 
  Owszem zamach wstrzymuje. 
 
Tę bowiem ni bojaźń oręża, 
Ani chytrość ludzka zwycięża, 

 980  Owszem ostrzy serce, 
 Zwycięża morderce, 
  Gdy śmierć chętnie przyjmuje. 
 
Lecz cóż smutne przydadzą pienie? 
Zbliżmy się przed wieszczka więzienie,   (idą przed więzienie) 

 985  Życzmy, by w tej dobie 
 Pomyślał o sobie 
  I swej życia całości. 
 
Najświętszych ojców świętsze plemię,   (radzą Janowi) 
Niewinności przykład dla ziemie, 

 990  Przesłańcze od Boga, 
 Oto na cię trwoga 
  Ma nastąpić śmiertelna. 
 
Póki czas służy, używaj rady, 
Gdyż Malchus knuje na cię zdrady, 

 995  A ślepo królowa 
 Zgubić cię gotowa 
  Przez swe względy u męża. 
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IOANNES, CHORUS  

 [IOANNES]  
Quid est pericli? 

 CHORUS 
    Mortis urget terminus.  

 IOANNES  
Haec summa nobis imminentis est mali? 

 CHORUS 
 1010 Quo nullum in hominem cadere possit amplius. 
 
 

 IOANNES  
Ut vis tyranni cesset ac dolus, feret 
Hanc sponte nobis temporis longinquitas, 
Pravo timendam at innocenti optabilem. 

 CHORUS  
At tu salutem negligas tuam licet, 

 1015 Te ratio nostri tangat. Istos spiritus 
Paulum remitte, precibus animum regium 
Flecte! Per amicos non inexorabilem 
Spero futurum. 
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Dwór Malchowi wiele pobłaża, 
Nikt się o prawdę nie naraża,  

1000  Uważ, co się stanie: 
 Król w godzinie zdanie 
  Na śmierć twoją odmieni. 

 JAN 
Cóż stąd? 

 ŚPIEWANIE 
                Życia koniec nastaje. 

 JAN 
To się wam największe złe zdaje? 

 ŚPIEWANIE 
 1005 Nieba by tak władły, 

By losy nie spadły 
 Takie na kogo więcej. 

 JAN 
Śmierć sobie straszną stawiać — przywara grzechowa, 
 Miła temu, co serce niezmazane chowa. 

 

 ŚPIEWANIE 
 1010 Chociaż nie dbasz nic na śmierć srogą, 

Niechaj cię łzy nasze przemogą, 
 Byś odmienił zdanie, 
 Nim się z tobą stanie, 
  Co naprawić nie można. 
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 IOANNES  
    Sedulo nonne hoc ago? 

 CHORUS  
Utinam tibi istam praebeat mentem Deus! 
 
 
 
 

 IOANNES 
 1020 Nihil precari est opus. Is animus iam diu est. 

Explere properat rex meo iram sanguine. 
Nec ego recuso. Qui magis regem queam 
Placare, quam quum volumus eadem et nolumus? 

 CHORUS  
Bona verba. 
 

 IOANNES  
   Quid igitur mihi auctor es? Duo 

 1025 Reges utrimque facere pugnantia iubent.  
Caelestis alter, misericors, clemens, bonus, 
Terrenus alter, impotens, ferox, malus. 
Mortem minatur alter, alter me vetat 
Mortem timere, pollicetur praemium 

 1030 Vim non timenti. Corpus alter perdere 
Potest at alter corpus una et spiritum 
Torquere flamma poterit inevitabili.
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 1015 Herod śmierci twej nie jest chciwy, 
Tylko poprzestań być gorliwy, 
 Wiem odpuszcza wiele, 
 Kiedy przyjaciele 
  Za kim jego błagają. 

 JAN 
 1020 Przed Bogiem to słynie, co dla króla czynię. 

 ŚPIEWANIE 
Niechaj to sprawi Bóg łaskawy, 
W którego oczach twoje sprawy,  
 Byś gorliwość w prośby 
 Zamienił, a groźby 

 1025   Króla na się przebłagał. 

 JAN 
Przychylna wasza ku mnie, lecz próżna jest rada, 
 Prosić króla o przeciąg życia nic nie nada, 
Tę bowiem dawno w swoim rzecz umocnił zdaniu, 
 Iż chciwość swoją spełni na krwi mej wylaniu. 

 ŚPIEWANIE 
 1030 Któż z słów co złego sądzić może, 

Oprócz Cię, badaczu serc, Boże? 

 JAN 
Który mi z was to czynić życzy, niechaj zważy, 
 Czy Boską, czy-li ludzką mam mieć wolą w straży. 
Dwaj królowie przeciwne wydają rozkazy, 

 1035  Obydwóch wolą pełnić nie można bez skazy. 
Niebieski jeden, pełny bez końca szczodroty, 
 Ziemski drugi, na wszelkie wylany niecnoty. 
Okrutną mi śmierć jeden wystawia przed oczy, 
 Przeciw drugiemu, kto się jej lęka, wykroczy. 
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Hi quum repugnent, consule, utri paream. 
 
 
 

 CHORUS  
Placare numquam postea Herodem datur, 

 1035 Oblata si nunc praetereat occasio, 
Dei sed ira semper est placabilis. 
 
 

 IOANNES  
Divina quanto saevit ira lentius, 
Hoc mota poenas exigit severius. 

 CHORUS  
Sic fata spernis, quae Deus mortalibus 

1040 Timenda voluit esse? Neve corporis 
Animique sanctum dirimeret consortium 
Oblata temere causa, vinclo mutuo 
Amoris animum corpori connexuit. 

 IOANNES  
Non sperno mortem at morte momentanea 

 1045 Fugio perennem; quem Deus lucis mihi 
Concessit usum, reddo repetenti libens. 
 

 CHORUS  
Itane relinquis orphanos, parens, tuos? 
 

 IOANNES  
Numquam orphanus erit, qui Deum credit patrem. 
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1040 Do czasu jeden dręczyć tylko może ciało, 
 Drugi i ducha, póki mu się będzie zdało. 
Weźże tedy, ktoś życzył, na rozmysł głęboki, 
 Którego z tych koniecznie mam pełnić wyroki. 

 ŚPIEWANIE 
Nie ubłagasz potym Heroda, 

 1045 Gdy łatwość, która ci się poda, 
 Stracisz; w każdej chwili 
 Bóg się do cię schyli, 
  Gdy się do Niego udasz. 

 JAN 
Ile nam dobroć Boska czasu wytrzymuje,  

 1050  Tyle gniew sprawiedliwy mąk dla nas gotuje. 

 ŚPIEWANIE 
Tak-że to za nic ważysz życie, 
Którego miłość w sercach skrycie 
 Bóg naszych porusza, 
 Aby z ciałem dusza 

 1055   Nieprzerwanie mieszkała? 

 JAN 
Nie gardzę, lecz że wieczna śmierć me serce draźni, 
 Obieram więc doczesną dla wiecznej bojaźni. 
Życie moje od Boga, przedłużyć go może, 
 Lecz gdy każe go oddać, w ręku Jego złożę. 

 ŚPIEWANIE 
1060 Tak nas, ojcze, rzucasz, sieroty, 

Na wszelkie nędze i kłopoty? 

 JAN 
Sierotą być nie może z was żaden w potrzebie, 
 Ufajcie tylko w Ojcu tym, który jest w niebie.
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 CHORUS   
Nil te propinqui, nil amicorum movent 

 1050 Lacrimae, impotenti quos tyranno deseris? 
 

 IOANNES  
Non desero, sed potius ab eis deseror. 
Namque institutam ab initio mundi viam 
In fata curro. Nempe lege hac nascimur, 
Quicumque lucis fruimur almae munere 

 1055 Condicio cunctos una cohibet, tendimus 
In mortem; eo nos singuli ducunt dies. 
Mortem esse poenam voluit improbis Deus 
Bonisque portum, terminum longae viae, 
Ad longioris vitae initium ianuam, 

1060 Quae nos perennis splendidam ad lucis domum, 
Mittat renatos verius quam mortuos. 
De carcere hic est exitus mortalibus 
Et ad carentem morte vitam transitus, 
Hac universus praeiit coetus patrum, 

 1065 Cuncti sequentur. Quis, ubi liquit carceres, 
Non cursor animo rapitur ad metam? Freto 
Quis aestuoso nocte tenebrosa vagus 
Portu recuset se quieto condere? 
Quis exsul errans per peregrini soli 

 1070 Deserta tesqua, doleat in patriam cito 
Sese reverti? Laetus ergo tramite 
Decurso ad ipsam stare metam me puto. 
Iam prope peractae liber e vitae freto 
Prospicio terram, de peregrino solo 

 1075 Domum revertor, optimum primum patrem 
Visurus, illum nempe patrem, qui solum 
Revinxit undis, induit caelum solo 
Regitque certas mobilis caeli vices, 
Servator, auctor, rector unus omnium,
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 ŚPIEWANIE 
 Już idziesz tą drogą, 

 1065  Ani cię nie mogą 
  Łzy przyjaciół zatrzymać? 

 JAN 
Dłużej lub krócej żyję, umrzeć przecięż trzeba, 
 Ten wyrok nieuchronny dały wszystkim nieba. 
Skoro życie kto bierze, śmiertelnym się stawa, 

 1070  Ani jeden prócz tego wyszedł na świat prawa. 
Na kształt wody biegnącej czas upływa rączy, 
 Dziś z życiem, jutro z śmiercią ciało ludzkie łączy. 
Przecięż jako dwojaki gatunek na ziemi 
 Jest ludzi, złych i dobrych, tak Bóg czyni z niemi. 

 1075 Złym chciał ludziom śmierć, aby jakąś karą była,  
 Dobrym, aby ich dłuższym życiem obdarzyła. 
Śmierć dobrych jest to końcem szczęśliwej żeglugi, 
 Którą na tym czynili świecie przez czas długi. 
Śmierć dobrych jest to lądem ze wszech stron bezpiecznym, 

1080   Jest wytchnieniem po trudach i niewczasach wiecznym. 
Śmierć dobrych nie jest śmiercią, ale raczej bramą 
 Do żywota wiecznego, śmierci wiecznej tamą. 
Śmierć dobrych jest swobodą ducha z kajdan ciała, 
 Jest przejściem do wieczności, która będzie trwała. 

 1085 Tąż weszli do wiecznego ojcowie żywota, 
 Tąż wejdą, których zdobi prawa z wiarą cnota. 
Któż tedy z zawodników w jak najprędszej dobie 
 W kresie być zamierzonym nie życzyłby sobie? 
Wszak burzą unoszone przez różne odmęty 

1090  Pragną sobie do lądu zawinąć okręty. 
Wszak wygnaniec plon rzuca cudzej ziemi żyzny, 
 A do swojej dniem, nocą pospiesza ojczyzny. 
Już tedy po gonitwach życia tego w kresie 
 Czekam pierwszy, gdy drugie śmierć życie przyniesie. 

 1095 Już gwałtowne na sobie strzymawszy pociski, 
 Stoję lądu bez końca spokojnego bliski.
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 1080 Cui cuncta vivunt viva iuxta ac mortua. 
Ut flamma sursum sponte volvit vortices, 
Undae deorsum perpeti lapsu ruunt 
Propriumque pergunt ire cuncta ad fomitem, 
Iamdudum anhelat spiritus caelo editus, 

 1085 Rerum ad parentem lucis aeternae incolam, 
Quem contueri est vita, mors non cernere. 
Non si pruinis obstet horrens Caucasus, 
Aer procellis, unda tempestatibus 
Tractusque nimiis invius caloribus, 

1090 Eo ire pergam? Non tot ut videam duces, 
Reges, prophetas, iudices pios, via 
Rumpenda, vel si mille mortes obstruant? 
Ergo recluso corporis de carcere 
Eo evolare spiritus liber cupit, 

 1095 Quo cunctus ibit orbis serius ocius. 
Nam longa vita nil opinor aliud est, 
Quam lenta duro servitus in carcere. 
O mors laboris una laxamen gravis! 
O mors doloris portus et mali quies 

 1100 Notumque paucis commodum mortalibus, 
Formido pravis et bonis votum! Tuo 
Sinu recepta naufragum hoc corpusculum, 
Et sempiternae duc quietis in domum, 
Quo non sequetur vis, dolus, calumnia.
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Już z pielgrzymskiej krainy i domu niewoli 
 Do ojczyzny na wolność zbliżam się powoli. 
Już Ojca widzieć będę i w ziemi tej stanę, 

 1100  Którąśmy ojcom naszym mieli obiecanę. 
Do tego spieszę Ojca, który wszystkie rzeczy 
 Od wieków miał w wyrokach i opatrznej pieczy; 
Który jeden, a wszystko tworzy, strzeże, władnie, 
 I wszystko rządom Jego podlega dokładnie. 

 1105 Jako kamień do kresu swego prędko leci, 
 Jako się w górę każdy wzniosło płomień nieci, 
Jako rzeczy porządkiem przyrodzone godzą  
 Tam, dokąd z czasem dążą albo skąd pochodzą, 
Tak duch z nieba mi dany tego zawsze żądał, 

 1110  Ażeby Ojca wiecznej światłości oglądał. 
W twarz bowiem świetną patrzyć, jest to żyć bezpiecznie, 
 Od tej być odrzuconym, jest umierać wiecznie. 
Niech się śniegiem obfitym górne miejsca chmurzą, 
 Niech powietrze wiatr wzrusza, wały morskie burzą, 

 1115 Niech zima swą tęgością nad zwyczaj swój mrozi, 
 Niech i lato upałem niesłychanym grozi, 
Przecięż tego na sobie przekonać nie mogę, 
 Abym się w tę skwapliwie nie zapuścił drogę. 
Któż by sobie nie żądał widzieć za czas jaki 

 1120  Z ojców, królów, proroków złączone orszaki? 
Któż by sobie nie życzył wprzód w tym stanąć kresie, 
 Gdzie się prędzej lub później świat cały przeniesie? 
Mniemam w grubym więzieniu, iże pospolicie 
 Wolną cierpi niewolą długie ludzkie życie. 

 1125 O śmierci, która pracom przynosisz ulżenie, 
 O śmierci, która trudom dajesz wypocznienie, 
O śmierci, która jesteś dobrym pożądaną, 
 Złych gromem, gdy nad tobą z uważeniem staną, 
Na łono weźmij swoje me nikczemne ciało, 

 1130  Które tyle gwałtownych tu burz wycierpiało, 
Do brzegu spokojnego prowadź duszę moją, 
 Gdzie podstępy i zdrada więcej nie postoją.
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 CHORUS  
 1105 O te beatum hac pectoris constantia! 

O nos misellos, quos iners animi metus 
Felicitatis privat hoc consortio! 
Quando igitur ipse quod opus est facto tenes, 
Salve valeque sempiternum dicimus. 

 1110 Quam discors hominum tramite dispari 
Versat lis animos? Non metuit mori, 
Qui nil commeruit; qui meruit mori, 
Si vanis leviter mors crepuit minis, 
Exsanguis trepidat degeneri metu. 

 1115 Quam mortem fugiunt graviter improbi, 
Per flammas, per aquas saxaque devia, 
Tam mortis cupidi praecipitant boni 
Illustres animas dura per omnia. 
Nempe ignota malis commoda mors habet. 

 1120 Et fati comes est vita beatior. 
Nec toti morimur, sed melior rogos 
Nostri pars avidos spernit et aethera 
Sublimis patrium scandit, et igneos 
Inter caelicolas certa animas manet 

 1125 Sedes innocuas. At male conscios 
Manes exagitant sulphureo in lacu 
Crinitae colubris Eumenides nigris, 
Et ieiuna avidi guttura Cerberi,  
Et numquam saturi copia Tantali. 

 1130 Hinc formido malis, hinc bona spes bonis 
Et vitae fragilis prodiga pectora, 
Dum vitam properant infragilem sequi, 
O Siren magicis illecebris potens, 
Et fallacis amans vita fugax boni! 

 1135 Tu nobis teneris blanditiis mali 
Vicinum effugium claudis et obstruis 
Portum perpetuae pacis amabilem, 
Nullus terror ubi Martius increpat,
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 ŚPIEWANIE 
Szczęśliwyś, Janie, gdy twojego serca 
Przekonać żaden nie może morderca; 

 1135 My nędzni, których bojaźń mięsza zdanie, 
Ni nam się z tobą umrzeć nie dostanie, 
  Że śmierć zastąpisz sobą, 
  Już się żegnamy z tobą.  
 
Jak jest niesforna dobrych z złemi liga, 

 1140 Same ich życie wzajemnie odstrzyga. 
Śmierć nie jest straszna nigdy niewinnemu, 
Cień tylko śmierci jest przestrachem złemu: 
  Na każde jej wspomnienie 
  Ponosi serca drżenie. 
 

 1145 By śmierci uszedł lud zakamieniały, 
Ucieka w wodę, na góry i skały, 
Święci się cieszą, kiedy ciała z duszą 
Nastąpić sobie bliski rozdział tuszą, 
  By za doczesną szkodę 

 1150   Wzięli wieczną nadgrodę. 
 
Dobrych na stosach dusze nie niszczeją 
Z ciałmi, lecz idą do nieba z nadzieją, 
Do Tego, w którym ufając przez wiarę, 
Karki za Niego dali na ofiarę, 

 1155   I aby wiecznie żyli, 
  Życie w śmierć zamienili. 
 
Lecz niepowściągłych ludzi lecą dusze 
Codziennie prawie w piekielne katusze, 
Których sumnienia przykry robak dręczy 

 1160 I nad swe ogień siły ducha męczy, 
  Jeszcze rzecz sroższa zda się, 
  Iż nie wypłacą w czasie.
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Nec rauco reboant classica murmure, 
 1140 Nec pirata rapax aequora territat. 

Nec latro tacitum trux nemus obsidet, 
Nec sceptri misera praedo cupidine 
Insanus populis exitium creat, 
Nec felix, placido solus ut otio 

 1145 Torpescat, tenues cladibus obruit, 
Nec viles animas qui miserabilis 
Vulgi pro titulis mutet inanibus, 
Sed tranquilla quies almaque faustitas 
Et simplex probitas omnia possidet, 

 1150 Et ferri in tenebras indocilis dies, 
Et vita alterius nescia funeris, 
Et luctus queruli nescia gaudia. 
O dulce hospitium corporeae domus 
Et vitae nimium carcer amabilis! 

 1155 Iam tandem magicis exue nexibus 
Mentem caeligenam, quam patriae suae 
Oblitam gremio amplecteris ebriam 
Lethes somniferae deside toxico, 
Et laetam thalami degeneris iugo. 

 1160 O fallax lutei tegmen amiculi, 
Vanesce in cineres rursum abiens tuos! 
Ut rursus patrio reddita mens polo, 
Puri se radiis luminis expleat 
Et te pestiferis morte laboribus, 

 1165 Et mentem anxiferis solve molestiis. 

 REGINA 
Pharisaeus igitur spem fefellit, rex pari 
Se vanitate pariter et me prodidit, 
Vulgi loquacis dum timet rumusculos. 
Formido misere, nata quid rerum gerat, 

 1170 Saltationis nuper in convivio, 
Cui rex frequenti praemium spoponderat, 
Quodcumque peteret. Illa Baptistae caput
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 KRÓLOWA (sama) 
Faryzeusz, jak widzę, w słowie się nie staje, 
 Król swą powagę i mnie na pośmiech podaje, 

 1165 Podłość serca swojego tym kształtem zasłania, 
 Iż zamach powstać może z pospólstwa szemrania. 
Mam żywą pamięć jednak danej obietnicy 
 Od króla przy bankiecie wczoraj tanecznicy, 
Która tyle do serca onemu przypadła, 

 1170  Że nie tylko swym sercem, lecz i jego władła, 
Bo za każdym skocznemi ujęciem pląsami 
 Król się jej ze swojemi oświadczał łaskami, 
Iż czego tylko po nim chcieć będzie gotowa, 
 On gotów królewskiego jej dotrzymać słowa. 

 1175 Tak z królem rozmawiając, mnie przyrzekła skrycie, 
 Iż nastąpi swą prośbą na Chrzciciela życie: 
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In lance pepigit se petituram et feret, 
Feret profecto, nisi parum notus mihi 

 1175 Sit regis animus. Liber invidia, necis 
In me odia populi vertet, ut reor libens, 
Et ego peracta re, libenter id feram. 
Odium ultionis gaudio, maculam lucro 
Pensabo. Turpe est esse atrocem feminam; 

 1180 Turpe, nisi reges esse multos, turpius 
Foret. Sed ambo proferunt pedem domo  
Rex et Puella. Quo propior est spes, metus 
Hoc gravius urit, cuncta fortunet Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERODES, PUELLA, REGINA 

 [HERODES] 
Deliberatum quid rogares iam tibi 

 1185 Satis videtur?  

 PUELLA  
    Sic satis, si quidem satis 
Promissa regum certa sint et regia. 

 HERODES 
Ne metue firma; testibus coram, fide 
Sancita, regni posce dimidium mei 
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Nie inny upominek za tańce mieć w zysku 
 Chce, prócz głowy Chrzciciela za dar na półmisku. 
Czy otrzyma? Otrzyma, obietnica stała  

 1180  Jest króla, jakom tego skądinąd doznała. 
Lecz cóż król? Aby nie był o śmierć obwiniony, 
 Rzecz całą powie, że się stała pomstą żony. 
Ja jednak mniej to zważam, choć wydarłszy duszę, 
 Pospólstwa szalonego złość na się obruszę. 

 1185 Niechaj lud śmierci jego na mnie mści się srodze, 
 Dosyć mi, że gniew z pomsty weselem nadgrodzę. 
Szpetna rzecz wprawdzie, szpetna, mściwa białogłowa, 
 Szpetniejsza, gdy kraj jeden wielu rządców chowa. 
Lecz oto król wychodzi i z nim tanecznica, 

 1190  Córka nasza; tu weźmie skutek obietnica. 
Czym bliższa jest nadzieja, tym sroższa panuje 
 Nad sercem bojaźń; niechaj Bóg wszystkim kieruje. 
 
 
 
 
 
 
 
KRÓL, KRÓLOWA, KRÓLEWNA 

 [KRÓL] 
Jużeś się namyśliła dosyć, córko miła, 
 Dotychczas, o co byś mnie łatwego prosiła? 

 KRÓLEWNA 
 1195 Tak, dosyć, jeśli dosyć, niechaj przyrzeczenia 

 Królów będą królewskie, nic ich nie odmienia. 

 KRÓL 
Nie bój się, dotrzymam ci danej obietnicy, 
 Chociażbyś i królestwa chciała połowicy, 
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Vel siquid animo carius regno est tuo, 
 1190 Feres. Volentem nulla vis averterit. 

 PUELLA  
Istud brevi iam, quale sit, videbimus. 

 HERODES  
Iam posce, certum est. 

 PUELLA 
      Nil opus regno tuo 
Mihi est, quod aeque rege te meum reor, 
Ac si ipsa teneam. Rem facilem et aequam peto. 
 
 
 

 HERODES 
 1195 Non ego, sed ipsa ne feras tibi in mora es. 
 

 PUELLA  
Da in hac recisum lance Baptistae caput. 
 

 HERODES  
Quod verbum ab ore temere tibi, virgo, excidit? 
 

 PUELLA  
Non temere. 

 HERODES 
    Donum virgini indecens petis.
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Lub jeśli nad królestwo co droższego ceni  
 1200  Twe serce, w tym się moje słowo nie odmieni. 

 KRÓLOWA 
Jeśli tak jest, obaczę, czy się staniesz w słowie. 

 KRÓL 
 Upewniam cię, proś tylko, nic ci nie odmowię. 

 KRÓLEWNA 
Prosić cię o królestwo rzecz jest znakomita, 
 Którym zawsze płci męskiej władać pospolita; 

 1205 Ni cię prosić o niego za rzecz słuszną sądzę, 
 Wszak jest jedno, czy-li ty, czy-li ja nim rządzę.  
O rzecz z jednej dość słuszną, z drugiej strony małą 
 Cię proszę, ta z mym zyskiem, z twoją będzie chwałą. 

 KRÓL 
Nie ja, lecz sama sobie słuszną będziesz winą, 

 1210  Jeśli cię moje dla twej słowa zwłoki miną. 

 KRÓLEWNA 
Każ przynieść na półmisku uciętą Janowi 
 Głowę; słowa dotrzymać przystoi królowi. 

 KRÓL 
Zważ lepiej, jakie ci to z ust twoich słóweczko 
 Wyleciało, bez wniosku, płocho, panieneczko. 

 KRÓLEWNA 
 1215 Niepłocho. 

 KRÓL 
               O niesłuszne prosisz pannom dary.
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 PUELLA  
Non indecorum est facinus hostem perdere. 

 HERODES 
 1200 Hic igitur ira dignus hostis regia est? 

 PUELLA  
Is dignus ira est, scelere qui hanc meruit suo. 

 HERODES  
Quod nunc remedium plebis odio reperiam? 

 PUELLA  
Parere populi est, imperare regium. 

 HERODES  
Aequa imperare regium est. 
 

 PUELLA  
      Quod iniquum erat 

 1205 Prius, imperando facere rex aequum potest. 

 HERODES  
At imperandi lex facit regi modum. 
 

 PUELLA 
Si principi quod placuit est ius, iam modum 
Non regibus lex, legibus sed rex facit. 

 HERODES  
Pro rege fama me tyrannum perferet. 
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 KRÓLEWNA 
 To niesłuszna z podstępców żądać słusznej kary? 

 KRÓL 
Więc ten wieszczek jest godzien na ognie lub miecze? 

 KRÓLEWNA 
 Złego śmierć minąć nie ma, chociaż się odwlecze. 

 KRÓL 
Co za śrzodek, w pospólstwie gdy bunt wstanie świeży?  

 KRÓLEWNA 
 1220  Słuchać pospólstwu, rządzić królowi należy. 

 KRÓL 
Mają władzę królowie, lecz jednak z przestrogą, 
 Iż co słuszność pozwala, rozkazywać mogą. 

 KRÓLEWNA 
Chociaż czasem rzecz będzie niegodziwa z siebie, 
 Uczynić ją król może godziwą w potrzebie. 

 KRÓL 
 1225 Prawo, owszem, rządzenia królom sposób daje, 

 I swe z prawem król winien mierzyć obyczaje. 

 KRÓLEWNA 
Jeśli wolą monarchów każdy czci za prawa, 
 Więc nie prawa są króla, lecz król praw ustawa. 

 KRÓL 
Tak są rządy monarchów zewsząd zawikłane, 

 1230  Iż to czyniąc, mordercą w mniemaniu zostanę.
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 PUELLA 
 1210 At sceptra metuit. 

 HERODES   
     Metuit et garrit tamen. 

 PUELLA  
Compesce ferro! 

 HERODES 
     Regna male servat metus. 

 PUELLA  
Et regna vertit facile scelerum impunitas. 

 HERODES  
Securus est, quem civium servat fides. 
 

 PUELLA  
Necesse reges est timeri, diligi 

 1215 Necesse non est. 

 HERODES  
    Odia crudelem premunt. 
 

 PUELLA  
In rege vulgo lenitas contemnitur. 
 

 REGINA 
Haec tota, opinor, tendit huc oratio, 
Promissa vana ut effluant. Nondum mihi 
Regum videre nosse quae sint munera.
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 KRÓLEWNA 
To być nigdy nie może, władzy się lękają. 

 KRÓL 
 To pewna, jednak z sobą skryte zmowy mają. 

 KRÓLEWNA 
Poskrom żelazem! 

 KRÓL 
   Królestw szczęście bojaźń skraca. 

 KRÓLEWNA 
 Niekarność zbrodni z gruntu też państwa wywraca. 

 KRÓL 
 1235 Zasypia ten monarcha bezpiecznie i śmiele, 

 Którego w sercu mają straż obywatele. 

 KRÓLEWNA 
Niekonieczna potrzeba, aby miłowali  
 Rządców poddani, dosyć, aby się ich bali. 

 KRÓL 
Monarchom tej się drogi chwytać rzecz jest śliska, 

 1240  Gdyż zawsze okrutnika złość ludu uciska. 

 KRÓLEWNA 
Owszem nie ma bojaźni, miłości ni wiary, 
 Który patrzy na zbrodnie poddanych przez szpary. 

 KRÓLOWA 
Tu, widzę, sprzeczki długiej ciągnie się osnowa, 
 Aby skutku nie wzięły wczoraj dane słowa. 

 1245 Jeszczem dotąd królewskich darów nie widziała, 
 Teraz wiem, jak ich będę wiarę w cenie miała.
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 1220 Si honesta credis esse regi et turpia, 
Quae honesta vulgus credit esse et turpia, 
Falleris; amici, proximi, socer, gener, 
Fratres, sorores, civis, hostis pauperum 
Sunt vincla, vana regibus vocabula. 

 1225 Diadema quisquis induit capiti semel, 
Vulgaris omnes ponat officii gradus. 
Nil arbitretur turpe, quod regi utile. 
Nullum indecorum facinus esse existimet, 
Suae salutis quod facit causa. Salus 

 1230 A rege populi pendet, igitur consulit 
Populi saluti, quisquis in regem est pius. 
Tantine sanguis huius erit homunculi, 
Ut tu diebus sollicitus ac noctibus 
Non conquiescas? Deme nobis hunc metum, 

 1235 Sceptris pudorem, vastitatem moenibus, 
Armis rapinas, civicum bellum omnibus, 
Statuere magno oportet exemplo et novo, 
Ut sacrosancta regna sint mortalibus. 
Scelus patravit, scelere pessum eat suo! 

 1240 Si nil patravit, coniugi pereat tuae. 
Da coniugi hostem! Coniugem si negligis, 
Promissa redde filiae rex et parens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HERODES  
Promissa certum est optima reddere fide! 
At illa, si me consulet, sapientius 

 1245 Optabit.
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Ktokolwiek przyzwoitą lub niesłuszną sądzi 
 Rzecz królowi, co innym, na swym zdaniu błądzi. 
Gdy twoi przyjaciele, krewni, bracia, siostry 

 1250  Od złoczyńcy jednego cios tak cierpią ostry, 
Przecięż na to nie sykasz ani cię to boli, 
 Jakby się wszystka działa rzecz ku twojej woli. 
O próżne i bezwładne królewskie nazwiska, 
 Podlegać temu z drżeniem, który cię uciska! 

 1255 Przeto każdy, który się ćmisz blaskiem korony, 
 Przewróć słuszność, nad prawo będąc wyniesiony. 
Rzecz szpetna niech nie będzie szpetna, gdy królowi 
 Jest miła lub ku jego zmierza pożytkowi. 
Bezbożnej żadnej nie masz czynności, by zdrowie 

 1260  Nią sobie słusznie mogli bezpieczyć królowie. 
Całość równie pospólstwa na królu zalega, 
 Więc król złemu zawczasu opatrzny zabiega. 
Tego zaś ma człowieka tak być życie drogie, 
 Byś dla niego odnosił ciosy w sercu srogie? 

 1265 Nocy trawisz bezsenne, dzień schodzi na myśli, 
 Zdrowie i życie niszczysz; któż więcej okryśli?  
Oswobódź nas z takowej i siebie bojaźni, 
 Niechaj więcej serc przykra naszych myśl nie draźni. 
Nie daj berłu twojemu w tym zaginąć wstydzie, 

 1270  Broń królestwo od zguby, na którą wnet przyjdzie. 
Zapobież zobopólnym niesnaskom i wojnie, 
 Jeżeli chcesz twych rządów dokończyć spokojnie, 
Nowym obostrz przykładem, aby znali władzą 
 Ci, którzy życie pod nią niewolne prowadzą. 

 1275 Zbrodni tyle popełnił Jan — niech za nie ginie, 
 Jeśli nie, dla mnie uczyń — niech go śmierć nie minie. 
Daj w ręce mi złoczyńcę lub, gdy gardzisz żoną, 
 Spełń wiarę, królu ojcze, córce uczynioną. 

 KRÓL 
Obietnicę przystoi dotrzymać, rzecz pewna, 

 1280  Za mą radą odmieni swe prośby królewna.
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 REGINA 
  At si consulet me, ne tua 
Consilia mutet. 

 HERODES   
       Itane? Sicne oportuit 
Iurasse temere? Sic puellae me meam 
Obstringere fidem? Sic salutem, regnum, opes, 
Vitam necemque feminae committere? 
 
 

 REGINA 
 1250 Promissa regum certa firmet veritas. 
 

 HERODES  
Quando negare non licet, quod modo licet, 
Admoneo rursum et oro, nequid sanguine 
Sexuque vestro et regio culmine parum 
Dignum patrare cogat iracundia. 
 
 

 REGINA 
 1255 Haec mitte, nostrae linque curae cetera. 
 

 HERODES  
De vate si quid statueritis durius, 
Vestra illa culpa, vestrum erit periculum! 

 REGINA  
Iam vindicata dignitas est regia, 
Ne pateat ulli in posterum ludibrio.
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 KRÓLOWA 
Lecz gdy mię się poradzi, odpowiedź takowa: 
 Niechaj twego i na krok nie odstąpi słowa. 

 KRÓL 
Tak to jest? Czy to słuszna z dziecięciem królowy, 
 Co większa, matce z córką w próżne wchodzić zmowy? 

 1285 Czy dobrze mnie podchodzić, abym obietnicy 
 Bezbożnej mógł dotrzymać próżnej tanecznicy? 
Czy dobrze, by niewiasta tak na łup dostatki, 
 Jako oraz nas wszystkich wydała na jatki? 

 KRÓLOWA 
Niechaj skutek potwierdzi królów przyrzeczenia, 

 1290  Rzecz królowi naganna, gdy słowo odmienia. 

 KRÓL 
Gdy wiarę łamię, rzecz jest, wołacie, bezbożna. 
 Rzeczcie, czy dla niej zgubić niewinnego można? 
Raz drugi proszę o to, byście nie czynili,  
 W czym byście nad płeć waszą i krew wykroczyli. 

 1295 Cokolwiek mniej godnego oświecone zdanie 
 Osądzi, wola na tym niech zaraz przestanie. 

 KRÓLOWA 
To wszystko rozsądkowi powierz i mej pieczy, 
 Nigdy mniej godnej ciebie nie chciałabym rzeczy. 

 KRÓL 
Wieszczkowi jeżeli co złość twoja uczyni, 

 1300  Odpowiesz za to ile tej sprawki mistrzyni.  
               (Król odchodzi) 

 KRÓLOWA 
Już godność pierwiastkowa naszego królestwa 
 Do dawnej przywrócona powagi jestestwa;
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 1260 Iam faxo populus pervicax de regibus 
Loqui modeste vel malo discat suo 
Et sive reges aequa, iniquave imperent, 
Aequo ferenda populus animo omnia putet. 
 
 
 
 
 
 

 CHORUS  
Davidis regnum Solymaeque turres, 

 1265 Et locupletis Solomonis arces! 
Unde tam dirus furor in prophetas? 
Sanguinis iusti sitis unde saeva? 
Quam decet normam pietatis esse, 
Unicum est vitae specimen scelestae. 

 1270 Furta, vis, caedes, dolus et rapinae 
Sunt tuae tirocinium palestrae. 
Non sacerdoti pietas nefandis 
Fraudibus suadet cohibere dextras, 
Cultor idoli populus reliquit 

 1275 Omnium rerum Dominum et Parentem. 
Pro Deo lignum colitur lapisque, 
His calent arae vitulis et agnis 
Et suae dextrae simulacra adorat 
Artifex. Vitam sine lege truncum 

 1280 Poscit, a muto eloquium precatur, 
Pauperi dives, dominus ministro 
Supplicat; ritus pereunt vetusti. 
Te prophetarum cruor innocentum 
Iudicis magni rapit ad tribunal. 

 1285 Pauperes clamant, viduaeque caelum 
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Już szczęśliwość narodu, co niegdyś zginęła, 
 Spod jarzma łotrowskiego kark swój wydźwignęła; 

 1305 Już ogniem miasta zarzyć nie będą się ani 
 Na karki ostrzyć miecze swe wzajem poddani. 
Cieszą się puste miejsca, w którą spojrzę stronę, 
 Iż krwią obywatelską nie będą skropione. 
By się śmiercią jednego mówić inni skąpie 

 1310  Nauczyli o królach, do rzeczy przystąpię. 
Niechaj, jak chce, król żyje i co chce stanowi, 
 Pospólstwu własna czynić, a kazać królowi. 

 ŚPIEWANIE 
Solimskie baszty, państwo Dawidowe 
I Salomona pałace bogate, 

 1315 Czemu z was ognie wybuchają nowe? 
Wieszczków niewinnych dajecie na stratę! 
 
Rajowi równać winniście przykłady, 
Jesteście jednak łotrowską jaskinią 
Pełną zabójstwa, gwałtów, pomsty, zdrady, 

 1320 Które niecnoty was przed Bogem winią. 
 
Milczy pobożność, ażeby kapłani  
Rąk swych niewinną mazać krwią nie chcieli, 
Nieme posągi za Boga poddani 
Mając, prawemu czci Bogu ujęli. 
 

 1325 Powinną Bogu cześć drewnu dawacie 
Albo kawałkom kruszców i ofiarę 
Przy tych i dla tych uczczenia składacie, 
W robocie swoich rąk gruntując wiarę. 
 
U pniaka żywy niemego łask prosi, 

 1330 Bogacz nędznemu wyrządza ukłony, 
Pan do swojego sługi modły wnosi, 
Obrządek święty z gruntu obalony.
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Quaestibus implent. 
Ergo te iustae manet ultionis  
Poena, non mendax nisi fallor augur. 
Namque qui fastus premit insolentes 

 1290 Arbiter caeli, maris atque terrae 
Spectat ex alto lacrimasque plebis, 
Et preces tristes meminit manuque 
Vindice infandi sceleris propinquas 
Exiget poenas, quibus intumescis 

 1295 Insolens victor tibi vertet arces. 
Barbarus miles tua possidebit 
Praedia, externo domino refundet 
Vinitor fructus tuus; alta qua nunc 
Surgit in caelum Solomontis aedes 

 1300 Exterus messem faciet colonus. 
Ergo dum praebet tibi poenitendi 
Numinis favor spatium, relictis 
Turpiter vitae vitiis peractae, 
Exteri ritus simulacra pelle 

 1305 Et sitim fraterni avidam cruoris, 
Et famem argenti cohibe profanam! 
Sed nec exactae male poenitebit 
Te tuae vitae neque sacra ab aede 
Exteri ritus simulacra pelles, 

 1310 Nec sitim fraterni avidam cruoris, 
Nec famem argenti fugies profanam. 
Ergo te pestis vitiosa carpet, 
Te fames, bellum, macies, egestas 
Opprimet, donec merito rependes 

 1315  Sanguine poenas. 
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Śmierć was, niewinnych, na sąd Boski wzywa: 
Bezmężne wdowy, sieroty ubogie 

 1335 Włosy rwą z głowy; głos nieba przerywa 
I narzekanie na monarchów srogie. 
 
Więc was od Boga słuszna pomsta czeka; 
To nie bajeczny wieszczek, lecz gorliwy 
Jan wnosi, jeśli nie błądzi, przyrzeka, 

 1340 Że to roztrząśnie Sędzia sprawiedliwy. 
 
Rządca wszechmocny nieba, morza, ziemi, 
Który poniża hardych królów karki, 
Płacz w uszy z łzami przyjmuje krwawemi 
Ludu i swemi ich zastawia barki. 
 

 1345 Te, w które ufasz, zwycięzca ci żwawy 
Mury wraz z ziemią zrówna i posiędzie 
Nieludzki żołnierz obszerne dzierżawy, 
Obcemu zyskiem twa winnica będzie. 
 
Gdzie Salomona ku niebu przestaje 

 1350 Dom, na tym miejscu ziarno oracz nowy 
Zapuści, przeto póki Bóg czas daje, 
Bądź do pokuty za grzechy gotowy. 
 
Z dawniejszym porzuć obrządkiem bałwany  
I krwie braterskiej występne pragnienia, 

 1355 Łakomstwem złota który oszukany, 
Bliski wiecznego byłeś zatracenia. 
 
Jeśli zaś życia poprawy nie będzie, 
Ani z świątnicy z obrządki obcemi 
Nieme bałwany wyrzucone wszędzie, 

 1360 Grzechami miarki dopełnisz nowemi. 
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NUNTIUS, CHORUS 

 [NUNTIUS]  
Quis indicabit, ubi reperiam gentium 
Comites prophetae, nuntium ut tristem feram? 

 CHORUS  
Nisi forte properas, siste paulisper gradum, 
Eloquere paucis! Scire, quid feras, iuvat! 
 
 

 NUNTIUS 
 1320 At non iuvabit scisse, scire quod cupis. 
 

 CHORUS  
Ut ut se habent res, ne moram invide brevem. 
 
 
 

 NUNTIUS  
Scisti, puella ab rege quid petiverit ? 
 

 CHORUS  
In lance vatis sibi caput caesum dari. 

 NUNTIUS  
In lance vatis abstulit caesum caput.
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Więc zaraźliwe zewsząd cię powietrze 
Uciśnie głodem i wojna bez miary 
Państwo twe w popiół obróci i zetrze, 
Póki nie zniesiesz słusznej zbrodniom kary. 

 POSEŁ 
 1365 Któż powie, gdzie mam szukać, w którą iść krainę, 

 Bym wieszczka uczniom smutną ogłosił nowinę? 

 ŚPIEWANIE 
Jeśli nie spieszysz, zatamuj kroki, 
 Powiedz przyczynę, 
 Oznajm nowinę 

 1370   Nam bez odwłoki. 

 POSEŁ 
Wiedzieć nic nie pomoże, o czym wiedzieć chcecie, 
 Ciekawości choć skutek waszej odniesiecie. 

 ŚPIEWANIE 
Jako się rzecz ma? Nie żałuj chwili! 
 Każdy ci powie, 

 1375  Gdzie się uczniowie 
  Wieszczka schylili. 

 POSEŁ 
Wiecie, w czym dziś królewna do króla swe modły 
 Zaniosła i w czym córce ojciec ziścił podły? 

 ŚPIEWANIE 
By wieszczka głowę dał na półmisku?  

 POSEŁ 
 1380  Tak jest, za tańce odniosła w zysku.
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 CHORUS 
 1325 O facinus atrox! Ille caelestis vigor, 

Decusque vultus morte tristi emarcuit 
Et ora nuper plena sacro numine 
Clausit perenni dira vis silentio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NUNTIUS  
Quid fles? Inanes mitte questus fundere. 
 

 CHORUS 
 1330 Quum flenda videam et audiam, flendum negas? 
 
 
 

 NUNTIUS 
Si flenda mors est, mortuos illi fleant, 
Quorum sepultae spes iacent cum corpore, 
Qui post soporis terminum brevissimi 
Reditura membra non putant et alteram 

 1335 Superesse vitam. Mortuos miseri fleant 
Miserosque tantum. Neminem facere potest 
Fortuna miserum; similis insontem licet 
Sontemque maneat terminus vitae, tamen
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 ŚPIEWANIE 
Cóż to słyszemy? O sprosne zbrodnie! 
 Rzecz jest okrutna: 
 Zgasiła smutna 
  Śmierć nam pochodnię. 
 

 1385 Żywość niebieska, co miłość zarzy, 
 W przykrym rozdziele 
 Zniknęła w ciele 
  Z powabem twarzy. 
 
Usta prorockim duchem zmocnione 

 1390  Za okamgnieniem 
 Wiecznym milczeniem 
  Już są zamknione. 

 POSEŁ 
Czemu we łzach obfitych topicie powieki? 
 Przestańcie próżne sączyć z oczów waszych rzeki! 

 ŚPIEWANIE 
 1395 Kamienne serce być by musiało, 

 By z tej nowiny 
 Łez odrobiny 
  Swych nie wylało. 

 POSEŁ 
Jeśli słuszna wziąć z śmierci przyczynę żałoby, 

1400 Niech więc tylko tych łzami polewają groby, 
Z których cielskiem nadzieja razem pogrzebiona 
 Mniema, że dusza z ciałem nie będzie złączona; 
Których ni wieczność kary, ni nadgrody wzruszy, 
 Ni wieczność nieszczęśliwa lub szczęśliwa duszy; 

 1405 Którzy nie wierzą, iż się duch z ciałem pospołu 
 Spoi, na sąd powszechny gdy wstanie z popiołu; 
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Male morietur nemo, qui vixit bene. 
 1340 De genere miseros exitus si iudices, 

Miseros putabis tot patres sanctos, quibus 
Crux, ensis, unda, flamma clausit spiritum. 
Nam veritatis qui satelles occidit 
Pro religione patriisque legibus, 

 1345 Omnibus illum prosequi bonis decet 
Votisque vitae poscere similem exitum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CHORUS  
Vere profecto es elocutus omnia, 
At nos, opinio quos et errores trahunt, 
Dum fata fugimus, fata stulti incurrimus. 

 1350 Ignis pepercit, unda mergit, aeris 
Vis pestilentis aequori ereptum necat. 
Bello superstes tabidus morbo perit. 
Differre, non vitare fata dat Deus, 
Et foeneramur mortis in dies moras 

 1355 Morbis, periclis, luctibus, molestiis 
Nec longa vita est aliud, ac longi mali 
Catena, mortis nexa ad usque terminum 
Serie perenni. Nec ligati hoc vinculo 
Servire miseri nos putamus; exitum 

 1360 Quam servitutem potius exhorrescimus. 
 

FINIS 
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Którzy za ślepą swego rozumu poradą 
 Śmiertelność duszy swojej wraz z bydlęcą kładą. 
Więc słusznie lać nad temi łzy trzeba obficie, 

 1410  Którzy w takim mniemaniu swe skończyli życie. 
I lubo więc każdego bez braku człowieka 
 Nieuchybny od ciała rozdział duszy czeka, 
Przecięż tego ni mówić, ni sądzić nie można, 
 Aby dobrze żyjących ufność była prożna.  

 1415 Wszak tyle ojców świętych śmierć zda się niemiła, 
 Która przez ognie, miecze życie im skróciła; 
Słodka ich przecię pamięć i śmierć jest kosztowna 
 W oczach Boskich, ni śmiercią bezbożnych się rowna. 
Więc kto się ich przykładem za najświętsze prawa, 

 1420  Boga i całość wiary z tym życiem rozstawa, 
Z śmierci jego radosne pod same niebiosy 
 Okrzyki czynić trzeba z życzliwemi głosy. 
Za długie niechaj trudy w tym doczesnym boju 
 Podjęte, w wiekuistym odetchnie pokoju. 

 1425 Niech i nam, którzy z ciałem, czartem, światem wojny 
 Toczemy, żywot zjedna bez końca spokojny.  

 ŚPIEWANIE 
Wszystkie są twoje pełne prawdy słowa, 
Lecz nas inaczej myśl zwodzi niezdrowa, 
Bo gdy czym bardziej śmierci unikamy, 

 1430 W jej ręce, w jej ręce samochcąc wpadamy. 
 
Ogień przepuszcza, więc woda nam szkodzi, 
Gdy nie, powietrze wydrzeć życie godzi. 
Na wojnie tysiąc kul i mieczy minie, 
Na łożu, na łożu rycerz miękkim ginie. 
 

 1435 Ci się długiego cieszą życia przędzą, 
Tamci wiek krótki i nikczemny pędzą.  
Przedłużyć życie w ręku twoim, Boże, 
Ujść śmierci, ujść śmierci nikt jednak nie może.
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Tęskność, choroba i grzechowe winy 
 1440 Kresu naszego zmniejszają godziny. 

Ci tylko ulgę w swoich troskach mają, 
Którzy się, którzy się z życia wyzuwają. 
 
Życie cóż długie? Jest nędzy ogniwo, 
Które do śmierci ciągnie się leniwo. 

 1445 Słusznie nad więzy, które ponosiemy, 
W tym życiu, w tym życiu śmierć sobie słodziemy. 
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Wykaz znaków i skrótów 
przyjętych w edycji  

 
 
 

1. Znaki edytorskie i skróty stosowane w transkrypcji 
i w komentarzach 

     nawiasy kątowe sygnalizują wprowadzone przez wy-
dawców koniektury i emendacje  

[ ]    nawiasy prostokątne w transkrypcji sygnalizują uzu-
pełnienia redakcyjne  

bł. dr.    błąd druku 
obj.    objaśnienia 
popr. wyd.    poprawka wydawców 

2. Skróty oznaczające części dramatu Teppera 

D    wiersz dedykacyjny 
W    Wiersz smutny… 

3. Skróty częściej cytowanych źródeł i opracowań 

Album   Album studentów Akademii Zamojskiej, oprac. H. Gmi-
terek, Warszawa 1994. 

ASD   Opera omnia Desiderii Erasmi Rotterodami [Erazm z Rot-
terdamu, Dzieła wszystkie], Amsterdam 1969. 

   Lokalizacje wyrażone cyframi rzymskimi I–IX, a następ-
nie arabskimi, np. IV 1, oznaczają odpowiednio trady-
cyjne serie tematyczne (kategorie) dzieł Erazma i kolejne 
tomy tych serii. 

BERKOWITZ                       A Critical Edition of George Buchanan’s Baptistes and 
of Its Anonymous Seventeenth-Century Translation Ty-
rannicall-Government Anatomized, oprac. S. Berkowitz, 
New York 1992. 



Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji 
 

192 

KARWOSIECKI   T.A. KARWOSIECKI, Ustawy Akademii Zamoyskiej z opisa-
niem rożnych nauk ku pożytkowi polskiej młodzi ściąga-
jących się zebrane, a teraz, przy otwarciu nowego konwik-
tu, na perswazyją wielu godnych osób do publicznej wiado-
mości podane, Zamość: Drukarnia Akademicka, 1760. 

KNAPSKI, Adagia   Thesauri polono-latino-graeci Gregorii Cnapii e Societate 
Iesu, tomus tertius continens: Adagia polonica selecta et 
sententias morales ac dicteria faceta, honesta latine et 
graece reddita …, Cracoviae 1632. 

KOCHANOWSKI, Fragmenta   J. KOCHANOWSKI, Fragmenta, w: IDEM, Dzieła polskie, 
oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 198912, s. 529–559. 

KOCHANOWSKI, Fraszki  J. KOCHANOWSKI, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1991 
(BN I 163). 

KOCHANOWSKI, Pieśni  J. Kochanowski, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, 
Wrocław 1997 (BN I 100). 

KOCHANOWSKI, Przy pogrzebie J. KOCHANOWSKI, Przy pogrzebie rzecz, w: IDEM, Dzieła 
rzecz   polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 198912, s. 733–737. 

KOCHANOWSKI, Psałterz  J. Kochanowski, Psałterz Dawidów, w: idem, Dzieła 
wszystkie. Wydanie sejmowe, t. 1, cz. 1, oprac. J. Wo-
ronczak, Wrocław 1982.  

KOCHANOWSKI, Satyr  J. KOCHANOWSKI, Satyr albo dziki mąż, w: IDEM, Dzieła 
polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 198912, s. 55–70. 

KOCHANOWSKI, Treny  J. KOCHANOWSKI, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 199716 
(BN I 1). 

LUBOMIRSKI   Stanisław Herakliusz Lubomirski, Poezje zebrane, wy-
dał A. Karpiński, Warszawa 1995, t. 1: Teksty. 

NKPP   Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych pol-
skich, redakcja t. 1–3 J. Krzyżanowski, redakcja t. 4 
S. Świrko, Warszawa 1969–1978 (po skrócie podano 
hasło oraz numer). 

POTOCKI   Wacław POTOCKI, Moralia (1688), wydali T. Grabowski 
i J. Łoś, t. 1: Kraków 1915 (BPP, nr 69); t. 2: Kraków 1916 
(BPP, nr 72); t. 3: Kraków 1918 (BPP, nr 73). 

PSB  Polski Słownik Biograficzny, t. 1–50, Kraków 1935–2015. 

RABOWICZ  E. RABOWICZ, Niemiryczowa Antonina, w: PSB 22, s. 1–3. 

SHARATT I WALSH P. SHARATT, G.B. WALSH, Notes, w: G. BUCHANAN, Tra-
gedies, oprac. eidem, Edinburgh 1983. 
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SZARZYŃSKI  M. SĘP-SZARZYŃSKI, Poezje zebrane, wyd. R. Grześko-
wiak, A. Karpiński przy współpracy K. Mrowcewicza, 
Warszawa 2001. 

TAZBIR  J. TAZBIR, Sprawa Henryka Niemirycza, „Euhemer — 
Przegląd Religioznawczy” 1987, nr 2 (144), s. 41–63. 

WADOWSKI  J.A. WADOWSKI, Anacephaleosis professorum Academiae 
Zamoscensis […]. Wiadomość o profesorach Akademii 
Zamojskiej […], Warszawa 1899–1900. 

Zbiór materiałów Zbiór materiałów do historii Akademii Zamojskiej, 
rkps BN sygn. BOZ 1578. 

4. Skróty dotyczące literatury antycznej i średniowiecznej 

APUL. Lucius APULEIUS Madaurensis (Apulejusz z Madaury) 
  Ap.   Apologia, sive pro se de magia liber (Apologia, czyli 

księga o magii w obronie własnej); przekład: APULE-
JUSZ, Apologia, czyli w obronie własnej księga o magii, 
przeł. i oprac. J. Sękowski, Warszawa 1975. 

AUS. Decimus Magnus AUSONIUS (Auzoniusz) 
  Ep.    Epigrammatum liber (Księga epigramatów) 

BOETH. Anicius Manlius Torquatus Severinus BOETHIUS (Boecjusz) 

  Cons. Phil. De consolatione Philosophiae (O pociechach Filozofii); 
przekład: Anicius Manlius Severinus BOETHIUS, O po-
cieszeniu, jakie daje filozofia, przeł. W. Olszewski, 
oprac. L. Joachimowicz, Warszawa 1962 (dla kolejnych 
ksiąg: P = Proza, M = Metrum). 

CATULL. Caius Valerius CATULLUS (Katullus), Carmina (Pieśni); przekład: KATUL-
LUS, Poezje wszystkie, przeł. G. Franczak, A. Klęczar, Kraków 2013. 

CIC. Marcus Tullius CICERO (Cyceron) 
  Arch.   Pro A. Licinio Archia poeta oratio (Mowa w obronie 

poety Archiasza); przekład w: Marek Tuliusz CYCERON, 
Mowy wybrane, przeł. i oprac. J. Mrukówna, D. Tur-
kowska, S. Kołodziejczyk, przedmową poprzedził K. Ku-
maniecki, Warszawa 1960, s. 117−129. 

  Cat.   In Lucium Catilinam orationes (Mowy przeciw Lucju-
szowi Katylinie) 
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  De nat.  De natura deorum (O naturze bogów); przekład: Ma-
rek Tulliusz CYCERON, O naturze bogów, w: IDEM: Pisma 
filozoficzne, przeł. W. Kornatowski, oprac. K. Leśniak, 
t. 1, Warszawa 1960–1963, s. 7–223.  

  De off.  De officiis (O powinnościach); przekład: Marek Tul-
liusz CYCERON, O powinnościach, w: IDEM, Pisma filo-
zoficzne, przeł. W. Kornatowski, oprac. K. Leśniak, War-
szawa 1960–1963, t. 2, Warszawa 1960, s. 317–470. 

  De orat.  De oratore (O mówcy); przekład: Marek Tulliusz CY-
CERON, O mówcy, przeł. i oprac. B. Awianowicz, Kęty 
2010.  

  Fam.   Epistulae ad familiares (Listy do znajomych) 
  Flacc.  Pro Flacco (Mowa w obronie Flakkusa) 
  Mil.   Pro Milone (Mowa w obronie Milona) 
  Paradoxa Paradoxa stoicorum ad M. Brutum (Paradoksy stoickie 

do Marka Brutusa) 
  Phil. Philippicae (Filipiki); przekład: CYCERON, Filipiki. Mo-

wy przeciwko Markowi Aureliuszowi, przeł. K. Ekes, 
Warszawa 2002. 

  Tusc.   Tusculanae disputationes (Rozmowy tuskulańskie); prze-
kład: Marcus Tullius CICERO, Rozmowy tuskulańskie, 
przeł. J. Śmigaj, w: IDEM, Pisma filozoficzne…, t. 3, War-
szawa 1961, s. 475–715.  

  Verr.  In Verrem (Mowy przeciwko Werresowi); przekład: 
Marek Tulliusz CYCERON, Mowy, przeł. E. Rykaczew-
ski, t. 1, Paryż 1870, s. 139–516. 

FLAV. Iosephus FLAVIUS (Józef Flawiusz)  
  Ant.  Antiquitatum Iudaicarum libri I–XX (Dawne dzieje 

Izraela); przekład: J. FLAWIUSZ, Dawne dzieje Izraela, 
przeł. Z. Kubiak i J. Radożycki, Poznań 1979.  

HOM. HOMERUS (Homer) 
  Od.   Odysseia (Odyseja); przekład: HOMER, Odyseja, przeł. 

J. Parandowski, Warszawa 2000. 

HOR. Quintus HORATIUS Flaccus (Horacy) 
  Ars  De arte poetica epistula ad Pisones (O sztuce poetyckiej 

list do Pizonów); przekład: HORACY, Dzieła wszystkie, 
przeł A. Lam, Pułtusk–Warszawa 2010. 
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  Carm.  Carmina (Pieśni) przekład: HORACY, Pieśni, ibidem. 
  Epist.  Epistulae (Listy) przekład: HORACY, Listy, ibidem. 
  Sat.  Sermones (Gawędy) przekład: HORACY, Gawędy, ibidem.  

IUST. Digesta Iustiniani (Kodeks Justyniana) 

IUV. Decimus Iunius IUVENALIS (Juwenalis),  
  Sat.  Saturae (Satyry) przekład: JUWENALIS, Satyry, przeł. 

J. Czubek, w: Trzej satyrycy rzymscy (Horacy — Per-
sjusz — Juwenalis), oprac. L. Winniczuk, Warszawa 
1959, s. 115– 219. 

IUVENCUS Gaius Vettius Aquilinus JUVENCUS (Juwenkus), Libri Evangeliorum IV (Cztery 
księgi Ewangelii) 

LIV. Titus LIVIUS (Liwiusz), Ab urbe condita (Dzieje Rzymu od założenia miasta) 

LUC. Marcus Annaeus LUCANUS (Lukan), Pharsalia. Belli civilis libri decem (Dzie-
sięć ksiąg o wojnie domowej); przekład: Marek Anneusz LUKAN, Wojna 
domowa, przeł. i oprac. M. Brożek, Kraków 1994. 

LUCR. Titus LUCRETIUS Carus (Lukrecjusz), De rerum natura (O naturze wszech-
rzeczy); przekład: LUKRECJUSZ, O naturze wszechrzeczy, przeł. E. Szy-
mański, Warszawa 1957. 

MART. Marcus Valerius MARTIALIS (Marcjalis), Epigrammaton libri XIV (Epigra-
mów ksiąg XIV); przekład: M.W. MARCJALIS, Epigramów ksiąg XII, 
przeł. J. Czubek, Kraków 1908. 

NEP. Cornelius NEPOS (Nepos), Liber de excellentibus ducibus exterarum gen-
tium (Vitae); przekład: Korneliusz NEPOS, Żywoty wybitnych mężów, 
przeł. J. Axer et al., oprac. L. Winniczuk, Warszawa 1974. 

OV. Publius OVIDIUS Naso (Owidiusz) 
  Am.  Amores (Elegie miłosne) 
  Ars am.  Ars amatoria (Sztuka kochania) 
  Fast.  Fasti (Kalendarz) 
  Met.  Metamorphoseon libri (Metamorfozy, Przemiany); prze-

kład: OWIDIUSZ, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska 
(ks. I–ks. IX, w. 175), S. Stabryła (ks. IX, w. 176–ks. XV), 
oprac. S. Stabryła, Wrocław 1996 (BN II 76). 

  Trist.  Tristia (Żale) 
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PETR. CHRYS. PETRUS CHRYSOLOGUS (Piotr Chryzolog), Collectio sermonum, oprac. 
A. Olivar, Turnhout 1975.  

PHOT. PHOTIUS I Magnus (Focjusz), Bibliotheca (Biblioteka) przekład: FOCJUSZ, 
Biblioteka, przeł. i oprac. O. Jurewicz, t. 4 („kodeksy” 247–280), Wro-
cław 2006.  

PLAT. PLATO (Platon) 
  Resp.  Res publica (Państwo)  

PLAUT. Aulus Macius PLAUTUS (Plaut), Miles gloriosus (Żołnierz samochwał); 
przekład: PLAUT, Żołnierz samochwał, w: IDEM, Komedie, przeł. i oprac. 
E. Skwara, t. 1, Warszawa 2002. 

PLIN. Gaius PLINIUS SECUNDUS (Pliniusz Starszy), Naturalis historia (Historia 
naturalna). 

PLIN. IUN. Gaius PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS (Pliniusz Młodszy), Panegyricus (Pane-
giryk) 

PLUT. PLUTARCHUS (Plutarch) 
  An.  Vita Antonii (Żywot Antoniusza) przekład: PLUTARCH 

Z CHERONEI, Antoniusz, w: Żywoty sławnych mężów 
(z Żywotów równoległych), przeł. i oprac. M. Brożek, 
Wrocław 2006, t. 3, s. 439–512. 

PROP. Sextus PROPERTIUS (Propercjusz), Elegiae (Elegie). 

QUINT. Marcus Fabius QUINTILIANUS (Kwintylian) 
  Inst. Institutio oratoria (Kształcenie mówcy). 

SAL. Gaius SALLUSTIUS Crispus (Salustiusz) 
  Cat. De coniuratione Catilinae (Sprzysiężenie Katyliny) prze-

kład: Gajusz SALUSTIUSZ KRYSPUS, Sprzysiężenie Katy-
liny, w: IDEM, Sprzysiężenie Katyliny, Wojna z Jugurtą, 
przeł. i oprac. K. Kumaniecki, Wrocław 2006, s. 1–62. 

  Iug.  Bellum Iugurthinum (Wojna z Jugurtą); przekład: Ga-
jusz SALUSTIUSZ KRYSPUS, Wojna z Jugurtą, ibidem, 
s. 63–188. 

SEN. Lucjusz Annaeus SENECA IUNIOR (Seneka Młodszy) 
  De clem. De clementia (O łagodności); przekład: Lucjusz Anne-

usz SENECA, O łagodności, w: Pisma filozoficzne, przeł. 
i oprac. L. Joachimowicz, Warszawa 1965, t. 2.  
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  De cons. Ad Polybium de consolatione (Do Polibiusza o pocie-
szeniu); przekład: O pocieszeniu do Polibiusza, ibidem, 
t. 1 (Dialogi). 

  De ira  De ira (O gniewie) przekład: O gniewie, ibidem. 
  De ot.  De otio (O bezczynności); przekład: O bezczynności, 

ibidem. 
  De tranq. De tranquilitate animi (O spokojności ducha); prze-

kład: O pokoju ducha, ibidem. 
  Epist.  Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucy-

liusza); przekład: SENEKA, Listy moralne do Lucyliusza, 
przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1998. 

  Her. fur. Hercules furens (Szalejący Herkules) 
  Med.  Medea (Medea); przekład: SENEKA, Medea, przeł. i oprac. 

E. Wesołowska, Poznań 2000. 
  Oed.  Oedipus (Edyp) 
  Phaed. Phaedra (Fedra); przekład: SENEKA, Fedra, przeł. A. Świ-

derkówna, oprac. W. Strzelecki, Wrocław 1959. 

SEN. PS. PSEUDO-SENEKA 
  Oct.  Octavia (Oktawia); przekład: PSEUDO-SENEKA, Oktawia, 

przeł. i oprac. U. Tylicka, E. Wesołowska, Poznań 2000. 

SEN. RHET. Lucius Anneus SENECA MAIOR (Seneka Starszy), Suasoriae (Mowy doradcze). 

SIL. Tiberius Catius Asconius SILIUS Italicus (Syliusz Italikus), Punica (Opo-
wieść o wojnie punickiej) 

STAT. Publius Papinius STATIUS (Stacjusz)  
  Silv.  Silvae (Sylwy); przekład: STACJUSZ, Sylwy, przeł. i oprac. 

M. Brożek, Wrocław 2006. 
  Theb.  Thebais (Tebaida); przekład: Publiusz Papiniusz STAC-

JUSZ, Tebaida. Epopeja bohaterska w dwunastu pieś-
niach, przeł. i oprac. M. Brożek, Kraków 1996. 

SUET. Gaius SUETONIUS Tranquillus (Swetoniusz), De vita XII Caesarum (Żywoty 
dwunastu cesarzy) 

  Aug. Vita Augusti (Żywot Augusta); przekład: Gajusz SWETO-
NIUSZ TRANKWILLUS, Żywoty Cezarów, przeł. i oprac. 
J. Niemirska-Pliszczyńska, t. 1, Wrocław 2004, s. 91–202. 

  Tib. Vita Tiberii (Żywot Tyberiusza); przekład: ibidem, 
s. 203–274. 
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TAC. Publius Cornelius TACITUS (Tacyt) 
  Ann.  Annales (Roczniki)  
  Hist.  Historiae (Dzieje) 

TER. Publius TERENTIUS Afer (Terencjusz) 
  And.  Andria (Dziewczyna z Andros); przekład: TERENCJUSZ, 

Dziewczyna z Andros, w: IDEM, Komedie, t. 1. (Dziew-
czyna z Andros, Za karę, Eunuch), przeł. i oprac. E. Skwa-
ra, Warszawa 2005. 

  Hec.  Hecyra (Teściowa); przekład: TERENCJUSZ, Teściowa, w: 
IDEM, Komedie, t. 2. (Pasożyt Formion, Teściowa, Bra-
cia), przeł. i oprac. E. Skwara, Warszawa 2006. 

  Phor.  Phormio (Formion); przekład: TERENCJUSZ, Pasożyt 
Formion, ibidem. 

VERG. Publius VERGILIUS Maro (Wergiliusz) 
  Aen.  Aeneis (Eneida); przekład: WERGILIUSZ, Eneida, przeł. 

T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1981 (BN II 29). 
  Georg. Georgica (Georgiki); przekład: ibidem. 

 
5. Skróty tytułów ksiąg biblijnych 

Skróty tytułów ksiąg biblijnych podajemy za: Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zbiorowe z inicjatywy benedykty-
nów tynieckich, [Biblia Tysiąclecia], wyd. 5, Poznań 2002. 

Biblia Jakuba Wujka (oznaczona jako WUJEK) cytowana jest według edycji: Biblia, 
to jest księgi Starego i Nowego Testamentu […] na polski język znowu z pilnością 
przełożone […] przez doktora Jakuba Wujka z Wągrowca […], Kraków: Drukarnia 
Łazarzowa, 1599. 

 



 
 
 
 
 

Opis źródeł 
i zasady wydania 

1. Opis źródeł 

A. Wiersz smutny… 

Utwór Walentego Teppera Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego 
Jana Chrzciciela wyrażający, w Akademii Zamojskiej przez uczniów 
szkoły rymotwórskiej r[oku] 1773 miany opuścił zamojską Drukarnię 
Akademicką w Zamościu prawdopodobnie w pierwszych miesiącach 
1774 roku (imprimatur nosi datę 20 stycznia). Druk złożony został 
w formacie 4°, liczy 30 kart: 4 k. A–A4, 26 k. A–G2.  
 Wydawcom znanych jest z autopsji pięć egzemplarzy druku1: 
 1. Egzemplarz Biblioteki Ossolineum, sygn. XVIII–5213–III. 
 2. Egzemplarz Biblioteki im. Zielińskich w Płocku, sygn. XVIII. 1956. 
 3. Dwa egzemplarze Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II, współoprawne w klocku sygn. P. XVIII. 1053, 1059; 
w obu mocno nadpalone dolne rogi kart, uszkodzenia obejmują też 
końcowe fragmenty kolumny tekstu.  
 4. Egzemplarz Biblioteki Kórnickiej, sygn. 110383.  
 Edycja niniejsza oparta została na najlepiej zachowanym egzem-
plarzu ze zbiorów Biblioteki Ossolineum, porównawczo korzystano 
również z pozostałych egzemplarzy.  
 Karta tytułowa: W I E R S Z  S M U T N Y  / SMIERC MĘCZENSKĄ / Świę-
tego / IANA CHRZCICIELA / W Y R A Z A I Ą C Y. / w Akademii Zamoy-
                              

1  W połowie XIX wieku egzemplarz Wiersza smutnego… Teppera odnotowany zo-
stał w katalogu przeznaczonych na sprzedaż zbiorów Biblioteki Odnowskiej w Od-
nowie (obecnie Udnów) Aleksandra Batowskiego („Tepper M.W., Wiersz smutny, 
śmierć męcz. S. Jana etc. Zamość 1774. 4to”). Zob. A. BIELOWSKI, Katalog Biblioteki 
Odnowskiej w przedaż przeznaczonej, Lwów 1852, s. 160, poz. 3640. 



Opis źródeł i zasady wydania 
 

200

ſkiéy / Przez Uczniów / Szkoły Rymotworſkiéy R. 1773 / M I A N Y. / 
[winietka] / w Z A M O S C I U  / w Drukarni Akademickiey Roku Pan-
ſkiego 1774. Reprodukcję strony tytułowej zamieszczono w niniejszej 
edycji na s. 63. 
 Na odwrocie karty tytułowej zamieszczono motta z pism Plutarcha 
i Cycerona. Na k. A2r. pierwszej składki druku, pomiędzy tytułem 
wiersza dedykacyjnego i jego tekstem pozostawiono wolne miejsce 
(około pół stronicy), zapewne na herb adresatki dedykacji. Na końcu 
druku (k. G2r.) puste miejsce pod ostatnimi wersami tekstu (około 2/3 
strony) wypełniono bogatą winietą dekoracyjną typu cul-de-lampe. Na 
k. G2v.: „Imprimatur. Dat[um] Zamoscii Die 20. Ianuarii Anno 1774. 
Laurentius Złoba, canonicus cathedralis Hełmensis et Zamoscensis, 
iudex surrogatus, manu propria”. 

B. Baptistes, sive Calumnia 

Editio princeps tragedii Baptistes, sive Calumnia ogłoszona została dru-
kiem w Londynie w 1577 roku w oficynie Thomasa Vautrolliera w for-
macie 8o. Kolejne wydania (1578, 1579) ukazały się we Frankfurcie 
w oficynie Andrzeja Wocheliusza, a następne w 1604 roku w Witten-
berdze u Wawrzyńca Seuberlicha. Dramat publikowany był wielo-
krotnie, często wchodząc w skład wydań zbiorowych (po raz pierwszy 
już w 16012). 
 Jako podstawę niniejszej edycji przyjęto tekst tragedii zawarty 
w drugim tomie edycji zbiorowej cieszącej się pośród dawnych wydań 
najlepszą opinią badaczy3: Georgii Buchanani Scoti Poetarum sui sae-
culi facile principis, praeceptoris Iacobi, VI Scotorum, primi Angl[orum] 
                              

2  Paraphrasis Psalmorum Davidis poetica authore Georgio Buchanano […]. Additae 
sunt piae precationes singulae singulis Psalmis respondentes. Item, accessere tra-
goediae eiusdem authoris quarum prima Iephtes seu Votum, altera Baptistes sive 
Calumnia inscribitur, Cathalauni (Châlons-sur-Marne) 1601. 

3  P.J. FORD, Preface, w: IDEM, George Buchanan. Prince of Poets, s. VII: „Meanwhile, the 
Opera omnia edited by Thomas Ruddiman (Edinburgh 1715) and the revised version 
with Burman’s additions (Leiden 1725) are the most convenient editions to consult”. 
BERKOWITZ, s. 83 zwraca również uwagę na wyróżniającą się w dobie wczesno-
nowożytnej wartość krytyczną („textual significance”) tej edycji.  
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Regis Opera omnia, historica, chronologica, iuridica, politica, satyrica et 
poetica. Non modo ad unum iam collecta et ad optimorum codicum 
fidem summo studio recognita et ab innumeris paene mendis, quibus 
pleraeque omnes editiones antea scatebatur, castigata et repurgata, sed 
et variis insuper notis aliisque utilissimis additionibus illustrata et auc-
ta, curante Thoma Ruddimanno, A.M., cum indicibus rerum memora-
bilium et praefatione Petri Burmanni, in duos tomos distributa, Lug-
duni Batavorum, apud Ioannem Arnoldum Langerak, 1725. Tragedia 
Baptistes rozpoczyna się na s. 215 osobną kartą tytułową: BAPTISTES / 
SIVE / CALUMNIA, / TRAGOEDIA, / Auctore / GEORGIO BUCHANANO / 
S C O T O. Na s. 217 przedmowa do Jakuba VI Stuarta (GEORGIUS BU-
CHANANUS / JACOBO SEXTO, S C O T O R U M  R E G I / S.P.D. / CUM omnes mei 
libelli… etc.). Tekst dramatu zaczyna się na s. 218 spisem osób. Wy-
pełnia strony 218–252. Reprodukcję strony tytułowej zamieszczono 
w niniejszej edycji na s. 62. 
 Posłużenie się tą edycją — stosunkowo bliską w czasie przekładowi 
Teppera4, a zarazem najnowocześniejszą z dawnych i wyposażoną już 
w aparat krytyczny — pozwoliło uniknąć wielu żmudnych poprawek 
i zmian edytorskich.  

Wydawcy konsultowali swoje decyzje dotyczące transkrypcji z dwie-
ma edycjami tragedii Baptistes pochodzącymi z XX wieku, a miano-
wicie z wymienianymi już pracami Sharatta i Walsha oraz Stevena 
Berkowitza, sugerując się zwłaszcza rozwiązaniami przyjętymi przez 
filologów szkockich, gdyż w krytycznym wydaniu Berkowitza tekst 
transkrybowany jest według zupełnie innych zasad (np. z zachowa-
niem form typu abiicit, coelum czy ligatury &). 

                              
4  Nie ma, niestety, żadnych podstaw do stwierdzenia, z którego wydania tragedii 

mógł korzystać zamojski tłumacz. 
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2. Zasady wydania 

Teksty Baptistes i Wiersza smutnego… publikujemy równolegle: trans-
krypcję tekstu łacińskiego na stronach verso, tekstu polskiego na stro-
nach recto. Rozmieszczenie obu tekstów sygnalizuje czytelnikowi, które 
miejsca tekstu Buchanana zostały oddane przez tłumacza wiernie, które 
zostały opuszczone, a także w których pojawiają się amplifikacje. 
 Zawarte w edycji objaśnienia odnoszą się przede wszystkim do 
tekstu polskiego w konfrontacji z oryginałem, natomiast odniesienia 
do tekstu łacińskiego sygnalizują jedynie najważniejsze similia, przede 
wszystkim antyczne, ale również biblijne, patrystyczne i renesansowe, 
mogące zobrazować kulturę humanistyczną Buchanana. Nieco szerszy 
komentarz do Baptistes dają SHARATT I WALSH, s. 268–294. Nie tylko 
objaśnienia z similiami, lecz także rozległe konteksty ideowe, wersy-
fikacyjne, a nawet ikonograficzne i teatralne przedstawia w swej monu-
mentalnej edycji BERKOWITZ (zob. np. Sources and Parallels: Erasmus, 
s. 173–202; Classical and Neoclassical sources: Diction, Form, Themes, 
s. 203–204; Comedy and the Prologue, s. 205–213, Euripides and Seneca, 
s. 213–223, Sententiae, s. 223–246; ponadto John the Baptist in Art, 
s. 247–250; Meter, s. 251–262; Staging, s. 263–268). 
 Dodane zostały przekłady fragmentów Baptistes pominiętych przez 
Teppera: przedmowa Buchanana do króla Szkocji Jakuba VI oraz w Anek-
sie fragment monologu Malchusa. Ponadto zamieściliśmy w nim współ-
czesne tłumaczenie monologu Jana Chrzciciela (ze względu na jego 
znaczenie jako możliwej inspiracji dla hymnu Jana Kochanowskiego 
„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary…”) oraz dokładne 
przekłady (wierszem białym) wszystkich chórów tragedii Buchanana, 
w celu lepszego uwydatnienia podobieństw i różnic między oryginal-
nymi pieśniami chóru a wersjami Teppera. 
 Cytaty biblijne przytaczamy za Biblią Tysiąclecia (wyd. 5, Poznań 
2002). Jeśli cytat pochodzi z innego przekładu (Biblia Leopolity, Biblia 
Gdańska, Biblia Wujka), każdorazowo ten fakt sygnalizujemy. Cytaty 
łacińskie z Wulgaty według wydania: Biblia Sacra iuxta vulgatam 
editionem. Editio quinta, wyd. i oprac. R. Weber, R. Gryson, Stuttgart 
1983.  
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3. Zasady transkrypcji 
 
A. Tekst polski 
W transkrypcji Wiersza smutnego… nawiązujemy do zasad stosowa-
nych w edytorstwie tekstów dawnych, powstałych przed połową XVIII 
wieku, choć wedle kryteriów tradycyjnej periodyzacji historyczno-
literackiej opublikowany w 1774 roku dramat Teppera nie zalicza się 
już do tzw. literatury staropolskiej. Wiadomo wszakże, że w zakresie 
właściwości językowych polszczyzny literackiej granica połowy XVIII 
wieku ma charakter jedynie umowny.  

Układ tekstu i interpunkcja 
Zachowujemy układ tekstu druku, uwydatniający typograficznie dy-
stychiczny charakter wiersza. Interpunkcję uwspółcześniamy zgodnie 
z kryterium logiczno-semantycznym, starając się również uwzględniać 
retoryczne sygnały głosowej realizacji tekstu. Wprowadzamy osobną 
numerację wersów dla wiersza dedykacyjnego (do Antoniny Niemi-
ryczowej) oraz tekstu Wiersza smutnego… Uwagi sceniczne (dida-
skalia) dodane przez Teppera podajemy w nawiasach; jeśli w druku 
występują one w formie przypisów dolnych, przenosimy je w odpo-
wiednie miejsce tekstu.  

Pisownia łączna i rozdzielna 
Modernizujemy łączną i rozdzielną pisownię wyrazów. Wprowadzamy 
łączną pisownię by najmniej → bynajmniej, co raz → coraz, do tych czas 
→ dotychczas, na ten czas → natenczas, przed się wziąć → przedsięwziąć, 
w krótce → wkrótce, w ten czas → wtenczas, w oka mgnieniu → w oka-
mgnieniu. Zapis łączny w druku niewczas (w znaczeniu ‘nie w porę’) 
transkrybujemy jako nie w czas, zapis ladajaki jako lada jaki. Wy-
krzyknik prze Bóg oddajemy jako przebóg. Pozostawiamy łączny zapis 
potym w znaczeniu przysłówkowym. Wyrażenie nie masz (w znacze-
niu ‘non est’, ‘nie istnieje’, ‘nie ma’) transkrybujemy zgodnie z prze-
ważającym w druku zapisem rozdzielnym oraz z dotychczasowym uzu-
sem edytorskim jako nie masz (a nie jako bardziej precyzyjne z języko-
znawczego punktu widzenia nie ma-ż). Tam, gdzie łączna pisownia 
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partykuły li oraz cząstek ruchomych -ż, -że mogłaby zmieniać lub 
zacierać znaczenie wyrazu, stosujemy dywiz: czy-li, ma-ż, mam-li, 
rzecz-ci, tak-że. Dywizem sygnalizujemy również ruchomą końcówkę 
osobową w zapisie której-em.  

Pisownia wielkich i małych liter 
Uwspółcześniamy pisownię wielkich i małych liter. Pisownię wielką 
literą zachowujemy w nazwach, określeniach i zaimkach odnoszących 
się do Boga i Jana Chrzciciela (Bóg, Chrzciciel, Pan, Prawda, Sędzia, 
Boski), a także w zaimkach odnoszących się do adresatki wiersza dedy-
kacyjnego. Zaimki odnoszące się do innych postaci dramatu (Herod, 
Królowa, Królewna) piszemy małą literą. Majuskułę stosujemy rów-
nież w nazwie Zakon — Stare Przymierze, w odróżnieniu od słowa 
zakon — stan kapłański (faryzeusze).  

Samogłoski i, y  
Zmodernizowano pisownię liter i, y. Litery i, y pełniące funkcję dzi-
siejszego j oddajemy przez jotę, np. day → daj, iest → jest, naymniey → 
najmniej, oyciec → ojciec, swoie → swoje, wzaiem → wzajem.  

Samogłoska pochylona e (é) 
Nie zachowujemy występującego w druku sporadycznie oznaczenia 
pochylenia samogłoski e.  

Bez sygnalizacji rozwijamy ścieśnione -y do -ej w końcówkach do-
pełniacza liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników rodzaju 
żeńskiego: Niemiryczowy → Niemiryczowej, oboźny → oboźnej, uprzej-
my → uprzejmej, zachowując jednak końcówkę -y w dopełniaczu 
rzeczownika królowy (królowej), tworzącego pary rymowe z wyrazami 
głowy, gotowy, nowy, zmowy. Utrzymujemy podwyższoną formę arty-
kulacji samogłoski e w czasownikach kryśli, okryśli, współtworzących 
pary rymowe ze słowem myśli, ścieśnioną końcówkę czasownika powi 
(= powie), rymującego się z rzeczownikiem ludowi, a także w l.mn. 
rzeczownika nocy (= noce). 
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Samogłoska pochylona o (ó) oraz samogłoska u 
Zachowujemy występujące w druku (choć niekonsekwentnie) kresko-
wanie o pochylonego, z wyjątkiem par rymowych: ktory // zbiory, 
pozory // dwory, katownie // rownie, kosztowna // rowna, można // 
prożna, słowie // odmowię, spory // gory. Tam, gdzie druk nie oznacza 
pochylenia samogłoski o, wprowadzamy kreskowane ó zgodnie z dzi-
siejszą pisownią, likwidując równocześnie występujące w druku zbęd-
ne kreskowanie o (np. nie móżecie). Przeważającą w druku pisownię 
Heród wyrównujemy do występującej tu również postaci Herod, 
a zapis obówie transkrybujemy jako obuwie. 

Samogłoski nosowe ą, ę 
Bez sygnalizacji normalizujemy występujące nagminnie w druku, a wy-
nikające zapewne z niestaranności zecera, niekonsekwencje w oznacza-
niu nosowości samogłoski ę (np. mie, mnię, plemie, przystąpie, świętny, 
ujeli, wzieła, zgineła), jeżeli jednak brak oznaczenia nosowości lub jej 
obecność zmienia znaczenie wyrazu (część / cześć, te / tę), emendację 
odnotowujemy w aparacie. Zachowujemy oznaczaną konsekwentnie 
nosowość w partykule przecięż (poprawiając jednorazowy zapis przecie 
na przecię) oraz w czasowniku mięszać. Beznosówkowe zapisy roz-
wiozły, rozwiozłość transkrybujemy jako rozwiązły, rozwiązłość. 

Oboczności samogłoskowe e || а, e || o, ę || ą 
Utrzymujemy dawną repartycję samogłosek nosowych, np. piątnują 
(dziś: piętnują), puszczą (dziś: puszczę), więżą (dziś: wiążą), wolą (dziś: 
wolę), twę władzą (dziś: twą władzę). Zachowano oboczność samo-
głoskową e || a w przymiotniku faryzajski // faryzejski. Nietypową for-
mę przymiotnika cudno w wersie 866: „Witaj, cudno narodu ozdobo” 
transkrybujemy jako cudna. 

Głoska j 
W nazwach własnych obcego pochodzenia grupy -ia, -ie transkrybu-
jemy zgodnie z dawną wymową jako -ija, -ije (Archijasz, Elijasz, Ga-
malijel). Utrzymujemy dawne formy czasownika wynidą oraz przy-
słówka najprzód. 
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Spółgłoski s, ś, sz 
Występujące w druku długie s (ſ) oddajemy zgodnie z dzisiejszą pisow-
nią jako s lub ś. Utrzymujemy jednak zapisy sprosny i szerść, zacho-
wujemy również miękkość w czasowniku przyśli (w parze rymowej 
z myśli). Zapis szprzeczka transkrybujemy jako sprzeczka. 

Spółgłoski z, ż, ź 
Nagminnie mieszane przez zecera litery z, ż i ź transkrybujemy 
zgodnie z dzisiejszą pisownią, np jeźeli → jeżeli, pożno → późno, ze → że, 
ża → za, źycie → życie. Dominujący w druku zapis jeżli modernizujemy 
zgodnie z występującym jednokrotnie (w. 243) zapisem jeśli. Zachowu-
jemy zapisy draźni, rozdraźni w parach rymowych; parę rymową 
bojażni // drażni (w. 307–308) transkrybujemy jako bojaźni // draźni. 
Wahania próżny / próźny / prózny sprowadzamy do postaci próżny, 
a zapis zwyciężca do postaci zwycięzca. 

Spółgłoski l, ł 
Bez sygnalizacji modernizujemy chwiejną w druku pisownię spółgło-
sek l i ł, jeśli jednak emendacja zmienia znaczenie wyrazu (np. siłą → 
silą), odnotowujemy ją w aparacie. 

Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne 
Zgodnie z dzisiejszą ortografią normalizujemy pisownię spółgłosek 
dźwięcznych i bezdźwięcznych, np. bydź → być, niesworny → niesforny, 
prętki → prędki, proźba → prośba, rospusta → rozpusta, ścieszki → 
ścieżki, zchodzić → schodzić, zkąd → skąd. 

Zjawiska spółgłoskowe 
Likwidujemy uproszczenie grupy spółgłoskowej w wyrazie krasomó-
stwo, transkrybując go jako krasomówstwo. Zachowujemy dawną pi-
sownię grupy śr w wyrazach śrzodek, pośrzodek, wpośrzód. Konsek-
wentny w druku zapis rządzca sprowadzono do postaci rządca, nato-
miast jednorazowy zapis zwodzca transkrybowano jako zwodźca. Bez 
ingerencji pozostawiono archaiczne formy nadgroda, nadgrodzić, pod-
chlebstwo, podchlebny. Zachowano oboczność w zapisie rzeczownika 
sumienie / sumnienie. 
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Fleksja 
Pozostawiamy dawne końcówki fleksyjne rzeczowników l.mn. r.m. 
i r.n. w narzędniku i miejscowniku: berły (= berłami), kapłany (= ka-
płanami), książęty (= książętami), następcy (= następcami), słowy (= sło-
wami), stany (= stanami), usty (= ustami), a także dawne końcówki 
dopełniacza rzeczowników r.m i r.ż.: morderce (= morderców), ziemie 
(= ziemi), żądze (= żądzy), respektujemy również oboczność formy do-
pełniacza krwie / krwi. Zachowujemy regularnie występujące w druku 
rozszerzenie artykulacyjne samogłosek i, y przed spółgłoską nosową m 
w czasownikach 1.os. l.mn. czasu teraźniejszego, np. musiemy, patrzemy, 
ponosiemy, słodziemy, słyszemy, a także w narzędniku i miejscowniku 
odmiany przymiotnikowej i zaimkowej, np. Boskiemi, nowemi, złemi, 
mojemi, któremi, temi. Pozostawiamy bez ingerencji męskie końcówki 
w czasownikach r.ż. i r.n. l.mn. czasu przeszłego: robili, wykroczyli 
(w. 1293–1294) oraz żyli (w. 179).  

Pisownia wyrazów obcego pochodzenia 
Imiona obcego pochodzenia: Archiasz, Gamaliel, Eliasz transkrybu-
jemy zgodnie z ich staropolską wymową: Archijasz, Elijasz, Gamalijel. 
Występujący w druku zapis imienia Iudyth oddajemy jako Judyt. Za-
pisy xiążęty i xiążęcy transkrybujemy jako książęty i książęcy.  

Rozwiązywanie skrótów 
Typowe skróty rozwijamy w nawiasach prostokątnych: r. — r[oku], 
s.— ś[więty], I.P — J[aśnie] P[ani], W. Imć P. — W[ielmożny] J[ego] 
M[iłoś]ć P[an]. W ten sam sposób oznaczamy rozwinięcie skrótowego 
zapisu na odwrocie karty tytułowej: „za Arch. wier.” → „za Arch[ija-
szem] wier[szopisem]” oraz inicjałów imion Teppera pod wierszem 
dedykacyjnym: M.W. — M[aciej] W[alenty].  

B. Tekst łaciński 

Transkrypcję tekstu Baptistes opracowano zgodnie z zasadami sto-
sowanymi najczęściej we współczesnych edycjach utworów nowo-
łacińskich. Pisownię dostosowano zatem do normy proponowanej 
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przez Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1–5, Warszawa 
1959–1979. Oznacza to następujące ingerencje w zapis zastosowany 
w podstawie. 
 Pominięto dierezy, np. Poëtarum → Poetarum; Aër → Aer. Bez 
zaznaczania rozwinięto ligaturę & do zapisu et. Bez adnotacji roz-
wiązano skróty imion i innych określeń występujących postaci, jak np. 
C. → CHORUS, M. → MALCHUS, R. → REGINA. Ponieważ na początku 
poszczególnych scen w druku nie występują określenia osób wypo-
wiadających pierwszą kwestię (domyślnie jest to pierwsza osoba wy-
mieniona w spisie postaci występujących w danej scenie), wprowa-
dzono te imiona i umieszczono je w nawiasach prostokątnych, np. 
[HERODES], [MALCHUS]. 
 Pominięto w transkrypcji długie s (ſ ), które oddano konsekwentnie 
jako s (ſemper → semper, urſus → ursus); zrezygnowano również z j, 
które oddano jako i (np. Joannes → Ioannes, pejus → peius). 
 Zrezygnowano z niektórych zastosowanych w druku wielkich liter 
rozpoczynających wyrazy (np. Rabini → rabini; Phariseae → phariseae). 
W dyftongach rozpoczynających wyrazy pisane wielką literą wyróż-
niono tylko pierwszą z liter (np. AEtnaeis → Aetnaeis). Zachowano 
wielkie litery rozpoczynające wyraz Deus. 
 Zachowano figury zastosowane ze względów metrycznych, np. 
epentezę rettulit. 
 Dostosowano pisownię następujących wyrazów i form: abjicit → 
abicit; absynthio → absinthio; caetera, caeteris, caeteros → cetera, ceteris, 
ceteros; caussa, caussis → causa, causis; coelestia, coelestis, coeli, coeli-
colas, coeligenam, coelo, coelum, coelites → caelestia, caelestis, caeli, cae-
licolas, caeligenam, caelum, caelo, caelites; contemtor → contemptor; 
cunque → cumque; exul → exsul; foeminae, foeminam → feminae, femi-
nam; foeta → feta; isthaec → istaec; lacrymae, lacrymas, lacrymis, lacry-
mo → lacrimae, lacrimas, lacrimis, lacrimo; lethale, → letale; mentha → 
menta; nuncius → nuntius; nunquam → numquam; nunquid → num-
quid; objiciam → obiciam; olympo → Olympo; pene → paene, praelium → 
proelium; quacunque → quacumque; qualecunque → qualecumque; 
quantum libet → quantumlibet, quicunque, quodcunque → quicumque, 
quodcumque; rejicit → reicit; secli, secula, seculi → saecli, saecula, sae-
culi; subjici → subici; tanquam → tamquam; utrinque → utrimque.  



Opis źródeł i zasady wydania 
 

209

 Zapis conditio w sensie ‘stan, położenie’ (np. conditio regum) 
zmieniono na condicio. Zachowano formę quum. 
 Zgodnie z obraną podstawą wydania i edycjami współczesnymi 
wers 4. tragedii Baptistes ma postać: „Posset, liquentes nunc in undas 
dum fluit”; wczesne wydania tragedii mają tu: „Posset, liquentes nunc 
in aquas dum fluit”. 
 Interpunkcja została zmodernizowana; starano się, aby mogła słu-
żyć pomocą w odczytaniu sensu tekstu. 

4. Aparat krytyczny 

w. 2 w podobieństwie — popr. wyd.; w podoństwie — bł. dr. 
w. 28 Silą — popr. wyd.; siłą — bł. dr.  
w. 37 szacownicy — popr. wyd.; szaconwicy — bł. dr. 
w. 42 zaś — popr. wyd.; żeś — bł. dr. 
w. 373 oszczerca — popr. wyd.; oszczreca — bł. dr. 
przed w. 418 Królowa — popr. wyd.; Kolowa — bł. dr. 
w. 498 Zbawiennej — popr. wyd.; Zwiennej — bł. dr. 
w. 575 karki — popr. wyd.; karkl — bł. dr. 
w. 661 w różnych — popr. wyd.; w wróżnych — bł. dr. 
w. 881 sprawie — popr. wyd.; sprawe — bł. dr. 
w. 1006 losy — popr. wyd.; sosy — bł. dr. 
w. 1145 zakamieniały — popr. wyd.; zakamiały — bł. dr. (lipometria) 
w. 1339 Jan — popr. wyd.; Jak — bł. dr. 
w. 1382 jest — popr. wyd.; test — bł. dr. 





 
 
 
 
 

Objaśnienia 

Baptistes, sive Calumnia 

Praefatio 
Przesłanie tej przedmowy zgodne jest z duchem Institutio principis 
Christiani Erazma. BERKOWITZ, s. 177 zwraca zwłaszcza uwagę na pod-
kreśloną tam egzemplaryczność królewskich żywotów: czyny dobrych 
i szlachetnych władców pociągają ku cnocie, lecz podobną funkcję 
pełnią też odrażające postępki złych, a nawet czyny najgorszych wład-
ców niekiedy bardziej zapalają do cnoty niż najlepszych i przeciętnych 
(„pessimorum Principum exempla nonnumquam magis accendunt ad 
virtutem, quam optimorum aut mediocrium”) — tym sposobem to, co 
nie podoba się historykom, przekształca się w przykład zachęcający do 
słusznego postępowania („quidquid obvium fuerit in historiographis, 
vertatur in exemplum recte agendi”; cf. ERASMUS, Institutio principis 
Christiani 2, 19 (ASD IV 1, s. 181). 

Iacobo Sexto — koronowany w 1567 roku na króla Szkocji Jakub Stuart 
(1566–1625), którego nauczycielem został Buchanan, por. wstęp, s. 11. 
W 1576 roku miał dziesięć lat; w 1603 roku został królem Anglii jako Jakub I. 

a vulgari fabularum scaenicarum consuetudine — od przyzwyczajenia do 
rodzimych sztuk teatralnych, tj. zwłaszcza moralitetów, zob. wstęp, s. 13. 

ut mature odisse incipias —  cf. ERASMUS, Institutio principis Christia-
ni, 1,56: „curabit igitur qui Principem instituit, nominum etiam ipso-
rum odium instillare futuro Principi, tyrannidis ac dominii” (ASD IV 1, 
s. 154). 

Deus … tibi bene facere ex consuetudine in naturam vertat — cf. 
SAL. Iug. 85: „mihi, qui omnem aetatem in optimis artibus egi, bene 
facere iam ex consuetudine in naturam vertit” (wypowiedź Mariusza). 
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Baptistes 

[Tytuł]  
Baptistes — w tekście sztuki występują dwie formy tego przydomka, 
oznaczającego Jana Chrzciciela: grecka forma Baptistes (βαπτιστής) 
występująca w Nowym Testamencie oraz łacińska Baptista znana 
z Wulgaty. Buchanan używał obu wariantów w zależności od tego, który 
był odpowiedniejszy ze względów metrycznych, natomiast forma Bapti-
stes w tytule być może została zastosowana dla humanistycznej elegancji. 

[Prolog] — zdaniem Sharatta i Walsha prolog został dopisany do sztuki 
dopiero przed publikacją i nosi ślady reakcji Buchanana na odbiór przed-
stawienia. Wzorowany jest na prologach komedii Terencjusza, które 
mają charakter metaliteracki, służą polemice z krytykami i zjednaniu 
życzliwości publiczności (por. A. GRZYBOWSKA, Retoryka w prologach 
Terencjusza, „Nowy Filomata” 15 (2011), z. 2, s. 179–199; autorka najnow-
szej polskiej monografii twórczości komediowej Terencjusza również 
poświęca nieco uwagi polemikom zawartym w prologach, zob. E. SKWA-
RA, Komedia według Terencjusza, Toruń–Warszawa 2016, s. 40–49). 
SHARATT I WALSH wskazują zwłaszcza na TER. Phor. 32 nn. 

w. 1 Protea — Jak zauważają SHARATT I WALSH, na obraz morskiego 
bożka w prologu składają się głównie motywy z OV. Met. 8,730 nn. 
oraz z VERG. Georg. 4,438 nn. Szerzej zob. komentarz do w. 1 tekstu pol.  

w. 4 liquentes … undas — cf. VERG. Georg. 4,442: „fluviumque liquentem”. 

w. 5 rugit leo — cf. Ap 10,3: „Et clamavit voce magna, ut rugit leo”; Am 
3,8: „Leo rugiit, quis non timebit?”. 

w. 7 rerum … miracula — cf. VERG. Georg. 4,441: „omnia transformat 
sese in miracula rerum”. 

w. 13 calumniis — kalumnia w kontekście polityczno-religijnym jest klu-
czowym problemem utworu, jednak w Prologu Buchanan koncentruje się 
na reakcji krytyków, którzy zawsze muszą mieć dziełu coś do zarzucenia.  
w. 23 somno dediti — cf. SAL. Cat. 2,8: „mortales dediti ventri atque 
somno”. 
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w. 27 Lyncea — przymiotnik lynceus znaczy ‘rysi’ (zwykle w odnie-
sieniu do bystrego wzroku); wielka litera może tu sugerować aluzję do 
bystrego Argonauty Linkeusa (Lynceus); cf. HOR. Epist. 1,1,28: „non 
possis oculo quantum contendere Lynceus”. 

w. 30 severa supercilia — cf. Ov. Trist. 2,309. 

w. 32 aestimator candidus — cf. SEN. RHET. 6,22: „ut est natura candi-
dissimus omnium magnorum ingeniorum aestimator”. 

w. 31 vultus tetrici —  cf. ERASMUS, Christiani matrimonii institutio, 
ASD V 6, s. 238: „quo modo potest illas tetrico vultu obtueri?”. 

w. 38 interpolem — przymiotnik interpolis odnosi się do czegoś od-
świeżonego, przerobionego, cf. PLIN. 19,2,8: „mutatur ars cottidie, 
totiens interpolis”. 

w. 91 terga opertus pellibus — cf. ERASMUS, Adagia, 2201: Sileni Alcibia-
dis, ASD II 5, s. 164: „Huiusmodi quondam Sileni fuere prophetae, 
exsules, errantes, in solitudinibus cum feris exigentes vitam, vili holu-
sculo victitantes, ovium et caprarum amicti pellibus […]. Huiusmodi 
Silenus fuit Ioannes Baptista, qui camelorum tectus pilis, zona cinctus 
pellicea, longe regum purpuras ac gemmas vicit, locustis vescens prin-
cipum omnium delitias superavit” („Kiedyś takimi Sylenami byli pro-
rocy, wygnańcy, tułacze, pędzący życie na odludziu ze zwierzętami, 
żywiący się nędzną jarzynką, odziani w skóry owiec i kóz […]. Takim 
Sylenem był Jan Chrzciciel, który, odziany w sierść wielbłądzią, prze-
pasany skórzanym pasem, dalece wyprzedził purpurę i klejnoty kró-
lów, a żywiąc się szarańczą, wzniósł się ponad delicje wszelkich wład-
ców”. To Erazmiańskie zestawienie losu ascetycznego proroka z dolą 
królów i książąt uwypukla kontrast między Janem Chrzcicielem a He-
rodem jako bohaterami tragedii Baptistes. 

w. 101 ritibus — słownicwo (jak zauważają SHARATT I WALSH) na-
wiązujące do atmosfery XVI-wiecznej dyskusji religijnej dotyczącej 
m.in. liturgii i sakramentów i charakterystyczne dla XVI-wiecznego 
pisarstwa antyreformacyjnego. 

w. 126 sectas novas novosque ritus — ut supra. 
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w. 154 parentum stemmata — cf. IUV. Sat. 8,1: „stemmata quid faciunt?”. 

w. 158 templo — cf. 1 Kor 6,19: „an nescitis quoniam membra vestra 
templum sunt Spiritus Sancti?”. 

w. 166 iuvenis furentis — SHARATT I WALSH widzą tu nawiązanie do 
postrzegania (przez hierarchów Kościoła katolickiego) działaczy ruchu 
reformacyjnego, których figurą jest św. Jan Chrzciciel, jako „młodych 
wartogłowów” naruszających ustalony porządek. Z kolei BERKOWITZ 
(s. 200) podkreśla swoisty paradoks, że Jan w swej młodości jest bar-
dziej „oryginalny” (prawdziwy i bliższy początkom), a zatem w pew-
nym sensie „starszy” niż ci, którzy mają wiedzę pochodzącą z wieku 
i doświadczenia. 

w. 181 crudelitas — w proteście Gamaliela przeciwko przemocy i okru-
cieństwu SHARATT I WALSH dostrzegają reminiscencje postaw takich 
humanistów, jak Erazm, Thomas More, John Colet czy François 
Rabelais. 

w. 213 divinus … spiritus — cf. Hi 33,4: „Spiritus Dei fecit me”. 

w. 215 apud vos — liczba mnoga, według SHARATTA I WALSHA, suge-
ruje, że Malchus ma na myśli Sanhedryn, którego członkiem jest Ga-
maliel, i liczy na jego interwencję w sprawie Jana. 

w. 219 mentis aciem — analogiczne wyrażenie PLAT. Resp. 7,533d; por. 
też CIC. De orat. 2, 160; CIC. De nat. 2,39 („aciem mentis”); takie lub 
podobne sformułowanie (oculus mentis, oculus cordis) częste u Ojców 
Kościoła, zwł. Augustyna, Ambrożego, Grzegorza Wielkiego. Por. 
F. VAN FLETEREN, Acies mentis, w: Augustine through the Ages. An 
Encyclopedia, oprac. A.D. Fitzgerald, Cambridge 1999, s. 5–6. 

w. 220 auremque … obstruit — cf. VERG. Aen. 4,440: „placidasque viri 
deus obstruit auris”. 

w. 221 incensus ira — wyrażenie dość częste w języku łacińskim, cf. e.g. 
CIC. De nat. 2,11; LIV. 2,13,7 ; w innych konstrukcjach gramatycznych 
cf. SEN. PS. Oct. 264: „incendit ira principis pectustruci caedem in ne-
fandam”; CIC. Mil. 21,56: „in quos incensos ira vitamque domini de-
sperantes…”.  
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w. 249 consilia clam concoqui — cf. LIV. 40,11,2: „clandestina concocta 
sunt consilia”. 

w. 257 delatoribus — SHARATT I WALSH zwracają uwagę, że problem 
donosicielstwa jest silnie obecny u historyków dynastii julijsko-klau-
dyjskiej (Piniusz, Tacyt) oraz czasów panowania Domicjana; niechęć 
Trajana do takich praktyk bardzo się przysłużyła popularności tego 
cesarza. 

w. 261 qui fideliter monet… — BERKOWITZ (s. 506) widzi tu topos 
niedocenionego dobrego doradcy, występujący m.in. w Utopii Tho-
masa More’a. 

w. 275 prodigus … sanguinis — cf. OV. Am. 3,9,64: „sanguinis atque 
animae prodigus”. 

w. 290 unicum … specimen — cf. TAC. Ann. 3,4: „unicum antiquitatis 
specimen”. 

w. 291–292 aestuat … iras — cf. VERG. Aen. 9,798: „mens exaestuat 
ira”. Podobnie OV. Met. 6,623, 13,559; STAT. Theb. 11,297; ponadto cf. 
VERG. Aen. 12,666–668 : „Turnus et obtutu tacito stetit; aestuat ingens 
/ uno in corde pudor mixtoque insania luctu / et furiis agitatus amor et 
conscia virtus”. 

w. 293–296 Qualis Aetneis … Flamma Vesevum — SHARATT I WALSH 
dostrzegają w przywołaniu Etny i Wezuwiusza silne konteksty Sene-
cjańskie (wulkany te często wspominane były w Quaestiones naturales 
oraz w listach, a także w tragediach, cf. SEN. Phaed. 101–103: „alitur et 
crescit malum / et ardet intus qualis Aetnaeo vapor / exundat antro”.  

w. 296 Vesevum — SHARATT I WALSH przywołują tę formę w STAT. Silv. 
4,8,5; BERKOWITZ zwraca uwagę na BOETH. Cons. Phil. I, M. IV,6: 
„Torquet fumificos Vesevus ignes”. Warto przywołać ten passus, gdyż 
niebawem po wzmiance o zdradnym Wezuwiuszu, który „miota srogie 
płomienie”, mowa jest o bezsilnych, szalejących tyranach, w. 11–12: 
„Quid tantum miseri feros tyrannos / Mirantur sine viribus furentes”; 
przekład: „Więc cóż wy, biedni, srogich wielbicie tyranów, / Którzy 
szaleją, żadnych sił nie mając”.  
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w. 297 caecus furor — cf. HOR. Epist. 7,13: „furorne caecus an rapit vis 
acrior […]?”; SEN. Oed. 582: „caecus Furor”. 

w. 306 blandis … venenis — cf. STAT. Silv. 3,2,119: „blando […] mersa 
veneno”. 

w. 308 pectoris aulam — SHARATT I WALSH zwracają uwagę na częste 
występowanie tej metafory w literaturze patrystycznej, podając jeden 
przykład z kazania Leona I (Sermo 19,1); wyrażenie to pojawia się m.in. 
u Piotra Chryzologa, Sermo 15,4, w: PETR. CHRYS., s. 95: „aulam pecto-
ris humani”. Jest to również zwrot utarty w różnego rodzaju literaturze 
średniowiecznej i wczesnonowożytnej; występuje też w innych utwo-
rach Buchanana (np. w epigramacie De Amore).  

w. 310–312 quae … reliquit ultima terras — Astrea (Dike, Iustitia), cór-
ka tytana Astreusa, opuściła ziemię w wieku żelaznym; cf. OV. Met. 
1,149–150: „victa iacet pietas, et virgo caede madentis / ultima caele-
stum terras Astraea reliquit”.  

w. 316 penetrale mentis — SHARATT I WALSH wskazują na wykład 
Ewangelii św. Łukasza Ambrożego 1,5,105, lecz metafora ta występuje 
także np. u Piotra Chryzologa, Sermo 15,4, PETR. CHRYS., s. 95: „ad pe-
netrale mentis”.  

w. 318 ferens soporem — cf. LUC. 9,701: „aspida somniferam”. 

w. 321 latebrisque nigris — cf. J.B. MANTUANUS, De calamitatibus tem-
porum, Argentorati 1502, k. LL3v.: „nigris / speluncae latebris”. 

w. 322 Caucasus — cf. VERG. Aen. 4,366–367: „sed duris genuit de cau-
tibus horrens / Caucasus, Hyrcanaeque admorunt ubera tigres”. 

w. 323–324 tigris rabies … feritas leaenae — cf. VERG. Georg. 2,151–152: 
„at rabidae tigres absunt et saeva leonum / semina”. 

w. 327–329 basiliscus … aspis — jak zauważają SHARATT I WALSH 
(s. 276), połączenie to przywodzi na myśl Ps 90,13: „super aspidem et 
basiliscum ambulabis”. O bazyliszku zabijającym oddechem zob. PLIN. 
29,66; por. też ibidem 1,8 i 8,78. 
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w. 329–330 caudae … uncae … telo — cf. OV. Met. 15,371: „Scorpius 
exibit caudaque minabitur unca”. 

w. 330 lacrimisque fictis — motyw „krokodylich łez” wprowadził do 
literatury Asteriusz z Amazji (ok. 350 — ok. 410); cf. PHOT. 503a. 
W Adagiach Erazma (Crocodili lachrymae, 1360, ASD II 3, s. 372) bez 
podania źródła.  

w. 332–333 Phariaeque fallax / Ludus hyaenae — cf. PLIN. 8,105. Hiena 
miała jakoby zmieniać płeć raz do roku. Phariae — „faryjskiej”, tj. 
egipskiej, od wyspy Faros u wybrzeży Egiptu.  

w. 335 stola fimbriata — cf. Mt 23,5: „dilatant enim phylacteria sua et ma-
gnificant fimbrias”. Faryzeusze nosili szaty obszyte licznymi frędzlami. 

w. 336 in panno tenui — cf. IUV. Sat. 7,145: „rara in tenui facundia panno”. 

w. 339 insanosque fori tumultos — cf. VERG. Georg. 2,502: „insanumque 
forum”. 

w. 340 popularis aurae — cf. HOR. Carm. 3,2,20: „arbitrio popularis 
aurae”. 

w. 363 gramineum torum — cf. OV. Fast. 1,402: „gramine vestitis accu-
buere toris”; AUS. Ep. 2,15: „gramineos nunc frango toros”; IUVENCUS 
3,84: „gramineisque toris”.  

w. 387 lugubri … ardere bello — cf. HOR. Carm. 2,1,33–34: „flumina 
lugubris ignara belli”. 

w. 391 frena legum — cf. LUC. 2,145–146: „tum data libertas odiis reso-
lutaque legum / frenis ira ruit”. 

w. 445 Et patria et altrix et parens eadem mihi vobisque terra eat — cf. 
CIC. Flacc. 26: „eorum eadem terra parens, altrix, patria dicatur”. 

w. 515 Parere populos regibus, reges Deo — cf. HOR. Carm. 3,1,5–6: „regum 
timendorum in proprios greges, / reges in ipsos imperium est Iovis”. 
Buchanan powtórzył tę Horacjańską frazę w swej Paraphrasis psalmo-
rum na początku psalmu 82, ze znaczącą zmianą Iovis na Iovae (Jahwe). 

w. 545 Ipse mihi sum proximus — cf. TER. And. 636. 
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w. 552 serpere malum — SHARATT I WALSH zwracają uwagę na wystę-
powanie tego zwrotu u Cycerona i Liwiusza, zwłaszcza w połączeniu 
z longius (CIC.) lub latius (LIV.); cf. e.g. CIC. De orat. 3,94: „ne longius id 
serperet”; CIC. Verr. 2,3,177: „serpit illud insitum in natura malum”; LIV. 
28,15: „ne latius inclinatis semel ad defectionem animis serperet res”. 

w. 574 trepidant … nutum — cf. IUV. Sat. 13,223–224: „hi sunt qui 
trepidant et ad omnia fulgura pallent, / cum tonat, exanimes primo 
quoque murmure caeli”. 

w. 575 caelum … ignibus aptum — cf. VERG. Aen. 11,202: „caelum stellis 
fulgentibus aptum”.  

w. 577 Tumidum refluis aestibus aequor — cf. OV. Met. 14,544: „tumi-
dum subitis concussibus aequor”. 

w. 594 duce et auspice — cf. HOR. Carm. 1,7,27: „duce et auspice 
Teucro”. 

w. 598 fabula … hosti — cf. Pwt 28,37 : „et eris perditus in proverbium 
ac fabulam omnibus populis ad quos te introduxerit Dominus”; TER. 
Hec. 620–621: „nos iam fabulae / sumus”. 

w. 611–612 Te viderunt … currus — cf. Wj 14,15–31. 

w. 613 vatis fatidici — cf. VERG. Aen. 8,340: „vatis fatidicae”; OV. Met. 
3,348: „fatidicus vates”. 

w. 613–616 Qualem … campis — cf. 2 Krl 6,8–23.  

w. 614 oculis apertis — cf. 2 Krl 6,17: „et aperuit Dominus oculos pueri 
et vidit”. 

w. 615 igniferis … quadrigis — cf. SEN. Med. 34: „ignifera loris tribue 
moderari iuga”. 

w. 617 caligine … erroris — cf. CIC. Tusc. 5,6: „error et haec indoc-
torum animis offusa caligo”. 

w. 622 rutilae … flammae — cf. OV. Fast. 3,285–286: „ecce deum geni-
tor rutilas per nubila flammas / spargit”. 
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w. 627 opes honores — cf. IUV. Sat. 10,104–107: „nam qui nimios opta-
bat honores / et nimias poscebat opes, numerosa parabat / excelsae 
turris tabulata, unde altior esset /casus et impulsae praeceps immane 
ruinae”. 

w. 686 machinas — cf. PLAUT. Mil. 813: „quantas moveo machinas!”. 

w. 695 O magne …arbiter — cf. SEN. Her. fur. 205: „O magne Olympi 
rector et mundi arbiter”.  

w. 703 pruinis vestit albicantibus — cf. HOR. Carm. 1,4,4: „nec prata 
canis albicant pruinis”. 

w. 705 mare reciprocat vices — cf. SIL. 15,226: „refluusque reciprocat 
aestus”. 

w. 739–740 Decimatis … menta, ruta et allium — cf. Łk 12,42: „Sed vae 
vobis Pharisaeis quia decimatis mentam et rutam et omne holus”. Do-
dane rośliny pochodzą z PLIN. 19–22. 

w. 743 sanctioris orbita / monstranda vitae — cf. IUV. Sat. 14,37: „veteris 
… orbita culpae”. 

w. 748 deglubitis — cf. SUET. Tib. 32: „Praesidibus onerandas tributo 
provincias suadentibus rescripsit boni pastoris esse tondere pecus, non 
deglubere.” Jak zauważają SHARATT I WALSH, jeszcze bardziej uderza-
jące konwergencje z ERASMUS, Adagia, 2612: Boni pastoris est tondere 
pecus, non deglubere, ASD II, 6, s. 430–431: „Hodieque vulgo celebra-
tum durat, ubi quis est exactor durior atque instantior: ‘Quid? Num et 
pellem vis?’ Quasi conueniat lana contentum esse […]. Tondent igitur, 
qui ita spoliant, ut sortem relinquant, unde res possit crescere. 
Deglubunt, qui nihil reliqui faciunt. Nam lana detonsa renascitur, cute 
detracta nihil est, quod deinde possis auferre”.  

w. 773 deglubere — zob. wyżej, obj. do w. 748.  

w. 792 laqueos nectit — cf. HOR. Epist. 1,19,31: „nec sponsae laqueum 
famoso carmine nectit”. 

w. 812 nudare … ingenia — cf. HOR. Sat. 2,8,73–74: „ingenium res / 
adversae nudare solent, celare secundae”. 
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w. 814 frena … permittere — cf. STAT. Theb. 10,703: „ne frena animo 
permitte calenti”. 

w. 819 magister usus — cf. CIC. De orat. 3,74: „magister usus et leges et 
instituta populi Romani”. 

w. 827 longum faxo non laetabere — cf. VERG. Aen. 10,740: „nec lon-
gum laetabere”. 

w. 837–838 puer … absinthio — cf. LUCR. 1,936–939: „sed vel uti pueris 
absinthia taetra medentes/ cum dare conantur, prius oras pocula cir-
cum / contingunt mellis dulci flavoque liquore, / ut puerorum aetas in-
provida ludificetur”. Lukrecjusz był ulubionym autorem Buchanana 
(cf. SHARATT I WALSH, s. 285). 

w. 846 fronte … tetrica — cf. MART. 10,64,2: „Non tetrica nostros ex-
cipe fronte iocos”. 

w. 858 o ter beatum… — cf. VERG. Aen. 1,94: „O terque quaterque 
beati, / quis…”; HOR. Carm. 1,13,17: „felices ter et amplius”; OV. Trist. 
3,12,25: „O quantum et quotiens non est numerare, beatum”. Wyrażenia 
„O ter beatos” używa też Buchanan w tragedii Iephtes (w. 1137), a „O ter 
beatum”, „ter beatum et amplius” etc. w parafrazach kilku psalmów.  
w. 886 tigris orba — cf. SEN. Med. 849: „ut tigris orba natis”; STAT. Silv. 
2,1,8–9: „citius me tigris abactis / fetibus orbatique velint audire leones”. 
w. 933–934 quod bene … obliviscitur — cf. SAL. Iug. 31,28: „multo prae-
stat benefici quam malefici immemorem esse”. 
w. 944 facilius fregeris quam flexeris — cf. QUINT. Inst. 1,3,12: „frangas 
enim citius quam corrigas quae in pravum induruerunt”; OV. Ars am. 
2,197–198. 
w. 953 Quod saepe vis non perficit, vincit labor — cf. VERG. Georg. 1,145: 
„labor omnia vincit”. Powtarzane w różnych kontekstach przez huma-
nistów, np. Palingeniusza w Zodiaku życia: „Non etenim fieri egre-
gium ac memorabile quicquam / Absque labore potest; vis est immen-
sa laboris / Assidui longusque labor dura omnia vincit”, M. PALIN-
GENIO STELLATO, Zodiacus vitae. De vita, studio ac moribus hominum 
optime instituendis (1536); cyt. za edycją dwujęzyczną: PALINGÈNE 
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(Pier Angelo Manzolli dit Marzello Palingenio Stellato), Le Zodiaque de 
la vie (Zodiacus vitae), przeł. i oprac. J. Chomarat, Genève 1996, s. 177. 

w. 979–980 ut tunsa … ilex — cf. HOR. Carm. 4,4,57–58: „duris ut ilex 
tonsa bipennibus / nigrae feraci frondis in Algido”. 
w. 981–982 rupes … verberat — cf. VERG. Aen. 5,124–125: „saxum quod 
submersum olim tunditur tumidis fluctibus”. Buchanan przetwarza 
obraz Horacjański (vide supra) i łączy z Wergiliańskim.  
w. 984–985 O numen … candida veritas — wielu pisarzy personi-
fikowało czy nawet deifikowało Prawdę, lecz nie zawsze miała ona tak 
silny wymiar etyczny. Zgodnie ze świadectwem Seneki Młodszego za-
chowanym w ocalałych fragmentach jego pism, Seneka Starszy spisy-
wał swą historię „od początku wojen domowych, kiedy to wycofała się 
(opuściła ziemię) Prawda”. Por. J. FAIRWEATHER, Seneca the Elder, 
Cambridge 1981, s. 16. Obraz Buchanana, powiązany z tym kontek-
stem, nawiązuje do MART. 10,72, 8–11. Poeta chwali tu Trajana: „Non 
est hic dominus, sed imperator, / Sed iustissimus omnium senator, / 
Per quem de Stygia domo reducta est / Siccis rustica Veritas capillis”. 
Por. L.A. SUSSMAN, The Elder Seneca, Leiden 1978, s. 146–147. Por. też 
obj. do tekstu polskiego (w. 973). 
w. 1006 mussant dicere — cf. VERG. Aen. 11,344–345: „cuncti se scire 
fatentur […] sed dicere mussant”. 
w. 1047 Itane relinquis orphanos — cf. J 14,18: „Non relinquam vos 
orphanos”. 
w. 1053 lege hac nascimur — cf. CIC. Fam. 5,16,2: „homines nos ut esse 
meminerimus ea lege natos […]”. 
w. 1054 lucis … almae — wyrażenie utarte w poezji epoki Augustow-
skiej (np. VERG. Aen. 1,306; 3,311).  
w. 1055 tendimus —  cf. OV. Met. 10,34: „tendimus huc omnes”; SEN. De 
cons. 11,11,4: „omnes tamen in eundem locum tendimus”. 

w. 1070 tesqua — cf. HOR. Epist. 1,14,19: „deserta et inhospita tesqua”. 
Festus przekazuje też fragment z tragedii Akcjusza: „qui in deserta et 
tesqua te adportas loca”. 
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w. 1071–1072 tramite decurso … metam me puto — cf. 1 Tm 4,7: „cur-
sum consummavi”. 

w. 1078 mobilis caeli — cf. VERG. Georg. 1,417: „caeli mobilis umor”. 

w. 1095 Quo cunctus ibit orbis serius ocius — cf. HOR. Carm. 2,3,25–27: 
„omnium / versatur urna serius ocius / sors exitura”. 

w. 1102 sinu recepta — cf. SEN. Phaed. 583: „sinu receptam”; LUC. 
7,810–811: „placido natura receptat cuncta sinu”. 

w. 1109 salve valeque — cf. CATULL. 101,10: „ave atque vale”. 

w. 1121–1122 Nec toti morimur … spernit — cf. HOR. Carm. 3,30,6–7: 
„non omnis moriar multaque pars mei / vitabit Libitinam”. 

w. 1127–1129 Eumenides … Tantali — cf. LUCR. 3,966: „nec quisquam in ba-
rathrum nec Tartara deditur atra”; OV. Met. 4,450 n.; VERG. Aen. 6,548 n. 

w. 1131 Siren — cf. HOM. Od. 12, 39– 62; syreny, półkobiety-półptaki, 
które swym śpiewem zwodziły żeglarzy i zwabiały ich w śmiertelną 
pułapkę, w literaturze wczesnochrześcijańskiej i humanistycznej były 
(podobnie jak czarodziejka Kirke z HOM. Od. 10,298–306) alegorią po-
kus zmysłowych. 

w. 1133 magicis illecebris — cf. APUL. Ap. 34: „ad illecebras magicas”. 

w. 1144–1145 otio torpescat — cf. SAL. Cat. 16,3: „ne per otium torpe-
scerent manus”. 

w. 1148 almaque faustitas — cf. HOR. Carm. 4,5,18: „nutrit rura Ceres 
almaque Faustitas”. 

w. 1158 Lethes somniferae — cf. OV. Trist. 4,1,47: „utque soporiferae 
biberem si pocula Lethes”. 

w. 1161 Vanesce in cineres — cf. TAC. Hist. 5,7: „velut in cinerem vanescunt”. 

w. 1168 Vugi … timet rumusculos — cf. Mt 14,5: „volens eum occidere, 
timuit populum”. 

w. 1227 Nil … turpe, quod regi utile — SHARATT I WALSH umieszczają 
tę maksymę w kontekście Cyceronowej dyskusji etycznej, w której 
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turpe jest antonimem honestum, cf. CIC. De off. 2,9: „consuetudo […] 
eo deducta est, ut honestatem ab utilitate secernens, constitueret esse 
honestum aliquid, quod utile non esset, et utile quod non honestum”. 
w. 1214–1215 Necesse … non est — wypowiedź Salome przywołuje mak-
symę „Oderint dum metuant” z zaginionej tragedii Akcjusza Atreus, 
cf. CIC. De off. 97; SEN. De clem. 1,12,4 oraz 2,2,2; SEN. De ira 1,20,4; 
przysłowie występuje też w Adagiach Erazma (Oderint, dum metuant, 
1862, ASD II 4, s. 252–253) oraz w Zbożnej biesiadzie 675D; por. obj. do 
tekstu polskiego w. 1237–1238. 
w. 1250 Promissa regum … firmet veritas — SHARATT I WALSH dostrze-
gają tu ostrą ironię, wynikającą z faktu, że Jan, który jest wcieloną praw-
dą, staje się ofiarą „prawdy” pochopnego ślubu. Takie przyrzeczenia 
krytykuje Cyceron (CIC. De off. 3,95–96), przywołując jako przykład 
obietnicę Agamemnona dotyczącą ofiarowania Ifigenii: „promissum 
potius non faciendum, quam tam taetrum facinus admittendum fuit”. 
Jest to jeden z motywów łączących obie biblijne tragedie Buchanana. 
w. 1257 vestra illa culpa — cf. Mt 27,24: „innocens sum ego a sanguine 
iusti huius; vos videritis”. 
w. 1288 nisi fallor augur — cf. HOR. Carm. 3,17,12: „nisi fallit augur”. 
w. 1298 vinitor — cf. Iz 61,5: „et filii peregrinorum agricolae et vinitores 
vestry erunt”. 
w. 1337–1338 insontem … sontemque — cf. SAL. Cat. 16,3: „insontes 
sicuti sontes circumvenire”. 
w. 1274–1284 Cultor idoli … vetusti — problem bałwochwalstwa, dający 
się zaktualizować w kontekście sporów między katolicyzmem a wy-
znaniami reformowanymi dotyczącymi kultu obrazów czy Eucharystii. 
Idolatria jest również jednym z problemów tragedii Iephtes. 
w. 1311 famem argenti — cf. HOR. Epist. 1,18,23: „quem tenet argenti 
sitis … famesque”. 
w. 1345 ominibus bonis — cf. LIV. Praefatio,13: „cum bonis potius omi-
nibus”; SUET. Aug. 57 : „revertentem ex provincia non solum faustis 
ominibus”. Konstrukcji tej użył Buchanan także w De iure regni (co 
wskazano w komentarzu Opera omnia, s. 252). 
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Wiersz smutny… 

[Tytuł] 
Wiersz smutny — określenie to przywołuje, jak się wydaje, wiersz 
stosowny dla tragedii; por. Horacjańskie carmen tragicum (HOR. Ars 
220: „ten, co pieśnią tragiczną zabiegał o kozła”, s. 238) czy tragici ver-
sus (HOR. Ars 89: „wierszy tragicznych rzecz komediowa nie lubi”, 
s. 235). Por. definicję Daniela Gaetaniego (1461–1528), przedrukowaną 
w edycji tragedii Seneki Jodoka Badiusa: „tragici poematis subiectum 
et materia dolor, lacrimae, odium, insanae caedes; propterea iambica 
rabie fervescit carmen tragicum” (cyt. za: J.A. PARENTE Jr., Religious 
Drama and Humanist Tradition, Leiden 1987, s. 55); przekład: „Przed-
miotem i treścią wiersza tragicznego są ból, łzy, nienawiść, szalone 
zabójstwa; dlatego pieśń tragiczna wrze jambiczną wściekłością” (jeśli 
nie podano inaczej lub nie zaznaczono w Wykazie skrótów, wszystkie 
przekłady autorstwa Elwiry Buszewicz).  

śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający — choć w Ko-
ściele za pierwszego męczennika uważany jest św. Szczepan, również 
św. Jana Chrzciciela obdarzano tym mianem; por. np. P. SKARGA, 
Żywot i męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, w: IDEM, Żywoty świę-
tych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok […], Kra-
ków 1605, s. 772–776. 

przez uczniów szkoły rymotwórskiej — przez studentów kursu sztuki 
poetyckiej. Jak odnotowuje WADOWSKI (s. 306) od 30 sierpnia 1772 do 
27 września 1773 roku Walenty Tepper był profesorem poetyki i syn-
taksy (poeseos et syntaxis). Zgodnie z oświeceniową tendencją do 
zastępowania terminów greckich i łacińskich rodzimymi sztukę 
poetycką nazywano „rymotwórstwem”; por. np. dzieło Ignacego Kra-
sickiego O rymotwórstwie i rymotwórcach czy Sztukę rymotwórczą 
Franciszka Ksawerego Dmochowskiego (1788), wzorowaną na L’Art 
poétique (1674) Nicolasa Boileau.  

roku 1773 miany — zapewne z okazji uroczystości Narodzenia Jana 
Chrzciciela (24 czerwca); przerwa wakacyjna trwała w Akademii trzy 
tygodnie i zaczynała się 20 lipca. Por. J. GAWATOWIC, Tragoedia albo 
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Wizerunk śmierci przeświętego Jana Chrzciciela, przesłańca Bożego, na 
pięć aktów rozdzielony […]. Odprawowany w Kamionce na jarmark 
przypadaiący na dzień tegoż Jana Świętego Chrzciciela …, Lwów 1619 
(dramat wystawiony w Kamionce Strumiłowej 24 czerwca 1619 roku). 
Można więc podejrzewać, że sztukę Teppera wystawiono w czerwcu, 
po dłuższym okresie przygotowań.  

[Motta] 
„Wiadomość wierszopiska nauk wszelkich mistrzyni jest” — w pocho-
dzącym z I wieku przed Chr. dziełku Pseudo-Plutarcha O życiu i poezji 
Homera uznaje się poematy homeryckie za źródło wszelkiej wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, m.in. historii, filozofii, polityki, a także 
np. retoryki, strategii, medycyny i wszystkich form literatury.  

Cycero w mowie za Arch[ijaszem] wier[szopisem] — mowa Cycerona 
w obronie poety Aulusa Licyniusza Archiasza (Pro Archia poeta). Po-
chodzący z Antiochii Syryjskiej poeta grecki, popisując się swą sztuką, 
wędrował po Azji Mniejszej, Grecji, Italii. W 102 roku przybył do 
Rzymu, gdzie doznał życzliwego przyjęcia ze strony znakomitych 
rodów, zwłaszcza Lukullusów, po których przejął imię rodowe Licy-
niusz. Był nauczycielem młodego Cycerona, dlatego mowa w obronie 
prawa greckiego poety do obywatelstwa rzymskiego może być po-
strzegana jako gest wdzięczności. Zawiera ponadto jedną z najbardziej 
znanych pochwał poezji, literatury i wykształcenia humanistycznego. 
Tepper mógł korzystać z wydanego w Zamościu w 1761 roku druku 
Ciceronis [oratio] pro A. Licinio Archia Poeta. 

„Te nauki wiek kwitnący zasilają…” — por. CIC. Arch. 16: „haec studia 
adulescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, ad-
versis perfugium ac solacium praebent, delectant domi, non impe-
diunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur” („Wszel-
kie inne przyjemności odpowiednie są tylko w pewnym czasie, wieku 
i miejscu, studia literackie zaś w młodości wychowują, na starość dają 
wytchnienie, w powodzeniu podnoszą, w przeciwieństwach stanowią 
ucieczkę i pociechę, w domu zabawiają, poza domem nie stają na za-
wadzie, towarzyszą nam w nocy, w podróży, na wsi”). 
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„Nie masz nikogo tak nieprzyjaznego ku tej nauce…” — por. CIC. Arch. 
20: „Neque enim quisquam est tam aversus a Musis, qui non mandari 
versibus aeternum suorum laborum facile praeconium patiatur” („Nikt 
bowiem nie jest tak wrogi Muzom, aby się nie cieszył z uwieńczenia 
w poezji chwały swych wysiłków i trudów”). 

[Wiersz dedykacyjny] 
Do […] P[ani] z Jałowickich Antoniny Niemiryczowej… — Antonina 
Niemiryczowa (Niemierzycowa) z Jełowickich (ok. 1700–1780), oboź-
na polna litewska, poetka i tłumaczka, córka Józefa Jełowickiego przy-
domku Bożeniec h. własnego, miecznika, a następnie łowczego wołyń-
skiego, i Konstancji z Żorzewskich. W klasztorze bernardynek we 
Lwowie i w edukacji domowej uzyskała staranne wykształcenie (litera-
tura francuska, włoska i niemiecka, muzyka, malarstwo). W 1719 roku 
wyszła za mąż za Karola Józefa Niemirycza h. Klamry (zm. 1755), za-
mieszkując z nim w jego dobrach w Czernichowie, gdzie zgromadziła 
wraz z mężem bogatą bibliotekę. Miała dwóch synów: Fryderyk (zm. 
1758) był kanonikiem lwowskim i proboszczem w Równem; Bonawen-
tura (zm. 1759 lub 1760) objął po wuju urząd starosty nowosieleckiego. 
Od 1748 roku mieszkała w Zołotyjowie pod Równem, a po śmierci 
męża okresowo na wsi oraz we Lwowie i w Warszawie. Pisała wiersze, 
tłumaczyła z francuskiego, korespondowała m.in. z Franciszką Urszulą 
Radziwiłłową, była też wymagającym krytykiem poezji. Jako poetka 
debiutowała w 1743 roku, zyskując uznanie Jabłonowskiego, Załus-
kiego, Janockiego. Twórczość: Krótkie ze świata zebranie różnych ko-
niektur, odmienne alternaty przez pieśni świeckie wyrażające, samej 
prawdzie nieskazitelnej Bogu przez krótkie aprobaty przyznawające, od 
jednej polskiej damy, tj. A.Z.I.N.S.O. komponowane dla częstej refleksyi 
człowiekowi roku 1743, Lwów [1743]; Zebranie wierszów polskich 
(powst. 1753, rkps Bibl. Ossol.), ogłoszone przez Wiktora Gomulickiego 
w 1900 roku. Przekłady: J. DE PRÉCHAC, Feniks rzadki na świecie, to jest 
przyjaciel w różnych intrygach i awanturach stateczny …, Lwów 1750; 
Rady dane przyjaciółce przez P.P.*** tłumaczone z francuskiego, Lwów 
1755. Zob. RABOWICZ, s. 1–3; A. ROĆKO, Wizerunek artystyczny An-
toniny Niemiryczowej, w: Pisarki polskie epok dawnych, red. K. Stasie-
wicz, Olsztyn 1998, s. 129–140. 
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w. 1 Długom z sobą rozważał… — zapewne dlatego Wiersz ukazał się 
dopiero w 1774 roku. 

   szczupłe dzieło — konwencjonalna topika skromności. 

w. 7 na widok wyjść — tu: podać do druku, ogłosić drukiem. 

w. 8 W tym wieku, w którym wielkie rzeczy tylko płacą — w wieku, 
w którym opłacają się tylko wielkie rzeczy (dzieła); por. KOCHANOW-
SKI, Fraszki I 2, w. 9: „Statek tych czasów nie płaci”. 

w. 9 Jeśli nie jest u siebie o tym przekonany — jeśli sam nie jest o tym 
przeświadczony, tego pewien. 

w. 10 Iż skądinąd powabny lustr jej będzie dany — że zyska blask 
(sławę) dzięki czemuś innemu, np. jako opublikowana z dedykacją dla 
znakomitego mecenasa. 

w. 11 Z tej miary — dlatego.  

   mniej dowcipnie … wyciśniony — napisany bez polotu.  

w. 18 Zastąpisz Twą powagą, na czym mu nie staje — sens: autorytet 
adresatki zrekompensuje niedostatki wiersza. 

w. 19 I lubo może do nich przyłączysz swe zdanie — tj. do krytyków 
(zob. w. 15–16: „Wątpić bowiem nie mogę, aby bez przygany / W tej 
sztuce doskonalszych nie mógł być czytany”); Niemiryczowa „w opinii 
współczesnych uchodziła za surowego krytyka poezji” (RABOWICZ, s. 2). 

w. 20 Wyraz jednak … miłym Ci się stanie — sens: jeśli nawet skry-
tykujesz dedykowany ci utwór, będzie ci on miły przynajmniej jako 
wyraz mojej życzliwości. 

w. 21 Wielkim się małe rzeczy często podobają — często stosowany 
topos usprawiedliwiający szczupłość daru, jakim jest ofiarowane dzieło. 
Por. np. Angelo Durini o swych epigramatach do Metastasia: „Parva 
damus magno, sumas tu parva libenti / Mente, etenim magnis parva 
placere solent” („Dajemy wielkiemu małe rzeczy, a ty przyjmujesz małe 
rzeczy chętnie — zwykle nawet wielkim podobają się małe rzeczy”), 
A. DURINI, Epigrammatum liber ad Divinum Metastasium, poetam Cae-
sareum, Varsaviae 1770, s. 20. Także w kontekście ofiary składanej bo-
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gom: „Parva bonae Cereri, sint modo casta, placent”, OV. Fast. 4,412: 
„Małe [dary], jeśli tylko czyste, podobają się dobrej Cererze”. Podobnie 
Jan Kochanowski w przedmowie do Satyra adresowanej do Zygmunta 
Augusta: „Ale jako nie zawżdy wołem złotorogim, / Czasem Boga bła-
gamy kadzidłem ubogim, / Tym przykładem racz i ty moję tę kwapioną 
/ Pracą za wdzięczne przyjąć” (KOCHANOWSKI, Satyr, w. 3–6). 
w. 22 za uprzejmej chęci dowód mają — traktują je („małe rzeczy”) 
jako dowód szczerej życzliwości. 
w. 29 dla Boga wylanaś — oddana jesteś Bogu. 
w. 30 Z któremi Twym majątkiem dzielisz się na poły — w 1744 Nie-
miryczowie „ustanowili w katedrze lwowskiej fundusz (30.000 złp) na 
jednego kanonika z rodziny Niemiryczów lub Jełowickich, pod warun-
kiem odprawiania dwóch mszy tygodniowo: jednej za ofiarodawców, 
drugiej za poddanych. Być może w związku z tym pozostaje wypła-
cenie kapitule w roku następnym 15.000 złp.” (RABOWICZ, s. 2). 
w. 33 Każdy na Twoich własnych rad czynach przestawa — każdy 
z chęcią (inwersja: Każdy rad…) ogranicza się do twych własnych 
czynów (które są wystarczającym powodem do pochwały). 
w. 41–42 pomiędzy sprawy / Dzienne — między codziennymi zajęciami. 
[podpis] filozofii doktor — doktorat filozofii uzyskał Tepper między 
1769 a 1774. 

natenczas — tj. w roku wystawienia sztuki (1773).  
wierszopistwa — poetykę wykładał Tepper w latach 1772–1773. Zob. 

KARWOSIECKI, k. Av.: „Poetyka myśli rozweselająca, w posiedzeniu 
miła, do reguł zachowania w należytym wymówieniu potrzebna, nie 
tylko tych uczy, ale w konstrukcyi udoskonala, tudzież do polskich 
i łacińskich różnego rodzaju wierszów, do pisania listów, do począt-
ków retoryki sposoby daje”. 

teraz krasomówstwa profesor — retorykę (wymowę) wykładał Tep-
per w latach 1773–1775. Zob. KARWOSIECKI, k. Av.: „Retoryka w boju 
i pokoju, w radach, w poselskich i innych publicznych funkcyjach 
duchownemu i świeckiemu stanowi pomocna, do takiego stylu, do 
takiej wymowy przez łatwe sposoby doprowadza, jaka najbieglejszym 
w oratoryzmie mężom dank daje”. 
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[Osoby]  

Henryk Niemirycz, starościc nowosielecki — Henryk Niemirycz h. Klam-
ry (ok. 1755–1815), syn Bonawentury (1720–ok. 1760), starosty nowo-
sieleckiego i pokomorzego owruckiego oraz Anieli Honoraty z Krzuc-
kich, wnuk Antoniny Niemiryczowej. Po przedwczesnej śmierci ojca 
(ok. 1760) jego edukacją domową zajęła się matka, która wyszła po-
wtórnie za mąż za Walentego Łaźnińskiego h. Jelito, łowczego wiel-
kiego koronnego. W 1774 roku Henryk odnotowany został jako 
student retoryki w Akademii Zamojskiej w klasie Walentego Teppera 
(Zbiór materiałów, s. 790). Dwa lata później Tepper dedykował mu 
swój podręcznik geografii, w którym Niemirycz tytułowany jest m.in. 
jako generalis i patronus amplissimus. Tytuł generała-adiutanta kró-
lewskiego posiadał zresztą około dwudziestoletni wówczas Henryk już 
w 1775 roku, co poświadcza ofiarowany mu przez Franciszka Wincen-
tego Wątróbkę (Wątróbskiego), profesora poezji i retoryki w Akade-
mii Zamojskiej, wierszowany panegiryk wydany drukiem w Berdyczo-
wie pt. Odgłos życzenia w dzień dorocznej uroczystości […] o stopy 
Pana Henryka na Czernichowie Niemirycza, starościca nowosieleckiego, 
jenerał adiutanta J.K.M. obijający się […] do druku podany 1775 d. 19 
stycznia. „Doroczną uroczystością” sugerowaną przez datę wymienio-
ną w tytule były zapewne imieniny Henryka Niemirycza. Z pewnością 
ani ks. Walenty Tepper, ani Franciszek Wątróbski nie przypuszczali 
wówczas, jak potoczą się dalsze losy ich podopiecznego i chlebodawcy 
zarazem. Już w trakcie zapewnionej mu przez matkę edukacji domo-
wej Henryk zetknął się z libertyńskimi poglądami francuskiego guwer-
nera, „który nauczył go nie tylko mówić, ale wierzyć po swojemu” 
(TAZBIR, s. 42). Po krótkim zapewne pobycie w murach zamojskiej 
wszechnicy, prawdopodobnie już w 1775 roku, a więc dwa lata po obsa-
dzeniu go przez ks. Teppera w tragedii o św. Janie Chrzcicielu, 
Niemirycz przeniósł się do Warszawy, gdzie zasłynął jako bywalec 
libertyńskich salonów, hojnie szafujący odziedziczonym po ojcu ma-
jątkiem, m.in. wydający przyjęcia konkurujące z królewskimi obia-
dami czwartkowymi. Tutaj zaprzyjaźnił się z Kajetanem Miączyńskim, 
również adiutantem królewskim, znanym w całej stolicy libertynem. 
Być może należał już wówczas do jednej z warszawskich lóż wolno-
mularskich. W latach 1781–1783 przebywał w Paryżu, gdzie wstąpił do 
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loży masońskiej Saint Jean d’Écosse du Contrat Social. Po powrocie do 
kraju, roztrwoniwszy niemal cały majątek, przemieszkiwał po znajo-
mych dworach, m.in. w należącym do Miączyńskiego Radziwiłłowie 
w powiecie krzemienieckim. 20 lub 23 marca 1785 roku, w czasie Mszy 
świętej w kościele parafialnym w Krupcu, na którą udał się wraz 
z libertyńskim towarzystwem bawiącym wówczas w domu Miączyń-
skiego, przystąpił do komunii, po czym wypluł Hostię do trzymanej 
w ręku książki, a wróciwszy na miejsce, zaczął ją „z przechwałką okazy-
wać damom siedzącym w ławkach, z rozmaitemi najniepoczciwszemi 
żartami i szyderstwy”. Wzbudziwszy powszechne oburzenie szlachty, 
w pośpiechu opuścił kościół, a następnie uciekł do położonych już za 
kordonem Brodów. Oskarżony z inicjatywy ks. Jerzego Falkowskiego, 
skarbnika łuckiego, o „straszliwą zbrodnię świętokradztwa” (J. FALKOW-
SKI, Zbrodnia urodzonego Henryka Niemierzyca, tajemnicy Ciała i Krwie 
Chrystusowej najbezbożniejszego gwałciciela, Lwów 1786), został zaocz-
nie skazany przez konsystorz łucki na ekskomunikę, a 6 lutego 1786 roku 
dekretem sądu świeckiego na karę śmierci. Salwował się ucieczką za 
granicę, skąd powrócił dopiero ok. 1792 roku. Rok później przy pomocy 
przyjaciół zasiadających we władzach konfederacji targowickiej, zwła-
szcza Miączyńskiego, uzyskał kasatę dekretu wydanego przez sąd łucki 
(zob. J. TAZBIR, Bluźniercy, którzy uszli karze, „Nauka” 2011, nr 1, s. 15). 
Od 1793 roku przez wiele lat pozostawał w służbie rosyjskiej. Według 
relacji pamiętnikarskich roztrwonił resztę majątku i popadł w nałóg 
pijaństwa. U schyłku życia powrócił na Wołyń i osiadł u swego sio-
strzeńca Łukasza Łaźnińskiego we wsi Korostowo. Tutaj też zmarł i po-
chowany został na cmentarzu parafialnym we wsi Tajkury; na jego 
grobie wzniesiono „pomnik ze złamaną kolumną” na „pamiątkę speł-
nionej na nim kary Bożej” (TAZBIR, s. 57). Można tylko domniemywać, 
że Henryk Niemirycz, najstarszy spośród studentów-aktorów, mógł grać 
rolę króla Heroda lub faryzeusza Malchusa. 

Mikołaj Lipski, wojszczyc lubaczewski — syn wojskiego lubaczowskiego, 
odnotowany jako student 1770/1771: „M.D. Nicolaus Lipski tribunides 
Lubaczoviensis, annorum 10, terrae Chelm” (Album, s. 433). W chwili 
wystawienia Wiersza miał zatem 13 lat. W 1774 roku był słuchaczem 
retoryki u Walentego Teppera (Zbiór materiałów, s. 790). W 1776 roku 
Mikołaj Lipski, student filozofii u Stanisława Szpądrowskiego, obronił 
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pracę z zakresu tomizmu: Conclusiones philosophicae menti Divi Tho-
mae conformes, defendentur publice in Collegio Universitatis Zamoscen-
sis a […] Nicolao Lipski et Valentino Szczęski, philosophiae auditoribus, 
sub assistentia M. Stanislai Szpądrowski … (J.K. KOCHANOWSKI, Dzieje 
Akademii Zamojskiej 1594–1784, Kraków 1899–1900, s. LIX).  
Stanisław Zakrzewski, starościc szczebrzeski — syn Józefa Tadeusza 
Zakrzewskiego, starosty szczebrzeszyńskiego w latach 1745–1779 (zob. 
M. STANKOWA, Dawny powiat szczebrzeski XIV–XVIII w., Warszawa 
1975, s. 81). W 1770/1771 roku był studentem ortografii. „Nomina et 
cognomina Almae iuventutis illius anni. Poz. 5. G.D. Stanislaus Za-
krzewski, annorum 10, terrae Chelm, dir. D. Niebrzydowski” (Album, 
s. 431). W czasie wystawienia Wiersza miał zatem 13 lat. 
Ignacy Łopuski, stolnikiewicz latyczewski — syn stolnika latyczow-
skiego. W 1770/1771 roku był studentem gramatyki: „Nomina et cog-
nomina Almae iuventutis illius anni. Poz. 53. M.D. Ignatius Łopuski, 
annorum 11, frater” (Album, s. 433). W czasie wystawienia Wiersza 
smutnego… miał 14 lat. Latyczów, miasteczko na Podolu, od XV wieku 
do rozbiorów był miejscem, drugim w województwie po Kamieńcu 
Podolskim, w którym odbywały się sądy szlacheckie: grodzki i ziemski. 
Michał Węgleński, skarbnikiewicz bracławski — syn skarbnika brac-
ławskiego (brak dokładniejszych informacji w Albumie). 
Przedmówca — w oryginale Prologus. Prologiem nazywano wstępną 
część dramatu zawierającą ekspozycję (wprowadzenie). W dramacie 
antycznym miała ona często formę dialogu; w dramacie wczesno-
nowożytnym i nowożytnym Prologiem nazywano zwykle aktora wy-
głaszającego ekspozycję (nie zawsze była to osobna postać, np. w Od-
prawie posłów greckich funkcję tę pełni Antenor). 

Herod król — w oryginale Herodes. Herod Antypas, syn Heroda Wiel-
kiego i Samarytanki Maltake, tetrarcha Galilei i Perei (4 przed Chr.–
39 po Chr.); porzuciwszy pierwszą żonę, córkę króla natabejskiego 
Aretasa IV, niezgodnie z prawem żydowskim (Kpł 18, 16) poślubił 
Herodiadę, małżonkę swego brata Heroda Filipa. Uwięził i skazał na 
śmierć potępiającego ten związek Jana Chrzciciela; w 39 roku został 
przez Rzym wygnany do Lyonu w Galii, gdzie wkrótce zmarł. 
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Królowa — w oryginale Regina. Herodiada, córka Arystobula I i Bere-
nike, wnuczka Heroda Wielkiego, córka jego syna Arystobula; z mał-
żeństwa z Herodem Filipem I zrodziła córkę Salome, a po porzuceniu 
prawowitego męża związała się z jego bratem Herodem Antypasem, 
którego za pośrednictwem córki skłoniła do zamordowania oskarża-
jącego ją o cudzołóstwo Jana Chrzciciela (Mk 6,19–29).  

Królewna — w oryginale Puella. Córka Herodiady i Heroda Filipa I; 
za namową matki w nagrodę za swój taniec podczas uczty zażądała 
od Heroda Antypasa głowy Jana Chrzciciela (Mk 6,17–28). Ewangelie 
nie wymieniają jej imienia (podobnie jak Buchanan, a za nim Tepper); 
imię Salome podaje Józef Flawiusz (FLAV. Ant. 18,5,4). 

Jan Chrzciciel — w oryginale Ioannes Baptista. Syn Zachariasza i Elż-
biety, w 15. roku rządów cesarza Tyberiusza udał się na pustynię (Łk 3,1) 
i nad Jordanem udzielał chrztu pokuty, głosząc bliskie przyjście Mesja-
sza (Mk 1,1–6); ochrzcił również samego Jezusa (Mk 1,9–11). Groma-
dziło się wokół niego wielu uczniów i zwolenników, co niepokoiło 
Heroda Antypasa; gdy Jan jego samego oskarżył o cudzołożny związek 
z Herodiadą, kazał go uwięzić, a potem ściąć na życzenie Salome, córki 
Herodiady. 

Malchus faryzeusz — Malchos (Malchus), faryzeusz, sługa arcy-
kapłana, któremu w Ogrojcu apostoł Piotr odciął mieczem ucho, Jezus 
zaś natychmiast go uzdrowił (J 18,10). Według apokryfów (Roz-
myślanie przemyskie, Żywot Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca) to 
właśnie Malchus związał Jezusa w Ogrojcu i wymierzył mu policzek, 
ponownie spoliczkował go w trakcie przesłuchania u Annasza. Tutaj 
uosabia „mściwą zazdrość faryzajską” (por. w. 41). 

Gamalijel faryzeusz — Gamaliel ha-Zaken (zm. ok. 70 po Chr.), fary-
zeusz, członek Sanhedrynu, nauczyciel cieszący się wielkim autory-
tetem (tradycja żydowska nadała mu tytuł rabban), jego uczniem był 
m.in. Szaweł z Tarsu (Dz 22,3). Wystąpił przed Sanhedrynem w obro-
nie uwięzionych i zagrożonych śmiercią apostołów (Dz 5,34–39); 
w późniejszej tradycji uważany za skrytego wyznawcę Chrystusa. Tutaj 
Gamaliel reprezentuje stanowisko umiarkowane i powściągliwe, od-
mienne od zapiekłej zawziętości Malchusa.  
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Poseł — w oryginale Nuntius. Zgodnie z regułami tragedii antycznej 
i humanistycznej oznajmia o wypadkach rozgrywających się poza sce-
ną, tu o śmierci Jana. 

Śpiewanie — w oryginale Chorus. W programach dramatów staro-
polskich występuje zwykle Śpiewanie z graniem (Cantus cum choro) 
lub Chór. Tutaj chór pełni nie tylko funkcję komentatora wydarzeń, 
ale również przez krótkie wypowiedzi włączone do epeisodiów udziela 
rad bohaterom, uczestniczy też w opłakiwaniu śmierci Jana. 

Osnowa rzeczy  
Osnowa rzeczy — streszczenie głównego wątku (w dramacie staro-
polskim — argument). 

Gdy Jan opowiada chrzest pokuty … królowa na życie Jana nastaje — 
autor nie daje tu streszczenia całej ewangelicznej historii Jana, przywo-
łuje tylko ten jej fragment, który dotyczy bezpośrednio akcji dramatu; 
skupia się na zatargu Jana z faryzeuszami, Herodem i Herodiadą, pro-
wadzącym do śmierci proroka, pomija natomiast wątki zwiastowania 
i narodzin Jana, chrztu Chrystusa w Jordanie, a zwłaszcza poselstwa 
uwięzionego przez Heroda Jana do Jezusa i niezwykłego świadectwa 
Mesjasza o swym Poprzedniku.  

chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów — zob. Łk 3,3: „Obchodził 
więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla od-
puszczenia grzechów”. 

zazdrością ujęci faryzeuszowie, na śmierć jego godząc, o bunt go przed 
Herodem królem Galilei obwiniają — ewangelie nie wspominają o oskar-
żeniu Jana przez faryzeuszy o bunt przeciwko Herodowi; jako powód 
uwięzienia Jana podają wyłącznie jego sprzeciw wobec cudzołożnego 
związku Heroda z Herodiadą. Tepper podąża tu za Buchananem, któ-
ry modyfikuje ewangeliczną historię Jana, decydującą rolę w jego 
uwięzieniu i śmierci przypisując faryzeuszom.  

Filipa — Heroda Filipa, pierwszego męża Herodiady. 

królowa na życie Jana nastaje — zob. Mt 14,1–12: „Herod bowiem kazał 
pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była 
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Herodiada, żona brata jego, Filipa. Jan bowiem upomniał go: «Nie 
wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak 
ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono uro-
dziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się 
Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek 
poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: «Daj mi 
— rzekła — tu na misie głowę Jana Chrzciciela!». Zasmucił się król. 
Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. 
Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę 
jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. 
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem 
poszli i donieśli o tym Jezusowi”. Por. Mk 6,17–29. 

Wiersz smutny…

w. 1 Dawniejszych wierszopisów wieść o Proteuszu — Proteusz, bożek 
morski pilnujący trzody Posejdona (przede wszystkim fok), znany 
głównie z Odysei (HOM. Od. 4,349 n.); mówi o nim Menelaos podczas 
uczty, na której gości Telemach poszukujący ojca. Spartański heros 
opowiada o swym powrocie z wojny do domu, m.in. o pobycie w Egip-
cie, przedłużonym z powodu ciszy morskiej, uniemożliwiającej wyru-
szenie z wyspy Faros. Na tej właśnie wyspie Menelaos spotkał córkę 
Proteusza, Ejdoteę, która tak opowiada o swym ojcu: „Zachodzi tu 
często starzec morski, nieomylny, nieśmiertelny Proteus egipski, który 
zna wszystkie czeluści morza, Posejdona poddany. Mówią, że jest 
moim ojcem, że mnie spłodził. On to, gdybyś go jakimś sposobem 
mógł złapać z zasadzki, powiedziałby ci drogę i każdą odległość, i jak 
wrócić żeglując po szerokim grzbiecie morza. A jeśli zechcesz, powie ci, 
szczepie dzeusowy, cokolwiek złego lub dobrego zdarzyło się w twoim 
domu, odkąd odszedłeś w tę długą i ciężką drogę” (HOM. Od. 4,384–
393). Ejdotea radzi Menelaosowi, jak zmusić bożka do rozmowy: „Naj-
pierw będzie chodził między fokami i liczył, kiedy zaś zobaczy, że 
wszystkie piątki się zgadzają, położy się w środku, jak pastuch wśród 
trzody owiec. Zważajcie na pierwszy jego sen: wtedy potrzeba wam nie 
lada sił, by go utrzymać przeciw wszelkim próbom ucieczki. Będzie się 
zmieniał we wszystko, co pełza po ziemi, a nawet w wodę i w pożerczy 
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ogień. Trzymajcie go mocno w twardym uścisku. Dopiero kiedy sam 
do ciebie przemówi i będzie taki, jakim go widzieliście, gdy zasypiał, 
wtedy zaniechajcie gwałtu, bohaterze, i puśćcie starca, niech powie, 
który z bogów na ciebie się gniewa i jak masz wrócić żeglując po ryb-
nym morzu” (HOM. Od. 4,410–425). Menelaos z towarzyszami ukryli 
się w foczych skórach pośród stada i postąpili według rad boginki. 
Proteusz stał się lwem, smokiem, panterą, odyńcem, wodą i drzewem, 
aż wreszcie się znużył i udzielił odpowiedzi. Podobną historię opowia-
da Wergiliusz w Georgikach, lecz tu miejscem akcji nie jest Faros, lecz 
Pallene. Mowa tu o Arysteuszu zwiedzającym wodne królestwo swej 
matki, nimfy Cyreny. Musi on w celu poznania woli bogów schwytać 
„wieszcza, lazurowego Proteja”, który jest „wszystkiego świadomy: / 
Tego co jest, co było, co przyszłość niebawem przyniesie, / Taka bo 
wola Neptuna, którego trzody olbrzymie / Pasie na morskim on dnie, 
wśród niego szkaradne zaś foki” (VERG. Georg. 4,392–395). Proteusz 
zmienia się tu najpierw w ogień, potem w drapieżne zwierzę, w końcu 
w płynący potok. Owidiusz w Metamorfozach również wspomina 
o Proteuszu, najpierw krótko w ks. II jako o „zmiennym”, potem 
w ks. VIII (zob. niżej), wreszcie w ks. XI jako o wieszczku przekazują-
cym proroctwo najpierw Tetydzie, że spłodzi potomka potężniejszego 
od ojca, a potem Peleusowi, że posiądzie Tetydę, która będzie przemie-
niać się w różne kształty, jeśli będzie ją mocno trzymał. 

w. 2 w podobieństwie — przez analogię (do sytuacji opisanej w Pro-
logu). Buchanan rozpoczyna nieco inaczej (w. 1–2): „Veteres poetae 
fabulantur Protea / quendam fuisse…” („Dawni poeci bają, że był pe-
wien Proteusz, który…”). 

w. 3–12 Ten nigdy nie trwa w jednej … postaci … swą przemianą zda się 
tworzyć cuda — por. OV. Met. 8,731–736: „Weź choćby Proteusza, mie-
szkańca morza, które otacza ziemię. To jest młodzieńcem, to lwem, to 
dzikim odyńcem, to znów wężem, którego lepiej nie tykać, to bykiem 
rogatym. Może się zmienić w kamień, czasem w drzewo. Zdarza się, że 
przybiera pozór płynącej wody, jest rzeką, to znów ogniem, przeci-
wieństwem wody”. Por. też KOCHANOWSKI, Fraszki III 1, w. 15–16: 
„Taki był Proteus, mieniąc się to w smoka, / To w deszcz, to w ogień, 
to w barwę obłoka”.  
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w. 13–14 rozum głęboki … ją sądzi — sens ogólniejszy niż w oryginale 
(w. 8–9): „at ego profecto fabulam istam comperi / Longe … verio-
rem” („odkryłem zaiste, że ta baśń jest o wiele prawdziwsza…”). 

w. 14 nad Sybil wyroki — Sybille to kapłanki przekazujące wyrocznie 
Apollina; miały żyć ok. 900 lat. Najbardziej znana była Sybilla z Ery-
traj, utożsamiana niekiedy z Sybillą kumańską, bardzo ważną w mi-
tach rzymskich (por. VERG. Aen. 6,10 n. oraz Ov. Met. 14,130 n.). 

w. 15–16 Gatunek, jaki się nam ludzi widzieć daje, / Proteusza na siebie 
biorą obyczaje — w oryginale: „Bo ilu widzę ludzi, tyle, jak mi się 
zdaje, widzę Proteuszy przybierających nowe oblicza i zmieniających 
się w różne postacie, których obelgi często wpływają na losy scenicz-
nego przedstawienia” (w. 10–14). 

w. 17–18 z tą różnicą … są przyzwyczajeni — Tepper wyjaśnia rzecz 
u Buchanana powiedzianą implicite dzięki wieloznaczności wyrazu vul-
tus. Tym samym wskazane zostało jeszcze jedno, Horacjańskie źródło 
figury Proteusza. U Horacego bowiem (zob. HOR. Epist. 1,1) nazywa się 
tak — spostrzegła badaczka — „człowieka o coraz to nowych poglą-
dach, upodobaniach i zachciankach” (Z. GŁOMBIOWSKA, W poszuki-
waniu znaczeń. O poezji Jana Kochanowskiego, Gdańsk 2001, s. 164), 
por.: „Jakże uchwycić twarz zmiennego Proteusza? / Czy biedny? 
Śmiej się: zmienia mieszkania i łoża, / łaźnie, fryzjerów, łodzią najętą 
żegluje / jak bogacz, co go własny niesie trójrzędowiec” (HOR. Epist. 
1,1,82–90). Także dalej: „a cóż, gdy z sobą się wadzi sentencja, / pragnie 
i gardzi, głosi, co raz porzuciła, / kipi i cały życia przewraca porządek, / 
burzy i dźwiga, zmienia kwadraty na koła?” (HOR. Epist. 1,1,97–100). 

w. 19 jeśli z dziejopistwa rzecz kto dawną ruszy — jeśli ktoś podejmie 
temat dawny, znany z historii (i uczyni z niego fabułę swego dramatu). 

w. 33–34 Na dobre lub najlepsze z wyniosłości ducha / Przytomnego 
nachylić zaniedbują ucha — sens: uniesieni pychą (hardością) są głusi 
na to, co dobre lub bardzo dobre. Por. Prz 16,18 w przekładzie Biblii 
Gdańskiej (1631): „Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upad-
kiem wyniosłość ducha”. 
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w. 39–40 Spomiędzy dawniejszego dziejopistwa wielu / Wyjęliśmy wia-
domość o Janie Chrzcicielu — źródłem „wiadomości” o Janie Chrzcicielu 
są przede wszystkim cztery ewangelie oraz nawiązujące do nich pisma 
apokryficzne; historię Jana przedstawia również Józef Flawiusz (FLAV. 
Ant. 18,4,6–5,2) oraz liczni pisarze starochrześcijańscy. 

w. 41 mściwa zazdrość faryzajska — zob. obj. do Osnowy rzeczy.  

w. 43–44 Jest dawne dziejopistwo … nowych ma zbrodni przymioty — 
historia („dziejopistwo”) o Janie Chrzcicielu jest w istocie stara, gdyż 
zapisana przed wiekami i dotycząca dawnych wydarzeń, ale też 
w pewnym sensie nowa, bo jej uniwersalny sens nieustannie się aktuali-
zuje. Tu okazuje się, że nie tylko uszczypliwi krytycy są w swej zmien-
ności podobni do morskiego bożka, ale i sama fabuła jest „Proteuszowa” 
i dzieje się nieustannie przez wieki, odmieniając realia i szczegóły.  

w. 57 chciwość Gabina — Aulus Gabinius (zm. 47 roku przed Chr.). Od 
63 roku Judea pozostawała pod panowaniem rzymskim; Gabinius, 
konsul rzymski, w 58 roku jako namiestnik Syrii stłumił powstanie 
Żydów i osadził na tronie egipskim bez zgody senatu Ptolemeusza 
Auletesa, za co otrzymał 10 tysięcy talentów. Oskarżony w Rzymie o 
przekupstwo, został skazany na banicję, mimo że bronił go Cyceron, 
do którego wygnania sam się wcześniej przyczynił.  

w. 58 zazdrość Kleopatry — w oryginale gula (w. 62) — łakomstwo, 
pożądliwość (zob. niżej w obj. do wyrażenia zbytek Antonina). Kleopa-
tra VII Wielka (69–30 przed Chr.), osadzona przez Cezara na tronie 
egipskim, dążyła do odzyskania panowania nad Judeą, utraconego przez 
Ptolomeuszy w 197 roku przed Chr. Jednak Marek Antoniusz w 41 roku 
powierzył władzę w Judei Herodowi Wielkiemu i nie zamierzał mu jej 
odbierać. Kleopatra ciągle knuła intrygi, ale otrzymała tylko stare Jery-
cho i gaje balsamiczne w jego pobliżu. Być może termin łaciński gula, 
odnoszony w tradycji chrześcijańskiej do jednego z grzechów głównych 
(obżarstwo), zainspirował Teppera do poszerzenia ich listy o kolejny 
(zazdrość). 

zbytek Antonina — w oryginale (w. 60–61) Antonii … luxus; 
mowa o Marku Antoniuszu (83–30 p.ne.), który mając około 20 lat 
służył w legionach Gabiniusa. Był poplecznikiem Cezara w czasie woj-
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ny domowej oraz konsulem wraz z nim w 44 roku. Po śmierci Cezara 
został członkiem II triumwiratu; wkrótce nawiązał płomienny romans 
z Kleopatrą i zaczął rywalizować z Oktawianem. Po nieudanej kam-
panii przeciwko Partom najechał Armenię (34 rok). Kleopatra odpro-
wadziła go aż do Eufratu, a wracając do Egiptu, zatrzymała się w Jero-
zolimie (podobno próbowała uwodzić Heroda). Po klęsce w bitwie 
z wojskami Oktawiana pod Akcjum (31 rok) i inwazji tegoż na Egipt, 
Antoniusz i Kleopatra popełnili samobójstwo. O zbytku Antoniusza 
i Kleopatry wspominają m.in. Pliniusz (PLIN. 9,119) oraz Plutarch, ten 
drugi przede wszystkim opisując ich sposób życia na Samos: „I kiedy 
cały świat dokoła płakał i wzdychał, jedna ta wyspa przez wiele dni 
muzykowała i rozbrzmiewała śpiewem przy pełnych teatrach i popisu-
jących się chórach. Każde też miasto uczestniczyło w ofiarnych ucz-
tach, dostarczając do nich jednego wołu, królowie prześcigali się wza-
jemnie w gościnnych przyjęciach i darach — że nawet zastanawiano 
się, jak będą obchodzić święto zwycięstwa ci ludzie, którzy w przy-
gotowaniach do wojny tak rozrzutnie świętują”. PLUT. An. 56. w. 58 

w. 60 Lud od Boga wybrany — lud Izraela, zob. Pwt 7,6. 

w. 61 Król Herod, Antypatra wnuk — w oryginale (w. 64–65): „Rex, 
Antipatri semi-arabis pronepos, / Crudele sceptrum saevus Herodes 
gerit” („Srogi Herod, wnuk pół-Araba Antypatra, sprawuje okrutne 
rządy”). Postać występująca w tragedii to Herod Antypas, tetrarcha 
Galilei, syn Heroda Wielkiego (zm. 4 przed Chr.), którego ojcem był 
Antypater (ok. 113–43 przed Chr.), prokurator Judei. Antypater był Idu-
mejczykiem. Idumea to grecka nazwa biblijnego Edom. Lud Edomitów 
mieszkał początkowo w Zajordanii, potem osiedlił się na południe od 
Judei. Żydzi pogardzali Idumejczykami, ponadto Antypater poślubił 
Nabatejkę Kypros, która była matką Heroda Wielkiego, a babką Heroda 
Antypasa. Możliwe zatem, że określenie „semi-arabis” (w. 64) użyte zo-
stało w mianowniku („semi-Arabis”) i odnosi się do samego Heroda. 

w. 63 Żydowska ziemia służy Syryjskiej krainie — w oryginale (w. 66): 
„Iudaea Idumae servit, Arabarchae Sion” („Judea służy Idumei, Syjon 
— arabskiemu władcy”). Syria u Teppera występuje albo jako meto-
nimia (nb. po hebrajsku słowa Edom i Syria są słabo rozróżnialne), 
albo sygnał odejścia od tekstu na rzecz nawiązania do faktu historycz-
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nego, że Rzymianie kontrolowali terytorium Judei za pośrednictwem 
namiestników Syrii. 

w. 64 Solima — Jerozolima.  

z ludem swoim w obcym rządzie ginie — w oryginale (w. 67) 
akcent pada na podporządkowanie sacrum profanum, w przekładzie — 
na zależność od obcych rządów, co może być przejawem aktualizacji 
dramatu (zob. wstęp, s. 30–34).  

w. 66 Pierwiastkową powagę lud dźwigał powoli — sens: lud wznosił się 
stopniowo ku dawnej godności; w oryginale (w. 69–70) nieco inaczej: 
„Scintilla quaedam dignitatis pristinae / Adhuc supererat disciplinae et 
patriae / Vel qualecumque specimen” („Wciąż trwała jeszcze jakaś 
iskra dawnej godności i [trwało] świadectwo ojczystych obyczajów”), 
a nieco dalej (w. 76–78): „Hac recreati spe caput vix tollere, / Fessi 
miseriis, coeperamus, quum nefas / Ortum repente est” („Pocieszeni tą 
nadzieją, ledwo zaczęliśmy podnosić głowę, gdy nagle pojawiła się 
[nowa] niegodziwość…”). 

w. 72 pożary niespodziane — w oryginale (w. 78–79): „quum nefas / 
Ortum repente est, unde nullius mali / Metus imminebat” („gdy nagle 
powstała niegodziwość tam, skąd nie należało się lękać żadnej złej 
groźby”, tj. w łonie narodu żydowskiego). 

w. 73–74 z zacnych przodków / Pochodzący, a rodem złączony z lewity 
— Jan był synem Zachariasza, kapłana z oddziału Abiasza, oraz Elż-
biety, która wywodziła się z rodu Aarona, zob. Łk 1,5–25, 39–80; por. 
1 Krn 24,10. 

w. 79–82 puszczą i miejsca bezludne / Ulubiwszy … szarańcza w głodzie 
zasilenie — zob. Mt 3,1–4: „W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel 
i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, 
gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, / Dla 
Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłą-
dziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza 
i miód leśny”. Por. Mk 1,4–6. 
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w. 85 Za proroka go z nieba zesłanego mają — zob. Mt 14,5: „miano go 
za proroka”. 

w. 87–88 Już wieśniaki … / … domów odstąpili — zob. Mt 3,5: „Wów-
czas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad 
Jordanem”. Por. Mk 1,5. 

w. 89 Nim są państwa zacniejsi uwiedzeni wodze — chrzest Jana przyj-
mowali również faryzeusze, saduceusze, celnicy i żołnierze, zob. Mt 3,7: 
„A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów 
i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak 
uciec przed nadchodzącym gniewem?»”. Por. Łk 3,12–14: „Przyszli zaś 
także celnicy, żeby przyjąć chrzest”.  

w. 90 Przed tym … trony drżą srodze — aluzja do lęku Heroda przed 
Janem, zob. Mk 6,20: „Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że 
jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go po-
słyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał”.  

w. 92 Prawa daje jak drugi Mojżesz — w oryginale (w. 99–100): „alter 
ut Moses, nova / Dat iura” („ustanawia prawa, jakby był jakimś no-
wym Mojżeszem”). 

w. 93 Pierworodne przestępstwa wodą gładzić każe — sens: nakazuje 
zmywać wodą (przez zanurzenie w Jordanie) winy wynikające z grze-
chu pierworodnego. Malchus sugeruje, że chrzest jest wymysłem Jana, 
tymczasem był to rytuał praktykowany przez żydowskich proroków, 
por. J 1,25: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani 
Eliaszem, ani prorokiem?”. Po uwięzieniu Jana przez Heroda faryzeu-
sze i uczeni w Piśmie nie przyjmowali więcej chrztu Janowego udzie-
lanego przez Jezusa, zob. Łk 7,29–30: „I cały lud, który Go słuchał, 
a nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Jano-
wy. Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży wzglę-
dem siebie, nie przyjmując chrztu od niego”. 

w. 94 Dawne prawa nowemi obrządkami maże — chrzest z wody ma 
w opinii Malchusa rangę bluźnierczego obrządku, mogącego zagrozić 
tradycyjnym prawom i rytuałom. Por. w oryginale (w. 100–102): „Lym-
phis expiare crimina, / Adulterare ritibus leges novis / Audet vetustas” 
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(„ośmiela się gładzić grzechy wodą, gwałcić dawne prawa nowymi 
obrzędami”). 
w. 97 jeśli nie użyje kto w tym swej powagi — sens: jeśli ktoś nie użyje 
tu swego autorytetu. 
w. 99–100 świata świątobliwość snadnie / Nadwątlona zniszczeje i z gruntu 
upadnie — w oryginale gra formami czasowymi (w. 108): „Brevi per-
ibit, immo perit, immo periit” — „wkrótce zginie, owszem, ginie, a na-
wet już zginęła”. 
w. 106 ojcom czynić z siebie nie zdobi morderce — sens: nie przystoi 
ojcom czynić z siebie morderców; w oryginale brak tego zdania, tylko 
kontynuacja rady (w. 114): „Residat impetus et dolor deferveat” 
(„uspokój porywczość, niech ochłonie twoje cierpienie”), a wcześniej 
(w. 112–113) opinia: „At nulla nostram poterit excusatio / Velare cul-
pam” („żadna wymówka nie zdoła pokryć naszej winy”). 
w. 108 swymi utrzymywać słowy — popierać, pochwalać swą opinią. 
w. 109 Nie twierdzę, ni potępiam — ani nie popieram, ani nie potę-
piam; w oryginale dalej (w. 117–118): „prius / Quam quale quodque sit 
sciam” („zanim dowiem się, jakie coś jest”). 
w. 111 O nieba! — w oryginale (w. 121): „O gwiazdy, o niebo, o słońce!”. 
w. 111–112 przydany obrońca, / Którego złości nie masz początku ni 
końca — w oryginale (w. 121–122): „Huic etiam viro / Non deest patro-
nus, esse qui malum neget” („Nawet i ten mąż nie jest pozbawiony 
obrońcy, który zaświadczy, że nie jest on zły”). 
w. 114 bez żadnej przysady — (sam) bez żadnej wady. 
w. 119 lży starszych ludu i same kapłany — faryzeuszy i saduceuszy Jan 
nazwał „plemieniem żmijowym”, zob. Mt 3,7: „Plemię żmijowe, kto 
wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?”. Por. Łk 3,7. 
w. 123 Gdybyś tak był badaczem ścisłym na swe sprawy — gdybyś tak 
samo surowo osądzał własne uczynki; w oryginale (w. 130–131) Gamaliel 
mówi w imieniu stanu faryzejskiego: „Si… / Essemus” („Gdybyśmy…”). 

w. 125 nie znalazłby kto strofować w tobie — nikt nie znalazłby w tobie 
nic, co należałoby ganić. 
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w. 127–128 Niechaj zwierzchność zgorszenia na swoim urzędzie / Przesta-
nie — nikt jej szczypać powagi nie będzie — sens: jeśli zwierzchnicy prze-
staną postępować gorsząco, pełniąc swe urzędy, nikt nie będzie ubliżał 
ich powadze; dodatek tłumacza, być może o charakterze aktualizującym. 
W oryginale (w. 134–136): „caelites / Vulgo putemur, integri, casti, pii, / 
At nemo nostrum maximis vitiis vacat” („tłum uważa nas za świętych 
i pobożnych, tymczasem żaden z nas nie jest wolny od wielkich win”). 
w. 130 zwierzchność karcić wolność mają — mają wolność (wolno im) 
krytykować przełożonych. 
w. 135 Sam zaś, któremu — a ten, któremu. 
w. 140 wyższego poznania — uczony, mądry. 
w. 146 do krzesła — sens: do władzy. Tepper nawiązuje raczej do krze-
seł senatorskich; u Buchanana — cathedra, związana z faryzejską wła-
dzą nauczycielską, i ironiczne pytanie (w. 149): „Quin ergo cathedra 
cedimus opilionibus?” („Może mamy więc ustąpić z katedry na rzecz 
pastuchów?”). 
w. 147 był Mojżesz i Dawid pastuchem — młody Mojżesz pasał owce 
swego teścia Jetry (Wj 3,1), a młody Dawid był pasterzem u swego ojca 
Jessego (1 Sm 16,11). 
w. 148 Boskim napełnieni duchem — zarówno Mojżesz (Lb 11,17 i 25), 
jak i Dawid (1 Sm 16,13) byli napełnieni duchem Pańskim. 
w. 151 To przed nas ma go wezwać do tego urzędu? — sens: czy napraw-
dę Bóg miałby najpierw powołać do urzędu nauczycielskiego kogoś 
takiego jak Jan, pominąwszy nas, tj. faryzeuszy? 
w. 152 Bóg nie ma na osoby względu — por. Dz 10,34; Rz 2,11; Gal 2,6. 
w. 154 serce bez zmazy — por. Mt 5,8: „Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą”. 
w. 156 zgodnym Boskiemu Duchowi przybytkiem — przybytkiem (mie-
szkaniem) odpowiednim dla Boskiego Ducha. 
w. 158 to … kacerstwo — herezja, tj. odstępująca od tradycji religia, 
wprowadzana przez Jana. Tepper idzie tu za Buchananem, który każe 
Malchusowi powiedzieć o zwolennikach Jana: „świętokradcza sekta”. 
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w. 159–160 Ani mi się to ścierpieć tobie … stało — sens: i nie uważam 
za stosowne tolerować dłużej u ciebie tego, co szkodzi pamięci twych 
poprzedników; w oryginale (w. 162−163): „że czynisz rzeczy niegodne 
twych poprzedników”. 

w. 164 Czyś ty w nim, czy on w tobie położył nadzieję — sens: czy ty mu 
coś obiecałeś, czy on tobie? Malchus sądzi, że Gamaliel opowiada się 
po stronie Jana z pobudek materialnych lub politycznych.  

w. 167–168 ktory / Na nasze czuwa stanu powagę i zbiory — szyk i sens: 
który czyha na nasze majętności i powagę [naszego] stanu. 

w. 169–170 Odległe między sobą … są twoje zabiegi — porównanie 
wprowadzone przez Teppera; w oryginale tylko (w. 171): „vero procul 
aberras a scopo” („bardzo mijasz się z celem [= istotą rzeczy]”). 

w. 172 Dobrego która życia nabywa się torem — sens: którą zyskuje się 
dzięki dobremu życiu.  

w. 175–176 Prawda, że mamy przodków przykłady gotowe, / Lecz dawnych 
dawne zdobią rzeczy, a nas nowe — jak zauważają SHARATT I WALSH 
(s. 273), wypowiedź Malchusa-tradycjonalisty, który w obronie swego 
stanowiska staje się nagle pragmatystą, nabiera charakteru niezamie-
rzonej autoironii.  

w. 179–182 O gdyby w nas … zamienił życie — interesujący fragment 
stychomytii, w którym Gamaliel kończy wypowiedź Malchusa (O gdyby 
żyły w nas wspaniałe duchy przodków…), przerywając jego okres reto-
ryczny (bylibyśmy ich nieodrodnymi następcami, tj. postępowalibyśmy 
dobrze i uczciwie), a potem Malchus kończy wypowiedź zgodnie ze 
swoją intencją (ten heretyk, który pragnie naszej zguby, już by nie żył). 
w. 185 pobożność niezbożna — oksymoron za Buchananem, w. 183: 
impia pietas; skazywanie niewinnych na śmierć jest „niepobożną po-
bożnością”, tj. źle pojętą pobożnością, w gruncie rzeczy bezbożnością. 

w. 186 To prawa gwałcącego świętym sądzić można? — można zatem 
uważać za świętego kogoś, kto gwałci prawa? W oryginale (w. 184): 
„Hunc immerentem cuncta qui evertit vocas?” („Nazywasz niewinnym 
tego, kto wywraca wszystko na opak?”).  
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w. 193 skutek uczynisz poprawy — doprowadzisz do poprawy, zmiany 
postępowania. 

w. 199 Dajmy to, jakim sądzisz, niech on będzie taki — sens: nawet jeśli 
przyjąć, że jest taki, jak sądzisz. 

w. 203–204 Bez pamięci / Lecisz twego zbawienia, gdzie cię zemsta nęci 
— bez pamięci na twe zbawienie gnasz [na oślep] tam, gdzie cię nęci 
zemsta. 

w. 209 na swoim przestaje — zob. NKPP, „Przestawać” 4: „Przestawać 
na swoim”. 

w. 213–214 To, bym nieprzyjaciela i Boga, i wiary / Od przyzwoitej 
zbrodniom nie uwolnił kary — sens: abym nie uwolnił nieprzyjaciela 
Boga i wiary od kary, która przystoi zbrodniarzom. W oryginale 
(w. 205): „hostem ut opprimam” („Abym pohamował wroga”). 

w. 215 abym wyuzdaną w nim rozwiązłość skrócił — w oryginale 
(w. 206) zwrot „impudentes terream” („abym zastraszył bezwstyd-
nych”) odnosi się już do przestrogi dla ewentualnych naśladowców 
Jana. „Rozwiązłość” i „wyuzdanie” nie mają w tym miejscu znaczenia 
erotycznego, lecz kojarzą się raczej z łac. effrenatio i nawiązują do 
zuchwałości oraz „bezwstydnego” występowania przeciwko porządko-
wi władzy. To wszystko Malchus dostrzega w postępowaniu Jana. 

w. 225–226 W tobie iż są ostygłe gorliwości znaki, / Pójdę żebrać u króla 
o ratunek jaki — sens: ponieważ widzę, że gorliwość w tobie ostygła, 
pójdę wyżebrać jakiś ratunek u króla. W oryginale (w. 215–216): „Et 
quando apud vos nil reperio praesidii, / Contra ruinam regium auxi-
lium petam” („Ponieważ nie znajduję z waszej strony [tj. Gamaliela 
jako przedstawiciela Sanhedrynu] żadnego poparcia, poproszę o kró-
lewską pomoc w obronie przed ruiną”).  

w. 228 Przeto ci jego słuchać nie zawadzi — chór zwraca się do Mal-
chusa, popierając stanowisko Gamaliela, gdy zaś faryzeusz wychodzi, 
komentuje jego postawę.  

w. 232 zmyślonej…obrony — obrony, która wcale nie jest potrzebna. 
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w. 234 Ile ze mnie — na ile mogłem; w oryginale (w. 222): quod licebat 
— „na ile się dało”. 

w. 237 leci na … ażardy — naraża się na ryzyko, niebezpieczeństwo; 
w oryginale nieco inne wyjaśnienie, również odnoszące się do zaśle-
pienia (w. 224–227): „Fidum dedi / Consilium, at ille tantum abest, ut 
gratiam / Ingratus habeat, etiam ut oderit bene / De se merentem” („Da-
łem wierną poradę, lecz on jest na tyle zawzięty, że nawet łaskawość 
odbiera niełaskawie i nienawidzi tego, kto oddaje mu przysługę”). 

w. 238 zakon — tu: stan (faryzejski); w oryginale: coetus (w. 228). 
w. 239 Na oko — pozornie, rzekomo.  
w. 242–243 Na gwałt częsty patrzemy praw Boskich przez szpary / 
Surowości szukamy za nasze bez miary — na częste gwałcenie praw 
Bożych patrzymy przez palce, nieprzestrzeganie naszych praw chcemy 
karać bardzo surowo. Sens wypowiedzi Gamaliela przypomina słowa 
Jezusa do faryzeuszy i uczonych, zob. Mt 7,9: „Umiecie dobrze uchylać 
przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować”, i dalej Mt 7,13: „I zno-
sicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele 
też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.  

patrzemy … przez szpary — por. też niżej tekst w. 1242; wy-
rażenie przysłowiowe: przymykać oczy, tolerować, zob. NKPP, „Pa-
trzeć” 74: „Przez palce patrzeć”. Zob. też np. KOCHANOWSKI, Pieśni I 1, 
w. 25–26: „Co po tych skargach próznych, jesli na występy / Przez 
spary — jako mówią — patrza urząd tępy?”; KNAPSKI, Adagia, s. 951: 
„Przez spary patrzy” („Widzi nie widząc”); POTOCKI I 1, 280: Przez 
spary patrzy (t. 1, s. 244–245); LUBOMIRSKI, s. 265 (Poezyje Postu świę-
tego: „Przedmowa”, w. 12).  

w. 251 Potwarz kładą i imię rujnują z ozdoby — rzucają potwarz i po-
zbawiają dobrego imienia. 

w. 255–256 Płód mściwy z jaszczurczego spłodzony nasienia idzie spiesz-
no … do króla — inwektywa jest dodatkiem Teppera, w oryginale 
(w. 240): „graditur ad aulam” — ‘idzie się do pałacu’. 

w. 260 pójdą na przewagę — zostaną przeważone, tj. upadną, zostaną 
zniesione, wyparte przez nowe. 
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w. 261 Przyprawią … o … zniewagę — sens: znieważą, pozbawią czci. 

w. 266–267 jeśli mały skutek w królu swemi słowy / Uczyni — sens: jeśli 
jego słowa odniosą niewielki skutek, nie wpłyną wystarczająco na 
postępowanie króla. 

w. 270 Coś za uczynek sprosny — jakiś ohydny czyn. 

w. 272 pospólstwo swawolne — tu: krnąbrny, niekarny lud. 

w. 273 obcej zażywa pomocy — korzysta z pomocy obcych. 

w. 274 na ten koniec jedni dóbr swych ustąpili — sens: w tym celu jedni 
użyczyli swych majętności; w oryginale dokładnie na odwrót (w. 250–
--251): „privatas opes / Per factiones impias augescere” („że prywatne 
bogactwa powiększają się dzięki niegodziwym spiskom”). 

w. 277 słowy rzecz udawać — zmyślać, opowiadać rzeczy nie mające 
pokrycia w rzeczywistości. 

w. 278–287 I pewna to … imię cnoty traci — wersy te oddają charakter 
tej części monologu Malchusa (w. 256–265), dotyczącej (w szerszej, 
ogólniejszej perspektywie) wpływu oszczerców i donosicieli na wład-
ców, co jest szczególnie ważne w kontekście kalumnii jako wskazanego 
w tytule głównego problemu utworu (zob. wstęp, s. 25–30).  

w. 284–285 Którzy się Boga boją … bojaźń płocha — sens: ludzie 
pobożni i prawdomówni uważani są nie za cnotliwych, lecz za tchórz-
liwych.  

w. 289 nasz zakon — stan faryzejski; w oryginale: noster ordo (w. 267). 

w. 290–291 Gdyż jeśli jest od Boga … dzielnością ludzką przekonany — 
jeśli jest Bożym wysłańcem, nie może być pokonany ludzką mocą. Por. 
słowa Gamaliela o wyznawcach Chrystusa w Sanhedrynie (Dz 5,38–39): 
„Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi 
ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga po-
chodzi, nie potraficie ich zniszczyć i oby się nie okazało, że walczycie 
z Bogiem”. 

w. 298–299 Często bowiem na innych prawa stanowiemy, / Onych 
przykład na sobie najpierwszy pełniemy — bo często, stanowiąc prawa 
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wymierzone przeciwko innym, sami (wykraczając przeciwko nim) sta-
jemy się pierwszymi ich ofiarami. W oryginale (w. 276–277): „Ne quae 
statuimus in alios crudeliter / Exempla, recidant postea in nostrum 
caput” („Oby prawa [kary], które okrutnie ustanawiamy przeciwko in-
nym, nie spadły na naszą głowę”). 

w. 302–349 O, jak zaćmiła ludzi noc gruba … Królewskie dwory — 
pierwsza pieśń chóru, u Buchanana najpierw w strofach safickich 
mniejszych, potem w jedenastozgłoskowcach safickich przeplatanych 
nieregularnie wierszami adonijskimi, u Teppera sylabiczna: 10a 5b 5b 5a 
(z wierszem adonijskim na końcu). W oryginale ostrze pieśni jest wy-
raźnie wymierzone przeciw Malchusowi i faryzeuszom jego pokroju 
(którzy dla szkockiego humanisty byli obrazem dygnitarzy Kościoła 
katolickiego), w tekście polskim mamy raczej obraz „świata zepsutego” 
i „przednich kapłanów” zamienionych w tyranów pod wpływem zbytnich 
faworów monarszych. Mogło to oznaczać aluzję do postawy prorosyj-
skich duchownych popierających rozbiór Polski, np. biskupa włocław-
skiego Antoniego Kazimierza Ostrowskiego; znaczna część tej pieśni 
mogłaby zostać odniesiona również do samego króla, zwłaszcza w kon-
tekście ostatnich słów o bezpiecznym życiu tych, którzy zajmując się 
wyłącznie sobą, omijają z dala królewskie dwory. 

w. 304 W każdym stąpieniu — na każdym kroku. 

w. 326–329 Już masz do swoich królestwo myśli … każdy rad kryśli — 
sens: już władasz myślami i sercami, a każdy chętnie podąża myślą za 
tym, co mówisz. U Buchanana (w. 305–308): „Mentis ut regnum semel 
occupasti, / Fascinas blandis animos venenis / Et relegata ratione tur-
bas / Pectoris aulam” („skoro tylko posiadłaś królestwo myśli, zwo-
dzisz umysły swymi przymilnymi truciznami i niepokoisz pałac serca, 
wygnawszy rozsądek”). Ta strofa adresowana jest do żądzy sławy (chci-
wości chwały), skłaniającej człowieka do niegodziwego postępowania. 
W następnej chór zwraca się już do człowieka opanowanego tą wadą 
i pokazuje spustoszenie moralne, jakie w nim ona czyni. 

w. 333 z cnoty hydzisz — zohydzasz, lżysz cnotę. 
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w. 338 wściekłość tygrysa smutną — w oryginale (w. 323): „tigris rabies 
cruentae” („wściekłość okrutnej tygrysicy”) — zgodnie z wyobraźnią 
poetycką starożytnych, por. np. HOR. Carm. 1,23,9; smutną — tu: poża-
łowania godną (zapewne dla rymu). 

w. 339 liszki torem — wzorem lisa. 

w. 342 Łasko monarchów — w oryginale (w. 334): „ficta … pietas” („fał-
szywa pobożność”). 

w. 351 Czas się przejrzeć, o co cię z czasem przyprowadzą — sens: czas 
najwyższy dostrzec, do czego cię z czasem doprowadzą (śrzodki 
miękkie). 

w. 356–357 Podłość płci waszej … serca wasze draźni — sens: wadą 
waszej płci jest to, że jeśli nie macie się czego bać, niepokoi to wasze 
miękkie serca.  

w. 360 Z dobrej woli idących do cnoty przywodzi — prowadzi ku cnocie 
ludzi zwracających się doń z własnej woli (mowa o Janie). 

w. 365 Bunt tylko wielkich wodzów moc królów przerywa — sens: należy 
bać się raczej buntu wielkich wodzów, bo tylko on może zagrozić 
władzy królów. 

w. 370 ostre głogi — dodatek tłumacza; w oryginale ziemia daje tylko 
„trawiaste łoże” — „gramineum torum” (w. 363); por. OV. Fast. 1,402. 

w. 378–379 Tyranowi to własna … mieczem ściele — sens: to cecha 
tyrana, który zamiast wrogów gładzić mieczem, „swoich” zabija jak 
nieprzyjaciel. 

w. 385 rzecz czynisz powoli — sens: postępujesz łagodnie, nazbyt 
ostrożnie. 

w. 386–391 — Któryż rządca okrętu … okręt w własnym brzegu stojący 
utonie — cała alegoria okrętu i burzy na morzu pochodzi od Teppera; 
brak analogicznego obrazu u Buchanana. Obraz ten, rodem z Hora-
cego (zob. HOR. Carm. 1, 14) był bardzo popularny w łacińskiej i wer-
nakularnej polskiej literaturze polityczno-religijnej — pojawia się w Em-
blematach Alciata (Spes proxima), był przywoływany kilkakrokrotnie 



Objaśnienia [Wiersz smutny…, w. 386–391] 
 

249

w kontekście porównawczym w De republica emendanda Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, a szerzej rozwinięty jako złożona alegoria 
w „Kwinkunksie” Stanisława Orzechowskiego („Trudno milczeć, gdy 
boli, trudno nie wołać w złej toni, trudno też nie wzdychać w niewoli. 
W jednej łodzi siedzimy, wiatry przeciwne mamy, wełny biją, maszty 
łomią, żagle drą, morscy rajtarzy na łódź szturmują, nas dobywają, 
ognie miecą, łódź palą, na patrona godzą: żeglarze śpią. Ja, ginąc, na 
was: «Rata!» — wołam, których wszytkich pomoc wielka, z osobna 
każdego mała moc w tej łodzi jest. «Cóż wołasz?» — rzeczecie. To: 
wszyscy do sztyru bieżcie, masztu strzeżcie, żagle na tramontanę na-
ciągajcie, na lewo ku Niemcom nie uchodźcie, wiatrów zachodnich sie 
bójcie, polskimi pływajcie, ku portu sztyr dzierżcie, oręża na rajtary 
dobywajcie, patrona bróńcie, żeglarza ze snu obudźcie! Inak wszyscy 
jedną plagą ze mną zginiecie” (cyt. za: Stanisława Orzechowskiego i Au-
gustyna Rotundusa „Debata o Rzeczypospolitej”, oprac. K. Koehler, 
Kraków 2009, s. 20–21). Podobnie w kazaniu Stanisława Sokołow-
skiego De verae et falsae Ecclesiae discrimine ad Serenissimum Stepha-
num Poloniae Regem libri tres, Kraków 1583. Zob. też: E. BUSZEWICZ, 
Koncepcja jedności Kościoła i idea Polski katolickiej w twórczości pisa-
rzy potrydenckich, w: Formowanie kultury katolickiej w dobie potryden-
ckiej, red. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2016, s. 393, 412. Najbar-
dziej znana jest alegoria okrętu zawarta w Kazaniu wtórym z Kazań 
sejmowych Piotra Skargi: „Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, 
głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do obrony 
okrętu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy 
okręt obrony nie ma, i on ze wszytkim, co zebrał, utonąć musi. A gdy 
swymi skrzynkami i majętnością, którą ma w okręcie, pogardzi, a z in-
nymi się do obrony okrętu uda, swego wszytkiego zapomniawszy: do-
piero swe wszytko pozyskał i sam zdrowie swoje zachował. Ten namil-
szy okręt ojczyzny naszej wszytkich nas niesie, wszytko w nim mamy, 
co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, 
gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie sta-
ramy, gdy dla bezpieczności jego wszytkim, co w domu jest, nie pogar-
dzamy: zatonie, i z nim my sami poginiemy. W tym okręcie macie 
syny, dzieci, żony, imienia, skarby, wszytko, w czym się kochacie. 
W tym tak wiele dusz jest, ile ich to królestwo i państwa przyłączone 
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mają. Nie dajcie im tonąć, a zmiłujcie się nad krwią swoją, nad ludem 
i bracią swoją […]” (P. SKARGA, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir 
przy współudziale M. Korolki, Wrocław 1995, s. 40–41). Już po publi-
kacji dramatu Teppera obraz ten przywołał I. Krasicki w satyrze 
Świat zepsuty.  

w. 388 Zakon — możliwa dwojaka interpretacja: stan faryzejski (zakon) 
lub porządek Starego Testamentu (Zakon); w oryginale brak. 

w. 392−393 Obmyślać śrzodki będziesz, lecz nie w czas takiemu / Zapo-
bieżeć potrafisz siły swemi złemu — sens: będziesz szukał sposobów, 
lecz o własnych siłach nie zdołasz w porę zapobiec takiemu złu. 

w. 396 pozwolisz folgi — pofolgujesz. 

w. 399–403 Gdy zgiełk ludu wolnego … złość dziatki wysiecze — zupeł-
nie inne niż w oryginale zobrazowanie przewidywanego przez Hero-
diadę zagrożenia, bardziej dostosowane do sytuacji politycznej i spo-
łecznej ówczesnej Rzeczypospolitej: u Buchanana (w. 385–391) mamy 
tylko uzbrojone pospólstwo („concitari mobile / Ad arma vulgus”), 
płonące miasta („Urbes cremari”), gwałcone branki („virgines per vim 
rapi”), u Teppera zryw „wolnego ludu”, konflikt domowy i profanację 
świątyń.  

w. 404 zwycięstwa … użyć — zaznać, zakosztować zwycięstwa. 

w. 409 Stoi sprawca… — jest to moment pojawienia się na scenie Jana 
Chrzciciela, na którego Herodiada wyraźnie wskazuje.  

w. 413 swej krzywdy odstępują — rezygnują z możliwości odwetu; wer-
sy 412–413 to gnoma pokazująca różnicę między dobrym władcą, który 
potrafi zachować umiar w sprawowaniu władzy, a tyranem. Zob. NKPP, 
„Szkodzić” 10: „Móc zaszkodzić, a nie chcieć, to największa chwała”. 

w. 414–415 O nieba … tron posiędzie — sens: O nieba! To znaczy, że ten 
zdrajca będzie teraz mieć władzę większą niż twoje berło? Zniesiesz 
nawet to, że zasiądzie na twoim tronie? Ironia podążająca za słowami 
Herodiady w oryginale (w. 399–401): „Itane? Iam sceptris modum / 
Hic faciet? Huius regnum habendum arbitrio est, / Si regis esset ani-
mus in te” („Doprawdy? To teraz on (tj. Jan) będzie ograniczał [twoją] 
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władzę? Jeśli miałbyś w sobie ducha królewskiego, od jego woli winno 
być zależne królestwo”). 

w. 416–417 Troskliwość swej głowy / Nie potrzeba oświadczać w tych 
rzeczach królowy — sens: nie ma potrzeby, żeby królowa kłopotała się 
tymi sprawami i wyrażała o nich swą opinię; w oryginale (w. 402): 
„Mihi haec relinque” („Zostaw to mnie”). 

w. 420 Jeżeli mnie … odmawiasz wygraną — sens: jeśli nie liczysz się 
z moim zdaniem, nie przekonują cię moje argumenty; u Buchanana 
(w. 404): „Regina multa quando cedit infimis” („Skoro królowa musi 
tak bardzo ustępować ludziom najniższego stanu…”). 

w. 421 W jakiej inni o słuszność nadziei zostaną — sens: jaką nadzieję 
mogą żywić inni, że zostaną sprawiedliwie potraktowani. 

w. 425 że się nad słuszność uwodzi — sens: że się unosi ponad miarę, 
zapędza się zanadto. 

w. 426 przeciw tobie — wobec ciebie, względem ciebie. 

w. 429 godnym cię sądzi z śmiercią równej kary — uważa, że zasłu-
gujesz na karę śmierci. 

w. 433 Lud zwodzisz swemi słowy z rozumu obrany — szyk: zwodzisz 
swymi słowami lud z rozumu obrany; z rozumu obrany — pozbawiony 
rozumu, głupi, nierozumny; w oryginale (w. 418): „vulgus … rude” 
(‘prosty, niewykształcony’). Por. KOCHANOWSKI, Psałterz 32,29–31. 

w. 440 Łudzisz ich nowym państwem — sens: wzbudzasz w nich złudną 
nadzieję na nowe królestwo, tj. inną władzę. 

w. 440–441 nowemi barki / Z obcego oswobodzą jarzma wolne karki — 
dzięki nowej władzy uwolnią się od obcego jarzma (tj. od zależności od 
Rzymu).  

w. 445 kiedyś takowych wręcz słów do mnie zażył — sens: kiedy 
ośmieliłeś się wprost mnie karcić; mowa o potępieniu przez Jana 
związku Heroda z Herodiadą (zob. w. 446). 

w. 446 Karcisz mię o małżeńskie niegodziwe gody — Herod rozwiódł się 
z żoną, córką króla nabatejskiego Aretasa, aby poślubić Herodiadę, 
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żonę swego przyrodniego brata, Filipa. Jan napominał go, że nie wolno 
mu żyć z żoną swego brata — było to wbrew prawu wyrażonemu w 
Kpł 18,16 i 20,21; por. Mt 14,3–4; Mk 6,17–18. 

w. 447 Do niesłusznej pobudzasz mię z bratem niezgody — w oryginale 
bardziej zrozumiale (w. 432−433): „Fratremque mecum proelio com-
mittere / Tentaris, in te quod errat” („na ile możesz, usiłujesz pobudzić 
do konfliktu ze mną mego brata”, tj. wspomnianego wyżej Filipa). 

w. 452 lub późno — chociaż za późno. 

w. 457 bez zabawy — bez zwłoki, nie zwlekając. 

w. 459 z ojca jednego i jednejże strony — sens: z tego samego przodka 
i z tej samej ziemi. 

w. 474–481 — Tak czyń, a będziesz potomkom miły … Z tronu nie 
zsiędzie — głos chóru udziela rady Herodowi, oddając swobodnie myśl 
oryginału, że nie złoto i armia, lecz dobroć (władcy) i wierność oparta 
na jego słusznym postępowaniu są najlepszą obroną królestwa. 

w. 482 ręka wielowładna — tu: ręka Boga. 

w. 484 w pilne uszy bierze — słucha uważnie. 

w. 485 Byle wolną zachował porywczość ku wierze — sens: byleby za-
chował gorliwość w wierze, nie dając pochopnie wiary temu, co mówią 
inni. 

w. 489 Wprzód się przejrzeć w swym życiu — najpierw przeanalizować 
swe własne życie. 

w. 494 Nic tajnie nie uczyłem — Jan odpiera oskarżenia, podobnie jak 
uczyni to Jezus przed Annaszem: „Ja przemawiałem jawnie przed 
światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gro-
madzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego” (J 18,20). 

w. 496–501 Gdy mię twoi o prawdę pytali żołnierze … na żołdzie swoim 
słusznie przestawali — zob. Łk 3,14: „Pytali go też i żołnierze: «A my, 
co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Nad nikim pieniędzy nie 
wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim 
żołdzie»”. 
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w. 506 Zupełnie jako ojców strzegę dawnych prawa — szyk: jak zupełnie 
przestrzegam prawa dawnych ojców. 

w. 508 rozważ wielkim zdaniem w sobie — sens: rozważ w sobie głę-
boko, w swej królewskiej powadze. 

w. 510 gdyby to miał każdy do siebie — sens: gdyby każdy tym sam się 
odznaczał, sam tym się kierował. 

w. 515 tym torem — tą drogą, tym sposobem. 

w. 520–521 — śrzodki temi, / Monarchom rządzić prawa każą się jakie-
mi — takimi środkami, jakimi prawa nakazują monarchom się kiero-
wać, tj. zgodnie z prawem obowiązującym monarchów. 

w. 531 W niebieskich jednak rzeczach największy smak czuję — w ory-
ginale (w. 511): „Aeterna patriam regna puto, regem colo” („Wieczne 
królestwo uważam za ojczyznę, czczę Króla”). 

w. 534 Bym mógł prawa stanowić — gdybym mógł ustanawiać prawa 
(gdybym był prawodawcą). 

w. 537 Lepszego potrzebuje ta rzecz potwierdzenia — sens: sprawa jest 
skomplikowana i nie można podejmować decyzji, dopóki nie uzyska 
się pewności. 

w. 538–541 Któż z słów otwartych myśli dochodzi … W sercu swym godzi 
— chór daje do zrozumienia, że Herod co innego mówi, a co innego 
ukrywa w sercu (w przeciwieństwie do szczerego i prostolinijnego 
Jana), że w głębi duszy jest tyranem, za jakiego nie chce uchodzić. 

w. 544–565 Gmin prosty … mniemaniu — cały ten passus włożony 
w usta Heroda (zarówno w oryginale, jak i w przekładzie) uwypukla 
zagadnienie misera condicio regum. Sytuacja monarchy/władcy wydaje 
się godna pozazdroszczenia, w istocie zaś zasługuje raczej na współ-
czucie, gdyż trudności i niebezpieczeństwa towarzyszące temu wyso-
kiemu stanowisku są nieporównanie większe niż korzyści z niego czerpa-
ne. O trudach władzy pisał już Platon (PLAT. Resp. I 346 E oraz I 347 B-E), 
a w literaturze rzymskiej np. SEN. De ot. 7,1; 8,1. Por. też SEN. De tranq. 
10,5: „Nie zazdrośćmy tym, którzy wyżej od nas są postawieni, ponie-
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waż to, co nam się wydaje wysokim szczytem, jest krawędzią prze-
paści”. O panowaniu jako ciężkiej niewoli zob. też SEN. De clem. 1,8, 1–6. 
W literaturze wczesnonowożytnej zajmował się tymi zagadnieniami 
m.in. Ambrosio Marliani (1562–1632) w wielokrotnie wydawanym 
w XVII wieku w Europie Theatrum politicum quod agendum sit a prin-
cipe, tłumaczonym na polszczyznę i wydanym w 1771 roku. Tekst obfi-
tuje w rozmaite argumentacje i apoftegmata zaczerpnięte z literatury 
pogańskiej, patrystycznej i nowszej, oraz z niedawnej historii. Mówi 
się tam np. o cesarzu Dioklecjanie, który sądził, że „stan monarchów 
nic innego nie jest, jeno kosztowne jakieś nieszczęście, złote pęta, 
świetne nieszczęśliwości, drogi łańcuch gwałtem do zguby ciągnący” 
(A. MARLIANI, Plac polityki albo Szkoła obyczajności, przeł. J. Zubow-
ski, Wilno 1771, s. 64), lub o Auguście, „którego rząd i panowanie 
zaiste wielkie, usilnie o uwolnienie się od prac publicznych prosił 
i złożyć rządy nieprzestannie u rzeczypospolitej domagał się. Wszystka 
jego rozmowa i dyszkurs były, gdzie chęć swoję uwolnienia się i unik-
nienia publiki przekładał, a prace swoje i trudy, acz błędliwie, przy-
szłego odpoczynku ciesząc się nadzieją, osładzał” (ibidem, s. 65–66). 
Zob. też ibidem, s. 71: „Nie tajno było tym tak zacnym mężom, jakiego 
utrudzenia i przykrości pełen jest stan monarchów, któremu nie tylko 
nie zajrzeć, ale się raczej litować nad nim należałoby”. Ważnym 
elementem trudnej doli władców w monologu Heroda jest świado-
mość konieczności dwulicowego „grania” wobec ludu, zyskiwania jego 
względów wbrew własnemu sumieniu. 

w. 546 Sami się tylko twierdzą być nieszczęśliwemi — uważają, że 
jedynie oni są nieszczęśliwi. 

w. 549 w jednej stan swój z królmi położyli szali — sens: zważyli na 
jednej wadze swój los i los królów (żeby sprawdzić, który jest bardziej 
uciążliwy). 

w. 552 Spraw bowiem swoich serce za tłumacza mają — bo serce jest 
tłumaczem ich czynów, tj. mówią to, co myślą i czują. 

w. 559 z niskąd ich nie trzymam być nieszczęśliwemi — z żadnego po-
wodu nie uważam ich za nieszczęśliwych. 
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w. 561 Powierzchowne pozory oświadczać ludowi — sens: zwodzić lud 
zewnętrznymi pozorami.  

w. 564 Upór okazać trudno — sens: trudno jawnie i konsekwentnie 
zmierzać do okrutnych celów, bo to jest źle widziane przez lud.  

przy dobrym zdaniu — mając słuszność. 

w. 569 Każdy lepiej powinien swej życzyć osobie — każdy powinien 
zadbać najpierw o siebie; w oryginale (w. 545): „Ipse mihi sum proxi-
mus” („Sam jestem sobie najbliższy”). 

w. 579 oddalił w odwłokę — odwlekł, odroczył. 

w. 580 w oczy do mnie tej śmiałości zażył — pozwolił sobie na taką 
śmiałość, stojąc przed moim obliczem. 

w. 581 o niesłuszne karcić gody się odważył — zob. obj. w. 446. 
w. 586–625 Stwórco wszechmocny nieba i ziemie … Przed Tobą pada — 
druga pieśń chóru, hymn do Boga, w oryginale w dymetrach anape-
stycznych, u Teppera w takiej samej formie jak pieśń pierwsza, co wy-
musza większą kondensację myśli (zob. obj. do w. 302–349).  
w. 598–601 Przez morze przejście wolne nam dałeś … Z wojskiem 
zalałeś — mowa o cudownym przejściu uciekających z Egiptu Izrae-
litów przez Morze Czerwone, zob. Wj 14,21–31. 
w. 605 Gładzili skazy — poprawiali ułomności (wiary i państwa). 
w. 606–609 Lecz teraz większa burza powstaje … Ginąć się zdaje — 
strofa ta (podobnie jak kolejne wersy pieśni chóru) wydaje się aktua-
lizacyjną aluzją Teppera do pierwszego rozbioru Polski, o czym świad-
czy m.in. wprowadzenie do polskiego tekstu frazy o śmiertelnym za-
grożeniu dla „złotej wolności”. 
w. 610 kieruje barki — kieruje ich czynami (dosł. barkami, ramionami). 
w. 612 za wiarę — brak w oryginale; zapewne aluzja do hasła kon-
federacji barskiej „Za wiarę i wolność”. 
w. 628–629 nam daje / Na wolą — daje nam wolną wolę. 

w. 629 na czym ślepo staje — przy czym się ślepo upiera. 
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w. 639 Nie chcąc czekać śmiertelnej o zgubę przyprawy — sens: nie chcąc 
czekać, aż stanie się coś, co doprowadzi (nas) do śmiertelnej zguby. 
w. 640 patrzali zmrużonemi oczy — sens: patrzyli nie chcąc widzieć, 
tj. przez palce. 
w. 642–643 I nie wprzód … Póki zwodźca więzieniem nie był ukarany 
— sens: i nie dałem się odwieść od swego planu, dopóki zwodziciel nie 
znalazł się w więzieniu. Mowa o wtrąceniu Jana do więzienia, zob. 
Mt 14,3: „Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do 
więzienia”. Por. Mk 6,17; Łk 3,19–20. 
w. 645 przez długą wymowę — w długim przemówieniu (wyliczającym 
wykroczenia Jana). 
w. 650–669 Jednowładny bez końca Rządco wszystkich rzeczy … Wolą 
swą mierzy prawa, sprawiedliwość mocą — o modlitwie Jana Chrzci-
ciela jako możliwej inspiracji dla hymnu Jana Kochanowskiego „Czego 
chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary…” oraz pieśni „Oko śmiertel-
ne Boga nie widziało…” (KOCHANOWSKI, Fragmenta, Pieśń III) zob. 
R. MAZURKIEWICZ, Do genezy hymnu Jana Kochanowskiego „Czego 
chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary…”, „Ruch Literacki” 1990, z. 4–5, 
s. 293–308 (artykuł dostępny również online: http://www.staropolska.pl/ 
renesans/opracowania/Hymn.html). Zob. też współczesny przekład 
monologu Jana zamieszczony w Aneksie. 
w. 644–665 przystało któremu … Być posłusznym nad innych przy-
kazaniu Twemu — któremu godziło się, aby był posłuszny Twemu 
przykazaniu bardziej niż inni. 
w. 669 Na wszelkie zbrodnie leci — porywa się bezmyślnie na wszelkie 
niegodziwe uczynki. 
w. 670 idą … niesforem — idą nieskładnie, niezgodnie z intencją. Mal-
chus dostrzega, że na razie w słowach Jana nie znajduje argumentów 
potrzebnych dla zrealizowania swych celów; w oryginale (w. 718): 
„Principia recte sese habent tibi hactenus” („pierwsze twe wypowiedzi 
są, jak dotąd, słuszne”), ale wytrwale czeka, aż pojawią się słowa, które 
zaświadczą o „zbrodni” Jana i uzasadnią zastosowanie środków 
zmierzających do jego stracenia.  
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w. 669 wolą swą mierzy prawa — nagina prawa do swej woli. 

w. 680–681 Przejrzmy odległe świata biegłym okiem strony, / Znajdzie-
my ten lud w zbrodniach większych położony — sens: rozejrzyjmy się 
badawczo po całym świecie, a stwierdzimy, że ten lud (tj. lud żydow-
ski) żyje najbardziej występnie. 

w. 684–685 Nadętą i złośliwą dosyć mową wiele / Ważyłeś się przy mojej 
obecności śmiele — u Teppera Malchus już tutaj wyraża swe oburzenie 
słowami Jana; u Buchanana aż dotąd nie znajduje w jego słowach nic 
niewłaściwego i mówi (w. 725): „Sane locutus cuncta vere est hac-
tenus” („Na razie powiedział wszystko rozsądnie”), dopiero później, 
gdy Jan przechodzi do krytykowania faryzeuszy, oburzenie Malchusa 
narasta. 

w. 686–689 Ani ta jest … dla przykładu dany — wypowiedź Jana idzie 
nieco dalej niż odpowiedni fragment w oryginale (w. 726–730), który 
mówi tylko o tym, że wina nie leży jedynie po stronie zmiennego ludu, 
gdyż błądzą również kapłani (lewici), pisarze i starsi („Nec ista vulgi 
culpa tantum est mobilis. / Levita longe veste fulgens candida / Legis-
que scriba turgidus scientia / Et vos verendi aetate matura senes, / 
Obliquus error devio flexu abstrahit”). Tepper rozwija myśl zgodną 
z Buchananowską koncepcją sprawowania władzy jako publicznego 
teatru (por. wstęp, s. 24). Myśl ta przewija się w europejskiej i polskiej 
literaturze wczesnonowożytnej. Por np. ERAZM Z ROTTERDAMU, 
Pochwała głupoty, przeł. E. Jędrkiewicz, w: IDEM, Wybór pism, oprac. 
M. Cytowska, Wrocław 1992, s. 125: „Kto podjął się rządzenia ludźmi, 
ten musi nie o prywatne dbać sprawy, ale o publiczne, i tylko o dobru 
myśleć publicznym; na włos odstąpić nie może od praw, których sam 
jest sprawcą i stróżem; musi być sam poręką uczciwości wszystkich 
swych pomocników i urzędników. Musi pamiętać, że oczy wszystkich 
spoczywają na nim jednym, który — jeśli ma charakter nieskazitelny 
— może niby zbawienna gwiazda stawać się pełnym błogosławień-
stwem dla doli ludzkiej, albo też niby śmiercionośna kometa przynosić 
jej całkowitą zagładę. Wad innych ludzi ani się w podobnym stopniu 
nie spostrzega, ani one nie mają takich skutków. Władca natomiast 
stoi tak wysoko, że jeśli na cal zboczy z uczciwej drogi, to zło stąd 
wylęgłe natychmiast zatruwa bardzo wielu ludzi”. Dalej w tym kon-
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tekście również o innych dygnitarzach świeckich i duchownych. 
Problemem tym zajmował się również JUSTUS LIPSJUSZ w Politykach 
(II 7, II 9) oraz Uwagach i przykładach (Monita et exempla politica II 6). 
O konieczności ścisłego rozliczenia się władców ze swego ziemskiego 
włodarstwa wspomina KOCHANOWSKI w drugiej pieśni chóru Od-
prawy posłów greckich, znanej też jako Pieśń II 14, w. 9–12: „A wam 
więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana, / Ale i sami macie nad 
sobą Pana, / Któremu kiedyżkolwiek z spraw swych uczynić / Poczet 
macie; trudnoż tam krzywemu wynić”. 

w. 688–689 Ścisły przeto rachunek pisarzów z kapłany / Czeka — sens: 
zarówno kapłanów, jak pisarzy czeka surowe rozliczenie z pełnionego 
urzędu. Pisarze — tu: uczeni w Piśmie, znawcy Prawa Mojżeszowego.  

w. 691 O tęż samą przyprawi … zniewagę — sprowadzi taką samą hańbę. 

w. 704 Dziesięciny bierzecie i co ziemia rodzi — w zamian za służbę 
w Namiocie Spotkania lewici mieli prawo do pobierania dziesięcin 
składanych przez Izraelitów, zob. Lb 18,21; Pwt 14,22, 28–29; Hbr 7,5. 
W oryginale (w. 739–741): „Decimatis omne terra quod profert olus. / 
Non vos anethum, menta, ruta et allium, / Urtica non vos aut viride 
foenum fugit” („Pobieracie dziesięcinę za wszelką jarzynę, którą rodzi 
ziemia — nie umknie wam nawet mięta, ruta, koper, czosnek, po-
krzywa ani zielone siano”), co jest wyraźnym nawiązaniem do słów 
Chrystusa: „Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę 
z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość 
i miłość Bożą” (Łk 11,42).  

w. 712 n. Co mówię? Że od wilków owiec nie bronicie?… — figura reto-
ryczna zwana correctio (mówca wypowiada jakąś opinię, a potem 
jakby orientując się, że nie oddaje ona dobrze jego myśli, znajduje 
lepsze rozwiązanie i „poprawia się” w obecności odbiorcy). U Bucha-
nana podobnie (w. 746–748): „Circumfrementes vestra non ovilia / 
Lupos abigitis. Quid lupos dixi? Lupi / Vos estis ipsi, vos gregem de-
glubitis” („Nie odpędzacie wilków osaczających wasze owczarnie. Cze-
muż powiedziałem «wilków»? Sami jesteście wilkami; wy odzieracie ze 
skóry trzodę…”). 
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w. 713 Wilcy sami jesteście — por. Mt 7,15: „Strzeżcie się fałszywych 
proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są 
drapieżnymi wilkami”. 

w. 714 Wy trzody pożeracie — zaostrzenie oryginalnej metafory wilka w 
owczej skórze, który nie może być dobrym pasterzem. W oryginale 
deglubitis (‘odzieracie ze skóry’). SHARATT I WALSH (s. 285) podkre-
ślają, że jest to jeden z ulubionych obrazów Buchanana, zastosowany 
również w paszkwilu Franciscanus, w. 155. Pobrzmiewa tu echo apo-
ftegmatu Tyberiusza, że „dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie 
odzierać ze skóry”, a także analogicznego adagium Erazma o „zdzier-
cach” (zob. obj. do w. 748 Baptistes). 

w. 716 na sobie przewieść — przemóc się, zmusić się do czegoś; tu 
raczej w sensie: nie potraficie przyznać się do tego. 

w. 717 nie swoje owieczki, lecz siebie pasiecie — figura (zeugma) oparta 
na lekkiej dwuznaczności czasownika paść — nie pasiecie owiec, lecz 
siebie tuczycie (Buchanan, w. 750: „gregem non pascitis, vos pascitis”). 

w. 722–725 Gdyby mnie wielowładny Rządca … bezbożną mową uszy 
razić — w tym miejscu Malchus uważa słowa Jana za tak już bluź-
niercze, że (co znów nadaje jego słowom posmak niezamierzonej auto-
ironii) deklaruje, że choćby sam Bóg nakazał mu wysłuchać tej mowy 
raz jeszcze, wolałby złamać Boży nakaz niż znosić tak obraźliwe słowa. 

w. 722–723 Gdyby mnie … zesłał z nieba — sens: gdyby mi nakazał 
przez niebieskiego posłańca (anioła). 

w. 726 Lecz powiedz, mistrzu dobry — Malchus zwraca się już bez-
pośrednio do Jana i jest to zwrot ironiczny; w oryginale (w. 757–758): 
„Heus tu, vir bone, / Turbae magister unice” — „Ej ty, zacny mężu (vir 
bone), jedyny nauczycielu tłumu”.  

w. 735 Prawdę wynurzać Prawda nikomu nie zbrania — sens: Bóg 
nikomu nie zabrania głoszenia prawdy. Tutaj Prawda odnosi się do 
Chrystusa, który powiedział w Ewangelii o sobie: „Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem” (J 14,6), dlatego w literaturze patrystycznej często 
nazywany jest Prawdą (Veritas). 
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w. 736 Zamilczeć czasem prawdę na dobre wychodzi — w oryginale 
sentencja o podobnej wymowie: „Tacuisse vera saepe multis profuit” 
(„zamilczenie prawdy często wielu (ludziom) przyniosło korzyść”). 
Pochwała milczenia, poświadczona przysłowiem „Mowa jest srebrem, 
a milczenie złotem”, ma długą tradycję w literaturze religijnej i świec-
kiej. Powściągliwość w słowach cenił Plutarch (O gadulstwie) i Seneka 
(O pokoju duszy). Św. Benedykt z Nursji pisał o cnocie milczenia 
w szóstym rozdziale swej Reguły; włoski prawnik Albertano da Brescia 
(XII/XIII wiek) traktował o niej w swej retoryce De arte loquendi et 
tacendi („O sztuce mówienia i milczenia”). Kwestia ta wiąże się zwła-
szcza z systemem wartości stoickich i neostoickich. Tu jednak warto 
zwrócić uwagę na to, że w ustach Malchusa posłużenie się tą słuszną 
w ogólności gnomą nabiera cech jawnego cynizmu (por. BERKOWITZ, 
s. 213). 

w. 738 Tym samym jest to zbrodnią, kto co zbrodnią sądzi — uogól-
niająca gnoma; w oryginale ironicznie (w. 769): „Scelus videtur, ni 
scelus dicas, tibi?” („Czy wyda ci się to zbrodnią, że nie nazwiesz 
czegoś zbrodnią?”).  

w. 743 Któż wilkowym … słowom wierzy? — ironia oddająca nieco 
mniej bezpośrednio, ale równie dobitnie sarkazm Buchanana, który na 
pytanie Malchusa: „Gregis nonne pastores sumus?” („Czyż nie my 
jesteśmy pasterzami owiec?”) każe Janowi odpowiedzieć: „Si res qui-
dem eadem est pascere et deglubere” („Jeśli to samo znaczy paść i odzie-
rać ze skóry” (w. 773). Zob. też obj. do w. 748 Baptistes. 
w. 747 Czyliś nie Chrystus — zob. J 1,19–20.  

ojcom niegdyś obiecany — mowa o starotestamentowych 
proroctwach mesjańskich, np. Iz 7,14; 11,1–9; Mi 5,1–5. 
w. 748 Czyś nie prorok — zob. J 1,21. 

Pewnie Elijasz — zob. J 1,21; por. Ml 3,23.  
w. 749 imię moje mijasz — sens: nietrafnie mnie nazywasz. 
w. 750 posłaniec prawy — tu: Mesjasz. 
w. 752 Ni prorok, ni Elijasz — zob. J 1,22 i 25. 
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w. 755 z urzędu spytany — zob. J 1,22 i 25. 

w. 756–759 Głos jestem wołający … z górami pospoły — zob. Mt 3,2–3: 
„Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie 
ścieżki!»”. Por. Mk 1,3; Łk 3,4–6; J 1,23. Jest to reminiscencja Iz 40,3–4: 
„Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie 
na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą 
wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj 
się staną urwiska, a strome zbocza niziną»”. 
w. 756 bez omieszki — bez zwłoki. 
w. 760–763 W imię tego lud z wody chrzczę … z wami przestaje — zob. 
J 1,26–27: „Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi 
Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie 
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała»”. Por. Mk 1,7–8; 
Mt 3,11; Łk 3,16.  
w. 770 powstać na nogi — zyskać na znaczeniu.  
w. 771 imię sobie zjednać — zyskać chwałę. 
w. 774–775 Nie ty jesteś najpierwszym … co być może — sens: nie jesteś 
pierwszym człowiekiem, który chodził błędnymi ścieżkami, ale niech 
Bóg sprawi, abyś był ostatnim, ukaranym tak przykładnie, że nikt nie 
odważy się już wstąpić na te drogi. 
w. 778–781 Jakoś był czułym sprawcą … w ludziach wskrzesił wiarę — 
sens: jak pilnie starałeś się o to, żeby zbuntować lud i podważyć dawny 
porządek, takich dołóż starań, aby przywrócić stan poprzedni. 
w. 782 ostre szaty — szorstkie odzienie, zob. Mt 3,4: „Sam zaś Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder”. Por. Mk 1,6. 
w. 810–829 Przed nocnym światłem … grzechowej nie cierpi zarazy — 
trzecia pieśń chóru, w oryginale w dymetrach jambicznych, tu — pa-
rzyście rymowanym jedenastozgłoskowcem. Jest to implicite oskarżenie 
Malchusa (który podczas śpiewu chóru pozostaje na scenie) jako ska-
żonego moralnie obłudnika, skrywającego w sercu wyrzuty sumienia. 
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w. 810–811 Przed nocnym światłem niecnota uchodzi, / Który na życie 
lub dostatki godzi — sens: człowiek nikczemny, który planuje zabój-
stwo lub kradzież, kryje się w nocy przed światłem.  

w. 813 które nie tają — które ujawniają. 
w. 814–817 Młodzi … spodziewany — por. obj. do Baptistes (w. 837–838). 
w. 818–821 Którego ślepość rozumu zaćmiła … kamienne serca łatwo 
kruszy — sens: ten, którego zaćmiła ślepota rozumu, a pycha wbiła mu 
się głęboko w serce, zamyka uszy na światło prawdy, która z łatwością 
kruszy zatwardziałe serca. 
w. 822 robak sumnienia — w oryginale (w. 851−854) tylko „ukryte bru-
dy duszy” i sumienie gryzące serce” („Quamvis tegatur sordida / Sen-
tina mentis impiae, / Vos vestra conscientia / Secreta rodens arguit”). 
Wyrażenie to ma rodowód biblijny oraz bogatą tradycję patrystyczną 
i średniowieczną, którą zwięźle omówił w XVI wieku R. BELLARMINO, 
De gemitu columbae, por. IDEM, Opera omnia, t. 8, Neapoli 1872, 
s. 348−349; „Gryzący robak” (vermis rodens) to czwarta kara piekielna, 
w Piśmie Świętym ukazana jako „robak, który nie umiera nigdy”, por. 
Mk 9,43 (Wujek): „gdzie robak ich nie umiera” i to samo tamże 9,44–47; 
jest to nawiązanie do słów Izajasza, por. Iz 66,24: „robak ich nie 
zdechnie”. Św. Bazyli wyobrażał sobie grzeszników cierpiących w piek-
le męki wskutek pożerania ich „ciał przez nienasyconego, jadowitego 
robaka”. Św. Augustyn, za którego opinią opowiedzieli się późniejsi 
teologowie, traktował ukąszenia robaka jako alegorię wyrzutów sumie-
nia. Jak mówi Bellarmino, ten robak to „grzeszne sumienie, które 
wciąż szczeka jak wściekły pies i wciąż kąsa jak jadowity robak”. Czyni 
to także za życia, ale wówczas jego ataki mogą być tłumione lub od-
pierane — taki obraz życia zatrutego przez wyrzuty sumienia por. 
KOCHANOWSKI, Pieśni I 2, w. 21: „kogo gryzie mól zakryty”. Biblijnym 
źródłem obrazu „robaka sumienia” może być też Iz 14,11: „Stargniona 
jest do piekła pycha twoja, opadł trup twój, pod tobą pościelą mola, 
a przykrycie twoje będą robacy” (Wujek), co teologowie tłumaczą 
alegorycznie jako obraz wewnętrznych i ukrytych grzechów rodzących 
się w sercu (mól jako posłanie) oraz jawnych i publicznych (robaki 
jako okrycie). 
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w. 827 robak — w oryginale „clausus intra viscera occultus […] carni-
fex” („ukryty kat zamknięty w głębi wnętrza”). 
w. 830 O czasy! O zwyczaje! — O tempora! O mores! Por. CIC. Cat. 1,1 
(wykrzyknienia tego brak w oryginale).  

w. 833 niezbożna — jest rzeczą niezbożną. 
w. 834–835 Chcąc wejść w łaskę u ludu … na złość pospólstwa narażać 
— sens: pobłażanie (przez Heroda) łotrom (tj. Janowi) dla zyskania 
przychylności ludu ściąga niechęć pospólstwa na mnie (który jestem 
jawnie jego wrogiem).  
w. 844–845 Niechaj kto chce co czyni … królowie zuchwali — sens: jeśli 
ktoś uczyni cokolwiek, co spotka się z aprobatą ludu, zuchwali kró-
lowie będą deklarować, że był to ich pomysł.  
w. 845 Wynalazkiem swym sądzą — uważają za swój pomysł.  
w. 854 w zapalczywości swojej póki nie ominie — póki nie ochłonie 
w swej zapalczywości. 
w. 856 jak tygrys wściekła, gdy gniazdo utraca — jak tygrysica szalejąca 
w obliczu zagrożenia swych młodych; w oryginale (w. 886): „jak osie-
rocona z potomstwa lub szalejąca tygrysica”. Zob. objaśnienie do 
w. 886 Baptistes. 
w. 862 na to godzi — temu sprzyja, do tego zmierza. 
w. 867 Cóż jest, żeś Malcha sobą odwiedzać gotowa? — co sprawia, że 
raczysz osobiście odwiedzać Malchusa? 
w. 872 mężna Judyt — Judyta, piękna i cnotliwa bohaterka biblijnej 
Księgi Judyty, uosobienie kobiecej odwagi i zdecydowanego działania. 
W czasie oblężenia rodzinnego miasta przez wojska asyryjskie dowo-
dzone przez Holofernesa udała się do niego, ujmując go swymi wdzię-
kami, a następnie, zmorzonemu po uczcie, ucięła głowę, którą wy-
stawiono na palu ponad mury miasta, co spowodowało wycofanie się 
wroga. Już tutaj zatem zostaje figuralnie zapowiedziane ścięcie głowy 
Jana Chrzciciela; przedstawienia ikonograficzne Judyty z głową Holo-
fernesa i Salome z głową Jana są niekiedy tak podobne, że bez podpisu 
trudno je rozróżnić, choć Judyta trzyma zwykle miecz, a Salome — 
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misę. Warto zauważyć, że w 1668 roku dramat o Judycie i Holofernesie 
wystawiono w Zamościu tuż po inscenizacji „tragedii” o Janie Chrzci-
cielu (zob. wstęp, s. 50). 
w. 874 Śpisz na to — przymykasz na to oczy, tolerujesz to; w oryginale 
(w. 901): „animo aequo fers” („znosisz spokojnie”). 
w. 876 pójdzie w pośmiewisko — zostanie wystawiona na pośmiewisko. 

w. 881 Nie daj się przeprzeć … w twej sprawie — nie daj się przekonać, 
że postępujesz niesłusznie. 

w. 887 jak cię zdobi — jak ci przystoi, jak należy. 

w. 888–889 zobopólnej krzywdy w niepamięci / Grzebać — puścić w nie-
pamięć obopólną krzywdę; w oryginale (w. 912–913): „tuas iniurias / 
[…] aut, ut verius dicam, suas?” („krzywdy twoje, a ściślej mówiąc — 
swoje [własne]”). 

w. 892 Grzebie … w niepamięci — puszcza w niepamięć. 

w. 893 śrzodki śmiałość wolnemi przekona — poskromi zuchwałość 
(Jana) łagodnymi środkami. 

w. 894 jeśliś tej otuchy — jeśli masz tę nadzieję; jeśli się spodziewasz. 

w. 895 By w nim więzy żarliwe stłumić mogły duchy — sens: by kajdany 
(Jan przebywa już w więzieniu) mogły stłumić w nim rozpalone myśli, 
zapały (z punktu widzenia rozmówców niezdrowe i niebezpieczne); 
u Buchanana (w. 917): „feroces spiritus” — „nieokiełznane zapały”. 

w. 899 Którego czci i teraz pospólstwo kajdany — szyk: którego kajdany 
czci lud już teraz (mowa Janie o uwięzionym przez Heroda). 

w. 900 Rozdąć ogień zarzysty — wzniecić ogień z żaru; porównanie 
z płomieniem pochodzi od Teppera, w oryginale tylko gniew, który się 
rozpala (w. 923−924): „Provocata accenditur, / Non mitigatur ira”. 

w. 902–903 dotkniony obelgą za pośrzodek szczerze / Nową zemstę, nad 
pierwszą sroższą, przedsiębierze — sens: urażony obelgą, otwarcie obie-
rze sobie za środek nową zemstę, sroższą niż poprzednia; niedokładna 
interpretacja lub świadome przekształcenie myśli Buchanana, u które-
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go (w. 924−925) w opinii Malchusa umysł Jana „wywyższający się 
w obelgach”, tj. na tyle zarozumiały, że pozwala sobie na obelgi, roz-
pala się do szaleństwa: „Contumeliis / Elatus animus ad furorem im-
pellitur”. 

w. 906–907 o wieczne niesnaski / Przyprawić — doprowadzić do usta-
wicznych przykrości. 

w. 908 Co sądzisz dobrodziejstwem, on być krzywdą mniema — to, co 
ty uważasz za dobrodziejstwo, on odbiera jako krzywdę. 

w. 915 nie spuści z serca — nie zapomni. 

w. 916–917 Niszczeją u tych w sercach łaski wiecznie złote, / Złączone 
którzy mają z pamięcią niecnotę — sens: serca ludzi, którzy wciąż mają 
na myśli złe czyny, na zawsze zapominają o wyświadczonych im 
wspaniałomyślnych dobrodziejstwach. 

w. 922 głaszcząc ich — gdy się je głaszcze; w oryginale bez analogii 
zwierzęcej, tylko gnoma (w. 942): „Ingenia saeva mitigat benignitas” 
(„Łaskawość łagodzi srogie charaktery”). 

w. 924–925 Drzewo, które w grubości swej się zastarzało, / Łatwiej 
złamać niż by się nagiąć kiedy dało — drzewo jest ukonkretnieniem 
tłumacza; w oryginale (w. 943–944): „to, co…”. Porównanie do drzewa 
występuje m.in. u Owidiusza (OV. Ars am. 2,179–180), tam jednak mó-
wi się o tym, że gałąź ugnie się posłusznie, jeśli działa się delikatnie, 
gdy zaś używa się siły, raczej się ją złamie. 

w. 926 Jak mię, wątpliwą, przeto ułatwisz w tej mierze — sens: co zatem 
poradzisz mi, wahającej się, w tej sytuacji. 

w. 932 Jeżeli w własnych radach … nie skutkujesz — sens: jeżeli nie 
potrafisz doprowadzić do skutku własnych zamysłów. 

w. 933 Darmo mi te, niewieście, śrzodki przepisujesz — sens: na próżno 
zalecasz te działania mnie, kobiecie, skoro sam, będąc mężczyzną, nie 
doprowadzasz sprawy do skutku; w oryginale (w. 950–951): „Si nihil 
promoveris / Quaerendo, agendo, providendo, non magis / Praestat 
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quiesse […]?” („Skoro nic nie osiągasz czyniąc, szukając, zabiegając, to 
czyż nie lepiej dać sobie spokój […]?”). 

w. 934 łeb suszysz — por. NKPP, „Głowa” 218: „Suszyć komuś głowę”. 

w. 935 twoje do końca chęci nie zmierzyły — sens: twoje starania nie 
osiągnęły celu, nie odniosły sukcesu. 

w. 937 na sztych wystawi — narazi na niebezpieczeństwo; tu: wystawi na 
pośmiewisko. Zob. NKPP, „Sztych” 2: „Na sztych wystawić (wydać)”. 

w. 938–943 Czego kiedy nie mogła … miększe nad wosk staje — seria 
gnom pokazujących skuteczność konsekwentnego uporu przy zastoso-
waniu niewielkiej siły (podobnie jak łacińskie przysłowie o kropli drą-
żącej kamień nie siłą, lecz częstym padaniem); kamień … wosk… — 
obrazowe dodatki tłumacza. 

w. 944–945 Na koniec … naleganie — sens: jeśli nawet nie masz racjo-
nalnego argumentu, zastąpi go równie dobrze nieustanne i uporczywe 
naleganie (skłaniające Heroda do działania). 

w. 954 aby skutek brały — aby dochodziły do skutku, aby się urzeczy-
wistniały. 

w. 956–957 O tym zaś bądź, królowa … trwam niezwyciężony — w ory-
ginale (w. 965) dopowiedzenie: „Nisi re peracta” („Dopóki sprawa nie 
zostanie załatwiona”). Nie mówi się tu dokładnie o śmierci Jana, ale 
można się domyślać, że to właśnie ona jest sugerowanym przez Mal-
chusa celem.  

w. 958–982 Wżdy zazdrość faryzejska … Na śmierć twoją odmieni — 
czwarta pieśń chóru w oryginale w wierszach glikonejskich, u Teppera 
w pięciowersowych strofach 9a 9a 6b 6b 7x; zostały tu kontrastowo ze-
stawione zawiść Malchusa i rozjuszona furia królowej z niewinnością 
i prawością Jana Chrzciciela, przeciwko któremu zawiązało się złowro-
gie przymierze. 

w. 958–959 zazdrość faryzejska … z królową — w oryginale (w. 966– 
–967) tylko „zazdrość” („livor”) i „ból rozniecony przez bezbożne 
furie” („impiis / Accensus furiis dolor”). 
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w. 963 Stamtąd … na plac wychodzi — „stamtąd”, tj. ze strony Hero-
diady i Malchusa, powstaje (do walki). 

w. 965 Stąd — tj. ze strony Jana Chrzciciela. Konflikt nabiera tu alego-
rycznej wymowy starcia cnót (Niewinności, Prawdy) z wadami (Po-
twarzą, Chytrością). 

w. 968–969 Co strzał jedną głowę przeszywa, / Co złość na zgubę sztuk 
używa — sens: ilekolwiek razów uderza w Jana, ilekolwiek forteli 
używa faryzejska złość na jego zgubę. 

w. 971 filar niewzruszony — w oryginale dąb (ilex) i skała (rupes) nie-
złomnie stawiająca opór uderzeniom fal; na temat źródeł motywu zob. 
komentarz do w. 979–982 tekstu łacińskiego. 

w. 973 cnota — w oryginale (w. 984–985) apostrofa do Prawdy, po-
traktowanej tu jako bóstwo, które powinno być czczone przez wszy-
stkich. Być może Tepper przeczuwa tu senecjańskie użycie przez Bu-
chanana terminu veritas, obejmującego swym znaczeniem prawość, 
prawdę i nieskazitelność, schodzące do Podziemi, gdy na ziemi za-
czyna panować nieprawość; podobnie u Marcjalisa (MART. 10,72,11), 
w którego epigramacie Prawda, powracająca na ziemię z Hadesu po 
zakończeniu panowania Domicjana, jest szczerym, wiejskim bóstwem 
o „suchych”, tj. nienamaszczonych pachnidłami włosach — ten obraz 
wydaje się szczególnie przystający do koncepcji Buchanana. Por. obj. 
do przywołanego wyżej miejsca tekstu łacińskiego.  

w. 983 Lecz cóż smutne… — słowa sygnalizujące koniec pieśni chóru; 
w oryginale (w. 997 n.) następuje tu zmiana wiersza na jambiczny, 
właściwy epeisodiom. U Teppera chór nadal zachowuje strofikę po-
czątkową, czy to przechodząc do didaskaliów, czy do dialogu z Janem. 

w. 984 Zbliżmy się przed wieszczka więzienie — didaskalia wewnątrz-
tekstowe; chór sygnalizuje, że przemieszcza się przed więzienie Jana.  

(idą przed więzienie) — didaskalia ramowe dodane przez Teppera. 

w. 985 w tej dobie — w tej chwili.  

w. 985–987 Życzmy … życia całości — wersy te są modyfikacją tłuma-
cza; w oryginale (w. 997–999): „Sed cesso vatem convenire, nuntio / Ut 
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impleam aures omnium miserrimo. / Atque eccum ante ipsas carceris 
stantem fores” („Lecz odwlekam spotkanie z prorokiem, napełniając 
uszy wszystkich najnieszczęśniejszą wieścią. Ale oto i on, stojący przed 
bramą więzienia!”). 

w. 988 Najświętszych ojców świętsze plemię — jeszcze świętszy potomku 
bardzo świętych przodków; w oryginale (w. 1000): „Propago sanctis 
sanctior parentibus” („Świętszy potomku świętych rodziców”). Podob-
nie HOR. Carm. 1,16,1: „Córo, piękniejsza od przepięknej matki”. Podob-
na formuła występuje też w biografiach panegirycznych (zwłaszcza w ży-
wotopisarstwie świętych, u nas np. w żywocie św. Wojciecha (Vita prior, 
2): „Skoro więc godziło się, aby święty potomek pochodził z tak 
czcigodnego małżeństwa…”, zob. Piśmiennictwo czasów Bolesława Chro-
brego, przeł. K. Abgarowicz, oprac. J. Karwasińska, Warszawa 1966, s. 25. 

(radzą Janowi) — didaskalia ramowe Teppera, sygnalizujące, że 
w tym miejscu zaczyna się dialog chóru z Janem. 
w. 993 Póki czas służy, używaj rady — sens: opamiętaj się, póki jeszcze 
czas; w oryginale (w. 1002–1003): „Incolumitati, dum tempus sinit, 
tuae / Consule” („Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, póki czas pozwala”). 
w. 995–996 A ślepo królowa / Zgubić cię gotowa — w oryginale dobit-
niej (w. 1004): „inops regina consilii furit” („szaleje królowa pozba-
wiona rozwagi”). 
w. 1001–1002 Król w godzinie zdanie … odmieni — w oryginale 
(w. 1005–1007): „rex suam sententiam / Dissimulat, alii vera mussant 
dicere, / Iam tempus instat ultimi discriminis” („król nie ujawnia 
swego zdania, inni nie ośmielają się powiedzieć prawdy; już nadchodzi 
czas ostatecznego niebezpieczeństwa”).  

w godzinie — tu: w jednej chwili. 
w. 1005 Nieba by tak władły — oby nieba sprawiły.  
w. 1008 Śmierć sobie straszną stawiać — przywara grzechowa — sens: 
uważać śmierć za coś strasznego jest grzeszną wadą. 
w. 1009 Miła — przymiotnik odnoszący się do śmierci. Sens całej wy-
powiedzi: tylko grzesznicy wyobrażają sobie śmierć jako coś strasz-
nego — dla ludzi nieposzlakowanych jest ona wręcz czymś miłym 
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i pożądanym. Jest to modyfikacja myśli powtarzanej wielekroć przez 
Cycerona w Rozmowach tuskulańskich, np. CIC. Tusc. 1,49,118; por. też 
CIC. Paradoxa 2,18: „Mors terribilis iis, quorum cum vita omnia extin-
guuntur, non iis, quorum laus emori non potest”. Por. w zwrocie do 
Cycerona KOCHANOWSKI, Treny XVI, w. 29: „Śmierć, mówisz, strasz-
na tylko niezbożnemu”. Por. też niżej tekst w. 1141–1142. 
w. 1010 łzy nasze — w oryginale (w. 1015): ratio nostri — „wzgląd na 
nas”. W wersach 1010–1019 chór doradza Janowi odstąpienie od do-
tychczasowej gorliwości i radykalizmu dla ubłagania Heroda, by daro-
wał mu życie. 

w. 1017 wiem odpuszcza — bowiem odpuszcza. Spójnik „bowiem” 
został tu skrócony do postaci „wiem” ze względów rytmicznych. 

w. 1027 przeciąg życia — przedłużenie, zachowanie życia. 

w. 1028 w swoim rzecz umocnił zdaniu — sens: postanowił, podjął 
decyzję. 

w. 1029 Iż chciwość swoją spełni na krwi mej wylaniu — w oryginale 
ponadto ironia Jana (w. 1022–1024): „Nec ego recuso. Qui magis re-
gem queam / Placare, quam quum volumus eadem et nolumus?” („A ja 
nie protestuję. Jakże mógłbym bardziej przebłagać króla niż wówczas, 
kiedy obaj chcemy i nie chcemy tego samego?”). 

w. 1030 Któż z słów co złego sądzić może — w oryginale cała myśl ujęta 
lapidarnie (w. 1024): „Bona verba” („Dobre słowa”). 

w. 1031 badaczu serc, Boże — por. Mdr 1,6 (Biblia Leopolity, Biblia 
Wujka, Biblia Gdańska; w Biblii Tysiąclecia inaczej: „Bóg […] praw-
dziwym stróżem jego serca”. 

w. 1033 mieć … w straży — mieć na uwadze, uszanować. 

w. 1034–1043 Dwaj królowie … mam pełnić wyroki — psychomachia, 
której rozwiązanie Jan przedstawia jako oczywiste, gdyż jest to roz-
darcie między pełnieniem rozkazów dobrego Boga a słuchaniem nie-
godziwego króla (tyrana). 

w. 1037 na wszelkie wylany niecnoty — oddany wszelkim niegodzi-
wościom, skłonny do wszelkiego zła. 
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w. 1038 wystawia przed oczy — sens: ukazuje, zapowiada. 

w. 1045 Gdy łatwość, która ci się poda — sens: gdy sposobność, która ci 
się nadarzy. Podobnie w oryginale (w. 1035): „Oblata si nunc praeter-
eat occasio” („Gdy umknie ci okazja, która się teraz nadarzyła”). Chór 
stara się zasugerować Janowi, by obraził raczej Boga, który wybaczy 
mu chwilowe nieposłuszeństwo, gdy tymczasem Herod będzie nie-
przejednany i nie da już następnej szansy na ułaskawienie.  

w. 1049 Ile nam dobroć Boska czasu wytrzymuje — sens: jak długo Bóg 
w swojej dobroci toleruje naszą grzeszność, czekając na naszą poprawę. 

w. 1051–1052 Tak-że to za nic ważysz życie, / Którego miłość w sercach 
skrycie / Bóg naszych porusza? — w oryginale (w. 1039–1040): „Sic fata 
spernis, quae Deus mortalibus / Timenda voluit esse?” („Zatem pogar-
dzasz śmiercią, której sam Bóg nakazał śmiertelnym się lękać?”). 

w. 1061 na wszystkie nędze i kłopoty — dodatek tłumacza. 
w. 1069–1070 Skoro życie … prawa — por. obj. do Baptistes (w. 1053–
--1055). Podobne echa zob. też KOCHANOWSKI, Treny XIX, 111–112, 117–
--124: „Człowiek, urodziwszy sie, zasiadł w prawie takim, / Że ma być 
jako celem przygodom wszelakim. […] / Śmiertelna, jako i ty, twoja 
dziewka była, / Póki jej zamierzony kres był, póty żyła”. Motyw bez-
silności ludzkiej wobec wyroków losu czy praw Bożych to topos litera-
tury konsolacyjnej. Komentatorzy Wydania Sejmowego Trenów wska-
zują tu m.in. PROP. III,18,21 nn., HOR. Carm. I,24; I,29; II,3; OV. Met. 
X,32 nn. STAT. Silv. II,1,218 n. Por. M. CYTOWSKA, J. AXER, Komentarz 
II, w: J. KOCHANOWSKI, Treny, oprac. M.R. Mayenowa et al., Wrocław 
1983 (J. KOCHANOWSKI, Dzieła wszystkie. Wydanie Sejmowe, t. 2), s. 179; 
E.R. CURTIUS, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. 
A. Borowski, Kraków 1997, s. 87–89 (Topika mowy pocieszającej). 
w. 1070 Ani jeden prócz tego wyszedł na świat prawa — sens: nikt nie 
narodził się poza tym prawem, nikt nie jest od niego wolny. Por. obj. 
do w. 1053 tekstu łacińskiego.  
w. 1087–1088 Któż tedy z zawodników … nie życzyłby sobie — por. 
2 Tm 4,7–8: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wia-
ry ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, 
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który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, 
ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”. 
w. 1087 w jak najprędszej dobie — w jak najkrótszym czasie, jak naj-
szybciej. 
w. 1088 w kresie — u mety, u celu. 
w. 1093–1094 po gonitwach życia tego w kresie / Czekam pierwszy — 
jako pierwszy na mecie, czyli po zwycięskim biegu. Kontynuacja topiki 
„athleta Christi”, por. 2 Tm 4,7 (por. wyżej obj. w. 1087–1088). Być 
może Tepper miał wzgląd na to, że Jan Chrzciciel jest pierwszym 
męczennikiem Nowego Przymierza, który osiągnął zbawienie; zgodnie 
z tradycją średniowieczną Chrzciciel Jezusa zajmuje drugie po Matce 
Bożej miejsce w hierarchii niebiańskiej. U Buchanana (w. 1071–1072) 
tylko: „Laetus ergo tramite / Decurso ad ipsam stare metam me puto” 
(„Ukończywszy więc bieg, myślę z radością, że stoję już na samej 
mecie”).  

w. 1095 gwałtowne na sobie strzymawszy pociski — sens: wytrwawszy 
w wielkich przeciwnościach losu (dodatek Teppera). Metafora „pocis-
ków losu”, znana dziś głównie ze słynnego monologu Hamleta, wy-
stępuje często u Seneki, przede wszystkim w Listach moralnych do 
Lucyliusza (zob. zwłaszcza SEN. Epist. 104,22). 

w. 1099 Już Ojca widzieć będę i w ziemi tej stanę… — por. Ps 116,9: 
„Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących”. 

w. 1107–1110 Jako rzeczy … Ojca wiecznej światłości oglądał — duszę do 
płomienia (ognia) „wspinającego się” w górę porównuje np. CIC. Tusc. 
1,17–18. Por. też: SEN. Epist. 39,3: „Tak jak płomień wznosi się wprost 
do góry, nie może zaś leżeć ani pozostawać w całkowitym spokoju, 
podobnie i duch nasz ciągle się rusza; a jest tym żywszy i pobudliwszy, 
im większą przejawia gwałtowność. Lecz szczęśliwy jest, kto popęd ten 
zwrócił ku rzeczom lepszym”. 

w. 1109 duch z nieba dany — por. KOCHANOWSKI, Treny, XIX, w. 29– 
–30: „Ziemia w ziemię się wraca, a duch z nieba dany, / Miałby umrzeć 
ani na miejsca swe wezwany?” (w tych wersach trenu komentatorzy 
Wydania Sejmowego odnotowują wpływ CIC.Tusc. I 30), por. M. CY-
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TOWSKA, J. AXER, Komentarz II, w: J. KOCHANOWSKI, Treny, oprac. 
M.R. Mayenowa et al., Wrocław 1983 (J. KOCHANOWSKI, Dzieła wszy-
stkie. Wydanie Sejmowe, t. 2), s. 175. 

w. 1117 na sobie przekonać nie mogę — nie mogę się zmusić (aby się 
w tę drogę nie zapuszczać, tj. nie mogę się powstrzymać od ochoczego 
udania się w nią). 

w. 1132 Gdzie podstępy i zdrada więcej nie postoją — gdzie już więcej 
nie będzie podstępów i zdrady; w oryginale (w. 1103–1104): „Et sempi-
ternae […] quietis in domum, / Quo non sequetur vis, dolus, calumnia 
(„do domu wiecznego pokoju, dokąd nie pójdzie za mną przemoc, 
podstęp, oszczerstwo”). 

w. 1133–1138 Szczęśliwyś, Janie … Już się żegnamy z tobą — Tepper za 
pomocą formy wersyfikacyjnej włącza pożegnalną przemowę Chóru, 
kończącą dialog z Janem, do pieśni, która zaczyna się dalej; w orygi-
nale ta kwestia nadal we właściwych dialogowi jambach. 

w. 1135 których bojaźń mięsza zdanie — sens: którzy ze strachu (przed 
śmiercią) nie jesteśmy tak radykalni w swych sądach i decyzjach. 

w. 1139–1162 Jak jest niesforna … nie wypłacą w czasie — piąta pieśń 
chóru o charakterze medytacyjnym; u Buchanana w wierszach askle-
piadejskich mniejszych, u Teppera strofy 11a 11a 11b 11b 7c 7c. Pieśń jest 
kontrastowym zestawieniem życia i śmierci dobrych i złych ludzi: 
dobrzy, choć nie zasłużyli na śmierć, nie tylko się jej nie boją, ale wręcz 
jej pragną; źli, którzy zasługują na śmierć, próbują przed nią uciekać. 
Dla dobrych śmierć jest bramą do lepszego życia, dla złych — wrotami 
wiekuistej męki.  

w. 1136 Ni nam się z tobą umrzeć nie dostanie — sens: ani nie umrzemy 
wraz z tobą. 

w. 1137 śmierć zastąpisz sobą — sens: umrzesz, poniesiesz śmiertelną 
ofiarę. 

w. 1141 Śmierć nie jest straszna nigdy niewinnemu — por. wyżej obj. 
w. 1009.  
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w. 1142 Cień tylko śmierci jest przestrachem złemu — sens: zły człowiek 
lęka się nawet cienia śmierci, tj. boi się myśli o niej czy nawet pozor-
nego zagrożenia (podczas gdy niewinni nie lękają się śmierci w ogóle). 

w. 1148 Nastąpić sobie bliski rozdział tuszą — sens: spodziewają się 
bliskiej śmierci, tj. rozdzielenia ciała i duszy. 

w. 1151–1152 Dobrych na stosach dusze nie niszczeją / Z ciałmi — dusze 
dobrych ludzi nie niszczeją w grobach wraz z ciałami.  

na stosach — dosłowne oddanie terminu rogos użytego przez 
Buchanana (w. 1121); ponieważ w starożytnym Rzymie ciała zmarłych 
przeważnie palono, rogus oznaczał ‘stos pogrzebowy’, lecz przenośnie, 
zwłaszcza w łacinie humanistycznej, może też oznaczać grób.  

dusze — u Buchanana (w. 1121–1122): „melior […] / Nostri pars” 
(„lepsza nasza część”).  
w. 1154 karki za Niego dali na ofiarę — ofiarowali dla Boga życie, np. 
ponosząc męczeńską śmierć. 
w. 1159 robak — zob. obj. do w. 822 i 827. 
w. 1160 nad swe ogień siły ducha męczy — sens: dusza doznaje w ogniu 
nieznośnej męki. 
w. 1162 nie wypłacą w czasie — sens: nie zdołają nigdy odkupić swych 
win; będą cierpieć wiecznie. 
w. 1163 w słowie się nie staje — nie dotrzymuje słowa. 
w. 1165 tym kształtem — w ten sposób. 
w. 1167–1178 Mam żywą pamięć jednak danej obietnicy … prócz głowy 
Chrzciciela za dar na półmisku — zob. Mt 14,6–8; Mk 6,21–25. Scena 
uczty, tańca córki Herodiady oraz złożenia obietnicy przez Heroda 
została pominięta w akcji ze względów scenicznych, zapewne też oby-
czajowych, więc Herodiada opowiada wydarzenia znane z Ewangelii.  
w. 1176 Iż nastąpi swą prośbą na Chrzciciela życie — sens: że w swej 
prośbie będzie się domagała śmierci Jana. 
w. 1180 jakom tego skądinąd doznała — mowa zapewne o dotrzymanej 
przez Heroda obietnicy poślubienia Herodiady.  
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w. 1188 wielu rządców chowa — ma wielu władców. 
w. 1190 weźmie skutek obietnica — zostanie spełniona obietnica. 
w. 1195–1196 Tak, dosyć, jeśli dosyć … nic ich nie odmienia — w ory-
ginale (w. 1185–1186): „Sic satis, si quidem satis / Promissa regum certa 
sint et regia” — „Na tyle wystarczająco, o ile w ogóle obietnice królów 
mogą być pewne i królewskie”. 
w. 1198 Chociażbyś i królestwa chciała połowicy — zob. Mk 6,23: „Na-
wet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego 
królestwa»”. 

w. 1201 czy się staniesz w słowie — czy dotrzymasz słowa. 

w. 1204 Którym zawsze płci męskiej władać pospolita — którym [Króle-
stwem] władanie należy zwyczajowo do mężczyzn. 

w. 1207 dość słuszną — u Buchanana (w. 1194) odpowiednikiem okre-
ślenia „słuszną” jest aequam. 

w. 1210 Jeśli cię moje dla twej słowa zwłoki miną — jeśli przez twoją 
opieszałość nie spełnię swej obietnicy. 

w. 1214 bez wniosku, płocho — bez zastanowienia, lekkomyślnie, pośpiesz-
nie; w oryginale (w. 1197): temere — bezmyślnie, zuchwale, pośpiesznie. 

w. 1220–1228 Słuchać pospólstwu, rządzić królowi należy … nie prawa 
są króla, lecz król praw ustawa — spór Króla i Królewny odzwierciedla 
dwie przeciwstawne koncepcje prawno-ustrojowe: Herod reprezentuje 
(kultywowaną również w dawnej Rzeczypospolitej) zasadę lex est rex, 
która przeciwstawia się głoszonej przez Królewnę zasadzie rex est lex 
(rex est lex animata et loquens); koncepcja ta, w starożytności wyrażona 
przez Ulpiana w maksymie princeps legibus solutus est, przywołanej przez 
Justyniana (zob. IUST. 1,3,31,sect. pr.2), w czasach nowożytnych stała się 
formułą uzasadniającą władzę absolutną, stojącą ponad prawem. 

w. 1221–1222 Mają władzę królowie … rozkazywać mogą — władza kró-
lów jest ograniczona takim zastrzeżeniem, że nie mogą ustanawiać praw 
niesprawiedliwych i niesłusznych. I tutaj Herod ujawnia swą dwu-
licowość — nie chce uchodzić za tyrana, choć w głębi duszy nim jest.  
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w. 1223–1224 Chociaż czasem … w potrzebie — Królewna reprezentuje 
poglądy typowe dla despotycznej władzy: o słuszności praw decyduje 
to, że zostały wydane przez króla, który stoi ponad prawem. 

w. 1225 Prawo owszem rządzenia królom sposób daje — przeciwnie, to 
prawo wskazuje królom sposób rządzenia. 

w. 1226 swe z prawem król winien mierzyć obyczaje — nawet król 
powinien stosować się w swym postępowaniu do praw. Herod zatem 
wypowiada się przeciwko zasadzie Rex legibus solutus. 

w. 1230 w mniemaniu — w opinii. 

w. 1234 z gruntu … wywraca — rujnuje do cna, zupełnie. 

w. 1235–1236 Zasypia ten monarcha … mają straż obywatele — tylko 
taki król może spać spokojnie, na którego bezpieczeństwie zależy pod-
danym. Por. SEN. De clem. 1,3, 3–4: „Poddani takiego władcy [tj. kieru-
jącego się łaskawością i mądrością oraz łagodnego] czuwają po nocach, 
aby zapewnić mu wypoczynek, gromadnie do niego się garną, zewsząd 
go otaczają i chronią od grożących mu niebezpieczeństw, narażając 
przy tym swe życie. I nie bez racji są zgodne narody i państwa na 
punkcie takiej wzmożonej ochrony życia i poszanowania swych kró-
lów, narażania siebie i swego mienia, ilekroć tego wymaga bezpieczeń-
stwo panującego”; por. też ibidem, 1,13,1 oraz 1,19,6-7. Por. też np. 
PLIN. IUN. Panegyricus 49,3–4; CIC. Phil. 2,112; NEP. 5,3 (Dion). W lite-
raturze polskiej wątek króla mogącego wyspać się nawet na łonie pod-
danych znany jest z wielu pism, np. Zwierciadło królewskie, rozdz. 5: 
„Król tedy najmniejszej przyczynki do obrazy przestrzegać ma, o mi-
łość zasię, na której wszytka moc, siła i królestwo wszytko wisi, jako 
najbarziej starać sie i tej zabiegać pilnie ma. Pomnieć ma na ono, co 
raz jeden król drugiemu powiedział, który się z tego chłubił, że ma 
majętności i bogactw barzo wiele; rzekł: «A ja zasię mam klejnot taki, 
który daleko przewyższa wszytkie insze najdroższe bogactwa, gdyby 
się na jednę kupę znieść miały». I ów zadziwiwszy się temu, prosił, aby 
go wiedzieć mógł. Odpowiedział, że: «Poddani moi tak mię miłują, że 
na każdego z nich łonie, by i wśrzód puszczej, bezpiecznie przespać się 
mogę». I zaprawdę kto by te rzeczy dobrze uważył i wszytkie sprawy 
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Rzeczypospolitej rozumem przebieżał, a chciał pilnie wejrzeć, jako 
w nich ludzka miłość wiele może, pewnie to najdzie, iż ten król dobrze 
osądził i dobrze ten klejnot tak drogo oszacował” (Zwierciadło kró-
lewskie z wielu miejsc ludzi wielkich zebrane i na polskie przełożone, 
w Krakowie 1606, w: Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII 
stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921, BPP, nr 76, s. 227). Por. też 
KOCHANOWSKI, Satyr, w. 365–370; Ł. OPALIŃSKI, Wybór pism, oprac. 
S. Grzeszczuk, Wrocław 1959, s. 204; K. OPALIŃSKI, Satyry, oprac. L. Eu-
stachiewicz, Wrocław 1953, s. 133 (Że żaden król Polakom nigdy nie wy-
godzi, w. 27–29): „Gdzież się ono podziało, co więc Zygmunt Pierwszy 
/ Zwykł był mawiać, że u swych poddanych na łonie / Bezpiecznie od-
poczywać i wyspać się może?”. Szersze omówienie zagadnienia zob. 
J. TAZBIR, W Polsce król może spać bezpiecznie, „Przegląd Historyczny” 
81 (1990), z. 3–4, s. 447–459.  

w. 1237–1238 Niekonieczna potrzeba … aby się ich bali — Królewna 
reprezentuje ponadto ideę władzy silnej, opierającej swą potęgę na stra-
chu poddanych. Por. ERAZM Z ROTTERDAMU, Zbożna biesiada, 675 D, 
w: IDEM, Trzy rozprawy, przeł. J. Domański, Warszawa 2000, s. 59: 
„Euz[ebiusz] — Tak, mówi [bazyliszek] Niechaj nienawidzą, byle się 
bali. — Tym[oteusz] — Zaiste, królewskie to słowa. — Euz. — Prze-
ciwnie, nic tu królewskiego, to słowa tyrańskie”. Por. też obj. do 
w. 1214–1215 tekstu łacińskiego. 

w. 1242 przez szpary — z pobłażaniem; zob. wyżej obj. w. 242–243. 

w. 1243–1244 sprzeczki długiej ciągnie się osnowa, / Aby skutku nie wzię-
ły wczoraj dane słowa — Herodiada odbiera „filozoficzną” dysputę 
między Herodem a swoją córką jako rozmyślne przeciąganie przez króla 
momentu wypełnienia obietnicy danej w czasie wczorajszej uczty.  

w. 1246 jak ich będę wiarę w cenie miała — sens: jak należy oceniać 
wierność królów (na przykładzie Heroda); u Buchanana (w. 1218–1219) 
Herodiada czyni raczej uwagę pod adresem Heroda: „Nondum mihi / 
Regum videre [=videris] nosse quae sint munera” („Jak mi się zdaje, 
jeszcze nie wiesz, czym są dary królów”).  
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w. 1248 na swym zdaniu błądzi — myli się w swym sądzie; także tutaj 
w oryginale zwrot do Heroda (w. 1220–1222): „Si honesta credis esse 
regi et turpia, / Quae honesta vulgus credit esse et turpia, / Falleris” 
(„Jeśli sądzisz, że jest rzeczą uczciwą albo podłą dla króla to, co jest 
rzeczą uczciwą albo podłą dla pospólstwa, mylisz się”). 

w. 1255 który się ćmisz — który jaśniejesz (blaskiem korony). 

w. 1256 Przewróć słuszność, nad prawo będąc wyniesiony — sens: nie 
zważaj na prawość, sprawiedliwość, ponieważ stoisz ponad prawem. 

w. 1261 Całość równie pospólstwa na królu zalega — podobnie bez-
pieczeństwo i dobro ludu zależy od króla. 

w. 1273 Nowym obostrz przykładem — sens: okaż swą surowość, skazu-
jąc na śmierć Jana, jako przykład i przestrogę dla tych, którzy wystę-
pują przeciwko władzy; u Buchanana (w. 1237–1238): „Statuere magno 
oportet exemplo et novo, / Ut sacrosancta regna sint mortalibus” 
(„Wypada przez nowy, znaczący przykład (wyrok) nakazać, by władza 
królewska stała się dla ludzi święta”). 

w. 1278 Spełń wiarę — spełń obietnicę, dotrzymaj danego słowa. 

w. 1282 Niechaj twego i na krok nie odstąpi słowa — sens: niech nie 
odstąpi ani odrobinę od obietnicy, którą jej złożyłeś. 

w. 1284 Co większa — a tym bardziej.  

w próżne wchodzić zmowy — sens: knuć bezsensowne intrygi.  

w. 1286 próżnej tanecznicy — w oryginale (w. 1247) tylko puellae. 

w. 1287–1288 Czy dobrze, by niewiasta tak na łup dostatki / Jako oraz 
nas wszystkich wydała na jatki? — sens: czy godzi się, by niewiasta 
doprowadziła do utraty majątku (mienia), a zarazem naraziła nas 
wszystkich na śmierć?; w oryginale (w. 1248–1249): „Sic [oportuit] 
salutem, regnum, opes, / Vitam necemque feminae committere?” („Czy 
[trzeba było] powierzać kobiecie zdrowie, królestwo, bogactwa, życie 
i śmierć?”). 
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w. 1294 W czym byście nad płeć waszą i krew wykroczyli — sens: 
w czym byście sprzeniewierzyły się waszej kobiecej naturze i (królew-
skiemu) pochodzeniu. 

w. 1295–1296 Cokolwiek mniej godnego oświecone zdanie / Osądzi, wola 
na tym niech zaraz przestanie — sens: jeśli rozum uzna coś za nie-
godne, niech wola postawi tu granicę (tj. przestanie się tego domagać); 
w oryginale (w. 1252–1254): „Sexuque vestro et regio culmine parum / 
Dignum patrare cogat iracundia” („Gniew skłania was do popełnienia 
rzeczy niegodnej waszej płci i królewskiego tronu”); „oświecone zda-
nie” jest dodatkiem tłumacza. 

w. 1298 Nigdy mniej godnej ciebie nie chciałabym rzeczy — dodatek 
tłumacza, zabarwiony ironią. 

w. 1300 Odpowiesz za to ile tej sprawki mistrzyni — odpowiesz za to 
jako właściwa sprawczyni; gest podobny do Piłatowego „umycia rąk” 
podczas procesu Jezusa: jeśli będę musiał stracić Jana, będzie to rezul-
tatem twojej złości, ty jako inicjatorka będziesz temu winna i powin-
naś być za to ukarana. W oryginale (w. 1257): „vestra illa culpa, ve-
strum erit periculum”– „będzie to wasza wina i wasze ryzyko”. 

Król odchodzi — didaskalia ramowe Teppera. 

w. 1303–1308 Już szczęśliwość narodu … krwią obywatelską nie będą 
skropione — dodatek tłumacza, jak się wydaje, z wyraźną aktualizującą 
aluzją. Tepper często posługuje się w przekładzie Baptistes słowni-
ctwem i frazeologią charakterystycznymi dla tekstów manifestów kon-
federackich, np. formuła „krew obywatelska” występuje w manifeście 
gravaminum z 1770 roku, zob. Konfederacja barska. Wybór tekstów, 
wstęp i objaśnienia W. Konopczyński, Wrocław 2004, s. 106–112. 

w. 1307 puste miejsca — przestworza ziemi.  

w. 1309–1310 By się śmiercią jednego mówić inni skąpie / Nauczyli o kró-
lach — śmierć jednego człowieka (Jana) ma być nauczką dla innych, by 
o władcach nauczyli się mówić powściągliwie. Cały monolog Herodiady 
jest przełożony dosyć swobodnie. W oryginale (w. 1259–1263) ma on 
następujący sens: „Iam vindicata dignitas est regia, / Ne pateat ulli in 
posterum ludibrio. / Iam faxo populus pervicax de regibus / Loqui mo-
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deste vel malo discat suo / Et sive reges aequa, iniquave imperent, / 
Aequo ferenda populus animo omnia putet” („Już obroniona została 
godność królewska, by nie była w przyszłości narażona na żadne szyder-
stwo; już nauczę zuchwały lud powściągliwie mówić o królach i o swej 
niedoli. Czy królowie będą nakazywać rzeczy słuszne, czy niesłuszne, 
lud powinien wiedzieć, że wszystko trzeba znosić ze spokojem”). 
w. 1311 Niechaj jak chce król żyje — dodatek tłumacza. 
w. 1313–1364 Solimskie baszty … słusznej zbrodniom kary — szósta 
pieśń chóru w oryginale w jedenastozgłoskowcach safickich przepla-
tanych swobodnie nielicznymi wersami adonijskimi; u Teppera kwar-
tyny jedenastozgłoskowe a b a b. Zawarta jest tu krytyka postępowania 
przedstawicieli narodu żydowskiego, którzy popełniają rzeczy niegod-
ne ludu Bożego oraz przepowiednia zburzenia Jerozolimy, pojawia się 
także bezsilne wezwanie do pokuty. Wyjściowym tematem pieśni 
wydaje się fragment Ewangelii Mt 23,37: „O Jeruzalem, Jeruzalem, 
które zabijasz proroków…”. 
w. 1313 Solimskie baszty, państwo Dawidowe — w czasach Heroda 
Wielkiego (37–4 przed Chr.) Jerozolima, miasto króla Dawida, stała się 
jedną z najpiękniejszych stolic Bliskiego Wschodu; wzniesiono w niej 
wówczas liczne budowle i pałace, a miasto otoczone było potrójnymi 
murami z licznymi basztami.  
w. 1314 Salomona pałace bogate — zespół pałacowy przylegający do 
świątyni zbudowanej przez Salomona na Wzgórzu Świątynnym. Świą-
tynia, zbudowana w X wieku przed Chr., została zburzona w VI wieku 
przez Babilończyków i odbudowana ok. 520 roku przed Chr. W czasach 
Heroda Wielkiego została z jego inicjatywy gruntownie przebudowana.  
w. 1317 Rajowi równać winniście przykłady — sens: winnyście dorów-
nywać rajowi, być na wzór raju; w oryginale (w. 1268): „Quam decet 
normam pietatis esse” („Ta [Jerozolima], która winna być wzorem po-
bożności”). 
w. 1323–1324 Nieme posągi za Boga poddani / Mając, prawemu czci 
Bogu ujęli — krytyka idolatrii, typowa dla Buchanana, u którego może 
być ukrytym oskarżeniem katolickiego kultu świętych obrazów; ikono-
klastyczne uwagi Buchanana wiernie oddaje Tepper. 
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w. 1328 W robocie swoich rąk gruntując wiarę — sens: pokładając wiarę 
w wytworach ludzkich rąk (posągach, obrazach). W oryginale (w. 1278–
–1279): „Et suae dextrae simulacra adorat / Artifex”(„I artysta czci po-
dobizny uczynione swą ręką”). 

w. 1329–1332 U pniaka żywy niemego łask prosi / Bogacz nędznemu wy-
rządza ukłony, / Pan do swojego sługi modły wnosi, / Obrządek święty 
z gruntu obalony — przybliżone oddanie podkreślonych przez Bucha-
nana paradoksów idolatrii; w oryginale (w. 1279–1282) podmiotem jest 
nadal artifex, który uczyniwszy podobiznę bóstwa, „Vitam sine lege 
truncum / Poscit, a muto eloquium precatur, / Pauperi dives, dominus 
ministro / Supplicat; ritus pereunt vetusti” („bezprawnie błaga o życie 
kawałek drewna, modli się o dar wymowy do czegoś niemego; bogacz 
modli się do ubogiego, pan do sługi; giną dawne obrzędy”). 
w. 1335–1336 głos nieba przerywa / I narzekanie — sens: wołanie i na-
rzekanie (wdów i sierot) rozrywają niebo (przedzierają się do nieba).  

włosy rwą z głowy — dodatek tłumacza. 
w. 1338 bajeczny wieszczek — fałszywy prorok; w oryginale jest to za-
strzeżenie chóru (w. 1287–1288): „Ergo te iustae manet ultionis / Poe-
na, non mendax nisi fallor augur” („Dlatego czeka cię kara sprawie-
dliwej pomsty, o ile nie jestem kłamliwym wróżbitą i nie mylę się”). 
w. 1342 Który poniża hardych królów karki — por. Łk 1,51–52: „On 
przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się za-
mysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokor-
nych”; w oryginale (w. 1289): „qui fastus premit insolentes” („który 
poniża zuchwałe przejawy pychy”). 
w. 1344 zastawia barki — sens: osłania (broni) swym ramieniem, swą 
mocą.  
w. 1349–1351 Gdzie Salomona ku niebu przestaje / Dom, na tym miejscu 
ziarno oracz nowy / Zapuści — sens: na miejscu wyniosłej świątyni Salo-
mona, która zostanie do gruntu zniszczona, będą orne ziemie, na których 
wyrośnie zboże. W oryginale (w. 1298–1300): „alta qua nunc / Surgit in 
caelum Solomontis aedes / Exterus messem faciet colonus” („obcy osad-
nik będzie żął zboże, gdzie dziś strzelają ku niebu pałace Salomona”). 
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w. 1354 krwie braterskiej — krwi brata (tj. Jana), krwi żydowskiej. 
w. 1361 zaraźliwe … powietrze — zaraza, morowe powietrze. 
w. 1367 zatamuj kroki — zatrzymaj się. W odróżnieniu od Buchanana, 
który układa wypowiedzi chóru rozmawiającego z bohaterem w typo-
wych dla dialogu dramatycznego jambach, Tepper zawsze, a więc i tu-
taj, wyróżnia głos Chóru specjalną strofiką (10a — 5b — 5b — 5a).  
w. 1372 Ciekawości choć skutek waszej odniesiecie — choć zaspokoicie 
waszą ciekawość (to nic wam nie pomoże wiedza o tym, czego się 
dowiecie, tj. nic na to nie poradzicie). 

w. 1374–1376 Każdy ci powie … schylili — dodatek tłumacza. 

w. 1378 w czym córce … ziścił — sens: jaką obietnicę daną córce spełnił 
(cały ten wers jest dodatkiem tłumacza). 

w. 1380 odniosła w zysku — otrzymała jako zapłatę. 

w. 1384 pochodnię — por. J 5,35: „On był lampą, co płonie i świeci” 
(o Janie Chrzcicielu). 

w. 1385 Żywość niebieska — życiowa moc ducha dana z nieba; w ory-
ginale (w. 1325): „caelestis vigor”.  

co miłość zarzy — która wznieca miłość (dodatek tłumacza). 

w. 1386 W przykrym rozdziele — w oryginale (w. 1326): „morte tristi” 
— wraz ze smutną śmiercią; trudno dociec, czy Tepper ma tu na myśli 
tylko rozdział duszy z ciałem (jak w w. 1147–1148 oraz 1412), czy rów-
nież odcięcie głowy od ciała.  

w. 1395–1398 Kamienne serce … nie wylało — por. KOCHANOWSKI, 
Przy pogrzebie rzecz, 14–19: „a serce człowiecze nie jest kamienne ani 
żelazne, jakiego żadna troska i żaden żal nie ruszy, ale z tejże krwie, co 
sam człowiek, i z tegoż ciała stworzone, które jako radość i pociechę 
swoję czuje, tak z nieszczęścia i z przygody frasować się musi”; CIC. 
Tusc. 3,6: „Non enim e silice nati sumus…” („Nie jesteśmy bowiem 
z kamienia…”); NKPP „Serce” 67: „Serce jak kamień”. 
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w. 1411–1414 I lubo … była prożna — na temat pośmiertnego losu złych 
i dobrych por. np. KOCHANOWSKI, Fragmenta, Pieśń V, w. 21–24: 
„A ja, patrzając z daleka / Na szczęście złego człowieka, / Im dalej, 
tym-em pewniejszy, / Że jest żywot pośledniejszy”. Podobne myśli, 
choć w antycznym kostiumie pitagorejskiej metempsychozy, także 
w zakończeniu elegii IV 3. 

w. 1411 bez braku — bez wyjątku. 

w. 1415 ojców świętych — tu: świętych przodków. 

w. 1417–1418 śmierć jest kosztowna / W oczach Boskich — por. Ps 116,15: 
„Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli”. 

w. 1423–1426 Za długie niechaj trudy … żywot zjedna bez końca spokojny 
— dodatek Teppera; por. SZARZYŃSKI, Sonet IV. O wojnie naszej, którą 
wiedzemy z Szatanem, Światem i Ciałem, w. 1–4: „Pokój — szczęśliwość, 
ale bojowanie / Byt nasz podniebny: on srogi ciemności / Hetman 
i świata łakome marności / O nasze pilno czynią zepsowanie”. 

w. 1431 Ogień przepuszcza, więc woda nam szkodzi — sens: jeśli unik-
niemy zabójczego ognia, to woda przynosi nam szkodę. 

w. 1432 Gdy nie, powietrze wydrzeć życie godzi — jeśli nie (woda), 
zaraza godzi na nasze życie.  

w. 1435 życia przędzą — nawiązanie do mitologicznego motywu bogiń 
losu i przeznaczenia jako prządek: Kloto przędła nić życia, Lachezis 
czuwała nad jej długością, Atropos ją przecinała. 

w. 1440 Kresu naszego zmniejszają godziny — sens: pomniejszają wagę 
śmierci, sprawiają, że odwlekanie chwili jej przyjścia jest nieopłacalne; 
u Buchanana (w. 1354–1355): „Et foeneramur mortis in dies moras / 
Morbis, periclis, luctibus, molestiis” („A procent (lichwę) za odwle-
czenie dnia naszej śmierci opłacamy chorobami, niebezpieczeństwami, 
żalami, udrękami”). 

w. 1442 którzy się z życia wyzuwają — którzy rozstają się z życiem, 
umierają. 



 
 
 
 
 

Słownik 
wyrazów archaicznych 

 
 
 
ażard — (franc. hasard), hazard, ryzyko, narażanie się na niebez-

pieczeństwo lub szkodę; W 236 
 
bałwan — wezbrana fala; W 7, 389, 974 
     — bożek, posąg, wyobrażenie (bożka); W 1353, 1359 
bark — ramię, moc, siła; W 296, 440, 610, 1344  
barwa — pozór, pretekst; W 361 
bezpieczyć — zabezpieczać, ochraniać; W 931, 1260 
bezwładny — pozbawiony władzy, bezsilny; W 1253 
błędny — nieprawy, zły, grzeszny; W 741, 795 
 
całość — bezpieczeństwo, trwałość, integralność; W 216, 254, 567, 987, 

1261, 1420 
  — zdrowie bez uszczerbku; W 427 
czynność — czyn, działanie; W 24, 1259 
czułość — pilność, czujność, piecza; W 483 
czuły — pilny, czujny; W 778 
czuwać (na co) — czyhać, czatować; W 168 
ćmić się — rozsiewać blask, jaśnieć; W 314; 1255 
 
dokładny — gruntowny, staranny; W 483 
dolegać (kogo) — uwierać, trapić; W 430, 553, 570, 869 
dotkliwość — wrażliwość, przeczulenie; W 854 
dowcip — rozum, inteligencja, biegłość; W 33; 846 
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dowcipnie — kunsztownie, z polotem; D 11 
duch — tchnienie, podmuch; W 859 
dzielność — siła, moc; W 291 
 
folga — pobłażanie, ustępliwość; W 396, 411 
folgować — pobłażać; W 367 
 
godzić (na co) — dążyć do czegoś, zmierzać do celu; W 540; 812, 862, 

964, 1432  
gruby — ciężki, srogi, surowy; W 302, 1123  
      — prosty, nieuczony; W 686  
gubić — niszczyć, doprowadzać do upadku; W 434 
 
hydzić — lżyć, plugawić; W 333 
 
istny — prawdziwy, rzeczywisty; D 37 
 
jawnie — otwarcie, widocznie, publicznie; W 187, 493, 678, 882 
 
kacermistrz — twórca, głosiciel herezji; W 181  
kacerstwo — herezja, odszczepieństwo; W 158, 258 
koniecznie — ostatecznie; W 1043  
krew — ród, pochodzenie; W 1294  
kryślić — zapamiętywać, rozważać; W 329 
kształt — pozór, pretekst; W 1163 
 
liga — przymierze, sojusz; W 29, 1139 
lubo — chociaż, jakkolwiek; D 19; W 50, 65, 522, 640, 1411 
lustr — blask, polor, świetność; D 10 
 
łatwość — sposobność, okazja; W 1045 
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mazać — kazić, znieważać, fałszować; W 94 
miarkować — wnioskować, domyślać się, szacować; W 507 
mierny — skromny, umiarkowany; 558,  
mijać — pomijać, przemilczać; 35 
      — nie trafiać, chybiać; W 749 
 
najprzód — najpierw; W 259 
następować — nastawać, nacierać; 679  
nazwisko — miano, tytuł; W 1253  
niebiegły — niewykształcony, ignorant; W 789 
niecić — rozpalać; W 785, 901, 1106 
niecnota — człowiek zły, występny, łotr; W 162; 514, 810, 834, 891  

     — nieprawość, występek, wada; W 49, 364, 787, 917, 920, 
1037, 1320 

niepłocho — rozważnie; W 1215 
niepowściągły — niepowściągliwy, wszeteczny; W 1157  
niesłuszność — nieprawość, niesprawiedliwość, W 49, 697 
niesfór — nieład, nieporządek; W 670 
niesforny — niezgodny, nieporządny; W 1139 
   — przewrotny, nieprawy; W 838 
nieuchybny — nieuchronny, pewny; W 1412 
niewczas — utrapienie, niedola, trud; W 547, 1080  
niewiadomość — niewiedza, nieświadomość; W 789 
 
obostrzyć — uwydatnić, udobitnić; W 1273 
obruszyć — wzbudzić, wzniecić; W 1184  
ochłonąć — objąć, ogarnąć; W 390 
odęty — wzdęty, napęczniały; W 7 
odstrzygać — oddzielać, oddalać od siebie; W 1140 
okryślić — wypowiedzieć, opisać; W 1266  
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opatrować — zaspokajać, zabezpieczać; W 558 
opatrzny — stale czuwający nad kim, troszczący się o kogo; W 653, 1102  
       — zapobiegliwy; W 1262 
osnowa — istota, fundament, treść; W 263, 490  
     — nić, wątek; W 1243  
ostrowidz — ryś, przen. przesadnie skrupulatny, pedantyczny krytyk; 

W 30  
ostrzyć — wzmacniać, utwierdzać; W 980 
oświadczać — okazywać; W 417, 561 
           — ofiarować się z czymś; W 1172 
 
pamroka — ciemność, mrok; W 35  
       — zagrożenie, niebezpieczeństwo; W 579  
piątnować — znaczyć, znamionować; D 6 
pierwiastkowy — pierwotny, początkowy, dawny; W 66, 781, 1301 
płocho — nierozważnie, lekkomyślnie; W 118, 730, 1214 
płochość — lekkomyślność, niefrasobliwość; W 103  
płużyć — popłacać; W 805 
pochop — zachęta, podnieta; W 920 
pochwała — cześć, sława, uznanie; D 35 
podłość — słabość, przywara; W 356, 912, 1165 
podły — nędzny, mizerny; W 374 
      — pospolity, pośledni; W 143 
      — nikczemny, zły; W 1378 
podstępca — człowiek działający podstępnie, zdrajca; W 1216 
podstępstwo — działanie podstępne, intryga; W 47 
położony — pogrążony, tkwiący; W 681 
ponosić — znosić; W 871, 1445 
    — doznawać, odczuwać; W 1144 
porywczość — zapał, ochoczość; W 485 
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pośrzodek — sposób, środek; W 879, 902 
powolność — łaskawość, łagodność, wyrozumiałość; W 104, 394, 407, 

454, 572 
powolny — chętny, posłuszny; W 96 
      — łagodny, delikatny; W 195 
prawy — prawdziwy, autentyczny; W 750, 1324 
prędkość — porywczość, popędliwość; W 423  
przekonać — pokonać, poskromić, przezwyciężyć; W 893, 1134 
    — dokonać, dopiąć swego; W 671 
    — wymóc; W 1117 
przekonanie — pokonanie, zwyciężenie; W 247 
przekonany — utwierdzony, przeświadczony; D 3, 9; W 642  
 — pokonany, zwyciężony; W 291 
przemóc — przekonać; W 1011 
przesłaniec — wysłany przed kimś, poprzednik, zwiastun; W 290, 764, 990  
przestać — poprzestać, zaniechać; D 33; W 57, 77, 128, 209, 252, 501, 

582, 744, 1296 
      — sięgać (ku czemu); W 1349 
przestępny — przestępca; W 134 
przewrócić — zbałamucić, zwieść; W 778 
przyprawić (o co) — spowodować coś, skłonić do czegoś, doprowadzić 

do jakiegoś stanu; W 261, 691, 699, 907 
przysada — wada, uszczerbek, ułomność; W 114 
 
rozszerzyć — rozsławić; W 174 
     — rozgłosić; W 860  
roztrząsnąć — rozsądzić, rozstrzygnąć; W 1340  
różnić — odmieniać; W 18 
ruszyć — przypomnieć, przywołać; W 19 
 
samochcąc — dobrowolnie, z własnej woli; W 1430  
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schylić się — zatrzymać się, przycupnąć; W 1376 
skaza — wada, przywara, ułomność; W 605, 828, 1035 
skazić — złamać, naruszyć; W 724 
skażony — zhańbiony, znieważony; W 56 
skąpie — powściągliwie; W 1309 
skrócić — powściągnąć, pohamować, ukrócić; W 98, 215, 779  
skutek — czyn, uczynek, dzieło; W 1289 
   — spełnienie, potwierdzenie; W 635 
słuszność — prawość, sprawiedliwość; W 697, 945, 1222, 1256 
spełnić — zaspokoić; W 1029 
spółkować — współistnieć, występować razem; W 363  
sprawnie — słusznie, sprawiedliwie; W 492  
sprosny — ohydny, szkaradny, wszeteczny; W 65, 239, 270, 1381 
stwierdzić — potwierdzić, utwierdzić, umocnić, ugruntować; W 377, 

409, 767 
sykać — narzekać, uskarżać się; W 1251  
szacować — cenić, oceniać, doceniać; D 39, 44; W 807 
szacownik — ten, kto szacuje, wycenia; W 37 
szczodrota — szczodrobliwość, hojność; W 1036  
sztych — niebezpieczeństwo; W 937 
szczupły — lichy, skromny; D 1, 7 
szczypać — urągać, ubliżać; W 78  
 
ścierpieć (komu) — folgować komu, tolerować kogo; W 159, 415 
ścisły — twardy, surowy; W 6, 688 
      — staranny, skrupulatny; W 123 
śrzodek — sposób, metoda postępowania, remedium; W 195, 253, 350, 

392, 520, 563, 578, 699, 731, 786, 825, 893, 933, 950, 954, 1219 
świątnica — świątynia, przybytek; W 56, 401, 1358  
świetny — jasny, jaśniejący, świetlisty; W 1111  
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tęgość — surowość, ostrość; W 1113  
tęskność — udręka, utrapienie; W 1439  
twierdzić — potwierdzać, aprobować; W 109 
 
udawać — ukazywać, przedstawiać; W 110, 277 
ułatwić (kogo) — pomóc, ulżyć komu; W 926 
ustawnie — ustawicznie, nieustannie; W 883 
ustawny — ustawiczny, nieustanny; W 5  
utrzymywać — potwierdzać, aprobować; W 108 
uważenie — zastanowienie, należyta uwaga; W 1128 
 
wiem — bowiem; W 1017 
wieszczek — prorok; W 962, 984, 1217, 1299, 1316, 1338, 1366, 1376, 1379  
winny — powinny; W 68, 504 
własna — właściwa komuś, stosowna dla kogoś (cecha, przymiot, 

właściwość); W 378, 412, 686, 1312  
własność — właściwość; W 177 
wnosić — wprowadzać, stanowić; 434 
   — zanosić; W 1331  
   — przedkładać, ogłaszać; W 1339 
wolno — swobodnie; W 553 
wykroczyć — przewinić, zgrzeszyć, sprzeniewierzyć się; W 133, 137, 

1039, 1294 
wynurzać — wyjawiać, ogłaszać; W 165, 735 
wyuzdany — nieokiełznany, niepohamowany; W 98, 215, 540, 849 
wywierać — wylewać, wytaczać; W 319, 896 
wziątek — łapówka; W 694 
wzruszyć — rujnować, burzyć; W 437 
       — pobudzić, przywieść (do czego); W 699 
wżdy — więc, zatem, wszak; W 958 
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zabawa — zajęcie, trud, zatrudnienie; W 435 
               — zwłoka; W 457 
zabiegać — zapobiegać; W 1262  
      — troszczyć się: W 930  
zaciągać — zasięgać; W 488 
      — przywoływać, przytaczać; W 634 
zajuszony — zaciekły, zajadły, zapiekły; W 403 
zakamieniały — zatwardziały; W 1145 
zakon — stan, społeczność; W 238, 289, 721 
Zakon — porządek Starego Testamentu, Prawo Mojżeszowe; W 388 
zalota — zalecenie, uznanie; W 50  
zarzyć — wzniecać, rozpalać; W 72, 856, 1251, 1385 
zarzysty — żarzący się; W 900 
zastąpić — zrekompensować, wynagrodzić; D 18 
zatulać — zasłaniać; W 820 
zauszniczek — zaufany donosiciel; W 280 
zażyć — użyć, zastosować; W 731, 807 
zbiór — bogactwo, majętność; W 168 
zbraniać — zabraniać; W 735 
zgiełk — zbiegowisko, tumult; W 399 
zhukany — rozbestwiony; W 576  
znać (się) — czuć się; W 376 
zróżniony — poróżniony, skłócony; W 448 
zobopólny — wzajemny, obopólny; W 888, 1271 
zwodźca — zwodziciel, fałszywy prorok; W 643 
 
żwawie — prędko, żwawo; W 880 
żwawy — prędki, ochoczy, skory do działania; W 872, 1345 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E K S  
 
 
 





 
 
 
 
 

Fragment monologu Malchusa (w. 647–694) 
pominięty w przekładzie Teppera 

  Gdziekolwiek pójdę, wszyscy mi złorzeczą; patrzą 
  Złym okiem, wytykają mnie wszędzie palcami, 
  Bo popierają tego świętokradcę, który 
 650 Znosi stanów granice i wszystko wywraca. 
  Przed zamkniętym więzieniem wciąż jakieś czuwania. 
  Myślę, że nie ma doli nędzniejszej niż moja, 
  Gdyż zaniedbuję siebie oraz inne rzeczy, 
  Działając dla pożytku ludu. Kto tak czyni, 
 655 Niechaj wie, że fawory swe źle ulokował, 
  Bo lud zwykle naturę ma złośliwą — zawsze 
  Nieprawym sprzyja, za to szlachetnymi gardzi.  
  Gdzie się obrócić? Na co mam się najpierw skarżyć?  
  Na kogo mocniej gniewać? Komu najpierw pomóc? 
 660 Cześć pseudoprorokowi daje lud bezbożny, 
  Rabini szemrząc, milczą, król pobłaża, możni 
  Nie dbają. Wszystko naraz na mój kark się wali, 
  Sam na mych barkach dźwigam ojczyste obrządki, 
  Nikt nie przyłoży ręki; sam nad wspólną klęską 
 665 Ubolewam. Cóż zatem? Urząd złożę? Zdradzę  
  Prawa oraz świętości? Mam ścierpieć, że godność 
  Stanu wraz ze mną samym jest igrzyskiem wrogów? 
  Ścierpię, zaprawdę. Bo cóż jeszcze począć mogę? 
  Sam będę dźwigał, czego nie chcą dźwigać inni? 
 670 Mam sam jeden zapobiec powszechnej ruinie?  
  Niechaj Bóg spraw swych strzeże! Skoro każdy 
  Już teraz patrzy swego, jam sobie najbliższy. 
  Jeśli źle będę rządzić krajem, to ta klęska 
  Spadnie na moją głowę. Ci, którzy najbardziej 
 675 Sprzyjają mi, gdy stoję, zdepczą, gdy upadnę. 
  Choćbym i dobrze władał, źle lokuję względy, 
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  Niczego prócz zawiści dla siebie nie zyskam. 
  O, za późno doceniam radę Gamaliela, 
  Jeśli da się w ogóle zmądrzeć nazbyt późno. 
 680 Wolę, żeby zawiedli się na mej stałości 
  Niż ażeby po wszystkim karali pochopność. 
  Niech, co chce, każdy myśli! Może się wyplączę 
  Z tych trudności i dobre nawiążę kontakty 
  Z tym prorokiem; on jako człowiek prostoduszny 
 685 Nie odmówi, jak sądzę. A jeśli zuchwałość 
  Mi okaże, to wszystkie uruchomię sztuczki, 
  By lud nie wiedział, że on zginął wskutek moich 
  Podstępów. A jeżeli z ludem się pojednam, 
  To sprawy tak zupełnie najgorzej nie pójdą. 
 690 A oto i on sam, to on, jak mi się zdaje. 
  Patrz, co za tłumy idą za tym świętokradcą, 
  Kiedy my w środku miasta nie mamy co robić, 
  Katedry stoją puste. Ale może warto 
  Najpierw posłuchać, co też ten mistrz będzie prawił. 

Monolog Jana Chrzciciela (w. 695−717) 

 695  O wielki Rządco, Stwórco oraz Sędzio świata! 
  Wszystko, co mieszczą w sobie powietrza przestwory, 
  Co rodzi z siebie ziemia i co karmi morze 
  Pod fal powierzchnią, Ciebie uznaje za Boga, 
  Dostrzega w Tobie Ojca, praw raz udzielonych 
 700 Słucha nieprzymuszenie, nie zmieniając drogi. 
  Na Twój rozkaz maluje wiosna łany kwieciem, 
  Lato rozdaje zboża. Jesień leje wino, 
  Zima zaś szatą białych śniegów kryje góry. 
  Kręte rzeki do morza toczą masy wody, 
 705 A morze je oddaje (zachowując miarę); 
  Diana rozjaśnia noce, Febus we dnie świeci 
  I jako czujna lampa cały świat przemierza. 
  Nic nie ma ni na niebie, ni na całej ziemi, 
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  Co by Króla swojego z chęcią nie słuchało, 
 710 Nie miłowało Ojca, nie ofiarowało 
  Stwórcy wszystkich swych posług, do jakich jest zdolne. 
  Jedynie człowiek, który nad wszystko stworzenie 
  Winien się Bożym prawem cieszyć i go słuchać, 
  Lekceważy je jako jedyny wśród innych: 
 715 Przykazaniami gardzi, zrzuca praw wędzidła, 
  Ślepo się rzuca w każdą zbrodnię, żądzą mierzy 
  Słuszność, a prawo waży na miarę swej siły. 

  Pieśni Chóru w Baptistes Buchanana 

        I 
  Jakaż noc w ciemnych kryjówkach osłania 
  Ludzkie umysły! W jakichże ciemnościach 
  Mieszka czas życia naszego, co lotnym 
   Przemija pędem!  
 285 Fałszywa skromność kryje bezwstydnika, 
  Bezbożnik wdziewa pozór pobożności, 
  Wzburzeni spokój udają na twarzy, 
   Podstępni prawdę. 
  Ten, kto na twarzy ma smętną powagę, 
 290 Niezwykłym wzorem jest skromnego życia, 
  Jest tak gwałtowny i srogi, że szałem 
   I gniewem gore. 
  I jak wyziewy, które z pieca Etny 
  Prędkie miotają wokoło kamienie, 
 295 Jak Wezuwiusza gorącego płomień 
   Co go spopiela, 
  Taki jest ślepy i mściwy szał jego, 
  Który mu każe niewinnego gnębić 
  Proroka, atak zbrodniczy przypuszczać 
 300  Na nagą prawdę. 
  Ty jesteś, żądzo sławy, rodzicielką 
  Tej złości, pychą daremną nadęta, 
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  Oraz ty, chwało, jaśniejąca z wierzchu 
   Pozorem cnoty! 
 305 Gdy raz królestwo myśli opanujesz, 
  Ponętnym jadem zatruwasz zamiary 
  I wypędziwszy rozum, wzniecasz zamęt 
   W pałacu serca. 
  Przed tobą Prawda, Pobożność, przed tobą 
 310 Ucieka wiara i wstyd. Już ostatnia 
  Cnota porzuca grzeszną ziemię, w lepszym  
   Chcąc wrócić wieku. 
  Gdyby mistrz jakiś mgłę, co twarz okrywa, 
  Rozwiał i nagie pozwolił oglądać 
 315 Zamysły serca, ujawniając całą 
  Ukrytych myśli komnatę tajemną, 
  Ujrzałbyś wiele przeróżnych potworów, 
  Którym ta mała jaskinia jest stajnią – 
  Więcej niż rodzi w odległych krainach 
 320 Nil albo Ganges, lub Libia w okrutne 
  Monstra tak płodna, lub Kaukaz czarnymi 
   Jamami groźny. 
  Ani tam szału krwawej tygrysicy, 
  Ani dzikości płowych lwic nie braknie, 
 325 Ani okrutnych wilków żarłoczności, 
  Której masakra żadna nie nasyci, 
  Ni bazyliszka, co zionie trucizną 
  I dżumą, ani długi sen dającej 
  Żmii, skorpiona ze straszliwym kolcem  
 330 W krzywym ogonie, krokodyla, który 
  Pośród alg dudni zmyślonymi łzami, 
  Podstępów lisa, fałszywych chichotów 
   Faryjskiej hieny. 
  Kryje tyranów pobożność fałszywa, 
 335 Szata z frędzlami — obyczaj bezbożny ; 
  A naga cnota pod lichym łachmanem 
  W zaciszu wiejskiej chatynki się chowa. 
  Nie jest na sprzedaż za dumne tytuły, 
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  Wyśmiewa forum i jego szalone 
 340 Tumulty, poklask i fawory tłumu, 
  Klientem u wrót patrona nie bywa, 
  Lecz ciche lata szczęśliwego życia 
  Spędza w ustroniu wiejskim, samej sobie 
   Znana jedynie. 

        II 
  O szerokiego świata Stworzycielu, 
  Przed Twym skinieniem wszystko bojaźń czuje: 
 575 Niebo usiane jasnymi ogniami, 
  Ziemia kwitnąca rozliczną uprawą 
  Morze wezbraną falą wybrzuszone! 
  Czyż naszym uszom wieści nie doniosła 
  Fama, dawniejszej świadoma epoki, 
 580 O wielkich dziełach poprzedniego wieku? 
  Wówczas Ty, mocą potężnej prawicy 
  Zniszczyłeś państwa pyszniące się złotem 
  I bogactwami, wyrwałeś z korzeniem, 
  Po to, by na ich ziemi nas osadzić, 
 585 Ziemi zdobytej nie mieczem, nie strzałą, 
  Nie naszą siłą i nie naszą radą, 
  Lecz wszechmogąca niebiosów łaskawość 
  Wśród wojsk tak srogich wiodła nas bezpiecznie. 
  Czyś nie jest królem synów Izaaka, 
 590 Czyś nie jest ludu hebrajskiego Bogiem, 
  Za którym krocząc, niewierne oddziały 
  Mogliśmy zdeptać i wroga wytracić? 
  Nie w naszej sile ufność pokładając, 
  Ale pod Twoją wodzą i opieką  
 595 Palmy zwycięstwa nieśliśmy do kraju. 
  Czyżbyś już całkiem opuścił, o Stwórco, 
  Lud tak przez Ciebie niegdyś ukochany? 
  Czyż nas zostawiasz na igrzysko wroga? 
  Leży w pogardzie religia, pobożność, 
 600 A w purpurowym pałacu oszustwo 
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  Króluje. Święty lud jako ofiara 
  Pobożne karki pod topór podkłada 
  Srogi. Proroków gładzi miecz tyrana, 
  Wrogowie z naszych lamentów się cieszą, 
 605 A pod pretekstem świętej pobożności  
  Dzierżą królestwo ludzie godni kary, 
  Godnych królestwa ludzi kara gnębi. 
  Powstań, daj pomoc Twojemu ludowi, 
  Powstań, najlepszy Ojcze, i wrogowi 
 610 Pozwól się takim zobaczyć, jakiego 
  Widzieli Ojce na Morzu Czerwonym, 
  Gdy zatopiłeś egipskie rydwany; 
  Jakiego sługa wieszczego proroka 
  Niegdyś oczyma ujrzał otwartymi, 
 615 Gdy zaprzęgałeś ogniste rumaki, 
  Po wszystkich polach rozsiewając płomień. 
  Niechaj więc, błędu wygnawszy ciemności, 
  Który zepsute oczy ludzkiej duszy 
  Zaślepiającym okrywa obłokiem, 
 620 Ta ziemia, którą wschód słońca ogrzewa 
  Oraz ta, która czerwoną ogląda  
  Zorzę, tonącą w oceanie, uzna 
  Jedynie Ciebie za Wszechmogącego. 

            III 
  Kto na kradzież się gotuje, 
  Ten od świateł nocy stroni; 
 835 Nienawidzi zbójca lampy, 
  Która wie o jego szale. 
  Chłopiec nie chce zażyć leków, 
  Jeśli jest w nich piołun gorzki, 
  Boi się zbawiennych plastrów 
 840 Otwarta na nowo rana. 
  Kogo zło ukryte w duszy 
  Gryzie skrycie w głębi serca, 
  Temu przykra bywa prawda, 



Aneks 
 

299

  Zamęt w sercu wskazująca. 
 845 Wy zaś, srodzy obłudnicy, 
  Twardzi i z posępnym czołem, 
  Zysk lubicie niegodziwy 
  Z błędu łatwowiernej rzeszy. 
  Chociażbyście ukrywali 
 850 Wasze zbrodnie gdzieś głęboko, 
  Przykrywali tej bezbożnej 
  Duszy brudy i kloakę, 
  Skarży tajne was sumienie, 
  Które gryzie was w sekrecie. 
 855 W głębi serca gdzieś zamknięty 
  Tajny zżera was oprawca, 
  Bardzo twardym chłoszcząc batem. 
  Trzykroć i więcej szczęśliwy, 
  Który jest czystego serca! 
 860 Nie obwinia go prywatny 
  Sędzia i w przedsionkach serca 
  Kat ukryty go nie chłoszcze. 

      IV 
  Oto już zazdrość i boleść 
  Szałem bezbożnym wzniecona 
  Całą srogości swej siłą 
  Godzą w świętego proroka. 
 970 Z tej strony sroga kalumnia 
  Razem z okrutną tyranią 
  Podłym wojują oszustwem; 
  Z tej strony cnota niewinna, 
  Żadnym stronnikiem nie wsparta, 
 975 Gardzi strasznymi groźbami. 
  Tyle strzał zmierza ku jednej 
  Głowie i tyleż zdradziecko 
  Śmierć młodzieńcowi gotuje, 
  On zaś jak dąb jest potężny, 
 980 Gdy weń szalony wiatr bije, 
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  Albo jak skała, gdy morze 
  Falą powrotną ją chłoszcze – 
  Żadna nie wstrząsa nim trwoga. 
  O mocy wielce czcigodna, 
 985 Prawdo tak czysta i szczera, 
  Której ni wojna swą grozą, 
  Ani oszustwo pułapką 
  Kroku zatrzymać nie zdoła! 
  Ty się jedynie nie boisz 
 990 Trudnych zmian płochej fortuny. 
  Ty, żadnym okolicznościom 
  Nie służąc, serce uzbrajasz 
  Niezwyciężoną swą mocą, 
  Więc pani życia i śmierci, 
 995 Nieujarzmiona dłoń Parek, 
  Twarda być dla nas nie może. 

        V 
 1110 O cóż za niezgoda sporna różną drogą 
  Wiedzie ludzkie serca! Śmierci się nie boi, 
  Kto nic nie zawinił; kto na śmierć zasłużył, 
  Ten, gdy choć fałszywą groźbą śmierć zadźwięczy, 
  Traci ducha, trzęsąc się z podłego strachu. 
 1115 A jak uciekają przed śmiercią nieprawi 
  Przez ogień, przez wodę, przez ustronne skały, 
  Tak spragnieni śmierci dobrzy ludzie swoje 
  Święte dusze w każde rzucają opały. 
  Śmierć ma swe korzyści nieprawym nieznane, 
 1120 A szczęśliwsze życie ze zgonem przychodzi,  
  Bo nie umieramy cali, lecz część nasza 
  Lepsza chciwym grobem gardzi i do niebios 
  Ojczyzny się wznosi, i wśród jaśniejących 
  Niewinnych niebiańskich dusz mieszka bezpiecznie. 
 1125 Lecz dusze, mające nieczyste sumienia, 
  W lochu pełnym siarki prześladują Furie, 
  Które zamiast włosów mają czarne węże; 
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  Dręczy je Cerbera gardziel wiecznie głodna,  
  Nienasyconego bogactwo Tantala. 
 1130 Gdzie więc złych jest trwoga, tam dobrych otucha 
  I serce, szafować kruchym życiem chętne, 
  By śpiesznie do życia niekruchego dążyć. 
  Syreno, potężna magicznym fortelem, 
  Krótkie życie, które złudne dobra kochasz! 
 1135 Ty przez swe powabne do złego ponęty 
  Odcinasz nam drogę ucieczki, zamykasz 
  Upragnioną przystań wiecznego pokoju, 
  W którym nie rozbrzmiewa żadna Marsa groza, 
  Ni trąby wojenne głuchym nie brzmią dźwiękiem, 
 1140 Pirat chciwy łupu morza tam nie straszy. 
  Dziki zbójca cichych gajów nie obstawia, 
  Ani rozszalały, pełen żądzy władzy 
  Uzurpator ludom śmierci nie gotuje, 
  Ani też klęskami ubogich nie gnębi, 
 1145 By się w bezczynności szczęśliwej mógł pławić; 
  Nie ma też tu takich, co tanio sprzedają 
  Dusze nędznych tłumów za próżne tytuły, 
  Ale cichy spokój, ożywcza szczęśliwość, 
  Prostoduszna prawość wszystko tutaj dzierży, 
 1150 Dzień, który się nie da odmienić w ciemności, 
  I życie, co nie zna już kolejnej śmierci, 
  I radość, co nie zna żałosnych lamentów. 
  O słodkie mieszkanie cielesnego domu, 
  O więzienie życia, nadto ulubione, 
 1155 Wyzwól już nareszcie z magicznych uroków 
  Umysł dany z nieba, co o swej ojczyźnie 
  Zapomniał na łonie twoim, upojony 
  Leniwą trucizną sen niosącej Lety, 
  I szczęśliwy w jarzmie nieprawego łoża. 
 1160 O złudne okrycie z przyjaznego błota, 
  Zniszcz się już i powróć do swoich popiołów, 
  By dusza, oddana niebieskiej ojczyźnie, 
  Mogła się napełnić światła czystym zdrojem! 
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  Przez śmierć się uwolnij od niszczących trudów, 
 1165 A duszę od udręk wyzwól niespokojnych. 

        VI 
  Państwo Dawida i wieże Solimy, 
 1265 I bogatego Salomona zamki! 
  Skąd ten wasz srogi szał przeciw prorokom? 
  Skąd sroga żądza krwi sprawiedliwego? 
  Która powinna być normą świętości, 
  Jest zbrodniczego życia świetnym wzorem. 
 1270 Kradzież, mord, przemoc, podstęp i grabieże – 
  Takie nauki z twojej płyną szkoły. 
  Niegodziwego pobożność kapłana 
  Rąk od podstępów powstrzymać nie każe. 
  Lud się okazał czcicielem bałwanów, 
 1275 Pana i Ojca wszech rzeczy opuścił. 
  Miast Boga drewno jest czczone i kamień, 
  Dla nich się bije baranki i cielce, 
  A mistrz się modli do dzieł swojej ręki. 
  Deskę bez prawa prosi o dar życia, 
 1280 O dar wymowy uprasza rzecz niemą, 
  Bogacz biedaka, a pan sługę swego 
  Błaga. Już dawne przepadły obrządki. 
  A krew proroków niewinnych cię woła 
  Przed potężnego trybunał Sędziego, 
 1285 Wołają biedni, wdowy napełniają 
   Niebo skargami. 
  Czeka cię kara sprawiedliwej pomsty, 
  Jeśli nie jestem fałszywym prorokiem. 
  Bo ten, kto pychę zuchwałą poskramia, 
 1290 Ów Sędzia nieba, morza oraz ziemi 
  Patrzy z wysoka na łzy swego ludu 
  I smutne modły ma w pamięci. Ręką 
  Pomsty ukarze wkrótce niegodziwe 
  Zbrodnie. Twe zamki, którymi się pysznisz, 
 1295 Wkrótce zwycięzca ci zburzy zuchwały, 
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  A barbarzyński żołnierz twoje weźmie 
  Mienie. Obcemu panu twe winnice 
  Lać będą wino, a gdzie dzisiaj w niebo 
  Biją wysoko gmachy Salomona, 
 1300 Tam obcy rolnik kosić będzie zboże. 
  Zatem, gdy łaska Boga ci zostawia 
  Czas na pokutę, porzuciwszy wszystkie 
  Występki życia przeżytego podle, 
  Wypędź już bożki i obce obrzędy, 
 1305 Poskrom palącą krwi braterskiej żądzę 
  I niepobożne pragnienie pieniądza! 
  Lecz jeśli życia żałować nie będziesz 
  Źle przeżytego, jeśli ze świątyni 
  Bożków i obcych obrzędów nie przegnasz, 
 1310 Ani palącej żądzy krwi braterskiej, 
  Ani pieniędzy głodu bezbożnego, 
  To cię dopadnie złośliwa zaraza 
  Będzie cię nękać głód, wojna, choroba 
  I bieda, póki swą krwią nie zapłacisz 
 1315  Należnej kary. 
  

Przekłady Elwira Buszewicz 
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